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 - Rysiek! – wiem, że by³eś g³odny 
jak i ty Zdzisiek. I wiem, że to wy wy-
nieśliście z mojej piwnicy – ile się da-
³o. – Niech Bóg wam wybaczy – kon-
tynuowa³a chrześcijańsk¹ perorę pani
Stanis³awa – i niech wam na zdrowie 
pójdzie, ale drodzy ch³opcy – wszyst-
kie s³oiki macie mi bezwzględnie 
zwrócić, bo już i tak nie mam w co 
topić smalcu ze skwarkami dla potrze-
buj¹cych i takich jak wy  –  g³odomo-
rów. Odwaga by³a jej immanentn¹ 
cech¹. Wróci³a do domu, a za dwie 
godziny Rysiek & Zdzisiek, z wiel-
kimi worami pobrzękuj¹cymi pustym 
szk³em, zapukali do drzwi: - my prze-
praszamy pani Buraczewska, my... 
Miękkie serce mia³a pani Buraczew-
ska...
  Co to jest „Port przeznaczenia”? To 
powieść H. M. Tomlinsona, któr¹ 
mama Stanis³awa da³a już dziewię-
cioletniemu Tadziowi pod choinkę. 
Stó³ w kuchni mia³ dwie funkcje is-
totne. Z jednej strony by³o wa³kowa-
ne ciasto na pierogi, a z drugiej sie-
dzia³ malutki cz³owieczek i wielkimi 
kulfonami zape³nia³ strony zeszytu 
w dwie linię z niebiesk¹ miękk¹ 
ok³adk¹. Kiedy skończy³ pięć lat po-
cz¹³ intensywnie studiować dzie³ka 
z serii – „Poczytaj mi mamo”. Bardzo 
zaś nie lubi³ strzyżenia, ale kiedy do-
sta³ do ręki now¹ ksi¹żeczkę, gdzie
„p³ynę³a rzeczka jak b³ękitna wst¹-
żeczka – a tylko kamień i ryba zna³y 
mowę jej chyba...” – fryzjer móg³ go 
opitolić na ³ys¹ glacę, tak by³ zajęty. 
Narew p³ynę³a jak czas w znanej 
piosence, i kiedyś mama zaprowadzi-
³a Tadzia do biblioteki, sk¹d przynosi³a 
do domu przemiennie Kraszewskiego 
lub Rodziewiczównę. A teraz jeszcze 
„Na jagody” Konopnickiej. I czytali 
oboje trochę w dzień, a czasem i wie-
czorami przy lampie naftowej. Tak 
ma³a prowincjonalna biblioteka sta³a 
się czarodziejsk¹ lamp¹ Alladyna. A 
światy rodzi³y się tuż tuż – w ciep³ym 
kręgu lampy, pieca w którym trzas-
ka³ p³omień z krzewiny i w zasięgu 
wyobraźni... 
   Kto to by³ pan Antonowicz? On 
musia³ przed reinkarnacj¹ niew¹tpli-
wie być kotem. Bo tylko to w niewiel-
kim stopniu mog³oby usprawiedliwić 
jego przestępstwo. Ale po kolei. Dum¹ 
pani Stanis³awy by³a kotka Sprytka. 
Taka urocza czarno-bia³a anarchistka. 
Znosi³a do ogródka i chowa³a w fasoli 
swoje ³upy, a polowa³a przeważnie na 
go³ębie. S¹siad Sawostian patentowa³ 
niczym Einstein nowe skomplikowa-
ne zabezpieczenia go³ębnika, a koci-
ca na przekór technice i jego wyna-
lazkom znosi³a nowe trupy turkotów 
i gar³aczy, by potem spokojnie raczyć 
się ulubion¹ w¹tróbk¹ podsmażon¹ 
przez pani¹ Stasię. Go³ębi nie jada³a. 
Na wyżerki przychodzi³a jak stary 
domownik. Najpierw skok na parapet 
okna, st¹d na wyci¹gnięcie zręcznej 
³apki by³a klamka... i drzwi stawa³y 
otworem. Zdarza³o się, znika³a na 
kilka dni i wraca³a z naderwanym 
uchem cokolwiek wymizerowana, a 
pokancerowanym ³aciatym futerkiem 
świadcz¹c, że za niezależność się p³aci 
każd¹, nawet najwyższ¹ nawet ce-
nę. Odpoczywa³a mrucz¹c przez sen, 
nabiera³a si³, leczy³a rany, a kiedy jej 
ruchy nabiera³y sennej samiczości 
aktorzycy Jessiki Lange, znów znosi³a 
ofiary z go³ębi na fasolowe grz¹dki. 
S¹siadowi Pogorzelskiemu „ktoś” re-
gularnie wykrada³ rybki – żywce przy-
gotowane na szczupaka. Trzyma³ je 
w chlewie w wannie z wod¹. Zaczai³ 
się więc na z³odzieja z metalowymi 

grabkami i... po kwadransie by³ urze-
czony jak Sprytka przycupnięta na 
krawędzi wanny jedn¹ ³apk¹ napę-
dza, a drug¹ od³awia niewielkie kie³-
bie i ukleje. – Robiła to tak zręcznie 
i artystycznie, że nie miałem siły ani
odwagi by „ograbić” ją z tej przy-
jemności... stwierdzi³ potem s¹siad-
-wędkarz. Tu wypada dodać, że pupil-
ka pani Stanis³awy, czyni¹c tu i ów-
dzie inteligentnie przeróżne spustosze-
nia, staje motorem jej talentów media-
cyjno – rozgrzeszaj¹co – amnestyjnych. 
No bo jak tu nie puścić tych kocich 
grzeszków p³azem kiedy Sprytka ko-
biecoszmaragdowymi bryzgami oczu
wpatrywa³a się z ciekawości¹ jak pa-
ni Stanis³awa wrabia na drutach napis
SAR w sweter dla syna studenta. 
Sprytka aktorstwo mia³a jak Jessica 
w czterech ³apach i uroczym pyszcz-
ku, przy którym niektórzy ludzie zu-
pe³nie zwierzęciej¹. By³a m¹dra jak 
kot Salomon Mistrza Ga³czyńskiego 
i mog³aby być archetypem wersji ani-
malistycznej „¯ywego” – genialnej 
powieści pisarza radzieckiego Borysa 
Możejewa. Bo oto trafia nam się stwór
(czy cz³owiek), na którego inteligen-
cję nic nie możemy poradzić, znaleźć 
panaceum. Musimy się jej poddać. To
tak jakby na rowerze się ścigać z bo-
lidem Kubicy. No cóż...  Chodzi toto, 
robi co chce, przekracza ewidentnie 
wszelkie uznane granice, demonstruje
mimowolnie (b¹dź wolnie? – swoj¹ 
b³yskotliwość, niezależność i totalną 
dezynwolturę do normatywnej dookol-
ności  i... trzeba jej to wszystko nieste-
tty wybaczać. Cz³owiek darzy uczu-
ciem zwierzę, s³usznie doszukuj¹c się 
cech podobnych jemu. I chyba vice 
versa. I st¹d już krok do śmielszej teo-
rii synonimów. W tym przypadku có-
ronimu... Pani by³a dumna ze Sprytki, a 
kotka dawa³a dowód, że bracia mniej-
si to nie jakaś tam bajeczka, a czarno-
bia³a prawda wg św. Franciszka. Praw-
da spadaj¹ca zawsze na cztery ³apki.  
  I... któregoś dnia Sprytka zniknę³a. 
I kilka następnych dni nikt jej nie wi-
dzia³. Nawet marcowe jej eskapady 
nie trwa³y nigdy d³użej niż tydzień. 
Takie mia³a kocie zasady. Po siedmiu 
dniach umys³ pani Stanis³awy doko-
nywa³ już li tylko ścis³ych detekty-
wistycznych kojarzeń i analiz. Zosta³o 
ustalone ponad wszelk¹ w¹tpliwość, 
że dzień w którym Sprytka towarzy-
szy³a swojej pani na podwórku – to 
by³ wtorek. A wtorek to dzień targo-
wy w Tykocinie, dużo przyjezdnych. 
Podwórko zaś by³o terenem prze-
chodnim. Dedukcja śledczej pani 
Stanis³awy p³ynę³a jak Narew – lo-
gicznie od źród³a do ujścia... Sprytka 
nie ba³a się ludzi, by³a ufna – ³atwo 
j¹ by³o wzi¹ć na ręce i omamiaj¹c 
pieszczotami, gdzieś zabrać. Lub jak 
mawia lud – do wora i jeszcze dalej 
wywieźć. Bo przecież z Tykocina nikt 
by jej nie krad³, zali by wróci³a bez 
najmniejszego problemu. Aha! Mu-
sia³ zatem to być ktoś z jakiejś wy-
j¹tkowo odleg³ej wsi. Na wsi koty 
s¹ ewidentnie potrzebne w stodole, 
w spichlerzu. W ogóle... I skutecznie 
spe³niaj¹ tam swoje wielorakie role. 
  Sherlock Holmes móg³by się do-
kszta³cać u w³aścicielki kotki Sprytki. 
Zatem reasumuj¹c – kto tego feralne-
go wtorku przechodzi³ przez to nie 
zagrodzone podwórze? – zastanawia³a 
się pani Stanis³awa.  I przewija³y się 
postacie w fotograficznym albumie 
pamięci operacyjnej nieustępliwej 
śledczej S. I wychynę³a nagle wielka 
postać ch³opa ze wsi Pajewo – nieja-
kiego Antonowicza. Tak! Przecho-

dzi³... Powiedzia³ dzień dobry i tak na 
tę kotkę, śpi¹c¹, zwinięt¹ w k³ębek 
– zdaje się dziwnie spojrza³... No tak, 
ale to porz¹dny cz³owiek. Z drugiej 
strony patrz¹c, to skoro wszyscy s¹ 
tak porz¹dni, to z czymś jednak mu-
sz¹ do spowiedzi chodzić. A chodz¹... 
I tu dni pani Stanis³awy do najbliższe-
go wtorku, zali dnia targowego, p³y-
nę³y w utrapieniu i wewnętrznych dy-
wagacjach. – A jak ja Bogu ducha 
winnego człowieka oskarżę – no to
mój grzech – zadręcza³a się prowa-
dz¹ca śledztwo. 
  Ale kiedy nadszed³ wtorek i b³¹dzi-
³a już po rynku szukaj¹c wydeduko-
wanego sprawcy – to już jej domnie-
mania i przypuszczenia graniczy³y z 
jakimś enigmatycznym, acz pewnym 
przeświadczeniem, że tak – to on ani 
chybi.
- Panie Antonowicz – czy pan w Boga 
wierzy? – pytanie pani Stanis³awy 
spad³o niczym jastrz¹b na kurę na sto-
j¹cego obok wozu pajewskiego ch³o-
pa. Poprzez zaj¹knięcie wykrztusi³ coś 
na kszta³t – no jak nie... pani Buraczew-
ska, a po co pani... Tu natychmiast
pad³o już konkretne myślowo obro-
bione konkretne polecenie. Przygoto-
wany z precyzj¹ prokuratorsk¹ – roz-
kaz: ja żądam oddania mojej kotki. co
ją dwa tygodnie temu... (s³owo ukrad³ 
nie chcia³o przejść przez gard³o) – ...
pan zabrał z mojego podwórka. Ona 
ma dzisiaj do mnie wrócić!!! Chłop
oniemia³. Zdumienie bi³o tylko z jego 
szerokiej twarzy. Ona odwróciła się
na pięcie i z myśl¹ - Boże – może nie 
zgrzeszyłam – wróci³a do domu. Ale 
już jakaś spokojniejsza po dwóch ty-
godniach intensywnych przemyśleń, 
podejrzeń i skojarzeń, dywagacji i nie-
pewności.
 Kiedy dzwon na mszę wieczorn¹ wy-
rwa³ j¹ z drzemki – poczu³a, że prę-
ż¹c grzbiet ociera się o zmęczone nogi 
– jej – nie kto inny – kocica Sprytka. – 
A wybacz mu Panie Boże – pomyśla³a 
z wdzięczności¹ pani Stanis³awa.
  Hemiparesis dex cum aphasia mixta... 
Insultus ischaemicus cerebri... To jest 
– afazja mieszana i masywny niedo-
w³ad prawostronny...
  Trzynastka, która ca³e życie jak cień, 
sz³a za synem Tadeuszem, przesunę³a 
w strefę cienia seniorkę Stanis³awę. 
Trzynastego grudnia...
-   Basiu! Pomóż... nie mogę się pod-
nieść – to by³y ostatnie s³owa do sy-
nowej, zanim pękaj¹ce trajektorie
krwi dokona³y w mózgu nieodwra-
calnych zniszczeń. Katastrofa – delete 
osiemdziesięciu sześciu lat bogatego, 

pracowitego życia. Zapisu zbiorów już 
niedostępnych dla bliźnich i bliskich. 
Encyklopedii rodzinnej, kantyczek 
pastora³ek i pieśni tak weselnych, jak 
z pogrzebu męża Franciszka, kompo-
zycji ³at kotki Sprytki, przepisu na ba-
jeczne bu³eczki z jagodami dla Kon-
radka, receptury maści z pokrzywy 
i smalcu dla siostry Wac³awy, pliku 
sta³ej, codziennej modlitwy za filo-
zoficzne studia Jowitki i poezje syna 
Tadeusza, niepokoju o bojownika So-
lidarności Walcz¹cej Witka, o sercu 
tak patriotycznym, że nie wytrzyma-
³o... Drugie serce... Ale i profesorowi 
Relidze też tylko po³owa przeszcze-
pów się przyjmowa³a... I ostatniego,
tragicznego, bolesnego faktu, że wczo-
raj dwunastego grudnia, pożegna³a 
już swoje trzecie dziecko – syna Sta-
nis³awa, któremu przez wirusy depre-
sji – komputer zawiesi³ się... Jedno-
znacznie.
  Niebieskie dobre oczy wyraża³y bez-
brzeżny smutek i bezradność. Czy coś 
kojarzy³a? Czy poznawa³a kogoś? Za-
pewne tak, ale nie zawsze, a mniemać 
to nic innego jak mieć nadzieję, że los
jaki cud odwróci. Już po wyjściu ze
szpitala, w Redzie, siedz¹c na wózku, 
seniorka Stanis³awa wpatrywała się
w sugestywny obraz m³odego mala-
rza Paw³a Kwiatkowskiego. Przedsta-
wia³ XVI-wieczn¹ piękn¹, majesta-
tyczn¹ barokow¹ bry³ę tykocińskiej 
synagogi na zwiewnym tle wiosen-
nego podlaskiego nieba. 
 - Moja praca – stwierdzi³a w g³ębo-
kim zamyśleniu. Kocha³a swoj¹ pra-
cę, oprowadza³a turystów i gości wo-
kó³ bimy, śród balsaminek, menor i 
ta³esów. Tam przeżywa³a wizytę pre-
zydenta Izraela Herzoga, który wpisa³ 
do księgi pami¹tkowej, że „tu czuje 
się obecność Boga”. Zreszt¹ rzec by 
można to by³ krajan, bo urodzony nie-
daleko st¹d, pod Łomż¹. Parzy³a kawę
dla pianistki Hanny Czerny-Stefań-
skiej, która przyjecha³a z koncertem. 
Kilkanaście lat pracy – tu, w centrum
świata, który by³ umar³ w sierpniu
1941 r. Tu piętrzy³o się rekwizytorium
przysy³ane z ca³ego świata, jakby cień 
zadośćuczynienia za Holokaust, za to 
że byli tu. Byli od 1522 roku, kiedy to 
pierwsi przyszli z Grodna, a w 1941 
– ostatni odeszli na zawsze drog¹ do 
Łopuchowa... 
- Ciamaragojd – to abstrakcyjne s³o-
wo stworzy³a w swoim już świecie 
afazji i entropii. Jednak nie chcia³a 
objawić co to znaczy. To by³ drugi 
przypadek użycia s³owa po udarze 
mózgu. S³owa, które jakby mia³o coś 

dla niej znaczyć. Uśmiecha³a się przy
tym jakby tajemniczo i zarazem 
radośnie jak dziecko, któremu uda³ się 
żart z dojrza³ej dookolności. By³ jed-
nak moment, kiedy ze świata zupe³nie 
nam obcego i nieznanego, nagle jak 
barwna kometa pojawi³a się w naszej 
codziennej przestrzeni. Ale tylko na 
odleg³ość poezji. I aż na wymiar tejże 
poezji. Jowita potrafi³a nawet po kilka 
godzin zabawiać babcię monologami 
i czytaniem. Absolutnie nieprzypad-
kow¹ lektur¹ by³  „Wybór Poezyi” – 
(z portretem autora) Wincentego Pola. 
Wydanie drugie poprawione – Peters-
burg, Kazimierz Grendyszyński, 1898. 

Tam świat inny, lud odmienny,
Kraj zapadły, równy, senny,
Często mszysty i piaszczysty;
Puszcze czarne, zboża marne
Niebo bledsze, trawy rzedsze.
Rojsty grząskie, groble wąskie,
Ryby, grzyby i wędliny;
Lny dorodne, huk zwierzyny
I kęs chleba w czoła pocie –
A na pański stół łakocie;

 Kiedy wnuczka czyta³a Polowe, pa-
triotyczne pieśni o ziemi, regularne, 
surowe rysy babci wyg³adza³ spokój 
bezwietrznej pogody leśnickiego ³ęgu. 
Wilgotniej¹c, nabiera³y blasku dobre
niebieskie oczy, wpatrzone w skupio-
n¹ twarz lektorki, w której ży³ach pul-
sowa³o echo tej samej krwi. M³odego
pn¹cza tej samej rośliny. Z t¹ sam¹ li-
ni¹ nosa i charakterystycznym ma³ym
zygzakiem wyrozumia³ego uśmiesz-
ku w k¹ciku warg. Mia³ to i prapra-
dziadek Malinowski, mia³a i wnucz-
ka Stanis³awy. Strofy o dziedzictwie 
Giedymina dzia³a³y na ni¹ skuteczniej 
niż medykamenty – mononit & vice-
brol. Kiedy po kwestii: Gdy na lud ten 
człek spoziera, To aż serce żal opłynie, 
I zapytać chęć go zbiera: – czytaj¹ca 
zrobi³a pauzę na tyle d³ug¹, by ku nie-
pomiernemu zdumieniu nagle niespo-
dziewanie, czysto i p³ynnie wyarty³o-
wane z ust wzruszonej rekonwales-
centki – us³yszeć rym z dope³nieniem:
- Co ci to Litwinie?
   Tylko poezja by³a kluczem do jej 
zrujnowanej pamięci. Tylko poezja.                 
   I tak¹ na zawsze pozostanie w pa-
mięci i wierszu:
 
   (-) Ciągle widzę Cię jak stoisz 

w gdańskiej Zielonej Bramie. 
        Uśmiechnięta.
       Przechowuję jak relikwię 
      Twój igielnik w kształcie serca. (-)


