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PATRYCJA JAWORSKA

 „Tak, cz³owiek jest śmiertelny, ale to 
jeszcze pó³ biedy. Najgorsze, że to, iż 
jest śmiertelny, okazuje się niespodzie-
wanie, w tym w³aśnie sęk!” Te s³owa 
wybitnego pisarza rosyjskiego znako-
micie odzwierciedlaj¹ nasz¹ nieświa-
domość przemijalności życia ludzkie-
go, jego ulotności. Czy cz³owiek jest 
w stanie zapanować nad śmierci¹? 
Czy jest w stanie się na ni¹ przygo-
tować? Jak sobie z ni¹ poradzić? Czy 
to w ogóle jest możliwe?
  Śmierć lubi nas zaskakiwać. Zaska-
kuje ona nie tylko umieraj¹cego, lecz 
także ca³e jego otoczenie, bliskich, 
przyjació³, znajomych, osoby, których 
nie znamy z imienia i nazwiska, lecz 
którym k³aniamy się każdego dnia na 
przywitanie. Wystarczy tylko jedna 
krótka chwila i może nie być cz³o-
wieka. Może on na zawsze znikn¹ć 
z naszego życia.
 Zupe³nie niedawno taki moment na-
st¹pi³ i w moim życiu. Po raz pierw-
szy śmierć zaskoczy³a mnie na tyle, 
że przez d³uższy czas wydawa³o mi 
się, że ca³y mój świat leg³ w gruzach 
i nic nie jest w stanie go naprawić. 
Wszystko zupe³nie się zmieni³o…
  W pierwszym momencie nasuwa³y 
mi się pytania: Dlaczego? Dlaczego 
to przytrafi³o się w³aśnie mi i moim 
bliskim? Dlaczego teraz? Dlaczego 
los sp³ata³ nam takiego figla? Przecież 
nikt się tego nie spodziewa³. Nikt nie 
zd¹ży³ przygotować na zaistnia³¹ sy-
tuację. Wci¹ż szukam odpowiedzi.
  26 maja o pi¹tej nad ranem roz- 
leg³ się dźwięk telefonu. W pierwszej
chwili pomyśla³am sobie, któż to nie 
może spać o tak wczesnej porze i 
jeszcze wydzwania do innych, nie da-
j¹c się wyspać. Telefon oczywiście 
zignorowa³am i posz³am spać dalej. 
Będ¹c w pó³śnie nawet nie przysz³o 
mi na myśl, że coś się mog³o wyda-
rzyć. Wsta³am po godzinie, kiedy to 
musia³am wstać do pracy. Wtedy do-
piero zobaczy³am, że ten nieodebra-
ny telefon by³ od siostry. Zaskoczy³o 
mnie to, gdyż siostra zazwyczaj dzwo-
ni tylko w weekendy. W tym mo-
mencie zaczę³am przeczuwać, że mu-
sia³o się stać coś poważnego. Lecz 
co? Przecież ona nie dzwoni³a by tak 
rano ot, tak sobie. Od razu wybra³am 
jej numer, a w s³uchawce zamiast 
przywitania us³ysza³am tylko ciche 
s³owa wycedzone przez ³zy: Tata nie 
żyje. To by³ zawa³. Poczu³am się jak-
by ktoś uderzy³ mnie z ca³ej si³y m³ot-
kiem w g³owę. Nie wierzy³am w s³o-
wa, które przed chwil¹ us³ysza³am. 
Przecież to nie mog³a być prawda. 
To by³ prawdziwy szok. Moje myśli 
ogarnę³a wielka pustka. By³a nawet 
moment, gdy wydawa³o mi się, że to 
tylko straszny sen i zaraz się z niego 
wybudzę. Przynajmniej mia³am tak¹ 
nadzieję. Wiem, że siostra próbowa³a 
jeszcze coś do mnie powiedzieć przez 
telefon, lecz ja już nic nie s³ysza³am. 
Nie by³am w stanie s³uchać. Siedzia-
³am w pe³nym bezruchu i otumanie-
niu. W mojej g³owie zaczę³o się poja-
wiaæ milion myśli na sekundę. Nie pa-
miętam ile czasu tak przesiedzia³am. 
Dopiero kiedy już dotar³o do mnie to, 
co się sta³o by³am w stanie zadzwonić 
ponownie do siostry by porozmawiać 
na spokojnie i aby jeszcze raz upew-
niæ się, że to wszystko dzieje się na-
prawdę... Przecież tata nie chorowa³, 

   Przedmowa

 „Znowinia” pochodzą od słowa „no-
wy”. „Znowiać” znaczy mówić coś
nowego, wymyślonego bądź nie, te¿ 
– improwizować. Pragnę jednak pod-
kreślić, że znowinia w niniejszym do-
tycz¹ zaledwie niektórych fragmentów
oraz niektórych przyśpiewek. W resz-
cie nie ma znowu aż tak wiele znowiń, 
jest ona najprawdziwsz¹ prawd¹.

Śmierć i nieszczęście

  Nie bierzta, mówie, wuja na wesele, 
bo to pijok okropny. Nie pos³ucha³y 
mnie. A un przyszed i chlo³ bimber, 
i spirytus, garczkim. Leżo³ późni na 
wozie i papirosa mu sie zachcia³o, i za-
poli³ sie okropnie. Z mordy mu ogiń
na dwadzieścia metrów bucho³. Co 
robić?! Co robić?! Trzy baby najszcza-
³y szybko w garczki, zaczy³y mu mor-
de zaliwać i w gardziel wliwać – ina-
czy za żadne skarby sie nie ugasi – i
ugasi³y pożar w gymbie, i spo³ do ra-
na. Rano sie obudzi³ i zaczu³ wo³ać: 
- Dejta sie wódki napić! Dejta sie na-
pić! 
   Nic sie, cholerze, nie sta³o – nawet 
gardziel go nie bolo³.
  Mlasko³ ino inzorym – chyba po tych
szczynach babskich. Może i dobre 
– nie próbowa³am.

  B³achut nakupi³ od Ruskich samo-
gunki i sprzedawo³. Antosik wychlo³
dwie butelki i leżo³ nieżywy. Przyje-
cha³o pogotowie – umar. Ze dwa mie-
siunce jak nie żyje. Pore ludzi posz³o 
na pogrzeb, a reszta nie posz³a, bo co 
bedum sz³y za pijokim. Dobrze mó-
wie, nie? A ch³opok ³adny by³: nie-
duży, czerwuny na gymbie – urodny 
ch³opok. Wójt pochowo³, bo braty ni 
mia³y ani grosza na pogrzeb.

   Jak jesce by³o dużo kuni, to fury 
ciung³y wa³achy – wymiszune, żeby 
na koby³y nie skaka³y. Ale jak sta³y 
d³ugo na targu i żar³y owies, to inte-
resy wychodzi³y im na pó³ metra i 
dynda³y pod brzuchamy. A ch³opoki 
– Brzyncek, Gutoski, Krupa – podle-
cia³y i obci³y brzytwamy grube inte-
resy kunium. Krew się la³a, aż wete-
rynorz musio³ przyjiżdżać i ratować 
kunie. M³ode sum g³upie i niedobre. 
Bidne kunie. Nie dosyć ze wymiszu-
ne, bez jaj, to jeszcze bez chujów. Pan 
Jezus nie daruje skurwysynum jed-
nym.

więc dlaczego? Jak to jest możliwe, 
że ludzie odchodz¹ tak niespodziewa-
nie? Przecież jeszcze tyle by³o przed 
nami. Tylu rzeczy nie zd¹ży³am mu 
powiedzieć…
  Po d³ugich przemyśleniach nasuwa-
j¹ mi się refleksje, że żyję tylko dniem 
codziennym, nie maj¹c świadomości, 
że pewnego dnia i mnie może tu nie 
być. Zarówno mnie, jak i każdego in-
nego cz³owieka czeka to samo. Tylko 
jej możemy być pewni – śmierci. Te-
raz wiem, jak bardzo może ona zasko-
czyć, jaki ból przynieść i spustosze-
nie w sercu. ¯ycie lubi robić wszystko 
na przekór.
  Jedyn¹ pozytywn¹ rzecz¹ w tej całej
sytuacji by³ dla mnie fakt szybkiego 
i chyba bezbolesnego odejścia taty. 
Z takim poczuciem jest nieco lżej, niż 
życie w świadomości, że twój bliski
odchodzi³ w d³ugich mękach, którym 
przygl¹dali się z boku w wielkiej bez-
silności bliscy.
 W ostatnim czasie targa³y mn¹ prze-
różne, często bardzo skrajne emocje: 
gniew, strach, frustracja. Wiem, że taki 
stan ducha musi potrwać, by napraw-
dę zmierzyć się z problemem. Chyba 
w³aśnie to jest prawdziwym przeży-
waniem utraty bliskiej osoby. Jednak 
szkoda, że z tak¹ „dolegliwości¹” nie 
można po prostu iść do apteki, kupić 
lekarstwo i wyleczyć się w ci¹gu 
kilku dni. Szkoda, że dotychczas nikt 
nie wynalaz³ lekarstwa na negatywne 
emocje i ból duszy.
  Jak można poradzić sobie z tkwi¹-
cymi w nas z³ymi emocjami? Czy to 
w ogóle możliwe? Pewnie nie do koń-
ca. Dla mnie pewnego rodzaju środ-
kiem pomocy doraźnej by³a próba 
zwerbalizowania stanu swojego du-
cha. Tu rozmowa z osob¹ postronn¹, 
która mnie wys³ucha³a i wspar³a by³a 
niezwykle buduj¹ca. I choć w niektó-
rych momentach s³owa „nie bój się,
musisz to po prostu przeżyć”, czy też 
znane porzekad³o „czas leczy rany”
z pocz¹tku wydawa³y mi się być ba-
nalnymi, teraz wiem, że tak w³aśnie 
jest. Nic nie leczy tak, jak czas. Każ-
dy musi dać sobie odrobinę czasu na 
przezwyciężenie problemu i na po-
wrót do normalności. Z czasem wszyst-
kie nasze emocje opadaj¹. To w³aśnie 
on – czas spowodowa³ moje powolne 
dystansowanie się do zaistnia³ej sytua-
cji.
  Zdarza³y się takie momenty, gdy 
czu³am, że niektóre osoby staraj¹ się 
wype³nić w moim życiu rolę taty. Ale 
przecież to niemożliwe. I nie o to 
chodzi. Nikt nie jest w stanie zast¹-
pić zmar³ej osoby, wype³nić po nim 
luki. Trzeba z ni¹ żyć. Każda próba 
takiego dzia³ania wywo³uje skutek 
odwrotny do zamierzonego. By³am 
z³a na tych ludzi, że aż tak nie potra-
fi¹ mnie zrozumieć. Ale sk¹d oni 
mog¹ wiedzieć…
   ¯ycie ludzkie jest bardzo ulotne 
i krótkotrwa³e. A śmierć jest rzecz¹ 
naturaln¹, która prędzej czy później 
dotknie nas wszystkich i z któr¹ nale-
ży się pogodzić. Każdy z nas będzie 
musia³ się z ni¹ zmierzyć sam na sam. 
I nawet nie wiemy, kiedy może na-
st¹pić ta chwila… Dan Brown pisa³, 
że „perspektywa śmierci to bardzo 
silna motywacja ”. Świadomość jej 
istnienia motywuje mnie do lepszego 
przeżycia życia, do nie gonienia na 

   Jakiś kierownik z Warszawy jecho³ 
w nocy i walnu³ w dzika pod raw-
skim lasym. Samochód se popsu³ i 
chcio³, żeby go zaciungnuć chociaż 
do Mszczunowa. Dzika se weźnieta 
za to, powiedzio³ do ch³opoków. A 
dzik w rowie siedzio³, bo ni móg sie 
ruszać. Ale jesce ży³ i ślipia mio³ o-
twarte. Wtynczas ch³opoki zaczy³y 
kopać go butamy po ryju, aż zdech. 
Wsadzi³y go do bagażnika i tego kie-
rownika z Warszawy zaciung³y do Ja-
nek. Późni dzika zabra³y i przyjecha-
³y do dumu. Z miejsca dokupi³y wie-
przowiny i narobi³y kie³basy, bo dzik 
tyż świnia, ino minso mo chude i trza 
z t³uściejszym wymiszać. Dobrze mó-
wie, nie?

  Mia³am syn. Jestym w Sadkowi-
cach. Pan Jezus z nogamy, Matka 
Boska z ryncamy – patrzum na mnie, 
a ja na nich. A za miesiunc brat zgi-
nu³ śmiercium tragicznum. Babice, 
Zielunke, B³onie, Sochaczew mia³am 
we snie Odpust by³ wielki. Patrze, a tu 
otch³ań sie otwiro na mego brata. Nie-
d³ugo brat zginu³. Wróżka tyż powie-
dzia³a: kobito, ktoś ci zginie. A brat
powiedzio³, że matka umrze, bo je sta-
ro, ale posz³o na niego. Sny sum praw-
dziwe. Prawda świeta je w nich.

   
  Ch³op sie powiesi³ w Dziurdzio³ach, 
bo mu zabra³y rynte. Dziecko pole-
cia³o go zoboczyć, ale już by³ powie-
szuny. Nie by³o z czego żyć i odebro³ 
se życie.

  Zwoliński chcio³, żeby go przezimo-
wać. Bedzie już ze trzy lata nazat. Sie-
dzio³ w dumu, nie poli³ pod kuch-
nium, zimne jot. Kapote mio³ grubum
na plechach i wiecznie chodzi³ po 
mieszkaniu. Nik go nie wziu³ i umar. 
A jo tyż nie chcia³am sie z nim żynić, 
bo kobite mio³ po rozwodzie i by mi 
ślipia wydrapa³a.

  Boderów Janek rypnu³ motorym w 
drewo i dosto³ wrzodów na flakach. 
Musio³ iść na operacje. Lekarze wypi-
³y se i zapumnia³y – nożycki zagrzyn-
z³y w brzuchu, przy operacji. Rozpru-
wać brzucho! Rozpruwać brzucho!
Nożycki zardzewnia³y. Winne by³y 
dochtory. Gorsze jak ³ajdoki, zmarno-
wa³y m³odego ch³opoka, dwadzieścia 
cztery lata mio³. Ładny by³ ch³opok. 
Średniego wzrostu by³. Nie-pijok i nie 
bi³ sie.

  Od alkoholu umar Kupis. Dwie bu-
telki u Ruskich kupi³ i zara wypi³, i 
umar od razu. Przewróci³ się i umar.  
Jego brat się dowiedzio³ i zymglo³. 
Rzund musio³ go pochować, bo ni 

ślepo za wszystkim i za wszystkimi, 
do zastanowienia się, co tak napraw-
dę jest dla mnie ważne i czego ja chcę, 
a nie czego chc¹ i oczekuj¹ ode mnie 
inni. Każdy musi obrać sobie w³asn¹ 
ścieżkę, po której będzie szed³ przez 
życie. Teraz żyję tak, żeby niczego 
nie ża³ować, żeby nie stracić żadnej 
minuty, żyć pe³ni¹ życia, aby być 
dumn¹ z siebie i ze swoich dokonań.
  Poczucie bliskiego istnienia śmierci 
nauczy³o mnie pokory i zdystansowa-
³o moje podejście do wielu kwestii. 
Patrzę na życie i na ludzi w zupe³nie 
innym świetle. Równocześnie jestem 
bogatsza o nowe doświadczenia. Py-
tanie tylko, czy cz³owiek rzeczywiście
jest tak skonstruowany, że aby coś 
docenić, najpierw musi to stracić? 

mia³y pinindzy. Jego narzecuna po-
noć nic nie wiedzia³a.

  Wacek je chory na brzucho – pym-
pek mu się zapod. I padaczke mo do-
datkowo. Chcio³ sie utopić, ale pot³uk 
go samochód... ale nie umar, a tyn co 
go pot³uk dawo³ 5 tysincy, żeby sie  
nie sundziæ. W zime sie zmoczy³. 
Straż go wyciunga³a – nurki. W³oży-
³y go w oliwe i trzy dni by³ w oliwie, 
żeby mu nie by³o zimno.  Musio³ pi-
nindze p³acić, ale nie p³aci³, bo uda-
wo³ Greka. Tera mo wrzody na fla-
kach i siedzi w dumu. Chcio³, żebym 
mu pomog³a. A co ci pomoge – ga-
dum – palec ci w dupe wsadze?  Za-
wsze by³am „stara kurwa”, to tera se 
idź do lekorza.

  Siostra Bednarków, niesprawno ka-
leka, mo opieke, bo mo jedenaście 
miliunów rynty. A uny, ji bracia, stare 
kawalery siedzum w dumu na kupie 
i czekajum na oklaski. Majum jeszce 
jednego brata, co donosi im żarcie. 
Zupy nie gotujum, tylko żrum suche. 
Ale suche żryć niedobrze. Suche i su-
che – wtynczas cz³owiek wysrać sie 
ni może. Przeterminowanum kie³base
po pińć z³oty żrum. A chude wszyskie, 
jak go³ymbie albo sroki. Skórka na 
nich wisi, jak cha³at na wiszoku. A jak 
lecum szybko, to spodnie im na gnaty 
opadajum.

  Poźniok ni mio³ rynty bez jedyn i pó³ 
roku, i chcio³ umrzyć. Ni mio³ z cze-
go żyć i bidowo³. Późni dosto³ rynte. 
Kupi³ se pi³e i motorower, i zaczu³ 
chlać. Ludzi mo za g³upich. Co to nie
jo – godo – co to nie jo. W rzecywi-
stości je g³upi sum, jak but. Pije co-
dzinnie. Jeba³ go pies.

  Kolega jego mo padaczke i tyż pi³e 
motorowum, ale bierum go bez prze-
rwy od szpitala do szpitala. Ataku do-
staje, wirzgo nogamy, t³uce po ścia-
nach. Mo z pińdziesiunt lat. Osobno 
mieszko i pije bez ca³y tydziń. Ojciec 
jego umar, a un pije dali. 

  W Kaliniu dziewucha mia³a się ży-
nić. Ojciec mówi wieczorym: „zajrzyj 
do obory, zoboc cy byk stoi”. Dzieu-
cha posz³a i nie przychodzi. Ni ma ji i 
ni ma. Ojciec zachodzi rano do obory, 
a una wisi na postrunku, a byka ni ma. 
Skurwysyny, z³odzieje, byka wzi³y i 
dzieuche powiesi³y. A mia³a sie żynić 
za trzy dni. Tragedia nie do omówinia, 
co nie? Na pewno znajume by³y i ba³y 
się, że ich rozpozna³a. Boże uchowej.

  Stachurski spod z jab³unki. Zawiez³y 
go do Warszawy, bo mu kryngos³up 
pynk. Ale mu nie pomog³y i umar.  
Pochowa³y go na ojcu. Odszkodowa-
nia nie dosta³y. Jab³ek chcio³ se na-
rwać i ga³ynź sie urwa³a, i spod. Na 
ślipia nie patrzy³ jak leżo³. Niezad³ugo
ojca pot³uk³a krowa i tyż umar w szpi-
talu. Śmierć a sranie – gdzie nastanie. 
Co to znaczy? Ano cz³owiek może
umrzyć bele gdzie, a żo³undek jak mo 
niestrawności, to cz³owiek musi się
szybciutko wysrać w rowie.

Przychodzi, kiedy chce
ANDRZEJ KWIATEK

Znowinia Zofii


