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   Bezpańskie kundle zmyka³y z pod-
winiętymi ogonami spod miote³ ekipy
magistrackiej. Szerokie pędzle ocieka-
j¹ce wapnem chlasta³y na biało kra-
wężniki. Murarskie kielnie zaciera³y 
zapraw¹ ubytki i pękniecia w tynku 
na d³ugim kościelnym parkanie, a sze-
rokie packi rejonowców rozprowa-
dza³y dymi¹cy asfalt na kocich ³bach 
ulicy Zatylnej.
  Na p³otach i ³aweczkach, koszach na 
śmieci, na metalowych ramach z tabli-
cami informacyjnymi, na betonowych 
s³upkach drogowskazów i pompie ko-
³o magistratu, b³yszcza³a schn¹c w let-
nim s³ońcu ta sama zielonkawa farba. 
Jej zapach nawet w kanajpie miesza³ 
się ze smakiem wódki i piwa.
 W parku nad rzek¹ dzieciaki z pó³ko-
lonii zbiera³y papierki. Kr¹ż¹c wokó³ 
grubych pni roz³ożystych kasztanów,
wygl¹da³y jak chmara sp³oszonych  
motyli. Wychowawczyni odpędza³a 
zgraję od wody d³ug¹ wierzbow¹ wit-
k¹. Na skwerku, naprzeciwko kościo-
³a, stanę³a nowiuteńka budka telefoni-
czna. Lśni³a w s³ońcu jak szklana szka-
tu³a z tajemniczym skarbem w środku. 
Jakaś dziewczynka przywar³a nosem 
do szyby i zagl¹da³a do środka.
  Kazio-fotograf, balansuj¹c na przed-
ostatnim szczeblu wysokiej drabiny,
czyści³ szyld nad oknem swojego za-
k³adu. Przed otwart¹ gablot¹ ścienn¹ 
sta³a jego gruba żona w wypłowiałym
szlafroku i wymienia³a fotografie. Po-
marszczonymi, zgrubiałymi w stawach
palcami, wtyka³a zdjęcia w papierowe 
zak³adki na czarnym pluszu: szczęśli-
wych nowożeńców, dumnych i patrzą-
cych gdzieś w dal m³odych żołnierzy
wszystkich formacji, uroczyście wy-
prostowanych dzieci z gromnicami 
w rękach i obrazkami świętych na pier-
siach. Czarny plusz zakry³y powoli
li niemowlęta w koronkowych podu-
chach trzymane przez m³ode pary oraz 
profil marynarza żeglugi źródl¹dowej 
z fajk¹ w zębach.
  Sto metrów dalej, przed otwartymi 
drzwiami sklepu spożywczego, stuk-
nięty Jasio szorowa³ schodki. Ryżowa
szczotka wci¹ż mu wypada³a z ręki, 
zastyga³ wówczas bez ruchu z otwar-
t¹ gęb¹ i gapi³ się na żwaw¹ ekspe-
dientkę.
- Szoruj, Jasiu, szoruj! – krzycza³a zza 
lady kobieta.
  Nad ma³ym placykiem okolonym 
komórkami, nieopodal strzelistej wie-
ży strażackiej, unosi³a się chmura ku-
rzu oraz gromkie okrzyki  komendanta 
ochotniczej straży pożarnej:
- Dra-bin-kę Szczerbowskiego w pira-
midkę spraw! 
  Kilku spoconych strażaków popę-
dzi³o w kierunku czerwonego Stara.
W zawrotnym tempie ustawili ogrom-
n¹ drabinę, na której szczycie, już po 
chwili, w srebrzystym, za dużym nie-
co che³mie, z sikawk¹ pod pach¹, sta³ 
zziajany Grabowski.
  Komendant spojrza³ na stoper. 
- Jeszcze raz, panowie. Z³ożyć drabi-
nę. Urwiecie ze dwie sekundy i skoń-
czymy. Uwaga! Pośpieszyć się, do jas-
nej cholery! Armia Paulusa, czy co?
Grabowski do szeregu! Uwagaaa! 
Drabinkę Szczerbowskiego w piramid-
kę spraw!
  Na p³askich dachach komórek po-
oklejanych pap¹ siedzia³o kilkunastu 
ch³opaków. Obstrzeliwali się pestkami 
czereśni przy akompaniamencie cięż-

kich westchnień tr¹b i dudnienia bębna 
wydobywaj¹cych się przez uchylone 
lufciki ze strażackiej świetlicy.
 Na tarasie knajpy Kosmos, w towa-
rzystwie wuja, siedzia³ Pajac ³ysiej¹cy. 
Dwadzieścia lat nied³ugo pęknie, gdy 
sza³ autostopu wymiót³ go z tych stron. 
Przemierzy³ kraj wzd³uż i wszerz: ko-
palnie, cukrownie, stocznie; Poznań, 
Warszawa, Katowice – raz na wozie, 
raz pod wozem. Wpada³ czasem na 
stare śmieci jak zb³¹kany wicher, szu-
mia³ dwa lub trzy dni i znika³ równie 
szybko, jak się pojawi³. Przyjecha³ te-
raz z pe³n¹ kies¹ od badylarzy spod 
Grójca i nie dawa³ wujowi dojść do 
s³owa. Zreszt¹ wuj niewiele mia³ do 
powiedzenia. Popija³ niepewnie coca-
-colę i patrzy³ na Pajaca, jakby chcia³ 
powiedzieć „Gadaj zdrów”, lecz wtrą-
ca³ po każdym ³yku: „Co ty powiesz, 
popatrz no”.
- A coś myśla³, że co? – bucha³ Pajac 
k³ębami dymu. – Jak ci smakuje coca-
-cola?
  Wuj podniós³ butelkę pod s³ońce.
- Coś jak szampion albo perfumy –
mrukn¹³.
- Eee – skrzywi³ się Pajac z dezapro-
bat¹. – Widać, że pierwszy raz pijesz.
  Spojrza³ na samochód dostawczy, 
który w³aśnie podjecha³ pod knajpę.
- No, nieźle. „Żywiec” przywieźli. I 
pomyśleć, że jeszcze niedawno by³a 
tylko ta lura skierniewicka z beczki. 
Widzę, wujku, że się ruszy³o. Aż mi³o 
popatrzeć.
   Wuj ożywi³ się nieco.
- Popatrz no, ciotka mówi, że w skle-
pach wszystkiego po uszy. Zagranicz-
nych rzeczy pe³no: czekolady, papie-
rosy, szampany, migda³y i pe³no róż-
nych fizdryga³ów.
   Pajac klepn¹³ się po udach.
-  Prawid³owo, wujku. S³ysza³em, że 
Morwa teraz dzia³a. Aż się nie chce 
wierzyć. Dosta³ kiedyś ode mnie zgni-
³ym ogórkiem w glacę, a teraz  – wiel-
ki pan Morwa.
 Wuj odwróci³ się i strzeli³ petem z cy-
garniczki. Pod tarasem jakieś dziecko 
wpycha³o bezę do psiego pyska.

 Morwa rzeczywiście mia³ pe³ne ręce 
roboty. Sześćdziesi¹tka na karku, ze-
sz³oroczne wybory i wydarzenia ostat-
nich tygodni poderwa³y w nim raz je-
szcze usypiaj¹c¹ energię.
- Dwadzieścia lat – mawia³ – trzeba 
by³o czekać na porz¹dn¹ drogę do 
Radwanki!  Tfu, żó³wie zatracone! Po-
każemy im teraz, jak się gospodarzy! 
  Postawny by³ i w jaskó³kę się czesa³ 
jak za dawnych bikiniarskich czasów.
Filigranowa żonka wchodzi³a każdego 
ranka na sto³ek, by poprawić krawat 
na jego wystaj¹cej grdyce i strzepn¹ć 
³upież z szerokich barów wciśniętych
w kraciast¹ marynarę.
- No, panie burmistrzu, idź już. Żebym 
tylko z obiadem nie musia³a czekać.
  Dumna by³a z męża, choć utyskiwa-
³a często z powodu codziennego pra-
nia i prasowania koszul. Morwa wy-
skakiwa³ kilkanaście razy dziennie 
z miejskiego ratusza, przyklepywa³ 
d³ońmi „jaskó³kę” i wsiada³ do cegla-
stego fiata. Kr¹ży³ wolno po ulicach, 
zagl¹da³ w dziury i dziurki, w³azi³ na 
podwórka, myszkowa³ po zapleczach 
sklepów, zapisywa³ wszystko w note-
sie i dzieli³ się spostrzeżeniami z kie-
rowc¹. Wpada³ do powiatowej rady, 
do komendanta milicji, ukazywa³ się i 

znika³ w obrotowych drzwiach Komi-
tetu. 
  Wsiad³ w³aśnie zdyszany do auta. 
Kierowca, pan Tadzio, podsun¹³ mu 
pod nos Carmeny.
- No i jak, coś nowego? – zapyta³.
- Ci z telewizji śpiesz¹ się jak cholera 
– odpowiedzia³ Morwa. – S¹ w mie-
ście dopiero od dwóch dni, a już zd¹ży-
li być w „Żyletkach” i „Odzieżówce”. 
Podobno z ludźmi na ulicy też gadali. 
Nie wytrzymam chyba. Co z tymi ró-
żami? Podjedź do Kodyma.
- Robi się – pan Tadzio przetar³ szybę 
i zapuści³ motor. – A mówi³ pan, że 
będ¹ kręcić na żywo...
- Na żywo, na żywo – żachn¹³ się bur-
mistrz. – Dopiero w sobotę. Program 
ma trwać ca³¹ godzinę, rozumiesz, taka 
przeplatanka: ludzie, miasto, perspek-
tywy – no i na żywo. Cholera, jak ich 
lokowa³em w internacie, obiecali, że 
najpierw do mnie przyjd¹.
- Co się pan martwi. Wszystko przecież 
przygotowane jak należy. A co z kom-
binatem?
  Rozchmurzy³ się Morwa i popatrzy³ 
w przysz³ość. Sprawa kombinatu by³a 
już zaklepana. W sierpniu przyjeżdżaj¹ 
Amerykanie i W³osi. Z województwa 
obiecali odpalić jeszcze trochę, no i 
po telewizyjnym reportażu coś wpad-
nie. Pomyśla³ o swoim poprzedniku: 
Kompletny dziad. Struga³a zafajdany. 
Mruży³ te swoje szczurze ślepia... i to 
jego „synku”. „Co nagle, to po diable,
synku”. Niech mu ziemia lekk¹ bę-
dzie.
- Cholera jasna – powiedzia³ już g³oś-
no – wiesz pan, panie Tadek, ile będzie
wynosi³ ubój dobowy w kombinacie? 
Tysi¹c pięćset co najmniej, może na-
wet dwa tysi¹ce sztuk. Pe³na automa-
tyzacja. Wiesz, co to znaczy? Możesz 
sobie wyobrazić, co my tu będziemy 

mieli za parę lat?
   Pan Tadzio zatrzyma³ auto. 
- Jesteśmy – ziewn¹³ i splót³ d³onie na 
karku. Rzuci³ od niechcenia:
- Ciekawe tylko sk¹d weźmiemy tyle 
świń. Chyba że sami się pod nóż pod-
³oż¹.
- Dowcipny się znalaz³ – skrzywi³ się 
Morwa – Nie martw się, już oni... już 
my wiemy, co robimy.
 Burmistrz wychyli³ g³owę przez okno, 
bo w³aśnie w drzwiach pakamery otu-
lonej dzikim winem ukaza³ się Poli-
karp Kodym w maciejówce i wielkimi 
nożycami ogrodniczymi w ręku.
- Kodym, do cholery, co z różami na 
skwerze? Już wczoraj mieliście wsa-
dzić. Gdzie masz ludzi?
 Ogrodnik zsun¹³ czapkę na ty³ g³owy 
i podszed³ do samochodu.
- Poszli w³aśnie. Wczoraj nie by³o 
czym przewieżć, ale cymes będzie, 
szefuniu, paluszki lizać.
  Podsun¹³ Morwie pod oczy brudn¹ 
pięść, z której zaczę³y wysuwać się po 
kolei grube paluchy.
- Papa Mayland, Queen Elizabeth, Mi-
ster Lincoln, Madam Barbara – wyli-
cza³. Efektowne nazwy róż uspokoi³y 
Morwę. Spotęgowa³y s³odkie, rozpie-
raj¹ce uczucie sympatii dla świata i 
ludzi.
- Dobra, panie Polikarpie. Zróbcie je-
szcze porz¹dek z alejkami w parku. 
  I doda³ z udawan¹ ojcowsk¹ suro-
wości¹:
- Nie obijać mi się tylko!
  Ceglasty fiat wyjecha³ ty³em na ulicę 
Kolejow¹, wykręci³ i pomkn¹³ w stronę 
stadionu miejskiego, na którego p³ycie 
Popoński i Wężyk dziarsko wymachi-
wali kosami.

   Wieczorami, w domu kultury, ćwi-
czyli ch³opaki z „Gongu”. Chrapli-

wy bas Sylwestra Pietrzaka sp³ywa³  
z dźwiękiem gitar elektrycznych na 
ogród Glasera: „Homo homini, ale się 
zmieni” – con pasione i furioso wpra-
wia³ w drżenie szerokie liście rabarba-
ru, ga³¹zki jab³oni i starych orzechów 
w³oskich. Nocami zaś nad w¹skimi 
ulicami miasta unosi³ się s³odkawo-
-kwaśny oddech jab³kowego wina;
wzbija³ się wysoko, ku weso³o mru-
gaj¹cym gwiazdom zwiastuj¹cym do-
br¹ pogodę na najbliższe dni.

  Tego dnia, w pobliżu knajpy Kos-
mos, sta³ Braciszek z Janolina. Sta³
w rozkroku, jedn¹ nog¹ na jezdni, dru-
g¹ na krawężniku, z ręk¹ wyciągnię-
t¹ niczym ramię semafora. Mia³o się 
wrażenie, że lada moment z³apie za
klamkę lub sznury od plandeki jakie-
goś przejeżdżaj¹cego samochodu i za-
trzyma go na miejscu. Wygl¹da³ jak
byk z lwi¹ grzyw¹ lub rozbitek z wys-
py na końcu świata. Wiadomo było,
że chce się dostać do Janolina, za las 
wa³owski, tam gdzie wzd³uż w¹skiej 
drogi p³yn¹cej prosto pomiędzy szpa-
lerem m³odych jarzębin stoj¹ tu i ów-
dzie domy z czerwonej cegły. Niektó-
re z nich, w budowie, z ma³ymi kap-
liczkami w ścianach od strony drogi,
nie maj¹ jeszcze dachów, wstawionych 
okien i drzwi.  Za zakrętem jest Janolin 
i wyschnięte topole; przystanek auto-
busowy i stadko gęsi ko³o przystanku; 
sadzawka i cha³upa Braciszków, a ra-
czej coś, co by³o cha³up¹ dawno, daw-
no temu. Poczernia³a strzecha zsunię-
ta aż do ziemi, resztki krokwi stercz¹ 
z dachu. Przez dziurę w opuszczonej 
strzesze, jak do sza³asu, w³azi Braci-
szek do środka. Bywa³o nie raz, że po- 
d¹ża³ za nim jakiś ważny gość, najczę-
ściej ktoś z powiatowej rady z wydzia-
³u rolnictwa lub finansów.
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