
8    nr 232 - PAŹDZIERNIK 2016

  Tego dnia słońce postanowiło wziąć 
urlop. Rano pojawiło się na nieboskło-
nie i powiedziało do zaspanych hand-
larek: 
- Pocałujta mnie w dupę. 
  Po czym udało się na zasłużony wy-
poczynek.
- Jak ono nie ma zamiaru świecić, to 
ja nie będę lał – szepnął deszcz. 
  Zrobiło się nijako, bez słońca, desz-
czu. 
- A co to ja, na akord robię – wiatr był 
wściekły. – Wszyscy mają w dupie ro-
botę, to ja też mam. 
  I sfrunął sobie w zaciszny lasek. 
- Co teraz? – spytał Ogryzek z Sępim 
Nosem. 
- Nic – odpowiedziała Wrona. – Będzie 
dżdżysty dzień. 
  I rzeczywiście był.
  Ogryzek wybrał się na spacer. Za za-
krętem spotkał Reb Apelmana.
- Sholem Alejchem – przywitał go 
Rebe.
- Niech będzie – rzucił Ogryzek.
- Co znaczy „niech będzie”, jak mó-
wię, że jest, to się rozumie, że jest – ra-
bin nastawiony był filozoficznie.
- To niech mnie Rebe powie, czemu ja 
jestem ogryzek?
- Czemu ty jesteś ogryzek?
- No właśnie, to ja się pytam.
- On się pyta czemu on jest ogryzek 
– Rebe poprawił okulary. – A dlacze-
go ja jestem Rebe?!
- No właśnie, dlaczego Rebe jest Re-
be?
- A skąd ja mam wiedzieć? – Rebe 
zaczął się irytować.

DŻDŻYSTY DZIEŃ

  W Vancouver, 11 września, odsłonię-
ta została w Stanley Parku tablica po-
święcona polskim lotnikom II wojny 
światowej.
  Brat mojej babki ze strony ojca, 
Wiktor Ciechanowicz, był pilotem 
Dywizjonu 316 „Warszawskiego”. 
Znam go dobrze z opowieści, z li-
stów… Zachowało się zdjęcie z po-
wojennego Londynu, na którym jest 
z moim dziadkiem, Władysławem 
Jarem, żołnierzem Armii Andersa. 
Zachowały się odznaczenia, papiery, 
które – tak jak trafiły wcześniej do 
mnie – przekazałem swojemu synowi, 
żeby moje wnuki też wiedziały, skąd 
ich ród.
  Wiktor ożenił się z Angielką – Ellen 
Sallis – z tych Sallisów, którzy kolo-
nizowali Vancouver; jedna z rodzeń-
stwa, Elizabeth, wróciła stąd sto lat 
temu do Anglii… Potem oni wrócili 
do Kanady i osiedlili się w Oshawa 
w Ontario.
 Prababka Ludwika, która przed re-
wolucją bolszewicką brylowała u bo-
ku męża na petersburskim dworze, 
zapamiętana przeze mnie z wiecznym 
papierosem w szklanej lufce i nocami 
przy kartach i winie. Lubiła pieniądze 
(była hazardzistką) i miała gest, była 
arystokratką z krwi i kości. W ponu-
rych gomułkowskich latach wygrała 
w gdańską grę liczbową „Jantar” 
główna stawkę, 60 tysięcy złotych. 
Kupiła wnukowi, mojemu ojcu, mo-
tocykl BMW, którym jeździliśmy 
jesienią na grzyby do Borów Tuchol-
skich. Resztę pieniędzy, włączając 
w to przysyłane w listach dolary od 
syna z Kanady, trzymała; kiedy poszła 
umierać do szpitala na Łąkowej, trak-
towana była jak księżna – lekarze i 
pielęgniarki skakali wokół niej, obda-
rowywani setkami złotych i dolarami. 
W roku 1970, jako nastolatek, byłem 
nad Newą. Do dzisiaj mam w oczach 
dom nad kanałem Newy, zaraz przed 
Ermitażem, w którym mieszkali Cie-

chanowicze. Wiem skąd pochodzę.
  Lata bolszewickiego zesłania, ale 
dziś myślę, że głównie arystokracja 
prababki Ludwiki rzutowała na jej 
stosunki z córką, moją babką Marią. 
Nie mogła wybaczyć córce mezalian-
su – małżeństwa z synem niemiec-
kiego osiedleńca w Wielkopolsce. 
Pradziad Jahr ożenił się w bydgoskiem 
z prababką Balcer. Ich syn pozbył już 
się z nazwiska litery „h” – został, 
z biedy pewnie, polskim policjantem 
na Litwie. Rozdzielony z rodziną, 
wywieziony na Półwysep Kolski, 
trafił do Armii Andersa – w swoich 
notatkach pisze „przybycie do Iranu”, 
„Palestyna…”… Syn Niemca został 
bohaterem Monte Cassino.
 Od strony mamy jest tak samo weso-
ło. Babcia Leokadia, kobieta niespo-
tykanej mądrości i dobroci, też była 
z Niemców, tych nadwołżańskich, 
która wyszła za mąż za wileńskiego 
batiara – bohatera mojego życia – 
Dziadka Romualda, który spędził ka-
wał młodości w sowieckim więzieniu, 
ale tak po cichu mówiąc, myślę, że 
nie tyle z powodów politycznych, co 
z pospolitego rozrabiania. Dziadek 
Romuald był bratem Teodora Wa-
wierowskiego – działacza tutejszego 
Stowarzyszenie Kombatantów Pol-
skich, którego powinno się pamiętać. 
Teodora zabrali hitlerowcy na roboty 
do Niemiec. Kiedy w 1939 weszli 
do Wilna bolszewicy, potrzebowali 
stworzyć republikę litewską, a Litwi-
nów było tam jakieś 6%, przy 70% 
Polaków. No więc jaki tam Wawie-
rowski! – jesteś Wajoras.
 Tak powstała rodzina Wajorasów, 
którą uwielbiam. Wawierowscy to byli 
chudopachołki. Ale babcia Leokadia 
była z domu Norymberg, jej brat był 
polskim marynarzem. Ale drugi brat, 
syn prababki Bauer… Hm….
  Patrzę na Polaków, nazywających 
się nawet „prawdziwymi”, na pol-
ski nacjonalizm … i myślę o potrze-

bie tożsamości. Ludzie, którzy nie 
sięgają pamięcią do najbliższej nawet 
rodzinnej przeszłości, do chłopskich 
dziadków, ogłaszają się obrońcami 
polskości. Nie mając pamięci rodzin-
nej – szukają tożsamości zbiorowej. 
Tak samo było za Gomułki – robot-
niczy internacjonalizm, ale potrzeba 
jakiejś przeszłości – więc major  Su-
charski i generał Świerczewski, co za 
różnica, kiedy bohaterstwa trzeba.
  Orban czy Kaczyński dają tej masie 
poczucie tożsamości. Dokładnie nie 
wiadomo o co chodzi, ale chodzi o to 
MY – my naród, my ktoś tam, obrońcy 
czegoś. Bez znaczącej świadomości 
kulturalnej, bez osobistej kultury, ale… 
nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. 
A ja, potomek bohatera Monte Cassino, 

i pilota Dywizjonu 316, petersburskiej 
szlachty patrzę na to… Jakub Szela 
powstał z grobu.
  Nie podoba mi się ten straszliwie 
proletariacki slogan Kongresu Polonii: 
Together We Matter’ Innymi słowy, 
w kupie (sic) się liczymy – indywidu-
alnie to jesteśmy nikim…
  Kiedy w latach 90. mieszkałem 
w „oku cyklonu”, przy skrzyżowaniu 
Commercial Drive i Pierwszej Ave-
nue, miałem doborowych sąsiadów. 
Gruba Debra z sutereny wychodziła 
latem przed dom i krzyczała: „Hej, 
Pollack, vodka…!” To nie było we-
zwanie do Narodu Polskiego, tylko
do mnie. Frapowała ich ta moja 
„egzotyczność”, nie kanadyjskość. 
Potrafiłem wtrącić jakąś uwagę 

o historii Kanady, o USA, o świecie. 
Oto „Pollack”, który wie, a nie ten 
z dowcipów o Polakach. Na kolejną 
popijawę przynieśli wypożyczone 
z biblioteki książki o Polsce. Najwię-
ksze wrażenie wywarło na nich to, 
kiedy przy zdjęciu zamku w Marien-
burgu (Malbork) powiedziałem, że 
byłem tam wiele razy – dodając, dla-
czego ta historia była taka ważna.
  Polakiem się jest w wychowania,  
z wykształcenia, z kultury, z wyboru. 
Gra we mnie krew Prababki Ludwiki 
z dworskiego Petersburga – jej syna 
Wiktora, pilota Dywizjonu 316 „War-
szawskiego”, Dziadka Władysława
spod Monte Cassino... Odi profanum 
vulgus...

MAREK BRAND

Z krainy Ogryzka

- To kto ma wiedzieć, się pytam, kto?
- No właśnie? Kto to wie?
Rebe zastygł w miejscu. Ogry-
zek postał przy nim kilka minut i 
ruszył dalej. Spotkał Wronę.
- Ty i ta twoja nihilistyczna filozofia 
– przywitała go. – Teraz Rebe będzie 
stał tak trzy godziny, zupełnie jak ostat-
nim razem, kiedy zapytałeś go dokąd 
idzie.
- Cóż, taki mamy dżdżysty dzień – fi-
luternie powiedział Ogryzek.

WIECZOREM

  Tego wieczora Ogryzek z Sępim No-
sem postanowił nie opuszczać domu. 
- A co ja będę łaził po lesie. Poczytam 
sobie.
  Trzeba przyznać, że kiedy Ogryzek 
sobie coś ubzdura, to nie ma takiej siły, 
która odwiodłaby go od raz postano-
wionego postanowienia. Włożył oku-
lary i wziął najświeższą prasę. Wy-
mienimy ją dla celów archiwalnych. 
A więc – instrukcja obsługi kotła ga-
zowego, opis działania spłuczki ła-
zienkowej, stary zeszyt do pierwszej 
klasy, dzienniczek ucznia niejakiej Oli 
Kwiatkowskiej, mandat, który opiewał 
na 20 złotych, a ukarano nim jakiegoś 
Kapustę. Mandat składał się z trzech 
kawałków, na których widniało: „Za-
trzymanie nogów w butach...”.
- Zatrzymanie nogów w butach, 
ciekawe – mruknął pod nosem Ogry-
zek. – Toż to cała akcja musiała być.
  Ogryzek rozwinął mandat i przeczy-
tał papier: „Zatrzymanie nogów w bu-

tach na ławce ukarano Jana Kapustę 
mandatem karnym w wys. 20 zł.” Tu 
podpis, sierżant Kawka, posterunek 
milicji kolejowej w Grabiku 1983.
- Hm – może to jakiś krewny Wrony. 
  Ogryzek sięgnął po następny peri-
odyk (opakowanie po prezerwaty-
wach), kiedy rozległo się nieśmiałe pu-
kanie w okienko.
- Kto tam? – spytał Ogryzek (rzecz 
jasna nieśmiało)
- To ja – odpowiedział mu cichy 
głosik.
- Aha – pokiwał Ogryzek głową.
- No – potwierdził głosik.
- Dzisiaj nie mam – powiedział Ogry-
zek.
- No, tak – głosik posmutniał. – To 
może jutro?
- Może.
- To dobranoc – powiedział głosik.
- Dobranoc, głosiku.
 Ogryzek pokiwał głową. I zgasił 
lampkę nocną.
- Dobranoc, lampko.
- Dobranoc Ogryzku – odpowiedziała 
lampka.
- Niewątpliwie był to prorok 
Eliasz – powiedział Reb Apelman, 
wysłuchawszy opowieści Ogryzka.
- Z takim cichutkim głosikiem? 
– nie wierzyła Wrona
- Może był zaziębiony, wiecie – jesień
- To ja już wiem. To on przyszedł po 
aspirynę – rzekł Ogryzek.
- Można to tak powiedzieć.
  Od tego czasu Ogryzek zawsze 
ma w domu popularne tabletki.
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