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Na pierwszej próbie oprócz scenariusza albo przynajmniej jego części 
cz,,tam teź. zawsze aktorom listy do postaci. 

To jeęt świat, który im prz,,noszę. stan wiedzy o postaci do momentu 
rozpoczęcia akcji przedstawienia . 

Listy pisane są z reguły równolegle ze scenariuszem, ale wtedy, kiedy 
znam już dokładną obsadę spektaklu , bo kierowane są do konkretnej 
postaci. czyli także - do konkretnego aktora . Układam sobie cale 
wnętrze i przeżycia, niezależnie od tego . czy robię autorski tekst, 
czy adaptację . Zapisuję w tym liście wszystko , co moź.e przydać się 
aktorowi do stworzenia roli . 

Pos·tać zawsze pochodzi z ' określonego środowiska, dzieciństwo 
odcisnęło swoje piętno w sposób znaczący, są traumy, bo każdy je ma, 
są wydarzenia z różnych etapów życia , których nigdy nie zapominamy. 
Są słowa. zapachy. smaki, kolory. które się tworzą przy dookreślaniu 
postaci . 

To jest pierwszy i bardzo ważny rozdział pracy. 

Do tych listów wracamy na każdym etapie prób i zawsze proszę aktorów , 
aby mieli je przy sobie, czytali je kilkukrotnie , a przede wszystkim 
- wracali do nich przed próbami wznowieniowymi . 

Zdarza się teź.. ź.e listy do postaci piszę juź. podczas pracy 
nad przedstawieniem. Y,,nika to z tego. ź.e czasami w momencie 
rozpoczęcia prób moja wiedza o postaci nie jest jeszcze kompletna . 

· Potrzebuje wtedy pierwszych improwizacji akto_rów. rozmów o tym , 
jak wyobrażają sobie tę postać, i to bardzo mnie _uruchamia . 

Nieraz powtarzam . ź.e "biorę" z aktorów. bo 'Uważam, ź.e często są 
mądr:M!jsi ode mnie i to się okazuje na wielu etapach pracy, Od nich 
uczę się najwięcej . Jeśli napiszę list. w którym trafi się jakąś 
wątpliwość, aktor się z · czymś nie zgadza w myśleniu o tej postaci 
albo nie moź.e się w tym odnaleźć, to zawsze słucham jego sugestii. 
wyrzucamy zbędne zapisane rzeczy. modyfikujemy. bo to jest nasza 
wspólna postać. Ja ją stwarzam. ale on ją uruchamia . 
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A jak 'iUSIA włosy czesze. to aż iskry idą. jak u czarownicy. To pewnie 
przez te grzebyki z kolorowego plastiku. które jej kupiłem, ź.eby 
miała. ź.eby od koleżanek nie pożyczała, bo 'iUSIA wszystko powinna 
mieć swoje. 

I mnie swojego powinna mieć, bo ja tylko jej potrafię być. 

· Nam się serca zrosły już dawno temu, tylko nie mówiliśmy nikomu , 
bo ludzie językami potrafią wsz~tko osrać. A my z 'iUSIĄ to bardziej 
jesteśm:y z tych. co nie gadają dużo. tylko sobie patrzą nawzajem 
w oczy i już wszystko wiedzą . 

Ona mi kiedyś nożykiem do jabłek anioła wycięła na ręce, od środka, 
ź.eby nikt nie widział . Nie bolało bardzo , ale krwi było duź.o . 
A 'iUSIA rzeź.bila we mnie jak w korze drzewa i tylko wargi przygryzała 
ze staranności wy.konania . Ja ciąć jej skóry nie miałem śmiałości, 
więc ona sama zaczęła i powiedziała. ź.e jak rysunku własną ręką nie 
dokończę, to ona się cala potnie . N.o i wyciąłem w niej anioła Michała, 
tylko mi pokraczny wyszedł przez krew . 

Maliny są najlepsze wtedy. kiedy się je zjada do czytania. 'iUSIA przy 
czytaniu zawsze była cala, w malinach. bo mówiła. ź.e bez nich to ,..a" 
od ,..b" nie rozróżnia . Czytaliśmy razem różne rzeczy. a najchętniej 
,..Przygody Tomka Sawyera" i inne książki o ludziach , którym się dużo 
dzieje . Mieliśmy takie swoje miejsce do czytania na tyłach sklepu. 
Nikt nas tam nigdy nie znalazł . 

'iUSIA zgodziła się. żebym powiedział o nas · kolegom. ale tym 
najbliższym . Bo 'iUSIA jest rozumna dziewcz,,na i wie . ź.e ja muszę 
kolegom powiedzieć . bo mnie inaczej skręci . Oni nie są jak inni 
ludzie . My zawsze razem b;r.liśmy i. jak w tej książce o muszkieterach. 
my za sobą w ogień skoczym;r. od razu. 

DZIARRK to jest taki, ź.e niczego się nie boi . I honor ma jak rycerz 
Lancelot albo i większy. Książek czytać nie lubi, więc ja mu wszystko 
o Lancelocie i Galahadzie opowiedziałem , ź.eby wiedział. On tylko 
ma słabość do bab: ale muszą by,ć starsze. Jak wdowa jakaś albo 
taka żona , której mąź. bardzo jest zajęty , to DZIARRK już telepki 
dostaje i wszystko by dla niej zrobił. Raz jedna taka nauczycielka 
ze szkoły. co dzieciom mówiła. jak się farbami malu'e po papierze , 
tak go skołatała. ź.e jak wreszcie się do niej dorwał, to cztery dni ich 
nikt nie widział . DZIARRK potem opowiadał, ź.e kiedy ona już nie mogla 
i zasypiała. to on ją kochał na śpiąco„. :ieby jej ciało się 
nie marnowało na spanie tylko . Jak wrócił po tych czterech dniach. 
to choć oczy miał zapadnięte i gębę spuchniętą.świecił od tej miłości 
jak Pan Jezus . 



DZIOBBK to jest urodzon;r policjant. On ma takie władzT sprawowanie 
w sobie. że nikt mu nie podskocz;r. Ale z ludźmi potrafi żyć jalt 
człowiek, nie nadużTWa . Mówiłem mu tbo on też książek nie ukochał 
najbardziej ze wszTStkiegol, że jest jak Juliusz Cezar albo Lenin . 
I że mógłb;r w świat ruBZTĆ, żeb;r jakieś ważne urzęd;r pełnić , ale on 
nie chce . Matką się opiekuje i mówi, że bez nas to b;r duszę stracił . 
Jego matka trochę pierdolnięta jest i w kośc~ele ciągle przesiaduje , 
ale DZIOBBK twierdzi, że ona za nas wszTStkich si~ modli i dzięki tym 
jej modlitwom WBZTBCT bez grzechu jesteśm;r. 

ZIMNY jest jak woda w jeziorze. Nic po nim nie widać, t;rlko się śmieje 
i naśladuje WBZTStkich tak udatnie, że każd;r może się w nim przejrzeć. 
Jak b;rł mal;r. to jego ojciec lal go bardzo, że aż ZIMNY przez jakiś 
czas nic nie widział . Wted;r mTŚm;r z chłopakami karę sprowadzili .na 
tatę ZIMNBGO. To b;rła dobra kara - sprawiedliwa . No i nigd;r więcej 
już ZIMNY od ojca nie oberwał . A jak odzTSkal wzrok, to tak się tym 
ciesz;rł. że ciągle się w lustro gapił i sprawdzał. cz;r na pewno się 
widzi . Dlatego nazwaliśm;r go LALĄ . 

Ci koledz;r moi to 'WUSIĘ' bardzo szanowali . Raz DZIOBBK ją przez 
błoto przeniósł . jak mnie nie b;rło . I na zakończenie jej powiedział : 
,..T;r jesteś królowa serca llliecikowego . dlatego dla nas jesteś jak 
święta" . Takich mam kolegów . 

Oni, jak obieca.li, w piekło za lllllą poszli„. Ja teraz inny człowiek 
jestem i juś śmiać się nie umiem . I oni przeze lllllie śmieją się 
inaczej . Jakby szczeka.li„. 

A na WUSIĘ jak patrzę, to już nie widzę WUSI , tylko STÓtlKĘ , która oczy 
ma czarne i ciało jej do ludzkiego nie jest podobne . Ja już wiem, że 
Diabeł jest, że międz;r nami mieszka i ciałami naszymi rządzi„. Ja go 
poznałem, bo on mi wsz)"Btko odebrał. I WUSIĘ moją w STÓWKĘ zamienił . ~ 
Diabeł miał twarz i ciało człowieka, a.le do człowieka nie b;rl podobn;r. li 
A kied;r go ukarać chciałem, to człowiek umarl. I WUSIA oczu swoich 
już nie OdzTSkała, t;rlko te kamienie czarne pod powiekami nosi, które 
jej się przez Diabla stały-. 

I nic tego nie zmieni. 
I nic nie pomoże . 

I ja z tego piekła nie vyjdę , dopóki choćb;r jeszcze jeden Diabeł 
pomiędz;r nami się przechadza i udaje człowieka.„ 



SIA 
STÓWKĄ 

Bo mr z NIKCIKIKM obiecaliśmr sobie, że dopiero po ślubie pożTcie 
będziemr uprawiać prawdziwe. A przed ślubem to trlko takie pobieżne ... 
lllo ale nam te obietnice nie w;rszlr lPanie Jezu, przepraszam) . 
No ni~ strzymilliśmT i się stało. I ja bardzo rozpaczałam, że teras 
.to już mnie NIKCIK nie zechce i że to brlo skurwienie ... Ale on mnie 
chciał jeszcze bardziej i już tak mnie kochał . że ciągle po rękach 
mnie całował i głupstwa opowiadał" , jak mnie zobaczrl . A najbardziej 
to lubiłam, jak do mnie z czymś niespodziewanym biegał. .. 

... stów.ka. .. 

W'rzucał mi przez okna kamyki owinięte w listr z miłością ... 

... stów.ka. .. 

W' książkach, jakie mi kupował, oras tTCh. co je kradł dla mnie 
z biblioteki , rysował ry,sunki na każdym wolnym miejscu i mi dawał . 
,,,Iluminowane są" - mówił. Znajdował dla mnie nowe słowa , niezw;rkle, 
i mi zapisrwał na kartkach. i dawał: ,,.To ode mnie dla ciebie jest 
słowo , nikt innr takiego nie ma" ... 

... stów.ka. .. stów.ka. .. stów.ka. .. 

Malinr dla mnie zbierał, a jak rosnąć przestawałr. bo zima albo 
co , to malinowym sokiem kulki chleba polewał i ugniatał tak , żebr 
brlr jak maliDT prawdziwe . Nad rzekę mnie zabierał na swoim rowerze 
i pilnował , abr nikt Die widział, że ja bez ubrania plrwam. .. 

... stów.ka. .. Jesteś STÓWKA ... 

Zawsze mnie wszędzie odprowadzał i prznrowadzał. żebym sama nie 
szla, a chciałam pomilczeć, to nic żeśmr do siebie nie mówili 
i niemówienie DigdT nie brlo ciężkie ... 

Ras , jak brl dzień moich urodzin , to całą drogę z domu do kościoła 
kwiatami wrlożrl . Jak Matka Boska do kościoła szlam, a ludzie gadali, 
że to już przesada i mojego NIKCIKA pojebało od tej miłości . 

-.stów.ka. .. 

I ciągle coś mi przTDosil . 

... STÓWKA jesteś ... 

I tacie mojemu we wsz;rstkim pomagał. choć tata nie potrzebował. 
to OD i tak pomagał. 
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1r „ , 
· .A jak· nam pies zdec!+l na dziwną jakąś chorobę. to go pochował gdzieś 
prędko i szczeniaka mi przyniósł, . całego w pusś,,aty;'Ch kędziorkach , 
mówiąc. że . to ten sam pies, ty1e ze wrócił do mnie z p~iego nieba, . 
b~ Ży,'Ć beze mnie nie mógł w ogó1e„. 

.„stówka„ 

a na jedną W~i1ię to mi gwiazdę taką .zrobił na kiju, że się kręciła 
i cala była w lusterkach, '!'ięc migała jak imp;;eza .. 

Jak wy,ieżdżać musiał w jakichś sprawach taty swojego. to kolegów 
w,,ay,lal, żeby, mnie wszędzie odprowadza1i i zakupy,· pomaga1i mi nosić ~e 
sk1epu. bo ciężkie. Raz to ci jego koledzy nawet plot nam odma1owa1i. 
jak im opierdziel zrobiłam, żeby sobie szcza1i u siebie. a nie po 
naszy,iii plocie. N.a zielono odma1owa1i. 

... stówka .. 

NIRCIK też miał taki zWy;'Czaj. że ciągl.e chciał mi o czymś nowJ!!ll 
opowiadać. więc codziennie czr1;al rano gazetę. a potem swoimi slowam~ . 
wszptko mi mówił. jak . bajki ... 

... STÓ-WKA jesteś ... 

Mama moja narzekała, że on na mnie _ całkiem się pochorował i że to 
wariat, ni

0

e człowiek . ' A_le oczy jej się śmiały. jak przy;'Chodzil. 
i zawsze mu kawę zbożową ~arzy,la, bo -on bardzo lubił . 

.„stówka .. 

Ale teraz NIKCIK już nie jest wariat i wyzdrowiał ze mn,ie całkiem. 
I już na illJlie «nie patrzy, · tylko za rękę trzJ!!lla i ściska tak moc.no . 

.. ja)l;;b;i .to trzJ!!llanie było karaniem.• I nigdy, mni_e nie zapY/"tal. jak to 
było wted;w-.. O n.ie mnie nie zapY/"tal . · , . . 1 

. . 
·„.,.,5TÓWKA" - p'owiedzial Diabel ; jak 

0

sko.iiczr,l. .. 

Ja _jllś jestem ty,lko dy,m. JI.ic chW],'Cić nie mogę ani oprzeć się' nie daję 
rady,. Niewiele wiem. K1edy,ś książ~i czy,talam. ale teraz cala jestem 
dziurawa i nie wiem, co- czy.tam. Nic..mnie . już nie ucieszy,. 

~oże dlatego ,NIECIK już mnie nie · chce. Nikomu mnie nie da, ale sam 
l!lie weźmie. I ja, tak jak opar nad wodą, za n~ się' unoszę i coraz 
mnie mniej jest. 

STÓWKA... STÓWKA.„ STÓWKA. .. 

Mama moja, ·jak się płaczem zanosi, to mówi. że on mnie w końcu zabije . 
I dobrze. Tylko ż~ br, to .,,w końcu" było już . 

l 
l 
'· 

.. 

Bo taka ~powiedzia1ność to się z dupy, nie bierze! Ona od Pana Jezusa 
pochodzi. Jego Matki i wsz,,atkich Świętr,ch Patronów! To .oni moją mamę 
wy,bra1i i to wielkie wr,różnieńie jest . Moja mama czyli P~r GUSIA ,. przez 
co mąd:rzejs:źy;'Ch ŚWIĘTĄ jest nazy,wana. a1e niewielu ich. niestety,, jest „ 
Naród .. okoli-cznr,. co tępieje już 'od tej ~elewizji. tej jej świętości 
nie ro:iumie! I prostej rzeczy umplem swoim ·rozdzielić nie potrafi:' 

' że jak' jest \l,ewocja , to znaczy. że a1bo~ udawane. a1bo ze starości baby 
· do kościoła lataią, bo .ju'.ż n:le mają gdzie . A jak jest objawienie i łask~ 

najprawdz:l.wliza, to to jest zupełnie co innego. Tylko czekać . aż' mama moja 
sty,gmatów dostanie , j;ik święty, Franciszek, to · się wtedy, skończy, głupie 
gadanie! I co komu szkodzi. że ona się ciągle modli? . Kto wie , ile spraw 
ona Panu Jezusowi w ty;'Ch modlitwach klaruje ... Przecie· On nietutejszy,. 
a jednak wie, jllk komu pomóc, i jakoś się każdemu tu u nas to Ży;'Cie toczy,: 
i komu to wsz,,acJI" zawdzięczają. jak nie mamie mojej? Tak to się śmieją 
po kątach . a jak t;)l'lko jakaś bieda, to na kartkach prośby zapisują i do mam;r 
lecą , żebyWJ!!llodlila. Oczy,wiście, łażą też do WIDZĄCBJ i · choć to grzech 
jest, którJ!!ll Pim Jezus na pewno się brzy,'lizi , to ·Wi~domo: WIDZĄCA z takimi 
silami trzy.ma , co tu br,lr,. zanim się , Pan Jezus u Zydów urodził . I zmarli 
z nią rozmawiają. A raz to sam widziałem, jak odmieńca spod domu CYSARZA 
przepędziła - i nic-za to nie chciała; Ksiądz to br, od razu kosztowne 
,,,co laska" wziął. a ona nie . Mama moja WIDZĄCKJ ni.a poważa . Ale tr"lidno 
się jej dziwić: one po dw~ch stronach światop_oglądu przecie są . 

Ojciec mój , jak żył jeszcze, to 'w mamę. br,l bardzo .zapatrz.cny,. I cichy 
był bardzo „ N.o i prac owal jak nikt . '!!'sz,,acr, do dzisiaj mówią , że on . 
choć wzrostem nie grzeszr,l. to pracowitością wsz;rstkich przewyższał . 
No , tylko że się powiesił . Nikt nie ~ie , czem~ ta!ti ~rzech ~opelnil, 
a1e mama moja mówi. że nie popełnił . Ze mu. ktos dopomogl a1b«> strzy;ga 
go opętała. Ludzie w podstępność strży;g nie wierzą i za zabobon je 
mają, a one dzięki temu plenią się coraz bardziej i bez~arne . są . 

~Ja, w tajemnicy, przed mamą. do WIDZĄCBJ poszedłem, żeby, mi pomogła 
i ' od taty z zaświatów dowiedziała się. jak to br,l o . Ale wtedy ~azalo 
się. że ta nasza WIDZĄCA też czasem jest do niczego i głupa.twa ple~ie, 
bo najpierw zaczęła .tęczeć jak przy, spółkowaniu , potem . kwilić jak 
noworodek, a na końcu mi powiedzi"ala. że tatuś mój sam się powiesił 
z wielkiej. swoje'j' nie szczęśliwości, że ża1 go zj.adl i · już nię mógł 
dłużej . -Powiedziała też , że on teraz jest tam, _gdzie zawsze chciał 
by,'Ć, i ' prosi, żeby dać mu spokój .· Powiedziałem to mamie. a ona jak 
święta :ary.gida oczy, do· nieba wzniosła i z_aklęla mnie , żebJ!!ll się więcej 
z czarownicami nie zadawał. Po~iedziala też , że WIDZĄCA Diabłu się 
cieleśnie oddaje, dlatego ją CZARCIĄ PIZDĄ nazy,wają, i to jest powód. 
dla którego wierzy,'Ć jej nie wolno, a ja jestem głupi . 

Ro ze mną to tak faktycznie jest, że ciągle jakieś durnoty, robię , 
chociaż chcę dobrze . 



.. 

Ras to się bez p;rtania i pomy-ślunku zakochałem, i potem mama musiała 
się modlić za mnie. inny-eh zaniedbując ... Dwa pożar;r przez to we wsi 
b;rl;r. bo mama tak b;rla moją osobą zajęta, że nie upilnowała . A k:oledz;r 
moi, żeb;rmnie ratować, wzię~i się za odkręcanie . A jak odkręcili, to 
na JUSlĘ wsz;rsc::r, ŚCIKR\l'A zaczęli mówić: takie się rzecz;r pook:asywal;r-.. 
Ro k:oledz;rmoi to mi ocz;r otworz;rli na świństwa w JUSI zawarte. Teru 
to ja ju:i. mogę m;rśleć o tym spokojnie. ale wted,.. to mi dusza chciała 
dupą w;rjść z . boleści i k:oledz;r się bali, że zm;rsl;r mi się w głowie 
poplączą na zawsze. DZIARXK mnie na krok: od siebie nie puszczał 
i do burdeli terapeuty-cznie zabierał do miasta .. Ż.ebym zapomniał . 
\f końcu nie chciałem już jeździć. Ro się połapałem, że to raczej nie 
za darmo jest i że ZIMNY kwestę międz;r moimi kolegami robi, i oni 
dają mu wsz;rstk:ie oszczędzone pieniądze. No i DZIARXK nigd;r z uslug 
kurewskich nie k:orz;rstal, t;rlk:o czekał na dole i pilnował rowerów . 
\f końcu powiędzialem mu t choć to nie b;rla całkiem prawda> . że mi 
przeszło i że kurw;r JUSIĘ ze mnie w;rtlukl;r. Koledz;r tak się tym 
uciesz;rli, że NIKCIK imprezę urządził u siebie z a stodołą. t;rlk:o dla 
naszej czwórki . A ZIMNY za dziewcz;rnę się przebrał, żebym się śmiał . 
Ho i śmiałem się. Nie chciałem przykrości mu robić . 

Ja to bym za każdego z nich dal się nożem pokroić na kromki. \f ogień 
bym za nimi poszedł. HIKCIK. co wiele książek przecz;rtal i wsz;rstk:o 
potrafi ładnie nazwać, mówi, że m;r jak czterej bracia z legend;r 
jesteśm;r. co wieś naszą przed wiekami zaloż;rli i pokonali rasem 
Diabla. któr;r tu wcześniej urzędował . 

M.r też że-śmr Diabla pokonali . Pocięli na kawałki , Jale tamci. I racJa 
brła nasza.„ 

T,rle, że WIDZĄCA, Jale mnie teru widzi. to JeJ lz.r po twars.r pl;rną 
i za łono się łapie . Ras mn1e też pod sklepem złapała i powiedziała. 
że to wróci.„ Nie wiem, co miała na myśli , i nie chcę wiedzieć . Ja na 
wszJ'"Stko Jestem gotowr.„ 

No i ostatnio okazało się, że mi się z powrotem dziewczyu;r zacz;rnają 
podobać. ZIMNY to mnie z DZIUCILĄ, co to na nią wsz;rsc;r JĘCZAl.A mówią. 
zaczął nawet swatać. Czemu nie? 

Jeszcze jak t;rlk:o nam się uda NIKCIKA uiecz;rć i sprawić. żeb;r śmiał 
si' jak k:ied;rś, to ja ju:i. najszczęśliwsz;r będę . 

To ja już będę wsz;rstk:o do szczęścia potrzebne miał . 
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To bardzo niedobrze jest, jak człowiek ciągle o p~;rrodzeniu mTśli . 
A~e co ja poradzę? Przecie to nie z mojego postanowienia tak mi się 
zrobiło, t;)"lko z urodzenia i Woli Rożej . 

-Tata mój to dumnT jest ze mnie bardzo . Ro i wnić od małego potrafiłem 
więcej ni:i. jego koledz;y". i każda baba spode mnie na czworakach 
W;y"Chodzila . Do dziś tata się mną przed WSZTS~kimi chwali i wszędzie 
ze sobą zabiera . Nigdr też ręki na mnie nie podniósł. choć sąsiedzi 
mówili. że .to o jego w,.chowaniu bardzo źle świadcz;)". że· je:i.eli nauczyć 
mnie czegoś chce, to t;)"lko _rękoczynem trzeba. A on im na to mówił . 
że ja już wszTStko sam wiem, zanim on mi powie. i że karać też mnie 
nie ma za co. to po co ma bić? Razem z tatą zawsze żeśmY' ziemię 
obr abiali i śmiali się do siebie, i w niebo razem patrzrli, jak mama 
nam odpocz;)"Dek wraz z obiadem przyniosła. Ze wszTBtkich moich kolegów 
rower dostałem jako pierwsz;)". A jak b;)"lem mal;)" i raz tato do miasta 
beze mnie pojechał w jakichś sprawach w urzędzie, to mi prz,.wiózl 
samolot - taki sam, jakim PolacY' Anglię uratowali. 

Mój tata jest wielki jak niedźwiedź i wsz;rscY' we wsi wiedzą , 
że wkurwiać go nie należ;)" . Ro choć on na ludzi otwartY' i z każdym 
trzyma, to jak mu ktoś za skórę zalezie, wtedY' prznierdoli tak , 
że Ż człowieka nic nie zostanie . 

T;)"lko przed CYSARZKM respekt taki trzyma , że co b;y" CYSARZ nie zrobił. 
to tata prz;)"taknie . I · już parę raz;)" widziałem , jak się mu kłaniał 
bardzo nisko i poklep,.wac się dal, jak sztubak. KiedY' p;y"talem, czemu, 
to na bok mnie bral i mówił : .cYSARZ to CYSARZ . On tu rządzi i wiele 
mu zawdzięczam;)" . Więc jak cię honorność ściśnie, to lepiej się samemu 
gdzieś w kącie w leb jebnij, ale CYSARZOWI się pokłoń. On tu, synuś , · 

WSZTBtko moie" . 

No to się kłaniam . KoledzY' moi też pewnie w domach instrukcje, jak się 
do CYSARZA odnosić , dostali , bo też mu czapkują .jak Panu Jezusowi . 

Mama moja za to u CYSARZOWBJ często przesiad,.wala , bo się kolegowalY' 
od dziecka . M;)"ślę. że mocne musiało być to ich kolegowanie, bo się 
śmiały tak samo i jedna drugiej na weselu świadkowała . A kiedY' moje 
siostrY' l a dwie mam siostr;y". starsze - ładne bardzo , ale żebY' zm;)"Ślne , 
to niezb;)"tl studiować w mieście zachciał;)" . to moja mama z CYSARZOWĄ 
tak wszTBtko nakręcił;)". że CYSARZ z reklamówką pieniędzr do auta 
wsiadł i pojechał. A jak wrócił . to one już bY'lY' studentki . Tak mama 
i tata mówili , bo ja tej reklamówki nie widziałem , ale wielki ta 
historia budzi we mnie szacunek . 

Czter„ lata temu moją mamę dziki poszarpał;)" na polu . WIDZĄCA ją 
znalazła i po tatę mojego prZ;)"biegla . Rieglem za nim na to pole 
i musiałem go z całej sil;)" trzymać, bo on ziemię chciał gniewem na 
drugą stronę przenicować . Nie b;)"lo w nim żalu i ani jednej lzY' nie 
uronił, t;)"lko złość niszczy-cielska, z której to powodu i WIDZĄCKJ 
prz,.walil. i ja pierwszY' raz od niego po mordzie dostałem. Potem 
to, co z mamY' zostało, razem z ziemią zebrał i w milczeniu poniósł 
do domu . Sukienki nie brlo co marnować, więc w poszwę od koldr;y" żeśmY' 
mamę wloż;y"li, a potem do trumn;)". KiedY' przY' czuwaniu lzY' mi po gębie 
pociekł;)". to mnie ramionami ścisnął i powiedział, że płakanie dla 
b;y"le-""SlUcich ludzi jest . 



Widziałeś kiedT. tebT drzewo płakało? 
- żrwicę widziałem. tato ... 
-, To jucha drzewa je st. nie lzT . .Drzewa nie płaczą. synuś. tTlko nie bo 
dźwigają i z wiatrem walczą. Więc i tT - dźwigaj i nie becz . 

Na pogrzebie CYSARZOWA trumnę mamY' brokatem obs;r.pala i ojcu na stronie 
strasznie duto dala przy,rzeczeń . Następnego dnia zaś CYSARZ z moim 
ojcem i paroma chłopami. co tu mieszkają. do lasu poszli i wsz:r,stkie 
dziki wy-bili . Ani jeden się nie ostał . To pol~. na którym mama moja 
zginęl·a. tak by-lo ścierwami ich usłane cale. jak droga kwiatami w ll.ote 
·ciało . Do dziś u nas dzika nie uświadczTSZ. 

Jakiś czas potem tato mój z dachu spadł. jak dziurT papą zalepiał . 
MTŚlalem. te po nim, i at mi serce w gardle stanęło. ale okazało się. 
te nie. Ża on jak dąb twardT jest. do złamania trudny-. TTlko ty,le. 
te coś mu w plecach chruplo i juź chodzić nie mógł. Teraz na wózku 
takim specjalnym do wożenia ty-eh. co władzę w nogach stracili . siedzi 
i przez okno patrzy-. Nie skarżT się DigdT. nie narzeka. 

Raz mu ty-lko lza z oka pociekła. jak go do łazienki niosłem do my:cia . 
Udawałem, źe nie widzę. 

Koledzy-llloi, co są mi jak bracia, bardzo mi przy, tacie moim pomagają . 

NIBCIK nawet książkę mi dal o pielęgnacji ludzi połamany-eh i razem 
z WSIĄ ciągle przy-chodził. żebym sam z tym nie został . VUSIA 
do dziś u nas sprząta, bo mówi, źe ja to tTlko nabrudzę jeszcze gorzej. 
A DZIOB.BK kobietę taką znalazł we wsi obok, co przy-chodzi do nas 
gotować to, co tata lubi ... Co mama gotowała . 

Żenił się nie będę . Żadna tona ślubna popędliwości mojego przy.rodzenia 
nie zniesie. a ja bym nie chciał swojej baby- zdradą obrażać . 
Takie to jakieś świńskie jest. ll.o Cio tej żeniaczki to się chTba 
nie kaźdT nadaje. Ja ciągle jakieś mężatki po kątach macam i one 
wszTStkie bardzo są z t-ego zadowolone ... MTŚlę sobie o ty-eh ich mętach, 
źe kory-ta poślubili. Poszanowania do nich mieć nie potrafię. choć brak 
tego poszanowania w dupczeniu mi nie przeszkadza . A to, swoją drogą. 

ciekawe rozróśnienie słowne jest tNIBCIK mi je kiedTŚ wy-tlumaczy,l>. 
źe cudzą babę to się dupczy-. a ze swoją się kocha . 

Ostatnio mi się PANI LIDZIA podob.a. Tak tego męta krótko trzyma. 
tak nim dowodzi. źe tam w niej musi być chcica wielka .. Taki ogień, 
którT się w kobiecie po wielu latach dopiero zapala. GówniarT tego 
nie mają. są jak zapałki . A te. co juź dziewczęce lata mają dawno 
za sobą. są jak jesienne ogniska, jak piece w hucie ... Aź mnie ściska, 
jak pomTŚlę. 

... Są w człowieku zdarzenia takie. które żadną miarą się w .nim .nie 
mieszczą. 

Ale ja wiem. że kiedy{i w;rlezą. I trzeba będzie odważ.nie przeciw .nim 
stanąć. jak drzewo staje przeciw wiatrowi. Ja się serca swojego 
wstydzić .nie mam powodu . Z Diabłem się bić to slusz.na rzecz . I ja do 
bitw;r będę gotow;r. I żad.na WIDZĄCA już się .na mój widok wymiocinami 
.nie zaleje. trlko albo mi da blogoslawie.nie swoje. albo ja ją 
.na części porąbię. jak Diabla. 

Amen. 

I 

PANI JUSIA 
wana ŚCIRRWĄ 

Mnie jut wszy-stko jedno jest . Mnie to juź .nic nie czeka, tTlko 
rozpamiętywanie wieczne. 

' 
Nawet wiary, w Stworzy-ciela juź w sobie nie mam. bo nie chcę wierzy,ć 
w kogoś. kto mi wsz:rstko zabrał . To juź wolę na ludzi zrzucić. ni~ 
sobie pomTŚleć. · źe jakaś Moc wielka nade mną siedzi i znajduje 
upodobanie w obieraniu mnie z każdej rzeczy,. którą mi wcześniej dala . 

Tata mój b;rl człowiek spokojny, . TTlko za krajem swoim tęsknił i jak 
się wódki .napił. to o nim opowiadał i po rusku śpiewał tak tęsknie. 
źe mi serce chciało z piersi w;rskoczy-ć . Do kościoła nie chodził. 
bo to nie cer~iew przecież . Mama chodziła. źebT nas ludzie miejscowi 
nie spalili. ale modliła się w domu ty,lko: przed ikoną. którą ze sobą 
z NowosTbirska przywiozła . 

Ja się urodziłam późno bardzo, jak jut b;rli wiekowi . Inne dzieci 
im umarł„. A to pewnie temu. źe mama zawsze sama rodziła. bo się 
tutejszy:ch doktorów bala . No i coś się działo prZT tym jej rodzeniu : 
te dzieci potem to najwy;'iej parę dni na świecie gościły, . Mnie to przez 
dwa lata imienia nie dali. bo nie wierzTli. źe ze mną inaczej będzie, 
a przecież szkoda. źebT się jakieś dobre imię marnowało . 

Poumierali, jak mała by-lam . wi~c do szkolT jut w bidulu poszłam. 
co w bardzo brz:yd.kim mieście się znajdował . I tak sobie my-ślę. 
te dla dzieci lepiej jest nie źyć „ niź do polskiego sierocińca 
trafić . Szczególnie dla takich. co po rusku mówią . ll.o ja za wszTStkie 
zaborT. wojny,. gułagi odpokutować musiałam . Za Wilno. za Lwów 
i zniszczenie Warszaw,.. Za Stalina. Lenina i za .Wilka i zająca". 
którego nikt oglądać nie lubił . ŚladTmam za to do dzisiaj, nie tTlko 
na plecach. .. Jiistorię krzywd polskich od ruskich doświadczony-eh znam 
lepiej nit kaźd;r pojedy-nczY' Polak . Ta historia taką mapą na ciele moim 
się odcisnęła. źe ja kochać się mogę tTlko po ciernlcu albo w ubraniu . 

Ikonę po mamie do dzisiaj mam. Ale nikomu jej nie pokazałam . Nawet 
mętowi. co dobrT bTl dla mnie. jak nie wiem. i zawodowo kierował 
autobusami. ll.ardzo chciałam mieć z nim dzieci ... On teź chciał. więc 
ciągle źeśmT prokreację uprawiali . A potem się okazało. •~ moja mama 
słusznie tutejszy-eh doktorów się bala . Jeden z nich nam powiedział. 
te ja n:i,.gdT rodzić nie będę ... Że jestem jałowa jak glina . Doradził 
teź. źeby,śmY' z sierocińca dziecko prz:Jgarnęli. bo to jedy-na nadzieja 
dla nas na normalną rodzinę. Jak sobie uzmy-slowilam. te jednemu 
z takich czartów, jak te. co mnie historii uczTlr. mam być mamą. to 
się pochorowałam . Kolej.DY' doktor orzeczenie zrobił. te to żółtaczka . 
Ale ja wiem, te to bTl zlT doktor . ll.o ja ze smutku i chorobT duszY' 
tak cala poźólklam. ŻóltT to jest przecież kolor zazdrośników. A ja 
zazdrościłam każdej kobiecie, źe mną być nie musi . 

Jak mnie z zakaźnego szpitala wnuścili. to mój dobrT mąt bardzo mnie 
przepraszał i medalik mi dal ze świętej CzęstochowY' przywieziony,. 
A potem się spakował i odszedł. bo jut ze mną źy-ć nie potrafił . 



Radziłam sobie, jak umiałam. Parę raz;r poszłam się obmacyitać nie 
z tym, co po:winnam, i za:wsze :wódki lubiłam się napić . A ż.e gło:wę 
po tacie odziedzicz;rłam . to nikt mnie przepić Die mógł . Sła:wna się 
z.robiłam i na:wet zaklad;r na mnie sta:wiali. I :wygryitali . Ja też. 
:wygryitałam . T;rlko jak nad ranem te :w;ymiocin;r ścierałam i :wczorajszy-eh 
amantów, co jeszcze przed chwilą tac;r się szykowni wy.dawali, 
na plecach z domu wy;nosiłam. to sobie m;rślałam. ż.e w tym ż.y-ciu to mi 
się ch;rba nie za bardzo udaje . Że cz.as wrócić tam, skąd prz.115złam . 

lilo i prz.T.jechałam tutaj . Do dworu, w którym się rodziłam, a któr;r 
,.)tomuchT polskiej rodzinie szlacheckiej odebrał;r i na mieszkania dla 
ruskich podzielił;r. A ci, wiadomo - hołota kałmucka ze Wschodu : chlew 
tam z.robili i dewastację taką. ż.e do dzisiaj ludzie porządni boją . się 

tam zaglądać" . 

A ż.e ja nie jestem żadni ,.).udzie porządni" . to się osiedliłam . 

A potem cud mnie spotkał. .. 

A potem mi został zabraDT. Do dziś nie wiem: dlaczego? Chodziłam 
za milośćią moją jak pies , jak pies sk!lllll.ałam i do nóg mu padałam: 
jak na star~h filmach pańszcz~niani chłopi przed dziedzicem . 
A on nigd;r nie powiedział mi, czemu? lil.iczym ścierwo mnie w;rrzucil. .. 
W jednej chwili b;rło po wsz.115tkirn. .. 

Teraz to ze mną trochę jak we śnie jest . Wódkę t;rlko dalej pić lubię . 
Ale nawet ta moc głow;r mojej stała mi się przekleństwem ze względu 
na koszta . 

Ro takie jak ja ścierw~ zza :Ruga to się nie upiją tak tanio jak Lach;r-
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,..T;r"mi zawsze po złości jesteś. Zawsze tak narobisz, żeb;r mnie kolera 
chwy-ciła i żebym ci w końcu po r;rju dal ... Czemu po kątach się kulisz? 
lila plec;r ohcesz mi skocz;rć, kiedyr się obrócę? Jak odmieniec? Nawet c ~ 
s'ię do mnie gęb;r otworz;rć nie chce, a jak t;rlko z domu cię w;rpuścić, 
to latasz po wsi i pleciesz przed całym narodem, że ci się twój tatuś 
nie p~doba .. Jak· tak dalej będziess. robił. to ja na ciebie do władz 
"pismo napiszę i cię do pierdla wsadzą._» . 

Mój tato n~;r na mnie nie krz;rczal . Lal mnie , a potem z wielką 
spoltojnością żalił się, że ja taki nieudan;r. Porządn;r b;rł z niego 
człowiek . T;rlko że nie katolik . W Polskę Ludową wierz;rł i że ludzie 
są równi , a po śmierci to jest t;rlko c.iemno i nic nie ma. Książki 
prs.;rrodnicze cz;rtal mi na głos i pilnował , żebym prz;r tym nie zasnął. 
Mama mówiła, że przed moim urodzeniem się tatę niesprawiedliwie do 
więzienia wsadzili. I że tam ubec;r znęcali się nad nim , jak PAN 
I DZIK nad psami. I że jak wrócił. to już mówił t;rlko to, co oni 
b;r chcieli usł;rszeć ... Że nawet w sraczu bal się władz;r ludowej narazić . 
No a jak sąsiedzi kupili telewizor, to już calltiem pierdolca dostał . 
Stal przed nim na baczność i .Jtażdemu mundurowemu w tym telewizorze 
salutował, a jak poltaz;rwali jakiego part:rjnego urzędosa, to mu się 
kłaniał i rację prz;rznawal ... 

We ~si go nie lubili, bo donosił . Na milicję biegał. żeb;r władzę 
uświadomić, że ktoś pijan;r spod sklepu szedł albo że kawal;r 
o Niemcu, Polaku i Rusku opowiadał . Nawet na mamę ' i na mnie donosił . 
ale tutejsi mundurowi wiedzieli, że w um:rsł ma przy.walone, więc 
nawet nie spi1l7Wali. Raz poszedł też do księdza, żeb;r go społecznie 
uświadomić i z zabobonu w;rrwać . Mama musiała potem na parafię 
z kurczakami i kiełbasą biegać, bo mnie proboszcz do pierwszej komunii 
dopuścić nie chciał. 

I nawet jak się wsz;rstko w kraju pozmieniało, to on cały;- czas święcie 
b;rł przekonan;r. że to prowokacja . Chodził po wsi i notatki robił. żeb;r 
władza wiedzę miała o każdym, jak wróci . 

Od mam;r to jeden t;rlko raz po gębie dostałem: jak .na pogrzeb tat:r nie 
chciałem iść . I nie poszedłem . Sama tam b;rła . Mój brat, co od dawna 
w innej wsi mieszka, też nie by;-ł. bo jak ja nie miał do tat;r czuJ:ości... 
Wst;rd t;rllto . 

A p.otem mnie pokarało. Z miłości mi rozum odjęło i zwariowałem dla 
dziewcz)"ll;r, co miała calltiem krótkie włos:r. Koledz;r moi, co jak z krwi 
jednej dla mnie są, też bards.o ją sobie upodobali, bo ona wsz;rstkich 
do łez śmiechu potrafiła doprowadzić . Prz;r niej to człowiek ciągle za 
brzuch się trzymał, taka b;rła żartowna . Mama też ją lubiła . I wsz;rsc;r. 
lil~;r się nie smuciła i zaradna b;rła jak w;rdra . A ja głupiałem 
dla niej i wszędzie b;rliśm:r razem . A jak w końcu na kolana przed 
nią r;rpłem i poprosiłem , żeb;r moją ślubną została, to powiedziała. 
że tak, ale pod warunkiem, że jej zrobię sto dwadzieścioro dzieci. 
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- Dlaczego sto dwadzieścioro? - chciałem wiedzieć. 

- · Ro wtedY' nigdzie nie będ:r;iesz łaził, ty.lico robieniem mi dzieci 
będziesz za;!ęt:y'. i ja będę cię miała calY' czas przy, sobie. 

W pierwsze lato po zrękowinach, kied;J'Śmy, się do wesela szykowali, 
gorączka mnie Jakaś chW:y'Cila i przez parę dni w domu leżałem Jak 
nieżywy,. A ona W:y'brala się z koleżankami w jeziorze popl;rwać. I Już 
nie wróciła do mnie, dziewczyna moja, radość moja. .. Koleżanki mówil;f'. 
ie nawet nie wiedzial;f', jak to się stało, ie pod wodę poszła. .. Jakby; 
kamieniem b:f'la. z.naleś.li ;!ą po paru dniach. ale jak mi pokazali, 
to ona ;!uż do siebie nie b;rla podobna. .. 

I wted;r grzech popełniłem cięiki. Mamie w p;rsk dałem. jak tata. .. 
A to temu, ie mówiła. ie ta śmierć to kara na mnie, iem ojca nie 
pożegnał . 

Jak ;!uż nie moglem strzymać ,. to do WIDZĄCKJ poszedłem . Ja wiem, 
ie zabobon t;rlko ciemny; lud wy,znaje i ie to wszy;stko bu;!dT,. ale poszedłem . 
NIKCIK, co ze wsz;rstkich kolegów moich mądry; Jest najbardziej, jak 
chorego mnie do WIDZĄCKJ zaprowadził. ,..Co ci szkodzi?" - mówił . 
,..A m.!>Se ulgę poczujesz? A moie ukochana twoja przez WIDZĄCĄ powie ci 
co ważnego? ... A Jak nie. to będzie jak teraz". WIDZĄ,CA naJpierw za ręce 
mnie trzymała, potem Jęczeć zaczęła. a na końcu obrz;ygala mnie wodą, 
zieloną jak ta z jeziora. Zlęklem się bardzo, ale ona powiedziała. 
Jak już doszła do siebie, ie tu bać się nie ~ czego.- :ie dziewczyna 
moja spokojna i ie w dobr;,tn świecie jest . Ze żadnej kary; ojcowej 
w jej utopieniu nie b;rlo. Serce się jej w wodzie zatrzymało i umarła. 
WIDZĄCA dużo dobr,.-ch rzeczy mi od dziewczy,ny;mojej mówiła. ie ai się 
śmiałem i płakałem na przemian. .. A najbardziej to mnie to tkliwością 
zd;!ęlo, jak powiedziała, ie ;!ej sto dwadzieścioro dzieci obiecałem, 
dlatego ona na mnie tam, po drugiej stronie, z podwiniętą sukienką 

· będzie czekała. Ale nie szy,bcie;! to ma b;rć niż za Jakieś sześćdziesiąt 
lat . I ie bym nigd;r nie zapominał się śmiać ... :Ż.ebym dla nieS śmiał się, 

_l>o ona będzie przY' mnie w każde;! mojej radości, a kaidy; mój smutek 
ją porani. 

Już ladny;ch parę lat minęło, odkąd moja narzeczona się wodą z jeziora 
nakr;rla. A ja chodzę po świecie i się śmieję ... 

. _choć nie .saws.se Jest .s czego. .Ro ona ta.ta c.s,TSta i Jasna b;rla, 
śe nie wied.siala, śe Jest Zlo. A Ja Je na swoJeJ drodze spotkałem 
i nie bardzo mi b;y;lo do śmiechu._ I Ja.t o t,,m pom;rślę, to śaluJę, 
śe mi tata móJ mocniej .sa któr]ll1ś razem w leb nie pr.s;rlal . .Ro lepieJ 
nie po kolei w głowie mieć albo umrzeć od oJcoweJ ręki, niś Diabłu 
w oc.sr patrzeć ... 

l 

DZĄCA 
CZARCIĄ PIZDĄ 

Nie trzeba mi oczu do patrzenia wcale . Ja to wolę nie widzieć, 
Jak tam po drugiej stronie powiek jest. 

O dar 5ię nie prosiłam. sam: przy;szedl. Dzieckiem bT,lam zwykle;!sz,m 
~ i~h: oez niezwykłości . As razu pewnego zaczął mi świat bieleć , 
az zn~l w mleku, a potem w ciemności . Rodzi ce prowadzali mnie do 
znach~rów. doktorów ... Pekaesem Jeidzili . Ale ni c nie W:y';!eidzili . Lat 
miałam wtedy;, nie wiem, ile ... ? Może czt.er:y'? Albo pięć? I tata te moje 
cztery- albo pięć lat do lasu zaprowadził . i zostawił . Ha co im ślepa? 
Malo mieli 'kłopotu z ~inwentarsem i dziećmi, co mi b:f'lY' rodzeństwem? 
A tak 't'o dob:z:;r Róg zdecyduje_. Nikt mnie nie · ukrzyvdził. w t;rl gloW:y' 
obuchem nie zdzielił... T;rlko nagle nie b;rlo ;!uli ojcowej ręki ani 
głosu, co ,.Zdrowaś" odmawiał . T;rlko b;rla cisza lasu i ja sama w niej 
zanurzona. A potem to już nie wiem, cz;r to, co się działo , działo się 
naprawdę, czy- to imaginacja mnie - dziecka przerażonego do po nogach 
posikani'.l - b;rla .. I ty;lko to przerażenie b;rlo pewne ... Takie, od którego 
rozum mozna zgubie zupełnie . Jak W:y'Bzlam z lasu, po czasie , nie wiem, 
jakim, i międz;r ludzi traf ilam, to oni powietrzem się dusili na mój 
widok. .. Potem mi ktoś jakiś powiedział, ie siwa jestem, ie mi tam, 
w _ lesi~. wlos;r się zbielilr,. jak u star,.-ch ludzi . Ale nie potykałam 
się ;luz . Czułam, gdzie co jest postawione, i choć ocz;r moje nic nie 
widzial;f', to coś we mnie widziało ten świat ... I tamten. 

Ludzie się mnie boją . Wiedzą. ie ;!a widzę to, co przed nimi zakr:y'te 
zostało . Dlatego nikt na mnie się ręki podnieść nie powai:y'. Potrzebna 
im jestem do tego, czego w kościele nie znajdą ani nigdzie indzie;! . 
~;rślą. durni, ie ja nie człowiek jestem, t;rlko Diabla kochanica . 
Ze t;rsiąc lat mam i ludzkie odczuwanie obce mi jest . Ale oni nic nie 
wiedzą . · 

Od jakiegoś czasu wędrować przestałam, t;rlko w jednym miejscu siedzę . 
bo mnie tu ktoś czarem człowieczym prz;rwiązal . I nigdzie nie pójdę, 
choćbym i chciała . 

Ja.t . ta.ti_eJ. co _widzi , ~ień miłowania w sercu rosgoreJe, to Juś · 
lepiej . .zebT sobie kamien do sz;ri prz;rc.zepila i skocz;rla w wodę . .Ro to 
Jest męka większa niś ws.zptko inne. I choć mnie Juś nic nie straszne, 
bo Ja prze.z wsz,TStkie krain;r boJaśni pr.zewędrowalam; wtedr w lesie , 
dawno - hen, to to Jedno, Jed;yne, pr.zeraśeniem mnie napełnia . 

Ale strach nie uchroni człowieka przed sercem. .. 

Ja z niego crsA.RZA .zrobiłam. Wlad.zę mu dałam nad ludśmi po obu grobu 
stronach... Ja mu ciało swoje do nóg kładłam , a pieśni moje dawałam 
za poduszkę ... Ja winna Jestem ws.z,wstkiemu .zlu, co się ludziC1111 okolicznym 
stale, i słusznie mnie kochanicą Diabla .zwą. 

T.,rle śe nie wiedzą. śe ten Diabeł człowiekiem Jest ... 
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A ja to my-ślę; że ludziom się we łbach miesza od tego dobrob;rtu. 
Dlatego jestem aa wojną! Ale nie taką histor;rczną, jak ta niemiecka. .. 
"Równouprawniona wojna teraz powinna b)l'Ć 1 Że wsz;rstkie ludzie walczy;ć 
idą! Skoro babom się zachciewa by-ć jak chłop,.. , to niech będą -
ale po wsz;rstkiemu. Moja żona to się do emancnacji nie pcha, więc ona 
bT nie poszła, ale te inne w,..cieruchT to bym na front posłał i niech 
se strzela.ją do siebie, działa pchają, w czołgu d;rszą z gorącości. 
Ro ja to my-ślę, że wsz;rstkie nieszczę.ścia to się biorą z powodu 
odjebania um;rsłowego bab . Ro co w tym złego, że się dzieci na świat 
wydaje , mężowi gotuje i nie p;rtluje, jak on mówi, tTlko się słucha 
dla pobierania nauki? Kto to widział , żebT baba bTła doktor? Doktor 
to doktor! Jak te ona , zamiast w domu by-ć, te obcym chłopom do gardła 
zagląda i żebra im maca! Ostatnio to aż mTŚlałem, że mnie skręci, 
jak de miasta, co tu niedaleko jest, pojechałem , bo mnie zębT bolałT za 
bar_dzo już. Swoje odczekałem, do pomieszczenia doktorskiego wchodzę , 
gdzie rwanie ma bTĆ albo ce innego. patrzę - a tu siksa taka w br,..lach , 
tTlkiem kręci i mówi, że mam siadać i buzię przed nią rcztworzy;ć . 
Takie mnie ogłupienie chw,..ciłc , że nawet na chwilę prz;rsiadłem, 
ale ~ak cna się zaczęła we mnie patrzeć i łap,.. mi do gęb,.. wkładać, 
to jej przydzwoniłem czołowo , że z nosa jucha pociekła: ,.,Domu nie 
masz , babo?!" - zawołałem . - ,..Wstyd.u nie masz?! Doktora mi sprcwadż, 
a sama w,..nocha stąd zrób. bo ci ręce połamię!" . Tak jej powiedziałem . 
I wiedziałem, w prawie pozostaję . Ale te osrańce miejskie inne niż ja 
zdanie miałT i dużo bTło o te wsz;rstko rabanu . 

Jedno wiem, że gd:rbT każdT chłop bTł chłop i takie postępowanie jak 
moje miał , to bT się skończTłT te głupot,.. . TTle, że z zębami , co bolą. · 
jak nie wiem , musiałem się nauczy-ć ży;ć . 

Żona czasem pomarudzi, że mi z gęb,.. śmierdzi i może jednak do doktora . 
Ale we mnie po t;rm ostatnim zdarzeniu już chęci ni'e ma . Jak świat chce, 
to niech przez bab,.. głupieje. Ja w tym udziału br.ać nie zamierzam . 

We mnie spokój jest. I pogodzenie . Ha sad sąsiada lubię se popatrzeć, 
be swojego sadu to nie mam . A w drzewach, co owoce rodzą . jest to, 
ce z ra.ju Bożego zostało . Tam jest sprawiedliwość i porządek dawn,... 
Jak drzewo kroję, to mnie taka mTŚl nachodzi, że Stwórca też by-ł 
stolarzem. I jak ja drewniane wnętrza drzew pieścił i kształt im 
nadawał nov,... Żona moja mówi, a jak na babę to nie jest bardzo głupia. 
że dlatego opiekun Jezusa, Józefem zwan,.., bTł cieślą. a nie królem 
albo księdzem, bo praca prz,.. drewnie najbardziej zaszcz;rtna jest . 
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J~stem człowiek religijnT i spraw.rmojej duszr bardzo mnie obchodzą . 
Dlatego czrtam l'ismo · Święte, choć wolę, jak ksiądz czrta. a potem 
tlumaczr. Ro ja takiego rozeznania nie mam i nie pojmuję za dobrze, 
o co Panu Jezusowi szlo . Ale ż;rwotr świętych rozumiem w calk.ości: 
jak, co - po kolei . Trle, że tych mąk w imię wiarr katolickiej nie 
moglem umrslem objąć . Co innego po r;rju dać albo siekierą głowę 
urąbać . Można też nożem. Ale te rożna? Kola zębate? Albo jelit przez 
dziurk'ę w brzuchu w;rwlóczenie i nawijanie na wałek.„? To też mi się 
w lepet;rnie nie mieściło, jak tak można ugotować kogoś? Albo babie 
cycki obciąć, na tacy położyć i kazać tę tacę przed sobą jej nosić . 
Albo skórę kawałek po kawałku ściągać i sól sypać na okazane mięso . 
Bardzo mnie zagadnienia te frapowały. więc zacząłem r~zmyślać . I tak 
się podziało, że właśnie mękę świętego Andrzeja rozpatr;rwalem, co go 
na tym krzyżu, co literą ,,;L" b;rl. rozciągnęli . Vted;r to nasz pies 
podwórzowy, stary. juchą zaczął kaszleć i już czas był na niego . 
Pomyślałem więc, że dobry b;rl pies i na niebo zasłużył.„ I może ja 
na nim sprawdzę, jak z tym świętym Andrzejem było, a on dzięki temu 
zbawienia dostąpi i do jakiego psiego raju, z kiełbas zrobionego, 
dzięki mnie dostanie się? No i tak też zrobiłem. Nie bronił się 
wcale. Nawet raz użreć mnie nie próbował . T;rlko skuczal przeciągle 
i ~rzęsawek dostawał . A potem . sflaczał nagle i zwiędnięt;r zwisał ze 
krzyża, bo już z niego życie wyszło . No i od tamtej pory co widzę. 
że jakaś psina bezpańsko lata, to ja ją na tamten świat wyprawiam za 
pomocą męczeństwa . Raz brlo tylko nieprzyjemne takie zdarzenie, jak 
jednego gotowałem, żeby mękę świętego Vita rozpoznać: on rzucał się 
bardzo i kuchnię żonie zapaskudził . Zła była na mnie i powiedziała, że 
jak chcę kundle jakieś w ukrop wsadzać, to żebym sobie palnik za domem 
postawił i tam to robił, a nie tu, gdzie jedzenie. Z czasem to już 
musiałem po PST do innych wsi jeżdzić, bo u nas już żadnego niczyjego 
nie brlo . No i nawet raban raz się zrobił, bo ze skóry obrałem , 
a potem łeb uciąłem ljak świętemu Bartłomiejowi zrobiono> psu , 
co się okazał być pilnującym obejścia tego gówniarza zwanego LALĄ . 
Matka jego, nierozumną babą będąc, lz:r, po nim wylewała, jak po -
człowieku, i mówiła , że ja zwierzę jestem.„ Nic w niej zrozumienia dla 
zasadności moich pocz;rnań nie b;rlo . 

Jak już nabrałem wprawy, to na scen;rmęczeńskie ~ąsiadów zaprosiłem : 
objaśniałem im ż;rwot świętego , a potem scenę męki na kundlach 
prezentowałem . Ale że naród tutejsz;rna wiedzę jest oporny, to nic nie 
zrozumieli i mówili, że to żle jest . T;rlko żona moja, co ma w głowie 
poukładane jak trzeba , moją stronę trzymała . T;rle, że moich misteriów 
męki oglądać nie chciała i mówiła, że z nimi jak z modlitwą powinno 
być - że w cichości , bez świadków. 

Z syna jestem dumn;r. ł.ajzowat;r trochę lale to cale ich pokolenie 
takiel, ale i spokojny. Dobry- chłopak . I też, tak jak ja, nad różnymi 
rzeczami lubi porozmyślać . Teraz trzeba mu będzie wesele wyprawić , 
bo wolę Bożą w sobie poczuł i żenić się chce . Mam dla niego w prezencie 
ślubnym lpoza zegarkiem po ojcu moim> cal;r kompletn;r zestaw narzędzi 
do zadawania męczeństwa potrzebn;rch, które sam, ręką własną swoją, 
wykonałem i prz;rsposobilem . Może jak już w małżeństwie okrzepnie, 
to go ochota najdzie, żeb;r sprawy święte badać i w ślady- swego 
rodziciela pójść? Dalb;r Róg„. 

Skargi po plecach jak deszcz ze mnie spływają. I przejmowania się 
pierdołami we mnie nie ma ju:ż wcale. Kiedy-fi cala b;rłam z pierdól. 
ale teraz ju:ż nie . 

A jak W' przedszkolu dziecko innego dziecka za rękę trzymać nie chce 
i do chodzenia w parach nie bardzo się nadaje, to mu mówią. że chore . 
że do doktora trzeba, bo aspołeczne jest albo z rozumu obrane . Mamusia 
z tatusiem io nawet do jednego takiego mnie zabrali, do miasta . 
Rysunki mi - pokaz;rwal i głupie prtania zadawał, że aż mi za niego 
wstyd b;rlo przed sobfj, samą . Na koniec rodz_icom moim coś klarował. 
a oni kiwali · głowami i nie rozumieli nic . Tatuś nawet powiedział. 
że ten doktor to sztukmistrz musi być , bo pól godzin;r słowa z siebie 
wypluwał, a każde niepojmowalne b;rlo. Potem przez jakiś czas tabletki 
łykać musiałam, po których w głowie się kręci i spać się chce się . 
Ale na w parach chodzenie w przedszkolu nie wpl;rwają wcale. I za rękę 
też dalej nie chciałam trzymać innych dzieciaków i bardzo krzyczałam, 
jak mnie przymuszali . No i skończy-lo się. na tym , że mnie rodz;!.ce 
z przedszkola wzięli . Sama w domu siedziałam, kied;r w pole szli albo 
do inszej prac;r. I ja w tym domu królowałam . Bawić się nie lubiłam. 
bo w co nib;r? Na stole zydel stawiałam, siadałam na nim i z gór;r 
na wsz;rstko patrz;rlam . Na głowę sreberkową koronę miałam założoną, 
w jednej ręce kopyść, a w drugiej - cebulę, i byłam królowa. Potrafiłam 
tak bardzo długo usiedzieć: ty-lko na siku schodziłam i jak pić mi 
się chciało . A potem to się królowanie moje skończyło, bo mamusia 
moja zaczęła rodzić dzieci jak nasza maciora : co roku! Wcześniej 
nic - t;rlko ja. A potem jakb;r demograficzną dziurę załatać chciała 
i albo z brzuchem łaziła, albo w połogu leżała . ~o i podówczas. jak mi 
tego rodzeństwa prz;rb;rwalo . to okazało s~ę. że dom w przeds~kole s~ę 
zamienił i że już nie ma ucieczki . T;rle ze bachorami ja musiałam się 
zajmować jako siostra najstarsza! Odchowałam rodzicom moim siedmioro 
potomstwa i więcej miałam prz;r nich trudu niż ze świniami i z krową. 
A jak jeden cz;r drugi cz,mś gorącym się oblał albo .kolano rozbił, ~o j1:' 
w gębę od tatusia dostawałam, a nie oni! Bardzo duza niesJ.>rawiedliwośc 
w domu naszym panować wted;r zaczęła.„ I tak zostało do dziś . 

Ro te dzieci to tak drobil;r ciągle i biegal;r. jakb;r im się srać 
chciało . A ja za nimi! I nigd;r na nic czasu nie miałam. i jak do 
szkoły- poszłam. to b;rlam najgłupsza, bo się uczyć kied;r nie brlo . 
I ciągle te krzyki, jakb;r w mózgu gówniarza nie do pomyślenia było. 
że można coś powiedzieć bez darcia się wniebogłosy . I ja za to wszystko 
wielki żal do mamusi i tatusia miałam, że oni na mój rachunek dzieci 
sobie robili. Ja to myślę. że jak się chce dzieci mieć, to je sobie 
trzeba samemu chować, a nie innych tym obarczać . Z tego wsz;rstkiego 
ja ch;rba ten macierzrński inst;ynlct to mam calk.iem zaniknięt;r i swoic~ 
dzieci nie chcę mieć w ogóle.„ Już odchowałam swoje i teraz, choc 
jestem jeszcze panienka i męża nawet nie mam, to w sprawie dzieci 
na zasłużonej emerrturze jestem. 
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No a poza tym ja ciągle jak Najświętsza Pani enka nierozdzi ewiczona 
jestem. Mamusia mówi, se to bardzo dobrze j es t. choć ona takiego 
drugiego prz;niadku nie zna, żeb:r z w moim wieku osob:r bJ'ła dziewica. 
A ja dumę czuję w sercu. U nas to się każda macać daje i wsz~tkie 

dziewcz;rn,' tutaj jak towar:r na przecenie Yy'Obracane . A ja nie. Ten ,. 
co mnie, dostanie . to będzie miał nagrodę.„ 

I ja bym chciała, żeb:r ta nagroda b;rła dla Sił.Y ... Ż.eb:r to on konsumpcją 
mojego dziewictwa nagrodzon:r został . I mni e nie przeszkadza , 
że jego mamusia jebnięta w głowę od dewocji j est . No trudno . Toż to 
nie z mamusią na serca się zamienię . Wiem też, że on ze ŚCIBRWĄ się 
pokładał, naród polski zdradzając . No a1e co„.? Widocznie go omotała 
ona. Albo mu dala tabletek z Ameryki. po których chłop w osza1ale 
zwierzę się przedzierzguje i t;rlko mu jedno w głowie . A poza tym to 
już dawno b;rło i teraz to on b:r na nią nie spojrzał już z popędem. 
bo ona kor;rtem się stała i wiecznie upita jest . Stać .nawet nie umie 
prosto i ciągle coś się jej rozpina. Ostatnio to do kościoła na mszę 
z porozpinaną bluzką prz~zła i cal:r biustonosz b;rł widoczn;r. Aż · ją 
musieli ze mszy,' w;nirowadzić, bo to obraza boska.„ No to czemu Sir.A 
mialb:r z nią chcieć cokolwiek jeszcze? 

W sprawie Sił.Y to ja do WID:z.ĄCBJ poszłam . bo pomyślałam, że wesprze . 
Ż.e może coś mi do w;rpicia da a1bo do ws;rpania jemu na miłość, jak się 
nadarzy,' okazja . Ale nie dala . Po głowie mnie głaskała, jakb;r stamtąd 
ściągnąć chciała coś , a potem powiedziała, że on nie mój . Zebym dla 
własnego dobra i niego samego za kim innym oglądać się zaczęła... 
Powiedziała . że on pogruchotan;r jest i że ja go poskładać nie zdołam . 
A na koniec mnie poprosiła, żebym WUSIĘ na tamten świat odprowadziła , 
jak prz;rjdzie pora, bo nikogo innego nie będzie . Durna ta widząca , 

jak nie wiem . PANI GUSIA, zwana ŚWIĘTĄ . co mamusią mojego Sił.Y jest , 
rację ma, że WID:z.ĄCA to grzech, zabobon i bzdur;r. 

A jutro to ja idę na wesele . Do ZUNI i SIUTKA . TY'lko że ZUNIA głupsza 
jest od naszej krOWJ', bo na świadkową WUSIĘ poprosiła zamiast .mnie . 
Przecież wiadomo, że WUSIA , no , po tym wsz;rstkim, to na świadkową się 
nie nadaje . Ona przecie wszędzie przez NIBCIKA prowadzona by,'ć musi 
i taka jest , jak dawno temu ja po ty:ch tabletkach od doktora, co na 
leczenie zachowań aspołeczny:ch mial:r skutkować . 

No i sukienkę mam taką ; że jej . Sir.A trupem padnie, jak mnie zobacz;r. 
a potem się zakocha! Na pewno! ' I następne wesele to będzie nasze_ 
I też ZUNI o świadkowanie nie poproszę za karę . 

T;rlko żeb:r jutro wsz;rstko poszło, jak trzeba . I żebym w tych butach 
w;rtrzymala, co są całkiem nowe, piękne, jak z Ameryki , i obcas mają 
ze wsz;rstkich na świecie najw;rższ;r. T;rle t;rlko, że o cal:r pa1ec za 
ciasne są„. Ale co tam. Zawezmę się! Ż.eby,' t;rlko spr;rtnie · chodzenia 
unikać i będzie dobrze. 



Ro wsz;rstkim się w;rdaje, że wsz;rstko wiedzą. A przewaznie to wiedzą 
gówno .. O! I o !lim wiedzę mają pierwszGrzędną! A nie o nas! Ro ja 
.już tego gadania nie mogę słuchać normalnie! A to. że dzieci nie 
malnT- A to, :ir.e u nas gnój przed domem i że mT oba z mężem moim, 
PIKRDZIMORDĄ zwanym, jesteśmT fleje , brudas„ i nieporządku królowie. 
Że na.sze przed domem obejście to nibT ze wsz;rstkicb. najbardziej 
obsrane jest . A tak! I co komu do tego! To nasze obejście jest i narn 
nie przeszi:adza, że trochę jest na n.ill1. .. chaosu. A wsz;rsj;kie to ciągle 
gadają, jak to mają cz,-ściutko. I ze szmatarni latają i pucują , jakbT 
se eh.cieli salę operacyjną w sieni otworzTĆ i do sterTlnej sTtuacji 
tarn dążTli. I szybT w oknach. polerują , jakbT przez niem,,te co miesiąc 
to świat już mniej widocznT bTł . Ja zawsze mówię: WT się w tT.cb. 
wiadrach. swoich. z m;rdlinarni utopicie . A na grobie to warn trzeba będzie 
nie krz;rż postawić. a mopa! No nienormalne jakieś! Ja nie po to ŻTję, 
żebT ze ścierą ciągle latać i z miotłą . Przecie jak się zwierzę przed 
domem zesrało, to nie mnie na ' poduszkę . A ten odcb.ód jego to ziemię 
uż;rżnia .. Prawda, że wdepnąć można. ale to trzeba pod nogi patrzeć 
się. a nie leźć bezm,-ślnie . Marna moja to buzię mi ciągle w,,ciera , 
jakbym dzieckiem bTła. a ja przecież już jestem żona i pani na swoim. 
,..TJ"Bię , córcia, weż umyj" - mówi . - ,..Jio to i zapach.owo odstręczająca 
jesteś, i te policzki twoje w kolorze ziemniaczanym są bardziej". I na 
każde Święta Narodzenia Pańskiego m;rdła mi kupuje i świat detergentów 
cal,... Wielka złość jest we mnie z tego powodu . Ro u nas z ciepłą wodą 
jest kłopot. a poza tym ja nie widzę powodu. żebym się miała moczTĆ 
ciągle . No i ja doszłarn do wniosku. że we mnie pocenia się nie ma. 
No po prostu nic! Wię~ co ja tarn będę spod tej pacb.T WTSkroby;wać. 
skoro tarn tTlko włosy>~ą. co pachną człowiekiem . 

Teraz to ludzie powariowali normalnie. Na imprezach. se opowiadają. jak 
się kto myje! Dobrze. że nie mówią. jak srają! Ja, na ten przy,k.lad. 
wodę na kąpiel sobie grzeję w pierWSZJ" piątek każdego mie~iąca . I to 
wystarczT. Potem do łazienki. co jest za duża. zanoszę w czajniku. 
do miski wlewam... No i co? No i potem do niej ·wchodzę i liczę do 
trzT>dziestu . A licz;rć lubię. No i w czasie trcb. .trz;)l"dziestu" odmakarn 
i szarym m;)l"dlem tu i tarn zajadę bez przekonania . Ro zopacz„łarn. 
że m;rdło bardzo wodę brudzi. W;rstarcz17 trochę go tu i tarn do ciała 
poprzykładać. a woda się robi jak w korrcie . O. takich. świństw to 
ja robić nie będę . Mąż mój też jest zdania . żebT się nie przemęczać 
z tym m;rciem. On zresztą uważa. że nie należ17 się przemęczać w ogóle. 
Że ci, co tacT są YJ'ry;'Wni i się do każdej robot17 pchają. i się my.'ją. 
jakbT ich. co osrrwalo co chwilę. to źle kończą. Ro wsz;rstko trzeba 
w ż;rciu z umiarem. 



. ' 

llio i z t:fllli . dziećmi ciągle gadanie, że nie mam;r. A może to 
i ' dobrse? Ja hm nie czuję takiej nieodpartej potrzeb;r. żeb:r kolo 
bachorów latać. CIUTKA, męża mojego. to ten brak dzieci o markotność 
prz;rprawia i w każ.de święto ż;rczenie mi szeptem składa, żeb;rśm:r 
dzieci mieli . R:rl czas , że też bardziej mi się jakoś macierzyństwa 
chciało zakosztować, ale teraz już. nie . Ale jestem dziewczy;ua 
z. rozumem i sobie prz.etlumacz.;r,lam, że ja do lepez;r,ch celów na ten 
świat .prz;rszlam. Dzieci to każ.da może mieć . I każ.da maciora, i suita 
może dzieci mieć . To cz.emu ja mam b;rć jak wez;rec;r? We mnie jest 
powołanie do biznesu na wielką skalę . Tak sobie czasem z. CIUTKIRM 
gadam;r, jaki bT tu intratn:r interes roz.ltręcić? Raz to chcieliśm;r 
z.aloż;rć sklep ze WBZJ'B~kim, co b:r się naz;rwal ,.,Biedronlta" . Ale się 
okazało, że już jest! Ze ktoś nam pom;rel ukradł i sam, zamiast nas , 
,.,Biedronkę" otworz;rl . A potem to żeśm;r wym;rślili luksusowego coś. 
Ro to ludzie lubią sobie ponarzekać, poskarż;r,ć się lubią i poopowiadać, 
jaką to pracę ciężką mają i w ogóle . No i mY' z. CIUTKIRM moglib;rśm:r ich 
słuchać . Za pieniądze . Chodzilib;rśm:r po domach, siadali w kuchni , a oni 
b:r narzekali. Albo stalib;rśm:r na skraju pola: oni b:r siali albo orali 
i męcz;rli się bardzo, ale wiedzielibJ', że ktoś na nich patrz;r. że ktoś 
tego ich trudu jest świadkiem . Na mojej mamie chciałam to w;r,próbować 
ostatnio, jak na tatę znowu narzekała. Gadała, że ją leje . Ja to 
mu się nie dziwię: sama bym ja lala, jakbym mogla , ale nie mogę. 
No więc ona gadała, ja głową kiwałam, a jak ekończ.;rla, to powiedziałam , 
że chcę za to jej gadania w;reluchanie dwadzieścia zloty-eh. Rozpłakała 
się jak nienormalna jakaś i mni e za próg w;rrzucila . Taką mam matkę 
nieczułą . 

No i po tym z matką moją zdarzeniu doezliśm;r z CIUTKIRM do wniosku, 
że na biznes to mam:r jeszcze czas . 

A ważne też jest to, że ja czuję, że do CZ;y"DDości romansowy-eh dojrzałam. 
Męża mam już raczej takiego bardziej obściskanego„. A poza tym : co? 
CIUTKK to CIUTBK. On w damsko-męskich sprawach to nie jest racz.ej 
przekozak. A poza tym każ.da mężatka, ze etaż.em jako takim i rozumem 
konkretnym, w pewnym momencie jakiej przygod;r poszuka, bo inaczej 
to można klimakter;rjnej prz.;rpadlości dostać z.a wcześnie albo ut;r,ć . 
No i co to jemu ez.ltodz.i, że mnie tam ktoś na b~ prz;r,jemność z.robi 
i rozrusza co nieco? Powinien by-ć mu nawet wdzięcz.n;r: temu , co to ja 
go zaraz poznam prz;rstojnemu komuś . Przecie ja bym CIUTKA mojego z.a 
ekarb;r świata rozpadem małżeństwa nie poczęstowała . A taka romansowa 
sprawa to t;y"lko może poż;r,cie Ulllocnić . :Bo to potem tak głupio jakoś po 
macanych historiach do. domu wracać, więc się wraca uległą bardziej . 
I milą . I potrzeb;r c~epiania się nie ma i fochów.. bo sumienie 
nie pozwala. Więc tak sobie m;rślę, że CIUTJK to b;r, ekorz.;r,etal. 

No i teraz się okazja nadarza, bo na wesele z CIUTKIKM. do jego rodzin;r 
jedz.iem„. Dwie godzin;r samochodem . I tam na pewno niejeden taki jest, 
co by- radości z zamiejscową chciał zakosztować . A i bezpiecznie jest , 
bo dzieci z tego nie będzie i nie będzie musiał z apteczną gumką się 
kłopotać . 

T;rlko że się um;rć będę przed tym weselem musiała, a przecie do 
pierwszego w miesiącu piątku jesz.cze daleko jest! To może jednak nie? 
Zobacz;r się . Czas mam jeszcze, żeb;r pom;rśleć . W końcu się nie pali . 

P li.AD. ś 
•wanT CYSARZ.RM 
Ciekawe, ile nieróbstwa w mordzie się mieści? Ile ee go tam wepchnąć 
można , żeb;r potem powod;r do nieprac;r znaleźć . O to l udzi okol i czDTch 
pytać należ;r. bo to są w tym temacie specjaliści .najpierwsi . Czasem 
to mnie ~ z kurwic;r ścieka , jak widzę , ile ociągania w nich jest„. 
Jak im czas z łap leniwy-eh skapuje , .a dob;y'tek marnieje . T;rlko b;r, 
brali. Wlae~ ziemię b;r okradli , gd;rb;r mogli! 

Ja się, . do królowania nie pchałem . Samo w;rezlo . Wcześniej to ojciec 
mój goepodarz;rl wsią i slow~ jego b;rlo jak pr awo . Ale za dobr;r b;rl . 
Cackał: się ' ludźmi, aż. mu sa to grabiami podziękowali . Do śm.ierci 
pleców w;rproetować juJI ' nie -mógł . A że ja pojętn;r zawsze b;r,lem , to 
ojcowy-eh błądzeń nie popełniam . Nie bratam się i na ~a:i.dego tutaj 
sposób mam. Pilnuję, - żeb;r stali, • jak do mn1e mówią . Zeb;r w ziemię 
patrz;rli i zawsze na uwadze mieli, kto t u taj jeet, pierwez.;r. Nikt mi 
się tu prz.eciwić nie waż;r, bo ci co próbowali , to już. na i nny-eh łąkach 
trawę koszą„. Nie tu . 

W matce mojej b;rla siła, którą i małżonlta moja ma . Ojciec nie 
po sercu żon;r szukał, t;rlko po:i.;y'tkiem m;rślal . Żona , jak i WBZJ'Btko 
na świecie , jest po coś. On to wiedział : dlatego z.nalazł kobietę 
do rodzenia zdatną , dużą w ciele i silną . Cicha też b;rla , do gadki 
nieskora, co jest bardzo rzadki e w babskim gatunltu . A na liczbach 
to się WTSnawala jak mało kto . Wez;y'tko tak potrafiła obl icz;rć , 
że w gospodarstwie naszym w rachUDltach zawsze b;rl porządek keiążkow;r. 
Nie chorowała . I złości w niej ~ie b;rlo wcale . Ty-le , że u r od;r jej 
dobr;r Róg poskąpił, ale ,,,od urod;r to nie żona jest" . A że ojciec lubił 
na ładne licz.ko popatrzeć, to nier az z. domu znikał i najładniejsze 
baby, po wsiach oltoliczn;r,ch , jako i nasz.ej, dupcz;rl. I zadowolon;r 
wracał . Wujowie moi , ojca brac i a, to się ze lllD,ie śmiali; ,,,Tobie s ię, 

smarku, ino wy-daje , że t;r jed;rn;r w kolejce do testamentu tatowego 
stoisz. .. T;r nawet nie wiesz., i le tu po wsiach twojego rodz.eńe\wa lata . 
Lepi ej w · ocz.;r zacznij ludziom zaglądać , bo się może okazać, że c i 
się w spadku t;rlko drzwi od etodol;r zoetal;r" . A matka moja, choć moc 
w niej b;r,la i ojciec chędoż;rl ją co sobota l jak Pan Róg przykazał >. 
to już. nie z.aciąż;rla . I nieraz , jak na ludzi okoliczny-eh patrzę, 
a · w ez.cz.ególności na ty-eh hard;rch , to mnie taki chłód przechodzi , 
że może lepiej , żeb;r do rozumu prz;rezl i i wkurwienia we mnie 
n i e powodowali? :Bo jak to tak na rodz.onym swoim WTrolt wyXODTWać? 

Daeia jest :i.oną taką, co b;r jej się nikt nie p.owety-dzil . Ocz;r ma 
jak kubki z kawą i gadać potrafi po miastowemu . Do prac;r s ię nie 
garnie, ale też i nie milsi . U nas_ ludzie teraz robią , a Daeia dogląda . 
Ja robię jak inni , ale nawet kied;)I" w gnoju do domu wr acam, ubłocony, 
cal;r, to ona ubr anie ze mnie ściąga , jakb;r to biY'l cesarski przy-odziewek . 
I jest prz.;rmnie jak moja ręka prawa: nigd;rmi nie przeciwna . Dziec i 
mi urodziła dwoje i tak o nie dba , tak edukowania dogląda, :i.e pewnie 
oba będą minietr;r albo inni ludzie , od który-eh los narodu jest 
zależDT. I szykowna jest . I zawsze wie, co, jak i z. kim należ;r. R;rja 
na nikogo nie drze nigdy. t;rlko w;retarcz;r , że popatrz.;r, a lu:i. ludzie 
uez.;r jak psy po sobie kładą . Jakeśm;r się poznali , to jej oznajmiłem , 
że języki musi musowo znać i biegła b;rć w naukach , bo moja żona ma 
b)l't: inet,.tucja, a nie zwyXla baba . I on nigd;r zawodu mi nie sprawiła . 



Może dlatego tak mnie złość bierze. że choć to rozU111Da kobieta, 
to się. umorusać musi czasem jSk świnia w chl.ewie: z parobkiem 
jednym cz;r drugim w stodole się pościskać. I żal mnie taki za 
serce ściska nad marnością natur;r czl~wieka. Te parobki. co ją tam 
w sianie chędożą. to ~adości z tego ch;rba wiele n1e mają, bo wiedzą. 
że ich ż;rcie na włosku teraz wisi . I w strachu są przede mną jeszcze 
większym, niż zanim mojej żonie do macanek dali się przymusić. Bo że 
dobrowolnie na nią nie wleźli. tego jestem pewien. To trochę t~. 
jakb;rś z mlockarką tańcował: tańce wszędzie jednakie, t;rlko że po 
t,-ch kaleką można zostać albo trupem. 

Jak b;rłem pędrakiem jeszcze. to książkę taką mialem z bajkami 
i obrazkami do nich zrobionymi. Do dzi.ś mi stoją przed oczami. 
a najbardziej ten. co c;rsarza przedstawia . ·Ten c;rsarz jest w same 
t;rlko majtagas;r prz;rodzian;r. a ludzil! wiwatują i kłaniają mu się 
w pas. ,.,Piękne szat;r. · c;rsarzu!" - wołają. - ,.,Piękne szat;r!"„. Kied;rś 
m;rśli takie mialem. że ci ludzie są durni _albo ślepi . A teraz już 
wiem. że to nie w durnocie ludzi władza c;rsarza jest. t)"lko w c;rsarzu . 
On musi b;ró jak moc Boża, co sprawia, że oni Widzą to, co OD 

b;r chcial. Muszą się go bać tak bardzo. żeb;r woleli gówno zjeść. 
niż jego rozeźlić„. 

„.i kiedy- widziałem, dawno het. jak PAN IDZIK ojca mojego na polu 
poniś;rł. jak dumę z niego zdarł i go pohań.bił jak żołdak dziewkę. to 
postanowienie takie we mnie zaistniało. że ja świat cal;r za mordę 
wezmę. jak będzie trzeba. I ludzi strachem powiążę jak wieprze„. 
I to tak okoliczny-eh. jak i wsz;y-stkich. co mi się nawiną. wy-chędożę 
do imentu, a Olli mDie za to chwalić będą„. 

No i stale· się tak razu pewnego. że dal mi Bóg narzędzie do ziszczenia 
wsz;rstkiego i zaprowadzenia porządku na świecie. Najpierw mnie 
w samochodowym w;rpadku poturbował i na drzewo razem z wrakiem rzucił. 
A kied;r dusza ze mnie w;rchodziła. to zeslal mi JĄ - ni dziewcz)"Dę. 
ni dziecko. I ONA na ręce cialo moje połamane wzięła. jakbym zabawką 
b;rl. co nic nie waży;. a potem mnie niosła przez zaorane pola 
i przez łąki. aż do wsi mojej, do demu. Skąd sil.;r wzięła? Pewnie 
' guseł swoich albo od Diabla. Nie wiem. I nie dbam o to . Na podłodze 
kuchennej mnie pielęgnowała: i miłowanie w tym b;rło. i bolenie. 
i majaki. A czasem to się w czarność zapadałem i nie wiedziałem nic. 
Nikogo innego przy; mnie nie .b;rlo, t;rlko ONA. Wiele czasu minęło. kied;r 
z podłogi się podniosłem: jakb;r rok . I wted;r zobacz;rłem JĄ oczami, 
a nie duszą t;rlko . B;rła ślepa i nie widać b;rło. ile ma lat . I miala 
moc . której mi brakowało„. I m.ilość miala w sobie tak potężną. że żaden 
człowiek tak kochać nie powinien. bo to jak śmierć jest. ONA mi ręce 
w cialo ~loż;rła i poznała wsz;retkie moje m;rśli i ~ragnienia. 

I dala mi każdą rzecz. jakiej chciałem. Dala mi moc CZ]'Dienia strachu 
w ludziach i wiedzę mi dala o ;i.eh pocz)"Daniach. Dala mi żonę taką. 
jaka mi b;rła potrzebna. i zdrowe dzieci. i posłuch. i samotność międz.r 
ludźmi do sprawowania urzędu potrzebną. Płakała często, ale nigdr mi 
się nie sprzeciwiła. A ja JĄ ucz;rłem. co to znacz;r psem być, zamiast 
dobrem JRJ odpłacić . Nie umiałem, choć kochałem JĄ ch;rba. .. Nie wiem 
t;y-lko. czy jak człowieka. cz;r jak psa . 

Przy-1dzie czas. kiedy- JĄ trzeba będzie za próg w;rrzucić i bez NIRJ 
władzę nad ludźmi sprawować. Z Diabłem. co w NIRJ siedzi. zerwać 
i juś być samemu całkiem . 

Duszo moja, trś mi już jest niepotrzebna. Nie wiem. co mnie tak gna 
i dokąd, ale od ciebie muszę juś być uwolnion;r. A tr moje ś;y-czenie 

spełnij i idź ode mnie. boś mi jest niepotrzebna. 



CIUTEK 
PI_ERDZIMORDĄ .. ·. 

Świat nie z woli Rożej, a z szarego my:dla ulepionr został . I o tym 
jestem przekonan:r do najgłębszej głębi CIUT.KA . czrli mnie . Ja do 
Stwórc:r żalu nie mam, że lepszego budulca dla nas nie Yy'brał, ale też 
zwalcSADie swojej mydlanej natur:r nie leżr w moim jakbr charaktei:ze. 
Ulegam jej i jestem pogodzonr. w przeciwieństwie do resztr znanego mi 
świata, co ch~e być lepsza, niż jest . 

:Z.a wrsilkiem fiz;ye~ Die przepadam bardzo . lilie wy:c~lam się i Die garnę . 

Sad mam . Po ojcu . Ojca na szczęście już nie mam . Rardzo brl z niego 
człowiek łatwo wkurwiającr ·się . I ciągle coś mi robić kazał , czego 
do głębi robić nie chciałem . Miał też do rękoczynów skłonność, więc 
ciągle oszukiwać brlem go przymuszonr. lilo bo jak tu żyć. jak wciąż 
coś trzeba, a jak nie, to po mordzie i krzyki . 

Sad już nie jest taki jak kied;y'Ś. Ale teraz to wiadomo : wszrstko 
liche się robi. Ludzi wynajmuję, że br przr jabłkach skakali, bo ja to 
nie mam nerwów do tego się wspinania . Jak dzieciakiem jeszcze brlem, 
to mnie ojciec przymuszał. .. Ale teraz już nie może . 

Matka, mimo że podobnie do mnie naturr bardziej filozofującej brla, to 
po gospodarstwie jak nakręcana biegać musiała . bo jej ojciec spokoju 
nie dawał... Co to za cholernr człowiek brl1 lilo i od tego biegania 
umarła. A właściwie to umarła od zatrzymania, kied;rwreszcie odpocząć 
mogla. kiedr tata na tamten świat się w;rt>rał nieodwracalnie wraz ze 
swym wkurwieniem . I wtedr sam z sadem zostałem i z gospodarstwem. 
co niepotrzebnie za duże brlo. Inwentarz sprzedałem t bo nibT kto 
ma kolo tego chodzić? _A mleko przecie w Samie kupić można> . :Z.iemię 
sprzedałem . I maszrn;r,. bo już niepotrzebne brlr. V stodole pozwoliłem 
zamieszkać niczemu . ,.}ilic" to przecież takie coś, co też gdzieś 
zadomowić się potrzebuje . lilo i u mnie miało gdzie . 

A potem to w moje żrcie jak burza weszła DORCIA i nawet się nie 
obejrzałem, jak mnie ze sobą ożeniła . DORCIA to mieszkała w takim 
domu na końcu wsi, gdzie mi tam nawet przechodzić nie pozwolili. 
bo to ,.inelina ostatnia i zatracenie" . Ojciec DORCI to fakt;rcznie 
wygląd miał nietęgi i mało reprezentacrjnym teściem mi b;r,l . Matka 
twarz miała do ziemniaka podobną, co wścieklicr dostał . liligdr nie 
sl;rszałem, że br mówiła :eo ludzku , trlko zawsze dar la się , a na DORCIĘ 
to bez opamiętania . Moje ciotki i wujowie bardzo na lllllie pomstowali , 
że od t;rch pijanic lampucerę do domu rodzinnego wprowadzam 
i że wsz;rstko pójdzie na zatracenie . lilawet mi mówili t i to po 
ślubie jeszcze!>. że ona z przrjezdnymi puszczała się kolo sklepu 
z użyvaną odzieżą z zagranicr. I z sąsiadem zza płotu, choć on żonę 
miał i dzieci, ale ponoć dlatego, że jej karierę obiecy.vał. co to 
do zrobienia przez nią miała być w Rrdgoszczr. 



.. 

Ale wiadmn:o, j~ to u nas na wsi. Ludzie tutejsi każdemu gówno 
przykleją i w kazdą obmowę uwierzą szybciej, niż w dobre słowo . A ja 
na wioskową gadaninę zawsze odporność miałem niezmierzoną i nic sobie 
z niej. nie robiłem zupełnie . 

W DORCI mojej. to jest niecierpliwość wielka i światowa ciekawość . 
I w małżeńskie pożrcie bardzo się ona angażuje, t;rlko ... za często . 
No i też nie do końca mam potrzebę zamieszania z tymi odwracankami, 
co to raz tu, a raz tam są . Sprawa prosta jest przecież i przr,jemna 
wi elce , więc po co ją komplikować? 

D~RCI~ chce zrobić karierę gwiazdorską , a ja jej nie mówię. że to 
się nie uda . Co w tym złego. że sobie do kopyści w kuchni zaśpiewa 
albo ciało tanecznie powygina? Głowę ma do interesów i to bardzo jest 
chwalebne. Ciągle coś wymy-śla , a że potem tego nie robi, to i czas„ 
takie, że albo ktoś to już wcześniej zrobił. albo warunków nie ma . 

Ja · światu nie przeszkadzam. · I mnie świat nie przeszkadza . póki 
mnie t;y"r~ać nie zacz;rna i zmuszać do cz;rnienia , czego ja nie chcę . 
~aj~ard~ie~ to lubię w domu b;rć z DORCIĄ . Mieć czas na m;rślenie 
i ziemniaki z sosem . Gości też nie lubię i fermentu. Ale od czasu 
jak ·ciotka moja, co to wiele miała na nasz temat do powiedzenia 
i o zapuszczonym gospodarstwie i ruinie zaczęła pierdolić, za drzwi 
została przeze mnie 'lfTProszona - spokój mamy, . 

I tak jest dobrze . Spokój u nas i wssTStko ma swój czas . 

T;rlko że ~~ieci nie mą i ja, czemu, nie wiem. Nie napieram i DORCI 
przymuszac do niczego nie chcę . Ale m;rślałem , że jak czas minie od . 
lftlubu stosown„, to po naszym domu małe CIUTKI biegać zaczną ... A może 
i jaka mała DORCIA, którą tata będzie do sadu zabierał, żebT jej 
kwitnienie jabłoni pokazać i żebY' z nią dojrzałość jabłek smakować 
~a s~ońcu się wygrzewając . I pierdzieć bym ją gębą nauczY'l tak : 
ze kazdego b:r rosśmiesz;rć potrafiła . A umieć śmiech na ludzi sprowadzać 
to prz;rdatna umiejętność jest . ~ 

No ale widocznie jakaś tkwi przrcz;rna w t;Ym . że dom nasz ciągle cichY' 
~ jakb:r w oczekiwaniu przrcupnięt„. Raz też przez głowę mi przeszło, 
ze DORCIA z powodu tej swojej gwiazdowej karierY' od w;rdawania ńa świat 
dzieci się powstrzymuje . Ale przegoniłem tę m;rśl , bo b;rla wredna jak 
ludzie we wsi. 

J!!oże Pan Bóg też nie lubi, jak się Go pogania? I czas musi mieć swój, 
zeb.r dziec.to ludziom niecierpliwym dać? A we mnie cząstka ojca mojego 
się odzywa i nogą tupie. i domaga się. Ale reszta CIU'I'KA w CIU'I'KU jest 
cierpliwa i poczeka. Bo w końcu po co się spiesz;rć? 

GUS.IA 
ŚWIĘTĄ 

A prawda jest taka.· że nic bęs Pana Jezusa przeds;ęwziąć się n~e dal 
Ludziom się w;rdaje, że On do oszukania jest latWT• T;rlko zapominają. 
że On ma tu na ziemi takich,- co Mu zawsze prawdę powiedzą i w obecnej 
s;rtuacji zorientują . 

Na mnie laska ~ozmów z Jezusem spl;rnęla już dawno i wielka nieżrczliwość 
ludzka wraz nią. A źródło tej podłości człowieczej jest to samo , 
z którego wrogie slow a na Kościół, Matkę lllassą. się wydobywają· 
z Diabla, co w ludziach mieszka i którT różne przybiera oblicza ; raz 
zagraniczne, raz pozornie t;rlko tutejsze , bo w żydostwie zakorzenione . 
raz są to książki z wsteczny-eh krajów do nas WTS:rlane albo leki 
podstępnie po aptekach porozstawiane. że" nib;r na zgag?. a potem 
się okazuje, że umr.sl czernią i serca katolików w kamien obra~ają . 
Ja te wsz;rstkie sprawY' śledzę i bardzo jestem w nich uświadomiona . 
z pomocą muzyki, na--prz;rklad , tTle zla się do kraju naszego przedarło! 
A szczególnie tej, gdzie w ruch idą gi tarT i zwierzęce włos~ . 
Są też filmT, z powodu któ;-;rch ba11dzo się zamartwi~. One spus~oszenie 
robią w narodzie nieodwracalne, skazując go na piekło . Ro nikt, kto 
takie treści do duszY' swojej wpuści, - przez świętego Piotra do raju 
zaproszon:r na pewno nie będzie . 

z nieży;-czliwością ludzką nauczY'lam się walcz;rć yrzY'_ pomocy- ro~umu 
i katolickiego 'lfTbaczenia t choć i ono ma swoje granice ). Rozumie~, 
że laska, której co dzień dostępuję, może czernić serca sąsiedzkie 
zazdrością . Może im, też szkodę cz;rnić , przez zawiść Diabla , którego 
mają w sobie. Ale to są spraw„, na które już nie mam wpl;rwu. mogę je 
t;rlko Panu Jezusowi zawierz!ć. 

Mój mąż bTl dobr,Ylll człowiekiem , choć siła jego wiar:r katol~ckiej · 
w momentach miała zwrcsaj chwiać się nieco .. Pan Jezus pobłogosławi~ nas 
s;rnem , którT jest jak ojca swego odbicie . ZebY' go od niebezpieczen~t~a 
świata ustrzec i przed Diabłem, któr:r do jego duszY' zajadle dojscia 
wciąż szuka, na księdza go przeznacz„lam. Jako pasterz bezpieczniej SZT 
będzie : bo Jezus swoich· rozpozna i ochroni . I nie ma takiej p7zeszkod;r. 
której nie pokonam , ani takiej cen„, której nie zapłacę, ze~Y' t;rlko 
dziecko moje przed niebezpieczebstwem diabelskim zabespiecz;rc . 



A prawda też jest taka, że mąż mój lpok:ój duszy jego> na gałęzi 
znaleziony: został, gdzie jak Judasz na stryczku ducha WTS.ionąl. 
Ale ja wiem i wszy:stko we mnie wola. że on sam tego nie dokonał ._ 
Że ktoś mu dopcmógl. Że Diabeł rękami człowieka ukrzywdzić mnie 
chciał, Pan Jezus Die dopatrzył i stało się nieszczęście. Księdza 
to chciałam na sztuki rozerwać, jak mi powiedział, że samobójcy 
w poświęconej ziemi Die pochowa. Tak go szarpałam i klęłam, 
i w kościele krzyśem leżałam, aż pogrzeb na cmentarzu był. jak się należy. 

I wtedy kobiecość moja razem z nim pochowana została, bo ja już 
z nikim innym jako katoliczka związać się nie mogę . My - kobiety 
Jezusa - tylko raz za mąż wychodzić powiDDTŚmy, i nawet śmierć ślubów 
naszych przemóc nie zdoła. A to niełatwe jest, bo i ogień we mnie 
pali się jeszcze. i ciało całkiem mam tego-. I tych śladów po ospie 
to z wiekiem całkiem już nie widać . Tyle że ja muszę dla wiary się 
poświęcić i świadectwo dać. 

:Z.lo. które się w świecie dzieje, boli mnie bardzo i niezgodę 
we mnie powoduje . Ale żołnierzy Jezusowych niełatwo zwerbować . 
Vsz:rscy tylko w gębie są mocni. a w czynie to już słabo to wygląda 
bardzo. Sy,n mój, na którego za sprawą mocy wiary mojej wsz:rscy Sii.A 
wołają, kolegów ma trzech serdecznych i braterskie łączą ich uczucia . 
Ich to upatrzyłam sob:i,e na tych. z . których wojowników prawdziwej 
wiary uczynię. Ich matki duszami synów swoich nie bardzo były zajęte. 
więc lgnęli do mnie, czując, którędy droga do nieba prowadzi . Teraz 
to trochę tak jest. jakbym czterech synów miała, a w każdym z nich 
wiara jest niezachwiana i w niczym mi się nie przeciwią . V ich 
ręce złożyłam czynienie sprawiedliwości. kiedy zajdzie potrzeba, 
i zwalczanie grzechu. bo ten zwykł rosnąć w silę. kiedy słabość 
i niezdecydowanie ludzkie zobaczy:. 

Ostatnimi czasy to dziwne rzeczy się u nas dzieją, świadczące o tym, 
że co złego się zbliża. a może i sama, apokalipsa. Ja się na takich 
rzeczach WTZDaję, więc wiem, że to starego porządku ostatnie chwile 
są. Z.Daki się pojawiają straszliwe i ludzie bardziej niż kiedTŚ 
na działanie Diabla są podatni. Zabobonne czyny w narodzie się zagęściły> 
i wszędzie liLare Kriszna, i wróżby, i czarowania, i sesje z umarłymi 
mają miejsce. Gd;rby: każdy w swoim otoczeniu z gusl'ami wojował, to może 
apokalipsy: udałoby się uniknąć i Pana Jezusa przekonać, że bez potopu 
się obejdzie. Ale ja nie mogę całego przeciwczynienia ostatecznemu 
zniszczeniu na swoje ramiona brać! 

Ludzie. opamiętajcie się! Ja jestem t.rlko biedna wdowa - wszystkich 
was zbawić nie zdołam . 



Ja się do gnoSu .nie nadaję. Ty>l.ko do pięknego CZ)"Dienia i art;rst)"CZD)"Ch 
z.achov.ań . Ja w' domu, :ciavet filiżankę mam, i kawę z niej piję codziennie, 
~ebr odchamienie utrwalać. 

B.ardz.o już nie mam sil)". 

Mąż umarł. jakbr mi na złość z.robić chciał . Za życia · to poż,.tek brl 
z niego niewielki, ale zawsze to coś . A teraz to ja muszę vsz.y-stko 
sama . B.o on zawsze myślał -najpierw o sobie i wygodnictwie swoim . 
I żadnego poszanowania mojego nie stąd pochodzenia w nim nie brlo . 
Mamusia moja słuszne twierdzenie miała, :ie to dla mnie kand)"dat 
nievy-starcz.ającr jest . Ale że głupia brlam i omotać się jemu dałam, 
to tak v;rsz.lo . A potem to już do ciężkiej pracr navylcnąć musiałam 
i do bólu w plecach uporczywego . No i do rodzenia . Ja nigdr nie 
m,.ślalam. że to może by,ć tak . Ż.e to na świat dzieci v)"davanie ma 
wymiar Męki Pańskiej . Najpierw S)"Da rodziłam : w takich boleściach. 
że m,.ślalam. że on mni.e na tamten świat V$Pravi. I przez calr poród 
na męża mojego strasz.nie pomstowałam. i lżrlam go z.a boleści moje 
niesly,chane . A on pod drzwiami dwie dobr siedział i papierochr palił . 
A jak RYCIU wreszcie -piervsz.$ krzyk z siebie vy,dal, to mąż mój. 
prawa prz.)"Zvoitości rujnując, do is.br wpadł i jego i mnie caloval. 
i plakal . Kochałam go vtedr z.a to, jak durna jaka . N.o a RYCIU to stal 
mi się nagrodą z.a vsz.;y'J3tkie męki moje: i przesz.le . i te , co dopiero 
brlT przede mną. Dzieckiem kruchym brl i na muzykowanie wrażliwym . 
Jeździłam z nim po ez.kolach i do organist;w z.aprovadz.ilam. żebr go na 
organach uczrl. A RYC1-U radował się tym i w skupieniu gral. oczka 
mając vtedr zawsze zamknięte. Jak podrósł, to nie pozwoliłam mężowi 
do pomocr dziecka zabierać, bo ono do prac gospodarskich nienadające 
się brlo. jako i ja. Najbardziej to we mnie czułość wzbierała. jak 
w kuchni ze mną na zydelku siedział i w papierze ornamenta V$CiDal. 
Albo kawałki drewna tak noży;Xiem obrabiał. że mu spod palców V$Chodz.ilr 
zwierzęta prz.el'óżne i twarze ludzkie. Albo z książką na glos mi 
cz.,.tal. co tam napisane brlo . ' 

A potem to znowu z.aciążrlam. I na świat prz.;rsz.la ZUllIA . • w dniu, 
w którym bardzo desz.cs padał. tak że ludzie okoliczni bali się. 
że powódź będzie . ZUllIA w męża mojego wdała się całkowicie . On świata 
poz.a nią nie widział i wszędzie ją ze sobą zabierał. Stąd pewnie 
ona malo by-stra taka i najbardz.ieJ lubi prace, do których rozum nie 
bardzo potrz.ebnr jest . Ale to dobre dziecko , Digd$ nieskarżące się, 
i każdr dzień uśmiechem vita. Ladna też brla. jak nie wiem, trlko 
jakoś ostatnio tak wymizerniała. .. B.o toż te nieszczęścia to i ją 
obeszlr. Nie z taką silą jak mnie do ziemi prz.ygniotlr. ale jednak . 



Jak męża chovąlam, to bałam si~ bardzo o to, co teraz będzie z. 
ńami . Ale RYCIU lllllie wspierał i pociechą mi b;rl nieustającą . A ZUNIA 
nie płakała . Jak skamieniała nad grobem stała .. Jakb;r v niej czucia 
nie b;rlo . I nikt z. nas dostępu do niej nie miał . Nawet dotknąć mi się 
nie pozwoliła i slova nie można z nią b;rlo zamienić ani modlić się 
razem . Osobna się stała całkiem i tak już do dzisiaj zostało. 

A potem to już z. racjonalności nie b;rl o ve mnie nic ... Kied;r mi syna 
.zaszlachtowali , to ja już niczego nie wiedziałam. .. Jak zwierzę v;rlam 
i ból czułam taki. że świat chciałam z.agrrżć i siebie wraz z. nim . 
Ja cz.asem myślę , że to n i e b;rli · ludzie . Ze jego demon jakiś albo 
Diabeł pociął . Ro ludzie nie są zdolni. żeby takie coś ucz;rnić . 
Tym bardziej. że on jak śvięt;r przecie b;rl . Samą dobrocią się 
z bliźnimi dzielił i graniem swoim, co jak ł.aska Rota na ludzi 
okolicznych sply;walo. 

Nie wiem, ile czasu minęło od męczeństwa RYCIA mojego. kied;r dotarło 
~o mnie , _ że por;r roku są jui: nowe , a ZUNIA narzeczonego ma i jej ta 
zaloba nie obeszła bardzo. Zal do niej poczułam . że takie serce ma 
kamienne na los brata swojego . Śmiała się ciągle i z tym SIUTKIKM 
od I DZIKÓW wszędzie biegała . A to nie z.a v;rjściov;r kawaler jest. 
Panowania nad sobą nie ma i zeszczać się potrafi v kościele nawet . 
Widać to dla córki mojej przeszkadzające nie jest i chce męża jak 
oseska przewijać . Ja bym się ch;rba ze wstydu spaliła! Ale ona w ojca 
swojego się vdala. nie ve mnie , to nie dziwota. 

Ten jej amant od siedmiu boleści nawet · o jej rękę nie prZ.:J'BZedł 
mnie prosić! T;rlko na urodzinach ojca svo,ego I DZIKA , co v remizie 
się odbY"Wal:r. prz.;r całej wsi ZUNI · ośviadcz.;rł się 1 t;rle. Ona się 
z.godz.iła. wsz;rstkie ludzie zaczęl;r bravo bić , a mnie jakb;r tam 
nie b;rło! Jakb;rmoja zgoda i błogosławieństwo moje nic nie z.nacz.;rlo . 
Ale to nie piervsz;r :i:az przecie... ZUNIA to mi zawsze t;rlko zawód 
czyniła i sprawiała , że z.a RYCIKM serce mocniej jeszcze płakało . 
Ale to nic . 

Jakeśm;r do danu po Idzikow;y:ch urocz;rstościach vrócił;r. to wymogłam 
na niej prz.;rsięgę taką : że nic od niej nie eh.cę i niech sobie za 
tego SIUTKA, SZCZOCi.KM zwanego . idzie, ~e v prezencie ślubnym zażąda 
wraz ze mną sprawiedliwości za brata . Ze jako panna młoda całą wieś 
w oblicz.u obyczaju postawi i będą musieli życz.~nie jej spełnić: bez 
względu na to, kto się na życie syna mojego targnął . ukarai;i;r ma b;rć 
najsurowiej i v ręce moje vydan;r. 

No i dzisiaj to wesele córki mojej ma się stać. Bardzo się na nie 
vykosz.to~alam i myślę sobie, że to ostatnie moje ze wsią spotkanie 
będzie. Ze na tym weselu córki mojej ostateczność się jakaś dokona 
i nic nie będzie takie, jak przedtem . 

I _dobrz.e . Ro ja już chcę tam, do syna swojego. iść . Mnie już tu nic 
nie trzyma poz.a sprawiedliwości wymierzeniem. 

Świat popelnia bląd, te boleJących kobiet nie docenia. Bo ich męka 
piekło niewyobrażone mote sprowad.z.ić na kr.z.yvd.z.icieli i na Diabla 
samego._ .Bo nawet on, ten gr.z.echu wlodars , ma do stracenia coś . 
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U nas dawno wesela nie b;rlo . Tak się jakoś skladalo , że jak już zrękowin;r 
b;rl;r. to w ślubie śmierć. prusz.kodziła albo choroba . Ostatni raz to na 
weselu mojego kuzyna CIUTKA. na którego PIKRDZIMORDA rnóvią. ,.l}orz.ko!" 
wolałem. Ale oni nie ~ stąd są: dwie godzin;r _polonez.em trzeba jechać . 
A tu to ja nie pamiętam . Tańce z. okazji zaręczeń ZIM!imGO, zwanego LALĄ. 
to sobie prz;rpaninam. fyle że mu się narzeczona' dwa miesiące póśniej 
w jeziorze utopiła , więc już się żenić nie miał z kim . No i NIKCIK jeszcze 
z. WUSIĄ pobrać się chy>ba zamierzali, t;rlko tak bez. hałasu. jak to oni . 
Ale jak się WUSI to nieszczęście przydarzyło, to już raczej nic z. tego 
nie będzie, bo ona już ani do żeniaczki się nie nadaje, ani do niczego 
innego też nie . 

I tak to u nas jest , że najmłodsze we wsi dziecko ma dziewięć lat . Żaden 
drobiazg po zagrodach nie biega i na chrzcin;r nikt prosić nie ma powodu . 
To peVnie i ternu, że niewiele nas już z.ostało . Część chałup pusta stoi , 
bo ludzi albo śmierć zabrała. albo życie w inne stron;r zaniosło . 

Nasze z ZUNIĄ wesele świat tutejsz.;r :zmienić powinno . Od nas się zacznie 
na novo wsz;rstko i ta żałoba, przez. straszliwe zdarzenia zeszłoroczne 
wywołana. w niepamięć pójdzie. I dzieci będz.iem;r mieć... I wsz;rstko się 
z.a naszą sprawa odmieni . Ro m;r cz.y;ści jesteśm;r jak wigilijne obrus;r. 
Nigd;rśm;r nie ukrzywdzili nikogo i nicz.;rja złość nas me ściga . fyle 
że przez l.os;r rodziców nasz.;rch przebić się musim;r: przez. ich zaszłości 
i ze światem wojn;r. ZUNI dan, jako i mój, żałobą naznaczon;r z.ostał . U nas, 
cz.as ternu długi i krótki zaraz.em, siostra moja , co pierś jesz.cze matczyną 
ssała. na kasz.el umarła. A brat ZUNI rok ternu siekierą porąban;r z.ostał , 
i tow sposób tak straszliwy. że do dziś rozum ludzki objąć tego nie może. Dlatego 
w danu u niej rozpacz. b;rla o cale to bestialstwo większa . I matka jej 
prawie zm;rsl;r straciła. choć ja to myślę, że ona do zdrowia psychicznego 
to t;rlko z pozoru wróciła . Jak ją z. pogrzebu pamiętam, to skucsala jak ps;r. 
co je tato mój o świętość prz;rprawia . Moja mama to z. żałością po stracie 
córki kryla się po kątach . A jak sąsiedzi z kondolencją przychodzili , 
to tyrlko głową kiwała, jak mechaniczna zabawka. M1' z. ojcem jedyni 
wiedzieli, że palce do kości z. bólu gryz.ie, ale światu nie pokaże nic. 
Jlardość w niej jest i godność jak u nikogo- innego. 

.„ 
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A ZUlilA to mi się stała w nagrodę . Za to że cierpliw;r jestem i ni8dT Pana 
Boga prosić o Die Die miałem śmiałości. Zawsze w czasie modlenia lllÓWiłem 
Mu, żeby,' b;rło podług Jego woli. Że ja wsz;rstko prz;rjmę i narzekać na 
Die Die będę. Bo ja nieszczęście ludzkie widziałem i smakowałem smutek, 
i żałobę, i złość ludzką, i wstyd. .. A w szczególności taki, co po nogach 
sply;va i okrutną wesołość w ludziach budzi . 

I za to wsz;rstko serce ZUNI z lllOim jednością się stało. I razem ze światem 
mierz;r,ć się będziem;r-. i złu jego przeciwstawiać. 

Ja niedoli rozpamiętywać Die chcę . Precz je wsz;r,stkie z dusz;r- lllOjej 
~ciłem i zacząłem W ·dzień jutrzejsz;r- patrzeć, a Die na to, co b;r-ło, 
oglądać się bez ustanku. I w celu tego prz;rszłościawego m:rfllenia muszę 
ojca od siebie oddzielić i zmusić go. żebJ" gospodarza uznał we mnie 
i mężczysnę ; co woln;r- jest i jemu równ:r. To niełatwe zadanie. bo rodziciel 

. mój do rządzenia naw:Jkl:r- i naginania wsz;,;stkich do swojej woli. Ale kolej 
rzecz,,. taka już jest, że najpierw ojce synów w;rchawują, a potem synowie 
ojców by,cia dziadkami uc_zą. 

T;r-lko żeb;r- to wesele przeż;r,ć . Od ojca garnitur na tę okoliczność dostałem. 
Granataw;r-. Brzydki bardzo. Ale w,,.jścia Die ma i muszę w Dim ZUlil wiecz;rstą 

. miłość ślubować . Tym bardziej, że ona krawat mi ślubn,,. kupiła, co bardzo 
jest bl;r,szcząc11 i wzór ma kałużę rzy,gowinawą prz;r.pUlli.DaJąc;r. Ale taka już 
widocznie dola moja Siutkowa, że inaczej się Die da . Co mi tam. 

Nad wsią .rod.si.Dną się unos.sę Jak latawiec , Jak babie laio. .. Na .Di ice śliJJ;r 
fruwam, c~ mi .z gę br się ci~e i na próg dCll1U moJego sJrapuJe . A .za i,7111 
progiem maila .z ZUNIĄ diai pcha.tą JroleJne od wschodów do .zachodów słońca . 
Ale .Dio Juil nie Jesi, Jale by.1:.o . 

Dla mnie to bez znaczenia jest, cz;r- w kościele do msz;r- gram, 
cz;r- w remizie, cz;r- gd11ie indziej jeszcze. li;r-leb;r- nikt Die mówił do mnie Die . 
a matka włosów z czoła mi Die odgarniała bez ustanku . 'tf muzyce jest 
cz;rstość taka, że na wsz;rstko człowiekowi pozwala. .. 'tfsz;rstko mu wolno, 
kied;r- w muzyce jest zanurzon:r-. 

WSIA. na mnie się popairz , .Die w niebo irllro. .. 

Ksiądz lllÓWi, że mnie Pan Bóg darem w;r-różnil Diespotyltanym i że winien 
Mu jestem wdzięczność i dobre uczynki. Że mnie art;rstą ulepił . Matka 
lllÓWi, że jestem jak Chopin i wszelka tkliwość po jej rodzinie przeze 
mnie odziedziczona została , a po ojcu to nie mam Die . Ojciec mówił 
l jak ż;r-ł jeszcze) , że grajek ze mnie przedni , -t:;r-lko poży-tek w gospodarstwie 
mizern;r-. ZUlilA mówi , że jestem ZJJm i niedojda , i że ona zawsze za 
mnie wsz;rstko musi . Że czego ja Die zrobię, to jej matka robić każe , 
i że to wielka niesprawiedliwość jest . 

A ja nikogo Die słucham . Bo po co? Ja sam ze sobą jestem od zawsze i sława 
inn;r-ch Die obchodzą mnie wcale . No c~a. żeb;r- WSIA do mnie mówiła. .. 
Ale ona ze ZJKBBM Die gada . Czasem t;r-lko popatrzy. .. Tak popatrz;r-. że serce 
w miód się zamienia i płynie przez ciało j ak gęst;r- deszcz . 

WSIA w niebo pair.ar i mrugać .Die ma potrzeby-. Ir' lrącilrach JeJ oc.su l.sy
.sasiyg.ły: i podobne do Jraluil się sialr. Nawei lriedT JeJ głowę do gór;r
podDos.sę. io ie l.sy- Die plyDą , iy-llro do oc.zu są pr.sy-1epione ... Jak n!.ilri 
śli.D;}l' do iwar.s;y,: .. do włosów ... do prqgu danu. .. WSIAl 

Nut szybko się naucz;r-łem, choć po co - JU.e wiem. Muzyka pr.secie w głowie 
i w sercu mieszka. a nie na papierze . Ja , w;rstarcz;r-. że raz t;r-lko 
co usl;rszę. a już zagrać potrafię tak samo albo i lepiej. Nie potrzebuję · 
robaków na pięciolinii rozpięt;rch . Jiaucz;rciel, do którego matka mnie 
do miasteczka sąsiedniego woziła. to zl:r- by-ł ~ mnie bardzo i mówił . 
że jestem dzikus i żadnej ogład;r- we mnie Die ma . Ze muzyka harmonią jest 
i porządkiem, a we mnie wiatr hula i bałagan się w;rczynia . 'tfięc żeb;r- spokój 
mi dal , nut się nauczy-łem i grałem tępo i głucho, jako i on. Zadowolon:r
wted;r- się zrobił , a ja jak na durnia na Diego patrzyłem, że taki Diesl;rsząc;r
Dic jest. Potem matce propoz;rcSe składał , że dalej uczyć mnie może . 
ale to już kosztować będzie więcej, bo stopień trudności Yy'&sz;r-. ,..Teraz 
to ja tobie, panie nauczycielu, lekcji mogę udzielać, bo więcej od ciebie 
umiem i w graniu bieglejsz;r- jestem" - tak mu powiedziałem. On obrusz;r-ł się 
i przed matką 1110ją zaczął w;r-rzekać na hardość lllOją i niegrzeczność . Matka 
zaś na to mu rzekła, że dziecko prawdę lllÓWi lmialem wted;r- lat osiem bodaj> 
i że lepszego naucz;rciela dla talentu s;rna swego najmie. 



Ręce WSI Jak .lr::awałlci lodu, Jak .lr::r;r .na. Jeziorae... ZimDo w .nich takie 
miesz.lr::a, Jakbr sim,Yll1 mrozem br.lr. Takimi rę.lr::am.i to b.w się zagrać Die dai:o 
nic. Ro.grzać je najpierw trzeba. pod pach;r wkładając albo w pod .lr::olanlmi 
zagłębienia . Je.żeli chcesz. W!TSIU. io ja cię nauczę . Pokażę. Jak rękami 
ruszać, .żebr zimno praegonić . I Jak .lr::lawiszr dotykać traeba, żebr by-la 
muzyka .. Chcesz? ... 

Potem do rÓŻJJY'Ch iml;rch naucz:y'Cieli woziła mnie ;leszcze, ale Olli też 
zazdrośni o zdolności mo;je b;rli. Więc w końcu na tym stanęło. że nikt mi 
;!uż potrzebn;r nie ;!est . Grałem. co chciałem. międz;r mszami w kościele 
naszym. A w zamian za to za danno w trakcie msz;r. A że lepsz;r b;rlem 
niż organista tute;!sz;r. to też on zatrudnienia musiał szukać gdzie 
indzie;! i raempoleniem swoim ludzi nietute;!sz:y'Ch głuszyć . Potem mama wraz 
z księdzem zbiórkę w kościele zrobili, żeb;r mi syntezator kupić, 
bo ,.,takim talentem nasza wieś poblogoslawiona została. że wsz113c;r ma;!ą 
w tym swó;! udział i dorzucić się winni". Ludzie w;rraekali, ale pieniądze 
na tacę kladli. I CYSARZB dali grosza więce;!, to i na syntezator. 
i na część skrzniec starcz;rlo . lila resztę skrzniec ;!UŻ sam dorobiłem poprzez 
na urocz113tościach i festynach granie . 

STÓlt'KA. .. STÓlt'KA. .. STÓlt'KA. .. STÓWKA jesteś ... Nie pamiętam. .. 

A teraz to nie wiem, co będzie . Bo utalentowanie mo;!e sprawia, że ludzie 
okoliczni wilkiem na mnie patrzą i do matki mo;!e;! w sklepie nikt nie mówi 
nic. Z.UllllA ze wsią przeciw mnie trzyma, ale ona do głębi prymi t;ywna zawsze 
b;rla, to co się dziwić. 

I 

Sarn ;jestem, ;lako i zawsze bylem. Ale nic to . Mnie do ludzi nie ciągnie . 

Wczora;! 'tiUSIA pozwoliła mi ręce nasze -1.ączyć . lila d113kotece, w remizie. 
Sarna siedziała . ;lak rzadko t bo prz;r nie;! zawsze .bllBCIK się kręci i dotyka 
;!ą bez potrzeb;rl . Obok: nie;! na lawce pod ścianą usiadłem i wted;r palce 
nasze. się spotkal;r. i trwal;r tak przez piękną chwilę . A potem ona pobiegła 
do tańca . I dla mnie tańczy-la ty-lko . Choć w moim kierunku nie patrzy-la. 
to ;!a wiedziałem. że dla mnie . 

Pam.iętim, Jak oni kiedyś się pod ścianą obejmowali. I w Jej oczach gwiazdr 
takie b*· a w Jego rę.lr::ach niecierpliwość i ogień . Oni brli Jedno wied,r.„ 
A Ja by-lem osobno i bardziej- sim Jeszcze, Dit zW]Xle . I od i ego pairaenia 
czarność mnie zalała i zl:ość taka, .że chciałem ich spalić oboje . Chciałem 
ich rozciąć od siebie .nośem. .. Dać im boleść .niewyobrażoną... Chciałem jej 
Jego zasiąpić i Jr::ra;rwdr chciałem. i .lr::rzyku. co muzykę zagluszr moją. 

STÓlt'KA..: 

Mamo? A kto świadkiem Z.UlllI na weselu będzie? I czemu tu wszędzie cisz.a taka? 

A 'tiUSIĘ to choroba pewnie ;!akaś tocz;r. Gorączkę po nie;! widać i oczy-ma 
szkliste ;lak martwa ryba. Trzeba b;r ;le;! liści lipy; zaparzyć. Mamo? 

To .nieprawda, .że przestaje boleć . Bolenie i po tej, i po timiej sironie 
miesz.lr::a . I w środ.lr::u: paniędzr 1:,Yll1. co by-lo, a 1:,Yll1. co ma być, te.ż jest . 
.Bele.Die ztigdr czl:owie.lr::a .Die opuszcza, Jako i żal, .lr::tór;r w duszę się wżera 
na wie.lr::i . T;rl.lr::o czas się gubi. .. I .Die wiadano Już, czr się jest, czr by.ło. .. 

STÓlt'KA.„ 
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A ja to się ciessęt I popsuć sobie szczęścia mojego nie dam . O nieszczęściach 
słuchać nie będę już więcej, nawet jakb;r mnie matka przymuszała! 

.. .'i że żałoba, i bratu mojemu l90 całkiem nienonnaln;r przecie b;rll Diabeł 
ciało porąbał, .albo co kto kanu bez kar;r uczynil, i że piekło, i pansta, 
i męka.:. Jezu! ' 
·„.a ja się patrzeć chcę , jak się ps;r na podwórku parzą . 

„.jak kviat;r v li:olor;r rozltvit~ą i pszczol;r jabłka przejrzałe v posiadanie 
biorą, tak że się te jabłka v;rdają zlotem ruchliwym. 
„.ja się z SIUTKIKM moim v zbośu kochać chcę i herbatę czterema lyżkami 
cukru słodzoną z nim pić na schodach przed danem . 
„.sprzątać też chcę, bo lubię, jak się czystość staje i podlog:I, się 
bl;rszczą, jakb;r je kto do paznokci lakierem panalovał.„ 
.„chcę jeszcze, żeb;r WSI to odje banie przeszło i żeb;r śmiała się ze mną 
jak dawniej. Bo ja teraz nawet nie wiem, cz;r ona śviadmiość ma, że ja 
panną młodą jutro będę . .blie wiem , cz;r vie ona, że spośród wszystkich ja ją 
właśnie v;rróśnilam i że to ona brokatem obs;rpanie na szczęście mi zrobi . 
Może ją to ulecz;r? Może dzięki temu przestanie się przed siebie tak gapić, 
jakb;r była nieżywa? 
„.chcę, żeb;r mama umarła . I jak chcesz, tq mnie ukarz za to , Panie Roże . 
Ja wiem, że to żle . Ale lepsza kara Twoja niż mama moja. Tu się nawet 
rymowanie robi, choć ja go nie planowałam wcale . 
„.chcę, żeb;r tata mnie do ołtarza poprovadzil . Ale gówniane jest to chcenie 
moje, bo tata mnie zostavil przez śmierć . I obc;r mnie teraz do ślubu 
powiodą, teść mój, znacz;r, co apary,cję ma do ży;czenia pozostawiającą 
bardzo wiele . 
. „chcę dzieci mieć z SIUTKIKM. Same dziewczynki. Chłopców to nie chcę, 
bo ich zaraz mama moja przejmie i tak z nimi zrobi , że będą jak ten mój 
chory- na rozum brat . 

.blasze wesele vsz;rstko odwróci. I ve wsi znowu szczęście zagości. I śmiech . · 
Bo teraz to będzie po naszemu i m;r się z SIUTKIRM światu nie dam;r 
połamać. Ja bym t,-lko chciała , ale nie móvilam mu tego jeszcze , drobiu 
z gospodarstwa naszego się pozb;rć . Bo ja się kur bardzo boję. I to może 
śmieszne jest, v końcu na wsi kura - rzecz zwyczajna.„ Ale ja lęk taki 
czuję, że ~Y' nie wiem, gdzie ona się patrz;r. I ja wolę jajka v sklepie 
kupować albo od sąsiadów na wymianę brać , niż te potvor;r v kurniku 
trzymać . .blo i myślę, że SIUTBK to kocha mnie tak bardzo , że się zgodzi. 
Skoro ja jego po nogach bez powodu szczanie v;rtrzymać mogę, to on moją 
z kurami nieprz;rjażń też udżvignie . Świń to mogę mieć i dwadzieścia. 
Chodzić kolo nich mogę i wszystko.„ Ale lcur Yy'trzymać rad;y' nie dam. 

A suknię mam na jutrzejsze wesele jak aktorka z gazety:„ Szkoda, że WSIA 
nie zobacz;r. Ani tata. Ani ten mój chory, mózgowo brat . .blo ale trudno . 

Teraz to mi już t;rlko o szczęśliwych rzeczach myśleć trzeba , bo co 
się pannie młodej v dniu ślubu przyiiarz;r, to przez cale ż;rcie będzie się 
działo . I choć to zabobon jest, to ja v niego bardzo wierzę i wesela 
spierdolić sobie nie dam! 
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Z. czasem · ciało na człowieku fason "traci, jak ubranie , co z mody,o 
lfl"Chodzące jes't... 

A krem po otwarciu "to w lodówce "trzymać -trzeba, bo inaczej mniej skutkować 
będzie . Ja się na "ten przykład NiTeą cala od s"tóp do głów codziennie 
smaruję . Ona mi w koncentracji pcmaga i urodę utrwala . Pewnie dla-tego, 
że z Niemiec pochodzi. Jak wysmarowana NiTeą jestem, "to IJIY'Śli klarowniejsze 
mam i wszystkie sprawr simiorozwiązujące się są . I ręce ·pod jej wpływem 
bielsze mam , jak pani, . co kolorowe paznclccie reklanuje. 

Męża mojego, k"tóryo "tu człowiekiem zarządzającym jes"t, jak prezes jaki albo 
dyrektor, wszysc;r CYS.ARZJDl nazywają . A s"tąd i pewnie "to, że mnie wołają 
CYSARZOWĄ . N.iech wołają. Mnie "to nie przeszkadza wcale. Ważne , żeb;r ludzie 
okoliczni respekt czuli i miarkowali, k"to gorsz;r. a k"to lepsz;r jes"t. 

CYSARZ , jak jeszcze w kcmlrur;r do mnie prz;y'jeżdżal, przyobiecał , że mu 
pośłubiona będę i jak o królewnę jaką o mnie zadba, ale pod warunklmli . Jeden 
"taki , że się języków nauczę. bo on ŻOD)" bieglej w zagranicznym mówieniu 
potrzebuje . Drugi o liczeniu pieniędz;r b;rl: muszę w rachUDkowości radzić 
sobie dobrze , a "to "temu, że gospodarstwo u niego duże i obró"t pienięŻD)" 
"też duż;r , i po-trzeba -tego upilnować . 

Liczenie "to lubię i umiem. Z. ma-tema-tyki w szkole najpierwsza w klasie 
bylimi , ale z języlclmli "to klopo"t . Nawet coś "tam próbowal1m1 się po angielsku 
wyuczyć i przez czas jakiś naucz;rcielkę mial1m1, co bardzo denerwująca 
dla mnie byla. Ale po"tem "to już nie . Podówczas jeszcze narzeczonemu 
powiedzi al1m1, że na lekcj_e uczęszcz1m1 i już dwa języki prawie do końca znam, 
ale jeżdzil1m1 do mias"teczka pekaesem "tak -t;rlko . Po ulicach przechadzal1m1 
się . Do frysjera. co "t1m1 jeden jes"t, zachodzil1m1 popa-trzeć, jak ludzian 
włosy- obcina . W sklepach coś oglądal1m1 i grymasil1m1, że nie "takie. 
A potem wracal1m1 do danu z głową od -tego ,.)lCZenia" obolałą . Po ślubie "takie 
s1m1e lekcje jęz)llców mial1m1. A "teraz, ~ak już nauczona jestem, "to mówię , 
że raz "tygcdniowo z zagranicznym r07.ll1Ówcą musowo dla mnie się spotkać, 
,żeb;r umiejętności szlifować i żeb;r "trud mój w naukę wlożCDT nie przepadł . 
Mąż pieniądze na "to szlifowanie chętnie mi daje i nie widzi, że ja z coraz 
"to nowa frysurą do danu wracam i rajs"top5Jli . CYSARZRM okolic;r "tutejszej 
"to może on jest , ale i CYSARZ ma nad sobą kogoś, k"to Dim rządzi. 

Kiedy-ś jakieś papiery- pod nos mi pode"tkal i chciał, żebym mu przeUumaczy-la , 
bo "to po zagranicznemu. Z. ogranną na harz;r inteligencją w papier się 
wpa"trywalimi i mówilimi, co mi przy-szlo do gloW)". On bardzo b;rl ze mnie 
zadowolOD)", -t;rlko wy-rzekal na -tego. co "to pismo napisał , że durnowa"t;r. A na 
zakończenie odpowiedź mi podyk"towal. a ja slowlmli wymy-ślonymi całą kartkę 
zapisal1m1 i w kopercie zaadresowanej do -tego ,.,durnowatego" wyslal1m1 . 
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Dzięci dwo~e urodziłam. Oba do mnie podobne . Podług takiej nowej .metodY' 
~e chowam. co w gazecie u frysSera WTCZ,.talam. ŻebY' nie bTlo za dużo · 
prz,.tulanek i głaskań, tTlko jak z dorosłym człowiekiem . Czulenie się 
z dzieckiem charakter mu rozmiękcza . Trzeba je za to do nauki namawiać, 
a jak namowan nie ulegnie, to przymusić. I godziDT wsz;rstkiego muszą b,.ć 
niezmienione, bo to do wniosków o punktualności prowadzi. Mąż trud mój 
w:wchowawczy swDim brakiem rozumu niwecz„, bo to ciągle dziecian gloWT 
głaszcze albo śmieje się z tego, co one mówią głupio . I wszTBtko mu się 

. u nich podoba: żadnego pouczenia, tTlko że ładnie . Jakby mnie zabrakło, 
to te dzieci nasze na tłumoków jakich bT WTChowal! 

Z matką moją i ojcem znać się nie chcę . Oni bez pan,.Slunku ludźmi są 
i tTlko wst;yUzić bym się musiała . Daleko stąd mieszkają, 1iogu dziękować, 
to nikt nie wie, że oni tac„. A siostra moja to nie ŻY'je chy>ba, 
ale pewności nie mam, bo jakeśmY' się ostatnio widział,.. to ona chorowała 
bardzo na wnętrzności, a ja do wesela się sz:yltowalam. 

Te ostatnie czas„ to złe się porobilT. Nieszczęścia po ludziach chodzą 
i wiele domów pustych stoi . Tu ktoś WT;)echal, tu umarł . Jeszcze iDDY' 
zm:rslT stracił albo go zabili . Coś jakbT wisiało nad nami.„ JakbT ręka 
~akowaś karząca 'Da nas wskazyv.ala, że u nas spraWT niepozałatwiane są. 
Ze· się zło ciągnie, bo sprawiedliwości w;ymierz,.ć nikt, jak trzeba, 
nie umie . Mąż mój to za miękki jest i się cacka z ludźmi okolicznymi, 
i ceregiele uprawia, jak z dziećmi. Gd;rby CYSARZRM bTl prawdziwym, 
a nie malowanym, to bT tu zaraz lad zaprowadził. rozumu, kogo trzeba, 
naucz„l, a nie tak po trochu tTlko . 

Raz tTlko jeden widziałam. jak ludzi okolicznych moresu ucz„l.„ Lat temu 
ze czterY' to bTlo. Kazał im na brzuchach przed naszym progiem leżeć 
i ziemię żreć, bo go z nerw WTProwadzili solidnie . lila każdego sposób 
miał i wiedzę o ich poczynaniach taką, że mnie nawet by przez mózg nie 
przeszło . I wtedT. jak tak patrzY'lam na niego, to mi się tak chędożenia 
zachciało, jak Digd.T jeszcze . I ogień mnie trawić zaczął. że parobka 
przygłupiego za stodołą dorwałam i kazałam mu sobie zrobić, co mi 
potrzebne bTlo . KiedY' się wzbraniał i mówił, że go CYSARZ z.a to ze mną 
pokładanie się ukatrupi. to mu zagroziłam. że poskarżę, że mnie macać 
chciał po pijanemu . No i ten parobek sprawił się nad WTraz udatnie . 
Od tamtego czasu nieraz zdarzało mi się po parobków sięgać, żeby mi 

· dogadzali, bo CYSARZ CYSARZRM, ale od chłopców gnojDTCh to niejednego 
móglbT się naucz.,.ć . 

Ja wiem, że tę prawdę o ludzkich poczynaniach mąż mój od lHDZĄCBJ 
dostał . On z nią konsz.achtr ma dziwne i ja o nich w~edzieć nie chcę 
nic . Trlko że mnie aż w podołku gniecie. kiedY' ona blisko niego jest„. 
Ro wtedr jakbr kobietą się stawała i tak w jego stronę te swoje bielmem 
obrosłe ślepia wpija, że zda się, że go widz.i... I chcicę ma niczym 
zwierzę. i ciało prężr. żebr on zaspokoił ją, jak mnie parobki . 

Swoje wiem. A to wiem, że z Diabłem trz;ymanie nie jest 
I CYSARZ za to zapłaci kiedy-ś, że CZARCIBJ PIŹDZIB zawierz.Tl . 

dobre . 

I ja wtedY' nie będę przY' nim, i grzechów jego na się nie przr.1mę . 

Sam wtedr będzie. Jako i teraz jest. 

Dobrze będzie. fylko że br nie tego . I bez potrzebT nie zadrażniać · 
w końcu człowiek to już taki jest , że wsz;rstko strz;yma. fylko powoli . . 

Ja IDZIKOWI zawsze mówię, żebT na swoje spraWT baczenie miał. na innych 
się nie oglądał i taki WTryYDT nie bTl· A I DZIK słucha , . bo ja wi~m, 
jak męża ulqż,.ć się powinno . On cz.asem tTlko okurwienia dostan:e. 

· jak wtedT, .co się na CYSORZA rzucił w świeUicY' i gębę darl. o takich 
sprawach, co to o niob. mówić na pewno nie bTlo trzeba.„ lllo i po~em za 
karę ziemię seśm;r przelyir;ali na gumnie CTSarskim. Cala wi~ś zarla. 
bo wsz;rscT tego Diabla z nerwów "Y'Prowadzili. Trz~ garści!. A ~en 
smarkacz. co go LALĄ wołają. to najwięcej : chy>ba z. osiem .garści m~sial 
zjeść . Potem WIDZĄCA go ratowała. bo bT się na tamten świat . prze~iós~ . 
tak go z boleści skręciło. JakeśmT do danu po ty,m zdarzeniu wrocil7 . 
od razu IDZIKOWI na w;ymiotY' dałam ziół, bo błoto to człowieka moze 
zabić, jak w trzewiach zostanie. Sama też do torsji się. przymusiłam 
i tTlko Panu 1iogu dziękowałam. że SIUTBK wtedT za wieś WT;)echal 
i sprawiedliwości CTBarskiej nie kosztował. 

Nasz dan na uboczu stoi. I dobrze . Teraz czasY' takie, że lepiej z boku 
się trzymać . Okropne rz.eczY' się dzieją, takie, że ni~ sposób w Diabla 
nie uwierzyć i w uroki . SpraWT dawne jak zmoryr z grobow wstają . I na tę 
dziewczynę ładną taką . co to ja o niej zawsze jako o żonie dla SIUT~ 
myślałam. ktoś urok rzucił i w odmieńc.a zamienił . ~odzi po wsi z oczami 
jak kamienie i woli w niej nie ma zadDej . Rok minie, jak PANI PBCI 
lco głupsza od naszych kur jest> s,.na za~zlachtowali. tak że członki 
jego po okolicY' rozrzucone bylT. z WT;)ątkiem jednego. co mu go do gębT 
wepchnęli„ Jak to zobacz„lam. to mroczków do.stałam i kola~~ia serca, 
po nigd:r, by,m nie pany-ślala. że człowieka mozna tak ustroic . PBCIA ~o 
mało panieszania zm;rslów nie dostała. aleśm;r. ją z. IDZIKI~ odratowal:. 
ona wdowa, a córka jej to też jak pijana wtenczas chodził~ . P?tem się 
okazało. że SIUTBK nasz nią.. się zaopiekował tak skutecznie. ze teraz 
wesele im w:r,prawiamY'. choć PBCIA w żałobie jeszcze. ZUNIA SIUTKOWI 
dobrą żoną będzie, bo pracowita bardzo jest . Choć śmieje się c~ągle, 
jakbT jej na mózgu co siadło, i zawsze po~lamione czymś . u~ranie ma, 
ale z takiej matki to jaka ma by;ć? Przecie w tej rodzinie wsz:rs~Y' 
zawsze nie tego bJili. Dobrze będzie. Ja już wiem, że nie mam co z~ ~~o 
chcieć . A SIUTBK zakochaDT bardzo jest, to czemu mam się przeci~iac . 
we wsi wesela dawno nie bY'lo ani powodów do radości też nie. to moze to 
wesele co odmieni? I może z.a rok już Wllllka niańczyć będę, i wsz.JiStko 
na szczęśliwszą stronę się obróci? A może i Pan Bóg sprawi. że PBC~A 
z.a synem i mężem na tamten świat się przeniesie, i mY' kłopotu z n7ą 
już mieć nie będziemT? Trzeba tTlko ufność w sobie nosić i cierpliwośc , 
a wszTBtko się uloż:r,. 



Ja wiem, co znacz;r z nieszczęściem się mocować. Ale m;rślę. że to trzeba 
w cichości , w sobie - nie oónosić się . Ból to Die ubranie WTjściowe, 
w które się człowiek prz;rstraja, żeb;r wss;rsc;r widzieli . Szkoda t;rlko , 
że ta PBCIA głupia tego Die wie i s żałob;r pr zebranie sobie w;rssykowała. 
i ciągle wss;rstkim o porąbaniu syna swego opowiada , tak że ludsiłllll 
tutejszym od tego słuchania na wymiot;r się zbiera, i miast współczucia 
to wkurwienie już csują se sDUŻeniem wymieszane . 

Ja już niewiele od ży:cia chcę . Ty;lko żeby dobrze b;rło . I żeb;r SIUT.KK 
szczać pod siebie przestał przez ten uraz psy:chicSDT. co go dawno temu 
doświad.cz;rł. Ale to sprawy; przeszłe, nie ma co rospamięt;rwania im robić . 

I też bym chciała. żeb;r CYSARZ umarł na olcropną jaką chorobę . W ropie 
i wymiocinach własnych, chcę , żeb;r ż;rwot sakończ;rł. A żona jego -
ta PANI DASIA, co sra WT*ej, niż ma dupę - to bym chciała, żebT ją 
chłopy na gnoju se wsi WJWiozl$". Takiego zgorszenia , jak ta kobieta 
czyni, to tu nikt jeszcze Die widział . Z parobkami i hołotą największą 
w sianie się gsi, a potem królową zgrywa, choć kurwi smród od niej czuć 
na kilłlllletr. 

A ostatnie moje życzenie jest , żeb;rwss;r,stko, co moje, bTło bespiecsne . 
Żeb;r już żad.en urok dłll!lu naszego Die dotknął ani żad.en Diabeł nas 
grzechem swoim nie splugawił. 

Żeb~ b;rło dobrze. 

Ty;lko że PANI PBCIA, któreS od tej żałob;r w głowie popierdol zrobił 
się już supeln;r. na wesele WIDZĄCĄ zaprosiła . Oznacza to, że gusła 
znowu będą, i zabobon, i csar;r. Kto wie, cs;r ona ab;r duchów w;rwoł;rwania 
Die ursądsi, żeb;r s sasslachtowan;ym synem w ramach weselnej sabaWT 
porozmawiać? literWT mnie już od tego biorą i. jak mój IDZIK, kurwic;r 
dostaję , bo to s takim wstecznym csłowieA:iem nic Die wiad.Cllllo! 

Ja che~ t;rlko, żeb;r dobrze b;rło . To czemu r as Die miałob;r po mojemu b;rć? ... 



TEATR NOW4 W POZNANIU• ZESPÓŁ ------------------

Dwektor 
PIOTR KRUSZCZ4ŃSK1 

Zostępco dwektoro 
JACEK NADARZ4ŃSK1 

Dromoturq 
MICHAŁ PABIAN 

Zespół oktorski 
DOROTA ABBE-KUŹMIŃSKA 
JANUSZ ANDRZEJEWSKI 
PAWEŁ BINKOWSKI 
BOŻENA BOROWSKA-KROP1ELN1CKA 
ANTONINA CHDROSZ4 
ŁUKASZ CHRZUSZCZ 
TADEUSZ DRZEWIECKI 
RADOSŁAW EUS 
flUP FRĄTCZAK 
GABRIELA FR4CZ 
KAROLINA GŁĄB 
GRZEGORZ GOŁASZEWSKI 
SEBASTIAN GREK 
JANUSZ GRENDA 
ZBIGNIEW GROCHAL 
MICHAŁ GRUOZ1ŃSK1 
PAWEŁ HAD4ŃSKI 
ALICJA JUSZKIEWICZ 
NIKODEM KASPROWICZ 
MICHAŁ KOCUREK 
MIROSŁAW KROP1ELN1CK1 
ANDRZEJ LAJBOREK 
ANNA LANGNER 
MATEUSZ ŁAWR4NOWICZ 
MAŁGORZATA ŁODEJ-STACHOWIAK 

ED4TA ŁUKASZEWSKA 
ALEKSANDER MACHALICA 
ANNA MIERZWA 
SZ4MON M4SŁAKOWSK1 
ANDRZEJ N1EM4T 
DANIELA POPŁAWSKA 
MARIUSZ PUCHALSKI 
AGNIESZKA RÓ2AŃSKA 
JULIA R4BAKOWSKA 
MARIA R4BARCZ4K 
lLDEFONS STACHOWIAK 
WALDEMAR SZCZEPANIAK 
EWELINA SZOSTKOWA 
MARTA SZUMlEŁ 
MARIUSZ ZANIEWSKI 
MART4NA ZAREMBA-MAĆKOWSKA 

Inspicjenci 
JADWIGA flG1EL-1DZ1AK. HANNA KUJAWIAK, AGNIESZKA R4DELLEK. 
JÓZEF PIECHOWIAK. KRZ4SZTOF PRZ4B4ŁOWICZ 

Orqonizocjo proc4 ofi45t4cznej 
ANNA WAWRZ4N1AK 

Kierownik dziołu morketinqu i impresoriotu. 
p.o. kierownik dziołu promocji i reklom4 
ANDRZEJ HAMERSKI 

Zostępco kierowniko dziołu morketinqu i impresoriotu 
MARZENA PACANOWSKA 

Dzioł morketinqu i impresoriotu 
URSZULA KACZMAREK, EWELINA KLEBAŃSKA, EMILIA MAŃKOWSKA. 
PAULINA RElNIGER, MARIUSZ CICHOWSKI 

Dzioł promocji i reklom4 
MARIA ST4PCZ4ŃSKA. RAFAŁ MICHALCZUK. WIKTOR NAPIERAŁA. 
PIOTR RAJKOWSKI 

As4stent ort45t4czn4 ds. edukocji teotrolnej 
AGNIESZKA CHEŁKOWSKA-MADEJ 

As4stent ort4stljczn4 ds. literockich 
MAREK GRZEŚKOWIAK 

Sekretoriot 
AGNIESZKA KASPRZAK 

Kierownik dziołu produkcji i eksplootocji spektokli 
BARTOSZ BOROWICZ 

Zostępco kierowniko dziołu ds. produkcji spektokli 
OKTAWIAN ŁAN1ECK1 

Zostępco kierowniko dziołu ds. eksplootocji spektokli 
PIOTR WALCZAK 

Główn4 specjolisto ds. o$wietlenio 
LESZEK KARGOL 

Elektf4ClJ 
DAMIAN PERUCKI. KRZ4SZTDF WASIELEWSKI. 
WOJCIECH WOJTKOWSKI. ŁUKASZ WIECZOREK 

Kierownik procowni okust4cznej 
SŁAWOMIR WAWRZ4N1AK 

Aku5t4c4 
SŁAWOMIR KOWALCZ4K. PIOTR P1N1EWSK1. ROBERT REKI EL 

------------------ TEATR NOW4 W POZNANIU • ZESPÓŁ 

Kierownik procowni chorokte[4zotorsko-perukorskiej 
ALINA MAGNUS-BURK1C1AK 

Główno księqowo 

BEATA KALISZAN 

Chorokte[4zotorko. perukorko 
MAŁGORZATA STAWICKA 

Kierownik procowni krowieckiej 
JAROSŁAW TRZECIAK 

Krowc4 
HANNA CZERWIŃSKA, !WONA TRZECIAK 

Topicer 
HENR4K GOMUŁA 

Kierownik procowni stolorskiej 
PIOTR MACHEROWSKl 

stolorz 
JAROSŁAW GOMUŁA 

Modelotor 
JACEK ZUJEWSKl 

Rekwiz4torz4 
R4SZARD PSZCZOŁA, MARCIN PRZ4B4LSK1 

Gorderobione 
ANNA BARTKOWIAK. BARBARA CIESIELSKA, 
lLONA PIOTROWSKA 

B[4qodier scen4 
ROBERT SZ4MLET 

Montot4$ci 
JACEK ADAMSKI. MIROSŁAW BARTKOWIAK. 
KRZ4SZTOF BAUMAN N, ROMAN BĄCZ4K. 

ROBERT CZAJKA. MAC!EJ LEWANDOWSKI. 
TOMASZ USOWICZ. MACIEJ RÓ2AŃSK1 . 
PIOTR SZRAMA 

Kierownik dziołu finonsowo-księqoweqo 
DOROTA KONEWKA 

Księqowo$ć 

KAROLINA LUDWICZAK-PALUS. MARTA SZKLARSKA. 
BEATA ZACHARA 

Specjolisto ds. płoc 
ED4TA KONIECZNA-OWOC 

Specjolisto ds. kodr' 
KINGA B1AŁCZ4K-PRZ4B4SZ 

Ko54 biletowe 
KR4ST4NA KORDOWSKA. 
MAŁGORZATA WALCZAK/JOANNA P4KA 

Szotniorz 
ALEKSANDRA OBARSKA 

Kierownik dziołu odministroclfino-qospodorczeqo 
BOGDAN GAJEK 

Zostępco kierowniko dziołu odministroc4jno-qospodorczeqo 
ZBIGNIEW GRASZA 

Specjolisto ds. BHP 
WIESŁAW KNlOŁA 

Kierowco-zoopotrzeniowiec 
EUGENIUSZ MATUSZEWSKI 

Konserwo tor 
ANDRZEJ NADOLN4 

Utrz4monie cz4sto$ci 
Ró2A JEDZlNA. BARBARA KOPERKIEWICZ 

---------------------PROGRAM• S1Ł4 I ŚRODKI 

Autorko z<Jmieszczon4ch 
w proqromie listów do postoci 
AGATA DUDA- GRACZ 

Korekto 
ANNA WAWRZ4N1AK 

Autor fotoqrofii 
GREG NOO-WAK 

Oprocowonie qroficzne 
JEPE 04EN 

W4dowco 
TEATR NOW4 
IM. TADEUSZA ŁOMNICKIEGO 
W POZNANIU 

Druk 
ZAKŁAD POL1GRAF1CZN4 
MOŚ 1 ŁUCZAK SP. l.. 
POZNAŃ 

Zf ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 



PARTNERZ4. PATRONI. MECENASI--------------------

PARTNERZ4 TEATRU 

~winmar 
www.interlab-poznan.pl SPECJALISCI FOTO-VIDEO 

PATRONI MED1ALN1 TEATRU 

I wyborcza p(f epoznan.pl li empik 

TEATR NOW4 W POZNANIU• KONTAKT -------------------

Teotr Now4 
im. Tcldeuszo Łomnickieqo 
w Poznoniu 
ul. Dąbrowskieqo 5. 
60-838 Pozndń 

INSIYTUCJA KULTURY 
SAMORZĄDU WOJEWODZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

D4rektor 
Piotr Kruszcz4ński 

Centro Io 
tel. 61 8't 52 100 

Sekretoriot 
tel. 61 8'18 't9 't9 

Dzioł morketinqu i impresoriotu 
tel. 61 8'17 2't 'tO 
fdx 61 8'18 't9 33 

teotrnow4.pl 
sekretoriot@teotrnow4.pl 
fclcebook.com/teotrnow4poznon 

Spektokl zreolizowon4 w romoch poddziołonio 'l.'1.2 Wielkopolskieqo Reqionolneqo Proqromu Operoc4jneqo . 

Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny • 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego • 


