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-  Taak... idę do Bzikańskiego. Jego 
moglibyście zagonić do roboty. Wyle-
guje się tylko ca³ymi dniami.
  W cieniu baszty, obok drewnianej 
skrzyni i rozcz³apanych trumniaków 
widać by³o leż¹cego stróża, który spo-
gl¹da³ bez ożywienia na zbliżaj¹cego 
się Mateusza. Mateusz podszed³ do 
kolegi.
- Cześć, Bziku. Znowu leżysz? Dziew-
czyny pracuj¹ ciężko, pomóg³byś tro-
chę. Móg³byś coś przytrzymać albo
potrzymać, he, he!
  Bzikański podkurczy³ nogi i zamknął
oczy.
- Wielka robota  mrukn¹³. - Łaż¹ z pę-
dzelkami i ty³kami kręc¹. Studenci. 
Ch³opaki – same chuchra, ale wszyst-
kie rozumy pozjadali.
 Mateusz postawi³ koszyk i opad³ na
ch³odn¹ trawę. 
- Zobacz tego czarnego, pokazuje 
dziewczynom jakieś skorupy. Już ja 
bym wiedzia³, co pokazać. Ty, Wła-
dziu, też byś wiedzia³, co?
  Bzikański wydusi³ chrapliwie:
- Że ci jeszcze takie rzeczy po ³bie ³ażą,
stary zbereźniku. Kiedy ma się siódmy 
krzyżyk na karku, trzeba o Piaskow-
skim myśleć.
  Mateusz wyrwa³ garść trawy i posy-
pa³ ni¹ leż¹cego.
- A ja ci mówię – przestań chodzić do
kościo³a. Ksi¹dz wam w ³epetynie po-
przewraca³. Jeszcze za życia chce z was 
zrobić chodz¹ce trupy. Jak mnie czar-
ne myśli najd¹, to babę potrzymam i 
od razu przechodzi. Trzeba żyć, W³a-
dziu, wtedy kostucha gówno znaczy.
  Bzikański przekręci³ się na plecy i ot-
worzy³ jedno oko.
- Nie ma mocnych. Będziesz wyci¹-
ga³ kopyta, to zaśpiewasz inaczej.
 Mateusz wyprostowa³ nogi, spojrza³ 
w niebo z uśmiechem. Wysoko, wy-
soko, na tle jasnego b³ękitu, tkwi³o 
w bezruchu kilka bladych pasemek 
w kszta³cie haczyków. Powiedzia³ na-
gle pó³g³osem, jakby powierza³ kole-
dze ważn¹ tajemnicę:
- Powiesi³em nad ³ókiem nag¹ babę i 
powiedzia³em starej, że nie daruję, jak 

zerwie. No i wisi. Stara bluźni, ale się 
boi. Kiedy będę zdycha³, popatrzę na 
obrazek – to będzie mój o³tarz, Bziku, 
moja bozia.
  Bzikański otworzy³ drugie oko.
- Nie dziwię się, że się teraz wszystkim 
poprzewraca³o w g³owie, ale ty, stary 
dziad...
- Postęp, W³adziu. Jestem postępowy 
cz³owiek. Już mnie nie raz duszności
³apa³y; tu się nie mogę ruszyć, tu na 
obrazek patrzę. Baba lata jak g³upia, 
żegna się, a ja znów na obrazek zer-
kam i jakoś przechodzi. Oho, zobacz, 
ten czarny coś niesie. 
  Opalony chudzielec podszed³ i pod-
niós³ wieko skrzyni. By³ w s³omko-
wym damskim kapeluszu oraz opię-
tych dżinsach z nogawkami obcięty-
mi nad kolanami.
- Kawalerze, co tam znalaz³eś? – za-
pyta³ Mateusz.
- To jest część klingi, rozumie pan, 
kawa³ek szabli – powiedzia³ ch³opak,
pokazuj¹c pod³użny przedmiot prze-
żarty rdz¹.
  Mateusz wyci¹gn¹³ rękę, obejrza³ 
znalezisko i rzek³ zdecydowanie, to-
nem znawcy:
- To jest od radia.
  Chudzielec roześmia³ się.
- Żartuje pan, to przecież klinga.
- No, klinga, klinga, ale od radia. W
moim starym ko³chożniku by³o coś 
podobnego. Nie śmiej się, kawalerze, 
wiem co mówię. Widzę, że stare, nie 
zaprzeczam, rozlatuje się. Ale to zna-
czy, że już dawno ludzie mieli radia. 
Co, może powiesz, że w książce nie
pisz¹? A kto napisa³ ksi¹żkę? Taki jak 
ty. Kopa³, znalaz³ i napisa³. Teraz ty
napiszesz. I dzieci w szkole będ¹ wie-
dzia³y więcej: ludzie już dawno mieli 
radia. W³adek, źle mówię?
- Albo podkowa – mrukn¹³ Bzikański.
- Gówno, nie podkowa, zobacz jakie 
to cienkie.
 Mateusz uklękn¹³ i zajrza³ do skrzy-
ni.
- No, ³adnie, prawie ca³a skrzynia sko-
rup. A to co?
- Kab³¹czki – odpar³ chudzielec. - Kie-

dyś kobiety nosi³y – takie kolczyki.
- Dziś ma³o która nosi – powiedzia³ 
Mateusz. - Twoja panna nosi? Która 
jest twoja? – zapyta³ spojrzawszy w 
kierunku zwa³ów ziemi, za którymi
pojawia³y się i znika³y opalone dziew-
częce karki.
  Ch³opak poprawi³ kapelusz i roz³o-
ży³ chude ramiona.
- Wszystkie, ma³o ich?
  Mateusz nieomal krzykn¹³:
- O, jak wszystkie, to żadna! Ja ci po-
wiem, Anię sobie weź, fajna z niej
dziewczyna.
- Eee – skrzywi³ się chudzielec. Wi-
docznie nie mia³ ochoty na dalsz¹ 
rozmowę, bo ruszy³ z powrotem do 
swojego do³u.
- Co się krzywisz, kawalerze? – rzu-
cił za nim Mateusz. - Ta szko³a robi 
z was nie wiadomo co. Pousychaj¹ 
wam i na starość będziecie ża³ować. 
Żyj, ch³opie, jak należy. S³uchaj ma-
³ego czasami, dobrze ci radzę!  
  Spojrza³ na Bzikańskiego, jakby szu-
ka³ w jego oczach aprobaty dla swych 
życiowych m¹drości, lecz znów ujrza³ 
zamknięte powieki kolegi.
- A ty co, na spanie ci się zebra³o? – po-
wiedzia³ rozczarowany. 
- Nie śpię – ziewn¹³ Bzikański – tylko 
oczy się klej¹. Po co pleciesz farma-
zony, on jest m¹drzejszy od ciebie, da 
sobie radę bez twojego gadania.
- Da radę? Powiem ci: im m¹drzej-
szy, tym g³upszy. Jak budowa³em Pa-
³ac Kultury, też by³ taki – inżynier. 
Baby na niego napuszczaliśmy, a on 
nic, jak cielę. Teraz każdy uczony i 
do życia się nie nadaje. Tyle wszyst-
kiego maj¹. Dla kogo? My, starzy, ma-
my im dzieci robić? W³adziu, nie śpij! 
Rybakowa ma jakiegoś?
   Bzikański otworzy³ jedno oko.
-  S¹siad jesteś i nie wiesz? Przy³azi 
przecież do niej Kaczmarski.
-  Ten moczymorda, co w MPRB ro-
bi? Zg³upia³a baba.
- Lepszy od ciebie – m³ody.
- M³ody, m³ody – prychn¹³ Mateusz 
– myślisz, że ja już jestem do nicze-
go? Takich m³odych jak on dziesięciu 

bym przetrzyma³. Nie mówię o swojej, 
ale z Rybakowej nie z³azi³bym przez 
ca³¹ noc.
   Westchn¹³ nagle g³ęboko. Kropla 
potu ciężkiego jak olej zaiskrzy³a się 
na jego skroni. Po³oży³ się na plecach, 
rękę do mostka przycisnął, jakby 
chcia³ wyhamować szybkie ruchy 
wznosz¹cych się i opadających piersi.
Świszcz¹cy oddech przypomina³ pi³o-
wanie drewna, jakie się czasem s³y-
szy gdzieś w lesie, lub jakie dociera 
w wieczornej ciszy z odległego pod-
wórka.

  Bzikański poderwa³ g³owę.
- Co ci? Serce?
- Nic, nic... Nie bój się i tak cię przeży-
ję – już trochę swobodniej odetchn¹³ 
Mateusz.
  Bzikański znów wtuli³ ucho w ³o-
kieć.
- Mnie tam serce nie boli – mrukn¹³.
- G³upi jesteś – powiedzia³ Mateusz 
z wyrzutem. - Nie lubię patrzeć na ta-
kich sparcia³ych jak ty. W lustro się ga-
picie, ludzi s³uchacie, a to taka prawda, 
że napluć. Mog¹ sobie wmawiać, ale 
nie we mnie. Dostanie w mordę jeden 
z drugim i wie, że się nie jest powie-
trzem. Nawet m³oda baba, jak poczu-
je, też od razu inaczej myśli. Albo się 
żyje, albo nie – wóz albo przewóz, jak 
mówi³ Maciocha z Wólki, co koby³ę 
przegra³ w oczko.
 Za bia³ym haczykiem na niebie b³ys-
n¹³ srebrzysty punkcik, niczym samot-
ny go³¹b pocztowy mkn¹cy co tchu 
z ważn¹ wiadomości¹. Mateusz sztur-
chn¹³ Bzikańskiego.
- Zobacz, samolot. Wysoko. Pasażer-
ski. Mam zięcia pilota – powiedzia³ 
próbuj¹c usi¹ść. - Pmiętasz, ten woj-
skowy, co by³ na wiosnę. Dwóch ch³o-
paków maj¹. Moja krew, Bziku. Stara
ich ode mnie odgania, że niby wnu-
ków popsuję, ale oni i tak tylko do 
mnie się garn¹. Wiem jak z nimi ga-
dać. Dzieciak dużo nie zrozumie, ale 
m¹drzejszy jest od starego. Jak starszy
z cz³owiekiem rozmawia, to jakby ³as-
kę robi³, dzieciak – normalnie. Pod 
koniec sierpnia maj¹ przyjechać. Oho, 
ruda lwica do nas idzie. Istna anielica.
- No co, serdeńko? – uśmiechn¹³ się 
do nadchodz¹cej. Dziewczyna stanę³a 
na granicy cienia, z którego, jak spod

ko³dry, wygl¹da³y ku s³ońcu buty Ma-
teusza. Wyci¹gnę³a rękę z otwart¹ to-
rebk¹.
- Proszę się poczęstować – powiedzia-
³a ods³aniaj¹c bia³e, równe z¹bki.
   Mateusz sięgn¹³ do torebki. 
- O, dzięki. Miętowe? Wezmę dwa, 
dobrze?
- Ależ proszę bardzo. Może jeszcze?
- Nie, nie. Wystarczy. Co za dużo, to
nie zdrowo.
  Dziewczyna pochyli³a się nad Bzi-
kańskim. 
- Proszę, niech się pan poczęstuje.

   Bzikański odwróci³ g³owę, gębę 
w trawie zanurzy³ i jakby mrówkom 
albo trawie chcia³ coś w sekrecie po-
wiedzieć, wydusi³: 
- Ja nie chcę. Zęby bol¹.
- Oba, W³adziu? – zaśmia³ się Ma-
teusz, mrugn¹wszy do rudej. - Bierz 
jak ci daj¹, najwyżej po³kniesz.
- Odezwa³ się ten, co ma trzy – mruk-
n¹³ Bzikański.
- Dwanaście, W³adziu, dwanaście. Ca-
³y tuzin. Niech panienka zobaczy.
  Ruda plereza, jak g³ownia p³on¹ca
do kupy chrustu, zbliży³a się do roz-
dziawionej gęby Mateusza.
- Jeszcze możliwe. Wyprostowa³a się
b³yskaj¹c w³asnymi, śnieżnobia³ymi 
z¹bkami - Mój dziadek ma sztuczn¹ 
szczękę. Na noc zawsze wyjmuje...
- To źle – przerwa³ Mateusz – bo mu 
się buźka zapadnie, jak W³adziowi. Ja
na swoje nie mogę narzekać. Jeszcze 
wnuczkom orzechy gryzę. Kiedyś 
gryz³em tymi z ty³u po prawej, póź-
niej tymi po lewej, teraz tymi z przo-
du. Gorzej idzie, ale idzie.
  Ruda klasnę³a w d³onie. 
- To pan jest prawdziwym, żywym 
dziadkiem do orzechów!
- Żeby tylko. Niech pani zapyta tego 
pana, ile jeszcze potrafię.
  Tym razem roześmia³ się Bzikański:
- Najwięcej potrafi gadać, w dodatku 
same g³upoty.
- No, no, tylko nie g³upoty – obruszy³ 
się Mateusz. - Kto g³upi dla tego głu-
poty.
- Każdy ci to powie – rechota³ Bzi-
kański.
- Bo każdy g³upi. Prawda, panienko?
- Ja też? – ruda wydę³a paradnie war-
gi, udaj¹c zdziwienie.


