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***

Jesteśmy spod jednego znaku
tylko on zbyt wysoko się wieszał
pozostanie na zawsze w historii
na szczytach okrucieństwa
może lepsza zła sława niż żadna...
„w nocy na drugiego marca nastąpił u j.w. stalina 
wylew krwi do mózgu
(do lewej półkuli)
na tle choroby nadciśnieniowej i miażdżycy
/.../ piątego marca w drugiej połowie dnia
stan chorego zaczął szczególnie szybko
ulegać pogorszeniu...”
a ja jutro skończę trzy miesiące
moja mama ma trzydzieści trzy lata
mój tata czterdzieści jeden skończy siedemnastego grudnia
stalin swoje urodziny obchodziłby cztery dni wcześniej
z tych rachunków nic nie wynika
piątego marca tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego trzeciego roku
ktoś odetchnął z ulgą
ktoś przy ikonie zapalił znicz
ktoś usłyszał przekręcony klucz
w kracie celi
jak zwykle o siódmej
mama o tej porze podała mi mleczną pierś
a tatuś szukał rozgłośni wolna europa
nad łóżkiem ten sam anioł stróż
grzebię sobie w starych czasopismach
„słowo STALIN dawno już było – i dzisiaj jest –
i zawsze będzie słowem
o uniwersalnym znaczeniu,
słowem pełnym żarliwej treści.”
pisał mój ulubiony poeta
od ptasiego radia
moi rodzice na pewno zlekceważyli
urzędowe minuty milczenia
ale „zmiażdżona okrutnie warszawa 
dźwiga swe okrwawione cegły /.../ z imieniem STALINA”
w tym samym czasie pisał 
pijany broniewski
mama wycierała kurz z kredensu
w stołowym pokoju
tatuś szukał w trzeszczącym „kosmosie”
wolnej europy
moja pięcioletnia siostra
składała swoje literki
w jakiś sens

Modlitewna

Starość chyląc ku niebu czoło zmarszczek
wolno rosnących w znaki zapytania
tych najwierniejszych z wszystkich znaków
przed odpowiedzią się dziwnie wzbrania

szelestem wspomnień dzieciństwo kroczy
w radosnym domu gdzieś w wejherowie
znów patrzą na mnie matczyne oczy
i sen bezpieczny kleją do powiek

powaga wieku w godnej szacie strachu
układa modły w rytmie przerażenia
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Chodź do mnie
zbliż się
w tej sukience
w której tak do twarzy wszystkim aniołom
nie bój się
nie bój się
to tylko ja
siądź oczyma do mnie
na bezludnej wyspie tysiąca pozorów
tyle jeszcze miejsca
dla miłości

 By³o ³adne, wiosenne popo³udnie. Po 
kilku dniach brzydkiej pogody, dziś 
w końcu zaświeci³o s³ońce, zaś w po-
wietrzu wreszcie można by³o poczuć 
prawdziw¹ wiosnę. Siedziałem na pla-
¿y i w zadumie patrzy³em na morze,
ciesz¹c się z ³adnej pogody. Nagle, 
z zamyślenia wyrwa³ mnie okrzyk: 
„prima aprilis!” – to dziecko krzyk-
nę³o do dwójki uśmiechniętych rodzi-
ców. Niedzielny, rodzinny spacer. U-
świadomi³o mi to, że dziś jest pierw-
szy kwietnia – dzień robienia żartów 
i celowego wprowadzania w błąd. No
cóż, widocznie mam szczęście, że dzi-
siaj nikomu nie zachcia³o się mnie do 
tej pory nabrać, bo z pewności¹ by mu 
się to uda³o. 
 Wtedy to nasz³a mnie refleksja, że ja 
siedz¹c sobie beztrosko nad brzegiem 
morza i rozkoszuj¹c się d³ugo oczeki-
wanymi przejawami pierwszej pory 

Humor czarny, zielony czy w kropki, podobnie jak literatura, grafika, teatr, film czy cokolwiek innego w tym rodzaju 
– nic mnie nie obchodzi. Obchodzi mnie wyłącznie świat i życie, ponieważ ja sam jestem światem i życiem.

S³awomir Mrożek

roku, nie jestem w stanie sobie wyob-
razić, jak odmienny i z³y stan rzeczy 
ma miejsce w innych zak¹tkach świa-
ta. W g³owie k³ębi³y mi się zdania:  
prima aprilis, a ludzie gin¹ w zama-
chach samobójczych, gdzieś na Blis-
kim Wschodzie... prima aprilis, a pija-
ni kierowcy s¹ przyczyn¹ kolejnych 
kolizji... prima aprilis... ile osób umar³o 
dziś z g³odu? Ile osób nie ma co jeść na 
moim osiedlu? Przesta³em się martwić 
tym, że mam piasek w butach.
  Dlaczego tak się dzieje? Może jakiś 
byt, Bóg, odpowiedzialny za stworze-
nie naszego świata, zrobi³ to w prima 
aprilis i wszystkie te chore sytuacje to
jakiś kiepski żart? Może ca³e nasze 
istnienie na tej planecie to „boży psi-
kus”, zaś sprawca schowa³ się i chi-
chocze w ukryciu? Nie za bardzo jest 
mi do śmiechu. Lubię czarny humor, 
ale do momentu, gdy jest on przyk³a-

dem nadrealizmu. Niestety otaczaj¹ca 
nas rzeczywistość coraz bardziej wy-
daje się mieszank¹ wy³¹cznie grozy i 
absurdu.
  Świat powsta³ w prima aprilis i trwa 
w nim do dziś, lecz kiedy to się skoń-
czy? Kiedy będziemy mogli się u-
śmiechn¹ć i machn¹æ ręk¹ w reakcji 
na niezbyt udany dowcip? Może Zie-
mia po pierwszym kwietnia to odpo-
wiednik biblijnego raju...
 W tym momencie przerwa³em moje 
rozmyślania i powiedzia³em sobie:
„Micha³, sk¹d takie przypuszczenia, 
co z ciebie za realista?”. Nie ma co ob-
winiać za aktualny stan rzeczy bogów 
wszelkich religii, kwestii, które s¹ spra-
w¹ wiary i których nie jestem w stanie 
racjonalnie ocenić. To my musimy ro-
biæ wszystko, aby nasta³ drugi kwiet-
nia. Chcę być cz³owiekiem tu i teraz. 

MICHAŁ ANTKOWIAK

Prima aprilis
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