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- Trudno, weźmiecie jakiegoś kneflo-
rza – mówi sztygar.  
   G³upio mi jakoś i  t³umaczę się: 
- Nie damy rady, nigdy nie robiliśmy
w podsadzce. Ziutek szturcha mnie 
w bok. Musio³ odchodzi w milczeniu.
- A niech cię diabli! – warkn¹³em, i
krzyczę:
- Niech pan zaczeka, mogę spróbo-
wać! 
   Ziutek syczy przez zęby:
- Na g³owę upad³eś? Zostaw starego,
dadz¹ radę bez nas. 
   Mówię jeszcze: 
- Ziutek, chodź, co ci szkodzi, tylko 
dzisiaj.  
   Widzę jednak, że nie pójdzie. Zro-
bi³ ryjek z warg – znak, że się boczy. 
Znam dobrze ten ryjek, tyle razy ustę-
powa³em, by móc go nie ogl¹dać, ale 
teraz, myślę sobie, muszę iść i mina 
Ziutka ma³o mnie obchodzi.
  Podsadzka – ³atwo powiedzieć. Ziu-
tek wiedzia³, co robi. Co ja mówię? 
– nic nie wiedzia³. Myśla³em, że nie 
dotrwam do końca szychty. Podsadz-
ka to wszystko naraz: py³ węglowy, 
py³ kamienny, woda lej¹ca się na ple-
cy, wspinaczka i zjazdy na ty³ku; ka-
py, fele, siekiery, gwoździe, ³opaty; 
huk, ogień, barykady i ta cholerna 
siatka, o któr¹ wci¹ż kalecz¹ się d³o-
nie; ³¹czenie koryt w gigantyczn¹ śliz-
gawkę na ca³ej d³ugości chodnika, i
usuwanie zatorów. Nie mam pojęcia,
jak d³uga jest ślizgawka. Z poziomu
pięćset metrów do poziomu sześćset 
przy nachyleniu pok³adu ze czterdzie-
ści stopni – można obliczyć. Dwieś- 
cie metrów? Może więcej? Na dole 
robimy „kichę”, przybijaj¹c siatkę do
stempli pn¹cych się do góry. Kicha
ma kilkanaście metrów d³ugości. Przy
wlocie do kichy ślizgawka kończy się 
progiem jak narciarska skocznia.  
   Montowa³em ślizgawkę i kl¹³em 
na czym świat stoi. Dobrze, że Ziutek
tek mnie nie widzia³. Kichę trzeba wy-
pe³nić lawin¹ kamieni – kilkadziesi¹t 

metrów sześciennych huku mkn¹cego 
w dó³ i z piętnaście minut gęstego 
py³u wiruj¹cego jak śnieg w świetle 
naszych lamp. Później przed³użamy 
kichę, od³¹czamy kilka rynien, wy-
jmujemy żelazne stemple, na ich miej-
sce wstawiamy drewniane, donosimy
siatkę i fele, zbijamy wyżej nowe ba-
rykady. Musio³ krzyczy, żebym się po-
spieszy³. Zjeżdżam w kucki do pierw-
szej barykady i k³adę się obok niego, 
opieraj¹c stopy o ścianę barykady po-
niżej nas. Musio³ przyciska guzik – u
kneflorza obs³uguj¹cego taśmę powin-
na się zapalić czerwona lampka. Chwi-
la ciszy. Nas³uchujemy. Pocz¹tkowo 
s³ychać delikatne bębnienie, potem na-
rasta szum przecinany stukotem poje-
dynczych kamieni. Na sekundę wychy-
li³em g³owę i zobaczy³em snop iskier
sun¹cy z czarnej otch³ani, jakby jakiś 
zwariowany, płonący pociąg wyjeż-
dża³ z tunelu. Musio³ trzepn¹³ mnie 
po karku.
- S³yszo³eś o linii Gustawa?! – krzyk-
n¹³ mi w ucho. - Na ta linia by³o Monte 
Cassinio! Jo żech tam by³!
- Co pan tam robi³? – próbowa³em 
przebić się przez huk do jego uszu. 
Niepotrzebnie otworzy³em usta, bo su-
che, md³e ciep³o wype³ni³o mi gardło.
Zacz¹³em kaszleć i wydawa³o mi się, 
że to nie spadaj¹ce kamienie lecz mój
kaszel narobi³ tyle ha³asu. Kicha się 
wype³ni³a. Musio³ przycisn¹³ guzik –
zielone świat³o u kneflorza – i po chwi-
li skaka³y po blasze już tylko pojedyn-
cze kamienie, które od czasu do czasu 
zmienia³y kierunek i wali³y w zaporę 
nad naszymi g³owami. Po³oży³em się 
na plecach. Byliśmy powyżej odcin-
ka, gdzie la³o się na g³owę, ale i tutaj 
pęcznia³y w szczelinie krople wody, 
odkleja³y się rytmicznie, spadały na
nasze kaski, gumowce, łopaty i w na-
g³ej, wype³nionej kurzem ciszy, przy-
pomina³y cykanie zegarów.
- Co pan tam robi³? – powtórzy³em.
- Kaj?

- Na Monte Cassino.
- By³ żech w drugim korpusie, leżeli
my tak samo, ino powietrze by³o lep-
sze.
- I leża³ pan inaczej – g³ow¹ w dó³.
  Musio³ poderwa³ się.  
- Pieruna, mówia, że w drugim korpu-
sie!
  Mia³em chyba g³upi¹ minę, bo roze-
śmia³ się. Odkręci³ bidon, wla³ do gard-
³a trochę kawy, zrobi³ gulgocz¹ce p³u-
kanie i wyplu³.
- W Afryce by³ żech w niewoli u Ang-
lików i Anders bro³ takich, jak ja. Na 
wzgórzu żech się nie nawojowa³, bo 
już pierwszego dnia mnie przysypa³o. 
Później by³ żech w Bolonii i Medio-
lanie.
  Przystawi³ bidon do ust, zrobi³ kilka 
ma³ych ³yków i poda³ mi resztę. We-
ssa³em się ³apczywie w zimny p³yn, 
nie wpuszczaj¹c powietrza do wnęrza 
bidonu. Gdy już nie mog³em ssać, 
przyklei³em bidon do górnej wargi 
i mocno dociskaj¹c przesun¹³em na 
środek policzka. Uśmiechn¹³ się.
- Tyś, pierunie, jest rzetelny – powie-
dzia³. - Werbus z ciebie i gorol, ale rze-
telny.
- Nauczy³ się pan w³oskiego?
  Musio³ nie odpowiedzia³, poprawi³ 
kask, zapi¹³ bluzę pod szyj¹ i zainto-
nowa³ po w³osku „Mammę”. Roz- 
skrzecza³ się i rozcharcza³, ale wk³a-
da³ w śpiew nie mniej serca niż ten 
ma³y Robertino, który ³zy wyciska³ 
z oczu. Świeże i ch³odne powietrze 
nap³ywaj¹ce od do³u rozwia³o i wy-
pchnę³o resztki szarej zas³ony. Oddy-
chaj¹c g³ęboko, patrzy³em na rycz¹-
cego Musio³a i umorusane gęby ch³o-
paków wygl¹daj¹cych zza s¹siedniej
barykady. Zamkn¹³em oczy i wyob-
razi³em sobie w³oskie miasto ton¹ce 
w morzu cytryn i pomarańczy. Wy-
dawa³o mi się nawet, że czuję ich za-
pach. 
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  Pamiętam angielski film zatytuło-
wany „System”. Także towarzysząca 
mu piosenkę. System dotyczył uwo-
dzenia dziewcząt zjeżdżających na wa-
kacje do małego nadmorskiego mias-
teczka. Uwodzicielami byli tamtejsi 
młodzieńcy, jak całe miasteczko – oży-
wający z nadejściem lata. Pełni dzikich 
pomysłów, spełniający się emocjonal-
nie jak nigdy dotąd. Gaśli dręczeni prze-
ciem jesieni jeszcze zanim zaczęło ga-
snąć słońce. Do końca dostarczali pod-
niet rozszczebiotanym turystkom. Tuż 
po wyjeździe ostatniej z nich zrzuca-
ją ze skały i topią w morzu fortepian, 
swoje krótkie złudzenia. Koniec lata.
 Artur Rimbaud w „Sezonie w piekle” 
pisze: „Już jesień! – Czemu jednak ża-
łować wiecznego słońca, skoro zaczę-      
liśmy odkrywać boskie światło – da-
leko od ludzi, którzy umierają z pora-
mi roku” (tłumaczenie Artura Między-
rzeckiego). 
 Miasto jak z tamtego filmu. Senność,
martwota od jesieni do wiosny. Nie-
spieszne remonty lokali. Pustki na
ulicach całkowicie zamierających o 
zmierzchu. Nieżyjący Peter Konfede-
rat łykający w bramie porcję energii 
nie pokrzykuje już jak zawsze, nie po-
mrukuje. Jest po festiwalu. 
  Po festiwalu nadchodzi dla miasta 
taki sam czas, jaki musi nastąpić po 

niezbyt trzeźwej nocy. Pocałujemy się, 
czy raczej pomyślimy o wymyciu zę-
bów.
 Sopocki wrzesień, wciąż jeszcze roz-
leniwiające słońce, z wolna czerwie-
niejące liście. Handlowa pamięć dopie-
ro co minionego zgiełku. Stoiska, stra-
gany, tymczasowe kramy, kafejki na 

dwa dni, wszystkie można bez pośpie-
chu poznać przez dotyk. 
  Łagodny koniec nie całkiem swo-
jego sezonu. Czas pokrywający się 
przymgloną błoną, która nie zrogo-
wacieje. Pęknie znów na polecenie 
coraz cieplejszych promieni „wiecz-
nego słońca”.

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI

Sopocki wrzesień

ROMAN SABO

***

Prostokąt dwóch podwórek w trzech ścianach kamienic
na wszystkie strony świata dwie głębie przestrzeni
z chmarą głośnych dzieciaków w ceglanej kieszeni

niewiedzących że szczęście to brak świadomości
że pod ziemią podwórka mogą leżeć kości
że ponieważ czas płynie są tu tylko gośćmi

na bogate dzieciństwo wśród zdarzeń bezmiaru
w kamienicznej przestrzeni w poniemieckim kraju.

***

graliśmy w piłkę
wyzywaliśmy się
chodzili po górach
a nic ale to nic o tobie nie pamiętam
z wyjątkiem nazwiska w którym byłeś o mało co lepszy

***

Zza leżących na biurku komórki laptopa ipoda pendrajwów
skanera drukarki kopiarki do cedetów patrzę na ogród za oknem – 
klon rododendrony zmierzwiona fryzura górskiego wiązu buki
wśród których popiskuje sokół skąd w nocy wypłoszyłem sowę
W żołądku elektronicznego lewiatana wśród tej szemrzącej mieniącej się
popiskującej ślącej przyjmującej wibrującej najeżonej elektrycznością 

[menażerii
przypominam sobie małocalowy czarnobiały Turkus z dyktą z tyłu
z wymalowanym znakiem błyskawicy dwoma programami ciszą 

[w eterze po 21.
50 lat temu rozrywką było głośne wołanie wozaka: kartofle kartofle kartofle 
zwiastujące zimę targi: węgiel wungiel wungielwęgiel
zachodzący na podwórko muzykanci od kapel po skromnego akordeonistę
z puszką po konserwach w którą wkładał rzucane z okien aluminiowe 

[monety
cyganie z lutownicami na dziurawe garnki w piegach odpryskującej emalii
wysiadywanie na krawężniku plecami w stronę ulicy
i zgadywanie po odgłosach: furmanka dwa konie trabant ifa jeden koń 

[syrena
i od wielkiego święta pobieda albo wołga

***

czasami śnię inaczej
i wtedy mieszkania otwierają się na oścież
piwnice sięgają trzewi ziemi
a ja chodzę po obejściu snów
i zawsze wtedy gdy sen nabiera ziarnistości jawy
wpadam w zasieki cyferek na przedramieniu wyschniętego na wiór 
[mężczyzny

***

a czasem śnię rozsyp
jakby ktoś pięścią bił w dom z klocków
i koziołkują w powietrzu drzwi z wizytówkami
lecą komety okien z ogonem firanek
gruchocą pękające kafle węglowych pieców
leje się woda z pourywanych kranów
pył tak gęsty że można wyjadać łyżkami
i twarze majaczące sprzed czterdziestu lat
przychodzą w takim śnie bezimiennie w gości

***

brudne zawszone rozszczekane psy
całkowitej abnegatki socjalistycznej kloszardki
w brudnym zawszonym rozszczekanym mieszkaniu
tajemnicę którego dawno już zapieczętowała śmierć ludzka i psia

***

Ten rower który ci ukradli
zobaczyłem oparty o mur kamienicy na Kaczyńcu
skąd mogłem wiedzieć że będą cię prać po pysku
za odmowę wykupienia własnego roweru

***

pamiętasz
nagle zacząłem rosnąć bez opamiętania
serce nie nadążyło
przestałem


