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  Zdrowy rozs¹dek wzi¹³ górê w Bog-
danie:
- Ocipia³eœ? Jak ja ciebie rozkrêcê, to 
ciê matka rodzona nie pozna.
  Bogdan by³ najstarszy, wiêc jego 
musia³o byæ na wierzchu. Kaza³ siê 
wszystkim odsun¹æ, po czym sam 
wydoby³ pocisk z ziemi i wzi¹³ go 
pod pachê.
- Idziemy na milicjê – powiedzia³. 
Widz¹c nasze przerażone miny zadar³ 
brodê do góry. Na jego twarzy poja-
wi³ siê dziwny uœmieszek, który nie 
zapowiada³ niczego dobrego. Ruszy³ 
przodem, my za nim. Przeszliœmy ze 
dwadzieœcia metrów, gdy przystanął
nagle i podniós³ z³owrogie ¿elastwo 
do góry. Rozeœmiany od ucha do ucha 
krzykn¹³: 
- Uwaga, rzucam!
 Rozpierzchliœmy siê na wszystkie 

strony. Nasze piersi przepe³ni³a mie-
szanka strachu i weso³ego podniece-
nia. Zatrzymalismy siê w odleg³oœci 
kilkunastu metrów.

- Rzucam! – powtórzy³ Bogdan.
- Bodziu, nie rzucaj! – zaczêliœmy pro-
siæ.
- A bêdziecie mnie s³uchaæ?
- Bêdziemy!
- Na pewno?
- Na pewno.
- No dobrze, nie rzucê. Wracajcie.
  Wróciliœmy i szliœmy dalej spokoj-
nie. Jedni chcieli Bogdana wyrêczyć, 
na co siê stanowczo nie godzi³, drudzy 
zagadywali przymilnie, ktoœ próbowa³ 
dotkn¹æ przerdzewia³ego metalu. Naj-
m³odsi szli przodem zamaszystym kro-
kiem i rozgl¹dali siê dumnie na boki.
Po pewnym czasie W³adek zacz¹³ 
pow¹tpiewaæ, czy pocisk jest niebez-
pieczny.
- Nadaje siê na szmelc – powiedzia³. 
– £ebki przecie¿ wali³y kamieniami 
i nic.  
  Wtedy Bogdan ponownie wzi¹³ za-
mach i wrzasn¹³ groŸnie, tym razem 
bez najmniejszej iskierki weso³oœci 
w oku:
- Teraz rzucam naprawdê!
  Skulili siê wszyscy, niektórzy ukuc-
nêli i zakryli rêkami g³owy.
- Wszyscy na kolana! Klêkaæ! – wy-
dziera³ siê Bogdan. Wydawa³o siê, 
¿e ju¿ ciska, ju¿ upuszcza... Nie by³o 
rady, padliœmy na kolana i zaczêliśmy 
b³agaæ:
- Bodziu, nie rzucaj! Zawsze bêdzie-
my ciê s³uchaæ! 
  Bogdan stan¹³ nad W³adkiem, jak kat 
z toporem nad klêcz¹cym skazañcem. 
- Na szmelc, czy dobry? – wysycza³ 
przez zaciœniête zêby.
- Dobry, Bodziu, dobry – odpowie-
dzia³ skruszony W³adek.

  Dotarliœmy szczêœliwie do komisa-
riatu milicji. W dy¿urce by³o dwóch 
grubawych milicjantów, którzy mieli 
rozbie¿ne opinie o „bombie”, jak siê 
wyra¿ali. Jeden mówi³, ¿e ju¿ jest nie-
groŸna, drugi ¿e ca³y komisariat mo-
g³aby wysadziæ w powietrze. Nakrzy-
czeli w koñcu nas. Nie przebierali 

w s³owach, poœród których „debilne 
szczeniaki” brzmia³y najprzyzwoiciej. 
Debilne szczeniaki, powiedzieli, na 
drugi raz trzeba zawiadomiæ i nie ru-
szaæ. Na koniec rozdarli gêby:
- A teraz zmykaæ, bo wszystkich poza-
mykamy! Porozpinali bluzy pod szyj¹ 
i wachlowali siê swoimi milicyjnymi
czapkami.
 Wyszliœmy na ulicê. Nasz przywód-
ca rozmasowywa³ w milczeniu obola-
³e od dŸwigania ramiê. Odezwa³em siê 
ze wspó³czuciem:
- Ciê¿ko by³o, co? Wa¿y³a chyba ze 
dwadzieœcia kilo.
- E tam – powiedzia³ Bogdan – móg³-
bym j¹ jeszcze nosiæ do samego wie-
czora.

Niech żyją lasy państwowe (2005 r.)

  Moja droga do pracy wiedzie przez 
niewielki las. Zjeżdżam rowerem z dła-
wiącej się od nadmiaru pojazdów ulicy 
Chełmżyńskiej, która, jako tak zwana 

arteria wojewódzka, przecina wzd³u¿ 
naszą osadę. Zanurzam siê z ulgą w 
krótkim ukojeniu. Nie jest ono pełne, 
nie s³ychaæ bowiem szmeru drzew lecz 
dobiegaj¹cy zewsz¹d g³uchy szum sil-
ników. Mimo wszystko uczucie bło-
giego odprê¿enia mi towarzyszy, kiedy 
tak sunê poœród zieleni w¹sk¹ œcie¿k¹ 
w stronê Rembertowa. Peda³uj¹c za-
stanawiam siê, czego nie dźwigam, 
skoro mi l¿ej, i jawi mi siê bez dwóch 
zdañ: strachu mniej dźwigam. O odro-
binê strachu jestem l¿ejszy. Czy to nie 
dziwne, ¿e dopiero w lesie cz³owiek 
przestaje siê baæ? Jakby partyzantem 
by³ jakim, powracaj¹cym z niebez-
piecznej akcji, albo zbójc¹ uciekaj¹-
cym do leœnej kryjówki. 
  Pokonawszy kilkaset metrów wzd³u¿ 
niewielkiej dêbiny i sosnowego młod-
niaka, zbli¿am siê do dwupasmowej 
drogi, przecinaj¹cej las z po³udnia na 
pó³noc, na linii Anin – Marki. Szum 
zamienia siê w ryk, gdy zatrzymujê siê 
przed asfaltem. Strach znów mnie do-
pada i ci¹¿y w dwójnasób. Czekam. 
Niekoñcz¹cy siê potok aut wali od 
strony wiaduktu z si³¹ górskiej rzeki. 
Muszê w³aœciwie oceniæ odleg³oœæ 
miêdzy pojazdami i, gdy jest ona tro-
chê wiêksza, przejechaæ szybko lub 
przebiec na wysepkê oddzielającą obie 
jezdnie. Uda³o siê. Patrzê teraz w pra-
wo i czekam na odpowiedni¹ chwilê. 
Chcê ruszyæ, lecz coœ mnie powstrzy-
muje. Dobrze zrobi³em. Na pewno 
bym nie zd¹¿y³. Kirk Duglas – ostatni 
kowboj przed oczami staje. Brr! Któ-
ry to ju¿ raz przysz³oœæ swoj¹ widzê? 
Nie zliczê. Mo¿e teraz. Przeje¿d¿am. 
Zd¹¿y³em. 
   Ponownie zanurzam siê w lesie i 
znów czujê siê lekki jak piórko. Od-
dycham pe³n¹ piersi¹, ¿yæ mi siê chce, 
œpiewaæ mi siê chce, wiêc podœpiewujê 
„tra, la, la, la”. Ale tylko przez chwilê, 
bo oto las siê koñczy i trzeba wjechaæ 
przed przejazdem kolejowym na pas-
kudn¹ szosê w¹growieck¹. Có¿ moż-
na rzec – niech ¿yj¹ lasy pañstwowe!

***
Prostokąt dwóch podwórek w trzech ścianach kamienic
na wszystkie strony świata dwie głębie przestrzeni
z chmarą głośnych dzieciaków w ceglanej kieszeni

niewiedzących że szczęście to brak świadomości
że pod ziemią podwórka mogą leżeć kości
że ponieważ czas płynie są tu tylko gośćmi

na bogate dzieciństwo wśród zdarzeń bezmiaru
w kamienicznej przestrzeni w poniemieckim kraju.

***
graliśmy w piłkę
wyzywaliśmy się
chodzili po górach
a nic ale to nic o tobie nie pamiętam
z wyjątkiem nazwiska w którym byłeś o mało co lepszy

***
Zza leżących na biurku komórki laptopa ipoda pendrajwów
skanera drukarki kopiarki do cedetów patrzę na ogród za oknem – 
klon rododendrony zmierzwiona fryzura górskiego wiązu buki
wśród których popiskuje sokół skąd w nocy wypłoszyłem sowę
W żołądku elektronicznego lewiatana wśród tej szemrzącej mieniącej się
popiskującej ślącej przyjmującej wibrującej najeżonej elektrycznością menażerii
przypominam sobie małocalowy czarnobiały Turkus z dyktą z tyłu
z wymalowanym znakiem błyskawicy dwoma programami ciszą w eterze po 21.
50 lat temu rozrywką było głośne wołanie wozaka: kartofle kartofle kartofle 
zwiastujące zimę targi: węgiel wungiel wungielwęgiel
zachodzący na podwórko muzykanci od kapel po skromnego akordeonistę
z puszką po konserwach w którą wkładał rzucane z okien aluminiowe monety
cyganie z lutownicami na dziurawe garnki w piegach odpryskującej emalii
wysiadywanie na krawężniku plecami w stronę ulicy
i zgadywanie po odgłosach: furmanka dwa konie trabant ifa jeden koń syrena
i od wielkiego święta pobieda albo wołga

***
czasami śnię inaczej
i wtedy mieszkania otwierają się na oścież
piwnice sięgają trzewi ziemi
a ja chodzę po obejściu snów
i zawsze wtedy gdy sen nabiera ziarnistości jawy
wpadam w zasieki cyferek na przedramieniu wyschniętego na wiór mężczyzny

***
a czasem śnię rozsyp
jakby ktoś pięścią bił w dom z klocków
i koziołkują w powietrzu drzwi z wizytówkami
lecą komety okien z ogonem firanek
gruchocą pękające kafle węglowych pieców
leje się woda z pourywanych kranów
pył tak gęsty że można wyjadać łyżkami
i twarze majaczące sprzed czterdziestu lat
przychodzą w takim śnie bezimiennie w gości

***
brudne zawszone rozszczekane psy
całkowitej abnegatki socjalistycznej kloszardki
w brudnym zawszonym rozszczekanym mieszkaniu
tajemnicę którego dawno już zapieczętowała śmierć ludzka i psia

ROMAN SABO

***
Ten rower który ci ukradli
zobaczyłem oparty o mur kamienicy na Kaczyńcu
skąd mogłem wiedzieć że będą cię prać po pysku
za odmowę wykupienia własnego roweru

***
pamiętasz
nagle zacząłem rosnąć bez opamiętania
serce nie nadążyło
przestałem

***
było ich dwóch
a animozji między nimi starczyłoby dla całego podwórka
ja tłukłem oni tłukli my tłukliśmy
aż się wszystko skończyło raz i na wieki wieków amen

***
po Leszku
zostało grobowe milczenie Ojca
smutne oczy Matki
i wizyty na cmentarzu gdzie zdjęcie szkolne patrzy na nas jakby nigdy nic
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