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  Dzisiaj czwartek. We wtorek to by³o. 
Szed³em prêdko, nie tyle z poœpiechu, 
bo ju¿ po robocie, co dla rozgrzewki. 
Œnieg sypa³, a¿ tu okiem zawadzi³em 
o dom. Dom jak dom, zwyczajny, ce-
glany, ceg³a stara, tu i ówdzie obsy-
pana i odbarwiona, ale patrzê, miejsce 
jakieœ takie na nim... Niby nic, tyle 
¿e œnieg go siê nie trzyma. Ca³y front 
domu oœnie¿ony jak siê patrzy, bo od 
nawietrznej (a tu, jak wspomnia³em, 
sypie), tylko to jedno miejsce, nie wie-
dzieæ czemu, go³e. Go³e i – uwierzcie
mi – choæ dom z ceg³y, jakby... za-
ró¿owione. Poczu³em nieprzyjemne 
swêdzenie.
  Wieczorem wróci³em tam, przygl¹-
dam siê – to samo. Posta³em chwilê 
i znów mnie zaczyna swêdzieæ. O to 
sz³o. Narzuci³a mi siê myœl: swêdzi go! 
Potrz¹sn¹³em g³ow¹: absurd, komplet-
na g³upota, ale myœl nie da³a siê ju¿ 
odpêdziæ. Tej nocy nie mog³em za-
sn¹æ. I tak myœlê: jak swêdzi, to albo 
wrzód mu siê robi, albo rana goi. Nad 
ranem znów tam zajrza³em.
 Pracê mam mêcz¹c¹ i odpowiedzial-
n¹. Robiê za kurek na koœciele. Ludzie 
kurka na koœciele potrzebuj¹, musz¹ 
przecie¿ wiedzieæ, w któr¹ stronê siê 
zwróciæ, a jakby co, dok¹d zwiewaæ. 

Swêdzenie Odświętna, jednowersowa 
chwila poezji

Do póŸna nieraz robiê, wczoraj noc¹ 
wraca³em, przed tym domem przysta-
jê. Z pocz¹tku nic, zapóŸniony prze-
chodzieñ skrzypn¹³ na œniegu, cisza... 
wreszcie coœ jak chrapanie... albo ra-
czej chrzêst. Tak mi siê wyda³o, ¿e to 
dom ociera siê sam o siebie. Znajo-
me miejsce na murze jakby jeszcze 
bardziej... nie, to bzdura.

Pi¹tek

  Dziœ pod koœcio³em stan¹³ jakiœ ob-
ciuchaniec z synem.
- Widzisz tego darmozjada? – ojciec 
zwróci³ siê do dziecka wskazuj¹c na 
mnie – to przez niego... przez niego 
nie mogê ci kupiæ najlepszych zaba-
wek i drogich ³akoci.
  Powiedzia³ co wiedzia³ i wszed³ do 
koœcio³a. A ch³opak posta³ tak jeszcze 
chwilê, nagle skoczy³ w œnieg i zacz¹³ 
kule lepiæ. A potem tymi kulami... we 
mnie. Wróci³em do domu obola³y. 
Wcz³apa³em siê na piêtro, zaparzy³em 
herbatê, pocztê przegladam, rachunki, 
wielka obni¿ka cen, a¿ tu koperta ró-
¿owa bez adresu, bez nazwiska, tylko 
napis: „Kurek! Otwórz to zaraz”. 
Dziwne. Rozrywam kopertê, a w œrod-
ku okropnym pismem namazane: 
PODRAP!
  Nie mog³em spaæ do rana. Jak on to 
zrobi³? I jeszcze: co to swêdzi? Wrzód, 
rana?

Sobota

  Stojê przed domem. Przed Nim. 

MICHAŁ WORWĄG

Przygl¹dam siê, faktycznie, skrzynka 
na listy na wprost stoi. Blisko ma, 
na wyci¹gniêcie rêki. Przed nim ani 
trawniczka nawet, w¹ski chodnik i za-
raz ulica. Stojê przed t¹ skrzynk¹, list 
mnê w kieszeni. Rozgl¹dam siê. Głu-
pio jakoœ. Wreszcie z biciem serca do-
padam skrzynki, wrzucam. Przepadło,
tam w skrzynce moje pismo. Do 
Niego! Wywali³em na œwistku pa-
pieru jedno pytanie, to najwa¿niejsze: 
wrzodzieje czy goi siê?
  Znów stojê na dachu. Coœ mi tu ostat-
nio niewygodnie. Wiercê siê i krêcê, 
choæ wiatru nie ma. Coœ mnie uwiera 
tu i tam. Swêdzi. Nie wypada siê dra-
paæ – ludzie patrz¹.

Niedziela

 Dosta³em odpowiedŸ. A w³aœciwie to 
nie ¿adna odpowiedŸ. Odpisa³ krótko: 
„Bez dyskusji. Drap!” Co robiæ?
  W pracy bez zmian. Ci¹gle robiê za 
kurek... ale ju¿ bez przekonania.

  Co to? Œroda, czwartek? Niewa¿ne. 
Drapiê. Noc w noc, do rana. Do krwi.
Potem na koœciele oczy mi siê klej¹, 
raz omal nie spad³em. Dom czasem 
wzdycha i jakby siê wzdryga³. Czy 

to westchnienia ulgi, czy przedœmiert-
ne drgawki? Pomagam w dojœciu do 
zdrowia czy przed³u¿am agoniê?

Ponie...?

  Dom wygl¹da lepiej. Czêsto mruczy 
z ulg¹, jak kot. Muszê wiêcej drapaæ...
  Ksi¹dz mówi, ¿e taki kurek to mu nie-
potrzebny, a ja na to, ¿e kurek w ogóle 
nikomu niepotrzebny, ¿e to przes¹d 
i zwyrodnienie. Zwyrodnienie? Ha, 
sam nie wiem dlaczego, ale tak powie-
dzia³em. Powzi¹³em postanowienie. 
Odchodzê. Idê do normalnej, uczciwej 
pracy.

Œro

  Odkry³em, ¿e wrzód... ¿e rana... że 
to nie tylko tam, na domu. To jedno 
z wielu miejsc. Zaraz niedaleko jest 
te¿ takie na chodniku, w szparze miê-
dzy p³ytami, drugie za kioskiem z ga-
zetami. Naby³em te¿ bardzo praktycz-
ne wahade³ko, dziêki czemu znala-
z³em jeszcze kilka w parczku po dru-
giej stronie. D³uga swêdz¹ca prêga 
przy nabrze¿u... i za miastem. Chodzê 
wszêdzie, bez pomocy nie dam rady. 
Dlatego piszê. Czytajcie, drapcie. To 
nakaz, obowi¹zek, misja! Kto nie dra-
pie, niech nie je. Ja drapiê, zdrapujê 
palce do krwi. Swêdzi coraz wiêcej, 
coraz wszêdziej, coraz swêdziej... ko-
niec œwiata czy pocz¹tek nowej ery?

Michał Worwąg
dawniej kurek na kościele

„Kto mi odda moje zapatrzenie”


