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W dzieñ targowy

Koszyce. Wrzesień. 2000.
Ze strzelistej wieży katedry św. Elżbiety robi zdjęcie dołu.
Widzi się. Chroni go stalowa siatka na motyle.
Dwanaście lat temu był tutaj.
Na letnich koloniach ze stoczni im. Lenina.
Podłego wzrostu obywatel kraju demokracji ludowej.
Wydawał zielone stukoronówki, uzyskane na podstawie
błękitnej książeczki walutowej, na lody truskawkowe.
Plastikowe modele samolotów. Arachidy w polewie.
Na czterdziestu tubkach pasty “Elmex” zrobił niezły interes.
W hotelu “Hutnik” wypił pierwsze w życiu
(kupione przez Jarosława G.) ohydne piwo i usnął.
Teraz widzi się jak we śnie.
Przyjechał tu z bratem Pawłem. Bo sobie obiecał.
Zostawił żonę i pięciomiesięczną córkę na tydzień.
Może dziewięć dni. Potrafi być konsekwentny aż do Bólu.
Pije schłodzonego “Bażanta” w zupełnie nowym państwie.
W przerwach pomiędzy knajpami ma wyrzuty.
Ale tym razem to brat rzyga, bo mieszał.
Przypomina mu się przywilej koszycki (1374)
i dobrotliwie uśmiechnięty ksiądz Tiso.
Widzi się w dole. Obok fontanny.
Prowadzą go błędy, które jeszcze przed nim.
16.6.2004
***
Hipermarket prześliczny
jego światło pachnie
jakby było z katedry
u wejścia – wielki cmentarz
(jak donosi prasa)
na 1200 samochodów
ludzie z lękiem
dotykają półek niebosiężnych
akurat na otwarcie
hermetycznie pakowany
Bóg jest w promocji
za jedyne 4, 99
serwis anielski na wrotkach
potwierdza wiadomość
w Biurze Obsługi Maluczkich
– diabolicznie duszno się robi
kupuję 4 piwa slipy męskie
3 pary skarpet
ze stoiska okładek
macha lakierowana
Szymborska, córka Nobla.
26.3.1998
***
Mój Ojciec coraz czêœciej przechodzi na drug¹ stronê Skrwy.
Tam gdzie trwa wojna i roœnie trawa.
S³yszy strza³y w lesie. Z braæmi ³owi piskorze.
Opowiada o ¯ydach mieszkaj¹cych w rynku.
Robi dowcipy s¹siadowi zza miedzy.
Nie zabija dwóch Rosjan przy³apanych na szabrze,
choæ proponowa³ mu to oficer NKWD.
A ja stojê przed mostkiem. Nie mówiê – Tato, wracaj.
Udajê, ¿e s³ucham. On powtarza siê jak hejna³.
W oczach siê kurczy. Znikaj¹ w nim obrazy.
Nad lasem zapada s³owo: Zmierzch.
Pusta noc nadchodzi. Któr¹ sobie wyobra¿am.
***
Z³e jest w Tobie i czeka.
Pewnoœæ je rozzuchwala.
Mówi – popatrz.
Skoro jesteœ taki jak mówisz,
nic Ci nie grozi.
S³abe jestem.
Niczego nie chcê.
Tylko na mnie
popatrz.

HERMINA HAINTZE
Falenica, ostatnia warszawska stacja
na linii otwockiej. Wybuja³e zielsko
porastaj¹ce krawêdzie peronu pachnie
zieleni¹ i czerwcem; zza drucianego
ogrodzenia na stacjê zagl¹da przedmieœcie. Kilka kroków od dworca, na
sporym placu, znalaz³ sobie miejsce
lokalny ryneczek. Na co dzieñ nieco
senny; w wiosenne i letnie popo³udnia
na szerokich alejkach miêdzy stoiskami panuje nastrój niemal spacerowy:
ma³o kto siê spieszy, mo¿na pogawêdziæ o odmianach ziemniaków lub
wymieniæ uwagi na temat sposobów
gotowania bobu (z koperkiem!). Plac
o¿ywia siê w soboty, gdy zje¿d¿aj¹ tu
kupuj¹cy i sprzedaj¹cy z ca³ego Mazowsza. Z lokalnej agory niespiesznie
wymienianych kulinarnych pog³osek
zmienia siê w gwarny, t³umny bazar.
To tu odkry³am radoœæ „chodzenia na
targ”. Nie „robienia zakupów”, a w³aœnie „chodzenia na targ”; lepiej zrozumia³am „je¿d¿enie na jarmark”, ten
topos ulubionej rozrywki i matron, i
dziewcz¹t.
Najpierw trzeba siê wybraæ. Wzi¹æ
porz¹dn¹ torbê albo plecak. Namówiæ
na towarzystwo mê¿a lub s¹siadkê.
Rozmieniæ pieni¹dze na drobne. Iœæ
– nie spacerem, ale i nie szybko, bo to
trochê obowi¹zek, a trochê œwiêto.
Bazar rozlewa siê na pobliskie chodniki i ulice, ale granice odcinaj¹ siê wyraŸnie. Kulisy z desek, p³ótna i pordzewia³ych rurek podtrzymuj¹cych pasiaste parasole ograniczaj¹ go jak scenê swoistego teatru; blaszane budki i
plastikowe skrzynki jak parkan otaczaj¹ ten tajemniczy ogród œwiata.
Wejœcie do g³ównej alejki zajê³y stosy
cebuli i sznury czosnku. Dalej kwiaty
i sadzonki walcz¹ o miejsce z plastikowymi obrusami i ró¿noœciami z metalu i tworzywa. Pomyœlnie omijam t³ocz¹ce siê a¿ na œcie¿kê meble i ¿eliwne brytfanki. Tu tania bi¿uteria i zabawki, a po s¹siedzku towary niemal
luksusowe: ¿ytni chleb pieczony na
p³ycie pieca, miody z pasieki z pobliskiego Józefowa, kwas chlebowy
domowej produkcji. Gdzie b¹dŸ rozsiad³y siê stoiska z warzywami i owocami, najbardziej barwna i najbardziej
zmienna czêœæ targowiska. W kwietniowy poranek: skrzynki z jab³kami,
po deszczu b³yszcz¹cymi czerwieni¹,
odbijaj¹ od przemok³ej zieleni pêków

szczypiorku i pietruszki, spoza których gdzieniegdzie nieœmia³o wygl¹daj¹ skrzynki z wczesnymi, szklarniowymi ogórkami. W czerwcowe przedpo³udnie koszyki z pierwszymi truskawkami umoœci³y siê wœród stosów
ogórków i pachn¹cych pomidorów;
obok pyszni¹ siê pêczki przeroœniêtych rzodkiewek, wielkich jak m³ode
buraczki. Jeszcze kilka dni i lipcowe
s³oñce bêdzie po³yskaæ na gronach
bia³ych i czerwonych porzeczek. Zaczarowany ogród. Ale nie dajê siê na
razie skusiæ; pewnie jak Aladyn w grocie skarbów (niedbale przerzucone
przez siatkowe ogrodzenie dywany
wzmacniaj¹ orientalne skojarzenia) idê
g³ówn¹ alejk¹ prawie do koñca. Bêdzie czy nie bêdzie? W zesz³ym tygodniu nie przyjechali. Jest: stoisko
z kaszami („budki krupne”, przypomina mi siê fraza z opisów dawnej
Warszawy). Kasza jaglana, ¿ó³ciutka,
drobna, œliczna, bajecznie tanio, piêæ
z³otych za kilogram. ¯eby dobrze usposobiæ do siebie sprzedawczyniê,
dokupujê jeszcze suszon¹ ¿urawinê.
Niech bêdzie te¿ kandyzowany imbir.
Jest tylko w kostce czy w p³atkach?
Teraz mogê siê zanurzyæ w bazarku.
Cieszê siê intensywnoœci¹ przelewaj¹cego siê tu ¿ycia. Ile kolorów, faktur,
zapachów. Ile odcieni zieleni; liœcie kapusty: bia³a, w³oska, pekiñska, ozdobione delikatn¹ koronk¹ koperku, odbijaj¹ od powa¿nej, b³êkitnawej zieleni porów i broku³ów. Ciesz¹ zmys³y i
wyobraŸniê, daj¹ odpoczynek oczom.
Worki ziemniaków, zapiaszczone buraki i marchew dodaj¹ swej ciê¿kiej
powagi. Stragany z rurek i desek, plastikowe palety, drewniane skrzynki i
polowe ³ó¿ka, lichoœæ, bylejakoœæ, tymczasowoœæ konstrukcji – paradoksalnie – dodaje realnoœci, przypomina, ¿e
to wszystko na serio. „W tej, jak j¹
zwano trochê na wyrost, altanie/ naprawdê budce z dykty i blachy falistej
(...) owoce, usta, pestki by³y rzeczywiste...”. Stragany z polowych ³ó¿ek i
sk³adane krzese³ka tworz¹ przestrzeñ,
która wydaje siê o wiele bardziej realna ni¿ ca³kiem solidne mury stoj¹cego
po drugiej stronie ulicy Domu Handlowego „Fala”. Sk¹d to siê bierze?
Dlaczego bazarek w Falenicy jest tak
rzeczywisty i tak pe³en ¿ycia, tak radosny i kipi¹cy energi¹ (przy budce

z miot³ami a¿ siê chce kupiæ miot³ê
i odlecieæ lub nawet... pozamiataæ), a
wielkie sklepy s¹ w najlepszym razie
nudne, nieraz tchn¹ce zmêczeniem,
a czasem ponure jak szklane laboratoria? Czy to wynika z bliskoœci, bezpoœrednioœci kontaktu miêdzy aktorami rozgrywaj¹cego siê tu prostego
przedstawienia? Z umownoœci dekoracji? Czy to z powodu przestrzeni: wydzielonej doko³a, ale otwartej w niebo,
na s³oñce i deszcz ze œniegiem? Mo¿e
trud sprzedawców, którzy na w³asnym straganie sprzedaj¹ te same produkty, po które o œwicie jechali na
gie³dê warzywn¹, do m³yna czy na
w³asne pole, inaczej rezonuje w duszach kupuj¹cych ni¿ – nie mniejszy
przecie¿ – trud kasjerek i magazynierów.

Bazary, targowiska, agory, rynki i
ryneczki; kiedyœ wokó³ nich powstawa³y miasta. Teraz – spychane na obrze¿a, coraz czêœciej ustêpuj¹ miejsca
kawiarniom i sklepom z pami¹tkami
(i tylko nazwy ulic przypominaj¹, ¿e
tu by³ D³ugi Targ czy Rynek Starego
Miasta). Zostawiaj¹c w œródmieœciach
ostatnie placówki w postaci kwiaciarek i babæ z pietruszk¹, wybuchaj¹
z ca³¹ si³¹ na peryferiach: na Kole,
w Otwocku czy w Falenicy. W ten
sposób dawne centrum przesuwa siê
ku peryferiom – nie traci jednak wcale swej skupiaj¹cej mocy: przyci¹ga i
skupia ludzi, ludzkie sprawy, energiê
i pragnienia; przyci¹ga i skupia ¿ycie,
by pyszni³o siê tu sw¹ ró¿norodnoœci¹, by przelewa³o siê z obfitoœci. Ta
skupiaj¹ca si³a, która stworzy³a miasta
i wydŸwignê³a cywilizacje, pulsuje na
bazarku w Falenicy. To tu pulsuje centrum. Miasto. Skrzy¿owanie szlaków.

