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- Nie, takie m³ódki jak pani nie s¹ głupie, wiedz¹, czego chc¹. Teraz ch³op
g³upszy od baby. Wszystko się poodwraca³o. Ten wasz dryblas też jakiś
niewydarzony.
- Jadzia, choć tu na chwilę! – rozleg³
się nagle z do³u g³os chudzielca. Zabrzmia³ jak stanowczy protest lub oburzenie. Ca³a trójka parsknęła śmiechem. Ruda obliza³a czubki palców i
pobieg³a żwawo w stronę wykopu.
Mateusz szturchn¹³ Bzikańkiego.
- Widzia³eś, W³adziu, nie mia³a stanika pod koszulk¹! Czego to baba nie
zrobi, żeby ch³opa zaci¹gn¹ć do wyrka.
Bzikański ziewn¹³, przetar³ ku³akiem
oczy, usiad³ powoli i krzywiąc gębę,
jakby w obawie, że znajdzie coś sobie
dobrze znanego i niezbyt smacznego,
zajrza³ do koszyka. Wyciągnął nakrochmalon¹ kraciast¹ serwetę, po
której biega³y mrówki. Zacz¹³ je rozgniatać pożó³k³ym paznokciem wykrzywionego kciuka. Odezwa³ się od
niechcenia:
- Dwadzieścia lat temu powiedzia³bym „G³odnemu chleb na myśli”, ale
dzisiaj ci tak nie powiem.
- A żebyś wiedzia³! – zawo³a³ Mateusz. A ty co? P³akać nad tob¹. Po co ja
do ciebie przy³ażę?
- W³aśnie – Bzikański rozklei³ zlepione pajdy chleba i podsun¹³ pod nos.
- Lepiej byś do kościo³a poszed³. Ludzie gadaj¹, że pokręci³o ci się trochę
na stare lata.
Mateusz się poderwa³ i kciuki za gumowe szelki wsadzi³.
- Kto, ta stara dewotka, która baranki
cukrowe sprzedaje? A może Marcinkowa, morda niewyparzona, co pomyje wylewa na ulicę? Ma ksiądz żandarmerię, nie ma co.
- Pyta³ o ciebie – powiedzia³ Bzikański, już z pe³n¹ gęb¹ chleba.
- Kto?
- No, ksi¹dz dziekan.
- Powiedz mu, że ja też o niego pyta³em. Sam nie jest lepszy od tych bab.
Opiekun się, cholera, znalaz³. Takich
komediantów zawsze pe³no. Wpieprzaj¹ się między wódkę i zak¹skę,
i jeszcze chc¹, żeby ich po rękach całować. Pamiętasz dziadów, co ³azili
przed wojn¹? By³o ich od cholery.
Przyszed³ kiedyś do nas jeden. Obrazki święte mia³ i gada³ bez przerwy
o końcu świata. My w pole do roboty,
on za nami. Siedzia³ na miedzy i modli³ się bez przerwy. By³ u nas ze trzy
dni. Wieczorem, przy kapuścianym

barszczu, ojciec kl¹³ i mówi³ o zasranym życiu, wtedy ten podnosi³ ³eb
znad miski i mówi³: „Synu, ty bluźnisz. Bóg wszystko widzi”. A jak odchodzi³, Bogu dziękowa³ i wszystkim
świętym, tylko nam zapomnia³, dziadyga.
Mateusz spojrza³ z pogard¹ na Bzikańskiego. Stan¹³ w pe³nym s³ońcu
ty³em do kolegi. Nie odwracaj¹c się,
powiedzia³:
- Siedź tu sobie. Idę do miasta, do ludzi z ikr¹ i na poziomie.
Bzikański machn¹³ ręk¹.
- Idź, idź, w Dworcowej pod sto³em
czeka na ciebie Maniuś-komornik, największy cz³owiek. Pogadacie sobie o
gwiazdach i księżycu.
Mateusz też machn¹³ ręk¹.
- Stu takich jak ty za ma³o na Maniusia-komornika, a o gwiazdach i księżycu lepiej nie wspominaj, boś na to
za g³upi.
Gdy wieczorem owce Gali wracały
wzd³uż rzeki, pobekuj¹c i wlok¹c za
sob¹ brzęcz¹ce ³ańcuchy, nikogo już
nie by³o na zamkowym dziedzińcu.
S³ońce zjecha³o w dó³, nad zagrodę
Skierkowskiego za rzek¹, potem utonę³o gdzieś hen w podmok³ych kalińskich ³¹kach. Bzikański, stary dziadzie
pó³etatowy, zmyłeś się chyłkiem, tymczasem gwiazdki zaczynaj¹ śmigać
jak z³ote rybki. Może wpad³aby ci jakaś do kieszeni i ogrza³a obola³e kości?
„To zwyk³y nygus, zapewniam pana”, mawia³ Maniuś-komornik, gdy
zgada³o się o Bzikańskim, reumatyzmie, bol¹cych zębach, hemoroidach,
duchach i sklerozie. Maniuś-komornik obejmowa³ brzeg kufla mięsistymi wargami, które, jak dwie różowe
g¹bki, wch³ania³y szybko i chciwie
spienione piwo. „Widzia³em kiedyś
jak bigos spożywa³, że się tak wyrażę. Bigos strawa ciężka czyli ciężkostrawna, co oznacza, że nie może być
chory. To po pierwsze. Po drugie,
z pewności¹ nie s³ysza³ o „Opowieści
zimowej”. Bo duchy, proszę pana, s¹
zawsze konkretne, nie ma duchów
jako takich, że się tak wyrażę. Stary
Ziemowit III kaza³ zamkn¹ć w wieży
swoj¹ m³odziutk¹ żonę pod zarzutem
cudzo³óstwa. Biedaczka na śmierć
zmarnia³a, zaś stary cymba³ zmys³y
postrada³. G³ośno by³o o tym w ca³ej
Europie, nawet Szekspir się histori¹
przej¹³, ale Bzikański nie ma o niej
zielonego pojęcia. Jakim cudem, py-

tam, móg³ zjawę w baszcie zobaczyć?
Żeby widzieć, trzeba przedtem wiedzieć, że się tak wyrażę.
Gdy z szarego świtu wychynę³y
dachy pokryte pap¹, blach¹ i gdzieniegdzie czerwon¹ dachówk¹, w zagrodzie Skierkowskiego już na dobre
harcowa³y rozćwierkane wróble.
Wkrótce promienie s³ońca wdar³y się
na strychy przez okienka i dziury w
dachach, do piwnic, gdzie się ślizga³o po pó³kach zastawionych s³oikami
wype³nionymi sokami, kompotami,
dżemami i galaretkami z tegorocznych zbiorów; do kurników, komórek, psich bud i stoj¹cych jeszcze tu i
ówdzie wychodków.
Nied³ugo potem pojawi³ się na moście ma³y Bzikański z kufajk¹ pod pach¹. Ruszy³ w stronę wykopów. Ujrzawszy kolorowe ubrania w trawie
i ³opianach: sukienki, bluzki, spodnie,
skręci³ w lewo, obszed³ basztę i dziedziniec, po czym roz³oży³ kufajkę na
murawie w d³ugim jeszcze cieniu północnych murów. Usiad³, rozwi¹za³
trumniaki, ale ich nie zdj¹³. Po chwili
po³oży³ się na boku i zakry³ oczy rękawem kufajki.
A w po³udnie, znacznie wcześniej
niż zwykle, przylecia³a Bzikańska.
Przek³adaj¹c wiklinowy koszyk z ręki
do ręki, wdrapa³a się na zwa³y ziemi.
Wachlowa³a się fartuchem nerwowo
i z widocznym niepokojem wypatrywa³a męża. Krzyknę³a do chudzielca
w s³omkowym kapeluszu:
- Jest tu gdzie mój stary?
Chudzielec roz³oży³ ręce. Kobieta
wyd³uży³a kroki i zsuwaj¹c się po piachu, pobieg³a w lewo, pod pó³nocne
mury. Dojrza³a z daleka leż¹cego, jednak nie zwolni³a, lecz przyśpieszy³a
jeszcze. Gdy wreszcie dotar³a zziajana, opad³a ciężko na kolana i gwa³townie potrz¹snęła mężowskim ramieniem.
- W³adek, obudź się!
Przestraszony stróż poderwa³ g³owę.
- Co?... to ty? Opuści³ g³owę na powrót i przymkn¹³ oczy. - Już po³udnie – mamrota³ – jak ten czas leci. Co
dobrego przynios³aś?
Bzikańska znów potrz¹snę³a starym,
tym razem znacznie energiczniej.
- Nie wiesz, co się sta³o? Mateusz umar³! A ty sobie leżysz!
Bzikański natychmiast usiad³.
- Mateusz? Co ty pleciesz, babo?
Kobieta otar³a twarz fartuchem i wyrzuci³a z siebie jednym tchem:

- Dziś w nocy. Ale żebyś wiedzia³
gdzie. Mateuszowa p³acze i mówi, że
to przez ni¹, bo nie chcia³a go wpuścić
do domu. Stary przyszed³ późno. Podobno popi³ z Maniusiem-komornikiem. S³ysza³a, że podśpiewywał sobie i wcale się nie upiera³, żeby mu
otworzy³a, i kiedy poszed³ sobie, wyskoczy³a za nim, ale już go nigdzie
nie by³o. Wiesz gdzie trafi³? Do Rybakowej! Ona też lepsza – mówi, że
go tylko przenocowa³a i dopiero rano
zauważy³a, że nie żyje. Podobno leża³
w jej ³óżku!..
- A gdzie mia³ leżeć? – przerwa³ Bzikański. - Ale co mu się sta³o?

- Łazi cz³owiek, ³azi, przychodzi czas
i nic nie poradzisz – westchn¹³ stary.
Żona pokiwa³a g³ow¹:
- Jeszcze móg³ pożyć, gdyby chcia³.
Dziadyga, zawsze chojraka struga³.
Parę dni temu, Ku³aga, ten, co torby
robi, nie móg³ zapalić samochodu.
Kupa dzieciaków pcha³a auto i Mateusz z nimi. A krzycza³ najg³ośniej.
Może mu wtedy jakaś ży³ka pęk³a.
Bzikański odstawi³ garnek i zwiesi³
g³owê.
- Nie mogę – powiedzia³ b³agalnie.
- Wczoraj serce go zabola³o. Mówisz,
że wypi³ trochę?
- Jedz, bo się zmarnuje! Świni ani psa

- A co, nic – serce. Serce wysiad³o. Już go zabrali. Rybakowej sama
bym kud³y powyrywa³a. Taki wstyd!
Bzikańska sięgnę³a po koszyk, ści¹gnę³a ścierkę z p³ytkiego garnka i zdję³a
pokrywkę. Postawi³a garnek między
udami męża.
- Jedz, bo wystygnie – powiedzia³a stanowczo.
Stary zwiesi³ g³owę, kilka kosmyków rzadkich siwych w³osów opad³o
mu na czo³o. Wpatrywa³ się tępo w
paruj¹ce kartofle, kotlet mielony i mizerię polan¹ śmietan¹. Odrzuci³ ³yżkę
do garnka.
- Nie mogę. Pójdę tam.
Żona wcisnę³a mu z powrotem ³yżkę do ręki.
- Siedź, jak ci dobrze! Mówię przecież, że go zabrali! Nic tam po tobie!
Bzikański spojrza³ przed siebie, gdzieś
daleko, w jakiś nieokreślony punkt i
bardziej tej dali niż żonie powiedzia³
z nostalgi¹ w g³osie:
- Jeszcze wczoraj by³ tu. Aż nie chce
się wierzyć...
- Pogrzeb chyba we wtorek. Jedz, jak
ci mówię! – niecierpliwi³a się Bzikańska.

nie mamy. Zawsze mówi³am, że wódka do niczego dobrego nie prowadzi.
Ludzie mówi¹, że to może... że z Rybakow¹...
- Pleciesz, babo.
Kobieta dotknę³a ręk¹ kartofli w garnku.
- No tak, już prawie zimne!
Stary spojrza³ w niebo i zawiesi³
wzrok na srebrzystym warkoczu pozostawionym przez samolot odrzutowy. Twarz mu nagle pojaśnia³a. Zarechota³ ni st¹d, ni zow¹d:
- He, he, he! A mówi³ wczoraj, że mnie
przeżyje.
Z³apa³ ³yżkę i zanurzy³ w kotlecie.
Ruszaj¹c gęb¹ pe³n¹ jedzenia kręci³
g³ow¹ i nie przestawa³ rechotać. Bzikańska wsta³a; ponad zmursza³ym
murem spojrza³a na zamkowy dziedziniec. Obok p³ytkiego do³u stercza³
chudzielec w słomkowym kapeluszu.
Wymachiwa³ czymś, co wygl¹da³o
na chustkę lub stanik. Otaczaj¹ce go
dziewczyny podskakiwa³y chichocz¹c i wyci¹gaj¹c ręce. Uwiesi³y się
w końcu na szyi ch³opaka i runęli
wszyscy z piskiem na zielon¹ trawę.
Andrzej Kwiatek

