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prowadzi go emerytowany proboszcz. 
Ca³kiem niedawno grono przyjació³ 
Vala, zwane Zakonem Dylanitów, 
zrobi³o tutaj zlot. I proboszcz by³ tego
wieczora ca³kiem udatnym kelnerem. 
Bo... ten alumnat kupi³a parafia, a wi-
docznie za zas³ugi, czêœæ tego zabyt-
ku klasy zero – hierarcha z kurii pro-
boszczowi podarowa³. Nie, nie odda³ 
– sprzeda³ za z³otówkê. Tak zwan¹ 
symboliczn¹. W imieniu parafii mia³ 
dokonaæ tego wikariusz, czyli pod-
w³adny kupuj¹cego. Ale gdzie by mia³ 
g³owê do takich operacji b. proboszcz. 
Zapomnia³ nawet tê z³otówkê uiœciæ. 
On już siê martwi³, że przyjeżdża doñ 
na polowanie sam arcybiskup polowy. 
A że s³abo purpurat strzela to... może 
mu zajêcy dostrzeli dyrektor banku 
rolniczego. Jak to w ma³ym miastecz-
ku... Proboszcz zna jêzyki to i sam 
coœ ciekawego opowie tym z Izraela, 
wêdruj¹cym po Polsce œladami dziad-
ków. Upewni³ siê Val B. co do kon-
cepcji cicerone w sutannie. A propos
sutanny. To zupe³nie przypadkowo 
b³ysn¹³ mu teraz kadr z przesz³oœci. 
Religii uczy³ go ksi¹dz Micha³ Czaj-
kowski. Przypadek? Czyżby?!.. Re-
ligia jeszcze by³a wtedy w szkole. 

W tymże budynku dawnego s¹du kasz-
telańskiego ojciec Dawida Warszaw-
skiego domalowa³ w¹sy na portrecie
cara. I musia³ uciekaæ „z Tykocina za 
ocean”. I taki jest tytu³ ksi¹żki, któr¹ 
skrybn¹³ Boles³aw Gebert – za³ożyciel 
komunistycznej partii USA. – Tu zna 
siê wszystkich, a w dużym mieœcie 
ludzie nie znaj¹ nawet s¹siada z klatki 
schodowej. A czy ktoœ poduma³ nieco 
nad sam¹ perfidi¹ kondensacji semio-
logicznej – „klatka schodowa”. De-
minutyw z za³ożenia. Brzmienie od-
padowe. WydŸwiêk wiêzienno-prze-
strzenny. – Ech – splun¹³. Przez lewe 
ramiê bo by³ prawicowcem. Przes¹d-
ny nie by³ ale... Kiedy tak deliberowa³ 
na stary rynek zajecha³ luksusowy 
autokar firmy Man z men&women 
from Israel. Val B., który amatorsko 
t³umaczy³ Shelley`a na nasze, wita³ 
wysypuj¹cych siê z blaszanego wielo-
ryba autokaru – turystów z krainy Jo-
nasza: – Welcome in sztetl Tiktin –
³¹cz¹c jêzyk Szekspira z jidysz. Zna-
komit¹ wiêkszoœæ stanowili m³odzi, 
smag³olicy, smolistow³osi p³ci obojga,
tak na oko osiemnastolatkowie. By³o 
i kilkoro starszych, wysiadali jako o-
statni, jakby z obaw¹. M³odzi w nie-
wielkich myckach na czubkach g³ów 
emitowali zeń decybele jak na targu
czy dyskotece. Val B. wœród nich na-
mierzy³ wysok¹, ciemnobrewą, wy-

różniaj¹c¹ siê piêknoœæ o migda³o-
wych oczach. – Czy jesteœ może ku-
zynk¹ Racheli Tiktin z Hollywood? 
– spyta³ z uœmiechem. – Tiktin to 
w jidysz Tykocin i przodkowie tej 
gwiazdy s¹ z Tykocina – dodał z prze-
konywuj¹cym aktorstwem.
- Niestety nie. – odpowiedzia³a inda-
gowana. - Nazywam siê Eva Naftali 
i jak wiem to z opowiadañ, ktoœ z da-
lekiej rodziny dziadka by³ znanym 
poet¹ u was. Tyle, że w Warszawie. 
Ale nie tylko dlatego tu teraz jestem. 
Po lukrowanym krakowskim Kazi-
mierzu – Tykocin ma byæ ponoæ taki, 
jaki i bywa³ przed wojn¹ – ripostowa-
³a skrótowo dziewczyna. 
- Tak siê sk³ada Evo, ¿e tym prze-
œwietnym poet¹ z biblijnego rodu
Naftali to może byæ li tylko Jonasz 
Zna³em go. Bywa³ tu w Tykocinie 
– doda³. 
  Ta niespodziewanie odkryta relacja 
konkretu i przestrzeni, enigmatu i te-
raźniejszoœci skutkowa³a natychmias-
tow¹ cisz¹ rozgadanej m³odzieży.
  Val B., wszakże dzisiaj przewodnik, 
natychmiast to wykorzysta³. 
– Ma³e miasteczka s¹ jakby stworzo-
ne do dramaturgii istotnych, symbo-

licznych wydarzeń. Tykocin czy Ana-
tewka. Zważcie państwo, że chyba 
prawie wszystkie cuda wydarzy³y siê 
w ma³ych miasteczkach. 
- Nieco chyba siê zagalopowa³em 
– zreflektowa³ siê z uœmiechem. 
- Niezupe³nie. Wcale pan siê nie zaga-
lopowa³, cuda tu siê zdarzaj¹ – czyst¹ 
polszczyzn¹ zwróci³ siê do wprost do 
przewodnika szczup³y stary cz³owiek 
stoj¹cy za plecami m³odzieży. 
- Chwilkê, proszê pana – doda³ po-
spiesznie, by już po hebrajsku zwró-
ciæ siê do wycieczki. M³odzi w coraz 
wiêkszym skupieniu s³uchali starsze-
go, mocno gestykuluj¹cego pana, któ-
ry z doz¹ szczerego wzruszenia coœ 
im sugestywnie i g³oœno perorowa³.
   Eva przesunê³a siê nieco w stronê 
Vala i œciszonym g³osem t³umaczy³a: 
„pan Gerszon urodzi³ siê i mieszka³ 
w Tykocinie. O, ten dom na pó³nocnej 
pierzei rynku... - Rzeczywiœcie w tym
domu by³ onegdaj sklep żelazny Ger-
szonów – konstatowa³ również za-
skoczony przewodnik. Autor totalnej
siurpryzy skończy³ tymczasem ob-
jaœnienia dla m³odych i teraz zwróci³ 
siê do Vala B.: 
- Nazywam siê Aszer Gerszon i uro-
dzi³em siê w tamtym domu – pokaza³. 
- I kiedy w sierpniu 1941 r. Niemcy 
spêdzili wszystkich ¯ydów na plac 
przed koœcio³em... Tam przed pom-

nik Czarnieckiego. Tak, to by³ 24-ty 
sierpnia. My wtedy nie wiedzieliœmy, 
że w lesie pod £opuchowem s¹ już 
wykopane g³êbokie do³y dla nas. Ja 
mia³em trzynaœcie lat. Szed³em z ma-
m¹ ulic¹ Z³ot¹, z rynku w³aœnie na plac 
gdzie już byli wszyscy. I gdzieœ ko³o 
piekarni kuzyna Choroszuchy mama 
popatrzy³a mi tak dziwnie przenikli-
wie w oczy i powiedzia³a:
-  Aszer, ty już po Bar Micwa, ty jakby 
doros³y, wróæ i sprawdŸ, bo ja chyba 
nie zamknê³am porz¹dnie sklepu na 
skobel.
  Uœcisnê³a mnie szybko i mocno, 
i pchnê³a w takie przejœcie do ulicy 
Browarnej. T¹ ma³¹, cich¹ uliczk¹ 
wróci³em do domu od strony rzeki. 
Dêbowe solidne drzwi sklepowe by³y 
zawarte na skobel i k³ódkê. Zrozumia-
³em. I nie poszed³em na plac. Z tamte-
go ma³ego okienka na strychu – wska-
za³ niewielki romb pod kalenicą – wi-
dzia³em jak esesmani eskortowali ca³y 
ten jakby pochód nie wiadomo do-
k¹d. Kilkanaœcie lat temu zobaczy³em 
na scenie Hajfie „Skrzypka na dachu”. 
Musical. I oniemia³em. Jak z Anatew-
ki, ¯ydzi tak samo wychodzili wtedy 
z Tykocina. Na czele przed wszyst-

kimi szed³ skrzypek i grał. I za nim
w milczeniu szed³ ca³y sztetl Tiktin. 
Prosto spod Wiatrakowej Góry za 
Tykocin do ³opuchowskiego lasu... - 
jakby zakończy³ zdanie. 
– A pan, mia³ wtedy tylko kilkanaœcie 
lat – wtr¹ci³ mimowolnie przewodnik 
Val B. 
– Có¿ tam ja? – kontynuowa³ Aszer 
Gerszon – kilka dni tu³a³em siê po la-
sach, a¿ dotar³em do dalszej rodziny
w Knyszynie. Potem Szwecja, USA 
i w koñcu koñców – Izrael. 
– Wydarzeñ i ¿ycia na nie jedn¹ dob-
r¹ ksi¹¿kê – zauwa¿y³ Val B.
– A po co komu ksi¹¿ka – ja ¿yjê 
– zripostowa³ Gerszon – wpatrzony 
w rz¹d starych domków z pó³nocnej 
strony rynku. – O widzi pan – wskaza³ 
palcem. Na otwartych, tak zwanych 
dwuskrzyd³owych solidnych dêbo-
wych wierzejach, wisia³ ciê¿ki skobel. 
Solidny p³at stali kuty ozdobnie.
– Teraz te rekwizyty jak i te kamie-
niczki to zabytek – uzupe³nia³ prze-
wodnik.
– A ja nic do nich nie mam. Ja tylko 
chcê wyjechaæ z Tykocina z takim 
w³aœnie skoblem. Jest tu jeszcze ja-
kiœ porz¹dny kowal? – spyta³.
– Jest. I to bardzo porz¹dny. Jak w każ-
dym przyzwoitym ma³ym miasteczku.

TADEUSZ BURACZEWSKI

 

Za każdym dniem
droga zarasta
w innym miejscu.
Na rzymskich szkieletach
kapliczki,
w szufladach kruszyny
chleba,
portrety za szkłem,
żeby nie pierzchły.
Dalej wszędzie
ciepła krew
i muchy słodko
cenzurowane.
Na świąteczny obiad
przychodzi zimorodek
i wieczny lęk
małych.

HUGON LASECKI

Za płotem
schowano kogoś
przed zmartwychwstaniem.

W magazynie kostiumów
wszystko się zgadza:
kartoteki,
odkurzacze,
pamięć,
i zemsta.

Odległa jest kraina
w której budujesz
gniazdo obok cedru
pod nieba doliną.
Wrócisz, gdy przyjdzie
chwila.

Wyda owoce
co w koronie przydatne.
Budda w królestwie
lasu, w domu,
w kamieniu,
w zwątpieniu.

Przerwany sen.
Postacie w skóry
obleczone.
W sprawie książek
przybyły.
W sprawie różnicy zdań.

Pamiętam zadeptane
ścieżki.
Pamiętam błyszczące
powozy,
zamalowane cegły
gotyckie,
okienka wielkości
książki.
Pamiętam ciepły kamień
babci,
jaskółki na pogodę,
jako ten przez Cyganów
edukowany, co zjada rybę
leżącą odłogiem.
Pamiętam malowane
przygody
i zabijane sny.

Przychodzi ten z dropsami,
częstuje przez dwa i pół
miesiąca.
Jestem przesłodzony.
Przynoszą wózek
i ładują moją część
upartą.

Przyszedł przyjaciel,
przyniósł wannę i wodę
i zabawkę pluszową
przytuloną.

Odchodzi
pochylony dom.
Projektuję
słońce tym,
którzy go tracą.

Bo jest ona,
która pokona
i miłość
i piekło
– ta muzyka
Mahlera.

Gdzieś kończy się
droga,
w kamieniach woda,
wiatr w oczy
– kładka anioła.


