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  Skoro wrzesień, to oczywiście nie 
może zabraknąć w tym numerze te-
matu Dożynek w Polskim Towarzy-
stwie „Zgoda”. Tylko co tu pisać…? 
Trudność polega na tym, że co roku 
to wydarzenie oparte jest na tym sa-
mym scenariuszu – bo i jak mogłoby
być inaczej: musi być wieniec do-
żynkowy i Plon niesiemy plon, mu-
si być baca Czesław Matyga z żoną 
Janiną, bochen chleba, przemówienie 
Prezesa, a zespół Polonez musi od-
tańczyć poloneza. I, mówiąc krótko, 
podoba mi się ta powtarzalność.
  Zmiany dostrzec można natomiast 
w sferze obyczajowej mentalności tu-
tejszych Polaków. Nie są to zmiany 
gwałtowne – potrzeba było na nie, 
według mnie, mniej więcej dwóch 
dziesięcioleci – ale są one niemałe. 
Ponieważ pisałem przed laty kronikę 
P. T. „Zgoda”, mam pod ręką historię 
tej organizacji, z fragmentami proto-
kołów z zebrań jej członków. Na tej
podstawie mogę robić porównania, 
mówić o tym, co się zmieniło. Wspo-
minam o tym kilka stron dalej.
 W poprzednim numerze, zamiast do-
dawanego do krzyżówki na ostatniej
stronie pytania dotyczącego treści za-
mieszczonych tekstów, zapropono-
wałem nieobowiązkowe napisanie 
kilku zdań o Dożynkach. Jedynie pan
Jerzy Zajkowski z Burnaby podjął się 
tego trudu, pisząc m.in. co następuje:
  „Przyjechałem do Kanady w roku 
2006 i po rozeznaniu spraw polonij-
nych zapisałem się do Polskiego To-
warzystwa Zgoda, przy jednoczes-
nym wstąpieniu do Klubu Seniora. 
We wszystkich organizowanych 
przez Zgodę dożynkach uczestniczy-
łem, angażując się w pracy przygo-
towawczej do dożynek oraz bezpo-
średnio przy promocji przygotowa-
nych posiłków, sprzedając je na sta-
nowisku handlowym. Czułem taką 
potrzebę integracyjną, chociaż części 
Polonii. Teraz, jako 82-latek [...] przy 
minimalnym wysiłku mogę jeszcze 
wesprzeć kolektyw dla dobra naszej 
nacji. Uważam, że ta impreza zosta-
ła zaakceptowana przez rodaków, o 
czym świadczy dość duża frekwencja 
w przypadku ładnej pogody.”
   Ja też tak uważam.
   I jeszcze wyjaśnienie dotyczące pi-
sowni. Pisząc o dożynkach, stosuję 
wielką literę, odnosząc się do nazwy 
dorocznej, dwudniowej, polonijnej 
imprezy w Zgodzie, nawiązującej do 
ludowego Święta Plonów.
   Wszystkiego najlepszego.
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  Dzieci! już wychodzę. Pamiętajcie 
nie wpuszczajcie do domu nieznajo-
mych. Znajomych można, ale niech 
się pokażą w wizjerze. Nie rozmawiać 
przez telefon z naciągaczami. Ankie-
ty, pytania, fundacje, zbiórki na cho-
rego, zaproszenia na pokazy i inne ta-
kie – odkładać słuchawkę. W południe 
przyjdzie wujek Antek. Tylko błagam, 
nie rozmawiajcie z nim o polityce. 
Ani słowa o Smoleńsku… no, że nie 
było zamachu. Zadzwońcie też do pa-
na Heńka i przypomnijcie o przygo-
towaniu ogrzewania do sezonu. I nie 
wdawać się w podobne rozmowy. Bo 
jak się zdenerwuje i nie uruchomi pie-
ca, to będziemy marznąć z nadejściem 
jesieni. Wiecie jak pani Pawlakowa 
uwielbia prezesa – ani słowa złego sło-
wa o nim przy niej, gdyby się pojawi-
ła. Obrazi się i znów zacznie spalać

śmieci. Nie naśmiewać się też z pro-
boszcza i w ogóle z Kościoła, bo jesz-
cze nam drzwi wysmaruje jakimś 
świństwem. I Maciaszczyk – może 
wpaść po szklankę cukru – dostaje 
białej gorączki – sami wiecie – gdy
mowa o Unii, lepiej więc o niej nie 
wspominać. Jeśli już, to skrytykować. 
Tylko nie przesadnie, żeby nie wyczuł 
ironii, bo wtedy już po nas – wyzwie 
od komuchów, albo żydów. A propos 
Żydów – nie chwalić nikogo sensow-
nego spoza rządzących, i na świecie. 
Dać mu cukru, przypomnieć o długu 
i zwrocie trzech szklanek. Nie wspo-
minać o uchodźcach. Gdyby zadzwo-
niła ciotka Bronka i zaczęła swoją sta-
rą śpiewkę: „Porządny Polak był ten 
wasz dziadek, chociaż komuch”, od-
powiedzcie, że było dokładnie na od-
wrót: „Porządny był z niego komuch, 

chociaż Polak”. Pochwalcie też Rus-
kich, Niemców, Żydów i Aboryge-
nów. Niech małpa apopleksji dosta-
nie… nie, nie, najlepiej powiedzcie, 
że właśnie wychodzicie z domu i nie 
możecie rozmawiać… a mama wyje-

chała na dłużej z nowym kochankiem 
i nie powiedziała dokąd – chyba do 
Australii – i zgubiła telefon… Wycho-
dzę! pa, pa! Zamknijcie drzwi na za-
suwę.

Pa, pa, wychodzę!
ANDRZEJ KWIATEK
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Kometa

 Widzia³em j¹ ostatnio w pięćdziesi¹-
tym szóstym lub siódmym. Ci¹gnę³a 
za sob¹ d³ugi blady warkocz, przesu-
waj¹c się wolno nad horyzontem wi-
dzenia. Blask wschodz¹cego słońca
sprawi³, że ledwie widoczna by³a jesz-
cze przez chwilę, jak samotne pase-
mko cirrusa na tle b³ękitnego nieba, 
by znikn¹ć na dobre w otch³aniach 
przestrzeni i czasu. 
  I oto teraz, po bez ma³a pięćdzie-
sięciu latach, pojawi³a się znowu. Za-
skoczy³a mnie, choć mog³em się jej
spodziewać po wielkim szumie i hu-
ku, jaki j¹ poprzedza³, po dziwnym o-
żywieniu wszelkiego stworzenia. Po-
mimo, że tym razem nie wlokła za so-
b¹ d³ugiego warkocza lecz potrz¹sa³a 
nerwowo postrzępionym kucykiem, 
pozna³em j¹ od razu. Odezwa³a się 
tym samym lekko chrypi¹cym i uni-
żonym g³osem:
- Po-pro-szę o ka-wa-³ek chle-ba...

„Rekordowanie”

  W odpowiedzi na hipotetyczny ko-
munikat o kilku tysi¹cach rozmaitych 
rekordów świata w minonym roku 
oraz nie mniejszej liczbie wydarzeń, 
które mia³y miejsce po raz pierwszy 
w dziejach ludzkości, a wśród nich 
fantastycznych rekordach papieskich
w rodzaju „najwięcej odbytych piel-
grzymek”, „najwięcej przebytych kilo-
metrów” i innych „naj” oraz „po raz
pierwszy”, pragnę oznajmić, że wczo-
raj po po³udniu oko³o godziny szesna-
stej dwadzieścia pięć podnios³em p³a-
ski talerz porcelanowy na wysokość 
jednego metra. Po³oży³em się na ple-
cach pod brzoz¹ p³acz¹c¹ (betula pen-
dula) i wsun¹³em pod głowę cegłę 
dziurawkę, następnie postawi³em na 
lewej bosej stopie (prawa pozostawa³a 
w bucie) talerz, po czym wyprostowa-
³em nogę ostrożnie ku górze, wzd³uż 
chropawej, krokodylej powierzchni 
brzozowej kory. Pragnę nadmienić, że
że w talerzu znajdowa³y się resztki ka-
lafiora w towocie, z którego zosta³y 
wcześniej wydobyte patykiem, plaste-
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rek marchewki oblepiony piaskiem 
oraz martwa osa, zgięta we dwoje 
z wci¹ż groźnie stercz¹cym odw³o-
kiem.
 Już po kilku sekundach wiedzia³em! 
By³em pewien! Nie mia³em najmniej-
szych watpliwości! Zosta³em pierw-
szym w dziejach cz³owiekiem, leż¹-
cym na plecach pod p³acz¹c¹ brzoz¹, 
wspieraj¹cym g³owę na cegle dziu-
rawce,  trzymaj¹cym na stopie talerz 
z marchewk¹ umazan¹ w towocie, le-
ż¹c¹ ko³o martwej osy i resztek kala-
fiora oblepionego piaskiem!

Męczennicy

  Do męczenników Komuny do³¹czy-
li autentyczni – nie żadni „krypto” –
faszyści. Różowi, wypasieni, uśmiech-
nięci. I prawdę mówi¹ najczystsz¹ 
o prześladowaniach swoich, o swoich 
cierpieniach faszystowskich opowia-
daj¹, niedobitków postkomunistycz-
nych tropi¹ z żarliwości¹ nadzwyczaj-
n¹ i imponuj¹c¹. Odważni s¹ i dzielni
jak nikt inny. Jakżeby inaczej, skoro 
najwyższe urzędy w państwie objęli 
s³awetni ho³downicy Pinocheta, co go 
ryngrafem z Matk¹ Bosk¹ obdarować 
onegdaj do Anglii pojechali. Pan Bóg, 
powiadaj¹ oni teraz, nierychliwy, ale 
sprawiedliwy. I nabożnie opuszczaj¹ 
powieki, lub ku niebu oczy wznosz¹.

Dwie dusze

  Zaprzyjaźni³ się z naszym psem. Gdy 
przechodzi wzd³uż p³otu, gwiżdże ci-
cho i wyci¹ga świeżutk¹, ciep³¹ jeszcze 
bu³kę. Pies podbiega ochoczo, merda 
ogonem, przyjmuje dar z wdzięcz-
ności¹ i k³adzie się w trawie; obw¹-
chuje, skubie pieczywo, wys³uchuj¹c 
komplementów pod swoim adresem 
w rodzaju: O, jaki ma apetyt! Dobry 
piesek, dobry! Bu³eczka smakuje, co? 
 Wczoraj zatrzyma³ się na s³ówko o 
pogodzie. A że od pogody niedaleko 
do nieba, od nieba do ziemi, od ziemi 
do świata, od świata do historii, więc 
us³ysza³em:
- W pierwszej, lutowej wywózce zna-
laz³em się z matk¹ i krewnymi. Enka-
wudzistów jakiś ¯yd przyprowadzi³. 
Z Wo³ynia nas zabrali. Później matka 

umar³a, brat, który by³ dużo starszy zo-
sta³ żo³nierzem Pierwszei Armii, zaś
mnie ośmiolatka przetransportowali 
do sierocińca we W³adywostoku. Po
wojnie wieźli ze dwa miesi¹ce na Zie-
mie Odzyskane. Brat mnie odnalazł
i wychowa³. Wst¹pi³em do wojska, 
czterdzieści lat s³uży³em, podpułkowni-
ka się dochrapa³em, ale...  zawsze nie-
nawidzi³em Ruskich i ¯ydów. Przez 
jednych i drugich cz³owiek się nacier-
pia³. Teraz jestem na emeryturze, cza-
sy się zmieni³y, dlatego mogę wszyst-
ko otwarcie wyznać.
- Ale – przerywam – jak pan prze-
trwa³ tyle lat? No, wie pan: braterstwo 
broni, przysiega na wierność sojusz-
nikowi, internacjonalizm proletariacki 
– pan, oficer ludowego wojska i ta nie-
nawiść...
  S¹siad pokiwa³ g³ow¹ i ni to zapyta³, 
ni stwierdzi³ w zadumie: 
- Cz³owieku, to ty nie wiesz, że ludzie 
maj¹ dwie dusze?

„Uni” 

  Heidegger mówi w jednym z wy-
k³adów o nieprzypadkowości tenden-
cji do tworzenia skrótów językowych 
w rodzaju „Uni” zamiast „Uniwersy-
tet”. Sam się oddawa³em z lubością ta-
kiej kryptografii na co dzień, nie do-
strzegaj¹c w niej niczego groźnego: 
obejrzymy „tele”, napijemy się „herby”.
idę do „poko”, zjem „kolę” (kolację), 
gdzie jest mój „para”? (parasol), ³adna 
dzisiaj „pogo” itp., itd. – m³odzież mó-
wi „spoko”, „nara”, „siema”. 
  Z duchem czasów jest tak, że pro-
szony czy nie, wciska się niepostrze-
żenie w każd¹ szczelinę, w każd¹ dziu-

rę, w najmniej spodziewane miejsca.
Oczywiście, gdy jest proszony, przy-
jmowany jest z dobrodziejstwem in-
wentarza, z zachwytem i entuzjaz-
mem, gdy jednak proszony nie jest i 
wciśnie się niezauważony, rani szcze-
gólnie boleśnie.
  Wmawia³em sobie wcześniej, że 
opór stawiam, do Wielkiej Odmowy 
się przy³¹czam, ślisk¹ ideologię de-
maskuję, tymczasem ulega³em bez-
wiednie naporowi nowego barbarzyń-
stwa: s³owa skraca³em, język obcina-
³em, myśl komputeryzowa³em i mate-
matyzowa³em. Mówi¹c krótko: „uwo-
jennia³em” język, tworzy³em go i przy-
sposabia³em do funkcjonowania na 
wojnie. Wojna nie bawi się w subtel-
ności, rozwlek³ości, powolności i peł-
ne brzmienia. Wojna domaga się szyb-
kości i skrótu, lakoniczności  (Sparta-
nie! – oni byli pierwsi)) i jednoznacz-
ności. Szyfr i kod s¹ językami wojny. 
  Zapytajcie radiotelegrafistów. A es-
emesy? A reklamy? A... epigramy?
  Obiecuję zwiększenie czujności od 
dzisiaj. Nie chodzić na skróty, nie go-
nić za sekundami, nie nabierać się na
wyprzedaże, nie uczestniczyć w zbio-
rowym gwa³cie na języku. Co to o-
znacza?
  Na pewno nie sytuowanie się poza 
szczękiem oręża, bo tego się nie da u-
czynić, lecz przynajmniej jego zamia-
nę do pewnego stopnia. Pytanie tylko 
się rodzi: Czy nieskrócone brzmienie 
nie upodobni się do kawaleryjskiego
ataku na czo³gi? Już nas, dwudziesto-
wiecznych czytelników, męczyła ga-
datliwość don Kichota i szekspirow-
skich bohaterów. Teraz sami padamy 
ofiar¹.


