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Kamienie
ANDRZEJ KWIATEK

Pan Tomek zaprzęga wysłużony
wóz konny do nie mniej wysłużonego traktora. Jest praktyczny i niezawodny, na żadną inną przyczepę nie
da się sprawniej ładować rozmaitych
ciężarów. Trudno o lepszy przykład
harmonijnej jedności przeszłości z teraźniejszością. Okoliczni gospodarze
mają podobne. Traktor zastąpił konia,
są więc bez dyszli. Dyszel – ze świecą
by szukać młodego człowieka, który
wie co to takiego.

„snopki” i „powrósła”. „Sierp” jest
już słowem nieznanym i pomyśleć,
że jeszcze nie tak dawno poeci (Młynarski, Gałczyński) nie mieli czym,
poza „rogalem złotym”, „bladego sierpa” zastąpić. Z braku sierpa „sierp księżyca” jest dziś archaizmem. O „bijaku” i „dzierżaku” – częściach cepa –
nawet nie wspomnę. Pozostały w nazwiskach, lecz mało kogo obchodzi,
skąd się wzięły nazwiska. Ba, sam
„cep” to terra incognita i pomyśleć,

Zeszłego lata załadowaliśmy na furmankę („gumioka” – te z żelaznymi
obręczami na drewnianych kołach
raczej się nie ostały) osiem sporych
„parszoków”, wystarczyło tylko wyciągnąć kłonice i wysunąć burtę.
W tym roku zachciało nam się kamieni na skalniak.
– Chceta kamini, bedzieta mieli kaminie.
Jedziemy w pole we trójkę: Tomek
za kierownicą traktora, ja z Ewą na
wozie.
W rżysku po pszenżycie, na szczycie polodowcowego wzgórza, leży
mnóstwo kamieni, które „rosną” od
zawsze. Tego roku nawet nieźle obrodziły. Zbieramy je niczym kartofle,
choć są wielkości melona. Trafiają się
również duże jak dynie, te ładujemy
na wóz z trudem. Jeden przypomina
jajo pterodaktyla, inny – półdupek tyranozaura. Po trzech kwadransach wóz
jest załadowany po brzegi. Boimy się,
że się połamie i że traktor nie pociągnie, ale Tomek ponagla:
– Zbirać, zbirać, nie gadać.
Podczas powrotu nie opuszcza nas
obawa, że skrzypiąca furmanka zaraz
się rozleci, albo przewróci na pełnej
dołów i dołków polnej drodze. Próbujemy balastować podczas niebezpiecznych przechyłów, lecz Tomek
daje znak ręką, żebyśmy dali spokój i
wrzeszczy:
– Pryndzy pospadota, niż sie przewróci!
Taak... „furmanka”, „dyszel”, „kłonica”, „orczyk” to pojęcia obce dla
dzisiejszych dwudziestolatków, tym
bardziej te związane z koniem ciągnącym wóz: „wiksa” lub „wikse” (w lubelskiem – „wiśta”), „łocie”, „łodsie”
lub „odsie” (w lubelskiem – „hejta”);
„wie”, „wio”, „prr”, „trr”; „nazat” „nazad”. Kombajnowe żniwa wyparły
„kopki”, „dziesiątki”, „stogi” „sterty”,

że trzydzieści pięć lat temu pewien
prawdziwy patriota przechwalał się,
że to internowani w Rumunii Polacy
w trzydziestym dziewiątym nauczyli Rumunów cepami młócić (że niby
wcześniej wypuszczali bydło, by deptało zboże). Rozszyfrowanie skrótu
CCCP jako „cep cepa cepem pogania” rozbawiające niegdyś niewybredne towarzystwo, wymagałoby dzisiaj
wstępnego wykładu i wątpliwe, czy
pobudziłoby do śmiechu. Swoją drogą zastanawiam się, czy młody człowiek ze wsi niewiedzący co to powrósło i orczyk może być dzisiaj zwolennikiem PSL-u.
Umieranie światów. Wszystkie te
dziwnie brzmiące słowa, jeśli się ostaną, wejdą do szeroko pojętej tradycji i wraz z nią zaciemnią, przykryją
wszystko, z czego wyrosły. Niewiedzę i okrucieństwo – jak „słońce zachodzi” i „co ma wisieć, nie utonie”
– lub nieistniejące już sprzęty czy narzędzia.
– Etymologia? A co to takiego? Panie,
nie mam czasu na pierdoły.
Heidegger pisze („Bycie i czas”), że
tradycja, która „przejmuje władanie”
czyni „to, co przekazuje” tak bardzo
niedostępnym, że to zakrywa. „Tradycja prowadzi do zupełnego zapomnienia o (…) pochodzeniu...” A może jest
na odwrót?
– Ty dziadzie – fuknął pewien zgorszony bogobojny parafianin na znajomego, gdy ten wcinał kawał kiełbasy
nad grobem kolegi w dniu Wszystkich
Świętych. Dobrze, że nie kazał mu
spieprzać z cmentarza.
Może to nie tradycja „przejmuje
władanie”, lecz władanie przejmuje
tradycję, wypełniając ją własną treścią
i prowadząc w ten sposób do zapomnienia. Całe szczęście, że „Dziady” się
ostały. I nasze kamienie.
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