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Idum gady, idum
już sum pod olszynom
Dobry mi Pan Jezus
dobrom gospodyniom 

*

   Ciećwierz mi się trafi³ spod War-
szawy. Baba, matka jego, nie chcia³a 
dać placu. Nie by³o mieszkania. Kupa 
dzieci u nich by³a. Podobo³ się, ale za-
cu³ se popijać.  U mnie nie chcio³ być,
a tam matka nie chcia³a dać placu. 
Ojciec jego by³ dobry ch³op, stara mle-
kim handlowa³a. Siostra jego mia³a 
nogi krzywe. Do dupy z nim. 

*

- Pani obrotno – powiedzio³ jedyn.
- Ale nie kotno – mu powiedzia³am. 
- Może choro – godo³. - Dobry sok -
mynski krok. Wylecy wszystko - i 
katar, i p³uca. 
- Czy panium wykorzystano? 
   Ja mu nato: 
- Na moi dupie nikt nie siado³. Tak 
wypada - go³umb nie siada.                                                                 

*

  Wdowiec by³ jedyn. To miet³e zro-
bi³, to grzybów nazbiro³, to cuś za-
pierdoli³ i tak ży³. Padaczke mio³ po-
dobno. Jeba³ go pies.

*

  Jedyn ze Z³oty, ksinżok, porzuci³ 
żune i okrado³ sklepy - żynic sie chcio³. 
Nie chcia³am rezykować, bo barach³o.  
Byle co.  Do niczego.

*

  Jedyn taki z Jakubowa - Flunderka 
- trzy narzecune mio³. Jednum se 
wybro³ i ożyni³ się. Ale późni chcio³ 
sie wiszać na p³ocie, bo puszcza³a się 
za ch³opamy i już. Da³a mu w kuńcu 
napój od stunki, zamiast herbaty. Po-
wuncho³, nie wypi³, i wtynczas rzuci³ 
jum. Chcio³ sie zy mnum żynić i ucie-
kać pod Opole, i tam mieszkać. Ale 
nie rezykowa³am. Pozosta³am sama.

*

  Punczek z Łyntów chcio³ sie żynić. 
Krowe wydoi³, napoi³. Ale nie rezyko-
wa³m, bo dowiedzia³am się, że chory. 
Opuchlizna go ³apa³a, albo żó³taczka, 
albo zapalinie jakieś. Już nie żyje, bo 
umar. Nie ża³uje go - z³odziej by³ jak 
pies. Hance wszystkie swetry pozabi-
ro³.

*

  Walas z Dziurdzio³ - mio³ narzecu-
num w Łodzi. Cisnu³ jum z dzieckim. 
Robotnik polowy by³, maszynerie pro-
wadzi³ - straszny z³odziej.  B³aszczy-
kowi krowe wyprowadzi³. By³ u mnie 
ze trzy razy i chcio³ sie żynić.
- Bedziesz ża³ować, jak mnie nie ze-
chcesz - godo³. 
  Ale nie chcia³am go. Jak się dowie-
dzia³am, że dziecko mo w Łodzi, to 
nie chcia³am ji - ty narzeczuny - i 
dziecku psuć życia. W dodatku by³ 
chory na nogi, i by³ we wińziniu. 
Umar już i nie żyje.

OPOWIEŚĆ ŚWIĄTECZNA
  Nie mia³em chleba, wyszed³em dru-
giego dnia rano i kupi³em dwie tzw.
bu³ki czcze. Tani wynalazek pośpiesz-
nej, tandetnej epoki – ja³owy gniot  
z samej m¹ki, odrobiny soli i wody, 
podrumieniony w sklepowym piecu. 
Nic innego nie by³o. Aha, i jeszcze 
rybę kupi³em na obiad o dziwnym 
tytule, tilapię. Szesnaście z groszami 
na kili, pangopodobna, ale chyba gor-
sza.
  Za osiedlowym sklepem czepi³a się 
mnie dziewucha, pomyśla³em, znajo-
ma, zwyk³e k³opoty z odróżnianiem 
znajomych od nieznajomych. Spyta-
³em jak leci, żeby zyskać na czasie 
i wybadać sprawę. Zagada³a, że jest 
sama na święta i kokieteryjnie puści³a
gluta z prawego nozdrza na ubranko. 
Zintegrowa³ się natychmiast z mate-
ria³em. Odpar³em, że też jestem sam 
i co z tego? Zaż¹da³a, bym zakupi³ pi-
wo. To już wiedzia³em, że nie jest to 
moja znajoma, odmówi³em śpiesznie 
i przestraszony sytuacj¹ uszed³em.
   By³y to jednak mi³e z³ego pocz¹t-
ki, bo zaraz pomyśla³em, trzeba coś 
zjeść u ludzi na święta i postanowi-
³em z³ożyć dawno odk³adan¹ wizytę 
znajomej pijaczce, która bezczelnie
ukrywa³a na³óg. Kiedy przychodzi³a 
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  Jak zwykle budzik zadzwoni³ tak, 
jak go nastawi³em. Muszę przyznać, 
że wkurwia mnie to niesamowicie. 
Niby czemu nie zadzwoni kilka mi-
nut później. Jednak maj¹c w pamięci 
dobre sentencje mojego taty „ciesz się,
że chociaż budzik dzwoni – jeszcze 
żyjesz”, ucieszy³em się. W końcu jed-
nak żyję. Moje okno wychodzi na park 
i nie ukrywam, że dziękuję opatrzności 
za to, że na park, a nie na przyk³ad na 
budynek sejmu czy co gorsza jakiś 
supermarket. Chociaż w obu przypad-
w obu przypadkach nie wielka by³aby 
to różnica. Oba te miejsca żyj¹ prze-
cież albo aferami albo promocjami. 
No więc popatrzy³em na park. Zazwy-
czaj tego nie robię, bo park o tej porze 
jest pusty, a przede wszystkim ciem-
ny. Więc nie ma powodu się gapić. Ale 
popatrzy³em. I zdębia³em. Na chodni-
ku siedzia³ anio³ i patrzy³ w moim kie-
runku. Wypi³em ³yk kawy, żeby się
obudzić. A on tam siedział i się gapił.
No cóż, pomyśla³em, widać musi sie-
dzieć i się gapić. Przez chwilę pomyś-
la³em, że to anio³ stróż, ale szybko od-
rzuci³em tę myśl. Niby czego miałby
pilnować. Kiedy wyszed³em z ³azien-
ki w miejscu gdzie siedzia³, powiewa³ 
duży transparent z napisem „ĆWOK”. 
Jestem przekonany, że to tylko zbieg 
okoliczności.
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  Teraz mam dwadzieœcia minut prze- 
rwy na lunch. Wola³bym przerwę obia-
dow¹, ale wszyscy mówi¹ lunch. Raz 
nawet zażartowałem, że idę na lincz,
ale kierownik dzia³u wyjaśni³ mi, że
to g³upi pomys³, a po drugie, żebym 
uważa³ co i przy kim mówię. Tak na 
wszelki wypadek. No więc siedzę na 
tym lunchu i się gapię. Moi koledzy 
popędzili do fast foodów, albo na szyb-
ki seksik, a ja się gapię. Nie żebym nie
lubi³ seksu, przeciwnie, ale dwadzieś-
cia minut to dla mnie za ma³o. Nie, nie
zrozumcie mnie źle. Ja muszę przed 
tym porozmawiać. Siedzę w kawia-
rence. Zima, ma³o ludzi. Można poflir-
tować z barmank¹, albo tak w³aśnie 
siedzieć i się gapić. I nagle widzę jak 
przez ulicę idzie ten anio³ z parku. Ja-
kiś taki zamyślony. A może czegoś 
szuka? Zatrzyma³ się. Jakby nas³uchi-
wa³ i chuj go obchodzi, że samochody i 
tramwaje. No tak, na światłach stoi,
je. No tak, na świat³ach stoi, cwaniak. 
O, zielone ma. Przechodzi przez jezd-
nię i staje. I teraz czeka znowu na zie-
lone. O, pewnie zapomnia³ o czymś. 
Nie, nie zapomnia³, po prostu ³azi tam 
i z powrotem po pasach. I jakoś wy-
raźnie zaczyna zerkać w kierunku ka-
wiarni. Zaczyna padać. Takie duże 
p³aty śniegu z nieba lec¹. A ten cho-
dzi. No to chodź sobie zdrów – rzu-
cam. Co pan mówi? – pyta barmanka. 
Nic, nic pani Jolu – uspokajam. Ja klu-
czyk od ubikacji chcia³em – mówię, 
zreszt¹ zgodnie z prawd¹. Co prawda 
nie lubię knajpianych klozetów, ale jak 
trzeba... Trzeba wrócić do pracy. Sto-
ję na chodniku przed przejściem dla 
pieszych i czekam na zielone światło.
Zauważam w śniegu wydeptany napis 
„Je³op”. Ech te dzieci – myślę sobie.
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 Sen przyszed³ do mnie i powiedzia³: 
Dosta³eś wczoraj wiadomość, na któr¹ 
nie odpowiedzia³eś – zostaniesz uka-
rany. Zamazana plama snu zaczę³a 
przybierać ludzki kszta³t. Zapali³em
papierosa i patrzy³em jak się kszta³tu-
je. G³upie to by³o i śmiać mi się chcia-
³o, bo kszta³towa³ się sen w moim 
śnie. „Zgaś papierosa – powiedzia³ sen 
– dym mi szkodzi.” Po chwili przy-
bra³ postać dziewczyny. Pomyśla³em, 
że j¹ znam i dlaczego do cholery jest 
w ubraniu. Bo zimno – odpowiedzia³ 
sen, czytaj¹c w moich myślach. I tro-
chę cierpliwości – doda³. Nie, to nie 
– powiedzia³em bezg³ośnie. Jeszcze 
zobaczymy – szepn¹³ groźnie.
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 Wczoraj by³em bardzo bliski rozwią-
zania zagadki. A wszystko za sprawą
ducha. Nawet nie wiem czyj to by³ 
duch. Takie nie wiadomo co. Zma-
terializowa³ się akurat wtedy, kiedy 
pastowa³em buty. Siad³ na krześle na-
przeciw i powiedział „Uhu-hhhu”,
„Yhy-hhhy”, a nawet próbowa³ stra-
szyć „Jahaha”. Zapytałem, czy to no-
wy zestaw ćwiczeń dykcyjnych, ale 
on tylko wytrzeszczy³ puste oczodo-
³y i zasika³ prześcierad³o, w które by³ 
owinięty. Dziwny jakiś by³. Gdy za-
pyta³em, czy wie jak rozwi¹zać mój 
problem, skoczył na żyrandol i zaczął
się huśtać. Wkurwi³em się i wyszed-
³em z domu. Wychodz¹c przykaza-
³em mu posprz¹tać na biurku. Kiedy
wróci³em wszystkie moje notatki by³y 
zasikane z góry na dół. Czyżby obja-
wienie? Na wszelki wypadek spraw-
dzi³em dzisiaj swoje konto, znowu nic.
Niedobrze, poczyni³em już pewne pla-
ny finansowe. Ojciec pewnie powie-
dzia³by: „Duchy s¹ potrzebne, ale nie 
musz¹ od razu sikać, zrób coś z tym”.
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  Nic tak nie odpręża, jak uprawianie 
seksu o siedemnastej. Tak mi się przy-
najmniej wydaje. A może czyta³em o 
tym gdzieś? Nie wiem. Nied³ugo Wi-
gilia. Anio³ przesta³ się pojawiać. A 
może nigdy go nie by³o. Może by³, ale 
nie dla mnie przeznaczony. W każdym
razie już go nie widuję. Widuję za to
innego anio³a. Anielicę w³aściwie. 
Pierwszy raz zobaczy³em j¹ w parku, 
W³aśnie w tym samym miejscu co
anio³a. Nie wiem czy jest brunetk¹ czy 
blondynk¹, a może ruda. Nosi czapkę,
albo kaptur. W końcu zima. Obieca-
³em sobie, że w Wigilię podejdę i za-
gaję rozmowę. Nie wiem o czym ona
chcia³aby ze mn¹ rozmawiać, ale spró-
buję. Jeżeli się odważę, to mam już 
ca³¹ listę postanowień noworocznych.
Oto one: rzucę palenie, ograniczę pi-
cie, wymaluję mieszkanie, dam po 
ryju s¹siadowi, powiem szefowi co 
o nim myślę, zrobię na klatce scho-
dowej dwa napisy „precz z komun¹” i 
„precz z komuni¹”, wyk¹pię psa i od-
pocznę. Porz¹dnie odpocznę. A teraz 
obejrzę sobie Teleekspres i usystema-
tyzuję swoj¹ wiedzę na temat wspó³-
czesnego świata. Dobranoc.

OBJAWIENIE

MAREK BRAND

*

  Wynze³ek z Dziurdzio³ by³ pare ra-
zy. Ale to by³ pijok jak diabe³. Przy-
niós pó³ litra i sum do siebie gadał 
bez przerwy, i pi³. Zaczu³ sie w kuńcu 
z matkum mojum k³ócić. Roztworzy-
³am wtynczas drzwi i wygna³am go.
- Idź se do dumu – powiedzia³am. 
Krzyż na droge. Szed bez redliny, co 
i rusz przewraco³ się. Z daleka wy-
wyglunda³o, jakby co ³apo³ w kartof-
lach, ptoka jakiego, albo źabe. Na co 
mi pijok, co się rzuco na źaby, nie?

*

  Gutoski, kumoter, postawi³ kawe, 
ciastka, wódki tyż, i poszliśmy dziec-
ko ochrzcić. Chcio³ sie żynić, ale by³ 
rozwodnik. Chuj, nie kawaler. Na 
Ślunsku w hucie Beldon wcześni ro-
bi³ – obrzydliwy by³. Nie chcia³am go.  
Zaczu³ dogadywać – jeba³ go pies.

KAWALERY

*

Rozwodnik, ksinżok ze Z³oty, chcio³ 
brać slub, ale tylko cywilny. Bo by³ 
bardzo modluncy i mio³ wcześni żune 
sklepowum, i bro³ ślub w kościele. Na-
robi³y nadużycie w sklepie i wtedy una 
zabra³a dziecko i odesz³a. A un zosto³ 
z ojcamy i chcio³ się znowu żynić. 
Ojce jego chcia³y ody mnie kożuch 
dla córki, a moja rodzina się nie go-
dzi³a. No to się zeźli³y i wziu³ se re-
zerwistke. Ale zy mnum chcio³ se roz 
pogadać na rynku, wtynczas una pod-
lecia³a z krzykim:
- Co, kurwy się ucepi³eś? 
  Wyrzuci³ jum na ³eb z dzieckim, ale 
już go nie chcia³am, bo kumu innymu 
zimie zapiso³ - synewi chyba. Moje 
by³y bardzo niezadowolune.
- Nie bierz dziada – powiedzia³y.
  Nie wzi³am. Tera sum siedzi, dzia-
dyga jedyn.

ANDRZEJ KWIATEK

do mnie na cyku, skarży³a się na ja-
kieś dziwne oddzia³ywanie leków.
Brat wspomaga³ star¹ rurę o awantur-
niczej, pijacko-psychiatrycznej prze-
sz³ości, pozby³a się nienawidz¹cej jej
córki z zięciem i wnuczkiem i zamie-
ni³a lokal komunalny na w³asnościo-
wy na Deotymy. Uprzedza³a, że do-
mofon nieczynny, trzeba dzwonić do
s¹siadki. ¯e w ogóle s¹siedzi jej nie 
lubi¹. Nie dziwię się, bo znam kobie-
tę. Mimo to zdo³a³a mnie zaskoczyć. 
Dziecko s¹siedzkie wpuści³o, wska-
za³o drzwi i wycofa³o się dyskretnie.
Nie by³y zamknięte, drugie też puś-
ci³y, w pokoju zaci¹gnięte zas³ony, 
w niechlujnym wyrze spoczywa³ ja-
kiś sp³aszczony kszta³t żeński ze sko³-
tunionymi, siwymi w³osami. Świêta
musia³y być bardzo wyczerpuj¹ce. 
Brudna ko³dra lekko się unosi³a, za-
tem postać ży³a, s¹siedzi nie pos¹-
dz¹ mnie o mord, pomyśla³em i nie-
zw³ocznie da³em ty³y.
  Pomyśla³em sobie jeszcze, memen-
to, czy u ciebie jest lepiej, cz³owieku? 
Co z tego, że nie pijesz? Zawsze mi 
się zdawa³o, że w samarytańskich 
uczynkach kryje się coś podejrzane-
go... Diab³em to podszyte!

Znowinia Zofii

JACEK ŁASZCZ


