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VALERIY SKLYAROV

Jeden raz mniej
  Lato. Noc. Trasa międzynarodowa: 
Kaliningrad – Bezledy. Na poboczu 
drogi szybko idzie młody mężczyzna 
w jasnym garniturze i zamszowych 
butach. 
  Od balkonu ukochanej, z którego 
nasz bohater musiał szybko skoczyć 
o drugiej w nocy, do progu własnego 
domu jeszcze maszerować. I masze-
rować 20 kilometrów.
  O tej porze autobusy już nie jeżdżą. 
Samochody nie reagują na samotne-
go piechura na ciemnej autostradzie. 
Więc lewa, lewa, raz-dwa-trzy.
  Nagle dużymi ciepłymi kroplami za-
czyna padać sierpniowy deszcz. Ma-
rynarka i spodnie piechura stają się 
mokre i przyklejają się do gorącego 
ciała.
  Cztery godziny, pięć. Noc topnieje 
i z niebieskoczarnej z żółtymi plama-
mi gwiazdek i rzadkich lamp staje się 
fioletową, a potem jasnoszarą.
  Jeśli spojrzeć wstecz, to można się 
spodziwić nieprzeciętnym kolorem 
chmur, który za każdym razem ostrze-
ga o wschodzie słońca i za każdym 
razem wywołuje zachwycenie.
  Ale nasz zmęczony bohater nie pa-
trzy wstecz. Na zachód i tylko na za-
chód. Z przodu już można odróżniać 
niebieskie sylwetki myśliwców, śpią-
cych przed swoimi hangarami. Z tego 
wynika, że do wojskowego miastecz-
ka, gdzie mieszka nasz piechura zo-
zostało już tylko kilka kilometrów.
 Nagle podjeżdża i hamuje samochód 
na polskich numerach. Jakiś spóźnio-
ny kontrabandzista spieszył się do prze-
jścia granicznego, ale zlitował się nad 
mokrym piechurem i zdecydował się 
go podwieźć.
- No co pan, od baby wracasz? – Po-
lak prawdopodobnie uważa, że za-
miast opłaty pan jest winny mu przy-
najmniej ciekawego opowiadania. On 
pali śmierdzące fajki i śmiesznie wy-
powiada słowa, za każdym razem sta-
wiając akcent na pierwszej sylabie.
- Tak, do domu. Randka się skończy-
ła wcześniej niż zwykle, teraz wracam 

na pieszo – sumiennie odpracowuje za 
swój darmowy przejazd młody czło-
wiek.
- Pan chyba jeszcze jest studentem?
- Już nie. W marynarce służę.
- Dlaczego nie w mundurze? – kie-
rowca uważnie rozgląda mokry do ni-
ci garnitur.
- Mam urlop. Na weekend wypuścili 
do domu. Na dwa dni. U dziewczyny 
byłem, teraz muszę odwiedzić rodzi-
ców.
- Rozumiem, rozumiem. Dla dziew-
czyny sobota, dla mamy niedziela –
śmieje się Polak.
- I co z tą dziewczyną? Wszystko po-
szło dobrze? – pyta kontrabandzista. 
– Dostałeś to, czego chciałeś? 
   Przy tym Polak robi takie oczy, że 
staje się zupełnie jasne, jakie szczegóły 
wczorajszej randki go interesują.
  Takie pytanie bardzo krępuje nasze-
go bohatera. Młody człowiek nie jest 
gotowy na szczerą rozmowę z obcym. 
A nawet z nikim na świecie. On mówi 
coś, z czego można zrozumieć, że dziś 
nic nie wyszło. A za to jutro! Jutro 
wszystko się uda!
 Milczeli przez chwilę. Kontrabandzi-
sta wyjął z opakowania zmiętą fajkę i 
znowu zapalił, wypuścił kłąb szarego 
dymu i jakoś smutno, i jednocześnie 
bardzo znacznie rzekł:
- Jutro, jutro. Co by pan nie zrobił 
jutro, to będzie już jeden raz mniej…
  Minęło 25 lat. A ja wciąż pamiętam 
tego kontrabandzista-filozofa, pamię-
tam jego starego fiata, pamiętam za-
pach tanich papierosów i tę jego dziw-
ną frazę. 
  Pewnie dlatego nigdy i niczego nie 
odkładam na później. Wiem, jeżeli 
dzisiaj czegoś nie skończę, nie po-
wiem, nie napiszę, nie zaśpiewam, nie 
pokocham, to jutro, jutro będę miał 
jeden raz mniej…
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 Dla zachowania uroku języka tekstu, 
korekta „Aha!” niewielka.

  Rzecz dzia³a się w koronie drzewa. 
Wia³ wiatr. Drobny deszcz przeciskał
się między liśćmi. By³o ciemno. Wzrok 
powoli przyzwyczaja³ się do zmroku. 
Widzia³em innych. Siedzieli skuleni.
Co pewien czas któryś zaczynał coś
mówić. Wówczas zrywała się strasz-
na wrzawa. Na ogó³ panowało jednak
milczenie. Porywy wiatru wygrywa³y 
zagadkowe dźwięki. Ws³uchiwali się 
w nie ze skupieniem. Spróbowa³em i 
ja. W chaosie dźwięków początkowo
zgubi³em się, później jednak czy to 
si³¹ sugestii, czy też dzięki skupieniu, 
dostrzeg³em w nich pewn¹ harmonię. 
Próbowa³em coś powiedzieć, ale stra-
szny wrzask zag³uszy³ moje s³owa. 
Gdy przesta³em reagować powróci³o 
milczenie. Teraz us³ysza³em jeszcze 
jeden dźwięk. Ciche skrobanie odzy-
wa³o się z każdej ga³ęzi. Wytęży³em 
wzrok. Z dziwnej pozycji, w jakiej po-
zostawali, domyśliłem się, że każdy
z nich podgryza ga³¹ź, na której siedzi. 
Spojrza³em w dó³. Ciemna czeluść nie 
wyda³¹ swojej tajemnicy.

W koronie drzewa

 Któregoś pięknego, jasnego dnia od-
lecia³em na Po³udnie, gdy wznios³em 
się w górę, bezskrzydli wspó³towarzy-
sze zaczęli rzucać we mnie patykami. 
Nie trafiali, natomiast w trakcie gwał-
townych ruchów, niektóre ga³ęzie pę-
ka³y. Z okrzykiem nienawiści wpada-
li do bagna, na którym sta³o samotne 
drzewo. Mnie to już nie dotyczy³o.

  Jak Polacy radowali się 150-leciem Kanady? Radowali się bardzo, o czym świadczą zdjęcia z zabawy w Polskim Towa-
rzystwie „Zgoda”, za które magazyn „Aha!” dziękuje Panu Prezesowi.
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