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Kotela
Hydraulik Olczak zszed³ po schodkach i od razu skierowa³ kroki na Pi³czewskiego. Chcia³ być w domu jak
najszybciej. Min¹³ kośció³, skręci³ w
prawo i obszed³ parafialny ogród. Stąpa³ ostrożnie nierównym chodniczkiem na skarpie, gdzie by³o ciemno i
nieprzyjemnie; zdarzy³o się niejednemu stoczyć w tym miejscu kilka metrów w dó³ i wyl¹dować w brudnej
wodzie melioracyjnego rowu. Wyszed³ potem na duży plac przed mieszkalnymi blokami, na którym każdej
jesieni wyrasta³ niegdyś namiot cyrkowy, latem zaś stawa³ się boiskiem pi³karskim osiedlowej dzieciarni. Za dnia
przepe³niony wrzaskiem i kurzem, ton¹³ późnym wieczorem w mroku i ciszy, przerywanej niekiedy wyciem pijaków, g³osami psów lub wrzaskliwym śmiechem drugiego już pokolenia dorastaj¹cego na osiedlu. Przemierzywszy plac samym środkiem, zatrzyma³ się naprzeciwko bia³ych neonów z czerwonymi napisami: „Market
ca³odobowy” i „Market odzieżowy”.
W prawych dolnych rogach neonów
widnia³o to samo nazwisko napisane
kursyw¹: J. Kotela.
Sklepy rozbudowa³y się ostatnio.
M³ody Kotela wymieni³ i okratowa³
okna w kamienicy, pokry³ dach wiśniow¹, falist¹ blach¹, fronton wy³ożył
klinkierowymi p³ytkami. Wymieni³ na
swój koszt tablicę „Ul. Karola Świerczewskiego” na „Ul. Józefa Pi³sudskiego”. Dobudowa³ też oszklone wejście, a z boku, gdzie kiedyś było podwórko starej Kurkowej, postawi³ coś
w rodzaju garażu lub magazynu z ciężkimi wrotami.
Chodnik przed budynkiem by³ na
tyle szeroki, że mieści³o się na nim, za
niskim bia³ym p³otkiem, kilka stolików
pod ceratowymi parasolami-reklamówkami coca-coli i piwa Lech, zwanego
„g³upolem”. Teraz parasole stercza³y
z³ożone, krzes³a powk³adane jedne
w drugie i spięte łańcuchem, oparte
by³y o ścianę pod oknem. W jarzeniowym świetle lamp i neonów wygląda³y jak jaśniejsze gwiazdki na tle bezkresnej nocy, jednak nie³atwo by³oby
orzec, czy s¹ one czymś w rodzaju
świate³ek w tunelu, czy raczej iskierkami w dopalaj¹cym się ognisku.
Twarz Olczaka wykrzywi³a się na
wspomnienie Kotelowych gruszek.
M³ody Kotela rozprowadza³ swojego
czasu, jako pracownik wydziału rolnictwa i leśnictwa, drzewka owocowe. Wzi¹³ kiedyś ze szkó³ki w Kalinie
cztery tysi¹ce podk³adek tak zwanej
Kaukaskiej, gruszki odpornej na mrozy, lecz niejadalnej, i sprzedawa³ na
lewo jako Salisbury. Podobno ch³opi
sady pozak³adali z tej Kaukaskiej – najwięcej w Studziankach. A kilka sztuk,
które pozosta³y, posadzi³ Kotela wzdłuż
ścieżki wiod¹cej do wychodka. Kto
wie, może pomyśla³ sobie, że gruszki
nie będ¹ takie z³e, skoro tylu ch³opów
je kupi³o. Gdy drzewa zaczę³y owocować, okaza³o się, że jest to straszne
świństwo, gorsze w smaku od buraków pastewnych i twardsze od brukwi.
Kotela ju prawie trzyma³ za kark ma³ego Olczaka z gruszkami za pazuch¹,
gdy upad³ nagle. Poderwa³ się natych-

miast, wzruszy³ nonszalancko ramionami i ten ruch go zgubił, gdyż powtórnie straci³ równowagę i ³upn¹³
uchem o granitowy głaz. Zakrwawione ucho wygl¹da³o z daleka jak dziura
w g³owie ryczącego cyklopa Polifema.
Tyle jest gruszek na świecie o boskim
smaku i aromacie, a ten kutwa poświęci³ ucho dla okropnej Kaukaskiej.
Ch³opi nie darowali Koteli. Kilka lat
później, tuż przed Zaduszkami, z³apali go, pogr¹żonego w zadumie pośród
grobów komunalnego cmentarza, dwaj
dr¹gale ze Studzianek i potraktowali po
chamsku: ucięli krawat nożem, urwali
rękaw od jesionki i podeszwę od buta.
Kotela pochlipuj¹c i obracaj¹c w dłoniach rozszarpany but wyzna³, że nie
dla korzyści dopuści³ się oszustwa i nie
z chciwości lecz z bezgranicznej rozpaczy. Stary już jestem, powiedzia³,
choć nie mia³ jeszcze wtedy czterdziestki, schorowany jestem, ojca pochowa³em. Widzieliście, jak bliscy
dbaj¹ o groby umar³ych? Pomniki
marmurowe, krzyże bazaltowe, p³yty
z mosiężnymi uchwytami, na p³ytach
napisy duszę koj¹ce. „Serdel Józef”
– czytam, dajmy na to, i czuję się jakbym sta³ przed wielkim wodzem, artyst¹ lub bojownikiem o s³uszn¹ sprawę. Uświadomi³em sobie: „zdechniesz
jak pies bezpański, zatracisz się po
śmierci, nikt nie pochyli się nad tob¹
w nabożnym skupieniu”. Panowie, powiedzia³, choć to byli ch³opi, postanowi³em zbudować grobowiec rodzinny
i solidny pomnik, ale w tych pieprzonych komuszych czasach, nie³atwo
trochę grosza od³ożyć. A tu miejsce
wykupić trzeba, wymurować, postawić – a każdy tylko czyha, żeby wydusić z cz³owieka ile się da. Sk¹d ja
mia³em na to wszystko wzi¹ć?
- Ach, ty chamie! – krzykn¹³ jeden
z dr¹gali, chociaż Kotela nie by³ żadnym chamem. Zaczęli tarmosić go za
w³osy, wreszcie zmusili, aby pokazał
to swoje wymarzone dzie³o. Wprawdzie by³o już ciemno, lecz w świetle
drgaj¹cych p³omyków zniczy po³yskiwa³y wyraźnie z³ote litery: Franciszek
Kotela, ży³ lat 80, a niżej: Józef Kotela, ży³ lat ... i tu miejsce puste, czekaj¹ce na dzień, w którym Pan uzna, że
Kotela-syn wywi¹za³ się bez zarzutu
ze wszystkich zadań na tym ³ez padole.
Nie uszanowali ch³opi świętego
miejsca. Krzyż przewrócili. Z³ote litery podeptali. Powiedzieli, że na tym
nie poprzestan¹ i że spotkaj¹ się w s¹dzie. Następnego dnia mówiono, że
jacyś wandale groby na cmentarzu
zbeszcześcili.
Stary Kotela by³ podobno kimś w rodzaju pomocnika leśniczego w spalskich lasach i z samym Mościckim
cickim rozmawia³ nie raz. Mia³ też psa
Lepa, który dobrze p³ywa³ i nurkowa³
jak wydra, bo najbardziej smakowały
mu ryby. Potrafi³ zjeść nawet żywego
suma. Pewnego razu Mościcki i jego
ludzie wracali na luzie, dowcipkowalli, dźwigali zaj¹ce, których powi¹zane skoki wystawały zza ramion jak
lufy zapasowych fuzji, a tu nagle Lep
wyskoczy³ z podwórka i wbi³ zęby
w prezydenckie bryczesy. Trzeba by³o
mu rozwierać szczęki myśliwskim

nożem, gdyż nie chcia³ puścić nogawki, jakby szczękościsku dosta³. Kiedy
prezydent dowiedzia³ się o upodobaniach Lepa, przypomnia³ sobie, że niedawno znalaz³ w mankietach spodni
kilka kulek bia³ego kawioru; spodnie
wisia³y ko³o bryczesów, więc może
przeszed³ na nie zapach i tak denerwuj¹co na psinę podzia³a³.
W czasie okupacji, gdy leśniczego
wywieźli Niemcy, stary Kotela zabra³
rodzinę, trochę gratów – wśród nich
rogaty wieszak, na którym Mościcki
powiesi³ kapelusz – i przeniós³ się do
miasta. Zamieszka³ w kamienicy dalekich krewnych żony, których wojna
jak oszala³y drwal wyr¹ba³a bezlitośnie. Ostatnia, cioteczna siostra żony,
zginę³a pod gruzami komórki zbombardowanej przez Rosjan (wyzwoliciele, psia ich mać!) tego samego dnia,
gdy Warszawa by³a wolna (wolna?!,
psia ich mać!). Jeszcze za Bieruta umar³a podczas porodu (czerwone konowa³y, psia ich mać!) żona i Kotela
zosta³by kamienicznikiem pe³n¹ gęb¹, gdyby nie towarzysz Siwek, co mu
wiechcie z butów wy³azi³y i ca³a ta
cholerna z³odziejska zaraza przywieziona na czo³gach wraz z pani¹ Perepeczko (Żydówa, psia j¹ mać!). Wiecznie dychaj¹ca matka Goca mawia³a:
Uczcie się kochane dzieci. Gdyby ktoś
krzywdę chcia³ wam zrobić, natychmiast idźcie do Siwka, on już będzie
wiedzia³, jak drania rozumu nauczyć.
Mówi¹c „drań”, mia³a na myśli starego Kotelę.
Dzisiaj Kotelowie s¹ nie byle kim.
Stary przeci¹ga się pewnie z rozkosz¹ w rodzinnym grobowcu, jako że
sprawiedliwości sta³o się zadość. Drobne listki p³acz¹cych brzózek, szeleszcz¹cych nad z³otymi literami, zdaj¹ się
cieszyć wraz z nim. Odzyskali całą
kamienicę, elewacje odświeżyli, czarne ³uki nad oknami spożywczego i
odzieżowego wymalowali. Nad łukami dwa bia³e neony z czerwonymi literami. W dawnym mieszkaniu Goca jest teraz butik. Dok³adnie w tym
miejscu, gdzie skrzypia³o obdrapane
metalowe ³óżko jego matki, stoi kasa,
za kas¹ panienka czyściutka przelicza
banknoty drobnymi paluszkami. Miejsce, gdzie sta³a szafka nocna i emaliowana spluwaczka, pokrywa teraz
szmaragdowa terakota, a nad ni¹, pod
sufitem, ko³ysz¹ pachn¹ce, wytworne
sukienki, żakiety, bluzki i marynarki.
Tuż przed śmierci¹ matka przykaza³a Gocowi wp³acać regularnie na

ksi¹żeczkę mieszkaniow¹, technikum
skończyć i jak najszybciej uciekać
od Kotelów.
- Sam będziesz, a Kotelów wielu. Siwka zabraknie i co wtedy?
Matka Goca szanowa³a Siwka bardzo,
ale zawsze mia³a mu za z³e, że nie jest
dość stanowczy i certuje się z ³obuzami.
- Przysięgam ci, Mietek, stary Kotela nie jest twoim ojcem, on tylko wyprawkę musia³ dać, kiedy się urodzi³eś.
Sprz¹ta³am u nich jeszcze za okupacji, popychad³em by³am, a później, po
wojnie, ten bydlak wygonił mnie i nie
chcia³ dać wyprawki. I w³aśnie wtedy
posz³am do Siwka. Ludzie mówili,
że z Siwkiem nie ma żartów, ale to
by³a nieprawda, bo rozkazał tylko Kotelom, żeby dali mi izbę na parterze i
wyprawkę, jak należy; ja myślałam,
że wsadzi ich w poci¹g dalekobieżny
i na Syberię wyśle... No, ale musia³am
do partii wst¹pić – wypada³o, gdy zaproponowa³. Nawet dzie³a Stalina w
dwóch tomach dosta³am; ale przesta³am chodzić na zebrania jeszcze przed
Ochabem i Gomu³k¹ przez wasz¹ kochaniutk¹ nauczycielkę, pani¹ Perepeczko. Wsta³a kiedyś i mówi: - „Dochodz¹ nas s³uchy, towarzyszko, że libacje urz¹dzacie w domu, dziecko
demoralizujecie, podobno rozpalacie
ogień w kuchni kartkami wyrwanymi
z ksi¹żek, które wam w³adza ludowa
podarowa³a. Mniemam, iż zbyt dos³ownie pojmujecie określenia „oświecać”, „rozjaśniać”. Wręczaj¹c wam
ksi¹żki, uży³am tych s³ów w głęboko
humanistycznym sensie”.
Chcia³a być dowcipna. Zapyta³am,
kto jej tych g³upstw naopowiada³, a
ona:
- „Nie naopowiada³, towarzyszko, lecz
poinformowa³, w dobrze pojętej trosce
o wasze morale, nasz nowy towarzysz
Kotela”.
Towarzysz Kotela! – trzymajcie mnie
ludzie, bo pęknę ze śmiechu! Pierwszy pod baldachim się pcha, jakby proboszcza chcia³ zgwa³cić, a teraz tutaj
przyszed³ lizać parkiety. Trudno i darmo, mówię, dla nas obojga nie ma
miejsca w waszej partii, możecie mnie
poca³ować w dupę, więcej na zebranie
nie przyjdę!
W mieszkaniu Goca by³ ma³y przedpokoik, w nim ten sam ogromny wieszak na trójnogu, na którym Mościcki
kapelusz powiesi³ – roz³ożysty jak rogi jelenia, z miedzian¹ miską na spływaj¹c¹ wodę z parasoli. Matka Goca

wydar³a go Kotelom, gdy nie mogła
uprosić wyprawki. Zrozpaczona i zdesperowana chwyciła wieszak, którym
usi³owa³a przebić starego. Domownicy byli jednak w przewadze i szybko
przeszli do kontrataku. Gocurowa wycofywa³a się powoli, k³uj¹c na prawo
i lewo. Da³a w końcu za wygraną, lecz
wieszaka z r¹k nie puści³a, uznaj¹c go
z czasem za zadośćuczynienie w naturze za wyzysk i wszystkie krzywdy.
Goc zawsze by³ gotów sprawić lanie
każdemu, kto nieostrożnie obchodzi³
się z wieszakiem. Siada³ często w sieni
i potrafi³ czyścić go bez końca. Najpierw skroba³ delikatnie nożem, starannie zdejmowa³ cieniutkie wiórki z kolumny i nóg przypominaj¹cych orle
szpony, potem g³adzi³ glancpapierem,
zdmuchiwa³ niewidzialny py³, g³aska³
delikatnie opuszkami palców. O kim
myśla³ wówczas – o matce? o Kotelach? o Mościckim? – trudno powiedzieć.
Ogólnie rzecz bior¹c nie mia³ jakichś
specjalnych wymagań. Poza piwkiem
i wiatrem w żaglach niewiele potrzebowa³. Robi³ po mistrzowsku zwroty
przez rufę, jakby horyzont na wodzy
trzyma³. W szkole nie opuści³ ani jednego obozu na Mazurach, a gdy zacz¹³
pracować w Metpolu, od razu zorganizowa³ kó³ko żeglarskie; pó³ za³ogi
w fabryce nauczy³ wybierać i luzować
szoty, stawać w dryf i „prostować kilwater m³otkiem”. Może jeszcze gotowane raki by³y ważne i trzepot ³abędzich skrzyde³ o zachodzie s³ońca.
By³y i wycieczki. Jeździ³o się po ca³ej
Polsce. Kruszwica, Malborg, Toruń
i w drodze powrotnej krótki postój
w P³ocku; Toruń, Gdańsk, Gdynia i
w drodze powrotnej krótki postój pod
Grunwaldem; Kraków, Wieliczka,
Oświęcim i krótki postój w Jędrzejowie; Jelenia Góra, Szklarska Poręba i
Karpacz, w drodze powrotnej odpoczynek we Wroc³awiu. Po³owa uczestników by³a w stanie jedynie wymienić
z trudem tę „święt¹ trójcę”, gdyby jednak ktoś zapyta³, co zwiedzili, co zobaczyli, niewiele by się dowiedzia³. Jakieś strzępy wspomnień, nak³adaj¹ce
się na siebie obrazy i czysty duch –
polskości, rzecz jasna – ogólna, nieokreślona duma wyrażaj¹ca się wyciem w drodze powrotnej, istnym grochem z kapust¹: Czerwone maki, Oka,
lance do boju... poszła Karolinka... i
choć padało... Podmoskiewskie wieczory, Marina, Dayana, Stary niedźwiedź mocno śpi w bigbitowej wersji.

