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Do Czytelnika

Gerhart Hauptmann, niemiecki pisarz, poeta i dramaturg, urodził się w dzisiej-
szym Szczawnie Zdroju, a przez długie lata mieszkał w Jagniątkowie koło Jeleniej 
Góry. Jest i był z Dolnym Śląskiem  ściśle zrośnięty, kiedyś, jak i teraz, żyjąc w naszej 
pamięci i naszych zainteresowaniach czytelniczych. W roku 1912 Szwedzka Królew-
ska Akademia przyznała mu swoje największe wyróżnienie – Literacką Nagrodę No-
bla.

Wspomagając Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”, które rozlokowało 
się w willi niemieckiego pisarza w Jeleniej Górze – Jagniątkowie (dawniej Agneten-
dorf) włączyliśmy się w obchody rocznicowe – 150 lat od urodzin i 100 lat po przy-
znaniu nagrody Nobla.

Znaczącego wsparcia udzieliły nam organizacje, jednostki samorządowe i oso-
by prywatne, warto wspomnieć przede wszystkim Miasto Jelenią Górę, Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Muzeum 
w Hiddensee, prywatnych przedsiębiorców, jak np. Pana Klemensa Grzesika, prze-
praszając pominiętych.

Włączyliśmy się aktywnie, jako stowarzyszenie literackie, do całego cyklu imprez 
i uroczystości, w tym do organizacji dwóch konkursów literackich, wyjazdu poznaw-
czego do Hiddensee, gdzie Pisarz lubił odpoczywać za życia i odpoczywa po śmierci. 

W maju przygotowaliśmy konferencję popularnonaukową z mottem „Haupt-
mann odczytany na nowo”. We wrześniu tego roku wędrowaliśmy karkonoskimi 
ścieżkami Noblisty.

Najbardziej nas cieszy ponowne odczytanie dramatów i wierszy Pisarza, cieszy 
nas twórczość, powstała z inspiracji jego słowem. Dziś oddajemy Państwu do rąk 
tomik utworów, które zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie na opowiada-
nie, inspirowane tą spuścizną literacką Gerharta Hauptmanna, w której naturalizm 
łączy się z symbolizmem religijno-romantycznym.

Niełatwe to było zadanie. Jak napisała jedna z finalistek, Anna Piliszewska: „Nie 
ukrywam, iż sporo  czasu zajęło mi zdobywanie stosownych materiałów, by opisana 
przeze mnie historia była zasadna  – to koronkowa praca, tym bardziej, iż materiały 
nie należą do popularnych w sieci naszych bibliotek.”

Robiliśmy, co mogliśmy, by poszerzyć wiedzę o pisarzu i zachęcić do czytania tych, 
niełatwych przecież, dzieł: obszernych, pisanych językiem z początku ubiegłego wie-
ku. Przy pomocy sponsorów zorganizowaliśmy wyprawę do drugiego, ukochanego 
przez Hauptmanna miejsca, do Kloster na Hiddensee, wyspy opodal Rugii. Tam, 
przy grobie pisarza czytaliśmy na głos Jemu poświęcone wiersze, wzbudzając nie-
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małe zainteresowanie grup, pielgrzymujących, jak i my, do tego cichego, wiejskiego 
cmentarza, gdzie spoczęły doczesne szczątki wielkiego człowieka.

Przyznajemy, na konkurs nie wpłynęły setki prac, było ich nawet nieco mniej, niż 
50, choć odbieraliśmy niezliczone telefony od osób, zainteresowanych konkursem. 
Zadanie postawiliśmy zbyt, przypuszczam, ambitne, ale nie żałujemy. Zależało nam 
nie na ilości, ale na jakości.

Do ścisłego finału zakwalifikowaliśmy 10 prac, umieszczamy je w tomiku w ko-
lejności alfabetycznej, według nazwisk autorów. W protokole jury znajdziecie Pań-
stwo informację o nagrodzonych i wyróżnionych. Dziękujemy wszystkim za udział 
w konkursie.

Zofia Prysłopska
Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej
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PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY

I JELENIOGÓRSKI KONKURS NA OPOWIADANIE INSPIROWANE UTWORAMI  
GERHARTA HAUPTMANNA, W KTÓRYCH NATURALIZM ŁĄCZY SIĘ  

Z SYMBOLIZMEM RELIGIJNO-ROMANTYCZNYM
ORGANIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW ROKU HAUPTMANNOWSKIEGO

W CELU ZAINTERESOWANIA CZYTELNIKÓW TWÓRCZOŚCIĄ NOBLISTY

Dnia 4.09.2012 r. w jeleniogórskiej Książnicy Karkonoskiej, odbyło się spotkanie 
jury I Jeleniogórskiego Konkursu Na Opowiadanie Inspirowane Utworami Gerharta 
Hauptmanna.  Na konkurs nadeszły 33 opowiadania, z czego 10 przeszło do finału.

Jury w składzie:
1. Dr Józef Zaprucki – przewodniczący jury, germanista, lingwista i poeta
2. Mgr Ewa Milińska – Książnica Karkonoska, literaturoznawca
3. Mgr Zofia Prysłopska – prezes Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, re-

daktor naczelny Strumienie.eu

po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami postanowiło przyznać nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia:

  I NAGRODA:  Jan Owczarek, Jelenia Góra, godło Limba
 II NAGRODA:  Donata Dominika Stawicka, godło Solvejga
III NAGRODA:  Czesław Markiewicz, Zielona Góra, godło Paradygmat

Wyróżnienie główne:
Arkadiusz Stosur, Nowy Sącz, godło Wiśniowy Sad

Wyróżnienia kwalifikacją do druku:
1. Robert Bogusłowicz, Jelenia Góra, godło  – Jeleń
2. Jan Henzel, Gdańsk, godło  – Earlgrey
3. Anna Lechowicz, Jelenia Góra, godło  – Clivia
4. Maria Nienartowicz, Karpacz, godło  – Inspiracje
5. Anna Piliszewska, Wieliczka, godło  – Asfodel
6. Krystian Węgrzynek, Katowice, godło  – Karol M. Weber
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Robert Bogusłowicz, Jelenia Góra, godło: Jeleń

Jestem wciąż w swoim domu

Czerwcowe słońce dopełniało dnia, spędzając rozbiegane promienie ze stoków 
Karkonoszy. Zatrzymawszy się nad Jagniątkowskim Łąkowym Kamieniem, czekało 
na pożegnalny pocałunek Rusałki.

Za siedzącymi w Hali Rajskiej gośćmi unosiła się wysoka i szczupła sylwetka Fili-
pa. Z tą sceną kończył się jego dziesięciodniowy okres amorów, kiedy to endorfiny 
buzowały mu z siłą grawitacji, czyli stale i niezmiennie, i cztery nieprzespane noce, 
poświęcone na poszukiwaniu właściciela rękopisu.

Gdy jako dziennikarz „Lokalnego Gońca Jeleniogórskiego” przyjechał obejrzeć 
próby do spektaklu „Zatopiony dzwon”, urzekły go czerwono  – złote włosy, duże 
migdałowe oczy i głos. Kinga wyłoniła się z baśniowej polichromii Avenariusa, re-
cytując sopranem tekst w tłumaczeniu Jana Kasprowicza. Po udzielonym wywia-
dzie, bez oporów dała się zaprosić na kolację do restauracji, nocną przejażdżkę po 
Jeleniej Górze, nie usłyszał również protestów, gdy zapytał o jej numer pokoju w 
pensjonacie. Później już tylko kwitnący bez sączył zapomnieniem z otwartego okna.

Próby nad sztuką szły ze zmiennym szczęściem. Na uroczystość mieli przybyć go-
ście z Niemiec, Czech i Polski. Pani Dyrektor Muzeum Domu Gerharta Hauptmanna, 
aby utrwalić w pamięci potomnym obchody stupięćdziesięciolecia urodzin pisarza 
i stulecia przyznania mu Literackiej Nagrody Nobla, poprosiła reżysera Xawerego 
Jodłowskiego o wystawienie słynnej sztuki. W tym celu trupa teatralna na dwa ty-
godnie zamieszkała w pobliskim pensjonacie. Próby czytane odbywały się rano w 
sali kominkowej, wieczorem w Hali Rajskiej. 

Aktorzy przybywszy w ten cichy zakątek Karkonoszy poczuli Ducha Gór i za żadne 
skarby nie chcieli się zdyscyplinować. Chodzili po Jagniątkowie w strojach scenicz-
nych, bawiąc małe dzieci i zaciekawiając turystów: Wodnik, z sitowiem we włosach, 
Kozodój, z rogami na głowie, Baba Jaga z miotłą, a Krasnoludki w czerwonych czap-
kach z dzwonkami. Na obiad spotykali się wszyscy w karczmie, dialogując między 
sobą Hauptmannem. Popisy te cieszyły się taką popularnością, że zaczęły wabić rze-
sze klientów ku radości właściciela karczmy. Aktorzy też nie zostawali bez zarobku, 
nagradzano ich kolejną kolejką. Tym sposobem na wieczornych próbach artystycz-
na energia nieco stygła i jedyną poprawną kwestią było wypowiadane przez Wodni-
ka – Kworaks, a przez sapiącego przeciągle Kozodója – Ehehehej. Reżyser chodził w 
ciągłym stresie, krzyczał, wyklinał, wzywał znanych bogów na świadka, rwał włosy, 
prosił i błagał, na próżno.

Do najbardziej niesubordynowanych należał Maurycy, grający Henryka. Zdro-
we, górskie powietrze uderzyło w niego niczym opar staropolskiego trunku. Rano 
jeszcze trzeźwy, przychodził do pokoju Kingi i zamęczał ją prośbami o powtórzenie 
dialogów. W międzyczasie wpadali inni aktorzy, żeby zadzwonić lub wysłać emaila 



11

w laptopie, bo jak się okazało, tylko u niej można było złapać zasięg nie wychodząc  
z budynku. Bywało i tak, że kilka otwartych ekranów czekało na pocztę. 

Maurycy w karczmie pojawiał się późno, z podnieconymi oczami zjadał obfity 
obiad, dopełniając go bezwarunkowo kilkoma mocniejszym trunkami. Wieczorem, 
kiedy powinien przynajmniej wydobyć z siebie minimalną iskrę miłości, deklamo-
wał tekst jakby kij połknął. Reżyser załamując ręce prosił go o wyczucie i dobry 
smak. Kozodój, najbardziej znający życie intymne amanta śmiał się, że znowu jakie-
muś mężowi dostaną się w spadku rogi.

Powoli i niezauważalnie Filipa porwał światek aktorski. Wyprawy górskie z Kingą 
miały smak ziemi, igliwia i wódki, która przez dziesięć dni nie mogła wyparować. 
Niekiedy mrok dopadał ich w górach, wtedy słuchali muzyki roziskrzonych gwiazd 
na atramentowym niebie.

Tak było do soboty: wtedy otworzył przez pomyłkę cudzą pocztę w laptopie.
„Ekspertyza pozytywna. To rękopis »Zatopionego dzwonu«. Kupuj.” 

Z wysokich okien spłynęła złota zasłona i słońce zebrało stado ze stoków. Rusałka 
złożyła pocałunek na ustach umierającego kochanka. To już koniec, pomyślał Filip. 
Za chwilę wszyscy wyjadą, a on wciąż nie rozwiązał zagadki. 

– W górze dzwoni struga blasków  – Nadchodzi słońce… Noc jest jeszcze długa!...  
– Henryk wypowiedział ostatnie słowa.

Nastała cisza, światła zgasły, drzwi, za którymi znajdował się ongiś gabinet pisa-
rza, nagle się otworzyły. I wtedy huknęły brawa. 

*  *  *

Filip od kilku miesięcy żył Gerhartem Hauptmannem. Przeczytał wszystko, co znaj-
dowało się w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, od dramatów po powieści. 
Przeanalizował teksty krytyczne, również te w języku angielskim, ponieważ władał 
nim biegle w piśmie i w mowie, i wypocił się tłumacząc przy pomocy słownika in-
ternetowego po niemiecku, zwiedził Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklar-
skiej Porębie, Muzeum w Jagniątkowie i odbył również pielgrzymkę z grupą literac-
ką do jego grobu na bałtycką wyspę Hiddensee, w dalekiej Rugii. Słowem, dotknął 
i osłuchał wielkiego człowieka, nim przystąpił do pisania. A zadania miał dwa, wy-
głosić referat na temat twórczości noblisty w Karkonoszach i oddać artykuł o jego 
życiu do „Lokalnego Gońca Jeleniogórskiego”. Koniec końców pracę wykonał, ale 
gdy kładł się spać i zamykał powieki, pojawiał się starzec w aureoli siwych włosów, 
z pytaniem: „Czy jestem jeszcze w swoim domu?”.

Dlatego po kilku miesiącach orki Filip z radością pojechał obejrzeć przygotowa-
nia do wystawienia sztuki. W Jagniątkowie też nie zaznał chwili spokojnej. Teraz 
przychodzili na dobranoc: Kozodój, Wodnik, Baba Jaga, elfy i krasnale. A naga Ru-
sałka przy strumieniu szeptała mu czule: 



12

 – Tyś mój Balder słoneczny
tyś mój bohater! Ty mój bladolicy!
całuję białą twoją brew, co łukiem
tak się rozpięła nad twych ócz błękitem niezmąconym.

Życie bohemy aktorskiej mu służyło; na spanie, jedzenie i picie nie wydał grosza. 
Po sutym obiedzie z popitkiem płacił, opowiadając ciekawostki o wojennych losach 
Hauptmanna. Zdarzyło mu się nawet zasnąć przy stole. Chluby to nie przynosi, ale 
korzyści czasem, owszem. Był wieczór, aktorzy poszli na próbę, gości w karczmie 
ubyło, więc właściciel pozwolił mu drzemać za palmą. Sen przyszedł smaczny, jakich 
wiele miał w ostatnich miesiącach.

– Zdecydowałeś się? – zapytał Henryk.
– To bezcenna pamiątka po ojcu – odparł przepitym głosem balwierz.  – Dostał 

go od umierającego Niemca, a ten od żony pisarza za pomoc przy ewakuacji. 
 – I sześćdziesiąt lat przeleżał w skrzyni na strychu. Mówiłeś. I co ci po niej, skoro 

mieszkasz w starej chacie, córka ci się puszcza, a zięć wariat. – Henryk ze stoickim 
spokojem zbijał argumenty.

– Zapowiedział, że nam łby poutrąca  – balwierz sięgnął drżącą ręką po kieliszek 
darmowej wódki i przechylił szybko. – We środę jedzie w delegację, wtedy dobije-
my targu.

 – Zrobisz, jak uważasz. Ja daję ci do ręki konkretną sumę, bez podatku i pośred-
ników. 

– Powiedziałem, że się zgadzam, a teraz zamów jeszcze po jednym.
Sen płynnie zmienił scenerię i balwierz z Henrykiem kłócili się nad rzeką, który 

z nich pierwszy wejdzie do wody i wydobędzie zatopiony dzwon. Rozstrzygnięcia 
sporu Filip nie doczekał, obudził go pocałunek Rusałki.  

– Ehehehej – krzyknął radośnie Kozodój – ale się ugotowałeś.Teraz już możesz pić 
do rana. Panie karczmarzu, nie pozwólmy zmarnować takiego daru. Kolejka!

– Kworaks – zgodził się Wodnik.
O śnie Filip zapomniał. Do czasu.
W wieczorną sobotę, cztery dni przed premierą, ktoś wpadł na pomysł, żeby 

przydybać Maurycego w jego gniazdku miłości. Noc była ciepła, wódka szumiała. 
Przy świetle księżyca, gęsiego, przez pola i łąki, szli: duch żywiołów, duch leśny, elfy 
z krasnoludkami, których dzwoneczki w czapeczkach grały jak cykady, Baba Jaga z 
Magdą, żoną Henryka, Ksiądz, Nauczyciel i Balwierz. Filip z Rusałką zamykali proce-
sję. 

Przy starym domu Kozodój ryknął:
– Ehehehej! Mistrzu, mistrzu, jesteś tam? Pokaż nam swój skarb.
– Widzę światełko – spostrzegł ksiądz.
– I ja – śmiał się Nauczyciel.
Okno na piętrze otwarło się z hukiem. Wyjrzała z niego ogromna, brodata, wście-

kła postać.
– Liczyrzepa! – uradował się Kozodój.  – Mój krewniak.
– Zaraz do was zejdę i pokażę moje skarby. – Duch Gór pomachał siekierą.
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W zaległej ciszy dobiegło ciężkie stąpanie po schodach. Ksiądz się z trwogą prze-
żegnał:

– Gdzie jesteśmy?
– Bóg to jedyny odgadnie – wyszeptał Balwierz.
– Kworaks – czknął Wodnik. – Człowiek to istota, co jedynie z przypadku się mio-

ta! W nogi, komu życie miłe.
Nie trzeba było powtarzać, jak po wypowiedzeniu zaklęcia, w okamgnieniu znik-

nęli.
Pierwszy do pensjonatu dotarł Filip z Kingą. Zdejmując koszulę uruchomił jeden  

z laptopów, który imitował nocne niebo. Przy spodniach odruchowo wcisnął na ha-
sło zgodne z jego adresem emaliowym, naprowadził kursor na ostatnią wiadomość 
i odczytał. 

„Ekspertyza pozytywna. To rękopis »Zatopionego dzwonu«. Kupuj.” 
Kilka minut zajęło mu zrozumienie treści. Później, jak mały kamień utrącony na 

stoku skutkuje lawiną, spadły na niego myśli; sensacja, światowa. Z letargu wyrwał 
go niecierpliwy głos Kingi, z korytarza śmiech powracającej trupy. Adresat? Spojrzał 
szybko. Liczyrzepa. Od kogo? Duch Gór. Co za bzdura, krzyknął. Czyj laptop? Klamka 
w drzwiach skrzypnęła. Błyskawicznie zamknął ekran i rzucił się na łóżko obok Kingi. 
Aktorzy z hałasem wpadli do pokoju. Jednym okiem Filip kontrolował laptopy, dru-
gim liczył wchodzących i nagle światło zgasło. 

 – OOOO! Precz czarownico! precz przeklęte duchy! precz upiory! – ryknęła Kinga.
Stwory zamilkły. Opuściły pokój i z nimi zniknęły laptopy. 

*  *  *

W gabinecie Gerharta Hauptmanna stał Duch Gór. Gromkie brawa wzmogły się 
na udany koncept reżysera. Jodłowski wyskoczył jak z procy i kłaniając się i dzięku-
jąc, tyłem wepchnął brodacza do środka.

– Panie, pan nie z tej bajki – krzyczał szeptem.
– Z tej, z tej, jak najbardziej z tej, zaraz to udowodnię – zaryczał.
Udowodnić nie zdążył, dwóch stróżów jagniątkowskiego muzeum chwyciło go 

sprawnie pod ręce i szybko wyprowadziło. 
Pani Dyrektor Muzeum dziękując gościom za przybycie, reżyserowi za udane 

przedsięwzięcie i aktorom za wspaniałą grę, wyraziła nadzieję, że ten uroczysty 
wieczór na zawsze pozostanie w pamięci, jak bezcenny skarb. Oj, na pewno, wes-
tchnął Filip, Kotlina Jeleniogórska jest nimi upstrzona jak plaster miodu komorami, 
już wkrótce jeden z nich zniknie na zawsze. 

Filip swój laptop odnalazł w recepcji pensjonatu. Po przeprowadzonym małym 
dochodzeniu odkrył, że pozostałe cztery należały do: Maurycego, Baby Jagi, Kozo-
dója i reżysera. Postanowił ich śledzić. Jak na złość, w niedzielę po południu trupa 
dostała dwa dni wolnego. Filip siedział w karczmie, pił wodę, co było zjawiskiem dla 
karczmarza zdumiewającym, i odtwarzał w pamięci sen, zdanie po zdaniu. Trzeźwe 
myślenie odrzuciło Babę Jagę, wiecznie pijanego Kozodója i histerycznego reżysera. 



14

Ostał mu się Maurycy z podnieconym wzrokiem, wiecznie tłumaczący się ze swoich 
spóźnień na próbach.

Drugi głos ze snu należał do starego mężczyzny. Dlatego pod pozorem zbierania 
dokumentacji o życiu mieszkańców Jagniątkowa, Filip chodził po domach i przepro-
wadzał wywiady. Życzliwi gospodarze nie wypuścili dziennikarza, dopóki nie zjadł z 
nimi obiadu i nie popił go domową nalewką. To były ciężkie i długie rozmowy przy 
stole. Jednak właściciela głosu nie odnalazł.

Aktorzy pojawili się we wtorek. Maurycy dopiero we środę, godzinę przed pre-
mierą. Podniecony, pochwalił się Kindze, że dziś zabiera swój skarb do domu. Filip 
odetchnął, najgorsze się jeszcze nie dokonało. 

Pilnował go przez cały spektakl, po przemówieniu Pani Dyrektor też, i w zamie-
szaniu z gratulacjami zgubił. Pobiegł do sali kominkowej, gdzie aktorzy mieli swoją 
garderobę, sprawdził każdy kąt, bez rezultatu. Zdenerwowany wyszedł do ogrodu. 
W granacie nocy Dom Hauptmanna, wybudowany przed stu laty na wzgórzu, świe-
cił niczym latarnia. Zdania w obcych językach strumieniem spływały do ogrodu. 

I raptem Filip usłyszał najbanalniejsze pytanie:
– Maryniu, kochasz mnie?
– Oj kocham, kocham. 
Na kamiennych schodach siedział Maurycy z dziewczyną. Uczucie, jakim ją obsy-

pywał, miało więcej żaru, niż te, które obnażył na scenie. Wtem marmurowa Hanu-
sia, stojąca przy wejściu, groźnie zasapała. Bezramiennej rzeźbie Thoraka wyrosły 
ręce. Z cienia wyłoniła się broda, obłąkane oczy i… siekiera. Maurycy oderwał usta, 
zdjął rękę z ramienia kochanki. W życiu był lepszym aktorem, pokazał cały wachlarz 
umiejętności od zakochania, zdziwienia i przerażenia. I miał refleks, nie czekał.

Marynia, dziewczę filigranowe, o twarzy anioła, zawyła. 
– O ja biedna, olaboga! – i ujrzawszy dziennikarza wczepiła się w niego jak dziec-

ko.
Na larum głośniejsze od teatralnego przybiegli aktorzy, którzy schodzili do garde-

roby. Kiedy Filip zwięźle opisał powód histerii, dziewczyna się wyrwała.
– Ratunku! Ratunku! On go zabije!
– Nie zdąży  – trząsł się ze śmiechu Kozodój – Maurycy nie pierwszy raz ucieka 

przed mężem – Marynia rozzłoszczona tupnęła nóżką i zbiegła po schodach. Szosą, 
ile sił podarowała mu natura, gnał Maurycy, za nim brodacz z siekierą, potem drob-
nymi krokami jego wiarołomna żona. 

– Trzeba go ratować  – odezwała się Kinga. – Bo z kim jutro zagram w Jeleniej 
Górze? 

Trupa podążyła za lamentem Maryni. Z drogi skręcili na polanę i stanęli przed 
domem dziwnie jakoś im znajomym w księżyca blasku.

– Henryk, byłam tobie wierna, tylko ciebie kocham – usłyszeli żałosne zawodze-
nie na podwórku.

Brodacz zaryczał zwierzęcym głosem i zamilkł. W sekundę później rozległo się 
chlupanie, chrupanie, siorbanie. W ciemności pojawił się malutki ognik, który jak 
wąż popełzał dookoła domu, zjadł swój ogon i liznął drzwi. 

– Tato! – zawołała przerażona Marynia.
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– Maurycy! – huknął Kozodój. – Tym razem radź sobie sam.
Z okna na poddaszu wychyliły się dwie głowy.
– Ludzie, ratujcie. Ten szaleniec nas zamknął – wykaszlał ojciec.
Filip podskoczył, to ten głos słyszał we śnie, to jego szukał. Niespodziewanie 

dźwięk mocniejszy od dzwonu rozszedł się ponad ich głowami.
– Nieee! – i Kozodój rzucił się do płonących drzwi.
Drogę zagrodził mu brodacz, lecz pchnięty rogami wpadł do środka. Kozodój wy-

rwał mu siekierę z ręki i zniknął w jęzorach ognia. Po chwili wyprowadził dwóch 
słaniających się na nogach mężczyzn. Maurycego od razu rzucił na ziemię, starcem 
natomiast szarpał.

– Rękopis! – usłyszał Filip.
– Wody – prosił ojciec.
– Gdzie rękopis?! – trząsł nim Kozodój. 
– W piwnicy, w skrzyni, pod węglem – wskazał na dom palcem. 
Stuletnie drewniane belki ogień zjadał migiem: posmakowały mu okiennice, me-

ble i sięgnął już mackami dachu. Nie przeszkadzali mu nawet ludzie, próbujący go 
zniewolić. Kozodój nie bacząc na biały gryzący dym, który buchał drzwiami i okna-
mi, zasłonił usta. Filip pobiegł za nim. 

– Tylko nie rękopis – słyszał przed sobą.
W sieni potężna siła wyrzuciła ich na zewnątrz. Z kłębów wyłonił się Henryk, 

dźwignął ręce do góry, ponad głową błysnęło ostrze metalu, zrobił jeszcze krok i nie-
oczekiwanie osunął się na kolana i  – zastygł. Siekiera legła między nieprzytomnym 
Filipem i Kozodójem. 

Wodnik z uniesionym drewnianym cebrem krzyknął poirytowany:
– Wody, wody, tylko skąd, jak tu studni brak?
I w tym momencie dach domu z trzaskiem zawalił się aż po piwnicę. Żarłoczny 

ogień połknął skrzynię z rękopisem „Zatopionego dzwonu”.
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Jan Henzel, Gdańsk, godło: Earlgrey 

Swallow Dive

Henryk Wallmeyer, dwukrotny mistrz olimpijski w skokach do wody: pierwszy 
raz z dziesięciometrowej wieży na Olimpiadzie w 1924, drugi – z siedmiu metrów 
cztery lata później. Życiorys Henryka znam ze szczegółami. Wiem, do jakich chodził 
szkół i w jakich klubach trenował – najpierw pływanie, potem skoki. Byłam na dzie-
dzińcu Uniwersytetu Heidelberskiego, gdzie zaczął studiować historię sztuki, byłam 
przy nim, gdy podejmował decyzję o przerwaniu studiów, by odtąd stać się Hen-
rykiem skaczącym. Przez jedenaście lat towarzyszyłam mu w każdym skoku. Przez 
więcej niż dekadę trwałam u jego boku i złote opiłki układałam na jego piersi. Po-
stać Henryka – smukłą jak pikująca jaskółka – począwszy od Igrzysk w Los Angeles 
umieszczano na rewersie olimpijskich medali. Jego sukcesy przez wiele lat nie miały 
sobie równych w tej dyscyplinie. Gracją i dynamiką skoków wzbudzał jednocześnie 
zachwyt i przerażenie, a swoje popisowe swallow dive z dziesięciometrowej wieży 
Henryk Wallmeyer podniósł do rangi nieuchwytnego, żyjącego dzieła sztuki.

Zawsze byłam przekonana, że to, co wyrabiał Henryk, więcej miało wspólnego 
ze sztuką niż ze sportem. Ilekroć skakał, zdawało się, że stacza walkę między życiem 
i śmiercią, między powietrzem i wodą. Był fuzją żywiołów w jednym ludzkim ciele, 
które przez krótki czas należało także do mnie. 

„Ciało jest moim pomnikiem” – lubił powtarzać Henryk. Zwłaszcza jednego wie-
czoru chętnie powracał do swojej maksymy. Było to podczas kolacji, na której po 
raz pierwszy gościliśmy w naszym domu Egona Schenka, rzeźbiarza. Między męż-
czyznami wywiązała się dysputa na temat hierarchii sztuk i – jak nie trudno się do-
myślić – klasycznie rozumiany sport umiejscawiał Henryk w tej hierarchii wysoko 
ponad rzeźbą. „Możesz wyrzeźbić Dyskobola, ale nigdy nie wprawisz go w ruch” – 
przekonywał Egona. Do tego stopnia podziwiałam jego zuchwałość, że byłam goto-
wa poprzeć także jego stanowisko. Jednak dziś, mądrzejsza o kilka dekad rozumiem, 
że o ile marny w gruncie rzeczy „Dyskobol” Schenka stoi jak stał w monachijskim 
Kunstmuseum i obficie się kurzy, o tyle złoty pył skaczącego Henryka dawno prze-
minął z wiatrem.

***

Egon Schenk przyjechał do naszej posiadłości w Badenii, by wyrzeźbić Henry-
ka skaczącego. To właśnie jego rzeźba posłużyła później za wzór do reliefu medali 
olimpijskich i innych prestiżowych wyróżnień. Henryk był u szczytu kariery – ce-
niony przez sędziów, a jako pierwsze dziecko skoków do wody zrodzone na nie-
mieckiej ziemi – uwielbiany przez rodaków. Imponowała mu popularność, jednak 
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w okresach między zawodami potrzebował ciszy i spokoju. Pewnie dlatego dom, 
który zbudował w dolinie Wunderthal, zwłaszcza latem, w porze wybujałej wegeta-
cji, przywodził skojarzenia z zaszytą w dżungli twierdzą – niewielki, lecz harmonij-
nie wkomponowany w otoczenie gór i strumyków. Samą bryłę utrzymano w stylu 
moderny: płaski dach z ogrodem, duże okna i ogromny taras, kończący się równo 
z krawędzią górskiej przepaści. Większą część dolnego tarasu zajmował basen, o 
sam rant urwiska opierający się ogromną kryształową szybą. W patrzącą na dolinę 
ścianę willi wbudowano żelazną konstrukcję wieży do skoków, której najwyższy po-
dest kończył się równo z poziomem górnego ogrodu. Z wieży mógł Henryk dowoli 
skakać do położonego dziesięć metrów niżej basenu, a dzięki kryształowej szybie 
iluzja latania nie kończyła się wraz z wejściem do wody. Zwłaszcza, gdy nad jarem 
Wunderthal zachodziło słońce, płynięcie z otwartymi pod wodą oczami było niepo-
wtarzalnym doświadczeniem. 

Sama rzadko korzystałam z basenu; nigdy nie wyzbyłam się nieufności wobec 
wody i otwartych przestrzeni. Na szczęście Henryk nauczył się moją słabość akcep-
tować. Żadnemu z gości nie szczędził jednakże owego niepowtarzalnego przeżycia.

 – Stałeś kiedy na dziesięciometrowej wieży? – spytał Schenka podczas tamtej 
kolacji, gdy rozprawialiśmy o skokach i sztuce.

 – Tak – odrzekł rzeźbiarz, wycierając usta chusteczką. – Jeden raz na otwartym 
basenie w Münster. Miałem wtedy dziesięć lat i pełne portki strachu.

 – Jaki był twój skok?
 – Nie było skoku. Stchórzyłem – wyznał.
Po posiłku zakrapianym badeńskim winem Henryk zrzucił ubranie i zabrał nas na 

wieżę. Egon chwycił mnie za rękę, dając do zrozumienia, że nie jestem osamotniona 
w lęku przed wysokością. Henryk zapamiętale wykładał Egonowi, że istotę skoku 
można uchwycić dopiero stając na szczycie wieży, a zatem nim rzeźbiarz weźmie 
do ręki szkicownik czy dłuto, musi dodać sobie skrzydeł. Tak mówiąc, w pół zdania 
odbił się od podestu i wykonał podwójne salto z półobrotem. 

 – Bajkowa okolica – powiedział mi Egon. – Brakuje tylko Nibelungów.
 – Po drugiej stronie Wunderthal mieszkają elfy. Henryk podobno widuje je cza-

sem zza kryształowej ściany. 
Zaśmialiśmy się.
 – Czy podczas wizyty w państwa domu kurtuazja nakazuje oddanie skoku z tej 

wieżyczki Eiffla?
 – Taki honorowy skok jest u nas, powiedziałabym, gwoździem programu.
 – Albo gwoździem do trumny.
 – Skacz, Egon! – wykrzyknął Henryk, wracający na dach po prowadzącej z dołu 

drabinie. – Nie bój się. Rzeźbiarz jest lżejszy od marmuru, w którym rzeźbi.
 – W istocie – przeciągle westchnął Schenk.
Bez pośpiechu zdjął spodnie, koszulę, złożył je równo w kostkę i ostentacyjnie się 

przeżegnawszy zrobił to, czym zaskarbił sobie przyjaźń Henryka: ze śmiałego rozpę-
du wskoczył do basenu podwójnym auerbachem. 

***
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Tak wiele razy drżałam o bezpieczeństwo Henryka, że wypracowałam własny 
sposób na przezwyciężenie strachu. Gdy obawiałam się, że nie starczy mu prze-
strzeni na dokończenie ewolucji albo, gdy wejście do wody wykonywał niebezpiecz-
nie przechylony, w głowie włączał mi się czerwony przycisk, uruchamiający maszy-
nę kryzysową. Nauczyłam się na pamięć, co dokładnie zrobić w nagłym wypadku. 
Jednak najbardziej bałam się, gdy skakał w parze – na treningu z klubowymi ko-
legami albo w Wunderthal z Egonem, który stał się w naszej posiadłości częstym 
gościem. Perfekcyjnie przygotowany scenariusz zawodził, gdy wiedziałam, że poza 
Henrykiem zagrożona jest ta druga osoba, o którą – wmawiałam sobie – zupełnie 
nie dbam, a mimo to przeczuwałam, że w razie nieszczęścia to o partnera Henryka 
bardziej bym się troszczyła, bo Henryk był silniejszy. Był przecież mistrzem.

***

Przez całe lata Henryk obchodził się na szczęście bez spektakularnych kontuzji. 
Pierwszą i ostatnią przerwę w jego karierze zainicjował pozornie niegroźny wypa-
dek podczas spaceru po badeńskich lasach. W pełni lata wybraliśmy się na jagody 
na drugą stronę Wunderthal. Okolica ta, dziś popularna wśród turystów, pod koniec 
lat dwudziestych była miejscem trudnodostępnym, obfitującym w grzyby, maliny i 
inne plony lasu. Z pełnymi koszyczkami zboczyliśmy z trasy, odnajdując kilka opusz-
czonych chat. Największa z nich miała na piętrze drewnianą werandę o zadaszeniu 
pięknie zdobionym snycerskim detalem. Zdobienia te spowijał gruby kożuch mchu i 
porostów. Smutkiem i grozą napełnił mnie widok zapomnianej wioski. Chciałam jak 
najszybciej wracać, lecz Henryk tuż pod werandą znalazł ranną jaskółkę i uparł się 
szukać jej gniazda. Nalegałam, by zabrać do domu tego nieszczęsnego ptaka i tam 
otoczyć opieką, lecz Henryk powiedział, że tutaj też może liczyć na pomoc ludzi.

– Przecież to zupełnie opuszczone miejsce.
– Nie, bo są jaskółki. One zawsze towarzyszą ludziom.
Odnaleźliśmy wreszcie gniazdo, wklejone w drewnianą koronkę stropu. Utrzy-

mując, że chata z pewnością jest zamieszkana, Henryk odrzucił pomysł wejścia na 
werandę od środka, a jako że nikt nie odpowiadał na nasze wołania, postanowił 
dotrzeć do jaskółczego gniazda po zewnętrznej ścianie chaty.

Przegniłe bele nie udźwignęły ciężaru jego ciała. Gdy z całą zwinnością wdrapał 
się na górę i ułożył biedną jaskółkę w sąsiadującym z gniazdem wykuszu, trzasnęło 
zdradliwe próchno i Henryk upadł. Przez chwilę leżał w tym dokładnie miejscu, co 
wcześniej jaskółka. Szybko się podniósł i przekonywał, że nic mu nie jest i że może-
my ruszać w drogę powrotną. 

Umilaliśmy ją sobie podjadaniem zebranych jagód. Beztrosko domniemywali-
śmy, co do mieszkańców opuszczonych chałup, rozprawialiśmy o elfach, dziewięt-
nastowiecznej snycerce i jaskółkach. To wtedy Henryk wyjaśnił mi, że angielskie 
słowo swallow oznacza nie tylko jaskółkę, a także czasownik „połknąć”. 

– Skoczek wykonujący swallow dive – mówił – tylko po części jest więc ptakiem, 
igrającym z taflą przepaści. Z perspektywy wody skoczek jest smakowitym kąskiem, 
a przyczajona toń ma na niego wielką, wielką chętkę.



19

***

Krótko po tamtym zdarzeniu Henryka zaczęły nękać uporczywe migreny. On, 
człowiek nigdy nieuskarżający się na cielesne dolegliwości, teraz potrafił przez kilka 
godzin zaszywać się w sypialni, łaknąc ciemności, której wielkie okna willi w Wun-
derthal nie mogły zapewnić. Basen z trampoliną też był mu niewielką pociechą, bo 
Henryk coraz bardziej stronił od skoków. 

Przyspieszyliśmy powrót do Monachium. Tam poprosiłam lekarza, który orzekł, 
że Henryk wcale nie cierpi na bóle głowy, lecz na zaburzenia równowagi. 

– Podczas codziennych czynności są one z pewnością niezauważalne, dlatego 
mogły umknąć pani uwadze. Badanie neurologiczne ujawniło jednakże dyskretne 
ubytki, mogące uniemożliwiać pani mężowi precyzyjne skakanie do wody. 

Uznał, że wycofanie Henryka jest prawdopodobnie wynikiem załamania nerwo-
wego, w jakie wpędziła go niemoc uprawiania sportu, do czego nie chciał się przede 
mną przyznać. Polecił kilkutygodniowy pobyt w klinice neurologicznej na południu 
Francji. Zgodziliśmy się licząc, że Henryk dojdzie do siebie przed rozpoczęciem no-
wego sezonu. Tak się nie stało.

***

Nie pomnę nazwy tej francuskiej kliniki, może dlatego, że pobyt Henryka we 
Francji zapamiętałam jako czas okropny. Zostałam w Monachium, skupiając się na 
załatwianiu bieżących spraw, związanych z nadchodzącą inauguracją sezonu. W tym 
czasie z Lozanny dotarła wieść o wyborze Berlina na gospodarza Igrzysk Olimpij-
skich w 1936 roku, wieść – jak się okazało – nie ominęła przebywającego w klinice 
Henryka. We Francji odwiedziłam go dwukrotnie – raz sama, drugi raz w towarzy-
stwie Egona, do którego Henryk wysłał rozpaczliwy list pełen nieskładnych prognoz. 
Mimo że od Olimpiady Berlińskiej dzieliło nas całe pięć lat, on odnosił się do tego 
wydarzenia bez dystansu, jak gdyby miało odbyć się za niespełna miesiąc. Ubole-
wał, że nie będzie mógł zaprezentować się w pełni formy na niemieckiej ziemi. 

Zaledwie dwa dni trwała nasza wizyta w klinice, bo widząc nieszczęście Hen-
ryka i mierne rezultaty leczenia, postanowiliśmy zabrać go do domu. Nie była to 
dobra decyzja. Nieustające zaproszenia na imprezy sportowe, w których Henryk 
mógł uczestniczyć jedynie w charakterze mentora, podłamywały go na duchu, zaś 
towarzyszące im bankiety dawały pretekst do coraz śmielszego picia. Z czasem, za 
radą Egona, zmieniliśmy profil spotkań towarzyskich ze sportowych na artystyczne. 
W rezultacie, uwielbiany przez malarzy i literatów za swoją poetycką duszę, Henryk 
pił jeszcze więcej. Schenk uspokajał mnie, twierdząc, że czara goryczy w końcu się 
przeleje i Henryk dojdzie do siebie. Wręcz zakazał nam odpoczynku w Wunderthal 
przekonany, że miejsce to tylko rozbudzi w Henryku bolesne wspomnienia. Prze-
klinam się dziś za zaufanie, jakim darzyłam Egona Schenka. Wyrzucam sobie, że 
zbyt długo usprawiedliwiałam wybryki Henryka, gdy ten podczas nocnych przyjęć 
potrafił stawać na jednej nodze z rozłożonymi na bok rękami i wrzeszczeć: „Panie i 
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panowie, oto mistrzowskie swallow dive”, a ledwie unosił nogę, osuwał się na zie-
mię. „W zasadzie, Magdo – mówił mi potem w domu – nawet jutro mogę wracać 
na trampolinę. Przecież ja wcale nie jestem niezdrów, a tylko troszkę niegrzeczny”.

***

Po którejś z tych nieznośnych libacji wreszcie postawiłam na swoim. Powiedzia-
łam Egonowi, że sprawy zaszły za daleko, wobec czego zabieram Henryka z mia-
sta. Pojechaliśmy do Szwarcwaldu. Chodziliśmy po łatwych szlakach, zajadaliśmy 
się kiełbaskami, popijanymi rozsądnymi ilościami piwa. Henryk zapuścił brodę i za 
sprawą naszego jowialnego gospodarza zaczął się interesować góralskim budow-
nictwem. Pewnego dnia zapytał mnie, dlaczego by w drodze powrotnej nie zaha-
czyć o Wunderthal – znak normalności, którego czekałam jak objawienia – i stało 
się; dwa dni później byliśmy na miejscu.

Nie mogłam wiedzieć, że do pensjonatu w Szwarcwaldzie, w którym przebywa-
liśmy, wielokrotnie telegrafował Egon. Dopiero u progu górskiej posiadłości Henryk 
wyznał mi, że Egon zaoferował się przygotować dom na nasze przybycie. W istocie, 
powitał nas w Wunderthal jak u siebie. Wodę z basenu, która podobno zdążyła 
zgnić, opróżnił na jego zlecenie hydraulik z pobliskiego miasteczka.

***

Ku mojemu zdziwieniu, Henryk wytrwał w poprzysięgniętej trzeźwości. Cały ty-
dzień pobytu w Wunderthal przebiegał spokojnie. Jadaliśmy na dachu, trampolina 
ponad pustym basenem nie kłuła Henryka w oczy, bo jak mówił, zbierał siły na po-
wrót w doskonałym stylu, powrót, od którego dzielił go zaledwie włos. Wspomina-
liśmy pierwszą wspólną kolację; tym razem nie piliśmy badeńskiego wina. Na nowo 
pokochałam Wunderthal, jej strumyki i porośnięte zielenią szczyty. Myślałam, że 
gdyby Egon nie kazał spuścić wody z basenu, tym razem odważyłabym się zażyć ką-
pieli z podwodnym widokiem na urwisko. Co więcej – gdybym mogła tym pokrzepić 
Henryka, to nawet pokusiłabym się o skok.

Któregoś wieczoru Egon przeprosił mnie za piekło, przez które musiałam prze-
chodzić w Monachium. Wyznał mi także, iż podczas wizyty, jaką złożyliśmy Hen-
rykowi we Francji, rozmawiał z lekarzem i dowiedział się od niego rzeczy, o której 
dawno powinien był mnie poinformować. Otóż, zdaniem doktora, fizyczny stan 
Henryka od samego początku nie budził zastrzeżeń. Zdiagnozowane w Monachium 
zaburzenia równowagi nie znalazły najmniejszego poparcia w przeprowadzonych 
na miejscu badaniach. Henryk nie cierpiał na zaburzenia równowagi. Jego proble-
mem była wstydliwa infekcja, o której nie mógł mi powiedzieć z uwagi na ogromny 
szacunek, jakim mnie darzy. To ona skrępowała w nim wszelkie działania – tak na 
gruncie zawodowym, jak osobistym. 
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– Lecz, co cię może pocieszać, Magdo – dodał z mrugnięciem Egon. – Twój mąż 
jest już zupełnie zdrów.

Poczułam się podle. Nie dość, że oszukana przez męża, to uwikłana w sieć 
kłamstw i niedomówień. 

Honor nie pozwolił mi od razu wyjaśnić sprawy z Henrykiem. Pod pretekstem 
migreny zamknęłam się w sypialni. W prawdziwym szale posunęłam się do myśli 
niegodnej, perwersyjnej: postanowiłam zażądać od Henryka dowodu. Napełnię ba-
sen w Wunderthal i każę mu skoczyć – nie raz, nie dwa razy. Cały dzień, od świtu do 
nocy będzie dla mnie skakał, jak przez całe lata skakał nie dla mnie. Będzie prężył 
alabastrowe ciało, wykonując salta, auerbachy i mordercze śruby, a ja będę oceniać 
każdy jego ruch, będę upajać się jego podległością dopóty, dopóki znudzi mi się to 
widowisko. Wtedy zażądam ostatniego swallow dive, przywiązana do jego pleców.

***

Nazajutrz Henryk oznajmił, że Egon zaproponował mu pozowanie do nowej rzeź-
by (podły Egon dawał mi znaki, żebym przystała, żebym dała nam trochę czasu). 
W zasadzie byłam zadowolona, że obaj na chwilę znikną mi z oczu. Zatelegrafowa-
łam do hydraulika, który miał ocenić możliwość ponownego wypełnienia basenu i 
siadłam na dachu willi, wyobrażając sobie, jak zniewolony Henryk tylko dla mnie 
skacze. Na nowo czerpałam rozkosz z widowiska, którego wkrótce miałam od niego 
zażądać.

Siedziałam tak, zapatrzona w zdradliwe pejzaże Wunderthal godzinę, może 
dwie. Zaczęło padać. To jeszcze bardziej mnie usatysfakcjonowało. Dzięki deszczo-
wi szybciej wypełni się basen – myślałam. Musiało zacząć potężnie grzmieć, bym 
uświadomiła sobie, że tego dnia nie doczekam się ani wizyty hydraulika, ani powro-
tu mężczyzn z pleneru. 

Ze swoimi niespełnionymi wyobrażeniami na długie lata utkwiłam nad doliną, 
w której rozpętała się straszliwa burza. Nigdy nie wrócili Henryk z Egonem; ich ciał 
po dziś dzień nie odnaleziono. Może porwał ich nurt wyschniętej rzeki Wunder, o 
której mówi się, że raz na sto lat odżywa, by służyć ostatnią ucieczką parze zakocha-
nych. A może górskie elfy omamiły ich obietnicą nieśmiertelności? Cóż, nie dbam o 
wieczność Egona, ale wiem jedno: dopóki ja żyję, Henryk będzie skakał.

***

Henryk Wallmeyer staje na trampolinie. Stopy ma zwarte, wczepione w alaba-
strowy podest tak silnie, że niemal zrastają się z podłożem. Muskularne łydki naprę-
żają się pod gładką skórą, uda Henryka przejmują ich niewidoczne drżenie i przewo-
dzą je wyżej, do smukłego torsu, do rąk symetrycznie jak skrzydła ptasie oddalają-
cych się od tułowia. Bez jednego drgnięcia trampoliny Henryk odwodzi ramiona, aż 
tworzą z tułowiem kąt idealnie prosty i zastyga w bezruchu. Nad szklanym dachem 
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pływalni wschodzi jasna zorza, zabarwiająca powietrze cyjanowym błękitem i nie 
wiadomo, czy to światło wypełnia wnętrze pływalni, czy gęsta woda. Na ułamek 
sekundy znika wstęga trampoliny, jej biel zasysa pęczniejące ciało skoczka tak jasne, 
że oślepia widownię. Zamykają się dziesiątki oczu i każdy z widzów ogląda swojego 
Henryka Wallmeyera, w dół wolno, wbrew ziemskiemu przyspieszeniu, jaskółczym 
lotem przecinającego gęstą jak włoskie niebo toń...
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Anna Lechowicz, Jelenia Góra, godło Clivia

Wakacyjny ewenement

SCENA I

Przystanek  autobusowy. Widać  z  prawej  strony  napis: Dworzec Kolejowy Jelenia  
Góra. Ławka na ścianie przystanku – rozkład jazdy autobusów. Po lewej stronie – 
niewidoczne stanowiska – odjazdu. Od strony dworca podchodzą dwaj studenci – 
nasz Jacek – ubrany wycieczkowo – dżinsy granatowe, adidasy, plecak, podchodzi, 
zatrzymuje się i patrzy na rozkład jazdy, na zegarek i odsuwa się widząc kątem oka 
cudzoziemca, który stawia swój neseser na ławce. Ubrany jest też podobnie, ale 
bardziej bogato – na jasno, biało, spodnie do kolan i z apaszką kolorową na szyi. 
Jacek chce dalej odejść i słyszy słowa skierowane do niego, zaczyna się dialog.

– Bonjour Monsieur – o, pardon, pardon.
Jacek mruknął do siebie:
– Nie znam francuskiego  – ale się obrócił i popatrzył mu w oczy.

René
– Polak, student? – usłyszał Jacek wypowiedź z obcym akcentem.

Jacek
– Polak – coś nie tak? – jesteśmy w Polsce. 

René
– Mon frere, mój bracie – to mówiąc – objął go, a Jacek usiłował wyswobodzić 

się z uścisku mówiąc:
– Brat, jaki brat, o co ci chodzi?
– Jestem René z Francji z Calais – rozumiesz? – I wyciągnął dłoń – Masz czas? 

słabo mówię po polsku
– Jacek z Cieplic – jestem studentem, mam wakacje i czas – odetchnął i też podał 

swoją.
– Vacances – uśmiechnął się René i powiedział:
– Moja babcia tu się urodziła w Cieplicach. Do dziś wspomina swój stary kraj. A 

to już blisko? Prawda? Zawsze mówiła – jak dojedziesz do Jeleniej Góry, to już tra-
fisz. Tam są piękne góry – zobaczysz. Zapytasz jakiegoś kolegę i trafisz. 

Jacek
 – Cieplice są teraz dzielnicą Jeleniej Góry, a dojedziesz autobusem numer 9. 

Gdzie nocujesz – wiesz?
– Tak, w Hotelu „Pod różami”  – odpowiedział René.
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– Na Placu Piastowskim, ale jest to centrum Cieplic – rozumiesz?
René skinął głową, 
– Aby zobaczyć góry, to trzeba wyjść na wały, jak będziesz chciał, to pokażę.

René
– Chciałem prosić, Jacek, abyś został mon ami – (moim przyjacielem)  – tutaj,  

a ja zapłacę za każdy dzień – zarobisz? Przyda ci się – mon grand` mere (moja bab-
cia)  – dała nam pieniądze i… Przy okazji zapamiętasz parę słówek, – co? Może kie-
dyś Ci się przydadzą.

Jacek
Jacek trochę speszony – przyjaciel i pieniądze, ale…
– Dobrze, czemu nie. Nie ma u nas pracy dla studentów. Przyda mi się. Będę do 

twojej dyspozycji, a twój język, francuski – podoba mi się – ładnie brzmi  – „err”  – i 
wyciągnął dłoń na zgodę. Roześmiali się, jak to młodzi i spojrzeli na rozkład jazdy 
autobusów, w zasadzie Jacek, bo René zafascynowały dwie Mademoiselles (panien-
ki), które w ogóle ich nie zauważyły, tylko głośno rozprawiały i opowiadały jedna 
przez drugą – coś wspominając.

– Mamy z 15 minut – René uśmiechnął się, dotknął ramienia Jacka i głową wska-
zał dziewczęta – Patrz, jakie dwie Mademoiselles.

Jacek
Jacek popatrzył i szeroko otworzył oczy – przyłożył palec do ust i mówi do René:
– Toż to dwie świetne aktorki z mojej klasy – było z nimi zawsze wesoło.

René
– Jeżeli chciałyby, to moglibyśmy razem spędzić jakiś dzień – co ty na to, Jacek?

Jacek
– Zobaczymy – takie zagadane, że nas nie widzą, ani nie słyszą, ale rozmawiają o 
„Złotej Harfie” Hauptmanna.

Idą do autobusu. Chłopcy wstali.
– Czyżby koleżanki ze szkoły? – głośno powiedział.

Ola i Ala
na zmianę wykrzykiwały z radości spotkania – bądź, co bądź dwóch przystojniaków
– O! rety! Jacek! – co Ty tu robisz – miałeś być na Mazurach?  – Co za spotkanie! 

Kto to jest  – Twój kumpel? 
– Już go wam przedstawiam – poznajcie się:
– To jest René, przyleciał z Calais z Francji, a to moje szkolne koleżanki Ala i Ola 

– lubiące bawić się w teatr. 
René kłaniał się lekko i mówił do jednej, a potem do drugiej dziewczyny:
– Jestem René.
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Ala
– René  – jesteś – jak…

Książę z wyrazu twarzy dzisiejszy i niedzisiejszy 
głos filmowy przejmujący aż do serca  

ono łopocze płomiennie, drażni ziarenka uczuć
Książę  – marzenie.

Ola
– René – ciuchy masz bomba...

Ciuchy ciekawsze niż z ciuchlandii,
zapach perfum nęci nozdrza…

powiedz Panie gdzie przebywasz
nim nastąpi  – pożegnanie.

Chłopcy zaskoczeni bili brawo z uznaniem i Jacek odezwał się:
– Uwaga dziewczęta! My jedziemy dziewiątką do Cieplic, René dopiero z podró-

ży. Tam podjeżdża, patrzcie, szybko trzeba podbiec – następny dopiero za 45 min  
– bierzemy bagaże i biegiem.

Ala
– Świetnie  – my też  – pogadamy w autobusie.
I cała czwórka zniknęła ze sceny (po lewej patrząc od widowni).Od prawej strony 

weszła Staruszka drobnym, lekkim krokiem i stanęła na środku – patrząc za nimi 
tęsknie…

– Ach ta młodzież – mogę ich słuchać i patrzeć godzinami – tacy piękni i tacy 
mądrzy – mają wakacje.  Tak pięknie mówili jak w teatrze, i mogłabym patrzeć dalej  
i dalej, a Oni nie zauważyliby mnie wcale. Czasem znajdzie się smutny i dobry i 
powie starej kobiecinie – Dzień Dobry. Nie wiem czy ich dogonię (z uśmieszkiem).

SCENA II

Plac Piastowski – wejście do hotelu, u góry napis: HOTEL – POD RÓŻAMI – HOTEL. 
Po lewej stronie na zewnątrz budynku – stolik i krzesła. Nad wejściem do hotelu 
stylowa dwubarwna markiza z niebiesko – brązowej materii – pokazujący się boy  
w liberii granatowej ze złotymi guzikami.

Z prawej strony wchodzi czwórka naszej młodzieży, roześmiani, rozgadani i sły-
chać ostatnie zdania.

Jacek
– Oto nasz poszukiwany HOTEL POD RÓŻAMI – vis a` vis – Politechnika w murach 

starego Pałacu Schaffgotschów – popatrz w głąb Placu – wolnostojąca XIV – wiecz-
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na wieża wprowadzająca do starego kościoła zakonników cystersów z Krzeszowa  – 
dzisiaj pijarów z kościołem katolickim… 

 – A minęliśmy tuż obok kościół ewangelicki – dodała Ola z przemiłym uśmie-
chem – potem Jacku, porozmawiacie sobie, bo my z Alą musimy iść.

Ala
– Jacku, masz mój telefon i w razie zmiany planów, daj znać – ja przekażę Oli.

Jacek
– Dobrze, wstępnie na 10.00 rano.
Dziewczęta w śmiech.

Ola
– O ile sobie przypominam, to nie lubiłeś porannych spotkań!

Jacek
– Człowiek dorośleje, malutka, a René będzie już pewnie po śniadaniu hotelowym. 

Ola
– Wolę, jak mówi René: Mademoiselle Ola.
– Tak? – dodał ośmielony René  – właśnie tak?
Ogólny śmiech, pełno wesołości, aż poniosło echo po Placu. – To do jutra.

René
– Ale szeryfuje Jacek – Mademoiselle, Mademoiselle – z ukłonem do każdej – i 

do widzenia. Jacku, zostań chwilę proszę. 
Dziewczęta pomachały dłonią i zawróciły.
– Jacku nie zdążyłem Ci powiedzieć, że jestem tylko trzy dni – czy powiedziałem? 
– Nie – pokręcił głową Jacek.
– Chciałem Ci to wyjaśnić. To ojczym zabrał mnie, bym się przy okazji uczył biz-

nesu (jeden z jego agentów zrezygnował w ostatniej chwili), a znał marzenia mojej 
babci Janiny, abym poznał jej kraj – to prezent urodzinowy. Mam cztery noclegi  
i mam być we wtorek w południe – we Wrocławiu. Rozumiesz – trzy dni.

Jacek
– Tak, dobrze to dużo i mało. Dużo zobaczysz, jak tylko dopisze pogoda, bo u nas 

w Kotlinie szybko się zmienia, a dzisiaj masz ochotę na spacer?

René
– Tak, bardzo, tylko formalności hotelowe, prysznic – gorąco dzisiaj – rozumiesz? 

 
Jacek

– Oczywiście. Mam propozycję – spotkajmy się tu na dole za dwie godziny. Ja sko-
czę do domu, powiem, co robię i też skorzystam z wody. To są tylko trzy przystanki. 
Chodź, daj neseser, idziemy.
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René
– To świetnie, cieszę się, że myślimy podobnie  – i weszli do hotelu.

Lekka muzyka pojawia się. Jacek wychodzi i znika z prawej strony sceny, a z lewej 
wchodzi niesłychanie lekko – Staruszka z ozdobionym szalem i mówi:

– Już się pożegnali? Nietypowe  – słyszę muzykę.  
Widzę mgiełkę, która mnie goni. Chyba ją wszyscy widzą,
nie, nie to panny wodne ze źródełek płyną – zobaczycie,
aż tu na Plac i sypią perełkami, aby młodzieńców
nieco swą urodą i wdziękiem omamić.
Aby wracali i ich urodę zapamiętali,
to ta Pani, co fontannę gloryfikuje
panienkami zawiaduje, one sypią perełkami,
pozbieram i ozdobię listy miłosne zakochanym.

(Tańczą dziewczęta w tiulach białych, zwinna Staruszka także z szarym szalem 
z perełkami –przez dwie minuty i znikają po lewej stronie sceny – płynąc w tańcu)

Po czym…
z prawej strony wchodzi Jacek, przebrany, z rulonem małym pod pachą, podcho-

dzi do stolika, siada, zjawia się kelner.

Jacek
– Proszę dwa napoje owocowe – kolega tu mieszka, zaraz zejdzie.
I rozkłada mapę Jeleniej Góry, zastanawia się…

Kelner
– Proszę czternaście złotych.
Jacek płaci, René wchodzi, odświeżony, uśmiechnięty.

René
– Jesteś punktualny, Jacku.

Jacek
– Twój sok, bo inaczej nie można tu siedzieć – uśmiecha się.

René
– U nas też.

Jacek
– Przyniosłem mapę Jeleniej Góry i patrz: to są te trzy nasze miasta, które od 

1975 roku są jednym – Jelenią Górą, czyli: Jelenia Góra, Cieplice i Sobieszów. Rozu-
miesz? Nasz teren jest Kotliną otoczoną z trzech stron górami – jutro to zobaczymy, 
a tu popatrz, na mapie widać. Te trzy miasta mają różny charakter klimatyczny no  
i położenie, sam zobaczysz, ale administracyjnie – tak trzeba było zrobić w tamtym 
czasie. Cieplice i Sobieszów – straciły dużo z praw miejskich.
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Dzisiaj obejdziemy domy na Placu i Parki Cieplicki – ten, co widać, a dalej jest 
Norweski i I tamę na rzece Wrzosówce, a jutro II tamę  – na rzece Kamiennej i przy 
pogodzie piękny krajobraz, pojutrze Chojnik, Szklarka  – wodospad, popojutrze  – 
Karpacz – może Śnieżka, a po – pojutrze – Piechowice z Muzeum Hauptmanna, 
bo to był Ślązak – pisarz z nagrodą Nobla z 1912 r., wnet będzie stulecie, a Ala i 
Ola – kochają teatr i rozmawiały wczoraj o nim na dworcu, a po południu na Perłę 
Zachodu.

Zobaczymy – musimy zaczarować słoneczną pogodę, a może wieczorem z kole-
żankami – na tańce do Kawiarni Zdrojowej, no?

René
– Pewnie. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, to mogą z nami chodzić na wyciecz-

ki, będzie weselej. Teraz musimy załatwić sprawę finansową. Tylko nic nie mów. I 
słuchaj. Masz za dzisiejszy dzień – 50 $. Czy 300 $  – ci wystarczy za towarzyszenie 
mi w czasie pobytu?

Jacek
– Tak  – to dużo – Eureka!  Będę mógł pojechać na obóz na Mazury – kocham 

żagle. Dziękuję ci bardzo.

René
– Bardzo się cieszę i dam ci w ostatnim dniu – żebyś nie wydał, a tak to płacę ja 

za nas – jasne?  Za to mnie dobrze wspomnisz czasami. Ja cię już lubię, a babcia 
kochana – też się ucieszy  – i wyciągnął dłoń do Jacka. Uścisnęli dłonie.

Jacek
– Składam mapę i idziemy. Widzę, że masz aparat fotograficzny to dobrze – bę-

dziesz miał pamiątkę – rozmawiali idąc. Mam ochotę zatańczyć z radości! Wiesz, 
co?  To niedaleko i wejdziemy do starego sanatorium tam napijemy się wody źródla-
nej. Chodź zobaczysz. Może jeszcze wiszą zdjęcia z czasów Twojej Babci, ktoś robił 
wystawę – i coś tam zobaczymy, a potem Cieplice.

SCENA III

Panorama gór przy II tamie w Cieplicach. Widoczna rzeka z tamą i po prawej 
stronie droga przez wały, a bliżej na scenie imitacja traw i możliwość rozsuwania 
się dekoracji.

W dali widać rozwidlającą się ścieżkę i pole.
Zjawiają się chłopcy:

Jacek
– René, widzisz – dochodzą nasze dziewczęta. A która tobie się bardziej podoba?
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René
– Obie są piękne westchnął René – mam w Calais dziewczynę, ale Ala  – kędzie-

rzawa – ma więcej radości.

Jacek
– OK. Ja jestem jeszcze wolny od miłości – uwielbiam pływanie, ale dobrze, bo 

mnie nęci ten zabójczy ogon włosów u Oli. Nie grozi nam spór. – Roześmiali się. 

René i Jacek (razem)
– Witamy obie Mademoiselles – Alę i Olę. 
I od razu zrobiło się wesoło.
 – To jest mój przystanek – Osiedle Orle.

René
– Aha – usłyszał Jacek – jakoś bez entuzjazmu.

Jacek
– Idziemy prosto i w prawo – zatrzymaj się – dobra przestrzeń – wydaje się, że 

tak blisko są te góry. Widzisz? Tam są ruiny brązowe – to Chojnik – stary zamek, na 
który wchodzi się od Sobieszowa. Planujemy na jutro.

René
– To prawda – okolica przepiękna – nie dziwię się, nie  – mojej babuni. Zrobię 

zdjęcie, a wam potem. Te góry idą w prawo tak – tak, tak idą z nami  – wszystkim 
zrobiło się wesoło.

Jacek
– Uwaga, zbliżamy się do torów, ale z daleka – widać było jakiś punkt. Przejdźmy 

tory i zobaczymy, co to za podróżni. Pozdrowimy ich. – Towarzystwo wesoło czekało 
na pociąg z Sobieszowa, cofając się ku rzece Kamiennej i dokazując. Po czym zbliżyli 
się ku Tamie.

René
– Ależ same kamienie i głazy, tak – mało wody, ale rwący potok…

Jacek
– Ha! Bo to Kamienna rzeka, a w ogóle to są góry wokoło, z każdego metra wału 

inaczej je widać – zobaczysz.

Ala
– Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że ta rzeka  – potrafi przelewać wody i roz-

mywać wały. Zejdźmy na dół, zrób nam zdjęcie – posłuchamy, co mówią wody – i 
pobiegła, przykładając ucho do kamiennej zapory.

– Ola, ty coś milczysz, ucichłaś?
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Ola
Widocznie nie mogę dobić się do głosu, ale widzę mgiełkę na wodzie,

Patrzcie, patrzcie  – usiadła, czy Wy też widzicie?, że tańczy,
Przybladła, teraz skacze po skałkach i zaprasza do zabawy,

Zrób jedno zdjęcie  – może mam omamy?

Ala
Masz wyobraźnię, ale patrz na plamę wodną przy włazie –

Jak się czubią fale – wyrywając sobie grzywy
Krzycząc – ryży, ryży, ryż – a ta w środku –

Grzbiet rekina udając, drażni je pobudzając.  Och!

Jacek
– Mademoiselles – czy spisujecie swoje myśli,  

bo jak się której – książę z baśni przyśni – 
 to odpłynie jak te fale..

i myśli, że…

– … może znad morza nie wrócić wcale, jak moja babcia – dopowiedział René.
– Brawo, brawo – uratowałeś Jacka – zawołała Ala i zaczęło się przepychanie.

Ola
– Tam, przy kamieniu ciemniejszym, za tamy oknem siedzi Staruszka, patrząca 

roztropnie i woła nas – widzicie? 

Jacek
– Gdzieś ją widziałem, tak, przy hotelu – jakoś zamiotła szalem i zobaczyłem 

listek z perełką, gdzieś upadł, ale mgła jakaś się pokazała, ktoś szepnął liścik zako-
chanych, rzuciłem okiem i pobiegłem do autobusu – perełka mi się przywidziała – 
śmiejąc się odpowiedział.

René
– To idziemy na drugą stronę, może warto coś tam zobaczyć – i ruszył wzdłuż rzeki.

Jacek
– Nadciągają chmury od wschodu, idziemy przez mostek na górę i porobisz zdję-

cia, albo tylko zobaczysz. Dojrzysz wtedy nas w Kotlinie. Ola – patrzysz za Staruszką?

Ola
 – Była daleko, a wydawała mi się blisko. Mam wrażenie, że mignęła mi na dwor-

cu, a może nie ona?

René
– Pewnie się nudzi i spaceruje. Nie ma nic do roboty, to popatruje  – przypadek. 



33

Ależ tu pięknie! Wokół same góry i lasy, ale różne! I to rozlewisko, i trawy, stare wy-
krzywione drzewa. Dużo tu wiatrów, co?

Jacek – kiwnął głową …
– Kiedy wydaje się, że są tak blisko i jest czysta widoczność – to sygnał, iż zmieni 

się pogoda – miejmy nadzieję, że na krótko. Jeszcze przyjdziemy. Mam propozycję: 
zejdźmy ścieżką dalej – to droga na stawki.

Ala
– Chodźmy na ten pierwszy. René, u was się można kąpać w dzikich stawach?  

Nie? – René robił zdjęcia i tylko zaprzeczył głową. – Nasz stawek jest piękny. Łabę-
dziowa para ma swój kąt, rybacy łowią ryby. Ludzie plażują. Dzieci mają huśtawkę 
ze sznurka – wiesz? I wpadają do wody. A staw nie jest wielki, zaś pośrodku natural-
na przystań dla pływaków, a wokół las, łączki na zmianę. Ha!

René
– Tak pięknie opowiedziałaś, że idziemy.

Jacek
(jak prawdziwy przewodnik – zaczął opowiadać)

– Tutaj można iść ścieżką – na pola orne, ale pójdziemy prosto. Tam Staruszka na 
lewo? Tak? Czy mi się wydaje? Stójcie  – cicho i bez ruchu. Tam w trawie, na wprost 
– O! Władca – Krainy – Jeleń! Stonował Jacek głos i mówił dalej… Stoimy – on się 
podnosi. Okaz – piękny, zdrowy czterolatek, a poroże wspaniałe i zdrowe. Ola – wi-
dzisz to piękno? Ola chwyciła rękaw Jacka i stała cichutko – nawet nie skinęła głową.

– René – to dla Ciebie informacja –„Jesteście w moim Grodzie pamiętajcie”!– To 
mówią jego oczy. Kłania się – tak – dwa razy głową  – porożem, czyli przyzwala na 
pobyt  – i…Władca Krainy  – zawraca ścieżką w lewo, nie spiesząc się, a za nim  – 
świta! Przepiórki kolorowe, stadko liczne  – kuropatwy – szybko zdjęcie! One szcze-
bioczą – coś pięknego, niespotykanego.

Ala
– René – zrobiłeś zdjęcie? Ależ zrobił wrażenie! Skąd on się tu wziął?  – powie-

działa głośno i dodała:
– Zrobiłeś jeleniowi zdjęcie?

René
– Nie mogłem się ruszyć – przecież on na wolności może być niebezpieczny dla 

każdego – ma kopyta i rogi. Blask czy trzask mógł go podrażnić. Widać ufa ludziom, 
albo to czary – Jacek, co Ty mówiłeś o oczach?

Jacek
– Dobrze nie wiem, ale też myślałem, co zrobię i jak – przecież mamy tu koleżanki 

pod opieką. Zagadałem go... 
Roześmiali się wszyscy. 
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 – A swoją drogą – to ewenement o tej porze roku i tak blisko ludzkiego osiedla! 
Mają pożywienie w lesie, a dzikie zwierzęta podchodzą, jak są głodne. I jeszcze coś! 
Zapomniałem  – od maja do lipca jest czas godowy dla jeleni i różnie mogą się za-
chować. Widocznie czekał na łanię. A może to znak dobroci od losu? Każdy z nas coś 
sobie myślał i o czymś pomarzył, a jeleń jest w godle miasta i gościu nasz  – zostałeś 
uhonorowanym przybyszem – przez samego władcę – i skłonił się poważnie w kie-
runku René.

René
– I tak odszedł Pan i Władca Krainy, bo nie było dla niego Łani – tylko Mademo-

iselles Ala i Ola – i skłonił się. Dostał brawa od koleżeństwa. 
– Coś wam powiem – będę go miał na zdjęciu trochę bokiem, jak odchodził ze 

świtą. Nie jest tak źle. Chodźmy nad to jezioro, a potem zapraszam was na pizzę. Ale 
to wy powiecie, gdzie.

Ola
– Nad jeziorem poczęstuję kanapką – każdego.

(schodzą ze sceny po lewej stronie)

SCENA IV

Makieta z Jeziorem Cieplickim w wakacje – nielegalne kąpielisko dzieci i młodzie-
ży. Soczysta, świeża roślinność, drzewa liściaste, iglaste, urokliwe krzewy na zmianę 
z łąką i łąkowymi kwiatami. W tyle jeziora – para łabędzi, po lewej stronie koło 
wierzby siedzi Rybak z wędką, po prawej – ukosem jest huśtawka ze sznura i dwóch 
chłopaczków – huśta się i wpada do wody, z oddali słychać głosy wesołości, pod no-
gami woda faluje rytmicznie, a na środku – głaz granitowy błyszczy – przystań dla 
kąpiących się – ot – scena jak z bajki.

Wchodzą od prawej strony na 2/3 sceny, wszyscy patrzą.
Stanęli wszyscy jak wryci, a Ola otworzyła szeroko oczy, trzymając ramię Jacka 

Ola
(Szepnęła)

 – Już jesteśmy? Jak? – Przeszliśmy w transie?
 I łzy spłynęły jej po policzkach. Jacek przytulił usta do jej skroni i po chwili też szepnął:

Jacek
– Tęsknią i kochają. René biznesmen – hojny, a Ala – artystka, mistrzyni! 
I wyciągnęli wolne ramiona ku Ali i René.

René
– Smakowały nam nad waszym jeziorem – wybornie twoje kanapki Olu – do 

dziś czujemy ich zapach. I wasze poczucie piękna ojczystego Jacku, które nosicie  
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w sobie, a minęło prawie pięć lat – mówił to idąc i obejmując ramieniem swoją 
żonę Alę, a drugim Olę. Ala wolnym ramieniem przygarnęła Jacka – była to chwila 
niezapomnianej radości, przyjaźni i pewności dobrych uczuć.

Jacek
– Jesteś mistrzynią Alu i zostań wielką. René zasługuje na taką żonę.

Ala
– Dziękuję, że weszliście w spektakl, ale jeziorka nie spodziewaliście się?
– Nie, nie – odpowiedział – jest wiernie odtworzone i dobre na relaks.

Ola
– Wszystko wspaniałe, ale ujęłaś Staruszkę bardzo wiernie. My też ją pamiętamy, 

to jak – o rety, patrzcie: tam za krzakiem, jakby szary szal! Czy to wasza robota?

René
– Nie, to nasz Anioł Stróż – jak było smutno to się pojawia i jest lżej, szczególnie Ali.

Jacek
–To jest Anioł Stróż wasz i nasz, czyli naszej przyjaźni. Też ją pamiętam, zatem 

dziękujemy ci, Aniele za opiekę i troskę. – I zaklaskał w dłonie razem z wszystkimi.

René sprytnie przyciągnął barek na kółkach zza fryzowanej wierzby, na którym 
stał tort, upieczony przez Alę i tradycyjne, wspaniałe  – czerwone wino Bordeaux. 
Rozlał do lampek kryształowych (prezent od Oli i Jacka ze Szklarskiej Poręby) i 
wzniósł toast tymi słowy:

René
– Wnoszę toast za ciebie, Aniele Stróżu, w podziękowaniu za naszą przyjaźń i za 

nas, bowiem oni to też dobrzy biznesmeni. Ty wiesz, ale powtórzę: madame Ola 
jest lekarzem ortopedą, a Jacek elektronikiem, prowadzą biznes w Cieplicach, mają 
prywatne sanatorium dla dzieci od 7 do 15 lat z opiekunami... Może niewielki to 
biznes, ale zostali w kraju i razem odpoczywać będziemy na Mazurach, ku wielkiej 
naszej radości. Dziękujemy! – toast pijemy do końca, moi mili.

Ola
Aniele…

Niech Twój szary welon – rozsyła listki z perłami
Niech pozwoli chorym dzieciom – zatańczyć
z Pannami ze zdroju i dodać uroku, lekkości.

i poprawić – zdrowotność ich kości.
założymy teatr dla młodych

Gdyż talentów nam dodasz z serca osłody.
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Czesław Markiewicz, Zielona Góra, godło: Paradygmat

Nie-boski sens życia mistrza Józefa
Słońce ja jestem podrzuconym dzieckiem,

co tak bezwładnie
 — licha garstka nędzy —

rwie się ku swojej macierzy.
G. Hauptmann

Z bębnów Józef nawet po śmierci nie zrezygnuje. Ale jeszcze za pierwszego życia 
coś tam z tego dorabia, chociaż Bronka żadnych pieniędzy nie widzi. Wszystko Józef 
na przelew zamienia, a to na Marcince, w świąteczne zaraz po mszy niedziele, a to 
u „Doktora Sułka” w powszednie, zaraz po robocie w cegielni, nieświątki i piątki. Na 
pasku od spodni wielki bęben na plecach nosi, mniejszy bębenek i werbel z czyne-
lem odpowiednio przytroczone pod pachami transportuje. Grają to w czwórkę, to 
w piątkę, a jak się uda nawet w sekstecie. Na weselach buczą i dudnią prawie bez 
przerywania. Tak się weselnicy na Pogórzu zapamiętale lubią wytańczyć, wytarmo-
sić, wyhasać  – że inaczej być nie może w zwyczaju. Józef, choć mocno się rękami 
naobraca, solówki ma wokalne  – znaczy śpiewa. Im więcej w gardło kontraktowej 
wódki weselnej wleje, tym lepiej mu wychodzą przez samego siebie poskładane, 
wymieszane z cudzymi, kuplety. Zawsze zaczyna i kończy tym samym. Na początek 
przestroga: Trzymaj się babo chłopa byle jakiego, Bo możesz zawżdy nie mieć nawet 
takiego. Nad samym ranem przepisowo nowożeńców straszy: Jedna Róża długo so-
bie żyła, Niejednego przedwcześnie w grobie położyła, Choć wdowa i mówią, że 
szantrapa, Każdy z nią chętnie siano powywraca. W środku zawsze coś na zachętę: 
Miłujta się ludzie dziewczyny chłopaki, Złego nic nie będzie chyba, że dzieciaki. 

W tej robocie Józek nie oszczędza talentu. Ceni go nawet, choć głośno wyrazu 
nie daje, sama Bronka  – żona. A żony, wiadomo, najmniej się swoimi chłopami 
zachwycają. Nie krzywi się na wyjścia Józefa i rzadsze wyjazdy. Aż się wytrzymałość 
ciotki kończy.

Kazek, pierworodny u Bajnów, kiedy już wyrastający, znaczy po pierwszej komu-
nii, nadaje się Józefowi na weselne asystowanie. Nie wie matka, na czym to polega. 
Byle wracał z rozsądkiem przed letnią ciemnością do chałupy. A latem późno ma 
słońce fajrant. Zdarza się częściej, że Kazik z ojcem na całą noc zostaje, jeśli granie 
w dalszej okolicy. Z początku Bronka ufa mężowi, przekonywać nikt za bardzo jej nie 
musi, że przecież ojciec na złe cycka nie wyciąga. Maria, przeciwnie, wietrzy najgor-
sze już za pierwszym razem. Jak zwykle, co do Bajny, ma zupełną rację. 

Kazek nawet się chuchem podejrzanym nie zdradza. Robota jego polega na sta-
niu. Nie takim sobie, zwyczajnym, byle gdzie popadnie. Stoi w najbliższej bliskości 
największego bębna, zawsze po ojcowskiej prawicy. W lewej ręce trzyma szklankę, 
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w prawej pełną flaszkę. Kiedy w jego stronę Józef głowę odwraca, albo po prostu 
nie śpiewa, znakiem tego Kazek szklankę uzupełnia i jak ślepemu, ojcu do ust na-
lewa. Józef zawodowo nie zakąsza. W rzadkich przerwach całego zespołu grania 
idą razem do stołu i coś tam przetrącają. Żeby chociaż Kazek zapamiętał jakąś ojca 
śpiewkę, nauczył się od niego ze słuchu bębnienia  – nie da rady. Rwetes za ogrom-
ny i do wszelkiej nauki u Kazka brak nie tyle ochoty, co wrodzonego znaku  – znaczy 
talentu. 

Ze trzy lata z ojcem Kazek na wesela chodzi. W ostatnim roku użytek robi z Józefa 
wczuwania się w sztukę. Gdy ojciec z zamkniętymi oczami triola na werblu wyczy-
nia, Kazek szybkim ruchem resztki wychyla ze szklanki. Na początku nie za często, ze 
dwa, trzy razy. Wszystko się ślicznie wietrzy, kiedy na noc po stodołach do poprawin 
zostają. Zdarza się szybko, że Kazek i z pięć razy ojcu od ust odejmuje. Aż nareszcie 
wracają z bliskiego grania pośrodku nocy. Józef i tak pijany, to mu wszyscy naokoło 
podobni. Kazka za grosz nie wyczuwa. W chałupie Bronka nie śpi. Od wejścia po-
rażona  – Kazio najwyraźniej zataczający. Kłamie, że zmęczony. Bajno pod słowem 
honoru zaręcza, że na krok szczeniak nie odstąpił od bębnów. Co i prawda. Chyba, 
że w wychodku sobie coś tam schował. Nie słucha ciotka.  – A nie mówiłam? Z wyra 
Maria najgorzej, jak można, się odzywa. Bronce już wystarcza. Nie wytrzymuje. Za-
mach ręką na łeb Józefa bierze, ale w połowie zamiaru  – rezygnuje. Zarządza z 
krzykiem natychmiastowe spanie. 

Rano, kiedy Józef już nie taki tęgi w gębie, raz na zawsze Bronka Kazkowi na we-
sela łażenia zakazuje. Wujek coś się próbuje sprzeciwiać, ale słabo mu z żoną idzie, 
przy obmierzłym teściowej wtórze. 

Niezadługo i samemu Józefowi zaczyna ze łba wesela rugować. Interesu żadne-
go, pożytku jeszcze mniej, to i po co raz po raz za darmo męża się pozbywać? 

Bo tak się jakoś paskudnie porobiło, że słabo grajkom, albo i nawet w ogóle, nie 
płacą. Za wódkę do oporu i pełny stół grywają. Chętniej też młodzi z adapterów 
lubią, a i śpiewki Józefa Bajno coraz mniej weselników rozgrzewają.

Nie tak łatwo ciotce idzie z wujem. Perswaduje, liczy, przekonuje  – nawet matce 
milczeć i nie wtrącać się w nie swoje sprawy każe, co Józefowi z tego wszystkie-
go najbardziej pasuje. Ale uparty. Więcej artysta w nim wygrywa niż ojciec, mąż 
i gospodarz. Oddawać zapłatę obiecuje. Przysięga, że zawsze zażąda, jak nie da-
dzą  – odmówi. Ciotka też uparta  – nawet swoje argumenty bimbrem Partyńskiego 
popiera. Józef, owszem, docenia pertraktacje, nawet je sam prowokuje. Chytrość 
z niego wyłazi.  – Picie w chałupie, jak wygrzebywanie ziemniaków z ogniska gołą 
ręką. Myśli.  – Lepsze choć podgardle zamiast boczku, niż w ogóle sam zapach cha-
baniny. Szybko poprawia. Bronka to wyczuwa i coraz niecierpliwiej naciska. Józef 
jeszcze bardziej nieugięty. Jak ciotka przeciąga i strunę napina  – nie wytrzymuje. 
Wali pięścią w stół, aż mu się łapa do ceraty przykleja.  – Będzie jak ma być i gra mu-
zyka! Wrzeszczy. Bronka wie dokładnie, co to ma znaczyć. Przez tydzień tylko myśli. 
Z czynami do niedzieli czeka, kiedy Józek wśród nocy utknie na Marcince. 

Jak umyśliła  – tak robi. Najpierw narzędzia szuka. Młotek do tego najlepszy. 
Wygrzebuje w szopie, co trzeba. Po ostatnim dojeniu na strych się gramoli. Sumie-
nia nie ma demolować wszystkie bębny po kolei. Który najważniejszy – też nie wie. 
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Wielki do rozwalenia najłatwiejszy. Wybiera stronę z napisem. Józef z nazwy ka-
peli jest najdumniejszy. „ZIUTKA GRUPKA”. Zniszczy Bronka olejne kulfony  – jakby 
młotkiem Józefa w łeb walnęła. To najwięcej cieszy. Zamach bierze, w bęben od 
zewnętrznej strony uderza. Dudnienie się rozlega, jakby w jaką duszę rąbnął. Aż się 
wystraszyła, że Józef na Marcince słyszy i ze złości piwem albo gorzałką się dławi. 
Bęben pozostawiony przez Józefa byle jak, na emaliowanej obudowie stojący, tylko 
od uderzenia odskoczył i na skosie strzechy się zatrzymał. Dobrze, że dziury w da-
chu nie zostawił. Taszczy go Bronka na środek, na wierzch obraca, znowu zamach 
bierze, z góry mocno rąbie. Dudnienie jeszcze większe. Echo jeszcze głębsze. Młotek 
jak piłka odbity, prawie na żylastych piersiach ciotki ląduje. Aż westchnęła, ciupkę 
odsapnęła i z jeszcze większą złością cios powtarza, teraz już mądrzejsza  – stoi bo-
kiem. Twardo się bęben znowu broni, jakby był z gumy, albo tak porządnie Bajno 
naciągnął skórę. Może tylko Bronka ciut za słaba. 

Stoi na strychu bezradna. W chałupie hałasy. Maria na Kazka o coś gębuje. Jesz-
cze bardziej to Bronce w myśleniu pomaga. Złazi ze strychu, do szopy znowu. Sierpa 
szuka. W szopie go nie ma. Babka królikom trawę żęła, gdzie trzeba nie odniosła. 
W sieni, na gwoździu wisi. Babka spod drzwi szpieguje. Bez nagabywania, sama z 
siebie, Bronce sierp w rękę wsadza. Chętnie by się na strych wgramoliła, ale ciot-
ka zaraz odgaduje.  – Nie ważcie się matka. Ucina.  – Idź z Bogiem córka. Maria 
błogosławi. Jakby nie o głupi bęben szło. Szkoda, że Kazek nie ma nic do gadania. 
Dziewuchy, jak i pozostałe baby, niby śpiewki lubią, ale ojca grania i picia, albo picia 
i grania, albo wszystkiego naraz  – nie uważają. Nie wiedzą, oprócz Kazka, co się 
naprawdę dzieje.

Jest znowu ciotka na strychu. Przy krawędzi bębna sierp wbija. Ciągnie po śred-
nicy, aż do naprzeciwka. Tak samo, na krzyż, z drugiej strony.  – No. Zadowolona 
wypuszcza powietrze i ze strychu na dobre do chałupy złazi. Na Józefa nie czeka. 
Śpi  – więc się nie boi.

Wujek nie wiadomo, kiedy wrócił. Chrapie do poniedziałkowego południa. Do 
roboty nie idzie. Wstaje  – zadowolony. Goli się. Pójdzie do lekarza. Nie na cegielni, 
zakładowego  – ten kopfszmerca za chorobę nie uznaje. Co innego w lecznicy, w 
Porębie. Tam się Józef zawsze po niedzieli leczy. W książeczkę zdrowia zielonkawe 
pięćdziesiąt złotych włoży. Tyle może wystarczy za trzy dni chorobowego. Jak dok-
tor powie, żeby przyjść, kiedy się zaczerwieni, wsadzi w książeczkę podwójnie  – 
czerwone sto złotych.

Na strych nie ma żadnej potrzeby włazić. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś w 
poniedziałek się żenił. Chyba, że jakieś święto, najlepiej śmigus dyngus. Wtedy naj-
lepsze wychodzi granie. Ze szczęściem nowożeńców może być inaczej. 

Jeszcze dla fasonu wuja czyści buty. Na koniec dopiero, pod studnią, zimną wodą 
gębę prosto z wiadra odświeża. Jakiś po ostatnim bębnieniu filozoficznie nadęty. A 
może dostał nowe zamówienie?  – Młodemu na weselu jak na stypie, staremu na 
stypie jak na weselu. Tamten śmiechu od płaczu nie odróżni, ten płaczu od śmiechu. 
Pod nosem, bez używania melodii, mruczy.

Patrzy na to ciotka. Słucha. Grymas tajemniczy ma na twarzy. Bo wie, czego Józek 
nie wie.  – Czekaj ty, a zobaczysz wesele. Odgraża się w duchu. Jasne, że wolałaby 
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żeby, jeśli już, to niech gra na stypie. I krócej, i gorzały oszczędniej i syna nieletniego 
targać ze sobą nie wypada i pieniądze pewniejsze, bo i żałobnicy mają gotowe z 
ubezpieczenia. 

Źle, że Józef ze zwolnieniem wraca. Roboty męskiej w polu jeszcze wielkiej nie 
ma, to będzie szukał dziury w całym. A lubi sobie flanelkę na werbelek pieszczotli-
wie położyć i po cichu na strychu przećwiczyć nowe bębnienia. Ciotce obojętne, 
kiedy mężowi ze złości krew do mózgu uderzy i na całą Zimną Wodę wywrzeszczy, 
że ona franca, torba, skrukwa i w ogóle ostatnia.  – Szczerze? To im prędzej, tym 
lepiej. Jednak jakiś strach jest. Bo jest. I co z tego? Prawie czternaście lat bębnił i 
bębnił i nic ponad bębnienie nie wybębnił! Złości się Bronka. 

 Słusznie się boi, bo wuja swoje odbębnić pod wieczór postanawia. Wlazł na 
strych. Na dole bez oddechów czekają, przygotowani na najgorszy w życiu krzyk 
Józefa. Jest cisza. Jest i jest. Ciągnie się jak pociąg Szczecin –Przemyśl. Nawet Maria 
wzdrygnęła się na myśl, że buc nie buc, ale szkoda żeby z powodu bębnienia tak 
głupio ucichł na śmierć.  – Nie może być. Za mała sprawa, Józef za twardy, a bęben 
to tylko bęben. Ale ta cisza trwa ciągle, już długo, jakby naprawdę Józefa nagła krew 
zalała. Ciemno już się powoli na całym świecie robi. Już swoje pajdy pochłonęli i 
mleko wypili. Spać zaraz pójdą. Na strychu śmiertelna cisza. I tak prawie do północy. 

Koło północy rozlega się jedno dudnięcie. Niby młotkiem w wielki bęben. Ale 
to nie młotek. Józef mechanizmy zmontował i depcze coraz szybciej po stopie przy 
wielkim bębnie. Bez flanelki drobi pałeczkami po werblu. Mocniej w bębenek z 
boku uderza. Znowu rozlega się potężne dudnięcie. Józef z rozpaczy raz po raz wali 
w wielki bęben.  

Najpierw budzi się najczujniejsza Bronka. Budzą się wszyscy po kolei na dole. 
Budzi się cała Zimna Woda. Że burza idzie, myślą. Ale nie ma na Pogórzu burzy bez 
błyskawic, a teraz nic się na niebie nie łyska. Ludzie na podwórce wychodzą. Psy 
przy budach łajają za podniesiony raban. Nawet sam ksiądz Gruszka przed plebanię 
bez sutanny wychodzi. Gdyby Zimnej Wody jakieś mury broniły, z pewnością jak w 
Jerycho w proch by się rozsypały. 

Józef ból i żałość całemu światu obwieszcza. Słychać go wszędzie. Echo niesie 
dudnienie hen za Dunajec, pewnie milknie dopiero gdzieś pod Karpatami. Jakby się 
kto do piekła dobijał. Ale żeby tutaj? W Zimnej Wodzie? Za co? Nawet Józef na to nie 
zasłużył.  – Może on tak chce do nieba? Ktoś z przebudzonych pyta. Głupi jak książka 
pisze. Do nieba trzeba jak przy spowiedzi puknąć leciutko ledwie zgiętym palcem. 
Albo cichutko poprosić o rozwarcie wrót, nawet nie szeptem, tylko falsetem  – cie-
niutko jak w chórze kościelnym stare baby usiłują śpiewać, chociaż nie anioły. Nikt 
w to nie wierzy. Od człowieka do człowieka, aż wreszcie do samego księdza dociera 
wieść, że Bajno zwyczajnie zwariował i nie ma melodii już tego ukrywać. Właśnie 
objawia uroczyście swoje szaleństwo. I nikt się niczemu nie dziwi  – normalnie. 

Józefa gówno to wszystko obchodzi. Bębni po nocy, żeby nie zarąbać na śmierć 
kobiety, tej, która mu jednym pociągnięciem sierpa wyrżnęła całe uzasadnienie głu-
piego żywota. To nie Józef tarabani w ciemnościach  – to jego dusza grzmi, bo pusta 
jak zbuk na wielkanocne kraszanki. 
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Więcej Józef nie gra na bębnach. Ani jednego słowa nie dokłada do śpiewek. 
Nigdy przy ludziach nie śpiewa. Ponosi go czasem po wielkim pijaku, ale to się nie 
liczy, bo sobie tego nie uświadamia.  – To, czego przez łeb nie przepuści, tego nie 
ma. Mówi, gdy straszą go na przykład przy okazji śmiercią i zaraz myśli o swoim 
bębnieniu. Jakby nie jest już do końca Józefem. 
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Maria Nienartowicz, Karpacz, godło: Inspiracje

Opowieść o drwalu Janie, żonie Jagódce  
i synku Wawrzusiu

Dawno, dawno temu, na skraju górskiej wioski mieszkał we własnoręcznie zbu-
dowanej chacie drwal Jan z ukochaną żoną Jagódką i synkiem Wawrzusiem.

Chociaż w życiu im się nie przelewało, w skromniej chatce zagościła miłość i zgo-
da. Drwal Jan wyruszał na powiększającą się polanę, aby jak co dzień ścinać drzewa 
i układać je w stosy. A potem ze swoim wiernym konikiem ściągał je w dolinę, gdzie 
drewno było niezbędne do wytopu szkła w powstającej tam hucie.

A też w tartakach, gdzie powstawały stosy desek, było duże zapotrzebowanie na 
drewno.

Drwal Jan, w drodze na polankę, lubił obserwować otaczającą go przyrodę: drze-
wa i kwiaty. Przystawał nawet, aby posłuchać śpiewu ptaków.

Któregoś pracowitego dnia, gdy ściągał kłody drewna w dolinę, postanowił skró-
cić sobie drogę przez łączkę. Jak postanowił, tak zrobił. Gdy pojawiła się przed nim 
leśna łączka, westchnął z podziwu:

Jak tu pięknie!
– Prr! – zatrzymał swego wiernego towarzysza. I tak stał, podziwiając piękne 

krokusy, które jak kolorowy kobierzec ozdabiały niepozorną, zdawałoby się, łączkę.
– I teraz, ciągnąc kłody drewna, miałbym to zniszczyć?!
Aż wzdrygnął się, gdy pomyślał o spustoszeniu, którego by dokonał.
O, nie! Nie zrobię tego! Wolę nadłożyć drogi, niż zniszczyć takie piękne kwiaty – 

postanowił.
Innego dnia, na trasie swej wędrówki znalazł gniazdo, które może strącone przez 

wiatr, spadło na ziemię. Wspiął się na drzewo, aby je pozostawić na miejscu.
Ale jego „pupilami”, ulubieńcami, były śnieżnobiałe konwalie. Gdy tylko pojawiły 

się na polankach, czy przy ścieżkach leśnych, zatrzymywał się, aby je podziwiać.
Czasami przynosił ukochane żonie pachnący bukiecik, ale wolał podziwiać je w 

naturze. Pewnego dnia, gdy ciągnął kłodę drewna, nie dostrzegł, że koniec prze-
krzywił się i powyrywał krzewinki konwalii wraz z korzonkami.

Gdy powracał po kolejny pień, dostrzegł, jakie uczynił spustoszenie.
– Ojej! Co ja najlepszego uczyniłem! – zamartwiał się.
Zatrzymał konia i przyglądał się zniszczeniom, których był sprawcą. Niektóre ro-

ślinki były bardzo uszkodzone, nie do odratowania. Inne tak nie ucierpiały, zostały 
tylko wyrwane z korzonkami z ziemi.

– Muszę je uratować! – postanowił drwal Jan.
I najdelikatniej, jak potrafił, swoimi spracowanymi dłońmi wykopał dołki, do któ-

rych powkładał korzonki ocalałych konwalii.
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Tak pracowicie, ale spokojnie toczyło się życie Jana. Troskliwa żona Jagódka dba-
ła o dom i przydomowy ogródek, w którym królowały kwiaty i smakowite warzywa. 
Ich synek, Wawrzuś, bawił się zaś beztrosko, a najbardziej lubił bujać się na koniku, 
wystruganym przez ojca.

Któregoś dnia, gdy drwal ciągnął kolejną już kłodę, nie spostrzegł wystającego z 
ziemi głazu. Potknął się i upadł tak niefortunnie, że poobijał się i złamał nogę. Bez-
wiednie odpiął drewno, wdrapał się na grzbiet swojego przyjaciela, który doniósł go 
do domu, gdzie troskliwą opieką otoczyła go żona. Niestety, nie mógł wyruszyć, jak 
dotychczas, do pracy.

Gdy któregoś pięknego, słonecznego dnia żona pomogła mu wyjść na ganek i 
usiąść na ławie, z radością obserwował swoją ukochaną okolicę, z królującymi wo-
kół szczytami gór. Po chwili uśmiech zniknął z jego twarzy, zaczął głęboko wzdychać. 
Aż zapracowane jaskółki, zdziwione, zaczęły ćwierkać:

– Co się stało? Dlaczego ich przyjaciel tak się zamartwia?
I gdy spostrzegły, że drwal nie wyrusza do pracy, zrozumiały, że martwi się o los 

swojej rodziny, o to, aby bieda nie zajrzała do jego chaty.
– Trzeba mu pomóc! – postanowiły i wraz z mieszkańcami gór i lasów szukały 

sposobu ratunku.
– Trzeba mu pomóc! – zaszumiały drzewa, do chóru dołączyły się krokusy.
– Trzeba mu pomóc! – zadzwoniły śnieżnobiałe konwalie.
– Trzeba, trzeba poszukać sposobu ratunku! – zaćwierkały sikorki, które zamiesz-

kały w uratowanym przez drwala gniazdku.
– Jak pomóc drwalowi? Gdzie szukać ratunku? – zastanawiali się przyjaciele pra-

cowitego Jana.
– Wiem, wiem.
– Jak, jak? – dopytywali się niecierpliwie pozostali.
– Trzeba poprosić Ducha Gór o pomoc! – zadzwoniła dzwoneczkami uratowana 

niegdyś konwalia.
– Wspaniale… Tylko, gdzie go szukać? – westchnęli.
– To my poszukamy Karkonosza – zaproponowały sikorki.
– Zgoda! – odetchnęli z ulgą przyjaciele drwala. – Tylko, czy go odnajdziecie? – 

powątpiewali.
Ale sikorek już nie było, pofrunęły, ile sił miały w swoich skrzydełkach, w stronę 

grupki skalnej, gdzie na swoim skalnym fotelu lubił odpoczywać Karkonosz.
Nie myliły się! Pan tych gór, jak zawsze o tej porze, uciął sobie drzemkę na swo-

im ulubionym fotelu. Nagle otworzył oczy, coś przeszkadzało mu w odpoczynku. 
Zdumiony dostrzegł parę sikorek, które krążyły nad jego głową, ćwierkając głośno.

– O co chodzi? Dlaczego mi przeszkadzacie?
– Ojej – ćwierkały przejęte – drwal Jan złamał nogę i nie może pracować. Bieda 

zagląda do jego chaty. Lubimy go i bardzo chcemy mu pomóc – i wyćwierkały Du-
chowi Gór, jak postępował drwal Jan.

 – Dobrze, już dobrze! Pomogę waszemu przyjacielowi, a teraz zmykajcie, muszę 
się zastanowić, jak to uczynić.

Ucieszone sikorki pofrunęły w powrotną drogę do przyjaciół, aby zdać relację ze 
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spotkania z Panem tych gór. I cisza. Przez kilka dni nic się nie wydarzyło
Aż tu któregoś dnia przed chatką drwala pojawił się starzec wsparty na kosturze.
– Gdzie tak wędrujesz samotnie? Odpocznij, posil się, porozmawiaj z moim mę-

żem – ulitowała się nad nim żona drwala, Jagódka, i pomogła mu wdrapać się po 
schodkach na ganek, gdzie siedział Jan i rzeźbił w drewnie piękne ptaszki.

Postawiła przed nim dzban malinowej herbaty, miód i bochen chleba, a słuszną 
kromkę posmarowała miodem i podała starcowi.

Starzec opowiedział o tym, że idzie odszukać młodszego syna, bo starszy wygonił 
go z chaty. Drwal bardzo się wzruszył i zaproponował mu gościnę, poparła go żona. 
Westchnął jednak, że będą to skromne warunki i skromne jadło, bo od dłuższego 
czasu nie pracuje. Lęk o rodzinę spędza mu sen z powiek – wzdychał.

– Nie martw się – powiedział, wzruszony dobrocią skromnych ludzi, starzec. – 
Gdzie zgoda i miłość, tam dobrze będzie się działo.

– Obyś miał rację – uśmiechnął się wreszcie drwal.
Pozostał jeszcze czas jakiś staruszek w gościnnej chacie drwala, bawiąc się z jego 

synkiem, pomagając w ogródku żonie, a drwala ucząc sztuki rzeźbienia. Ale któregoś 
dnia podziękował za gościnę. Powiedział, że tęskni za synem i pragnie go odszukać.

Na pożegnanie uściskał rękę drwala, przytulił jego synka, a pani domu wręczył 
piękny bukiecik konwalii z podziękowaniem za gościnę.

– Gdybyś nie znalazł syna, możesz do nas powrócić. Czym chata bogata, tym 
ugościmy cię.

Ale starzec pomachał ręką na pożegnanie i pokuśtykał w stronę lasu.
Po odejściu gościa pusto i smutno zrobiło się w chacie drwala. Czas jednak ma 

to do siebie, że leczy rany. Mijały kolejne dni, a gość nie powracał. Drwal doskonalił 
sztukę rzeźbienia. Jego żona pielęgnowała ogródek z nowymi roślinami, które ofia-
rował jej starzec. A Wawrzyś, jak to chłopak, beztrosko bawił się na podwórku.

Dzień obudził się wyjątkowo pogodny, słoneczny. Nagle na podwórku, gdzie ba-
wił się Wawrzyś, pojawił się motyl i odtańczył radosny taniec nad główką chłopczy-
ka. Ten roześmiał się perliście. Rodzice podnieśli głowy, spojrzeli na rozradowanego 
synka, uganiającego się za motylem. Uśmiechnęli się i uspokojeni wrócili do swoich 
zajęć. Nic złego się przecież nie działo.

A motyl zawirował nad głową malca i wyfrunął poza furtkę. Wawrzuś zawahał się 
przez moment, ale po chwil mknął na swych nóżkach za uciekinierem.

Nagle motyl gdzieś zniknął, ciemna chmura, która pojawiła się nie wiadomo 
skąd, przysłoniła słońce. A na łączce chłopiec dojrzał pasącego się jelonka. Ode-
tchnął z ulgą, bo zaniepokoiło go zniknięcie skrzydlatego tancerza. Powolutku zmie-
rzał w stronę jelonka, nie chcąc go wystraszyć. Ten podniósł łepek do góry, spojrzał 
na przybysza i zaczął rosnąć.

Przed oczyma wystraszonego, ale i zachwyconego Wawrzusia pojawił się dorod-
ny jeleń z okazałym porożem. Zarył racicami w ziemi i dał potężnego susa, znikając 
w leśnych ostępach.

Chłopiec stał bez ruchu. Nie wiedział, czy to wszystko wydarzyło się naprawdę, 
czy tylko mu się zdawało.

Spojrzał jeszcze raz w miejsce, gdzie stał rogacz. I dojrzał, że spod grudy ziemi 
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bije olśniewający blask. Nie ośmielił się zbliżyć. Co tchu popędził do domu, wołając:
– Mamo! Tato! Chodźcie szybko! Zobaczycie, co się dzieje!
Rodzice przerwali zajęcia i – zdumieni – patrzyli na pędzącego, ile sił w nogach, 

synka. Ten opowiedział im, co zobaczył, czego był świadkiem. Musicie to zobaczyć! 
Koniecznie! – wołał przejęty.

Ojciec wstał, oparł się o laskę, o ramię żony Jagódki i ruszyli w stronę lasu. Ich 
synek miał rację. Spod grudy ziemi odgarniętej racicą jelenia biło światło złotego 
blasku. Powoli zbliżyli się do miejsca. Drwal Jan schylił się i razem z żoną odgarnęli 
ziemię. Dorodna bryła złota lśniła wśród przydrożnych konwalii.

Oto sam Pan tych Gór, Karkonosz, szykując się do drzemki na ulubionym skalnym 
fotelu, nucił:

„Tam, gdzie zgoda i miłość króluje, tam gospodarz skarby znajduje.”
Nucił sobie pod nosem Pan tych Gór, szykując się do drzemki na ulubionym skal-

nym fotelu.
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Jan Owczarek, Jelenia Góra, godło Limba

Na Anioł Pański

Co to była za radość w całym pogańskim światku. Dzwon, który z takim trudem 
mieszkańcy Sosnowej Wsi, Borowic i Mostowej Góry dźwigali na górskie szczyty do 
leśnej kaplicy, stoczył się w najbardziej niebezpiecznym miejscu po stromym stoku i 
wpadł do jeziora. Pochłonęły go mroczne głębiny, co – jak powszechnie głosiły leśne 
skrzaty, rusałki, dziwożony i osmętnice – na długi czas, jeśli nie na zawsze, oddaliło 
obawę o ich los w górskich ostępach. Odkąd pojawili się tutaj ludzie, coraz ciaśniej 
było nie tylko zwierzętom, ale i leśnym duchom. Z czasem się do ich obecności le-
śne bractwo się przyzwyczaiło, a nawet zaczęło korzystać z ludzkiego sąsiedztwa. Z 
natury dobre krasnoludki i rusałki robiły czasem różne psikusy ludziom, ale jeszcze 
częściej im pomagały. Strzygi i wije złościła sama obecność w niedalekiej odległości 
ludzkich siedzib. I często starały się im szkodzić. To krowę urzekły tak, że nie dawała 
długo mleka, to wyprowadzały w mroki lasu zbieraczy jagód i grzybów tak daleko, 
że z trudem i z wielkim strachem potem wracali do domu. To pohukiwaniem, ję-
czeniem, fukaniem spychali samotnych pielgrzymów, którzy wędrowali do kaplicy 
świętej Ludmiły i Jadwigi, w najdziksze miejsca, w bagna nieprzebyte albo nad skraj 
przepaści. Kilku z nich życiem zapłaciło za chęć wejścia na świętą Górę i do Świętych 
Źródeł rzeki Łaby przez te niecne praktyki posępnych widziadeł. I właśnie z tego 
powodu ksiądz z Sosnowej Wsi zarządził zbiórkę pieniędzy, by za nie zakupić dzwon, 
który by owe złe moce odpędzał. Dzwon odlano w ludwisarni w Podgórzynie, za-
brano na wóz i transportowano, pokąd się dało, przy pomocy koni. Na ostatnim, 
najtrudniejszym etapie, musieli go taszczyć w górę ludzie. Byli to twardzi, zaharto-
wani w górach drwale, kłusownicy, pasterze i kurzacy. Dzwon z tragarzami był już na 
stromym stoku nad Ciemnym Wielkim Stawem na wąskiej kamienistej ścieżce. Już 
blisko kapliczki. I wtedy stoczył się do jeziora.

 Sukces górskich demonów przypisano głównie strzydze Rzężyduszy, która wy-
skoczyła w odpowiednim momencie z zarośli kosówki i tak przeraziła swoim wido-
kiem i rzężeniem idących na przedzie tragarzy Karla i Jana, że wypuścili z rąk drew-
niane nosiłki, a wtedy dzwon się przechylił, spadł z noszy i potoczył się po stromym 
zboczu. Na tę radosną wieść przybył nocą nad jezioro sam Rzepiór, władca gór, bro-
daty i stary, z którego wielkiej rozczochranej głowy wystawały potężne jelenie rogi. 
Roziskrzył góry błyskiem piorunu, by zaznaczyć swoją potęgę i władzę. Jego pioruny, 
choć nieraz uderzały w dach kaplicy, jakoś nie mogły uczynić jej szkody. Zerwał dach 
kiedyś, ale zapobiegliwi ludzie szybko go naprawili, kryjąc gontem, tak że wyglądał 
jeszcze lepiej niż przedtem. Teraz jednak zdawało się, że ludzie zniechęcą się do 
pielgrzymek, nie będzie modlitewnych śpiewów i miejsce to, jak przez wieki, będzie 
królestwem sów, jeży i kumaków.
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I rzeczywiście, pielgrzymki jakby ustały, nabożeństwo odbyło się tylko jedno we 
wrześniu, w dzień świętej Ludmiły, babki czeskiego świętego króla Wacława. Leśne 
duchy śmiało przemierzały leśne ostępy, a odważniejsze krasnale zaczęły nawet za-
glądać przez maleńkie okienko do wnętrza kapliczki. Osmętnice śmielej schodziły 
w doliny i napadały samotnie idących, którzy natychmiast popadali w melancholię, 
a wzrok ich stawał się jakiś szklisty i nieruchomy. Dziwożony przewracały udój, ha-
łaśnice budziły śpiących w środku nocy rumorem czynionym w izbie, a zwodnice 
kusiły ponętnymi wdziękami godnych kawalerów, zacnych mężów, a nawet chciały 
zrobić psotę organiście. Tyle, że ten miał przy sobie różaniec i dlatego nie miały 
śmiałości. Kłótnice powodowały zwady o byle co, a maszkary straszyły dzieci. To-
pielice pokazywały się kobietom, gdy nachylały się nad studnią, aby nabrać wody. 
Tylko rusałki ratowały dzieci, które czasem bezmyślnie kąpały się w bystrych i zdra-
dliwych nurtach Podgórnej czy Łomnicy, a krasnoludki prowadzały grzybiarzy do 
najlepszych miejsc i górnikom podpowiadały, gdzie poszukiwać srebra.

Ludzie nie wiedzieli, co począć. Nawet ksiądz nie bardzo początkowo wiedział, 
jaką pociechę przynieść ludziom. Wreszcie zarządził w całej górskiej parafii modli-
twę o wstawiennictwo do patronki stojącej samotnie w górach kaplicy. I rzeczywi-
ście, ludzie zaczęli się modlić. Oczywiście nie wszyscy. I nie tak często, jakby sobie 
proboszcz Sosnowej Wsi życzył. Ale wiadomo, młodzi to bardziej o zabawie myślą, 
mężczyźni o karczmie, o polowaniu i połowie pstrągów, no i o troskach codziennych. 
Tylko niewiasty starsze, a osobliwie wdowy, pozostawały na modlitwie codziennie. 
Była w Sosnowej Wsi niewiasta jedna, pobożna i uczciwa, której mąż zginął w gó-
rach przy ściąganiu drzew. Przygniótł go zsuwający się, potężny jak filar katedry, 
pień ściętego świerka. Wdowa, choć nie taka znów stara, nie myślała o ponownym 
ożenku. Odwiedzała grób męża, prowadziła niewielkie gospodarstwo, a resztę cza-
su poświęcała na modlitwę i rozmyślanie o Bogu. Miała na imię Weronika. Pewnego 
letniego wieczora, gdy prowadziła ze swojej łączki krowę i kozę do obórki, usłyszała 
dochodzący gdzieś z dali, z gór, dźwięk dzwonu. Miarowy i rozkołysany. Zdziwiła się, 
bo gdzieżby to być mogło? W Sosnowej Wsi już było po nabożeństwie, a z dalekiego 
Szpindlerowego Młyna przecież nie byłoby słychać dzwonu, choć kościół tam jest, 
bo mąż jej niegdyś opowiadał, gdyż słyszał w karczmie o tym przybytku od jednego 
z często wędrujących po górskich ścieżkach przemytników, który się za tym kościół-
kiem umawiał z pewnym Czechem. Ale wieczór, gdy słyszała dźwięk dzwonu, był 
cichy, pachnący lipami, miał w sobie coś niezwykłego. Coś świętego.

Nastała noc równie cicha i ciepła jak wieczór. Słychać było jedynie poszczekiwa-
nie psów i głos sowy nawołującej gdzieś z niedaleka. Weronika napoiła zwierzęta, 
zjadła skromną wieczerzę i przystąpiła do wieczornej modlitwy. W modlitwie wy-
mieniła świętą Weronikę, patronkę wdów, prosząc o wstawiennictwo do Boga, by 
zechciał obdarzać ją szczodrze wiarą i radością w przeżywaniu każdego dnia. Żeby 
nie opuszczało jej poczucie sensu życia.

Weronika zasnęła i śniło jej się, że jest gdzieś w górach. I że zbiera jagody. W dole 
błyszczała tafla wód górskiego stawu. I nagle z wody wynurzyła się postać anioła, 
potężnego mężczyzny, który sam jeden dźwigał dzwon. Ten dzwon, który, jak opo-
wiadano we wsi, utonął w trakcie wnoszenia go przez drwali do nadskalnej kaplicy. 
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Anioł niósł go z lekkością i radością, by umieścić na niewielkiej wieżyczce z sygna-
turką. W tym śnie Weronika słyszała też jakieś niespokojne jęki, jakby z niedalekiej 
polany. Po chwili, jak to we śnie, dzwon już był na miejscu osadzony przez anioła i 
po raz pierwszy wydał dźwięk. Weronika zdawała sobie sprawę, że ten dźwięk już 
słyszała i że było jej jakoś miło i uroczyście. Gdy otworzyła oczy, miała wrażenie, 
jakby go jeszcze słyszała. Tak, to ten sam subtelny daleki dźwięk, który słyszała wie-
czorem. Podziękowała Bogu w myślach za ten tak piękny sen i po jakimś czasie znów 
zasnęła. Obudził ją jasny ranek, więc wstała szybko, by nakarmić i napoić zwierzęta 
i wyprowadzić je na łąkę.

Tymczasem w leśnych ostępach duchy leśne rozesłały wici, by spotkać się na po-
lanie. Przestraszył je wieczorny dźwięk dzwonu, który słychać było z kaplicy, do tego 
stopnia, że nie miały odwagi psocić i czynić szkody w wioskach. Przybył wreszcie 
w deszczowej chmurze sam Duch Gór. Nad Mostową Górą zagrzmiało i za chwilę 
zaczął padać rzęsisty deszcz, a deszczówka rwącymi strugami pędziła do potoków, 
które wezbrane nagle, kipiały wściekle i buro w swoich głębokich, na szczęście, ko-
rytach. Gniew Rzepióra dotyczył dzwonu, który ongiś wpadł do stawu i leży na jego 
dnie. Ale przecież zadźwięczał jego piękny głos nad górami. Przerażone rusałki, dzi-
wożony i topielice łkały z cicha, zasępiły się czoła krasnoludków i skarbników. Już 
wiedziano, że to dzieło anioła, który wysłuchawszy modlitw Weroniki, by złe duchy 
nie nękały ludzi, umieścił duszę dzwonu na wieży górskiej kapliczki. Na nic tu czary, 
na nic strachy, bo tu Moc Wielka i Święta objęła to miejsce we władanie. Nie chciał 
się jednak poddać Rzepiór i postanowił strącić wieżyczkę z dachu kościółka i spra-
wić, by i ona potoczyła się w głębiny jeziora. Musiał zebrać jednak siły do dokona-
nia tego dzieła. I uznał, że najlepiej będzie, jak dokona tego w przeddzień odpustu 
z okazji święta świętej Ludmiły, patronki świątyńki. Ale we wsiach u podnóża Gór 
ludzie odetchnęli. Sprzątali siano, zwozili drzewo z lasów, zbierali jagody, spokojnie 
paśli stadka chudawych krów i kóz, a wieczorami opowiadali sobie niestworzone 
historie o górskich duchach, trochę z obawą, by znów nie wróciły i nie wyrządzały 
szkód. 

 Tak jak i inni któregoś dnia bardzo wcześnie Weronika udała się wysoko w góry, 
żeby nazbierać jagód, a przy okazji pomodlić się w kapliczce świętej Ludmiły, po-
sprzątać w niej trochę i ustroić pięknymi naparstnicami i dzwonkami górskimi. Spło-
szone leśne duchy poskarżyły się Rzepiórowi. Ten postanowił przyśpieszyć swoje 
dzieło zniszczenia. Pociemniało naraz pogodne dotąd niebo. Rzepiór potężnym wi-
chrem natarł na kapliczkę. Weronika zlękniona zaczęła się gorąco modlić. Ale po-
dmuchy wiatru nie ustawały. Ulewa siekła drewniane bierwiona i dudniła po gon-
tem krytym dachu. Zdawało się, że nic już nie uratuje drewnianej budowli, a Wero-
nika zakończy swoje życie pod jej gruzami. I wtedy właśnie zaczęło jej się zdawać, 
ze słyszy dźwięk dzwonu. Trochę daleki, ale dostojny. Ale przecież nie był to dzwon 
ze snu, ani ten, który słyszała niegdyś wieczorem, gdy wracała z pastwiska, prowa-
dząc swoje zwierzęta. Uświadomiła sobie, że przecież to był dobrze jej znany głos 
dzwonu kościelnego z Sosnowej Wsi, który dzwonił na Anioł Pański. Był coraz wy-
raźniejszy, może dlatego, że i wiatr jakby nieco zelżał. W końcu i deszcz ustał, a nad 
górami nastała uroczysta cisza. Tylko ten daleki dźwięk dzwonu z kościelnej wieży 
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w Sosnowej Wsi. Modlitwa pokonała demony natury. Weronika wyszła z kościółka. 
Spojrzała ku dolinom, które wynurzały się z parującej nad lasami białej mgiełki. Gdy 
zerknęła na potężne skały stojące opodal świątyńki, dostrzegła, że od zwalistego 
cielska granitów odprysnął potężny głaz. Weronika po raz pierwszy to widząc od 
razu zauważyła, że teraz skały mają wygląd diabła spoglądającego tak jak ona ku 
dolinom, ale smutno i rozpaczliwie. Diabelski kamień – pomyślała i przeżegnała się 
mimowolnie, a za chwilę zaczęła schodzić w dolinę, w stronę wioski.

Wieść o kamieniu podobnym do diabła szybko rozeszła się po okolicy. Odtąd już 
wszyscy skały nazywali Diabelskim Kamieniem. I spoglądali nań, gdy w południe 
dzwon w Sosnowej Wsi wzywał na Anioł Pański. A raz w roku, w dzień świętej Lud-
miły na wezwanie dzwonu z Sosnowej Wsi odpowiadał jak echo dzwon zatopiony w 
jeziorze, którego dusza dźwięczała w sygnaturce wieżyczki górskiej świątyni. Dzień, 
który miał być w zamyśle Rzepióra dniem jego potęgi, co rok przypominał jego 
klęskę. Ludzie pokochali święty dźwięk dzwonu, który demony przepędził, choć te 
strąciły go w głębiny jeziora. I nazwali go Dzwonem Świętej Ludmiły. Bo, jak sobie 
tłumaczyli, był on ludowi miły. A duchy leśne skryły się w najgęstszych górskich 
ostępach i tylko myśliwi, strażnicy graniczni, poszukiwacze skarbów i przemytnicy 
czasem je spotykali. Nie miały już one wielkiej mocy szkodzenia ludziom. Te dobre 
tym chętniej pomagały im, że wdzięczni ludzie, choć po chrześcijańsku szli w nie-
dzielę na mszę świętą, to zostawiali im parę okruszków ze stołu, kapkę wina i odła-
mek sera. A zatopiony dzwon co roku przypomina o sobie i czysty ton jego słychać 
w górach, choć nie ma już drewnianej kapliczki, a tylko mroczny Kamień, Diabelskim 
zwany spogląda w toń Ciemnego Wielkiego Stawu. A codziennie w południe nad 
owym Diabelskim Kamieniem, gdy na Anioł Pański bije dzwon, przystaje słońce, 
zwycięska Święta Jasność, która zawsze pokonuje moce ciemności.
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Anna Piliszewska, Wieliczka, godło: Asfodel

Złote szerszenie w Kloster

– Szerszenie! Znów te wściekłe, piekielne szerszenie – weź, Carla, zwołaj dziecia-
ki z podwórza.

– O Boże! A tyle, co je wysłałam w ogród, żeby widziały młodych i weselny po-
chód. Mówiłam: niechaj zobaczą konie, pannę młodą, jej druhny i korowód, i gości, 
i tych… wszystkich żebraków, którzy ściągają na śluby niczym muchy do ścierwa…

– Carla!
– Dzieci! Do domu!!! 
– Carla, zwołaj dzieciaki!
– Dzieci, ojciec was woła! No, do domu, do domu!!!

***

– Zagrasz teraz Wagnera, hejże … jazda! Niech weselni się ockną.
– Nie mogę, bo mam w trąbce te przeklęte muchy!
– To nie muchy, mój Bastian, to są jakieś … eee… osy?
– Szerszenie! Tak czy siak, jeśli zadmiesz, to je raczej wydmuchasz. Graj!
– No…
– Czy cię użarły?
– Nie.
– To grajże do diaska! A ty, Friedrich, daj czadu – szalej na swej harmonii!
– Patrzcie, Eva upadła…
– Eva – drużka upadła!
– Nie, zaledwie przyklękła. Chyba jest ukąszona. Ojciec młodej polewa z węża 

całe podwórze – one już odlatują… 
– Więc tylko przestraszona. No… to grajcie, panowie!
– Fruną hen!, na południe…
– Spójrzcie, idzie na burzę…
– Uf, dobrze. Bardzo dobrze. Deszcz je przegna na amen. 
– To tylko nieprzyjemny epizod. To przez to rozpalone, wręcz piekielne powie-

trze...
– To znak! Symbol – symbolon… 
– Zamilcz starcze; weź wódkę i bochenek na drogę – tylko nie strasz mi gości. I 

niech cię Bóg prowadzi…
– Do diaska, ludzie, ludzie!, czas się wreszcie otrząsnąć! Wszak gody!
– Hola, ludziska – patrzcie: to znak prosto od Boga!  Złotoskrzydłe szerszenie!!!
– Starcze, zamilcz doprawdy… Bierz bochenek i odejdź. 
– Hola, młodzi nadchodzą! Stoją w progu – grać marsza! Grajcie!
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– Och, cudna suknia…
– Jest z węgierskiej koronki.
– Spójrzcie na ten jej welon!
– Patrzcie na tren, na bukiet …
– Storczyki?
– Nie, kochana, to są białe konwalie!
– Niepodobna.
– Ludziska, znak od Boga – wielkie, złote szerszenie!
– Więc to nie są storczyki?
– Nie, na pewno konwalie!!!
– Ale one… Konwalie, jesteś pewna, Gabrielo? No, bo jeśli konwalie, to …
– To co?
– To, powiadają, że one wróżą łzy. Tak jak perły.
– Co ty bredzisz, kobieto?
– Panie, proszę podchodzić do powozów – już czas!
– Czas do kościoła!
– Słuchajcie, grają marsza…
– Trąbki…
– Panowie, do powozów! I panie..
– Och, harmonia… To Wagner!
– Grają, grają tak ładnie…

***

– Łyknąłeś mszalnego wina? 
– Ani kropli!
– Naprawdę? O, żesz ty, mały diable, przecież widzę po oczach!
– Ojcze…
– Złoję ci skórę! Ale teraz skocz migiem, mów  – już są weselnicy? 
– Są. Na stopniach kościoła widziałem jakiś ludzi.  Zresztą pędzę i sprawdzę…! 
– Weź świecę. I ją przystrój tak ładnie mirtem, bo to przecież okazja… 
– No, wróciłem. I właśnie! Świeca świeci – a jakże! I sprawdziłem – są wszyscy! 

Goście, panna w welonie… I szerszenie w powietrzu.
– Szerszenie? Dam ja ci wino – paskiem w dupę, porządnie! A teraz przypomi-

nam, żebyś głośno mi dzwonił dzwonkiem. A jak tylko mi zaśniesz…!!!
– I tam…
– Paskiem w dupę – szerszenie! Paskiem w dupę – dokładnie!

***

– Dzwony. Tak głośno dudnią, jakby chowano zmarłych.    
– Nie, to idą z kościoła mała Lisa i Patrick. 
– Kto? 
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– No… nowożeńcy, a za nimi pół wioski. Panna młoda w sukience z węgierskiej 
koronki, spójrz, i ma wielki bukiet świeżo ściętych konwalii… I konie, i drużbowie… 
Och, korowód i goście. I żebracy, co zawsze; jak te muchy nachalne …

– Huczny, cudowny ślub. 
– Huczny.  Ale skąd wzięli na to młodzi pieniądze? Oboje są zaledwie robotnika-

mi w fabryce Fishera. Zresztą ponoć herr Fisher młodego Patricka zwolnił. Wyrzucił 
jak psa na bruk…

– A, słyszałam coś o tym – stara Julia od Schmidtów gadała, że wył tydzień pod 
murem fabryki ten Patrick, jakby go kto obdzierał żywcem z jego zawszonej skóry, 
i że tego Fishera – właściciela bez serca, przeklęła cała wioska, i że teraz ludziska 
wierzą, iż złego gada skarze boska Opatrzność. Za krzywdę, za to cierpienie… Za 
niedolę człowieka!

– Ech, żebracze bełkoty!
– Lecz skąd Lisa ma suknię?
– Mówią, że od Margaret, żony pana Gerharta… Mówią ludzie, że oni… ich wspie-

rali; pomogli.
– Wyprawili wesele? Tym nędzarzom? Naprawdę?
– Dzwony…  Słyszysz te dzwony? Biją, biją tak strasznie…
– Biją, Greta, bo biją. Biją, Greta, na ślub…

***

– Pali się, czy co innego?! Odpoczywam po tańcach. Doprawdy nie pamiętam, 
by w historii tej wioski zdarzył się lepszy ślub.  Piłem, mości panowie, i tańczyłem 
do rana. Z małą Lisą, z mą żoną, nawet z cną Margaretą, tą od pana Gerhardta, i ze 
starą Henriettą, no… rozumiesz, tą wdówką…

– Herr Zimmermann, to mus! 
– Na nic mus, kiedy biust… Eeee… śnią mi się biusty! A w te biusty kobiece jak 

ten motyl ja … lecę!
– Doktorze, budź się! Budź się, na Boga!
– Figa.
– Herr Zimmermann, doprawdy. Bo wodą… ze szklanki chlusnę!
– Chlusnął! No, jako żywo, gadaj prawdę mój chłopie, pali się? Umarł kto? Gadaj, 

bo… jak nie  …
– Wstawaj, panie!
– Rety, znowu mnie chlusnął!
– Wstawaj pan! Bierz pan torbę z medykamentami! Wstawaj, wstawaj, bo stare-

go Fishera znaleźli w fabryce, jest półżywy, już kona…

***

– Za późno. 
– Jak… za późno?
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– No…, stwierdzam zgon. 
– Panie Zimmermann, zobacz, dotknij pan tego ucha – wszak ciepłe! Może zrób 

numer z lusterkiem, podetknij je pod usta, zobaczysz pan – żyje jeszcze, tyle, że 
pogryziony.

– Lustro proszę!
– I co?
– Proszę bardzo, lustro bez jednej smugi, zresztą śmierć nastąpiła wcześniej, 

gdzieś… z dobre trzy godziny temu! Hm… umarł on od ukąszeń  – jadu pszczół, mró-
wek … coś w tym rodzaju.  

– Trup?
– Jako żywo.
– Doktorze, widziano w Kloster chmarę złotych szerszeni. 
– Też widziałem. Frunęły. Były raczej niegroźne. 
– Ludzie opowiadają, że hulały po wiosce, nikomu nie czyniąc szkody, a potem 

poleciały w stronę fabryki. Jak żywa strzała. I nikogo nie chciały, tylko pana Fishera. 
Dziwne…

– Trzeba zamknąć fabrykę, dopóki nie przyjedzie starszy syn z Hamburga. 
– To co robić?
– No jak to? Trzeba wyprawić pogrzeb!

***

– Dzwony dzwonią…
– Bo pogrzeb. Chowają pana Fishera. Ciągną ludzie na cmentarz…
– Sporo ludzi. Są z Kloster i jeszcze z sąsiednich wsi. To robotnicy. 
– Teraz już bezrobotni, bo zamknięto fabrykę. 
– Ano. Gdy wróci panicz Alex z Hamburga, to ją znowu otworzą.
– A jakże. Ale któż to wędruje drogą z tobołkami, z walizką? Czy to nie mała Lisa 

ze swym młodym małżonkiem?  Czemu oni odchodzą?
– Bo zamknięto fabrykę, nie mają z czego żyć.
– To smutne.
– Taki ich los.
– Odchodzą szukać jakiejś fabryki, innego pana Fishera. 
– Odchodzą klepać biedę w jakimś innym Kloster…
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Donata Dominika Stawicka, Ostrów Wielkopolski, Godło: Solvejga

Baśń o rusałce, księciu i kwiecie zaklętym

Była sobie rusałka. Miała śliczne, złote włosy i oczy koloru nieba. Mieszkała w 
starym lesie, w jego najdalszej, niedostępnej części. Żaden człowiek nigdy tam nie 
dotarł! Rusałka znała tylko swoje leśne siostry, zwierzęta, drzewa i kwiaty. Wśród 
tysiąca leśnych kwiatów, którymi się opiekowała, był jeden zaklęty. Był to niezwykle 
piękny kwiat o smukłej łodydze i kielichu złożonym z trzech płatków – a każdy był w 
innym kolorze. Jeden był biały, drugi purpurowy, a trzeci błękitny...

Rusałka żyła w swoim lesie nie znając smutku, cierpienia i łez. Nie widywała lu-
dzi, tylko raz w roku, w Noc Świętojańską, gdy zakwitł kwiat paproci, spotykała na 
leśnej polanie swoje rusałczane siostry. Pląsały wtedy przy świetle księżyca i śpie-
wały. Był to cudowny śpiew. Na głos rusałek zbiegały się zwierzęta, cichły ptaki a 
nawet szum drzew. Jeżeli ktoś z ludzi usłyszał śpiew rusałek, szedł za jego głosem i 
szedł... Choćby przez najgęstsze zarośla, najgłębsze jary, rwące strumienie...Nikomu 
nigdy nie udało się jednak dotrzeć na polanę rusałek.

Aż pewnego razu…
Młody książę zabłąkał się w tym lesie, długo szukał drogi, zapadła noc – a była to 

właśnie Noc Świętojańska. Zmęczony książę położył się pod drzewem i zasnął. Nie 
spał jednak długo, obudził go śpiew. A był to śpiew cudowny: smutny a zarazem 
radosny, dziwny, czarowny.

Urzeczony nim książę zerwał się i niepomny na zmęczenie biegł w kierunku, z 
którego śpiew płynął... Nie zważał, że rani dłonie o ciernie jeżyn i głogów, że gałęzie 
uderzają go w twarz, jakby broniły przejścia, że rozdziera kosztowną odzież. Wresz-
cie znalazł się na niewielkiej polanie otoczonej wieńcem białych brzóz. Na środku 
polany lśniła tafla niewielkiego, turkusowej barwy jeziorka, nad brzegiem siedziały 
dziewczęta – to one śpiewały!

Książę ukryty za drzewami przypatrywał im się uważnie. Wszystkie były bardzo 
piękne, twarze miały delikatne i białe jak płatki lilii, włosy długie, rozpuszczone, 
złociste lub czarne jak heban.. Oczy ich były wielkie, urocze, czarowne a przejrzyste 
szatki lekkie jak obłok.

To rusałki! Jakie piękne! – pomyślał książę
Długo słuchał pieśni rusałek, długo przyglądał się pięknym, baśniowym dziew-

czętom...
Szczególnie urzekła go jedna, złotowłosa. Była to właśnie nasza rusałka, opiekun-

ka kwiatów.
Zapatrzony w leśną dziewczynę zapomniał o ostrożności – postąpił krok naprzód, 

trzasnęła pod stopą sucha gałązka...Ucichł śpiew, rusałki zerwały się przerażone:
To człowiek! Zawołały i uciekły wszystkie, została tylko mała opiekunka kwiatów, 

to była jej polana, jej kwiaty, nie mogła odejść.
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Jaka ona śliczna, pomyślał książę i zapragnął ją zdobyć. Ale jak tego dokonać, jak 
zdobyć miłość płochliwej, leśnej rusałki, zwodniczej jak mgiełka, szybszej od wiatru?

Może obietnicą bogactw? Może pieśnią? Sięga więc książę po lutnię, z którą się, 
jako miłośnik muzyki nie rozstawał, uderza w struny:

Rusałeczko w twoich oczach
Nieb odbiły się błękity,
daj mi miłość – a ja Tobie
dam ten pierścień złotolity.

Rusałeczko – złote włosy
W skry brylantów ci ustroję
Tylko kwiatów bogineczko
Ty mi oddaj serce swoje.

W mym pałacu światła płoną
I stubarwne lśnią kobierce
Będziesz bogactw tych królową
Czy chcesz jeszcze czegoś więcej?

Piękna to była pieśń! Słowa jej mogły oczarować każdą dziewczynę, ale nie leśną 
królewnę. Cóż jej po klejnotach i pałacach! Nie byłaby szczęśliwą w zamknięciu, 
bez przestrzeni, kwiatów, zwierząt, bez tego, czym dotąd żyła. Jednak zabiło moc-
niej serduszko płochej rusałki, gdy spojrzała na tego młodzieńca ze świata ludzi. Był 
piękny, czarnowłosy, wysoki, smukły. Głos miał miły i czuły uśmiech. Odezwała się 
więc do niego:

– Miły książę, nie chcę twoich bogactw! Cóż mi po złotym pierścieniu? Dla mnie 
złotem jasne słonko. Złoto jest zimne, a promienie słońca gorące, a brylanty? Wolę 
krople rosy, one każdego ranka tak pięknie błyszczą na kwiatach i na moich włosach. 
Cóż mi po kobiercach, ta łąka to najpiękniejszy kobierzec świata!

– Czego więc chcesz śliczna rusałko, jak zdobyć twoją miłość, twoje serce?
– Daj mi swoje serce, miły książę i przysięgnij, że będziesz mi wierny, wtedy będę 

twoja!
– Masz i serce i słowo moje książęce! – woła książę i klęka u stóp rusałki, a myśli 

już o tym, jak będzie tulił jej kruche ciało i całował piękne usta, jak...
– A przysięgniesz mi miłość i wierność na kwiecie zaklętym? – pyta rusałka
– Przysięgnę!
Uśmiechnęła się leśna dziewczyna trochę smutnym, a trochę szczęśliwym uśmie-

chem (tak potrafią uśmiechać się tylko rusałki) i ująwszy księcia za rękę powiodła go 
do miejsca, gdzie rósł kwiat o trzech płatkach.

– Pomnij, książę! Jeżeli przysięgniesz – masz w mocy mnie, moje życie i mój kwiat. 
W purpurowym płatku zaklęta jest miłość, w błękitnym wierność, a w białym moje 
serce. Gdy przestaniesz mnie kochać, opadnie purpurowy, gdy zdradzisz błękitny, a 
gdy opadnie biały płatek, pęknie moje serce i rozwieję się w mgłę, białą i lekką – tu 
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zadrżał głos i łzy ukazały się w wielkich oczach rusałki...
Książę niecierpliwie położył dłoń na kwiecie, a drugą ręką objął mocno rusałkę:
– Kocham ciebie śliczna rusałko i nigdy, przenigdy nie pokocham innej...
Uwierzyła rusałka obietnicom księcia... Kochali się długo na zalanej światłem 

księżyca polanie... Książę został z rusałką, nie wrócił do zamku. Rusałka była szczę-
śliwa, las rozbrzmiewał jej wesoły śmiechem. Zdawało się, że książę zapomniał  
o swych zamkach, ziemiach, bogactwie, że dobrze mu u boku ukochanej. Ale pew-
nego dna powiedział:

– Miła rusałeczko, tyle czasu upłynęło, muszę wracać...
Rusałka krzyknęła boleśnie i rzuciła się w jego ramiona.
– Nie jedź, nie porzucaj mnie, szeptała, tuląc się do księcia
Książę objął rusałkę, całował jej usta, włosy, szyję
– Nie, nie porzucę ciebie najmilsza, wrócę, albo... jedź ze mną!
– Nie mogę miły, ściągnę na ciebie i siebie klątwę króla elfów, nie wolno mi po-

rzucać moich kwiatów, odpowiadam za nie, ale ty możesz zostać tu ze mną...
– Wrócę do ciebie najmilsza! Przysięgam! Przekażę zamek i ziemie młodszemu 

bratu i wrócę, nigdy się nie rozstaniemy, przysięgam!
Rusałka odprowadziła ukochanego aż do granic swego lasu:
– Idź więc i wracaj prędko, a nie zapomnij o złożonej przysiędze – szepnęła.
Wrócił książę na zamek, powitano go radośnie, bo już za zaginionego bez ratun-

ku go miano. Rozpoczęły się uczty, turnieje, światowe życie! Ze wszystkich stron 
zjechali goście, ochoczo bawił się książę przy kielichu, ale mimo, że otaczał go rój 
pięknych kobiet, pamiętał o złotowłosej rusałce, o swej miłości i przysiędze. Chciał 
wrócić do niej, zostawić wszystko: złoto, władzę, zaszczyty.

Ale zły los zniszczył wszystko. Wśród dam goszczących na zamku była bardzo 
bogata pani, która za wszelką cenę chciała zostać żoną księcia, nie z miłości, a dla 
tytułu księżnej.

Nadeszła jesień... Na polanie rusałek było dziwnie pusto i cicho, wiatr zrywał 
liście z drzew i gnał je daleko, daleko...

Pod białą brzozą siedziała rusałka, ale jakże zmieniona! Twarz miała przezro-
czystą i bladą, usta spękane od gorączki, oczy smutne, przygasłe i pełne łez. Ręce 
drżące i smukłe tuliły do nagich piersi zaklęty kwiat. Właśnie wczoraj spadł z niego 
purpurowy płatek, a teraz drży na wietrze ten koloru błękitu...

– Miły, miły – szepce rusałka i łzy z jej oczu spływają na kwiat. Daremnie, oto 
opada drugi płatek.

Rzuca się rusałka na ziemię, obejmuje smukły pień brzozy i przez łzy woła:
– Niech bym się w mgłę rozwiała, niech spada i trzeci płatek, niemiłe mi życie – 

łka rozpaczliwie.
Pochyla się nad rusałką biała brzoza, długie gałęzie gładzą tkliwie drżące ramio-

na, a złote liście jak łzy spadają na głowę leżącej.
Nadleciał wiatr – uniósł ze sobą rozpaczliwe łkanie leśnej dziewczyny i poniósł 

hen, daleko.
Wpadł wicher do zamku księcia, zakręcił się po komnatach, przemknął do sali 

jarzącej się setkami świec. Przy stole ucztuje książę, przy nim siedzi dama, piękna, 
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ale czarne oczy ma zimne, nie ma w nich czułości i dobroci, jest tylko duma i pycha. 
Krucze włosy strojne ma w brylanty, na palcach moc pierścieni, szaty skrzą się od 
klejnotów. Usta ma bez uśmiechu, władcze, dumne! A książę? Patrzy na nią oczaro-
wany, nie dostrzega egoizmu, okrucieństwa, pychy. Nagle usłyszał płacz, rozpaczli-
wy, pełen bólu... i...wołanie?

– Kto to? Kto tak płacze?
– To tylko wiatr, mój książę,  – odpowiada dama
– Ale ja wyraźnie słyszałem płacz, pełen skargi, a ten głos, skąd ja znam ten głos?  

– zastanawia się książę...
– Zdaje ci się, drogi książę – mówi dama i puchar wina podsuwa, a w nim ziele  

niepamięci skruszone, poi już nim księcia dość długo...
– Zamknijcie okno, rozkazuje książę
Listopad. Polana rusałek pusta? Nie, opodal brzozy klęczy cień pięknej niegdyś 

i wesołej rusałki... blada, przeźroczysta twarz, złote włosy stargane wiatrem... A 
kwiat? Drży, drży biały płatek, aż wolno odrywa się i spada na ziemię. Pęka serce 
rusałki i nagle nie ma jej, jest tylko mgła, lekka, przezroczysta... Już wiatr ją porywa.. 
Jęknęła biała brzoza, przygięła się do ziemi, zapłakał las za swą rusałką, a wiatr niósł 
mgłę w stronę książęcego zamku.

Ogromny jest książęcy zamek, ma cztery wieże, na najwyższej powiewa herbowa 
chorągiew. Stanął książę na wieży i patrzy. Oto jego ziemie bogate, oto wsie lud-
ne, pracowite, oto lśniące pasmo rzeki i w dali las ciemnieje. Las... coś drgnęło w 
sercu księcia... zadumał się, zapatrzył... las, las a w nim... kto? Tego nie mógł sobie 
przypomnieć. Zbyt długo karmił serce i myśli jadem zapomnienia i lutni też do ręki 
nie brał. A może jej struny poruszyłyby pamięć, przywołałyby wspomnienia... Ale 
nie ma już lutni, odkąd tu pani księżna nastała, bo jego żoną już jest owa dama o 
zimnym serce...

– Nie wypada księciu bawić się lutnią  – orzekła.
Stanął książę na wieży i duma... O czym? Nagle zawiał wiatr, lekka mgła prze-

słoniła krajobraz. Ale dziwna to mgła, coś w niej drżało i śpiewało... Poczuł książę 
zapach konwalii, ale skąd konwalie jesienią? To pachną jej włosy! Poczuł wilgoć na 
dłoni – deszcz? Nie, to łzy!...I nagle z mgły szept cichy:

– Zapomniałeś miły, zdradziłeś, przestałeś kochać..
To jej głos, ukochany, srebrzysty, a taki smutny! Wszystko, wszystko powróciło, 

zda się księciu, że to jakby wczoraj!
– Wrócę do niej – woła – i nagle przypomina sobie złożoną przysięgę i kwiat za-

klęty... A może jeszcze nie jest za późno?
Wpatruje się w lekką, pachnącą konwaliami mgiełkę...
To ona! Dostrzega we mgle ukochane rysy, oczy, loki pachnące, złote...
Nie, jej już nie ma, to mgła, tyle z niej zostało! Pękło serce leśnej rusałki. Wspo-

mniał książę swoją leśną przygodę, swoje prawdziwe kochanie. 
Śmiercią odkupię swoją zdradę i winę – woła, wyciąga ręce do mgły – wybacz, 

ciebie jedną kochałem, złotowłosa rusałko!
Mgła oddala się, unoszona przez wiatr..
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– Nie odchodź! – woła książę i rzuca się z wieży
Runął na kamienny dziedziniec, trysnęła krew... z góry lekko spłynęła mgła i otu-

liła leżące nieruchomo, martwe ciało księcia. Kilka błyszczących kropel upadło na 
strzaskaną twarz. 

Łzy to były czy deszcz?
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Arkadiusz Stosur, Nowy Sącz, godło: Wiśniowy Sad

Podpalacz

Niełatwy jest los podpalacza. Choć wiele może on zdziałać w pojedynkę.
– Podpalaj, podpalaj – krzyczały dzieciaki z balkonów szarych bloków na osiedlu.
– Nie mogę, jestem sam.
– To, co nie wiesz, co masz robić – wołały coraz głośniej dzieci. Było ich tylko tro-

je, ale słyszał ich już chyba każdy w okolicy. Brakowało tylko policji i straży pożarnej. 
Marian zaczął walkę z czasem i samym sobą. Nie wiedział, co się może wydarzyć. 
Chciał tylko sprawiedliwości. Ale po swojemu, jak zwykle. Nie przemyślał tego, nie 
znał wszystkich szczegółów. Wiedział tylko, że nie odzyska straconych pieniędzy. 
Musi zatem sam wymierzyć karę, jak? Wiadomo, najszybciej jak się da i najprościej. 
Marian nigdy nie był dobrym uczniem, ale miał w sobie dużo ambicji i sprytu. Tak 
mówili koledzy i nauczyciele, ale nie wiedział o tym.  Słońce wychylało się wolno 
zza zielonych wzgórz wielkiego miasta. Ptaki kwiliły, próbowały śpiewać. Ulice były 
puste, napełnione rosą poranną i lekkim światłem. Gdzieniegdzie na asfalcie zakwi-
tały kwiaty przymrozku, budziło się życie ze snu i pomruków. Pojawiały się pierwsze 
psy, umykały koty. Marian stał oparty o starego volkswagena. Już sam kolor budził 
odrazę  – wiśniowy z czarnymi zderzakami. I ta nalepka z literą D. Oznaka niedojrza-
łego, zestarzałego luksusu.  Trzeba spróbować – niech Niemcy mają za swoje, niech 
ich ogień pochłonie. Marian nie namyślał się już zbyt długo, w oknach zapalały się 
światła, dzieciaki przestały krzyczeć. 

Ta decydująca chwila przedłużała się – kanister z benzyną stał obok niego. Czekał 
na wykorzystanie, na spełnienie woli Mariana. Chłopak wreszcie się zdecydował, 
szerokim gestem podniósł jedną ręką metalowy pojemnik. Polewał złocisto – brązo-
wym płynem zabrudzone karoserie aut stojących w szeregu na osiedlowym parkin-
gu.  Zaraz się dowiemy, kto tu rządzi, myślał Marian. Teraz prowadził szybką kalkula-
cję. „Albo ja, albo oni. Muszę im pokazać. Wygrać. Nikt już mnie nie potrzebuje. Nie 
ufa mi. Ale jakie to ma znaczenie, rządzi ten, kto ma ogień. Było już? Walka o ogień? 
Walka z ogniem? Tak, jestem strażnikiem ognia, który jest wieczny. Pora zaczynać. ”

Więc postanowione. Nie można się już wycofać. To jak przekręcony w drzwiach 
klucz, włączony alarm, zgłoszony meldunek, przywołany pies. Wszystko wydarzy się 
tu i teraz. Natychmiast. Jeszcze chwilę popatrzę w czyste okna mieszkań rozświe-
tlone płomieniem gazowych palników, elektrycznych lamp i piekarników. To jest jak 
sen. Jeszcze niedawno szła tędy droga krzyżowa ludzi z sąsiedztwa. Nieśli krzyż i 
śpiewali religijne pieśni wielkopostne. W nieszczęściu i utrapieniu byli silni, szli ra-
zem, trzymali się za ręce. W ich oczach widać było błękit i nadzieję. Pół na pół. Teraz 
jest cicho, ludzie budzą się, podnoszą z łóżek, myją senne ciała, parzą kawę i kakao, 
podgrzewają mleko. W powietrzu unosi się powoli woń płatków śniadaniowych, 
wanilii i cynamonu, wypełniając klatkę schodową. Gdzieś w głębi osiedla uderzają 
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o siebie naczynia, odzywają się dziecięce głosy, napominania matek i pohukiwania 
ojców. Ale świt to jedyna pora, gdy ciszy jest najwięcej. Wciska się wszędzie, gdzie 
popadnie. Gdzie znajdzie, dopadnie i opadnie bezbronnego człowieka. Wtedy wy-
pełni szczelnie zakamarki świata, domu ciała i własnych myśli. Czy ciszę słychać? A 
pewnie, ostatnio przecież coraz częściej się wsłuchuje w nią. Jest dobrą przyjaciół-
ką, wytrawną i doświadczoną przewodniczką. Pomaga mi, gdy dopada strach, stary, 
wyrafinowany przeciwnik. Wie, kiedy uderzyć w czuły punkt ciała i duszy. Chociaż 
z tą duszą to nie wiadomo. Czasem przeszkadza, a niekiedy pomoże, bo można po-
wiedzieć, że to przez nią życie jest trudne, a człowiek czuje się zagubiony, niepewny 
i zły. Na samego siebie i innych też. Ale nie zawsze. Bo czasem, nawet często, nie 
wie, co i kto mu zawinił. Tak jest dziś ze mną. Zagubiłem się już o świcie. Może to ta 
mgła. Może nieustępliwa senność. A może tylko chłopięca ciekawość. Albo bardzo 
ludzka próżność... nie wiem... Boję się, że jak zamknę oczy, to przeniosę się do inne-
go świata, gdzie nie będzie nikogo znajomego, tylko krajobraz księżycowy, piasek, 
skały, no, jedna mała rzeczka. Dla urozmaicenia. Nigdzie żywej duszy. Na razie za-
pamiętuję każdy szczegół, drobiazg, detal, mini –świat osiedlowego krajobrazu. In-
nego wyjścia nie mam. Nie mogę już czekać. Aż nadejdzie wiosna oczekiwana przez 
wszystkich ludzi w mieście. Aż drzewa zakwitną, trawa się zazieleni, powrócą ptaki, 
a dzieciaki będą krzyczeć zamiast mówić. A wszyscy dostaną udaru mózgowego od 
nieustannego wpatrywania się w słoneczne grymasy i uśmiechy. Ale dlaczego wciąż 
tak pusto. Wszyscy się ukryli. Czekają na mój ruch, gest, wybuchowy początek dnia? 
A może panicznie się boją, wykrzywiają usta w błazeńskich minach przed krzywymi 
lustrami małych łazienek bez okien, za to z zaciekami na suficie i dojrzewającym 
grzybem na ścianach. Czego chcieć więcej, perfekcyjny, samolubny świat postawił 
mnie tutaj. Stoję więc i wpatruję się w liszaje mgły. Odpalam zapalniczkę, wyjmuję 
papierosa. Zapalam go, zaciągam się, czekam. 

Tyle tu niepotrzebnych rzeczy i cały ten świat źle ułożony. Wyciągnąłem z kiesze-
ni zamszowych spodni pudełko zapałek.

Pierwsza zapałka, zielony volkswagen bora...
... rodzice wyrzucili mnie z domu, gdy byłem bardzo młody... szesnaście, może 

siedemnaście... włóczyłem się po parkach, potem poznałem paru kumpli, chodzili-
śmy na włam i imprezy; dzieliliśmy się kasą, było wesoło... były dziewczyny, nawet 
niebrzydkie...

Druga zapałka, ciemny mercedes...
... wreszcie poznałem Jolę, to było nagłe, wybuchowe... Jola, co tam z Jolą, wia-

domo, jakie są dziewczyny, ładna, bo ładna, ale nie chce iść do roboty; chce mieć 
tylko dziecko, czy ja wiem, komu to potrzebne...

Trzecia zapałka, czerwona skoda.
... od imprezy do imprezy można żyć, chociaż znajomi też się odsunęli, jak trafi-

łem do szpitala po przedawkowaniu, odeszli, gdy wracałem, dom był pusty... cho-
dziłem między ścianami, rozmawiałem z ptakami, czasem... myślałem  – może zro-
bię spis rzeczy ważnych, tych najważniejszych... może jakieś są…

 Czwarta zapałka, niebieska honda.
... przestałem pić i palić, nadszedł czas na rozprawienie się z resztą nałogów; 
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przyzwyczajeń; nawyków; zgubnych drobiazgów; spotykałem się z Jolą coraz rza-
dziej; to nie było takie proste; nie takie jak na samym początku, gdy była ciepłą, 
miłą i radosną osobą; zaczęło się jej po prostu wydawać, chciała być królową, księż-
niczką... czy ja wiem, kim jeszcze, tego nie wiedział nikt inny…

Piąta zapałka, żółty fiat.
… każdy by tak chciał, trochę tu, trochę tam, raz z tym, raz z innym… ona nie mu-

siała wybierać, nie rozumiała wielu rzeczy; odchodziła i wracała, jak dobra pogoda; 
malowała się, płakała, potem klęła i śmiała; diablica i anioł w jednym, ale miała nie-
zwykły uśmiech i czar; tylko jak wpadała w szał, to niszczyła wszystko.. trzeba było 
zaczynać wszystko od początku…

Szósta zapałka, granatowe beemwu
... czy ten wyjazd do Anglii był potrzebny, to tego nie wiem; tak się rozjechaliśmy  

– każdy w swoją stronę; wiadomo, chciało się zarobić, a że przy okazji dziecko, to 
tak widać pisane; kochaliśmy je bardzo i dalej bez niego życia nie ma, wiadomo, to 
skarb jedyny; a to więzienie, przypadkiem wyszło, niesprawiedliwie, ale więzienia 
też dla ludzi; wrobili mnie w to podejrzenie zabójstwa i kradzieży; adwokat był w 
porządku, młody, ale zdolny, ambitny, ta gadka o sprawiedliwości i poprawie czło-
wieka to była mowa, jak Cyceron jakiś, prawie; potem po wyjściu z paki uciekało 
się od ludzi jak najdalej, trochę w góry, potem sport uprawiałem, kolarstwo, biegi, 
nawet triatlon, bo wytrzymały byłem; potem kontuzja barku, pół roku szpitala, le-
czenia, rehabilitacji; tam Ankę poznałem, nową kobitę, byliśmy razem, ale się nie 
składało tak dobrze, jak mogło być… wreszcie zacząłem podpalać, nie wiem, z nu-
dów, ale to dobrze mieć władzę, niech się boją, niech wstają wcześnie rano, niech 
nie czują się zbyt pewnie…nowa, prywatna rewolucja!

Siódmej zapałki nie było, złamała się. Przecież jestem niepoczytalny, co mi zro-
bią. 

Człowiek wiele może wytrzymać, ale i tak potrzebuje drugiej osoby, żeby z nią 
pogadać, pobyć, dla niej się myje, perfumuje, stroi, dla niej uczy się ładnie mówić  
i spluwać gdzie popadnie… 

Pamięć podpalacza cofała daleko, wtedy zatarły się miejsca, ludzie i postacie…był 
zupełnie gdzie indziej. Wyobrażał sobie, że leci nad światem i łowi uchem wszystkie 
dźwięki, widzi wszystkie obrazy w pomniejszeniu, a świat wydawał się krainą ma-
łych ludzików. Nie mógł nic mówić, tylko leciał i leciał, nieuchwytny i szybki Widział 
ludzi, ale nie mógł im pomóc, tak obleciał całą kule ziemską, wrócił na osiedle, gdzie 
ludzie zostali obudzeni hukiem wybuchających zbiorników z paliwem. Samochody 
eksplodowały jeden po drugim, na parkingu czekało ze dwieście do egzekucji. Tak 
o nie dbali sąsiedzi, grzebali nieustannie we wnętrzach starych fiatów, polonezów 
i mercedesów, jakby chcieli z nich wydobyć ducha szybkości niezniszczalności na 
zawsze… stawali się czarodziejami mechaniki, wirtuozami dizajnu, ekspertami od 
elektroniki… a potem przez lata dokładali kasę na części zamienne, a starocie i tak 
się psuły, bo taki był ich los. W ostatnim aucie zobaczył w ułamku sekundy starusz-
ka,  co mieszkał na parterze często jeździł na ryby o świcie. Teraz drzemał w jasno-
zielonym wartburgu, sprawiał wrażenie martwego.

– Panie Franciszku, panie obudź się pan, jeszcze jest czas – wołał z rozpaczą do 
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staruszka otwierając drzwi auta. Wziął śpiącego, malutkiego zwiniętego w kłębek 
starca na ramiona jak dziecko, postawił go na ziemi pięć metrów dalej.  – Co, co pan 
wyprawia, co się, moje auto, moje wędki! – Rozpacz staruszka zagłuszyły kolejne 
eksplozje.

Nad miastem zawisła pomarańczowo – brunatna łuna, jakby jesień skradała się 
niebem. Miasto nie spało, nie zaśnie tak przez kolejny tydzień, wielki tydzień nie-
pokoju. A Marian? Zaprzyjaźnił się ze staruszkiem, pod wpływem jego rad skończył 
studia, ożenił się z Jolą, spłodzili potem jeszcze trójkę dzieci. Mieszkają w górach, 
przy granicy polsko-słowackiej, bo tam najspokojniej, jak mówią. Co do podpalania, 
to okazało się, że to dzieciaki zaprószyły ogień petardami, Marian nie mógł jedynie 
odpalić papierosa, stąd siedem zużytych zapałek. Ale za to uratował staruszka, któ-
ry miał atak serca i potrzebował natychmiastowej pomocy. To Marian go uratował. 
Niełatwy jest los podpalacza. To jest, można by powiedzieć… bohatera.   
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Krystian Węgrzynek, Katowice, godło: Karol M. Weber

Dziewczyna z miasta kata

1. CREATIO EX NIHILO

Na początku brat nasz Heinrich Nottebohm wytyczył główne ulice. A kończyły się 
one placami braci: Wilhelma, Fryderyka i Gebharda, te zaś dawały początek nowym 
ulicom i placom, niczym gwiazda pięcioramienna: ramię Ducha wyznaczał zamek 
Wincklera, ramię powietrza Królewskie Gimnazjum, ramię wody zbór reformowany 
nasz luterański, ramię powietrza – gmach Pałacu Sprawiedliwości, ramię zaś ognia, 
z którego iskry wszystko się tu narodziło pawilon Dworca Kolei Żelaznej. I tak nasz 
Schwiegervater miasto na osuszonych stawach począł budować – z chaosu i tutej-
szego brudu powoli zaczął się wyłaniać nasz Porządek i Czystość. 

I oto nastał dzień szósty.  Czas, by w końcu stworzyć tutejszego nowego człowie-
ka – umytego i schludnego. Trzeba go nauczyć solidnej pracy. Posłuszeństwa wobec 
państwa. Starannej wymowy. Choć to niektórych braci może nieco zaskoczyć – weź-
miemy człowieka tej ziemi, jak już wskazywał nasz Ojciec Fryderyk, i uczynimy na 
nasz obraz i podobieństwo.  Rację bowiem miał Max Waldau, kiedy pisał, że tubylcy 
to „zdziczali, zezwierzęceni ludzie z zewnątrz.”

 – Zatem – dr Holzer spojrzał na Johannesa Herringa – zacznijmy dzieło dnia 
szóstego. 

 – Który? – zapytał Johannes – kłaniając się usłużnie.
Holzer spojrzał z dachu hotelu Welta na budzące się do życia miasto – brat He-

inrich tak to pięknie zaplanował: słońce wschodziło nad lożą, a zachodziło nad Pla-
cem Ojców – Założycieli.

Od strony kopalni Ferdynand wracali górnicy z nocnej zmiany, niemal wszyscy 
poszli w stronę Bogucic, tylko jeden młody robotnik skierował się w stronę rynku.

 – Ten! – wydawało się, że palec wskazujący Wielkiego Mistrza nieomal dotykał 
czarnego górnika.

Brat Johannes ukłonił się powtórnie, choć bez tej samej czołobitności.

2. LIST NA OSTRZU SZTYLETU

Karlik przyspieszył kroku – chciał przekroczyć cieszący się złą sławą most, przy 
którym kiedyś straszyły topielice, a teraz uśmiechali się masoni. Już dwa razy wi-
dział w tym miejscu, nad samą Rawą, tę niepokojąco piękną, długowłosą dziewczy-
nę. Wyciągała z rzeki kamień i wkładała go tam ponownie – podobne jak ta Frau-
lein, która u złotnika na Johannesstrasse wielekroć przymierza pierścień, ale czeka 
na tego, kto go jej kupi.



67

Wchodząc na most instynktownie obciągnął poły kamizelki i poprawił kaszkiet 
na głowie. Usłyszał jakiś plusk, ale nic nie zauważył. „Sylfido!” – krzyknął, ale tylko 
w myślach, bo głos uwiązł mu w gardle. Nazwał ją tak, bo przypominała mu jakąś 
postać z ballady Bluchera czy Heinego. Nie pamiętał już dobrze i nie chciał pamiętać 
tych wszystkich książek, dat i wzorów, bo przerwanie gimnazjum na Wielkanoc tego 
roku było ciągle niezagojoną raną.  W zamian chciał pamiętać o niej, ale jej nie było.

Zrezygnowany ruszył w stronę rynku. Nie był pewien, czy omija go błogosławień-
stwo czy przekleństwo. I mimo iż ostatnio miał wrażenie, że ktoś go śledzi, to cokol-
wiek miałoby się stać, nie chciał, by stało się bez jego udziału. Jeśli bowiem jej nie 
ma, to nie ma już nic. Przypominał sobie ojca  – wyciągniętego z kopalni na noszach, 
bez obu nóg i już bez światła w oczach  – który zdążył jeszcze powiedzieć: „Beczeć 
może teraz. Ale za chwila bierz się do roboty. Matce trza pomóc”. Już nie będzie 
czapki maturzysty, wrocławskiej uczelni i lekarskiego gabinetu, takiego, jaki ma dr 
Arndt! Będzie szola na dół, chodnik, ściana, fedrowanie, szola na wierzch. Zgodnie 
z tradycją rodu.

Wrócił nad rzekę, zbiegł na brzeg i nic  – pustka. Wyciągnął vielleichtkę z kieszeni, 
zaświecił, zrobił kilka kroków do przodu i dalej nic. Nurt rzeki niósł brzozową gałąź, 
w którą zaplątany był wianek. W oddali jakaś grupa wykonywała dziwaczne ćwi-
czenia gimnastyczne – podnosili najpierw wysoko jedną nogę, potem wyciągali w 
tym kierunku rękę, potem wyciągali się w szpagacie… I tak po kilka razy. Wyglądali 
jak zahipnotyzowani, powtarzając sekwencję ćwiczeń za prowadzącym  – niezwykle 
szczupłym i wysokim mężczyzną. 

Wrócił na opustoszały rynek. Tylko w głębi Querstrasse, niedaleko osławione-
go Apollotheater, głośno rozmawiała grupka osób. U wylotu Johannesstrasse, pod 
latarnią, rozpiętą na żelaznej lince u szczytu kamienic, siedziała ubrana w biały ko-
stium baletnicy dziewczyna.  Twarz miała zasłoniętą dłońmi. 

Kiedy się przed nią zatrzymał, podniosła głowę.
Miała zapuchnięte oczy. Chyba dlatego odważnie zapytał, czy chce się przejść 

w stronę Suedparku. Wstała bez słowa i ruszyła za nim. Poczuł się nagle jak nurek, 
który pierwszy raz dotyka odległego dna. Tak dobrze znana droga wyglądała teraz 
jak ze snu. Trafika na rogu była magiczną szafą przechodnią, dorożki wokół dworca  
– eleganckimi karetami, a wznosząca się w górę ulica Eichendorffa przypominała 
łagodną magię jego poezji. Na uroczym Blucherplatz, mimo późnej pory życie towa-
rzyskie tętniło  – widział czerwoną, pobudzoną alkoholem twarz piwosza, badawcze 
spojrzenie spod lorgnona damy w fioletowym kapeluszu i – na ułamek sekundy – 
przeszywające, zielone oczy smukłej dziewczyny. Jacyś dwaj jegomoście w identycz-
nych tyrolskich kapeluszach, siedzący w ogródku piwnym u Wanjury, przyglądali im 
się ze śmiechem.

Kawaler był jednak ciągle onieśmielony zapierającą dech pięknością. Piękność 
zaś sprawiała wrażenie nieobecnej.  Była bardzo drobna, miała na sobie białą, tiu-
lową sukienkę, białe pończochy i baletki na stopach. On był postawny, marynarkę 
miał przewieszoną przez ramię – noc była ciepła. Kiedy zatrzymał się na Duerer-
strasse 4, przed swoim domem, otworzył szeroko usta ze zdumienia  – w drzwiach 
tkwił sztylet, rozcinający zwój papieru. Na rękojeści ktoś wyrył cztery litery SSGG. 
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 – Teraz już tego nie powstrzymamy – powiedział chłopak, przyglądając się ręko-
jeści.

Dziewczyna spojrzała mu prosto w oczy i pokiwała głową.
– Ach, ty już wiesz? – zaśmiał się do niej nieco sztucznie, by ukryć narastający lęk.
Zacisnął dłoń na rękojeści, wyrwał ostrze z drzwi i rozwinął rulon. 
Wzywa się ponownie obywatela Wienzek Karl do stawiennictwa na posiedzenie 

tajnego sądu ludowego, które odbędzie się dziś o północy na skraju lasu przy „Klod-
nitzquelle”. Brak stawiennictwa skutkuje wydaniem zaocznego wyroku bez możli-
wości złożenia wyjaśnień przez wzywanego.

Pod tekstem był jeszcze umieszczony ozdobnym gotykiem podpis:
VEHM.
Zbladł. Czuł, że Sylfida przygląda się mu uważnie. 
– Obudzę mamę i zostaniesz w domu dopóki… nie wrócę.
Ostatnie słowa wypowiedział drżącym głosem. Spojrzała na niego pytająco. Po-

dał jej rulon.
 – Vehm to starogermański sąd ludowy… – zaczął, ale poznał po wyrazie twarzy 

Sylfidy, że ta informacja jej nie zaskakuje  – Studiujesz prawo? W Breslau? Wolisz 
poczekać przed domem?

Dzwon Kościoła Mariackiego zaczął bić dwunastą. Okrył ją marynarką.
Usiadła na schodach i otarła łzy.
Przez ułamek sekundy wydawało mu się, że zobaczył jakiś dziwny błysk w jej 

oczach. Podniósł sztylet z ziemi i ruszył w stronę Suedparku. 

3. SĄD KAPTUROWY

Karol wchodził coraz głębiej w las, ale na nikogo nie trafił. Gwar z restauracji 
Singera stawał się coraz cichszy, coraz wyraźniejszy  – szum Kłodnicy. Usłyszał trzask 
łamanej gałązki. Chciał coś krzyknąć, ale nagle w płucach zabrakło powietrza. Pew-
nie śledzili go od samego początku. A może ich razem? A jeśli ta milcząca Sylfida ma 
coś z tym wspólnego?

Doszedł na skraj polany.
– Stój Wienzek. Ani kroku dalej.
Zatrzymał się, głos dobiegał zza drzew. Słyszał już tylko potężne uderzenia swego 

serca.
– Przez stryk i miecz wzywam cię do mówienia prawdy!
Ten drugi głos zdawał się jakby nieco znajomy.  
– Karolu Wienzek! Powinieneś był przyjść przed dwoma tygodniami.
Ten pierwszy głos brzmiał jednak przychylniej.
– Nic o tym nie wiem. Już nie chodzę do szkoły. 
– To cię nie usprawiedliwia. Sąd nie zaprasza, sąd wzywa.
Dwie postacie z kapturami nałożonymi na głowy wyłoniły się zza drzew. Wyższy 

miał w ręce nóż, niższy – sznur.
– Ale tu zaszło chyba jakieś nieporozumienie.
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Kapturowi zaczęli zmierzać w jego kierunku.
– Ignorantia legis neminem excusat – niższy uformował pętlę.
– Audiatur et altera pars – nieomal odruchowo wykrztusił Wienzek i próbował 

się cofnąć, ale potknął się i wpadł na drzewo. Zakręciło mu się w głowie. Kiedy się 
ocknął, zobaczył nad sobą dwie pary oczu.

– No i co druga strona ma do powiedzenia?
– Panowie, przecież jestem po waszej stronie!
– No nareszcie stary, gadasz do rzeczy.
Znowu ten głos. Karol już go kiedyś słyszał.
– Możesz się wykupić, Karl. Leć do Singera po flaszkę reńskiego.
– Heinz?
Karol przypominał sobie starszego kolegę z gimnazjum, który dręczył go już kie-

dyś przy otrzęsinach. Był synem dyrektora huty Marta, co zapewniało mu absolutną 
nietykalność i pełne pobłażanie ze strony nauczycieli.

Obaj, jak na komendę, zerwali kaptury z głów. 
– I Jacob.
Ach, tak. Jego ojciec jest właścicielem kilku sklepów w śródmieściu. Karol uznał, 

że tak elitarne międzynarodowe towarzystwo może mieć ciągle ten sam cel – pona-
igrywać się z głupiego tubylca.

– Zostawcie mnie w spokoju.
Przez chwilę wydawało mu się, że widzi ją stojącą za plątaniną nieodległych krza-

ków. Że w jakiś sposób kontroluje każde zdanie.
– Zostawcie nas w spokoju.
– Nie idzie nam o dziewczynę Karl – Heinz uśmiechnął się – idzie nam jak zwykle 

o ciebie.
– Zawsze zależało nam na tobie – dorzucił Jacob i wybuchnął śmiechem.
Jak w kalejdoskopie przeleciały mu przez głowę sceny z wnętrza gimnazjalnych 

murów: przedrzeźnianie jego gardłowego śląskiego akcentu, wyśmiewanie jego 
wielosezonowej jedynej pary butów, rzekomo przypadkowe obijanie na lekcjach 
gimnastyki, wpychanie w rolę „ochotnika” na niecierpianych lekcjach historii, zanu-
rzanie głowy w spluwaczce.

– A tobie wolno śmiać się w szabas? – rzucił z desperacką ironią w stronę Jacoba. 
– Już po hawdali, Karolku – Jacob poklepał go po policzku.
– Tym razem martwimy się o twoją karierę  – Heinz otrzepał jego marynarkę z 

igliwia.
– Nie chcemy, żebyś zapchał sobie płuca węglowym pyłem – Jacob posadził go i 

oparł o drzewo.
– Chcemy ci pokazać pewne możliwości, które zmienią życie zasranego auto-

chtona… 
– … w życie zamożnego pruskiego obywatela. – Heinz patrzał mu teraz prosto w 

oczy.
Karol słuchał ich z narastającą podejrzliwością. Dwóch rozkapryszonych i złośli-

wych starszych kolegów próbuje podwójnie zabawić się jego kosztem, czy też..?
– Nie wierzę wam!
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– A co ci pozostaje?  – Jakob lustrował go wnikliwie.
– Będę pracował. Będę… walczył.
– Świetnie ci to do tej pory wychodziło, Karl – przerwał z łagodną ironią Heinz.
– O co wam, do cholery, chodzi?
– Nareszcie – równocześnie krzyknęli Heinz i Jacob.
– Wytłumaczcie mi wszystko po kolei. Na serio.
Po tej deklaracji tajny dwuosobowy sąd ludowy mógł zmienić formułę obrad. 

4. TAJNY LIKWIDATOR LÓŻ

Ojciec doktor Andrzej Polczyk, zadowolony z rezultatów poufnej audiencji u Le-
ona XIII, wracał z Rzymu do Prus koleją transalpejską. Plan zaaplikowania najsil-
niejszej odtrutki, jaką został III Zakon, na masońską zarazę, zaakceptowano w ca-
łej rozciągłości. Zresztą każdy, kto choć zajrzał do encykliki Human Genus, nie miał 
najmniejszych wątpliwości – w dzisiejszych czasach tylko bracia franciszkanie, po 
katastrofie jezuitów, mogli skutecznie walczyć z braćmi wolnomularzami.

– Okropna pogoda – westchnęła z wyraźnym austriackim akcentem młoda dama, 
podkreślająca swój styl imponującym, letnim kapeluszem.

– Obrzydliwa. Najpierw ten nieznośny upał, a teraz te deszcze – dodała starsza z 
nobliwym czepkiem zasłaniającym siwe włosy.

Ojciec Andrzej, siedzący przy drzwiach przedziału, udawał, że śpi, ale nie mógł 
powstrzymać uśmiechu. Przypomniał sobie czasy dzieciństwa i jedną z pierwszych 
lekcji śląskiej kindersztuby. Czerwiec był taki jak dziś – lało niemiłosiernie. Kiedy 
głośno powiedział, że pogoda jest brzydka, dostał od matki w twarz.

– Zapamiętaj Wicek – powiedziała – To Pan Bóg daje ludziom pogodę i przyjmu-
jemy ją taką, jaka jest. Pogoda jest odpowiednia. Powtórz.

– Pogoda jest odpowiednia.
Starsza dama, siedząca przy oknie znacząco chrząknęła. Teraz się zorientował, że 

bezwiednie wypowiedział to zdanie głośno.
– Panie wybaczą, w Wiedniu się już rozpogadza. Słyszałem, jak zawiadowca roz-

mawiał z konduktorem.
Damy spojrzały nań ze zdziwieniem. Skłonił się i wyszedł na korytarz. Było zupeł-

nie pusto. Życzliwość i zaufanie Jego Świątobliwości były dla niego tak potężnym 
bodźcem do dalszych działań, że najchętniej siadłby na miejscu maszynisty i jeszcze 
bardziej rozpędził lokomotywę. Franciszkanin w oknie pociągu na nowo zobaczył 
salę audiencyjną.

– Lux ex Silesia. Odrodzenie przyjdzie ze Śląska, ojcze Andrzeju. Zaraza masońska 
i socjalistyczna epidemia ustąpią przed potęgą III Zakonu. Ojciec sądzi, że Wrocław 
jest już bezpieczny?

– Zaczynamy budowę klasztoru w Karłowicach. Jego Eminencja Kopp już nas od-
wiedził…Wasza Świątobliwość, czy biskup Kopp…

– O niczym się nie może dowiedzieć. Jest zbyt lojalny wobec Berlina. Dlaczego 
zatem Kattowitz?
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– To współczesna Sodoma, którą niemieccy masoni założyli w miejscu starej gór-
nośląskiej wsi. Bezlitośnie wypleniają wiarę rzymską. Zakładają kolejne loże wolno-
mularskie. Są już trzy, Ojcze Święty: niemiecka, żydowska – senioralna i junioralna. 
Rozbudowują zbór protestancki. Mają też budować drugą synagogę.

– Musi ojciec odbudować Śląski Kościół!
– Na prastarej chrześcijańskiej ziemi stawiają kamienice z jawnymi pogańskimi 

znakami, przez starokatolików ludowi zaczynają mącić w głowach, psują młodzież w 
szkołach, w podejrzanych klubach…

Ojciec Andrzej zerknął dyskretnie do przedziału, by się upewnić, czy jego bagaż 
podręczny, a szczególnie podłużne pudło jest na swoim miejscu. Od czasu powrotu 
z japońskich misji nie rozstawał się właśnie z tym pakunkiem. Uważny i orientalnie 
przygotowany pasażer dostrzegłby japoński napis Katori – nazwę najstarszej szkoły 
walki mieczem.

5. TAJEMNICZA FIGURA ŚW. JANA

– Twoje zdrowie, Karl! – krzyknęli równocześnie Heinz i Jacob wznosząc toast bu-
telkami wina przyniesionymi przez Wienzka z restauracji Singera. Siedzieli na pniu 
zwalonego drzewa i patrzyli w nurt rzeki. Karol pił z nimi, acz niechętnie. Potrakto-
wał to jako kolejny dowcip pruskich kowbojów wobec czerwonoskórego Ślązaka, 
więc myślami był już przy Sylfidzie, czekającej pod jego domem.

– Przemyśl naszą propozycję! – Heinz poklepał go protekcjonalnie po ramieniu.
Mało go to teraz, kiedy widmo egzekucji rozpłynęło się w nadrzecznej mgle, ob-

chodziło. Ale dla świętego spokoju powiedział, że propozycja jest ciekawa i się nad 
nią zastanowi.  

– To jest decyzja na całe życie… – dodał Jacob. I urwał nagle, bo usłyszeli miaro-
we stukanie, jakby młotkiem w kamień.

– Stein? Strick? – zapytał Heinz, nasłuchując dźwięków dochodzących od strony 
Singerowskiego Biergarten.

– Grass – Jacob osunął się z pnia drzewa na trawę.
– Gruen – dorzucił Karl podnosząc do wino w zielonej butelce – Panowie, a teraz 

czuję się naprawdę winny!
Wybuchli głośnym, uwolnionym przez alkohol śmiechem. Śmiali się jeszcze 

chwilę leżąc na trawie i patrząc na gwiazdy. Przez chwilę słychać było tylko cyka-
nie świerszczy i odległe głosy restauracyjnego przyjęcia, ale po upływie kilkunastu 
sekund znowu usłyszeli kilka stuknięć, a po kilku kolejnych ciężki kamienny łoskot. 
Poderwali się wszyscy. Odgłosy dochodziły ze skweru, przylegającego do Biergar-
ten. Wienzek chciał coś powiedzieć, ale Heinz położył wskazujący palec na ustach, 
a Jacob zamknął je otwartą dłonią. Heinz dał znać, by poszli za nim. Podeszli bliżej 
zarośli, ale kiedy dobiegły do nich ściszone głosy, zaczęli się skradać w tym kierunku. 
Przycupnęli blisko skweru. Wienzek poznał to miejsce – to tu przeniesiono figurę 
św. Jana staraniem właściciela Singera i znanego działacza katolickiego Filipczyka.  
Kiedy – na rozkaz Heinza – położyli się w trawie, ich oczom ukazał się następujący 
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widok: dwóch młodzieńców w gimnazjalnych czapkach klęczało przed cokołem, na 
którym umieszczono figurkę; bynajmniej się nie modlili do patrona tej nocy. Jeden 
z nich trzymał w ręku młotek i majzel, drugi  – probówkę z jakąś zawartością. Na 
ziemi leżała pęknięta tablica z napisem Heiliger Johannes, bitte fuer uns. Wienzek 
uważnie przyjrzał się twarzom gimnazjalistów; bez żadnej wątpliwości byli to jego 
młodsi koledzy z Koenigliches Gymnasium – ten blondyn to na pewno Albert Kor-
fanty, tego drugiego, ciemniejszego, kędzierzawego znał tylko z widzenia. Alberta 
znano z antypaństwowych ekscesów, szkolne władze upominały go już kilkakrotnie.

Albert odłożył narzędzia i wziął do ręki menzurkę z proszkiem.
– Masz pojęcie, co to może być, Albert?
– Teraz to chyba tylko sproszkowana rdza.
– Masz rację, ale sprawdźmy to jeszcze u Brunona na warsztacie.
Wienzek lekko zakasłał, ale natychmiast zasłonił usta obiema rękoma, zauwa-

żywszy piorunujący wzrok kompanów. Korfanty i jego kamrat spojrzeli w kierunku 
zarośli, ale nie zauważyli obserwujących.

– Najważniejszy punkt wykonany – rzekł zadowolony Albert i wskazał ręką na 
tablicę. Na cokole ukazała się stara tablica, pokryta polską inskrypcją: 

Święty Janie, módl się za nami.
– Wykonany, ale zbierajmy się stąd. Gdyby nas nakryli, to wyrzuciliby nas ze szko-

ły nawet przed maturą.
Gimnazjaliści podnieśli narzędzia, wzięli menzurkę i poszli w kierunku restaura-

cji. 
Heinz spojrzał wymownie na Karla.
– Nie masz pojęcia, jak ważne było dzisiejsze posiedzenie naszego Vehmgericht! 
Karlik spojrzał ponownie w kierunku zarośli i odniósł wrażenie, że ona tam jest i 

przygląda mu się z chorobliwym zainteresowaniem.

6. INICJACJA

Pod wieczór, w uroczystość ścięcia św. Jana Chrzciciela, kiedy ciężkie, purpurowe 
chmury zawisły jak kurtyna nad brzegiem Rawy, wolni mularze byli gotowi na wnie-
sienie światła do kamienicy przy Friedrichstrasse. 

Katowicki, industrialny moloch, odurzający się na przemian kopalnianymi i hutni-
czymi wyziewami, z heroicznym wysiłkiem wchłaniał rozgrzane powietrze. Pierwsze 
podmuchy wiatru, zwiastujące zbliżającą się burzę, ocuciły jednak mieszkańców: 
skrupulatni żydowscy kupcy, handlujący przy kramach na Ringu, bezładnie chowali 
towar, chłopcy, jeszcze nieoblepieni kopalnianym pyłem, odrywali plecy od piasz-
czystego brzegu rzeki, grupka rozchichotanych dam w jasnych sukniach, wychodzą-
ca ze sklepu Baendera, rozpierzchła w różnych kierunkach. Człowiek, przyglądający 
się im z drugiego piętra kamienicy, był mężczyzną w sile wieku. Niezwykłej powagi 
dodawały mu siwe włosy, opadające do ramion i zawieszona na złotym łańcuchu 
węgielnica, połyskująca między wyłogami surduta. Już chciał zamknąć okno, kiedy 
z daleka usłyszał tę dziwnie szeleszczącą, słowiańską niemczyznę. Na stoliku leżał 
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fartuch, obwiedziony niebieską lamówką, powinien już go założyć i zejść do loży, 
sięgnął jednak po niedużą, dyskretną lunetę.

„Kapoty i kapelusze mają już niezgorsze. Ale czy tamci wyglądali inaczej? Prze-
stajemy ich mieć pod kontrolą.  Chociażby ten maturzysta – mąciciel, którego dwa 
tygodnie temu brat Julius wyrzucił z gimnazjum za zniszczenie figury św. Jana. Ale 
co dalej? Kończymy budować miasto, zacznijmy budować nowego człowieka!”

Pierwsze krople deszczu uderzyły o szyby. Wielki Mistrz zdecydowanym ruchem 
zamknął okno. Ucichł gwar ewakuującego się śródmieścia. W jednej chwili zniknął 
świat niewtajemniczonych, bowiem dla 235 członków loży „Zum Licht im Osten” 
czas i miejsce dokładnie wyznacza nie meteorologia, a astrologia: Caput Draconis 
właśnie wchodzi w znak Panny, a to jedyna chwila w całym 5895 roku od zbudowa-
nia świata na czas przejścia. Taniec się już rozpoczął.

Wraz z wybiciem godziny ósmej do Sali Przygotowań, leżącej w północno –za-
chodniej części, zbudowanej na oktagonalnym planie Loży, wkroczył Brat Strasz-
ny; towarzyszył mu jeden z czeladników. Kiedy Brat, zwany też Ekspertem, zobaczył 
spłoszonego adepta, zadbał, by jego głos zabrzmiał jeszcze bardziej złowieszczo: 

– Jesteś gotów? 
Wienzek był tymczasem głęboko zatopiony w rozmyślaniach. Niechby go tu oj-

cowie zobaczyli! Nie przed drzwiami kościoła, a w przedsionku masońskiej loży! Nie 
z różańcem i książką do nabożeństwa, a z ludzką czaszką i naczyniem z siarką. W 
klepsydrze przesypywały się ostatnie ziarenka. Już chciał ją obrócić, kiedy zobaczył, 
że… sama obraca się w powietrzu. Patrzył na nią jak zahipnotyzowany. Oj, Wienzki, 
Wienzki, takich cudów toście nie widziały. Nagle czarną, aksamitną opaską zasło-
nięto mu oczy. 

Ktoś pchnął go na ścianę, ktoś szarpnął, ktoś podtrzymał. Serce – tego się nie 
dało opanować – zaczęło bić jak oszalałe. Ileż ich tu musi być! Nie uwierzyli mi?  Nie 
będę wieprzkiem do ubicia, będę kozłem ofia… Wtem na gardle poczuł zimne, me-
talowe krawędzie. Czuł, że brakuje mu tchu, że dwa żelazne ramiona i ciasna pętla 
zamykają dopływ powietrza. Zaczął się dusić, kiedy odstawiono węgielnicę od jego 
szyi.

– Loża oczekuje od ciebie odwagi, niezbędnej do otrzymania światła.
Kroczył dalej wśród ciszy, ale już po chwili zadrżała posadzka. Bracia tupali moc-

no w podłogę. 
 – Huze! Huze!
Rumor ustał, kiedy okrążyli salę po raz trzeci. Rozległo się uderzenie młotka.
– Kto przychodzi?
Karol usłyszał szept.
– Biedny, ślepy kandydat, który pragnie być przeniesiony z ciemności w światłość.
Powtórzył głośno podpowiedź. 
– Bracie Ekspercie! – ponownie rozległ się złowieszczy głos. Poczuł, że po lewej i 

prawej stanęły jakieś postacie. Mocno chwycono go za nadgarstki. Zbliżała się trze-
cia postać i wtem poczuł mocne uderzenie drewnianym przedmiotem w czoło. Ase-
kuracja okazała się na tyle mocna, że się nie zachwiał. I usłyszał inny, spokojny głos.

– Niech cierpliwie czeka na decyzję Czcigodnego Mistrza.
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Mistrz z zaciekawieniem przyglądał się „obrabianemu kamieniowi”. Więc to 
on rozpocznie nowy etap! Ten polski Prusak wcale nieźle się prezentuje – wysoki, 
szczupły, jasnowłosy. Syn robotnika w usmolonej koszuli? No i katolik? Cóż. W na-
szej loży jest ich 54 i nie można mieć do nich zastrzeżeń. Nie wycofali się nawet pod 
groźbą ekskomuniki tego rzekomego reformatora Leona XIII. Wprowadza go brat 
Johannes. Einfach sicher! Ten chłopak jest podobno bardzo gorliwy! Paryż był wart 
mszy, Katowice są warte naszych ceremonii.

Uczeń uklęknął na lewym kolanie. Prawa noga z prawą ręką utworzyła krzyż Tau. 
Na znak posłuszeństwa ucałował Biblię. 

– Przysięgam.
– A teraz, tkwiący w ciemności, powiedz, czego najbardziej pragniesz?
– Pragnę światła.
Po uzyskaniu odpowiedzi Mistrz oznajmił donośnym głosem:
– Fiat Lux!
I stała się światłość. Zerwano mu opaskę z oczu. Zamknął je oślepiony blaskiem 

świec. Otworzył i odruchowo podniósł głowę. Wysoko nad nim rozciągało się 
olśniewające, rozgwieżdżone niebo. Czyżby unieśli sufit? Stał na stopniach ołtarza 
przed długowłosym dostojnikiem, opartym o wielki tron. Jego wzrok przygważdżał 
do podłogi. Poniżej stał tłum, uważnie przyglądający się adeptowi. W pierwszym 
rzędzie rozpoznał Heinza i Jacoba. 

– Czeka cię jeszcze jedna próba – usłyszał głos Mistrza – Musisz zejść tajemnym 
przejściem do rzeki Rawy i przynieść magiczny kamień nimfy Roździanki.

W jednej chwili wszystko wokół niego zawirowało, jakby tym razem przyklejo-
no mu do twarzy czarną chustę. A kiedy naprawdę otworzył oczy, stał znowu nad 
brzegiem rzeki. Jasnoniebieska mgła nieco się rozproszyła. Na trawie leżał lśniący, 
japoński miecz. W oddali zobaczył smukłą, długowłosą dziewczynę. Tę prawdziwą.  
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