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 Do najczęściej zadawanych mi pytań podczas spotkań autorskich, 
należy to: „Kiedy po raz pierwszy poczuł się pan pisarzem?”. Wiję się 
wtedy wśród rozmaitych dobrze brzmiących odpowiedzi, strugam 
ważniaka, mówiąc na przykład, że „och, zapewne od kiedy zacząłem 
zarabiać na literaturze”, albo „hm, być może od pierwszej książki”, czasem 
sięgam dalej, przywołując pierwszą publikację – ale właściwie nigdy 
dotąd nie przyznałem się publicznie, że ta wiara (nigdy pewność) bycia 
pisarzem pojawiła się, kiedy dostałem pierwsze w życiu trzeciorzędne 
wyróżnionko w konkursie literackim. Odbierając dyplom, rozanielony 
i zdumiony usłyszałem, że ktoś określa moją dykcję poetycką, że 
zwraca się do mnie jako do młodego poety. Chwilę potem, przy soczku 
i kanapeczkach, pokątnie spozierałem na zwycięzców i jurorów, na pisarzy 
laurowych i literacką starszyznę, i mnąc z przejęcia dyplom, na którym 
stało jak byk, że ja, Kuczok, wyróżniony zostałem za wiersz, poczułem 
cud nowo odkrytej tożsamości, ha: jestem więc poetą, to już nie przelewki, 
mogę w spokoju zostać na drugi rok z polskiego za lekceważący stosunek 
do lekcji literatury współczesnej, ale, ale: ja tę literaturę współtworzę, 
hola, mości polonisto! Takiej pewności pióra, takiej dumy z namaszczenia 
na pisarza, nie czułem już nigdy później. Przeto zazdroszczę wszystkim 
nagrodzonym euforii, którą uskrzydleni będą współtworzyć literaturę 
polską. Gratuluję, jesteście pisarzami.

Wojciech Kuczok

WOJCIECH KUCZOK 
członek Jury konkursu literackiego „Żoskie opowieści” w roku 2010

 Prozaik, poeta, krytyk filmowy i scenarzysta, speleolog. Urodzony 18 października 1972 w Chorzowie. Laureat 

Paszportu „Polityki” w dziedzinie literatury za rok 2003 oraz literackiej Nagrody Nike 2004. Autor m.in. zbiorów 

opowiadań Opowieści słychane, Szkieleciarki oraz powieści: Larmo, Gnój, Widnokrąg, To piekielne kino, Gnój, 

Senność.

 Napisał też scenariusz do filmu Magdaleny Piekorz „Pręgi”, który zdobył w 2004 główną nagrodę na festiwalu 

filmowym w Gdyni.

 Miasto. Budynki, układ ulic i zaułków. Dla mieszczanina mała ojczyzna. 
Dla mieszkańca wsi miejsce gdzie świat pól i lasów styka się ze światem 
wielkich aglomeracji. Dla tubylca miejsce swojskie, świat zbudowany 
przez jego przodków. Dla przybysza miejsce obce, które trzeba dopiero 
poznać, rozszyfrować, rozgryźć rządzące nim prawa. 

 Miasto to skrystalizowany czas. Struktura w której teraźniejszość 
miesza się przeszłością. Stworzona z tego co widać i z tego czego nie 
widać. Domy, kościoły, cmentarze, warstwy spaleniskowe odsłaniane 
przez archeologów, fundamenty w wykopie pod rury kanalizacyjne, echo 
dawnych murów, bram i wałów na monitorze radaru geologicznego. 

 Miasto to wreszcie ludzie. Ci żyjący dziś i ci którzy odeszli. Ci którzy 
kroczą zaułkami w tej chwili, ci których na wieczność utrwaliły stare 
fotografie. Ci zapisani w księgach miejskich i kronikach i ci których echo 
kroków pobrzmiewa już tylko w naszej wyobraźni.

 Mieszkańcy Żor podjęli trud opisania znanej sobie przestrzeni, 
wypełnienia jej opowieściami. Bo Miasto to opowieści. Dawne i nowsze. 
Prawdziwe, zmyślone i te które wiszą gdzieś w pół drogi między historią 
a legendą. 

Andrzej Pilipiuk

ANDRZEJ PILIPIUK
członek Jury konkursu literackiego „Żoskie opowieści” w roku 2009

 Urodzony 20 marca 1974 w Warszawie. Jeden z najpoczytniejszych i najbardziej twórczych polskich pisarzy 

współczesnych. Laureat nagrody literackiej im. Janusza A. Zajdla za rok 2002. Z wykształcenia archeolog.

 Zadebiutował w czasach studenckich na łamach „Fenixa” opowiadaniem „Hiena”, otwierającym cykl opowieści 

o Jakubie Wędrowyczu. Do dziś ukazało się ponad 60 opowiadań o tym egzorcyście – amatorze, zebranych w pięciu 

tomach: „Kroniki Jakuba Wędrowycza”, „Czarownik Iwanow”, „Weźmisz czarno kure…”, „Zagadka Kuby 

Rozpruwacza” i „Wieszać każdy może”. Każdy z nich okazał się bestsellerem, a Andrzej Pilipiuk stał się jednym 

z najchętniej czytanych pisarzy w Polsce. 

 W ciągu ostatnich lat zyskał też sławę jednego z najbardziej twórczych. Dziś dorobek autora to przeszło setka 

opowiadań zebranych w siedmiu odrębnych zbiorach, dwie trylogie i kilka samodzielnych powieści. Proza Pilipiuka 

była tłumaczona na czeski i rosyjski.



MikropowieśĆ

PROLOG

Działo się to tak dawno temu, że ludzie już prawie 
nie pamiętają tej historii, stąd się pewnie biorą różne 
domysły i najprzeróżniejsze wersje tego wydarzenia. 
Nad malutkimi Żorami stłoczonymi w obrębie murów 
obronnych górował  wtedy ceglany kościół farny (...)

elżbieta Maria Grymel

córka kata
Foto: 
PIOTR BORYS SIKORA
„W chmurach”
(2010)

i MieJsce, 2009
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I PROLOG  

D ziało się to tak dawno temu, że ludzie już prawie nie pamiętają tej 
historii, stąd się pewnie biorą różne domysły i najprzeróżniejsze 
wersje tego wydarzenia.

Nad malutkimi Żorami stłoczonymi w obrębie murów obronnych górował 
wtedy ceglany kościół farny o dwóch ostro ściętych wieżach. Jego wnę-
trze było zwyczajne, a ceglane mury proste i surowe. Na pobliskim rynku, 
na którym w każdy wtorek odbywały się targi, mieszczanie pobudowali nie-
wielki ratusz. Sam budynek zrobiono z cegły, ale przylegająca do niego wie-
ża była drewniana. Na modłę średniowieczną w jego podziemiach ulokowa-
no loch dla aresztantów i salę tortur, gdzie zgromadzono przemyślne i wiel-
ce nieprzyjemne narzędzia. Oba te pomieszczenia świeciły jednak pustkami, 
bo czasy były spokojne, a żorscy rajcowie nie chcieli utrzymywać kata, któ-
ry i tak nie miałby nic do roboty.
Spokój sprawił, że w mieście rozwinęło się rzemiosło i handel. Wzdłuż pół-
nocnej pierzei rynku pobudowano jatki i kramy, gdzie kupcowe i majstro-
we zachwalały towary przywiezione z daleka bądź wytworzone na miejscu 
przez ich własnych mężów. W miasteczku żyło się dostatnio, bo prawie każ-
dy mieszczanin miał kawał pola, na którym uprawiał żyto, owies, jęczmień 
albo grykę, a czasem chmiel potrzebny do wyrobu piwa. Wymłócone zbo-
że zabierano do przydomowych spichrzy, ale słoma potrzebna na podściółkę 
dla zwierząt musiała pozostać za murami, ze względu na liczne pożary, któ-
re nękały od czasu do czasu to spokojne miasto. Wybudowano więc od stro-
ny południowej długi ciąg stodół, za którymi rysowały się mury niewielkiej 
kaplicy poświęconej świętej Barbarze, patronce chroniącej od zarazy. Do-
brobyt sprawiał, że do Żor ściągało wielu obcych. Byli to kupcy morawscy, 
czescy, niemieccy, a nawet ormiańscy, zubożali szlachcice, wędrowni baka-
łarze i kuglarze.
Na tych ostatnich patrzono w żorskim grodzie krzywym okiem, bo często 
z ich odejściem ginęły kury mieszczan, a nawet drobne sprzęty domowe. 
Kiedyś nawet trefnisie ograbili kościelną skarbonę z datków na biednych.
Jesień i zima bywały w miasteczku smutne i szare, za to wiosna rozsie-
wała na otaczających mury obronne bagnistych łąkach tysiące kwiatów, 
a kwitnące sady leżące tuż za stodołami prawie zasłaniały małą świątyńkę 
na wzgórzu.

Właśnie w tym pięknym miejscu zaczęła się ta niesamowita historia...

II BOŻETINOWIE 

 Najpierw w Żorach pojawił się Fridrich Lipovsky. Wraz ze swoim przy-
jacielem Antoninem Frysztackim skupowali materiały bławatne po całej 
Europie. Bywali częstymi gośćmi w Italii i w Bawarii, nie omijali również 
Wiednia i Pragi. Mieli swoje kramy we Wrocławiu i Krakowie. Podczas jed-
nej z podróży ci młodzi podówczas jeszcze ludzie zatrzymali się na nocleg 
w maleńkich Żorach. Nie było tutaj ani jednego kramu bławatnego z jedwa-
biami, za to wielu tutejszych sukienników niedrogo chciało sprzedać swoje 
sukna. Interes aż sam prosił się o otwarcie. Następnego dnia kupili od wdo-
wy po mistrzu piekarskim Żymełce jedyny murowany dom w mieście. Jego 
usytuowanie przy rynku pozwalało nie tylko na otwarcie dużego kramu bła-
watnego, ale i na piwnicę słodkich win. Wystarali się, gdzie trzeba, o zgodę 
i w krótkim czasie zostali obywatelami miasta, o którego istnieniu jeszcze 
niedawno nie mieli pojęcia. W rok później Frysztacki ożenił się z młodą, bo-
gatą żorzanką. Na prośbę żony porzucił podróże i zajął się polityką. Został 
rajcą miejskim. W jakiś czas potem ożenił się również Lipovsky. Przywiózł 
z Moraw kobietę znacznie starszą od siebie i przeciętnej urody, ale aniel-
skiej dobroci. Tak przynajmniej twierdzili dziadowie i żebracy, którzy tłum-
nie przybywali do miasta w dzień targowy. Pani Anna pochodziła ze szla-
checkiej rodziny Bożetinów. Co prawda w małych Żorach nikt o nich nie 
słyszał, ale skoro tak mówili kupiec Lipovsky i  rajca Frysztacki, należało im 
wierzyć!
Zapewne wiek pani Anny sprawił, że Lipovscy nie mieli dzieci, dlatego po 
latach przygarnęli krewniaczkę, Katarzynę z Bożetina, która została siero-
tą w wieku lat dwunastu. Owa Katarzyna miała podobno siedmiu starszych 
braci, ale żaden z nich nie chciał się nią zaopiekować. Pani Anna twierdzi-
ła, że wszyscy oni byli nieżonaci, a dziewczynka potrzebowała kobiecej 
ręki, dlatego postanowiła ich wyręczyć. Leciwa ciotka Anna bardzo kochała 
dziewczynę i nawet po cichu ją rozpieszczała. 
Zaledwie dwa lata później Fridrich uległ wypadkowi. W czasie jednej z  wy-
praw kupieckich przy przeprawie przez rzekę ładowny wóz ciągniony przez 
trzy pary koni przechylił się i słabo umocowany ładunek zsunął się do wody, 
prosto na podpierających go mężczyzn. Najwięcej ucierpiał sam kupiec, 
na którego zwaliła się wielka drewniana skrzynia. Przywieziono go do mia-
sta prawie bez ducha i dwa dni później zmarł. Kobiety zostały same na świe-
cie i wtedy zaczęli pojawiać się w mieście młodzi Bożetinowie. Mienili się 
kupcami, ale trudno było zgadnąć, kim byli naprawdę. Czasami wjeżdżali do 
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Żor z ładownymi wozami, ale tak szczelnie okrytymi płachtami, że trudno 
było się domyślić, czym je załadowano. Opłaty uiszczali bez oporu, a nawet 
nadto sięgali do kiesy, byle się nikt nimi nie interesował. Niczego na miejscu 
nie sprzedawali, a rzekome towary mimo głośnych protestów ciotki składo-
wali w piwnicach jej domu. Czasem tylko kupowali w Żorach surowe sukno 
i rozwozili je po Czechach i Morawach; tak przynajmniej twierdzili w cza-
sie rozmów z mieszczanami.

III MISTRZ JAN Z KOLINA

 Prastare Żory od dawna posiadały prawo miecza, znaczyło to, że za zgo-
dą księcia sąd miejski mógł karać śmiercią, ale jak dotąd nie było takiej po-
trzeby i oszczędni rajcy nie przewidywali, że w najbliższym czasie trzeba 
będzie obsadzić stanowisko kata, który za swe nieprzyjemne usługi powi-
nien być sowicie wynagradzany, zwłaszcza że w ostateczności można było 
wypożyczyć „mistrza” z miasta Cieszyna.
 Znaleźli się jednak i tacy, którzy twierdzili, że w obecnej sytuacji cierpi 
prestiż bogatego przecież miasta, dlatego, choć z początku niezbyt chętnie, 
zaczęto się rozglądać za kimś odpowiednim na to stanowisko. Musiał to być 
człowiek obcy i biegły w swoim fachu. Za namową cieszyńskiego kata po-
stanowiono przyjąć mistrza Jana z Kolina. Ten młody, rosły  i zawsze czar-
no odziany Czech pochodził z rodziny, która parała się tym rzemiosłem od 
pokoleń i co najważniejsze legitymował się glejtem mistrzowskim same-
go Praskiego Miasta. Ponadto praktykował już w kilku miastach na Mora-
wach. Zanim pojawił się w Żorach, obiecywano mu „złote góry”, ale kie-
dy już przybył, z ich realizacją były trudności. Nie czekał na niego przyrze-
czony dom. Jan sam musiał go zbudować na niewielkiej parceli pod murem 
miejskim, położonej niedaleko Dolnej Bramy. A i tak dawano mu do zrozu-
mienia, że powinien się cieszyć, bo gdzie indziej byłby zmuszony zamiesz-
kać poza murami. Pomimo że ciężko znosił pogardę, nikt nie słyszał od nie-
go słowa skargi. Zakasał rękawy i w ciągu trzech miesięcy chałupa, nakry-
ta niespotykanym w okolicy, bardzo stromym dachem, była gotowa. Przed 
zimą wstawiono do niej maleńkie okna z drewnianymi okiennicami i solidne 
drzwi. Małą stajenkę i spichrz dobudował mistrz dopiero wiosną następne-
go roku, kiedy przydzielono mu kawałek pola za Dolną Bramą. Mając jakie 
takie lokum, postanowił się ożenić. Wybór jego padł na młodą Morawiankę, 
Katarzynę z Bożetina, wiadomo, koszula bliższa ciału! Ciotka Anna prze-
ciwna była takiemu obrotowi sprawy i nie wyrażała na ten mariaż zgody, 

KOLIN
miasto

w Czechach, 
niedaleko Pragi

Jan więc zwrócił się do braci dziewczyny, a ci oddali mu ją z wielką chęcią. 
Sama zainteresowana nie miała nic przeciwko zostaniu „panią mistrzową”, 
gdyż w tamtych czasach kat był takim samym rzemieślnikiem jak piekarz 
czy szewc. Niedługo po ich ślubie ciotka Anna mocno się „rozniemogła” 
i w krótkim czasie zmarła, zostawiając Katarzynie całą swoją schedę i sta-
rą służącą Maryjankę. Jan jednak nigdy nie dochodził posagu żony, a mło-
dzi Bożetinowie rządzili nim, jak chcieli. Co prawda przez jakiś czas szep-
tano,  że ktoś zapewne pomógł opuścić Annie ten ziemski padół, ale z cza-
sem ludzie doszli do wniosku, że zmarła ze starości. Katarzyna zamieszka-
ła w małym domku pod murami w pobliżu sędziwego kościołka ukrytego 
w cieniu wiekowych lip. Początkowo bolał ją zakaz chodzenia na nabożeń-
stwa do dużego kościoła ( widać mieszczanie nie chcieli, by Jan zaglądał do 
ich sumień!), ale z czasem stwierdziła, że o wiele bardziej woli małą świą-
tyńkę, gdzie przybyłe na niedzielną mszę okoliczne chłopstwo patrzy na nią 
z podziwem, niż dwuznaczne spojrzenia i szepty bogatych mieszczan.
Młoda żona nigdy nie wtrącała się w sprawy męża, ba, nawet wolała o nich 
nie wiedzieć. Nie od razu też było jej dane zakosztować macierzyństwa. 
Dwóch ich synów zmarło we wczesnym niemowlęctwie. Jan wystarał się 
o dwie kamienne płyty z imionami chłopców, które położono w miejscu ich 
pochówku. Był to zwyczaj nieznany w okolicy, bo ludzi chowano wtenczas 
po prostu na kościelnym placu i nie usypywano kopczyków ziemi, jak czy-
ni się to dzisiaj, jedynie na kościelnej podmurówce rzeźbiono w przypadku 
mężczyzny otwór okrągły a dla kobiety - kreskę. 
W czwartym roku małżeństwa urodziła się Barbara. To był ciężki rok! La-
tem zaczęło grasować po okolicznych wsiach morowe powietrze, ludzie 
marli jak muchy. Mieszczanie od razu zamknęli bramy i zapewne dzięki 
temu i pomocy świętej patronki w mieście nikt nie zachorował. Kiedy Ka-
tarzyna powiła dziewczynkę, Jan nie sprzeciwił się, gdy postanowiła nadać 
jej imię, które mała sama sobie na świat przyniosła, choć on sam z jakiegoś 
nieznanego powodu imienia Barbara zdawał się nie lubić. Jednak w pierw-
szą rocznicę urodzin podarował córce srebrny medalik z wizerunkiem pa-
tronki i jej imieniem.
Ciemnowłosa Barbarka rosła jak na drożdżach. Często widywano ją z matka 
lub starą Maryjanką w okolicy starego kościółka lub na łąkach tuż za bramą 
miejską. Mała zanosiła potem bukieciki polnego kwiecia na groby bracisz-
ków, których nie miała okazji poznać.
Kiedy jednak w okolicy zaczęły pojawiać się gromady dziwnych, obszarpa-
nych wędrowców, Jan zabronił im wypraw poza mury. Poruszenie było jed-
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nak chwilowe i już następnej wiosny wszystko wróciło do normy. 
Mistrz Jan zachodził czasem do karczmy, ale prawie z nikim nie rozmawiał. 
Zagadnięty, dawał się niekiedy wciągnąć w rozmowę o sprawach błahych, 
jak pogoda, żniwa czy odwieczne utyskiwania na temat marnej jakości żor-
skiego piwa.
Miejscowi niewiele wiedzieli o jego przeszłości ani nie mieli pojęcia, co ro-
bił na co dzień w podziemiach ratusza. Jedynie sługa więzienny Bartoch za-
obserwował, że Jan znika na długie godziny w małej izdebce za salą tortur. 
Pewnego razu przez szparę w uchylonych drzwiach zobaczył, że stał tam 
stół, na którym znajdowały się gruba księga i zapalony kaganek, ale jego 
nikt o to nie pytał, więc swoją wiedzę zachował dla siebie. Przez większość 
czasu, który kat spędził w Żorach, właściwie był bezrobotny, bo jak dotąd 
nie trafiła mu się żadna „grubsza” sprawa, a opornych chłopów zakuwali 
w dyby pachołkowie miejscy. Rzadko skazywano też ludzi na chłostę. Wte-
dy Jan wysługiwał się drabem Barankiem, który doskonale potrafił bić do 
krwi i robił to z wielką przyjemnością.
Szło już na piętnasty rok Janowej służby w żorskim grodzie, kiedy w oko-
licy zaczęli grasować zbójcy. Mieszczanie próbowali różnych zasadzek, 
ale oni zawsze wymykali się z pułapki, jakby ktoś ich informował o poczy-
naniach strony przeciwnej. Podejrzenie padło na młodych Bożetinów, bo tyl-
ko oni docierali ze swymi wozami do miasta bez szwanku. Ci bronili się, jak 
umieli, tłumacząc, że zbójcy ich nie atakują, bo jadą wielką gromadą.  Niby 
niczego nikt nie mówił głośno, ale po cichu ludzie im jednak nie dowierzali.
Późną jesienią w żorskich lasach doszło do potyczki między zbójcami a gro-
madą kupców podążających z Krakowa do Wrocławia, w której przywód-
ca bandy został ranny, a jego kompani się rozpierzchli. Zawleczono więc 
opryszka do żorskiego grodu i zamknięto w lochu. Kiedy trochę wydo-
brzał, zapadła decyzja, że trzeba go stracić. Niektórzy mieszczanie już cie-
szyli się na makabryczne widowisko, ale najpierw delikwent powinien był 
zostać poddany przesłuchaniu przy pomocy tortur. Jan wiedział, że musi 
stanąć na wysokości zadania, dlatego osobiście dopilnował przygotowań 
w izbie kaźni. Przy pomocy miechów rozpalił nieużywane od lat palenisko, 
obok którego na ścianie wisiały przerażająco wielkie żelazne obcęgi, dziw-
ne kolczaste obręcze różnej wielkości i potężne młoty. Kiedy pachołkowie 
przywiązali opierającego się zbója do stołu magdeburskiego, kat pozostał 
z nim sam. Twierdził bowiem, że swoją pracę zawsze wykonuje bez świad-
ków. Za chwilę z sali zaczęły dochodzić straszliwe jęki, krzyki i przekleń-
stwa. Trwało to parę godzin. W krótkim czasie rynek opustoszał, a nielicz-

ni przechodnie, którym droga wypadła koło ratusza, zatykali uszy i przebie-
gali chyłkiem.
Dopiero przed zachodem słońca w drzwiach sali kaźni pojawił się spocony 
i mocno zmęczony mistrz. Poprosił Bartocha o wiadro wody, potem o dru-
gie. Cichutki jęk dochodzący zza drzwi potwierdzał, że zbójca jeszcze żyje. 
Wtedy mistrz Jan zamknął od zewnątrz drzwi na żelazną sztabę, mówiąc po-
sługaczowi, że pracy dokończy jutro. 
Koło północy mieszkającego w ratuszowej przybudówce Bartocha zbudzi-
ły najpierw jakieś szelesty, a potem szmer rozmów. Posługacz wolał się na-
wet nie domyślać, skąd pochodziły, dlatego następnego dnia wezwany przed 
oblicze burmistrza stwierdził, że niczego nie słyszał. Nie wspomniał też, 
że o świcie widział mistrza Jana krążącego po sali tortur z wiadrem krwi, 
którą rozlewał w różnych miejscach. Zobaczywszy Bartocha, kat podniósł 
lewą rękę na wysokość szyi, wykonał nią szybki poprzeczny ruch i położył 
palec na ustach. Sługa więzienny w mig pojął to ostrzeżenie.
Rankiem okazało się bowiem, że więzień zniknął! Uciekł czy został uprowa-
dzony? - zastanawiali się mieszczanie, ale koło południa sprawa się wyjaśni-
ła. Mocno zmasakrowane zwłoki pływały w fosie niedaleko bocznej bramki. 
Wezwano natychmiast mistrza i posługacza, bo tylko oni mogli rozpoznać 
więźnia. Bartochowi wydawało się, że przy oględzinach ciała na posępnej 
twarzy Jana przez moment zagościło zdziwienie, a potem z jego ust wydar-
ło się ciche westchnienie.
Następnego dnia zbójcę pochowano za miastem na wzgórzu obok kaplicy 
świętej Barbary. Niedługo po tym wydarzeniu nastąpiły jesienne słoty, a po-
tem sroga zima. Tęgie mrozy przyszły wcześniej niż zwykle. Ludzie dużo 
czasu spędzali w domach. Mała Barbarka nudziła się w towarzystwie mat-
ki i Maryjanki, dlatego ojciec, chcąc zrobić przyjemność córce, przyniósł 
jej szczeniaka. Dzięki zwierzątku dom pod murami ożył. Było w nim sły-
chać śmiech, głośne okrzyki, szczekanie psa i tupotanie stóp. Któregoś ranka 
psiak wybiegł z izby do sieni, a potem na dwór. Niewiele myśląc, Barbarka 
rzuciła się za nim w pościg. - Jeszcze sie nom dziecina wyziombi! - krzyk-
nęła służąca do pani Katarzyny i obie kobiety pobiegły za dziewczynką. Kie-
dy po chwili wróciły, Katarzynę chwyciły dreszcze. Maryjanka zagrzała ko-
ziego mleka i położyła ją do łoża, ale koło południa pani poczuła się le-
piej i wzięła się ochoczo do pracy. Niepokój Maryjanki wzbudziło jednak 
jej nadmierne ożywienie, zaczerwieniona twarz i błyszczące oczy. Wieczo-
rem Katarzyna dostała wysokiej gorączki. Pomimo że Jan poił ją rozmaity-
mi odwarami, nie było poprawy. Podczas choroby matki Barbarka siedziała 

 CórKa KaTa / Elżbieta Maria Grymel



14 15

opowiEŚCi ŻorSKiE 2009

z pieskiem w komórce, obawiając nawinąć się ojcu na oczy, by ten w przy-
pływie złości nie skrzywdził jej pupila, ale Jan nie zwracał na nią uwagi, tak 
był zajęty chorą, która majaczyła przez czwartą noc z rzędu. Z urywanych 
zdań można było się domyślić, że wspomina swoje dzieciństwo i młodość, 
bo często wołała swoją panią matkę, a potem Jana. Piątego wieczoru gorącz-
ka opadła, pani Katarzyna zachowywała się całkiem przytomnie, poprosiła 
nawet o jedzenie, ale koło północy jej ręce zaczęły błądzić po okrywającej 
ją pierzynie. Dwie godziny później mistrz Jan obudził córkę i nakazał jej po-
żegnać się z matką.
Katarzyna odeszła spokojnie nad ranem. W domku pod murami zapanowa-
ła żałoba. Dziewczynka tęskniła za matką, ale była jeszcze stara Maryjanka, 
którą znała od niemowlęctwa. Barbarka pozostawała głównie pod jej opieką, 
bo ojciec poświęcał córce niewiele czasu. Nie rozpaczał, co prawda, ale co-
raz częściej zamykał się wieczorami w swojej izbie, a w ciągu dnia znikał 
w komórce pod ratuszem. Wychudł bardzo i sposępniał, a jego czarna kapo-
ta wisiała na nim jak na strachu na wróble. Któregoś wieczoru pijany Bara-
nek zastąpił Janowi drogę i zaczął się z niego naśmiewać, wystarczył jed-
nak jeden ruch mistrza i zwalista postać osiłka legła u jego nóg. Baranek nie 
przyznałby się zapewne nikomu do porażki, ale byli świadkowie, równie pi-
jani jak on sam, ale nie na tyle głupi, by oskarżyć kata o czary, bo takie po-
mówienia równie często źle się kończyły dla oskarżonego jak i świadków. 
Być może właśnie to wydarzenie było przyczyną, że z czasem Jana zaczęto 
w mieście uważać za alchemika, czyli coś pośredniego między naukowcem 
a czarnoksiężnikiem. Szeptano na ucho, że w swojej izbie pracuje wieczora-
mi nad uzyskaniem „wody życia”, a w  podziemiach ratusza kroi ciała zmar-
łych, by poznać tajemnicę śmierci, ale tak naprawdę co robił mistrz Jan, nie 
wiedział nikt, nawet jego córka.

BaRBaRka

Po śmierci matki dziewczynka pozostawała pod opieką starej Maryjanki, 
która z racji wieku nie zawsze potrafiła jej upilnować. Niesforne dziewcząt-
ko lubiło wymykać się samo  na miasto, dlatego troskliwa służąca często 
strofowała swoją podopieczną:
- Barko, Barko! Ni miałabyś łazić po mieście jako jaki powsinoga! Tyś je 
mistrzowa cera, a tej sie niy godzi samotnej pokozywać na rinku. Pon łojciec 
bydom sie gorszyć! Jakbyś iść kaj chciała, to mi możesz pedzieć, a ze  to-
bom pójda...

- Pantatinek sie niy dozwie, jak mu niy powiysz, Maryjanko, a i tak byś 
za mnom niy nastykła, łacno bych ci uciykła! - zaśmiała się Barbarka, obró-
ciła na pięcie i tyle ją widzieli.
Przebiegła koło muru ogradzającego stary kościółek, przemknęła przez 
mały, wybrukowany kocimi łbami placyk i skierowała się ku bocznej bram-
ce, gdzie często pełnił służbę jej ojciec chrzestny, stary Kunera. Po drodze 
zawsze zatrzymywała się przy kramach sukienniczych, bo tam trwał nie-
ustanny ruch. Lubiła popatrzeć, jak uczniowie rozstawiali coraz to nowe kra-
my, a towarzysze rozpinali na nich szare i barwione sukna. Całości pilnował 
zazwyczaj brzuchaty majster Skwara albo chudy, jak postny śledź, mistrz 
Gawor o wielce znękanym obliczu. Na ich widok Barbarka zawsze „chwa-
liła Boga”, a oni zaszczycali ją chwilą rozmowy. Czasem posiedziała trochę 
w bramnej izbie, pogawędziła z „ujcem”, który pilnował porządku na bram-
ce i co chwilę wychodził na dwór, żeby sprawdzić, czy coś złego się nie dzie-
je. Barbarka rozumiała, że tak trzeba, i mimo wszystko wolała przerywaną 
rozmowę niż ciągłe utyskiwania Maryjanki. 
Czasem, choć rzadko, zachodziła na rynek. Spacerowała wzdłuż kramów 
i oglądała przeróżne towary. Na dłużej zatrzymywała się jedynie przy kra-
mie starej Prasołki, gdzie oprócz beczek soli, które stały w kącie, porozwie-
szane były korale, wstęgi, koronki i cały ten „babski żywioł”, który intere-
sował ją najbardziej. Wyobrażała sobie, że kiedyś będzie wielką panią i na 
pewno będzie tu kupować, ile dusza raczy! Przechodząc, kłaniała się grzecz-
nie majstrowym i kupcowym, choć one nie zawsze odpowiadały na jej po-
zdrowienie. Dziewczynka niewiele jednak sobie z tego robiła, tłumacząc to 
tym, że jest, być może, zbyt młoda, żeby wdawać się w rozmowę z dorosły-
mi, ale nigdy nie przyszło jej na myśl, że ktoś mógłby się do niej odnieść 
z pogardą.
Zimą Barbarka miała mniej swobody: za dnia uczyła się „warzić” i szyć, 
a wieczorami przy lampce darła z Maryjanką pierze do swojej przyszłej wy-
prawy, bo przecież szło jej na trzynasty roczek, a szesnastolatki nierzadko 
bywały już matkami. Czasem na kilka dni zachodziła do nich krewna Ma-
ryjanki, „ujna” Kwasiżurka, wtedy robota błyskawicznie posuwała się do 
przodu, ale młodziutka dziewczyna najbardziej lubiła jej wieczorne opowie-
ści. Stary Kwasiżur, rodem spod Cieszyna, w młodości odbył za swego pana 
pielgrzymkę do Rzymu, za co dostał szmat pola, na którym do dzisiaj sie-
dział z rodziną. Zobaczył wtedy kawał świata i wszystko żonie opowiedział, 
a ona, najlepiej jak umiała, przekazywała to innym. Barbarka zawsze była 
świata ciekawa, ale nigdy nie była dalej jak na podmiejskich łąkach, teraz 

GORSZYĆ SIĘ
tu: gniewać się, 

denerwować

NASTYKŁA
nadążyła

PANTANINEK
ojciec, 
tato (czule)

TOWARZYSZ
czeladnik,
czyli jeszcze 
nie mistrz 
(majster)

 CórKa KaTa / Elżbieta Maria Grymel



Foto: 
AGNIESZKA WOŹNICKA
„Magia miejsca nie ustaje”, cykl
(WYRÓŻNIENIE, 2010)



18 19

opowiEŚCi ŻorSKiE 2009

jednak zapragnęła z całego serca zobaczyć te wszystkie zamki, kościoły, rze-
ki i sławne mosty, o których słyszała, ale nie wiedziała, jak to zrobić. Kie-
dy podzieliła się swoimi myślami ze starszymi kobietami, one przypomnia-
ły jej, że dziewczyna sama po świecie wędrować nie może, bo by ją jeszcze 
jaka krzywda mogła spotkać. Owszem, mogłaby za zgodą ojca odbywać po-
dróże ze starszą ciotką, ale Barbarka żadnej takiej krewnej nie miała. Widząc 
jej smutną minę, dodały na pocieszenie, ze najlepiej niech wyjdzie za mąż 
za kupca, który często jeździ po świecie, ale doskonale zdawały sobie spra-
wę, że jako żona, Barbarka będzie miała zupełnie co innego do roboty i o po-
dróżach nawet nie pomyśli.
Nadeszły Godnie Święta, a za nimi nowy rok. W małym domku pod murami 
nadal było smutno i nudno. Jan zamykał się w swojej izbie i wychodził z niej 
dopiero rano, a stara służąca zaczęła niedomagać. Na Barbarkę spadało teraz 
coraz więcej pracy. Wieczorami była tak zmęczona, że nawet nie chciało jej 
się bawić z ukochanym pieskiem. 
Ledwie skończyły się roztopy i nadeszła piękna słoneczna wiosna, na dziew-
czę spadł nowy cios. Któregoś dnia Maryjanka nie pojawiła się rano w kuch-
ni i Barbarka poszła ją obudzić. Kobieta leżała z rękami złożonymi jak do 
modlitwy i głową odwróconą do ściany. Nie żyła, zmarła we śnie. Pochowa-
no ją w cieniu lip, jednak nie koło pani Katarzyny, którą kochała jak własną 
córkę, ale w drugim końcu, gdzie chowano biedotę.
Do pracy przy domu Jan najął garbatą Agatę, żonę miejscowego „drzika”. 
Kobieta przychodziła przed południem, robiła, co do niej należało, i wraca-
ła potem do siebie. Jawnie lekceważyła Barbarkę, nie słuchając jej poleceń 
lub też wcale nie zwracała na nią uwagi, jakby dziewczyna nie istniała. Kie-
dy córka poskarżyła się ojcu, ten ją ofuknął:
- Ni ma żeś już dzieciontkiym, Barboro, za ronczka cie wodzić niy potrza! 
A tu mosz chusta po swoji mamulce i mosz jom dycki nosić!
I podał córce ciemnoczerwoną, jedwabną chustę z długimi frędzlami. Była 
piękna, ale dziewczyna nie przypominała sobie, żeby matka ją kiedykol-
wiek nosiła. Podziękowała jednak za dar, pocałowała ojca w rękę i przyrze-
kła spełnić jego polecenie.
Tak to Barbarka została naprawdę sama. Nie miała matki ani opiekunki 
a o przyjaciółkach mogła tylko pomarzyć! Ojciec wiecznie był nieobecny. 
Został jeszcze „ujec” Stanik Kunera, ale i on po śmierci swojej żony bardzo 
się zmienił i ludzie przypuszczali, że wkrótce do niej dołączy. Siadywał jesz-
cze w izbie bramnej, ale wszystkie posługi wykonywał za niego najstarszy 
wnuk Hanys. Niektórzy zazdrościli chłopakowi, że w niedalekiej przyszło-

ści obejmie intratną posadę po dziadku. Barbarka zaglądała tam czasem, 
pozdrawiała chrzestnego, lecz on nie zawsze odpowiadał, siedział milczą-
cy i zapatrzony gdzieś w dal. Niewiele starszy od niej Hanys nie miał cza-
su na pogawędki, niekiedy ledwo zdążył podołać robocie. Wychodząc kie-
dyś z bramki w dzień targowy, dziewczyna natknęła się na starą, jaskrawo 
ubraną kobietę. Piesek mistrzówny podbiegł do przybyłej, złapał za brzeg 
fałdzistej spódnicy, zakręcił wokół jej nóg i staruszka upadła. Z jej odzie-
nia posypały się małe złote pieniążki. Barbarka podbiegła do kobiety, po-
mogła jej wstać, a potem wyzbierała wszystkie drobniutkie monety, poda-
ła je właścicielce i przeprosiła za zachowanie psa. Kobieta przeliczyła pie-
niążki i schowała w zanadrze, ale kiedy Barbarka chciała odejść, ujęła ją 
pod ramię:
- Ty, młoda, nie odchodź, ty dobra dziewczyna, ja ci powróżę...
- Nie godzi mi się tego słuchać, matko! - przerwała dziewczyna, usiłując 
oswobodzić rękę.
- Ty się mnie nie bój, ja Cyganka, ale za dobro dobrą monetą płacę...A od 
przeznaczenia ty, dziecko, nie uciekniesz...
Mówiła nieco inaczej niż miejscowi, ale dziewczyna doskonale ją rozu-
miała.
Barbarka została, a Cyganka rozłożyła karty na podmurówce bramki.
- Tyś świata ciekawa mołodycia, ty idź za bramę, bo tam na ciebie czeka 
twoja miłość, twoje przeznaczenie...- staruszka się wzdrygnęła i z polito-
waniem spojrzała na dziewczynę, ale ta zdawała się tego nie dostrzegać.
- Będę szczęśliwa? - zapytała.
- Będziesz i nie będziesz, jak wszyscy - stwierdziła krótko przybyła, ale wi-
dząc, że Barbarka pobladła, dodała: - Jedno mogę ci powiedzieć, że kochać 
będziesz do końca życia i zejdziesz z jego imieniem na ustach...
Barbarce serce podskoczyło do gardła. Chciała jeszcze zapytać, czy ten 
„istny” to będzie przepowiadany przez ujnę Kwasiżurkę kupiec, ale Cy-
ganka gdzieś zniknęła, zapewne wmieszała się w tłum.
Już wtedy dziewczyna zaczęła planować swoją pierwszą samotną wypra-
wę poza mury.
Był dzień targowy. Katówna snuła się po rynku bez celu. W kościele od-
dzwonili już południe, a ona nadal nie potrafiła się zdecydować, co robić. 
Długo jeszcze się wahała, zanim przysiadła na furce zmierzającej do Osin. 
Chciała podjechać tylko kawałek, do starej kaplicy na wzgórzu, bo prze-
cież nigdy tam nie była. Dopiero w drodze zaczęła się zastanawiać, co po-
wie po powrocie ojcu, jeżeli ją zapyta, gdzie była, jeżeli w ogóle zapyta.... 
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Doszła jednak do wniosku, że nie będzie się gniewał, iż poszła odwiedzić 
swoją patronkę, bo świątyńka nosiła imię świętej Barbary i więcej nie za-
przątała sobie tym głowy.
- Młoda pani, to już sam je! - furman wyrwał Barbarkę z zamyślenia.
Dziewczyna zeszła z wozu, podziękowała za przysługę i skierowała się ku 
wiekowej budowli. Jej drzwi stały otworem! Miała szczęście, nawet mister-
nie kuta krata była uchylona, a w jej olbrzymim zamku tkwił ogromny pęk 
kluczy. Barbarka wsunęła głowę w szparę i cichutko zawołała:
- Hej, je tam gdo?
Odpowiedzi nie było, dlatego niepewnie wsunęła się do środka. Zgrzyt 
otwieranej kraty sprawił jednak, że w ciemnym i ciasnym wnętrzu kaplicy 
pojawił się młody mężczyzna. Mógł mieć niewiele więcej niż dwadzieścia 
lat, był dostatnio odziany, choć jego skórzany kaftan odbiegał od najnow-
szych wzorów miejskiej mody. Delikatną twarz otaczały jasne, krótko przy-
cięte loki. Promienie słońca wpadające przez jedyne, wąskie okno sprawia-
ły, że włosy młodzieńca wyglądały jak anielska aureola.
- Życzysz se czego, dzieweczko? - zapytał, a głos miał miły i ciepły.
- Jo nic...Jo yno... - zająknęła się Barbarka, nie wiedząc, co powiedzieć.
- Nie bój sie, wnijdź, zapewne prziszła żeś porzykać do patronki? - zgady-
wał młodzieniec.
Dziewczyna zrobiła krok do przodu i znalazła się w smudze światła.
- A, cera mistrza Jana, co za miły gość, pójdźcie dalej ...- zachęcał młodzian.
- Skąd mnie znocie panie? - Barbarka nie kryła zdziwienia.
- We mieście żech łod niedowna, a wos paniynko widziołech na rinku, jak 
żeście szła nakupować ze starom Agatom... - Młody chłopak uśmiechnął się 
rozkosznie, a na jego policzkach pojawiły się delikatne dołeczki.- Wy se tu 
posiedźcie a porzykejcie, bo jo sam mom trocha roboty, a potym pójdymy 
społu nazod! - dodał i zniknął za filarem. 
Barbarka usiadła na wąskiej ławeczce i rozejrzała się po wnętrzu. Na lewo 
miała gruby filar, który podtrzymywał tylko malutką ambonkę, za nim domy-
ślała się wejścia do zakrystii, ale nie odważyła się tam zajrzeć, zaś na środ-
ku, ale na prawo od okna, na niewielkim podnóżku stał posąg świętej Bar-
bary wykuty z jednej bryły piaskowca. Święta miała smutne oblicze, spod 
zbyt wielkiej korony na jej ramiona spływały włosy pomalowane na kolor 
miedzi. Brunatna szata okrywająca całą postać tu i ówdzie była odrapana do 
żywego kamienia, tylko aureola i miecz trzymany przez świętą zachowały 
barwę starego złota. Barbarka chciała się skupić na modlitwie, ale nie bar-
dzo jej to wychodziło. Co chwila stawała jej przed oczami postać młodzień-

ca o anielskiej urodzie. W końcu dała za wygraną i pozwoliła swobodnie błą-
dzić myślom. Ogarnęła ją fala ciepła i niesamowitej błogości, nigdy jeszcze 
nie doznała takiego uczucia! Nie wiedziała, że właśnie się zakochała.
Z zamyślenia wyrwał ją głos chłopaka:
- Muszymy już iść, paniynko, bo nom brama zaprzom!
- To my raczyj pójdymy do bramki, tam zawiyrajom na końcu - odpowie-
działa szczęśliwa, że mogła się podzielić z młodzieńcem swoją wiedzą.- 
A jak się spóźnicie, to was ujec Kunera wyciongnie ze przimostka we ko-
szu na wiyrch...
 - To wy sie, widza, sam dobrze znocie! - zaśmiał się chłopak. -Długoście 
we mieście?
- Jo sie sam narodziła, ale niy dwojejcie mi, bo sie czuja, jak jako wielgo pa-
niczka! Godajom mi Barka abo Barborka, jedno se łobiercie...
- Barborka to je piykne miano, tak wos...tak cie byda wołoł, a mie je Gniewko!
- Tak yno Gniewko? - zdziwiła się Barbarka. - Jakiś dziwne miano, był sam 
jedyn, co mu godali Zbigniewko, ale łon był kajś ze polski ziymie...
- Jo je ze daleka, Barborko, to byś ani niy wiedziała, przikludził żech sie sam 
ze strijcem a pani Gertrudom, jego mandzielkom..- odpowiedział Gniewko, 
zamykając na klucz kratę, a potem dębowe, okute żelazem drzwi. 
Wielki pęk kluczy zawiesił u pasa.
Kiedy młodzi przybyli na podmiejskie łąki, usłyszeli, jak pomocnik stare-
go Kunery odtrąbił podnoszenie mostku. Prawie bez tchu dobiegli do bram-
ki. Znalazłszy się za murami, Gniewko pożegnał się z dziewczyną i odda-
lił się w stronę rynku, a ona sama dopiero teraz uświadomiła sobie, jak jest 
późno i szybko pobiegła do domu. Ojciec siedział od dawna w swojej izbie, 
a po mieszkaniu kręcił się tylko piesek. W kociołku nad paleniskiem Barbar-
ka znalazła resztki kaszy. Mimo tak skromnej wieczerzy dziewczyna poło-
żyła się spać szczęśliwa.
Nie wiedziała, kim jest jej przyjaciel, nie widywała go w mieście, ale naj-
ważniejsze było to, że istniał. Gdyby zechciała, mogłaby uchylić rąbka ta-
jemnicy, ale ona nigdy nie słuchała miejskich plotek. 
Od tamtego czasu Barbarka coraz częściej wymykała się z miasta do starej 
kapliczki. Niekiedy zabierała ze sobą pieska, ale robiła to rzadko, bo musiała 
go uwiązać przed wejściem do świątyńki, a on potem szczekał lub wył roz-
paczliwie za swoją panią.
Któregoś dnia dziewczyna przyszła wcześniej niż zwykle. Zawołała Gniew-
ka, ale on się nie odezwał, dopiero po dłuższej chwili wynurzył się zza fila-
ra, cały pokryty kurzem.
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- Co ci się stało? - zapytała. 
Chłopak nie zdążył jeszcze odpowiedzieć, kiedy na zewnątrz rozległ się od-
głos energicznych kroków. Barbarka ledwie zdążyła uskoczyć w bok i ukryć 
się za załomem muru, kiedy do wnętrza wkroczył stary rajca Schwere:
- Grimelius, Grimelius! - zawołał. - Grimelius, jak ty wyglonda, majn zon. 
Ty tam byl, ty to odkryl? Nic niy widziol, nic niy slyszol, rozumi!
- Ja fati! - skruszony chłopak pokiwał głową.
- Grimelius, pan farorz cie potrzebuje, chodź zaroz...- kontynuował przy-
były.
- Jo jada na folwark in Baranowic! - dodał i jego zażywna postać zniknęła 
za drzwiami.
Dopiero po chwili przerażona Barbarka wyszła z ukrycia. Gdyby rajca po-
czekał na syna, musiałaby zostać w kaplicy na noc, przecież za nic w świe-
cie nie zdradziłaby swojej obecności wiedząc, że Gniewko mógłby zostać 
ukarany.
- Barborko! - zawołał chłopak. - Fest żeś się wylynkała? Strijec Niklas to je 
dobry człowiek, yno bojoncy... a jeszcze sam przeca ni ma dłogo, to bezto...
- A co cie tak dziwnie wołoł? - dopytywała się dziewczyna. - Grimelius? To 
je twoji przezwisko?
- To je moji miano! Gniewko a Grimelius tożsamo znaczy. Strijec je Niy-
miec, bezto tak godo, ale moja mamulka była ze polski ziymie a dała mi 
Gniewko, ale strijec ło tym niy chce słyszeć...Yny pani Gertruda czasym 
mie tak woło...
- Czamu żeś ni ma u swojich łojców? - po raz wtóry zdziwiła się dziew-
czyna.
- Łoba już kupa lot niy żyjom, a familijo Schwere byli tak dobrzi a mie wziy-
ni, a jeszcze do szkoł posłali... Wiysz, Barborko, jo zaś na zima do Krakowa 
pojada się uczyć, ale niy płacz, coś ci pokoża ...- dodał i dał znak, żeby po-
szła za nim. - Widzisz, tu na filorku je gowa łod takigo dziwokigo zwierza, 
co mu lew godajom, a teroz się dziwej, jak tu prziciśniesz...
Wtedy coś zgrzytnęło i dwa kamienie u podstawy filara wolno się obrócily, 
stając otworem, za nimi w ciemności majaczyły schody prowadzące w dół.
- Co to? Czy ło to sie gorszył rajca Schwere? - zapytała Barbarka.
- Nikomu o tym niy godej! To je wielgie tajemstwo! Tyn gonek wiedzie aż 
do miasta, ale nigdy żech tam nie był. To je opastne, jak sie nie zno drogi!
Zdawało się, że ta wspólna tajemnica połączy młodych na zawsze, ale tak 
się nie stało, Barbarka nie dowiedziała się nigdy, dlaczego Gniewko opu-
ścił Żory już następnego ranka, czyli znacznie wcześniej niż przewidywał. 

Mówiło się, że wyjechał do szkół, ale Barbarka sama słyszała, jak jego ciot-
ka powiedziała kiedyś na rynku do żony tkacza Moczygemby, że trzeba 
było chłopaka wcześniej z miasta wysłać, żeby szpetnych manier nie nabrał, 
ale nie sprecyzowała bliżej, co miała na myśli.
Jeszcze późną jesienią zachodziła czasem katówna do starej kapliczki, te-
raz zamkniętej na głucho. Siadywała na progu i wspominała niedawno mi-
nione czasy. Z jednej z takich „wycieczek” przyniosła rannego kruka. Ptak 
był osowiały i bezwolny, zupełnie jakby stracił bojowego ducha właściwe-
go krukom. Nie jadł, leżał na boku i słabł z dnia na dzień, dlatego Barbarka 
odważyła się poprosić ojca o pomoc. Nieśmiało zapukała do jego izby. Jan 
wyjrzał, ale minę miał marsową, wtedy dziewczyna wyciągnęła przed sie-
bie dłonie z ptakiem. Ojciec wziął go ostrożnie i położył w kuchni na stole. 
Ptak spokojnie poddawał się zabiegom, a o tym, że żyje, świadczyło jedynie 
jego łypiące oko. Ręce Jana pracowały zręcznie, składając pogruchotane ko-
ści, W pewnej chwili kruk wydał przeciągłe kwilenie, poderwał się, zatrze-
potał skrzydłami i przyjął pozycję siedzącą.
- Bydzie żył! - oznajmił Jan. - Choć do świata już nie poleci!
Potem wycofał się do swojej izby i zamknął drzwi na głucho.
Nadeszły Godnie Święta. Barbarka sama przygotowała wigilijną wieczerzę, 
ale ojciec ledwo ją tknął. Nie podziękował, nie pochwalił, tylko jak zawsze 
po kolacji, uciekł do swojej izby.
Dziewczyna została sama z pieskiem, który przysiadł koło jej stóp. Chcia-
ła zaśpiewać kolędę, ale głos uwiązł jej w gardle i po chwili się rozpłakała. 
Szlochała tak długo, aż zasnęła. Śniło jej się, że znów jest małą dziewczyn-
ką, biega po łące, zbiera kwiatki, a potem biegnie w stronę Maryjanki, żeby 
pokazać jej swoją zdobycz, ale stara kobieta stoi nieruchomo. Przestraszona 
Barbarka zawraca i w biegu rzuca się w rozpostarte ramiona matki, ale i ona 
się oddala, i jej obraz blednie. Wtedy do uszu śpiącej dobiega głos dzwonu, 
w wielkim kościele dzwonią na pasterkę. Może przyjechał Gniewko! - ko-
łacze jej w głowie, dlatego owija się czerwoną chustą i wychodzi z domu. 
Rześkie, mroźne powietrze przywraca jej przytomność. Przypomina sobie 
o zakazie udziału w nabożeństwach w farnym kościele, ale jakoś się wśliź-
nie do wnętrza, taką przynajmniej ma nadzieję. 
Szczęście sprzyjało Barbarce: było ciemno i nikt nie zauważył, kiedy prze-
mknęła chyłkiem przez otwarte dźwierze i skryła się w kącie w cieniu 
chrzcielnicy. Nabożeństwo było piękne  i uroczyste. Wyszedł sam pan fa-
rorz i długo przemawiał, a potem wspomniał, że naszego mieszkańca, sy-
nowca pana Schwere spotkał wielki zaszczyt, bo został wysłany do dalekich 
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szkół aż do Padowy i nieprędko go zobaczymy. Dziewczynie pociemniało 
w oczach i gdyby nie wsparła się o kamienną chrzcielnicę, z pewnością osu-
nęłaby się na ziemię. Dopiero po dłuższej chwili przyszła do siebie i wyszła 
niepostrzeżenie ze świątyni. Sama właściwie nie wiedziała, jak udało jej się 
dotrzeć do domu. Tam się położyła i przez dwa dni leżała jak bez ducha. Jan 
dopiero drugiego dnia zorientował się, że z jego córką dzieje się coś złego, 
bo jej mały czworonożny przyjaciel od rana wył niemiłosiernie, a koło połu-
dnia dołączyło jeszcze żałosne krakanie kruka.
Barbarka niby w końcu wydobrzała, ale snuła się po domu jakby bez ży-
cia, dopiero kiedy nadeszła wiosna i lato, poczuła się lepiej i zabrała za za-
ległą domową robotę. Zamiast Agaty zaczęła przychodzić do nich stara Ku-
nyszka. Starka musiała być stara jak świat, bo wspominała czasy, o których 
Barbarka w ogóle nie miała pojęcia, ale mimo wieku była żwawa i obrotna. 
Obie zresztą bardzo się polubiły, ale dziewczyna wciąż żyła z niepokojem 
na dnie duszy, że niedługo może starki zabraknąć, a tego ponownie przeży-
wać nie chciała.
Gniewko nie wrócił ani latem, ani jesienią, ani też na Godnie Święta. Wyda-
wało się, że Barbarka powoli o nim zapomina, bo prawie wcale go nie wspo-
minała, ale ona wciąż czekała na niego w swoim sercu. Na razie nie musia-
ła się opędzać od konkurentów, jak inne młode mieszczki, bo żadnego jak 
dotąd nie miała, ale razem ze starką Kunyszką wytrwale przygotowywały 
przyszłą ślubną wyprawę. Zajmowało to im sporo czasu, bo Barbarka zapra-
gnęła mieć wszystko w najlepszym gatunku i haftowane jedwabnymi nićmi.
Początkiem lutego nagle zrobiło się ciepło jak w maju. Do miasta zaczęli 
ściągać wędrowcy różnego autoramentu. Pewnego wieczoru do drzwi dom-
ku pod murami zapukał niemłody człowiek z małym tobołkiem na plecach 
i poprosił po czesku o nocleg.
Barbarka wpuściła go do obszernej kuchni i usadziła przy ogniu. Dostał ka-
wał chleba i miskę zupy. Chcąc podziękować za przyjęcie, przybysz wydo-
był ze swego worka gęśle i zaśpiewał rzewnym głosem:
- W Daliborce prażske wieżi, mlade diewcze sedi...1

I popłynęła historia o dziewczynie imieniem Bara, którą zamknięto w wie-
ży za czyn, którego nie popełniła, sędzia jej nie uwierzył i skazał na cięż-

1  W Daliborce, praskiej wieży, młode dziewczę siedzi...

DAlIBORKA
wieża  
więzienna 
w Pradze  
(czeskiej)  
wybudowana  
w XV wieku

Foto: 
AGNIESZKA WOŹNICKA
„Magia miejsca nie ustaje”, cykl
(WYRÓŻNIENIE, 2010)
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kie tortury, a ona bardzo bała się bólu, dlatego poprosiła zakochanego w niej 
młodego pomocnika kata, żeby ją zabił w noc poprzedzającą kaźń. Następ-
nego dnia młody kat zniknął, ale zabrał na pamiątkę czerwoną chustę Bary.
Barbarka słuchała z otwartymi ustami, choć gądek śpiewał po czesku, do-
skonale wszystko rozumiała i cała historia wydała się jej, nie wiadomo skąd, 
znajoma. Przy ostatniej zwrotce otwarły się niespodziewanie drzwi Jano-
wej izby:
- Czego to ludziska niy wydumajom ! - syknął gniewnie gospodarz. - Coł-
kiym jakby przi tym byli... - i głos mu się załamał, ale w jednej chwili zapa-
nował nad sobą. - Skondżeś, chłopie? - zapytał.
- Jasny panie, z czeske ziymie, łod Czaslavy...- odpowiedział wędrowiec.
- Co tam we Czechach nowego? - Kat dalej badał gościa.
- E, wiedi panie, nasza Koruna Czeska je pro nas tedź jako maczecha, od-
kud zemrzel nasz otec Jan ze Trocnowa, wszechni jsme sirotcy, proto za na-
szi pany do Slezka porzad bieżim...2 - odrzekł niepewnie śpiewak.
Widać odpowiedź była zadowalająca, bo Jan nakazał córce, żeby natych-
miast położyła się spać na stryszku, a sam wdał się w pogawędkę z gościem. 
Dziewczyna jednak długo nie mogła zasnąć, bo słyszała szmer rozmów 
na dole, a potem spała dziwnym, urywanym snem, w którym jawiła się owa 
Bara z pieśni i szeptała jej do ucha: masz moją chustę, masz moją chustę... 
Kiedy Barbarka się przebudziła, dniało i było na tyle jasno, że sięgnęła po 
chustę leżącą obok posłania, żeby ją obejrzeć. Przy brzegu odkryła ślad po 
wyprutym hafcie. Mogły to być najwyżej trzy - cztery litery. Dziewczyna 
odwróciła się w stronę okna i spojrzała na nie pod światło. Punkciki po igle 
tworzyły napis: Bara.
Zbiegła na dół, żeby zapytać wędrowca, co jeszcze wie o tej kobiecie, 
ale przybysza już nie było, a ojca bała się zagadnąć, choć nie mogła zro-
zumieć, jak on mógłby się zdobyć na taki desperacki czyn! Potem jednak 
zganiła siebie za takie myśli, przecież to była tylko pieśń, a jej ojciec wcale 
nie musiał być jej bohaterem. Nie musiał, ale mógł! Ta myśl coraz częściej 
wkradała się do jej świadomości.
Znowu minęło lato, a o Gniewku nic nie było słychać. Barbarka spotykała 
czasem kupcową Schwere, ale nie odważyła się jej o niego zapytać, bo pani 
Gertruda wydawała jej się taka wyniosła i nieprzystępna. Nigdy nie odpo-
wiadała na ukłony dziewczyny, traktując ją jak powietrze.
Na Godnie Święta zjechali do miasta Bożetinowie i zaraz następnego dnia 
2  E, wiecie panie, nasza Korona Czeska jest dla nas teraz jak macocha, odkąd umarł nasz ojciec 
Jan z Trocnova, wszyscy jesteśmy sierotami i dlatego za naszymi panami wciąż do Śląska biegnie-
my...

zjawili się w domku pod murami. Mieli dla Jana ciekawą, jak mówili, pro-
pozycję. Chcieli, żeby wydał córkę za ich kompaniona, kowala z Bożetina. 
Jan nie odmówił im wprost tłumacząc, że wybór pozostawia córce, a Bar-
barka oczywiście nie chciala wyjść ani za tego, ani za kogokolwiek innego, 
kochała przecież Gniewka. Wujowie się gniewali i naciskali, ale nie mogli 
zmienić jej decyzji, bo dziewczyna twardo obstawała przy swoim. Usiłowa-
li jeszcze wpłynąć na Jana, ale on z sobie tylko wiadomych powodów po-
parł córkę. Być może nie ufał już szwagrom jak dawniej albo podejrzewał, 
że coś knują. Bożetinowie wyjechali z miasta zaraz po Nowym Roku, rze-
komo wzywały ich jakieś sprawy niecierpiące zwłoki. 
Po tym wydarzeniu Barbarka straciła chęć do przygotowywania wyprawy 
ślubnej. Rzadko coś szyła lub haftowała i zawsze szło jej niesporo, popadła 
jakby w apatię i wszystko leciało jej z rąk. Starka Kunyszka domyślała się, 
co ją trapi, dlatego, żeby ulżyć dziewczynie w cierpieniu, przygotowywa-
ła dla niej rozmaite ziołowe napary. Kuracja zdawała się być skuteczna, bo 
wiosną znów Barbarka zabrała się ochoczo do pracy i z większym niż dotąd 
zapałem pełniła funkcję gospodyni. Za zgodą ojca kupiła nawet nową zasta-
wę stołową, co stara Kunyszka uznała za niepotrzebną rozrzutność, bo stare 
dzbany i misy, choć mocno poszczerbione, nadawały się jeszcze do użytku. 
Nadeszło wyjątkowo upalne lato. Barbarka coraz częściej nadzorowała pra-
ce polowe, żeby choć trochę ulżyć ojcu, który ostatnio czuł się niezdrowo. 
Znów wychudł, a twarz jego nabrała żółtego koloru. Wyglądał też starzej 
niż zwykle.
 Wczesną jesienią, kiedy w domku pod murami już wszystko wydawało się 
wracać do normy, w mieście gruchnęła wieść, że wraca młody pan Schwe-
re, teraz już diakon i przez rok będzie pomagać żorskiemu panu farorzo-
wi. Barbarka stała wtedy przy straganie tkaczowej Moczygembiny i kupo-
wała nową, sukienną chustę na zimę, kiedy do kramu wpadł najmłodszy 
uczeń majstra i prawie wykrzyczał tę nowinę. Dziewczyna wzięła machi-
nalnie pierwszą z brzegu chustę, nie bacząc na jej nietwarzowy ciemno-
zielony kolor, drżącymi rękami odliczyła monety i pognała do domu jak 
na skrzydłach.
- Starko, Gniewko przyjyżdżo! - krzyknęła od progu na widok starej Ku-
nyszki.
- Uklidni sie, Barborko! Przeca wiysz, że łon teroz do bożej służby przezna-
czony, widać niy było to wom pisane! Ani na niego niy zaglondej, bo se ło-
study narobisz! - zbeształa ją starka podniesionym głosem.
Uśmiech zgasł na twarzy dziewczyny, a w jej czarnych oczach pojawiły się 
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łzy i ze spuszczoną głową odeszła do swojej komórki. W obecności Ku-
nyszki nie wspominała już o Gniewku, bo choć bolała ją uwaga starki, wie-
działa, że była podyktowana troską o jej reputację.
Na początku października mieszczanie zaczęli budować bramę powitalną 
na cześć młodego diakona. Rajca Schwere puszył się jak paw, to przecież 
jego synowca mieli witać w mieście! Sam doglądał budowy i nie szczędził 
pieniędzy, chociaż pan farorz prosił, żeby powitanie było skromne. Okazała, 
ukwiecona ostatnimi jesiennymi kwiatami i obwieszona zielonymi girlanda-
mi brama stanęła tuż za mostem na rzece Rudzie. Na ostatnią w tej podróży 
noc diakon miał się zatrzymać na farze w Suszcu, dlatego pan Schwere wy-
słał tam posłańca, który wrócił następnego dnia rano z wieścią, że młodego 
pana można się spodziewać koło południa.
Prawie całe miasto wyległo za Dolną Bramę, inaczej zwaną Krakowską, po-
nieważ droga od niej prowadziła prosto do Krakowa. Zostały tylko straże 
na murach. Barbarka też ochoczo pomknęła za mury, choć w czasie bez-
sennych nocy przysięgała sobie, że tego nie zrobi. Nikt jednak nie zwrócił 
na nią uwagi, bo wszystkie oczy skierowane były na przybysza. Gniewko, 
przystojniejszy niż kilka lat temu, szedł między panem burmistrzem a swo-
im stryjem aż do bramy miejskiej, gdzie przywitali go pan farorz i staru-
sieńki ksiądz Antonin, który odprawiał niedzielne msze w małym kościół-
ku, i poprowadzili całą procesję do wielkiego kościoła. Dziewczyna też sta-
ła w tłumie i śpiewała razem z innymi wspaniałe pieśni, ale Gniewka tego 
dnia więcej nie widziała.
W małym domku pod murami ponownie nastały smutne dni. Barbarka znów 
snuła się po domu bez celu. Starka Kunyszka wciskała jej co chwila jakąś ro-
botę, żeby odegnać złe myśli, ale dziewczyna albo siedziała nad nią przez 
dłuższy czas niemal bez ruchu, albo wszystko robiła byle jak.
Nadeszła niedziela i Barbarka postanowiła, że pójdzie na sumę do farne-
go kościoła. Czego miałaby się bać, przecież jej nikt oficjalnie tego nie za-
bronił?
Niestety, dostać się do wnętrza nie było tak łatwo, jak za poprzednim ra-
zem. Przy głównych drzwiach stał sługa kościelny i przytrzymywał je, kie-
dy wchodzili znaczniejsi mieszczanie, zaś boczne wejście od strony za-
krystii było zamknięte na głucho. Barbarka przykucnęła za przyporą, żeby 

Foto: 
SEBASTIAN DZIKI
„Żory”
(WYRÓŻNIENIE, 2010)
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wyczekać na stosowny moment, kiedy kościelny odejdzie. Trwało to bar-
dzo długo. Dwugodzinna msza zbliżała się ku końcowi, kiedy stwierdziła, 
że droga jest wolna. Wsunęła się więc w szparę w drzwiach i z podniesio-
ną głową wkroczyła do wnętrza.
Gniewko stał na ambonie i czytał coś z wielkiej księgi, przerwał jednak, kie-
dy zobaczył Barbarkę idącą z wolna środkiem kościoła. Nie mógł wydusić 
ani słowa! Dziewczyna wpatrywała się w niego jak urzeczona i podchodziła 
coraz bliżej. Nie wiadomo, jak długo trwałaby ta patowa sytuacja, gdyby nie 
rajca Schwere, który podniósł się z ławki, ujął dziewczynę pod rękę i prawie 
siłą wyprowadził z kościoła, choć bardzo się ociągała i odwracała głowę, by 
choć raz jeszcze spojrzeć na Gniewka. 
Gdy tylko znaleźli się na zewnątrz, rajca spurpurowiał na twarzy i popchnął 
dziewczynę tak mocno, że aż zatoczyła się i uderzyła głową o ścianę.
- Idź diabelski nasieni...I tak niy dostanie go ni... - warknął i wrócił do ko-
ścioła.
Wtedy dopiero dotarło do niej, że ona, córka mistrza Jana, jest nikim, nawet 
taki przybysz jak rajca Schwere mógł ją obrażać bezkarnie, bo nikt za nią się 
nie ujmie! Padła na kolana i  zaczęła płakać z żalu nad swoim losem, a wy-
chodzący z kościoła mieszczanie potrącali ją  i głośno złorzeczyli, obwinia-
jąc dziewczynę za zaistniały w kościele incydent.
Sama nie wiedziała, jak długo już tak klęczała, kiedy poczuła, że ktoś doty-
ka jej ramienia i nad nią się pochyla. To był Gniewko!
- Je mi lito, Barborko, niy chcioł żech ci sprawiać taki boleści! Jo ci dycki 
przoł, ale nie zawisł żech yno na siebie, moji niywłośni łojce mie Bogu ślubo-
wali...Wybocz mi, prosza cie, Barborko, bo bez tego żyć niy byda poradził...
Dziewczyna podniosła na niego wzrok, ale jej ciemne oczy były jakieś puste 
i dzikie, aż chłopakowi przeszedł dreszcz po plecach.
- Gniewko! Jak dobrze! Gniewko! - szeptała bezładnie, wyciągając ku nie-
mu ręce, ale nie podnosząc się z kolan.
- Cóż ci to, Barborko? - zaniepokoił się młodzian i objął ją, chcąc pomóc jej 
wstać. Taką dwuznaczną scenę zastał pan farorz, który, zaniepokojony znik-
nięciem Gniewka, ruszył na jego poszukiwania.
- Coż widza, mój synu?! - zawiesił głos.
- Panie fararzi, pomóżcie, śniom sie coś złego dzieje, pomóżcie! - prosił 
chłopak ze łzami w oczach, ale ksiądz był nieugięty.
- Ty sie, młodziyńcze, we taki rzeczy niy wstyrkej! Łojca mo, domy znać, 
to po nia przidzie! Tobie to sie niy godzi! Moji dzisiejszy nauki do serca żeś 
se niy wzion, to tera posiedzisz  ze trzi dni a noce we zakrystyji ło chlebie 

a wodzie, to zmondrzejesz! Jak mosz miynki serce, to musisz mieć twardo 
dupa, syneczku!
To powiedziawszy, ujął Gniewka pod ramię i poprowadził w stronę wejścia 
do zakrystii. Dziewczyna została sama. Po chwili wstała i jakby w lunatycz-
nym śnie powlokła się w stronę, gdzie znajdowało się jedyne okno zakrystii. 
Był to raczej maleńki prześwit, bez szybek i okiennic, a na dodatek umiesz-
czony bardzo wysoko, ale, stojąc pod nim, można było rozmawiać z osobą 
znajdującą się we wnętrzu. Kiedy Barbarka tam dotarła, oddychała jak po 
ciężkim biegu, oparła się zaraz o ścianę i osunęła na kolana.  
Farorz danego słowa dotrzymał, wysłał sługę do domku pod murami. Starka 
Kunyszka nie chciała niepokoić mistrza Jana i sama poszła po Barbarkę. To-
warzyszył jej jedynie piesek, który rozszczekał się radośnie na widok posta-
ci skulonej pod kościelnym murem, ale dziewczyna nawet się nie poruszy-
ła. Starka podeszła bliżej:
- Barborko, miała byś iść do dom... - szepnęła błagalnie.
Dziewczyna podniosła na nią dziwnie rozgorączkowane oczy, ale odpowie-
działa przytomnie:
- Niy, stareczko, niy póda, Gniywko sam je, we zakrystyji, samego go prze-
ca niy łostawia...
- Ale, Barborko, we nocy może być zima... - prosiła starka ze łzami w oczach.
- Niy bojcie sie, starko, jo nawykła, u nas we wiyrchowej izbie tyż je zima...
łostawia se pieska, łon mie łogrzeje...rano przida do dom, po jutrzni... a te-
roz idźcie już, starko!
Zmartwiona starowina wróciła do domu i zebrała się na odwagę, by zapu-
kać do drzwi mistrzowej izby, ale Jan się nie odezwał. Być może nie chciał 
otworzyć albo go nie było. Kunyszka postanowiła poczekać do jego powro-
tu, usiadła na ławę przy piecu i zasnęła. Nad ranem obudziło ją przeraźliwe 
krakanie kruka, chwilę potem zobaczyła pochyloną nad sobą lekko zgarbio-
ną postać Jana:
- Gdzie Barka? - zapytał. - Ać uspokoji te ptoszysko!
- Panie, to wy nic niy wiycie, łona łostała pod kościołym, prosiłach, ale łona 
niy chciała...
Mistrz nie pozwolił jej skończyć. W biegu wrzucił na siebie kapotę, bo 
na dworze było mroźno, i pognał w stronę kościoła. Dzwoniono na jutrznię. 
Już z daleka zobaczył ludzi stojących obok jednej z przypór od strony absy-
dy; kiedy się zbliżył, rozstąpili się bez słowa. W załomie muru leżało skulo-
ne ciało jego córki, a do jej nóg tulił się mały, kudłaty piesek. Jan przyklęk-
nął przy nich: zwierzak, choć mocno przemarznięty, żył, ale ręka jego pani 
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- Zastanówcie się jeszcze, Janie, jakoż to pojedziecie z trupym telki świa-
ty - apelował pan burmistrz.
- My, kaci, momy na to swoji sposoby! - odkrzyknął mistrz i więcej się nie 
odezwał.
- Zbłaźnioł chop łod żalu, trza bydzie jutro z rana zebrać ciało dziołchy si-
łom, jak nom go niy wydo... - zdecydował pan burmistrz.
Jan jednak nie czekał do następnego ranka. Późną nocą wymknął się 
z domu i skierował prosto na ratuszowy dziedziniec. Niósł niewielki, par-
ciany wór owinięty czerwoną chustą Barbarki. Coś w nim lekko grzecho-
tało, kiedy spuszczał go do studni. Zaledwie chwilkę później mistrz sam 
zniknął w jej czeluściach. 
Szczęk kołowrotu zbudził starego Bartocha. Sługa wyjrzał przez okno. 
Wydawało mu się,  że widzi obok studni jakiś cień, ale w końcu uznał, 
że to przywidzenie i ponownie udał się na spoczynek.
Następnego dnia żałobnicy zastali tylko pusty dom. Z pozoru wszystko 
było na swoim miejscu, brak było tylko gospodarza. Jan zniknął, dosłow-
nie jakby zapadł się pod ziemię. Nigdzie też nie znaleziono ciała jego córki.
Kiedy wiosną ponownie otwarto starą kaplicę na wzgórzu, stwierdzono, 
że ktoś usiłował podpalić grube, dębowe drzwi, robiąc pod nimi ognisko 
ze szmat. W popielisku leżał czerwony jedwabny frędzelek, który młode-
mu panu Schwere wydawał się znajomy.

EPILOG

Prawie trzysta lat później mały, mocno nadgryziony zębem czasu kośció-
łek pod wezwaniem świętej Barbary stał się własnością protestantów. Nowi 
właściciele pokryli go dachem z blachy, chroniącym przed pożarem. Posta-
nowili też uporządkować wnętrze budowli oraz najbliższe otoczenie. Pod-
czas prac remontowych odkryli wejście do piwnicy. Zeszło tam dwóch mło-
dych śmiałków, którzy stwierdzili, że z małej piwniczki odchodzi wąski ga-
nek. Postanowili go zbadać. Nie uszli jednak daleko, raptem około dwustu 
metrów, bo chodnik kończył się zawaliskiem. W drodze powrotnej stwier-
dzili, że chodnik ma z jednej strony odgałęzienie, którego wcześniej nie za-
uważyli. Ponieważ pochodnie im dogasały, wrócili  do kaplicy po pomoc. 
Następnego ranka mężczyźni, w większej już liczbie, zeszli do podziemi 
w celu zbadania tajemniczej odnogi. Chodnik był ślepy, biegł po linii łuku 
i kończył się żelazną kratą. Nieco zawiedzeni odkrywcy mieli już wracać, 

była lodowata i wtedy coś się nagle katowi przypomniało. Sięgnął do kie-
szeni i dotknął dwóch małych pieniążków. Były to zapłaty od skazanych, do-
wód na to, ze mu przebaczyli. Pamiętał jednak, że matka jednego z nich za-
stąpiła mu drogę tuż po egzekucji i, szarpiąc za rękaw czarnego kaftana, wy-
krzyczała w rozpaczy: Oby twoje dzieci nie przeżyły więcej niż mój niewin-
ny syn!.
Jan z początku niewiele sobie z tego robił, ale potem zwrócił się do samego 
praskiego biskupa z prośbą o zdjęcie klątwy; niestety, odpowiedzi nie otrzy-
mał. Później już nie mógł ponowić starań, bo przeciwności losu zmusiły go 
do ucieczki. Widać złe słowo teraz się spełniło!
Ojciec podniósł bezwładne ciało córki i powlókł się w stronę domu. Zszo-
kowani mieszczanie jeszcze przez chwilę stali w milczeniu, a potem okrą-
żyli budowlę i jeden po drugim weszli głównym wejściem do kościoła.Kop-
nięciem kat otworzył sobie drzwi swego domu i swoje brzemię złożył na ła-
wie. We wnętrzu panował półmrok, zapalił więc lampę stojącą na stole. Kie
dy jej blask oświetlił bledziutką twarz Barbarki, wydawało się, jakby dziew-
czyna spała. Jan jeszcze raz przyłożył ucho do jej piersi, ale ona nie żyła na-
prawdę! Wtedy z zaplecza wybiegła starka Kunyszka, padła na kolana obok 
ławy lamentując: 
- Ło Boże, Boże...Barborko, Barborko...
- Łona nie żyje, starko... - głos Jana na chwilę się załamał. - Wypłaca wom 
wasze zasługi, weźcie psa a ptoka a uciekejcie z tego przeklyntego domu, 
idźcie do swojich ...
- A wy, zacny panie? - pytała zapłakana Kunyszka, podnosząc się z pod-
łogi.
- Dzięki wom, starko, za dobre słowo! Póda do swojich a Barborka tyż we-
zna ze sobom... 
- Jakże to? - zdziwiła się starka, ale już nie usłyszała odpowiedzi.
Jeszcze tego samego ranka, kiedy mistrz Jan pozostał sam, rozpalił ku-
chenny piec i przyniósł ze strychu największy kocioł, w którym gotowano 
zazwyczaj białe pranie i zabrał się  do makabrycznej pracy. Czuł bowiem, 
że nie może zostawić kości swego dziecka w tej niegościnnej ziemi.
Koło południa do drzwi domku pod murami zastukał pan farorz w asyście 
zacnego pana burmistrza i dwóch nie mniej zacnych rajców. Długo stukali, 
ale Jan im nie otwarł, burknął tylko przez drzwi, że jest zajęty.
- Janie, my prziszli skuli pogrzebu....- zaczął pan farorz.
- Bóg zapłać, panie fararzi, ale niy potrza, jo swoji dziecko biera do swoji 
ziymie...- odpowiedział Jan zza drzwi.
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kiedy jeden z nich oświetlił wnękę po drugiej stronie. Na podłodze leżał bie-
lusieńki szkielet, a obok zbutwiały wór owinięty jakąś szmatą, która zacho-
wała resztki czerwonej barwy. Kratę trzeba było przepiłować, bo średnio-
wieczna pułapka zazdrośnie strzegła swoich ofiar, w żaden sposób nie udało 
się jej uruchomić. Kości mężczyzny pozbierano do drewnianej skrzyni. Kie-
dy ruszono wór, materiał rozpadł się zupełnie. Znaleziono w nim kości ko-
biety i niewielki, poczerniały medalik z napisem, którego tylko część dało 
się odszyfrować, brzmiał: „bara”. Nieszczęśników pochowano pod ścianą, 
w pobliżu wejścia do kościółka, w tej samej skrzyni, w której wyniesiono 
ich kości z podziemi. Jakaś „dobra dusza” zasadziła na ich grobie czerwoną, 
dziką różę, niespotykaną nigdzie w okolicy. 
Dziś już nie ma śladu po starym kościółku, a pamięć o kacie i jego nieszczę-
snej córce przetrwała tylko w opowieściach, ale ilu „opowiadaczy”, tyle jest 
zakończeń tej niesamowitej historii. 

czyli POWRóT do rodziNNeGo MiasTa

POWRÓT DO ŻOR

Wyjechałem do wielkiego miasta, 
miasta wielkich szans i nieograniczonych 
niczym perspektyw i już nie wróciłem.(...)

Joanna polok

domostwo,

Foto: 
MICHAŁ WICHER
„Eksplozja barw” 
(2010)

ii MieJsce, 2009
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POWRóT DO ŻOR  

W yjechałem do wielkiego miasta, miasta wielkich szans 
i nieograniczonych niczym perspektyw, i już nie wróci-
łem. Ludzie, którzy prawie nigdy nie opuszczają swych 

domostw, nigdy też na dłużej ich nie opuszczą. Kto zaś wyjedzie raz, 
nieprędko wróci. Prawo podróży jest bowiem prawem bezlitosnym. Kto 
zobaczy coś ponad kawałek własnego podwórka, kto wychyli się zza przy-
domowych ogródków, kto wypłynie na powierzchnię graniczną, ten za-
wsze będzie chciał zobaczyć więcej. Człowiek, który uświadomi sobie ist-
nienie większego świata, nie usiedzi już w miejscu. Dlatego istnieją tyl-
ko dwa sposoby na życie: można tylko się zakotwiczyć na stałe w jednym 
miejscu albo nie zakorzeniać się w ogóle nigdzie. Nie istnieje możliwość 
pośrednia. W ogóle nie istnieją możliwości pośrednie. Istnienie możliwo-
ści pośrednich ma funkcję zacierającą, zamydlającą, zaszarzającą obrazy 
i przestrzenie. Ludzie z braku odpowiedzialności i strachu tkwią w obrzy-
dliwej, zaraźliwej pośredniości, boją się określić, dokonać jednoznacznego 
wyboru. Wolą zmieniać poglądy z dnia na dzień, porzucać nawyki na rzecz 
innych, modniejszych, wywracać wszystko do góry nogami bez żadne-
go uzasadnienia. A wszystko po to, by być niejednoznacznym, nieokreślo-
nym, elastycznym, by „w razie czego” móc szybko porzucić swój kostium 
i wskoczyć w inny, wygodniejszy. Ale nikt nie zazna spokoju, póki się do 
końca nie określi. 

 Zatem wyjechałem i nie wróciłem, bo kto raz wyjedzie, ten na zawsze 
pozostanie otumaniony imperatywem zgubnego wędrownictwa. Dom, kie-
dyś gwarny, powoli tracił głos. Opuściły go osoby, które stworzyły jego 
historię, nikomu jednak nie starczyło odwagi, by ją kontynuować. Zda-
wać by się mogło, że domy nie umierają, nie przemijają, że to ich miesz-
kańcy nie wytrzymują, kurczą się, wiotczeją, pokrywają się pajęczynami 
zmarszczek, podlegają bezlitosnej erozji kości i tkanek i wymianie na lo-
katorów innych, nowszych, świeższych. Wydaje się, że domy żyją na prze-
kór psychozie czasów, gorączkom złota, epidemiom cholery i nonszalan-
cjom epok. Ten dom zaliczał się, niestety, do tych zostawionych na pastwę 
działania nieokreślonego, wrogiego podmiotu czynności bynajmniej nie 
twórczych. Dom starzejący się, pozbawiony w istocie statusu domu, a ob-
darzony statusem kamiennego, ceglanego, nieruchomego uchodźcy, odra-
pany z godności, potraktowany wyrokiem bez sądu i bez apelacji, znikał 
i przeczył tym samym tezie o swej nieznikomości.

 Zdziwiłem się, gdy okazało się, że dom otrzymałem w spadku. Wró-
cił do mnie jak bumerang ten, który zostawiłem daleko w tyle. Byłem wła-
ściwie jedynym kandydatem na dziedzica, bo istotnie nie było nikogo bar-
dziej odpowiedniego, a jednak wiadomość ta zaskoczyła mnie równie 
mocno, jakby zaskoczyła mnie informacja o treści wprost przeciwnej.

 Przespałem z tą świadomością kilka zimnych nocy, po czym postano-
wiłem przedsięwziąć jakieś środki. Nie miałem zamiaru w żadnym wypad-
ku sprowadzać się tam z całym majdanem swojego życia, ustabilizowane-
go i osadzonego w świecie innym niż ten, z którego wyszedłem. Poza tym, 
z kim miałbym zamieszkać w starym ogromnym domu? I w jaki sposób 
mógłbym zadbać o niego w zadowalający sposób? Czterdziestka na karku 
to nie jest najlepszy moment na zaczynanie czegoś od nowa. W istocie jest 
to najgorszy moment na zaczynanie czegokolwiek od nowa. Korzystniej-
szym wyjściem okazała się sprzedaż. Zanim jednak dałem ogłoszenie, mu-
siałem pojechać i zobaczyć, w jakim stanie jest nasze stare domostwo. Ko-
nieczne bowiem byłoby uporządkowanie go na wypadek ewentualnej wi-
zyty chętnych do zakupu. Tak też zrobiłem.

 Dzień był ciężki, pochmurny i senny. Nad miastem wisiała gruba kapa 
chmur, skłębionych jak tłum na miejskim targowisku. Wszystko poruszało 
się jak w zwolnionym tempie. To jeden z tych dni wymarzonych do zwi-
nięcia się w kłębek w rogu kanapy, a na pewno nie wymarzonych do pra-
cy i podróżowania. Podróż samochodem zajęła mi trzy godziny, lecz minę-
ła jak mgnienie oka. Zadziwiające jest uczucie, którego doświadcza się po 
wyjściu ze środka lokomocji po dotarciu do innego świata. Najpełniej do-
tyczy to z pewnością wysiadających z samolotu, którzy w trakcie podróży 
nie mogą śledzić zmieniającego się krajobrazu. Dla nich szok jest większy. 
Ja jednak wyjechałem z jednego świata i dotarłem do zupełnie innej ziemi, 
a moment przejściowy umknął mi niepostrzeżenie, stając się przeźroczy-
stą płachtą, zgrabną luką, formantem zerowym pamięci. 

 Wjechałem do miasta, które niewiele się zmieniło, którego nie złapa-
łem na gorącym uczynku przemiany, porzucenia tradycyjnego kostiumu, 
próbie przepoczwarzenia się z motyla w poczwarkę. Na szczęście nikt nie 
dopuścił do skandalu. Są miasta, które zmieniać się nie powinny. Dla nich 
pójście z „duchem czasu”, unowocześnienie, otwarcie na to i tamto było-
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by katastrofą. Nie chodzi tu o zmiany 
dyskretne, procesualne, kosmetyczne. 
Wiadome jest, że żadne miasto nie jest 
w stanie zachować się w niezmienio-
nej formie przez kilkaset lat. Jednak 
fundamentów, podwalin, szkieletów 
ruszać nie wolno. I tak też było w tym 
przypadku. 

 Na horyzoncie widać było te same 
betonowe kolosy wieżowców. Nie 
zdołałem nawet dostrzec, czy były 
odmalowane. Poza tym nowe witry-
ny sklepowe, nowe ławki na mieście, 
trochę większy ruch na drogach - to 
było wszystko. Publiczne instytucje, 
parkingi, szkoły, przychodnie stały 
na swoich miejscach. Nic specjalnie 
mnie nie zaskoczyło. Postanowiłem 
jednak ugruntować się w tym stanie, 
wyruszając w krótką podróż w czasie. 

 Rynek można było obejść na kil-
kanaście różnych sposobów. Kwadra-
towy brukowany plac otoczony był 
mnóstwem ulic i uliczek, które wiły 
się wokół niego z secesyjną gracją. 
Każda ulica była inna, i to nie tylko 
tu, tak jest wszędzie. Każda ulica po-
siada własny charakter i żyje swoim 
rytmem. Były ulice - trakty handlo-
we, ulice powszedniego zgiełku, ulice 
codziennej bieganiny. Ulice z rzeźni-
kiem, z piekarzem, z apteką, z fryzje-
rem, z księgarnią. Były też ulice - za-
kątki, uliczki nieśmiałe i zakomplek-
sione, zapomniane, spokojne, tonące 
w oparach melancholijnej mgły. Uli-Foto: 

ŁUKASZ BOGACZ
„Elipsą po mieście”, cykl
(WYRÓŻNIENIE, 2009)
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ce z małym sklepikiem, z przytulną 
kafejką. Ulice obce, wulgarnie wiel-
gachne, bezczelnie hałaśliwe, kolosal-
nie niesympatyczne, z korkami i nie-
możnością zawracania. Ulice - wid-
ma, ulice strachu, omijane szerokim 
łukiem, pełne dziwnej, zatęchłej at-
mosfery, nieświeżego powietrza, bu-
twiejącej zabudowy, ciemnych bram 
ziejących obłymi fluidami zakrzepłe-
go niepokoju, mdłej, szarej ciemno-
ści zalegającej grubą warstwą złowro-
giej zawiesiny mimo mlecznego świa-
tła latarń. Są ulice pełne irracjonalne-
go przygnębienia i jeszcze bardziej ir-
racjonalnej pogody ducha. Dziwne, 
że nikt do tej pory nie zajął się typolo-
gią ulic.

 Zatoczyłem kilka kółek wo-
kół rynku, celebrowałem ten spa-
cer jak kapłan, celebrowałem każ-
dą kostkę chodnika, pożerałem wzro-
kiem duże połacie przestrzeni i ko-
dowałem szczegóły w entuzjastycz-
nym szale. Dawne czerwone kamieni-
ce teraz były zielone, ale stały na swo-
im miejscu. Sklepik spożywczy zy-
skał nowe drzwi - ale niezmiennie 
trwał. Nie zmienił się właściciel pie-
karni, warsztat szewski był taką samą 
ciasną klitką. Zmieniło się wszystko, 
lecz nie zmieniło się nic. Oto, co czas 
wyprawia z miastami takimi jak to. 
Nadgryza mury, lecz nie nadgryza du-
cha. Na to nie porwie się nigdy. Ko-
ściół to pogwałcony przez historię go-
tyk. Wielokrotnie spalony, zburzony Foto: 

ŁUKASZ BOGACZ
„Elipsą po mieście”, cykl
(WYRÓŻNIENIE, 2009)
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wojenną zawieruchą, dotknięty i ogo-
łocony ze skarbów. Lubiłem przeglą-
dać stare fotografie i wyobrażać sobie 
kościół sprzed lat. Znałem doświad-
czony i odbudowany budynek, ubogi 
i pokiereszowany. Nie stracił jednak 
nic ze swojej dumy ani majestatycz-
ności. W środku odmalowany ze śred-
nim powodzeniem, z zewnątrz czysty 
i schludny. Wszedłem przez masyw-
ne drzwi, których w dzieciństwie dłu-
go sam nie potrafiłem otwierać. Stare 
ławki, pokiereszowane przez dziecię-
ce zabawy, skrzypiały jakby w przy-
pływie ławczej agonii. Barokowy kru-
cyfiks zwisał jak upiór, smętnie i groź-
nie. Od dawna prześladował mnie nie-
uzasadniony strach przed Jezusem 
Ukrzyżowanym. Stanięcie oko w oko 
z krucyfiksem było dla mnie zazwy-
czaj nie lada konfrontacją, okraszo-
ną lękiem i przerażeniem. Zetknięcie 
się w życiu z kilkoma rzeczami za-
wsze wywołuje w człowieku wstrząs. 
A mianowicie chodzi o zetknię-
cie z prawdą, cierpieniem i śmiercią. 
Trójjednia tych spraw w postaci Boga 
na krzyżu raziła mnie niczym piorun, 
dlatego w dzieciństwie unikałem pa-
trzenia na krzyże. A ów lęk w połącze-
niu z misteryjną niesamowitością two-
rzył u mnie arcyfinezyjną mieszaninę 
zjawiskowo wyjaskrawionej emocjo-
nalności i nadwrażliwości. 

 Ciężkie drewniane kloce konfe-
sjonałów zdawały mi się wypróchnia-
łe od setek tysięcy czy milionów grze-Foto: 

ANDRZEJ ŻABKA
„Żory w szybie”, cykl
(II MIEJSCE, 2010)
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chów, które od tylu lat musiały w sobie mieścić. Lipowi święci z bocz-
nych ołtarzy byli gładkimi, chudymi postaciami o płaskich dobrodusz-
nych obliczach i wszyscy swoją esowatą giętkością, swoją wdzięczną 
smukłością i mulistą ładnością przypominali płomienisty gotyk.

 Z kościoła ruszyłem w stronę parku. Miasta potrzebują parków. Tak 
jak babcie potrzebują wnuków, by nie czuły się stare. Miasta potrzebu-
ją parków, gdyż potrzebują sporej dawki dobroczynnej iluzji. Miasto bez 
parku stoi w miejscu, kisi się w samym sobie. Park stwarza iluzję, złud-
ne przekonanie, że jest w mieście odrobina ducha, odrobina niemiejsko-
ści. Odrobina ludzkości.

 Najdziwniejsze uczucie, które dopadło mnie w czasie tego senty-
mentalnego spaceru po wspomnieniach, było związane z przedszko-
lem. Gdy uświadomiłem to sobie, ogarnęła mnie śmieszność i wstyd, 
ale fakt był faktem. Było około południa, więc wokół przedszkola uno-
siła się aura obiadu. Co czuje człowiek, gdy przechodzi obok domu, 
bloku, stołówki albo przedszkola, które spowite jest ciepłym zapachem 
obiadu? Ano czuje tęsknotę i smutek. Tęsknotę za domem i smutek, 
że nie może wejść do środka. Czy ludzie kiedykolwiek zadumali się 
nad tym, jak cudny jest zapach przedszkola szykującego obiad? Kto 
zdolny jest w tej chwili pomyśleć o czymś innym niż o tym, że czuje 
się głodny?

 Okna przedszkola, jak i pobliskiej podstawówki, były obklejone 
ozdobami z kolorowego papieru, wycinankami i witrażami. Przeważa-
ła czerwień i pomarańcz - zaczynał się październik. Kto pamięta o tym, 
jak zbierał jesienią liście, żołędzie, kasztany i jarzębinę, jak wycinał 
krzywe i nieokreślone kształty z papieru i dostawał za nie jakimś cu-
dem piątki, jak wieszał na oknie klasy rysunek zatytułowany „Pani Je-
sień”, w istocie przedstawiający nieproporcjonalną pokrakę o czerwo-
nej twarzy i włosach z liści? Kiedy nadchodzi moment, w którym czło-
wiek zaczyna pojmować cudny absurd dzieciństwa, absurdalność nie-
malże wszystkich swoich poczynań oraz pełne wyrozumiałości przy-
zwolenie na to całego świata? A kiedy nadchodzi chwila, gdy cały ten 
absurd ulatuje z pamięci i człowiek przechodzi obok rozwrzeszczanej 
podstawówki i nie zerka nawet ukradkiem na cudnie absurdalne pokra-
ki okienne?

 Nigdy nie byłem sentymentalny, ale kiedy już zaczyna się wracać do 
przeszłości, jest to nieuchronne. Jedno wspomnienie zaczyna pociągać ko-
lejne, a gdy minąłem przedszkole i zacząłem wracać do siebie tą samą dro-
gą co niegdyś, wszystko potoczyło się z szybkością efektu domina. Przed 
oczami przebiegło mi życie i miasto w każdej z czterech pór roku, i jego 
krajobraz, i miejsca jedyne w swoim rodzaju…

LatO

 Najgorsze były porzeczki. Krzaków kiedyś było tak dużo, że przez 
kilka dobrych dni siedzieliśmy w trójkę, obierając te porzeczki do ma-
łych garnuszków. Szybko mi się nudziło i jak najprędzej pragnąłem się 
z tego wymigać, ale nie było to takie proste. Nawet, gdy mi się udawa-
ło, zyskiwałem opinię najgorszego lenia. Co kto robił w ogrodzie, łatwo 
można było poznać po palcach. Mało kto patrzy dziś ludziom na ręce. 
A spojrzenie na ręce ujawnia całą prawdę. Ukradkiem spoglądałem 
na palce mamy i babci i byłem w stanie odczytać z nich historię każdego 
dnia pracy. Palce mogły mieć plamy czerwone z malin, porzeczek, wiśni 
i czereśni. Każdy z tych owoców dysponował innym odcieniem czerwie-
ni. Kto potrafił je od siebie odróżnić? Matka, babcia i ja. Plamy granato-
we dotyczyły z kolei jeżyn, borówek i czarnych porzeczek oraz skóry śli-
wek. Ale to nie wszystko. Palce przechowywały przecież koszenie trawy, 
pielenie ziemi, obieranie agrestu i otarcia po obieraniu ziemniaków. naj-
ciekawszym wyzwaniem było odczytanie czynności dnia po zapachu... 
Dłonie obierające jabłka, myjące agrest, krojące pomidory i jedzące ma-
liny miały zapach niepowtarzalny i niepodobny do żadnego innego. 

 Letnie wieczory. Wieczne i ciągnące się niemiłosiernie duszne wie-
czory, wlokące się ku bladej ciemności. Mieliśmy balkon porośnięty wi-
noroślą. Siedziało się wieczorami na balkonie i wdychało letnie powie-
trze, już chłodne, ale pamiętające dzienną spiekotę. Słuchałem odgło-
sów owadów i ptaków, śledziłem ścieżki pajęczych wędrówek, gdy nie-
bo wraz z zachodem słońca tworzyło barwne kompozycje. Dziś jest tam 
pewnie podobnie. Tu też. Powietrze też pachnie tak samo, mimo odle-
głości. W każdym miejscu na ziemi powietrze pachnie tak samo o każdej 
porze roku, na każdym balkonie i w każdym oknie poczuje się to samo 
powietrze noszące posmak dawnych czasów. Te same są także ukłucia 
w sercu.
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 Wokół miasta było dużo lasów, w nich zaś nieskończona ilość dróg 
tworzących wyśnione labirynty. Mnogość różnych możliwości jeżdżenia 
była zadziwiająca, zawsze jechało się inną drogą, a wielu ścieżek nigdy 
nie zdążyło się odkryć. Wracało się przez okoliczne wsie, późnym wie-
czorem, po drodze zahaczając o lody.

 Lato to czas mityczny. Najbardziej związany z dzieciństwem. Prze-
pełniony archetypami i symbolami, dla niewtajemniczonego - banal-
nymi. 

 Winorośle oplatające nasz balkon uginały się od nadmiaru owoców. 
Jednak znakomita większość klanu nie tylko winogrona czerpała gar-
ściami. Nasz dom był domem rodzinnym wielu ludzi, a dla ich rodzin 
niewzruszonym centrum - miejscem, do którego wszyscy pielgrzymo-
wali z właściwą sobie częstotliwością. Miejscem, które było ich wspól-
ną skarbnicą, niezależnie od pory roku. Latem przyjeżdżali by obdarzani 
tym, co to domostwo miało najcenniejszego: wiadrami czereśni, wiśni, 
śliwek, gruszek, porzeczek, agrestu, winogron. Zimą odbierali ziemnia-
ki, wiosną nowalijki wyhodowane przez Ernę z jej tylko właściwą czu-
łością. Był to dom, który nieustannie dawał i rozdzielał siebie. Pozwalał 
się ogołocić, rozerwać na strzępy, pokroić na kawałki, rozparcelować do 
końca. W zamian wystarczyło mu tylko to, że ktoś w nim był. 

JESIEŃ

 Jesienne powietrze pachniało palonymi liśćmi i pierwszym dymem 
z domowych kominów. Bywało, że już w poźnosierpniowe wieczory 
trzeba było napalić w piecu. Lato to najkrótsza pora roku: rozkręcało się 
w końcu czerwca, by w drugiej połowie sierpnia dogasać słabym płomie-
niem. Pozostawały po nim wspomnienia i piwnica wypełniona przetwo-
rami. 

 Droga do szkoły i miasta była lekko wygięta w esowaty łuk. Poza tym - 
była prosta. Mijałem weterynarza, zakład energetyczny, opustoszałą łąkę, 
klasztor, technikum i park. Park - odwieczne świadectwo upływu czasu 
i zmienności pór roku. To po parku poznawało się miesiąc i kwartał, a na-
wet dzień tygodnia: ludzie chodzący przez park w sobotę mieli torby peł-
ne zakupów, w niedzielę - byli odświętnie ubrani. Nasycenie zieleni li-

ści mówiło o stopniu natężenia zbliżającej się eksplozji wiosny, a konsy-
stencja śniegu i stan parkowych bałwanów to świadectwa mocy i niemocy 
zimy. Jesień była najciekawsza i nic nie mogło odebrać jej tego lauru. Do 
znudzenia tarzałem się w liściach i na próżno szukałem wybranych kaszta-
nów. Zebrane i zasuszone liście znosiłem do domu i suszyłem na parapecie 
razem z krążkami pomarańczy. Znosiłem do domu mnóstwo niepotrzeb-
nych organicznych śmieci. Liście na parapecie się nie mieściły, walały się 
po kuchni, deptane i bezczeszczone, niszczone i gwałcone świętokradzko 
przez Ernę, która, straciwszy cierpliwość, zbierała je paroma wprawnymi 
ruchami i wrzucała do pieca. Tyle zostawało po jesieni. 

 Z naszego balkonu rozpościerała się szeroka panorama na południo-
wą część miasta. Często obserwowałem majestatyczne sterczące w górę 
płyty wieżowców. Oddalone blokowiska górowały nad Starym Miastem, 
ale nigdy nie pokonały go urodą. Mimo to spoglądałem na nie z tęskno-
tą w mgliste październikowe wieczory jak na świat gorszy, lecz ciekaw-
szy, bo niedostępny, bo nie nasz. Miasto dzieliło się na trzy sfery: natural-
ną, pierwotną sferę lasów i łąk na obrzeżach; sferę elitarną, staromiejską, 
tradycyjną; wreszcie na sferę nowomiejską, bezduszną, blokową. 

 Kiedyś, kilkaset lat temu, było to małe miasteczko. Małe, lecz ruchliwe: 
rzemiosło, szlaki handlowe, rynek, ratusz, kościół. Z biegiem czasu zaczę-
ło się jednak rozrastać. Najpierw powoli, ostrożnie, systematycznie, krok 
po kroku, z rezerwą. Potem, pod koniec dwudziestego wieku, jak grzyby po 
deszczu, pojawiły się osiedla i ludzie pragnący je zasiedlić. Rodowici miesz-
kańcy wymieszali się z przyjezdnymi i barwny wielokulturowy tygiel stanął 
na wolnym ogniu tolerancji i współpracy.
Miasta pozbawione centrum to miasta skrzywdzone, niepełne, odarte z cze-
goś ważnego - nieokreślonego. Rynek to miejsce integrujące wszystko wo-
kół. Zamknięte, ciasne, wąskie przestrzenie nie integrują. Integrują prze-
strzenie otwarte. Otwarte na cztery strony świata, choć tymi stronami nie-
jako ograniczone. 

 To nie była wieś. To było miasto, a raczej arkadia miasta. Mieszkaliśmy 
przy jednej z głównych i ruchliwszych ulic, którą codziennie sunęły powol-
ne, ogromne, zwaliste tiry, spocone i dyszące autobusy, ludzie wędrujący 
tam i z powrotem z torbami, siatkami, wózkami. Nie mieszkaliśmy we wsi, 
nie wiem, co to pole, stodoła, stajnia. Nie było też wielu rodzinnych zjazdów 
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przy jednym stole - urodziny, komunie, ostatnie osiemnastki, a potem cisza. 
Nikt nie był namolny w tradycjonalności, nikt nie narzucał usilnych ani for-
malnych imperatywów udawania jej choćby w małym stopniu.
Słowo „tradycja” nie brzmiało jak stereotyp, konwenans, rygor. Nie było 
pokrytym pajęczynami, skostniałym wyrokiem zapyziałej nudy. To słowo 
w istocie nie istniało, nikt go nie używał, nikt nie żonglował nim dumnie 
i nikomu nie służyło za asa w rękawie, za narzędzie terroru. Słowo to pałę-
tało się gdzieś po kątach, na marginesie. O tradycjach nikt nie mówił, nikt 
nimi nie straszył, nikt nikogo nie unieszczęśliwiał za pomocą tradycji. Tra-
dycją się żyło. Mniej lub bardziej intensywnie. Nikt nie odczuwał potrzeby, 
by o niej mówić. Tradycją było zbieranie porzeczek i grabienie liści. Trady-
cją było składowanie odpadków w jednym miejscu oraz to, że węgiel zsy-
powało się w jeden określony raz na zawsze sposób. Tradycją była metoda 
wypieku sernika i szorowania schodów na korytarzu. Tych norm jednak nikt 
nie skodyfikował i nikt ich nie egzekwował. Były i żyły w nas. Albo my ży-
liśmy w nich.

 Listopad to cmentarz. Cmentarz stary, wiekowy, kruszący się ze swej sta-
rości, ogromny, trzypoziomowy Plac Życia Wiecznego.
Tragizm śmierci nigdy nie dotknął mnie do żywego. Przychodziłem spojrzeć 
na groby ludzi, których imiona, nazwiska ani daty śmierci niewiele mi mó-
wiły. Zapalałem światło na drogę ludziom, których nigdy nie znałem, któ-
rych nie utraciłem, bo ich nie miałem. Proste. To byli jacyś pradziadkowie, 
prababki, jakieś nieznane ciotki, wujkowie nieokreślonego wyglądu, kuzyni 
babci nie wywołujący żadnego wspomnienia. Śmierć była dla mnie abstrak-
tem i pozostała nim na zawsze. Radziłem sobie z nią za pomocą niezawodnej 
taktyki niedowierzania. Groby były tylko symbolami, a nie miejscami spo-
czynku ludzi z krwi i kości. Taktyka niedowierzania trzymała mnie z dala 
od emocji i sentymentów. Gdy umierali ludzie z sąsiedztwa, gdy znikali sta-
ruszkowie, których mijałem na ulicy - niedowierzałem. Oni znikali, wyjeż-
dżali, rozpływali się w powietrzu lub po prostu zmieniali trasy swoich co-
dziennych spacerów na drogi, których nie znałem - lecz nigdy nie umierali. 

Odwiedzałem zatem cmentarz bez łez, bez wspomnień, bez tęsknot. Czy-
tałem nazwiska, za którymi nie kryły się żadne konkretne obrazy. Jedy-

Foto: 
ANDRZEJ KAMELA
(wyróżnienie, 2010)
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ne, co zwróciło moją uwagę, to to, 
że na każdej mogile znaleźć można 
było Franciszka i Franciszkę. Tylko te 
dwa imiona kojarzą mi się z zamierz-
chłą przeszłością, ze swoimi korzenia-
mi, z epoką ludzi urodzonych jeszcze 
w XIX wieku...

Jesień nie oznaczała regresu. Listo-
pad - ten umarły miesiąc - prędko za-
mieniał się w okres przygotowań do 
świąt. Były to w istocie przygotowa-
nia dyskretne, nie było w nich miej-
sca na rozbuchane rozgorączkowanie. 
Słowo preludium jest tu najwłaściw-
sze. Preludium polegało właściwie je-
dynie na wypiekaniu pierników, które 
musiały leżeć ponad miesiąc w meta-
lowej puszce, by na święta smakować 
wybornie. Pieczenie zaczynaliśmy 
wcześnie, by zostawić sobie pewien 
margines swobody: nieomal pewne 
było, że dwie lub trzy tury pierników 
zostaną zjedzone przed adwentem. 
A kilka dni przed adwentem to ostatni 
dzwonek na upieczenie tej właściwej, 
już świątecznej tury ciastek opatrzo-
nych kategorycznym zakazem mó-
wienia o nich i wąchania ich, o jedze-
niu nie wspominając. Ja jednak ulega-
łem codziennie wstydliwemu nałogo-
wi. Otwierałem ukradkiem czerwo-
ną puszkę z piernikami i wąchałem je 
zapamiętale, żarliwie, z niemal eksta-
tycznym uniesieniem. Dziwne, że nie 
zdołałem wywąchać z nich całego za-
pachu. Ludzie często popełniają je-
den błąd. Skupiają się w swym życiu Foto: 

WIESŁAWA PAWLETKO
„We wstecznym lusterku”
(2010) 
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na używaniu jednego lub dwóch tylko zmysłów. Zazwyczaj jest to wzrok 
i smak. Tymczasem niewielu przez to ograniczenie ma okazję w sposób 
pełny odczuć świat. Wąchanie pierników było czynnością o wiele rozkosz-
niejszą od jedzenia ich, a oczywisty zakaz jeszcze bardziej wzmagał tę roz-
kosz. Po zapachu odkryć można całą istotę jakiegoś zjawiska. Każdy dom 
pachnie inaczej, każde miejsce również. i każda potrawa. Niewielu ludzi 
wącha obiad zanim doszczętnie go pochłonie. Zapach pierników, zapach 
obiadu, zapach choinki, zapach kadzidła w kościele... Każdy zapach odsła-
nia tysiące ukrytych sensów.

ZIMa

 Śnieg zdarzał się w listopadzie. Śnieżne kołdry dachów i zapaskudzo-
ne ulicznym błociskiem zaspy chodnikowe tworzyły krajobraz bajeczno 
- gwiazdkowy. Ze śniegiem w listopadzie łączyły się realne obawy o wy-
starczającą ilość zimnej białości na święta - to było najważniejsze. Przed-
wczesne lepienie bałwanów było frajdą, która miała przykre konsekwen-
cje, choć nikt z nas nie był tu winnym - Boże Narodzenie bywało bez-
śnieżne.

Widoki zaokienne były moją skrytą pasją. Zarówno z pokoju jak i z kuchni 
krajobrazy warte były godzin przesiedzianych na parapecie. Od wczesne-
go listopadowego zmroku aż do późnych godzin wieczornych wpatrywa-
łem się z parapetu w zimowy pejzaż zastany. Autentycznie współczułem 
koczującym na rozwalającym się przystanku skulonym, niewyraźnym syl-
wetkom, którym śnieg walił prosto w oczy. Nie mniej współczułem prze-
chodniom, jednocześnie zastanawiając się, kto może być aż tak niemądry, 
by w taką pogodę opuszczać ciepłe, wymoszczone troską rodzinne domo-
stwo. Albo kto też może podróżować samochodem, zamiast siedzieć na pa-
rapecie, wpatrując się w ekspansywny zimowy kolonializm, pragnący za-
sypać, zagarnąć, zasiedlić sobą każdy skrawek ziemi. Zima jest najbar-
dziej ekspansywną i zdecydowaną porą roku. Pragnie pochłonąć wszystko.

4 grudnia była Barbórka. W każdej szkole na akademii zbierali się ojcowie 
- górnicy wraz z matkami - żonami ojców górników, aby podziwiać swo-
je dzieci poprzebierane za górników, deklamujące wierszyki i śpiewające 
tradycyjne górnośląskie pieśni. Te akademie pamiętam doskonale. Czy na-
dal są?

Tata mojego kolegi zginął w kopalni. Zgasł przygnieciony trudem co-
dzienności, ujarzmiony nieprzyjazną powszedniością pracy, spowity ko-
palnianym brudem i kurzem, w ciemnym korytarzu zdradliwej Matki 
Ziemi. Czarny, lśniący Brat Węgiel lubił wbijać ludziom noże w plecy. 

Tutaj górnictwo jest jak religia. Gdy zginie 20 górników, to tak, jakby 
zginęło 20 księży. Górnik nie ginie z własnej winy. Idzie do pracy i gi-
nie. Tak jakby ksiądz zginął przy odprawianiu mszy.

WIOSNA

 Niezależnie od stanu zdrowia, wraz z częściowym stopnieniem śniegu, 
z minimalnym wzrostem temperatury, z dyskretnymi, a nawet niewidoczny-
mi prawie oznakami nadejścia wiosny, babcia wyruszała do ogrodu, uzbro-
jona we wszelkie możliwe sprzęty i w broń najstraszniejszą, nieokiełznaną 
i niepokonaną: w swoją nieustraszoną motywację. 

Ogródek przekopany był w mgnieniu oka, wszystko zasadzone przedwcze-
śnie, lecz wzorowo, a babcia wniebowzięta. Z dumą spojrzała na swoje dzie-
ło i rozpoczęła okres tęsknego wyczekiwania na zalążki wzrostu roślin. 

W pierwszą niedzielę maja mieliśmy odpust. Po mszy biegałem po stra-
ganach i kupowałem po kilka sztuk z każdego rodzaju tych śmiesznych, 
sztucznych, dmuchanych jarmarcznych ciasteczek. Wielokrotnie pyta-
łem różnych osób, jaki związek z odpustem parafialnym mają te wszyst-
kie budy z ciastkami, ogromnymi lizakami, błyszczącymi balonami, różo-
wymi misiami, plastikowymi samochodzikami... Nikt jednak nie udzielił 
mi odpowiedzi.

Wiosna kojarzy mi się z warzywami, chłodnym porannym powietrzem, 
moimi urodzinami i wielkim postem. Cykliczność naszego życia była zdo-
minowana przez trzy rytmy: roku kalendarzowego, kościelnego i natural-
nego porządku przyrody. Wielkopostne postanowienie większości dzie-
ci dotyczące niejedzenia słodyczy nigdy nie stało się moim postanowie-
niem. Obchodzenie urodzin w czasie wielkiego postu skutecznie to unie-
możliwiało. Zrozumie to tylko ten, kto pozna znaczenie, jakie dla babci 
miało ciasto. W czasach, gdy była dzieckiem, ciasto na stole pojawiało się 
rzadko. Zwłaszcza w ubogich domach. Gdy jej matka upiekła ciasto, dzień 
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stawał się świętem, a ciasto oznaczało coś więcej niż okazjonalny dobro-
byt. Było szczytem marzeń, upragnioną nagrodą, wyjątkową radością, dłu-
go wyczekiwanym prezentem. Dlatego, mimo że w czasie, gdy ja byłem 
dzieckiem, mogliśmy pozwolić sobie na ciasto raz w tygodniu, babcia nie 
mogła zrozumieć, że ktoś może na widok ciasta nie okazywać pełnego nie-
dowierzania wzruszenia i głębokiej wdzięczności. A odmówienie zjedze-
nia kawałka ciasta było dla niej największą obrazą. „Za dobrze wam jest. 
Kiedyś ciasto to było coś. Teraz macie je na co dzień i nic nie szanujecie” 
- mówiła z wyrzutem. Zrozumiałe więc jest, że nie mogłem w wielkim po-
ście nie jeść słodyczy. Obraza babci byłaby dla mnie największą karą.

Było jeszcze coś. Coś jedynego i wyjątkowego. Jeden wieczór coroczny, 
gdy całe miasto płonęło… Nie był to jednak pożar. To był żar modlitwy. 
Płomień historii. Ogień tradycji. 11 maja. Napisałem nawet wiersz o tym 
dniu. Pamiętam go dobrze…

Cud
 

W ten najpiękniejszy wieczór roku który drży
tysiącem łez i oczu
jak pochodnia
wtedy wszystko jest naszym sprzymierzeńcem 
- nawet śmierć

da się nawet poznać kto potrafi kochać
choć jest noc

kilkanaście twarzy które widać raz na rok
zapalonych rumieńcem daje znak:
na miłość nie działa czas

krok za krokiem- tłum jak ogień
odsiecz światła na przekór ciemności wraca
tam gdzie zasnął w sercach strach

wrośnięci w pejzaż jak dym powietrza
jesteśmy jak zawsze- bez nas byłoby inaczej

przeszłość i przyszłość zależą tylko od nas

teraźniejszość drży szkłem oka niczym niebo we łzach
a wiara nie przenosi już gór lecz morza

modlitwa ogniem żarliwa zrodziła deszcz
tak jak przez pokolenia
w ten jeden wieczór który Jest
(niczym cud).

(11 i 12 maja 2004 r., Święto Ogniowe, Żory)

 Dom pękł niespodziewanie. Tak jak niespodziewanie nadchodzą powo-
dzie i kataklizmy, choć wszyscy twierdzą, że to było do przewidzenia. Pę-
kał powoli, systematycznie, jakby najpierw odpadała farba, potem kruszył 
się tynk, a finalnie wypadały cegły. Trwało to lata od zauważenia pierw-
szych bruzd, ale faktycznie domostwo przygotowywało się na ten rozłam 
dwie dekady wcześniej. 

 Ojciec zawsze był z boku. Nikt jednak nie wepchnął go na ten margi-
nes, znalazł się tam powodowany własnym wyborem. Istniał, lecz żył wła-
snym rytmem, w innym wymiarze. Jako dziecko nie zauważałem jeszcze 
takich rzeczy, przyszedł jednak moment, w którym dziecko zaczyna ro-
zumieć więcej niż dorośli. Bywało, że nie widywałem go tygodniami. Do 
pracy wychodził wcześnie; gdy jadł obiad, byłem jeszcze w szkole, gdy 
wróciłem, był już w innej pracy, z której wracał, kiedy już spałem. Praco-
wał w soboty i w niedziele, we dnie i w nocy. Usunął się w świat, w którym 
nikt z nas nie mógł go odnaleźć. Tam był wolny. Owszem, jadłem chleb 
za jego pieniądze, ale matka była tą, która ten chleb smarowała mi rano 
masłem.

 Choć rozwody dawno przestały być w świecie abstrakcją (choć nie 
przestały być złem), ten nigdy nie przestał nią być. W mikrokosmosie na-
szego domostwa nie było dlań miejsca, nie pozwalały na to tradycjonali-
styczne (i najwłaściwsze) standardy życia. Rozwód był złem cywilizacji, 
echem kryzysów, które nękały nieszczęśników ufających zachodnim sty-
lom życia. Rozwód nie mógł pojawić się w naszej górnośląskiej rodzinie. 
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 Nikt nie dopuszczał do siebie myśli, że istnieć może problem, które-
go inaczej nie da się rozwiązać. Przysięga była przysięgą. Mogły walić 
się domy, mogły panować choroby, pył węglowy mógł wybuchać do woli, 
ale wszystko można było znieść i żyć dalej w imię Boga, rodziny i pracy. 
Ale, niestety, tym razem stało się inaczej. Do domu, który nie tolerował 
ciszy, a kochał dialog, wtargnął krzyk. Krzyk ten rozrywał zasłony i tłukł 
okna. Po nim następowało złowieszcze milczenie, zwiastujące ustawicz-
ną niepewność. Zastanawiałem się zawsze, czy lepsze są wrzaski, czy ko-
rzystniejsza jest cisza. Wrzaski jednak ostatecznie znaczą, że ktoś chce 
jeszcze coś zeszyć, połatać, pokleić, a cisza znaczy już tylko, że wszyscy 
dali sobie spokój.

 Dziwiło mnie to, że, choć byłem świadkiem tych wydarzeń, domow-
nicy zachowywali się tak, jakby nic mnie nie dotyczyło. Ojciec bywał za-
skoczony tym, że w ogóle coś rozumiem i coś do mnie dociera. Zdawał się 
mieć pretensje, że po tym wszystkim mój stosunek do niego się zmienił. 
Szkoda, że nikt ostatecznie ani razu nie zapytał mnie o zdanie. Wszyscy 
zapomnieli, że gdy matka kłóci się z ojcem, rację zawsze ma dziecko.

 Wszystko potoczyło się szybko. Na początku nikt nawet nie zauwa-
żył, że ojca nie ma w domu. Wcześniej przecież bywał w nim tak rzadko, 
że rzeczywiście można było zapomnieć o jego istnieniu. Wydawało nam 
się wręcz, że  życie naprawdę niewiele się zmieniło. Nie byliśmy ani bied-
niejsi, ani bogatsi, robiliśmy to, co zwykle, nadal zaprawiało się czereśnie, 
nadal gołębie sąsiada krążyły nam nad głową, a po zakupy chodziło się do 
tych samych sklepów. Było normalnie. 

 Rozłam jednak stawał się coraz bardziej widoczny. Nikt o nim nie 
mówił, ale coś wisiało w powietrzu. Erna, która nawykła do mówienia 
o wszystkim, tylko nie o swoich uczuciach, za nic nie poruszała zakaza-
nego tematu. Wiedzieliśmy jednak, że to pęknięcie uwiera ją jak drzazga, 
a boli jak nóż wbity w plecy. Ktoś ośmielił się porzucić ten dom. Dom, któ-
ry budowała własnymi rękoma. Ktoś potrafił zostawić na pastwę losu wła
sną rodzinę, zamieszkującą go od lat. Ktoś nim pogardził, i choć gardził 
nim od dłuższego czasu, ta pogarda, wyrażona tak namacalnie, jak tylko 
się dało, była nie do usprawiedliwienia i, co najgorsze, nie do odwrócenia. 
Erna gardziła człowiekiem, który własne widzimisię postawił na piedesta-
le zamiast własnego domu. Nie tak postępowało się z domem. Z domami 

jest jak z dziećmi - odda się dla nich wszystko. Dom się szanuje i pielęgnu-
je, traci się dla niego czas i energię, zdrowie i pieniądze. Traci się dla nie-
go siebie. Taka była Erna i taka była stara Ana. Tak było z naszym domem. 
Ktoś, kto pogardził domem, nigdy nie był go godzien.

 Od tamtej pory Erna pracowała jeszcze więcej, staranniej, usilniej, nie 
pamiętając już w ogóle o swoim biodrze i słabych kościach. Jakby chcia-
ła udowodnić światu i sobie, że pokryje tę lukę, że zakopie tę dziurę i zale-
pi tę szramę na przekór każdemu, kto będzie jej w tym przeszkadzał. Stała 
się nieobecna i pochłonięta własnymi myślami. 

 Ja od dawna już nie mieściłem się na szerokim kuchennym parapecie. 
Mityczny czas pachnący gruszkowym kompotem i rodzynkami roztrzaskał 
się o rzeczywistość. Musiałem się uczyć, a poza tym naprawiać, co się da - 
jedyny mężczyzna w domu to zobowiązujące wyzwanie. Ojciec na począt-
ku się odzywał, ale każda rozmowa kończyła się wyrzutami. Szybko po-
stanowiłem zamilknąć. 

 Zamilkł też dom. Bełkotało tylko radio, którego nikt nie słuchał. Bab-
cia wynajdowała sobie nowe zajęcia albo przepadała na cały dzień, odna-
wiając stare znajomości - w domu nie miała już z nami o czym rozmawiać, 
nie licząc koniecznych, zdawkowych uwag. Matka krzątała się po domu, 
w którym zawsze było coś do zrobienia, chodziła po zakupy, prała i sprzą-
tała - robiła więc to, co zawsze było jej zajęciem, cichcem, bez narze-
kań i uskarżania, oddając swemu domostwu tyle czułej uwagi, ile jeszcze 
w niej pozostało po tym, co przeszła. Ja zaś dorastałem i byłem z tym sam. 
Wzór, który miał mi towarzyszyć, pierzchnął w nieznane, siejąc spustosze-
nie w domu, który mnie ukształtował, roztrzaskując tym samym dziecięce 
marzycielstwo i nadzieję, że świat tego domu nie zostanie unicestwiony. 
Na myśl o tym przepełniała mnie gorycz. Pęknięty dom wydawał mi się ra-
chityczną konstrukcją czekającą na swój schyłek, którego za nic nie chcia-
łem być świadkiem. Wyjechałem na studia i już nie wróciłem. Do teraz.

 Po powrocie do domu wróciłem do codziennych zajęć. Moja metropo-
lia nie tęskniła za mną. W wielkim mieście brak jednej osoby nikomu nie 
czyni szkody. W małym mieście człowiek czuje się dziwnie potrzebny. 
Wielkie miasta są brutalnie samowystarczalne. Przestałyby funkcjonować 
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tylko wówczas, gdyby nadarzyła się katastrofa lub epidemia dziesiątkują-
ca ludność w sposób druzgocący i totalny. Przypuszczam jednak, że nawet 
wtedy jeden cudem ocalały maszynista nadal prowadziłby tramwaj - duże 
miasto to dobrze naoliwiony mechanizm, w którym każdy bezuczuciowo 
wykonuje swoją pracę i nieprędko zauważy, że coś może być nie tak.

 Mój dom zatem za mną nie zatęsknił, choć nie opuszczałem go wcze-
śniej zbyt często. On też był bezczelnie i bezdusznie samowystarczalny. 
Nikogo nie potrzebował, chciał jednak, by ktoś potrzebował jego. Pragnął 
uzależniać i zniewalać. Nowe domy są jak cisi tyrani. Starych domów zaś 
nie trzeba się obawiać. 

 Opuszczonego domostwa nikt kupić nie chciał. Trudno się dziwić. Lu-
dzie nie chcą kupować starych domów z przeszłością. Stare domy, jak sta-
rzy ludzie, mają swoje przypadłości. Lepiej wybudować coś nowego, bia-
łą kartę i zapisać ją własnoręcznie, bez świadomości posiadania jakiejkol-
wiek spuścizny. Ludzie boją się historii. Boją się miejsc posiadających 
przeszłość. Boją się wkroczyć w obszary zamieszkane, oswojone, posia-
dające swój charakter i swoje nawyki. Domy oswojone mają swoje duchy. 
Wkraczając z butami w stary dom, trzeba przyjąć panujące w nim zasady. 
Nie ludzi, a domu. To domy ustalają zasady. 

 Czekałem trzy miesiące, łudząc się nadzieją na szybkie pozbycie się ce-
glanej budowli z duszą, która najwidoczniej miała zamiar przylepić się do 
mnie na dobre. 
Nic z tego.
Pierwszą zaś rzeczą, którą zrobiłem po przeprowadzce do mojego domu, 
było spisanie jego historii. Spisanie kroniki naszego starego domostwa. 

Kto nie nada imienia przeszłości, nie stworzy niczego nowego. 

Człowiek rodzi się wtedy, kiedy zaczyna się jego dom. 

Maj 2009, Żory

 

Biegł, biegł ile sił w nogach. 
Życie było dla niego zbyt cenne. 
Próbował wbiec do jakiegoś domu, 
kogoś zawołać, coś zrobić. 
Wszystko na nic (...)

paweł szulik

Maks
iii MieJsce, 2009
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B iegł, biegł ile sił w nogach. Ży-
cie było dla niego zbyt cen-
ne. Próbował wbiec do jakie-

goś domu, kogoś zawołać, coś zrobić. 
Wszystko na nic. Mieszkańcy tych do-
mów gdzieś teraz są, zapewne świetnie 
się bawią, nie słyszą i nie widzą tego 
koszmaru, który rozgrywa się tutaj. 
Mógł to przewidzieć, wiedział, że jest 
wielu ludzi, którym zależy na tym, 
aby się go pozbyć. A on, zamiast być 
ostrożnym i czujnym, dał się podejść 
jak dziecko. Biegł, dalej biegł. Słyszał 
ich z tyłu, byli wściekli i zapewne nie 
zawahają się przed niczym, aby osią-
gnąć cel. A gdzie jest ona? Może wsia-
dła do samochodu, a być może stoi tam 
z tyłu i obserwuje to, co się dzieje. Zu-
pełnie jak myśliwy, który zastawił si-
dła i patrzy z satysfakcją, jak zwierzy-
na w nie wpada. ale to nie jest teraz 
najważniejsze. Mimo tego, że już tra-
cił siły, a jego zmysł równowagi był już 
od dobrych kilku godzin bombardowa-
ny przez docierające do niego promi-
le, wciąż biegł prosto przed siebie, jak 
najszybciej. To niesamowite, co czło-
wiek jest w stanie zrobić w obliczu 
śmiertelnego zagrożenia. Jest zakręt, 
zaraz koło wspaniałego, teraz puste-
go, domu Franza Kutza. Jakieś domy. 
Rzadko tutaj bywał, nie zna tutaj niko-
go, ale może ktoś go tu usłyszy, ktoś 
będzie w stanie coś zrobić. Może zdo-
ła zgubić tych dwóch albo sami zrezy-
gnują w obawie przed tym, że ktoś jed-
nak ich dostrzeże i zadzwoni po poli-
cję. Był już bardzo słaby. Człowiek po Foto: 

SZYMON PELC
„Odbicie mężczyzny” 
(2010)
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pięćdziesiątce, jeśli nawet, jest w świetnej formie, po pewnym dystansie po 
prostu musi się poddać. Jest już tak blisko, jeszcze tylko parę metrów i ktoś 
go zobaczy. Wtedy upadł na śnieg. Pokonał go zwykły kamień leżący przy 
drodze. Niedokończona butelka wódki, którą ciągle miał jeszcze za pazuchą, 
stłukła się, raniąc jego pierś. Jej zawartość rozlała się wewnątrz jego płasz-
cza. Chciał wstać i biec dalej. Wtedy zorientował się, że to już koniec. Po-
tężny mężczyzna z blizną na policzku wyjął z kieszeni rewolwer zakończo-
ny tłumikiem. Nie słyszał nawet strzału, poczuł tylko piekielny ból. Wszyst-
ko zawirowało, otoczenie jakby zaczęło zapadać się samo w sobie. Świa-
tło umierało z każdą sekundą, ustępując miejsca ciemności. Widział już tyl-
ko zbliżającą się, zamazaną sylwetkę swojego drugiego oprawcy. Ten wol-
no wycelował w jego pierś, uśmiechając się. Rzekł z wyraźnie niemieckim 
akcentem: „żegnaj” i pociągnął za spust. Światło całkowicie ustąpiło i zosta-
ła już tylko ciemność.

 Słońce właśnie wschodziło. Jasne promienie, powoli, jakby od niechce-
nia wpadały przez obrzydliwie brudną szybę do ciasnego, starego pokoju. 
Promienie stopniowo zaczęły odsłaniać bałagan panujący wewnątrz, poroz-
rzucane kartki, brudne ubrania oraz całą masę wszelkiego rodzaju drobia-
zgów, dla których rezydent tego niesamowicie „luksusowego” lokum ja-
koś nigdy nie mógł znaleźć miejsca. Pogoda była rzeczywiście niezwykła 
jak na noworoczny poranek. Mimo siarczystego mrozu, panującego na ze-
wnątrz, niebo wyglądało jak w samym środku maja. Wspomniane promie-
nie, rozpocząwszy swoją wędrówkę na stosie ubrań, powoli zakradały się 
w stronę łóżka zajmującego większość małego pokoiku. Był to jedyny me-
bel, który sprawiał wrażenie względnie nowego i w miarę czystego. Pozosta-
łe meble wyglądały bowiem, jakby przeżyły już bardzo wielu strasznie nie-
dbałych właścicieli, którym nawet do głowy by nie przyszło, aby od czasu do 
czasu je wyczyścić. Oprócz dużego dębowego łóżka stało tam jeszcze stare 
poodzierane biurko, mała szafa, stolik, na którym stała pusta butelka konia-
ku, oraz dwa krzesła, z których jedno miało nadłamane oparcie. Promienie 
w końcu zakończyły swoją długą wędrówkę po całym tym składzie mebli, 
by wreszcie dotrzeć do twarzy śpiącego na „łożu” właściciela pokoju. Maks 
Berger powoli zaczął otwierać niezwykle ciężkie powieki, jednak natych-
miast zrezygnował z tego głupiego pomysłu. Jasne światło tylko potęgowa-
ło niesamowicie silny ból głowy, jakim przywitał go pierwszy dzień nowego 
1939 roku. Zwykle bardzo lubił, gdy promienie wschodzącego słońca deli-
katnie budziły go w jego „ekskluzywnej” rezydencji. Właśnie z tego powo-

du nie zamontował żadnych zasłon w dużym podwójnym oknie wychodzą-
cym na wschód. Jednak właśnie w tej chwili bardzo, ale to bardzo żałował, 
że tego nie zrobił. „Trzeba wstać”- pomyślał. A ponieważ Maks był człowie-
kiem czynu, natychmiast zdecydował się zrealizować swój plan. Szybko po-
jął, że to kolejny błąd. Przy próbie wstania z łóżka znów dopadł go potęż-
ny ból rozsadzający czaszkę. Winowajca lub też, żeby być bardziej popraw-
nym, winowajczyni całego tego zamieszania powstałego w głowie Maksa 
stała spokojnie na stoliku. Stała ot tak, odbijając te wszechobecne promie-
nie, jakby podśmiewając się z cierpiącego Maksa. Uwielbiał koniak i wła-
śnie to uwielbienie było przyczyną jego cierpień. Nie pijał wódki, a piwo tyl-
ko od czasu do czasu, za to whisky, brandy lub koniak bardzo często przy-
nosił ze sobą do domu. Poprzedniego wieczora nie widział innej możliwości 
uczczenia nadejścia nowego roku. Był co prawda zaproszony na kilka przy-
jęć, ale Maks wiedział, że w tłumie rozbawionych, pijanych ludzi nie czuł-
by się dobrze. Rok, który zaledwie przed kilkoma godzinami się skończył, 
był dla niego bardzo nieudany. Żona - jego najukochańsza, najcudowniejsza 
Weronika odeszła. Powiedziała, że nie może znieść tego, że tak bardzo się 
angażuje w swoją pracę i coraz więcej pije. Zabrała siedmioletnią Anię i wy-
jechała do matki do Krakowa. Wczorajszego wieczora widział je obydwie, 
z każdym kieliszkiem coraz wyraźniej, aż w końcu ustąpiły miejsca wszech-
obecnej ciemności. Co prawda, do rozwodu jeszcze nie doszło, lecz Maks 
od jej odejścia (czyli od ponad 4 miesięcy) nie zdołał jej przekonać, żeby do 
niego wróciła. Musiał się pozbyć mieszkania, ponieważ skromna policyjna 
pensja nie pozwalała utrzymać kilkupokojowego lokum. Był zmuszony wy-
nająć pokój na poddaszu kamienicy żorskiego dentysty Maksymiliana Pro-
kopa z ulicy Szeptyckiego 6. Mało brakowało, a straciłby też posadę w żor-
skiej policji, ponieważ jego nowy szef, były członek BBWR, ubóstwiający 
sanację i niezbyt lubiący policjantów o niemieckich korzeniach, absolutnie 
nie przepadał za Maksem. Wszystkie te sprawy ściągnęły na Maksa mnó-
stwo smutnych wspomnień i rozważań poprzedniego wieczora. Musiał pod-
jąć z nimi walkę, a że zwykł walczyć w samotności, zamknął się w swoim 
małym pokoiku i używał broni, która jego zdaniem mogła zabić wszystkie 
myśli. Zabiła, zostawiając po sobie jedynie potężny ból głowy. Maks zdołał 
jednak wstać. Zdjął z siebie brudne, cuchnące alkoholem ubranie, umył się 
w łazience, znajdującej się na korytarzu, przywdział nowy, świeży, pachnący 
krochmalem i odprasowany strój. Beznamiętnie zerwał ostatnią kartkę z wi-
szącego na ścianie kalendarza i rozpoczął tym samym nowy 1939 rok. Miał 
nadzieję, że przyniesie mu on coś nowego, lepszego, a jego życie stanie się 

MaKS / paweł Szulik



70 71

opowiEŚCi ŻorSKiE 2009

podobne do jego dopiero co ubranego stroju. Miał naprawdę ogromną na-
dzieję. Dopiął ostatni guzik swojej marynarki i zszedł na dół zjeść śniadanie 
przygotowane przez panią Marię - gospodynię domu i żonę p. Prokopa. Pani 
Maria była bardzo spokojną i życzliwą starszą panią. Mieszkała razem z mę-
żem na pierwszym piętrze kamienicy przy Szeptyckiego. Maks bardzo lubił 
Prokopów nie tylko ze względu na to, że mógł u nich jeść darmowe śniada-
nia, ale także za to, że zarówno pani Maria, jak i jej mąż Maksymilian (naj-
lepszy żorski dentysta) nie byli zbytnio wścibscy i nie mieli w zwyczaju za-
dawać zbyt wielu pytań. 
 Maks był pewien, że rozmowa przy śniadaniu nie zejdzie na tematy 
związane z jego walką, stoczoną poprzedniego wieczora. Pani Maria bardzo 
współczuła Maksowi i starała się mu zawsze pomagać, ponieważ uważa-
ła go za porządnego człowieka, bez względu na jego liczne słabości. Mimo 
wewnętrznych oporów Maks z konieczności musiał czasami to współczucie 
wykorzystywać. Pani Maria od czasu do czasu robiła mu pranie, prasowa-
ła, czasami gotowała. Maks oczywiście proponował pewną dodatkową sumę 
pieniędzy za te wszystkie „usługi”, jednak pani Maria - istna chodząca kwin-
tesencja altruizmu - zawsze odmawiała. Tak więc i to śniadanie, przygoto-
wane tego ranka, było całkowicie gratis serwowane przez firmę „Maria Pro-
kop Usługi Domowe”. 
 W pobliżu ich mieszkania pan Prokop posiadał nieduży gabinet, w któ-
rym przyjmował swoich pacjentów. Maks nigdy nie przepadał za dentystą 
i wszystkim, co z nim związane. Bardzo lubił pana Prokopa, ale do jego ga-
binetu jakoś wolał nie zaglądać. Czasami po pracy lubił za to przesiadywać 
w warsztacie krawieckim pana Teofila Heroka, mieszczącym się na parte-
rze kamienicy. Pan Teofil mieszkał tam ze swoją żoną Elżbietą, synem Ja-
nem oraz swoją śliczną córką Martyną. Także oni byli dla Maksa bardzo 
mili i życzliwi. Nie zadawali również zbędnych pytań. Pan Teofil często lu-
bił trochę pogadać o tym i o tamtym, a że  nie należał również do grona ab-
solutnych abstynentów, więc te dwie cechy od razu połączyły jego i Maksa. 
Może gdyby Maks był abstynentem, nie musiałby teraz zmagać się z tym po-
tężnym bólem głowy. Zapewne czułby się teraz dużo bardziej komfortowo. 
Jednak, niestety, człowiek nie zawsze ma możliwość wyboru. Maks wol-
no podszedł do drewnianych drzwi mieszkania państwa Prokopów, zapukał, 
a następnie delikatnie je otworzył. Pani Maria już czekała w kuchni.
 - Dzień dobry, pani Marysiu - przywitał się, zmuszając jednocześnie swo-
je suche usta do uśmiechu, a swoje wycieńczone struny głosowe do wydania 
naturalnego i miłego głosu.

 - Oh Dzień dobry, panie Maksymilianie, niech pan se siednie, jużech zro-
biła sniodanie. Mojego Maksa ni ma doma, poloz na 9. na mszo - rzekła 
pani Maria tą dzwięczną, lecz twardą śląską gwarą, lecz jednocześnie tonem 
przemiłym i, co najważniejsze, w ogóle niewymuszonym. 
Maks zdecydowanie nie miał ochoty na długą pogawędkę. Jego wciąż obo-
lała głowa z trudem była w stanie analizować to, co się wokół niego działo. 
Nie miał także ochoty na jajecznicę, którą w nieco innych okolicznościach 
pewnie zjadłby ze smakiem. 
 - Na ulicach jeszcze nikogo ni ma, pewnie wszyscy jeszcze śpiom po 
wczorajszym. Ino my z Maksem siedzieli w doma jak cepy i nikaj my nie po-
szli - powiedziała pani Maria z wyczuwalnym zawodem w głosie. Z drugiej 
strony wydawało się to nieco dziwne, że szanowany w mieście dentysta (cał-
kiem zamożny jakby nie patrzeć) nie zabrał swojej żony na jakiś wystawny 
bal, do ekskluzywnej restauracji lub chociażby do kawiarni HEL mieszczą-
cej się praktycznie naprzeciwko ich domu. 
 Maks zmusił się do krótkiej pogawędki, jednak, gdy skończył już jajecz-
nicę i wypił ostatni łyk kawy, postanowił, że musi się na chwilę gdzieś wy-
rwać. Krótki spacer w obecnej sytuacji z pewnością nie mógł mu zaszko-
dzić, lecz pomóc. Podziękował pani Marii, szybko się ubrał, wyszedł na ze-
wnątrz i popatrzył na zaśnieżoną ulicę Szeptyckiego. Rzeczywiście pani Ma-
rysia miała całkowitą rację. Na ulicy nie było prawie nikogo. W stronę ryn-
ku biegło kilku chłopaków, obrzucając się nawzajem śnieżkami, jednak oni 
z pewnością poprzedniego wieczora nie wlewali w siebie alkoholowych na-
pojów. Maks spokojnie, powoli zaczął maszerować po ośnieżonym chodni-
ku w stronę rynku. Lubił takie właśnie spacery. Widok błyszczącego śnie-
gu, który wyglądał jakby składał się z miliardów migoczących diamentów, 
był naprawdę imponujący. Promienie, które godzinę wcześniej Maks zdążył 
błyskawicznie znienawidzić, teraz delikatnie oświetlały żorski rynek i zale-
gający na nim biały puch. Miejska choinka stojąca na środku rynku wprost 
uginała się pod ciężarem śniegu. Widok iście bajeczny. Na twarzy Maksa 
pierwszy raz w tym roku zagościł uśmiech. w tej chwili nie liczyły się dla 
niego problemy, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć oraz wyzwania, któ-
rym będzie musiał stawić czoła. Był tylko on, światło i śnieg. Miał ochotę 
upaść na ten biały puch i tak spokojnie sobie leżeć, uśmiechając się do słońca. 
Ból głowy ustąpił. Wiedział, że już jutro nastanie zwykły, ciężki dzień. Pra-
wie kompletnie opustoszały żorski rynek już jutro zapełni się ludźmi idący-
mi do pracy, szkoły, ludźmi, którzy mają cel i zmagają się na co dzień z trud-
nościami. Już jutro znowu czeka na niego i na nich wszystkich trudna, sza-
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ra codzienność.. Ale to będzie dopiero 
jutro. Teraz spacerował z uśmiechem 
po rynku, patrząc na witryny sklepów, 
na piękny Hotel Polski oraz na te wspa-
niałe samochody stojące przed nim. 
Mógł tylko marzyć o sprawieniu sobie 
jednego z tych wozów. Słońce odbija-
ło się od śniegu, a także od potłuczo-
nych butelek szampana leżących ciągle 
na rynku. Miasto powoli budziło się do 
życia. Bardzo powoli, bez jakiegokol-
wiek pośpiechu. Ludzie otwierali drzwi 
swoich domów, niektórzy wracali z ko-
ścioła, inni postanowili jeszcze nie roz-
poczynać dnia. Tak oto małe, spokoj-
ne miasteczko Żory wchodziło w nowy 
1939 rok. Maks, spokojnym, równym 
krokiem okrążył rynek. Zapalił papie-
rosa i, delektując się dymem, skiero-
wał się w stronę domu. Zaledwie 20 
minut spaceru, a podziałało jak cały ty-
dzień urlopu w pięknej Wiśle. Postano-
wił jakoś spożytkować nowy zastrzyk 
energii. Najlepszym pomysłem wyda-
wało się posprzątanie swojego lokum. 
Prokopowie co prawda byli tolerancyj-
ni, ale wynajmowanie poddasza wcale 
nie upoważnia lokatora do zamieniania 
go w ohydną graciarnię cuchnącą ko-
niakiem. Postanowił, że wróci do domu 
i weźmie się za to od razu. Doszedł do 
północno-wschodniego rogu rynku, 
minął mieszcząca się na początku uli-
cy szkołę żydowską i nagle zauważył, 
że przed zakładem krawieckim pana 
Heroka stoi kilka osób. Wyglądało to 
nieco podejrzanie, zwłaszcza, że cała 
ulica była praktycznie pusta prócz tego Foto: 

SZYMON PELC
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małego skrawka chodnika. Maks znany był z tego, że posiadał niezawod-
ną intuicję. To właśnie ona wysłała mu jasny komunikat, że szykują się kło-
poty i że sprzątanie pokoju raczej będzie musiało poczekać. Podszedł nie-
co bliżej i zauważył trzech policjantów stojących przed wejściem do skle-
pu. Maks znał ich wszystkich. Pierwszym z nich był podkomisarz Frank Za-
jąc - przyjaciel Maksa, drugim był posterunkowy Kowalski, a trzecim ich 
wspólny przełożony - szef żorskiej policji - komisarz Skowroński. Policjan-
ci stali i rozglądali się wokół. Skowroński był najwyższy z całego towarzy-
stwa. To on właśnie strasznie nie znosił Maksa i najchętniej w ogóle wyrzu-
ciłby go z żorskiej policji. Nosił elegancki czarny płaszcz oraz okrągły czar-
ny kapelusz. Strój ten w ogóle nie pasował do pracy, którą wykonywał. Wy-
glądał bardziej na bogatego bankiera albo jakiegoś kupca niż na oficera po-
licji. Delikatnie przystrzyżony mały wąsik, który nosił od dłuższego czasu, 
również bardziej pasował do właściciela sklepu niż do komisarza. Gdy tylko 
Maks zobaczył te wąsy i rozpoznał ten kapelusz, jego zastrzyk energii jakby 
uleciał w powietrze. Ból głowy powrócił, wraz z koszmarnym samopoczu-
ciem. Skowroński pierwszy dostrzegł idącego w ich stronę Maksa.
 - Idzie pan książę, już myślałem, że tu zamarznę - rzekł zirytowanym to-
nem kapitan Skowroński.
 Maks podszedł do stojącego przed wejściem do kamienicy towarzystwa, 
cały czas zastanawiając się, o co może chodzić.
 - Cześć, Maks, byliśmy po ciebie u góry, ale jakaś kobieta powiedziała 
nam, że wyszedłeś na spacer, tak że czekamy tu na ciebie.-powiedział Frank
 - Bez owijania w bawełnę, Berger. Jesteś nam potrzebny, musisz iść 
z nami - rzekł chłodnym tonem komisarz Skowroński.
 - Tak jest, panie komisarzu, ale czy zanim rzucę wszystko i ruszę z pa-
nem i Frankiem tam, dokąd mnie chcecie zabrać, mogę chociaż wiedzieć, 
o co chodzi?
 - Frank powiedz mu, bo mnie szlag trafia jak tylko pomyślę o tym, co się 
stało i o tym, co nas czeka - odparł Skowroński
 - Maks, godzinę temu koło starej stodoły przy Dworcowej znaleziono cia-
ło posła Kowalczyka. Został zastrzelony. Ściągają nam tu śledczych z Kato-
wic, zaraz mogą zjawić się dziennikarze. Na miejscu są wszyscy oficerowie 
z komisariatu. Zanim zjedzie się ta cała ferajna, musimy dokonać dokład-
nych oględzin miejsca zbrodni. Jesteś w tym najlepszy, dlatego od razu do 
ciebie przylecieliśmy. Nie możemy pozwolić, żeby coś nam umknęło. Poste-
runkowy Muras był pierwszy na miejscu zdarzenia, opowie ci wszystko po 
drodze. Nie ma czasu, Maks, idziemy do samochodu.

- Frank błyskawicznie odwrócił się i podbiegł do stojącego nieopodal nie-
bieskiego fiata 508 balilla. Otworzył drzwi i wpuścił wszystkich do środka, 
a sam usiadł za kierownicą. Maks był kompletnie zszokowany. Nadal nie 
dochodziło do niego to, o czym dowiedział się przed chwilą. Znał doskona-
le Kowalczyka, zresztą chyba każdy w Żorach go znał. To on organizował 
w Żorach plebiscyt, a w czasie powstania załatwiał broń, żywność i lekar-
stwa. Założył w Żorach Bank Ludowy, a w ciągu ostatnich kilku lat był po-
słem do Sejmu Śląskiego. Zawsze kojarzony był z tym, co najbardziej pol-
skie w tym małym miasteczku. Trudno było uwierzyć, że taki człowiek mógł 
zostać przez kogoś zamordowany, że ot tak po prostu go zabrakło. Państwo 
Kowalczykowie mieszkali praktycznie naprzeciwko jego obecnego miesz-
kania. Jednak nawet, gdy Maks jeszcze nie mieszkał na Szeptyckiego, bar-
dzo często spotykał się z Andrzejem Kowalczykiem. Lubił z nim rozma-
wiać o polityce, o starych czasach lub po prostu o tym, co aktualnie działo 
się w mieście. Pan Andrzej zawsze wykazywał niesamowity wrodzony opty-
mizm i siłę osobowości. Maks nie mógł uwierzyć, że już nigdy z tym czło-
wiekiem nie porozmawia. Kto mógł to zrobić? Dlaczego? W jaki sposób? 
Pytania mnożyły się wewnątrz jego obolałej głowy, ale na żadne nie mógł 
jeszcze znaleźć odpowiedzi. Przysiągł sobie jednak, że znajdzie odpowiedzi 
na wszystkie, co do jednego, po kolei.
 Frank jechał na miejsce zbrodni bardzo szybko. Nie był zbyt dobrym 
kierowcą, dlatego Maks czuł się trochę niekomfortowo. Co prawda z ulicy 
Szeptyckiego na ulicę Dworcową nie jest wcale daleko, jednak Maks uznał, 
że po drodze jest i  tak wystarczająco dużo miejsc, żeby się roztrzaskać, cho-
ciażby na zakręcie. Posterunkowy Kowalski nie powiedział mu zbyt wie-
le. Około godziny 9. na komisariat zadzwonił stary gospodarz mieszkają-
cy w gospodarstwie zaraz koło Dworcowej. Obchodził rano podwórze i zo-
baczył, że przy stodole leży ciało mężczyzny. Gospodarz był przekona-
ny, że mężczyzna wracał w nocy pijany i po prostu zamarzł, jednak, gdy 
na miejsce przyjechał Kowalski wraz z posterunkowym Kałużą, okazało się, 
że mężczyzna nie jest pierwszym lepszym pijaczyną, lecz Andrzejem Ko-
walczykiem i ma na klatce piersiowej dwie rany postrzałowe. Maks doszedł 
do wniosku, że jeżeli Kowalski i Kałuża byli wystarczająco ostrożni i ni-
czego nie schrzanili, będzie można znaleźć ślady butów sprawcy bądź też 
sprawców, ponieważ tej nocy nie było zbyt dużych opadów śniegu, przynaj-
mniej z tego, co pamięta.
 - A zapowiadał się taki piękny dzień, do cholery. Siedzimy naprawdę po 
uszy w gównie. Musimy szybko znaleźć sprawców, bo inaczej ci z Kato-
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wic nam wszystkim dokopią - narze-
kał Skowroński, jednak nikt go tak na-
prawdę nie słuchał. Wszyscy zastana-
wiali się nad tym, co się stało i tak na-
prawdę nie mogli w to jeszcze do koń-
ca uwierzyć. Przejechali błyskawicz-
nie ulicę Dworcową, przy której ro-
sły piękne małe drzewka, obecnie de-
likatnie obsypane białym puchem. Do-
jechali w końcu na miejsce. Okazało 
się, że zarówno Kowalski jak i Skow-
roński byli nieco niedokładni przy opi-
sywaniu sytuacji. Gospodarstwo, przy 
którym odnaleziono ciało, nie mieści-
ło się zaraz przy Dworcowej, lecz parę 
metrów dalej, już przy ulicy Stawowej 
- małej uliczce dochodzącej do Dwor-
cowej. Maks bardzo nie lubił nieści-
słości. Przy Stawowej mieściło się kil-
ka małych parterowych gospodarstw. 
Zwykle ta okolica wygląda bardzo spo-
kojnie, jednak obecnie, przy ostatnim 
z parterowych domów, zebrała się spo-
ra grupa ludzi. Stało tam także kilka 
policyjnych samochodów. Maks i cała 
reszta wysiedli z samochodu i podąży-
li w stronę tego zbiegowiska. Podeszli 
do niskiego drewnianego płotka odgra-
dzającego gospodarstwo od wąskiej 
uliczki, przeszli przez małą furtkę i do-
szli do stodoły, znajdującej się za parte-
rowym domem. Maks od razu zoriento-
wał się, że posterunkowy Kowalski nie 
wykonał swojej roboty prawidłowo. 
Nie zabezpieczył śladów butów spraw-
cy. Teraz obejście domu i stodoły pełne 
było wszelkiego rodzaju śladów, któ-
re mieszały się ze sobą, nic nie mówiąc 
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o tych, którzy je zostawili. Andrzej Kowalczyk leżał nieruchomo koło ścież-
ki biegnącej niedaleko stodoły. Jego blada twarz wydawała się przerażają-
ca nawet dla Maksa, który niejedno już w swoim życiu widział. Jego wciąż 
otwarte brązowe oczy, niegdyś pełne nadziei i życia, teraz wpatrywały się 
w dal, kompletnie bez wyrazu. Policyjny fotograf wciąż robił zdjęcia ciału, 
gdy Skowroński pełnym politowania tonem, zupełnie niepasującym do jego 
postaci, rzekł do zgromadzonych wokół policjantów: - Cholera, szkoda tego 
biedaka.- Następnie zmienił ton wypowiedzi i pełnym dumy tonem rzekł do 
swoich podwładnych niczym król do rycerzy przed bitwą: - Panowie, bez 
względu na to, jak wiele będziemy musieli poświęcić, złapiemy tych drani, 
którzy to zrobili. Do cholery, zostaną ukarani za to, co zrobili! „Każdy chy-
ba to wie i nawet nie myśli o tym, by się obijać”- pomyślał Maks. Drażnił go 
ton wypowiedzi Skowrońskiego, zwłaszcza że tuż obok leżał zmarły czło-
wiek, którego pamięć, zdaniem Maksa, inaczej powinno się uszanować. Po-
stanowił rozpocząć dochodzenie. 
 - Frank, zaprowadź mnie do właściciela domu. Ktoś już z nim rozma-
wiał? - zapytał swojego kolegę.
 - Kowalski wypytał go, gdy przyjechał na miejsce, ale wątpię, żeby ten 
idiota zrobił to jak należy. Jak zobaczyłem to podwórko i to, że nie zabezpie-
czył śladów, tylko pozwolił, żeby gospodarz i inni je zadeptali, to uznałem, 
że trzeba będzie z nim poważnie pogadać.
 - To możemy zrobić później, teraz pójdę wypytać o wszystko tego gospo-
darza. Ktoś już powiadomił rodzinę?
 - Jeszcze nie, najdziwniejsze jest to, że nikt nie zgłosił zaginięcia. Być 
może chodziło o rabunek, ale nie wydaje mi się. Tutaj uliczni rabusie nie no-
szą pistoletów. Idź do tego chłopa i wypytaj go dokładnie, a potem pojedzie-
my do żony i ustalimy, co się działo z Kowalczykiem wieczorem i w nocy. 
- odpowiedział Frank, a Maks, nie czekając dłużej, udał się w stronę drzwi 
wejściowych.
 Właścicielem domu numer 6 - ostatniego przy tej wąskiej uliczce - był 
pan Firek, który, jak dowiedział się Maks, mieszkał tu z córką i zięciem 
Skrobolem. Jego córka oraz zięć wyjechali do rodziny na sylwestra, tak że 
pan Firek przez cały czas był sam w domu. Maks znalazł go w domu, sie-
dzącego wraz z policjantem przy starym, drewnianym stole. Firek mieszkał 
dosyć skromnie. Kuchnia wyglądała jak w typowo wiejskim domu. Drew-
niane stare meble, ozdobione jaskrawymi kwiatkami, komplet starych meta-
lowych garów oraz ten ogromny dębowy stół - stwarzały prawdziwie swoj-
ski klimat. Maks podszedł do starego gospodarza. Pan Firek wyglądał na ty-

powego rolnika. Chodził w gumowych kaloszach, starej zielonej kamizelce 
oraz flanelowej koszuli. Sprawiał wrażenie trochę zaniedbanego, ale bardzo 
szczerego, uczciwego i pracowitego człowieka.
 - Witam pana, jestem podkomisarz Maks Berger z Policji Województwa 
Śląskiego - przywitał się. Może było to trochę nie na miejscu w obliczu tra-
gedii, jaka się wydarzyła, ale jakoś zawsze lubił to podkreślać, że nie jest po 
prostu z Policji, ale należy do, bądź co bądź, autonomicznej organizacji po-
licyjnej. Był z tego niesłychanie dumny i kiedy tylko mógł, chwalił się tym. 
Całe województwo posiadało sporą autonomię, dlatego również służby poli-
cyjne były zorganizowane w nieco oddzielny sposób.
 - Dzień dobry panu - odpowiedział spokojnym, nieco smutnym tonem 
pan Firek.
 - Przyszedłem zadać panu parę pytań odnośnie tego, co wydarzyło się tej 
nocy. O której dokładnie znalazł pan ciało?
 - Wyszołżech połazić kole chałpy. Nie umiołżech spać. Wziołżech tro-
cha owsa i poszołżech nakarmić konie, potem psa i hazoki. To było tak kole 
ósmej. 
 - Znał pan zamordowanego?
 - Osobiscie żech go nie znoł, no ale żech o nim słyszoł wiela dobrego. To 
był dobry chop i fest go szkoda. 
 - Czy obudził pana w nocy jakiś niespodziewany hałas?- zapytał Maks 
z nadzieją, że pan Firek coś jednak w nocy słyszał.
- Nie, społżech spokojnie przez cało noc - odparł spokojnie pan Firek.
- Na pewno nie słyszał albo nie widział czegoś podejrzanego, niepokoją-
cego?
- Niestety, ni umia wom pomoc.
Maks poczuł się lekko zdezorientowany. Póki co nie było żadnego punktu 
zaczepienia. W pobliżu niczego nie znaleziono, nawet łusek po pociskach. 
Firek niczego nie słyszał, sąsiedzi byli zbyt pijani, żeby usłyszeć (Kowal-
ski już ich sprawdził), śledczy z Katowic już są w drodze i mogą przejąć 
całą tę sprawę. Jeszcze nie ustalono dokładnie, co Kowalczyk robił poprzed-
niej nocy. Krótko mówiąc, sytuacja Maksa oraz żorskiej policji przedstawia-
ła się, lekko mówiąc, nieciekawie. Wtem do pokoju wszedł posterunkowy 
Muras.
 - Panie podkomisarzu, przenieśliśmy ciało do ambulansu, ale wcześniej 
dokonaliśmy przeszukania - zameldował Muras.
 - Melduj, co znaleźliście?- zapytał ze zniecierpliwieniem Maks.
 - W kieszeni zamordowanego znaleziono jego dokumenty, damską apasz-
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kę, zegarek oraz trochę rozsypanego fajkowego tytoniu. Za pazuchą nato-
miast miał stłuczoną butelkę wódki.
 - Czy znaleziono gdzieś w pobliżu łuski po pociskach? - zapytał z nadzie-
ją Maks.
 - Nie, panie podkomisarzu, ale wciąż szukamy. Ambulans z ciałem wła-
śnie powinien odjeżdżać do szpitala. 
 - Rozumiem; gdzie macie tę apaszkę i tę stłuczoną wódkę?
Posterunkowy zaprowadził Maksa na zewnątrz, do wozu policyjnego, gdzie 
w metalowym pudełku spoczywały rzeczy znalezione przy zamordowanym. 
Muras wyjął kolorową, jedwabną apaszkę i podał Maksowi. Coś mu tu nie 
pasowało. Już po raz drugi tego dnia odezwała się jego intuicja. Kowalczyk 
był szanowanym obywatelem, wzorowym mężem, człowiekiem bardzo 
statecznym. Wódka za pazuchą z pewnością do niego nie pasowała pomi-
mo tego, że świętował nadejście nowego roku. W dodatku ta apaszka. Pani 
Kowalczykowa raczej nie nosi czegoś takiego. Kolory były zbyt jaskrawe 
i pstrokate. Starsza pani, którą bulwersuje nawet bluzka z nieco większym 
dekoltem, nie założyłaby czegoś takiego. „Już coś jest, czas jechać”- pomy-
ślał Maks. Złapał w końcu jakiś ślad. Może niezbyt pewny i niejednoznacz-
ny, ale mimo wszystko ślad. W głowie rodziło się mnóstwo pytań i różnych 
hipotez. Czas, żeby to wszystko wyjaśnić. Muras powiedział mu, że śledczy 
z Katowic spóźnią się parę godzin, więc mają czas, żeby udowodnić, cze-
go są warci.
 - Frank, odpalaj fiata, jedziemy do Kowalczykowej! - zawołał do przy-
jaciela, a ten od razu puścił się biegiem w stronę samochodu. -Posterunko-
wy - zwrócił się do Murasa - biorę tę apaszkę, resztę zawieźcie na komisa-
riat, spakujcie i natychmiast przewieźcie do Rybnika. Niech sprawdzą, czy 
są na tym jakieś odciski palców, zwłaszcza na resztkach tej butelki. Ustalcie, 
z jakiej broni strzelano i przepytajcie jeszcze raz wszystkich sąsiadów łącz-
nie z tymi z Dworcowej, może coś im się przypomni. My z Frankiem jedzie-
my do żony zamordowanego. 
 - Tak jest, panie podkomisarzu! - odpowiedział błyskawicznie Muras. 
Maks wolał wszystkie polecenia przekazywać jemu, mimo iż był on tyl-
ko posterunkowym. Muras wydawał mu się naprawdę inteligentny i zdolny, 
a na pewno bardziej rozgarnięty od Kowalskiego.
Frank miał z kolei trudności z odpaleniem wozu. Jednak w końcu zdołał 
przywołać do porządku silnik swojego fiata, który zdecydowanie bardziej 
wolał łagodny włoski klimat niż żorską zimę. Ruszyli w stronę mieszkania 
Kowalczyków.

 Mieszkali oni niedaleko Maksa, również na ulicy Szeptyckiego, z tym, 
że parę numerów dalej, w okazałej, piętrowej kamienicy. Razem z Fran-
kiem weszli do ciemnej klatki schodowej i skierowali się na górę. Maks 
tylko kilka razy w swoim życiu musiał powiadamiać kogoś o śmierci bli-
skiej osoby. Zawsze było to dla niego niewyobrażalnie trudne. Mimo tego, 
że nie zawsze uzewnętrzniał swoje odczucia, był człowiekiem niezwykle 
wrażliwym na ludzkie nieszczęścia. Właśnie dlatego przekazywanie takich 
wiadomości i obserwowanie ludzkiego cierpienia sprawiało mu ogromny 
ból. Wchodząc po drewnianych schodach kamienicy, starał się na to przy-
gotować. Nie był w stanie. Postanowił, że zanim zacznie bombardować 
panią Kowalczykową pytaniami, da jej trochę czasu. Okazało się, że pani 
Jadwiga Kowalczykowa jest chora na grypę i całą noc spędziła w domu. 
Wpuściła obydwu policjantów do środka i pozwoliła usiąść na pięknych, 
ręcznie zdobionych krzesłach. Dopiero wtedy Maks zdecydował się prze-
kazać tę straszną, być może najstraszniejszą wiadomość, którą człowiek 
może usłyszeć. Na początku odruchową reakcją pani Jadwigi było nie-
przyjmowanie do wiadomości tego, że jej mąż został zamordowany. Nie 
mogła w to po prostu uwierzyć. Potem z kamienną twarzą wypytywała 
o okoliczności. Maks wolał póki co zbyt wiele jej nie mówić. Następnie, 
gdy pani Jadwiga już zrozumiała, co się stało, jej kamienna skorupa po 
prostu się rozpadła. Zaczęła straszliwie płakać. Choć być może nie można 
było tego zobaczyć na co dzień, pani Jadwiga bardzo mocno kochała swo-
jego męża. Byli małżeństwem przez prawie 30 lat i tak nagle w ciągu jed-
nej, strasznej nocy wszystko zniknęło. Zrozumiała, że już nigdy więcej nie 
przyjdzie i nie przytuli się do niej, nie ucałuje jej, nie porozmawia. W cią-
gu jednej nocy wszystko się skończyło. Na zawsze. „Dobrze, dość tych 
rozważań, trzeba przejść do konkretów, ja akurat nie mogę się tutaj rozkle-
ić”- pomyślał Maks i postanowił z bólem, że, niestety, musi przejść do wy-
pytywania pani Jadwigi.
 - Pani Jadwigo, rozumiem, że chciałaby pani teraz z pewnością odpo-
cząć, ale muszę zadać pani kilka pytań. Chcemy jak najszybciej złapać 
sprawcę i pani mogłaby nam w tym bardzo pomóc.
 - Zrobię, co w mojej mocy, proszę pytać mnie o cokolwiek - odpowie-
działa wciąż zapłakana pani Kowalczykowa.
 - Dobrze, więc na początek proszę spojrzeć na to - Maks wyjął z kiesze-
ni apaszkę i pokazał pani Jadwidze.- Czy to pani?
 - Nie, to nie moje - „Dobrze, więc to już mamy za sobą, chyba się nie 
domyśliła, że to może należeć do jakiejś kobiety, z którą Kowalczyk dłu-
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żej przebywał ”- pomyślał Maks i przeszedł do zadawania szczegółowych 
pytań.
 - Gdzie pani mąż spędził wczorajszy wieczór i o której wyszedł 
z domu?
 - Zostaliśmy zaproszeni na bal sylwestrowy do Hotelu Polskiego. Bar-
dzo się cieszyłam, tam jest naprawdę pięknie i miało być pełno naszych 
znajomych. Niestety, rozchorowałam się parę dni temu i nie mogłam 
pójść. Andrzej nie chciał iść beze mnie, ale powiedziałam mu, że nie je-
stem aż taka chora, żeby musiał przy mnie siedzieć cały czas. Poza tym on 
bardzo lubił takie spotkania. Lubił pobyć ze swoimi starymi przyjaciółmi, 
ja mu tego nigdy nie broniłam. Właśnie dlatego powiedziałam mu, żeby 
poszedł beze mnie, a ja tu sobie jakoś poradzę - tutaj pani Jadwiga wy-
buchła płaczem, jednak błyskawicznie się opanowała. - Właściciel hote-
lu, pan Staszek Zastawa, był dobrym znajomym Jędrka, myślałam, że po 
skończonym balu dał mu po prostu pokój, bo Jędrek czasami pozwalał so-
bie ciut więcej wypić. Zwłaszcza przy takich okazjach i w takim towarzy-
stwie. Myślałam więc, że nie chciał wracać po nocy pijany i mnie budzić, 
dlatego został w hotelu. Dlatego się nie martwiłam o niego.
 - Kiedy pani mąż potwierdził, że przyjdzie sam na bal? - zapytał bły-
skawicznie Maks.
 - 3 dni temu mieliśmy potwierdzić ostatecznie, że przyjdziemy. An-
drzej zatelefonował do hotelu, że przyjdzie sam - wyjaśniła pani Jadwiga.
 - Z kim pani mąż wówczas rozmawiał? - wtrącił się nagle Frank
 - Dzwonił bezpośrednio do Staszka, bo to on go zaprosił.
 - Rozumiem, a o której pani mąż wyszedł z domu? - zapytał Maks
 - Bal zaczynał się o 21. ale Andrzej chciał być trochę wcześniej, no 
to umył się, ubrał i wyszedł po 20. Wtedy widzieliśmy się po raz ostat-
ni - pani Jadwiga znowu zapłakała.
 - Czy pani mąż miał jakichś wrogów, może ktoś mu ostatnio groził ?- 
zapytał Frank, z tym, że nie spodziewał się twierdzącej odpowiedzi. Pan 
Kowalczyk był szanowanym i lubianym człowiekiem, nie było chyba ni-
kogo, kto życzyłby mu źle.
 - Nie, Jędrek z nikim się nie kłócił, nie miał żadnych wrogów - odpo-
wiedziała pani Jadwiga, ocierając jednocześnie oczy chusteczką.
 - Rozumiem. Przepraszam panią z góry, ale niestety muszę zadać pani 
to pytanie. Jak określiłaby pani stan waszego małżeństwa? - zapytał Maks, 
starając się ukryć rosnące zakłopotanie.
  - Co? Dlaczego pan o to pyta? - pani Jadwiga oburzyła się błyska-

wicznie. To było do przewidzenia. Być może Maks zbytnio pośpieszył się 
z tym pytaniem.
 - Zdaję sobie sprawę, że jest pani w szoku i takie pytanie z pewnością jest 
nie na miejscu w obecnej sytuacji, ale, niestety, musimy wiedzieć nawet o ta-
kich rzeczach - odparł błyskawicznie, aby nieco załagodzić rosnące napięcie. 
 - Byliśmy małżeństwem 28 lat. Zawsze bardzo się kochaliśmy. Odkąd go 
poznałam 30 lat temu, nigdy nie pomyślałam o innym mężczyźnie. Nie mamy 
dzieci, moi rodzice już dawno nie żyją, dlatego Jędrek był dla mnie jedynym 
oparciem. Jednak ostatnio Jędrek był jakiś taki nieobecny. Nie wiem, co się 
z nim działo. Może to przez ten cały Sejmik, może przez to, że miał dużo pra-
cy. Czasami chodził smutny, ostatnio pokłóciliśmy się parę razy, ale mimo 
wszystko byliśmy szczęśliwym małżeństwem - wyjaśniła pani Jadwiga.
 Maks doszedł do wniosku, że, póki co, już wystarczy. Tej kobiecie przy-
da się teraz trochę spokoju. Razem z Frankiem podziękowali jej, zapewnili, 
że zawsze może zwrócić się o pomoc do żorskiej policji.
 - Dziękuję wam panowie, nie zapomnę o tym - podziękowała pani Ja-
dwiga.
 W obecnej sytuacji tylko tyle mogli dla niej zrobić. Obaj komisarze wy-
szli na ulicę, Max rozejrzał się dookoła i przypomniał mu się poranny spa-
cer. Jeszcze niecałe 2 godziny temu czuł się taki wolny i taki szczęśliwy. Wy-
dawało mu się, jakby od tego momentu minęły całe wieki. Wykończyła go 
ta rozmowa. Strasznie współczuł wdowie po Kowalczyku, mimo iż jeszcze 
wczoraj nie powiedziałby o niej zbyt wiele dobrego. Jednak nie było czasu 
na smutne rozważania i rozpaczanie. Czekało ich mnóstwo pracy.
 - To co, Maksiu, chyba już coś mamy, nie? Idziemy do tego hoteliku?- za-
pytał Frank, a Max dostrzegł ten słynny błysk w jego niebieskich oczach. 
Frank zawsze, gdy łapał trop, gdy coś odnajdywał w całej mieszaninie róż-
nych, nieraz sprzecznych faktów, od razu się uśmiechał, a w jego oczach po-
jawiał się prawdziwy błysk. 
 Jednak Maks nie zdążył odpowiedzieć, bo nagle jakby znikąd pojawił się 
stary krawiec, pan Teofil Herok.
 - O witam miłych panów - tu pan Herok ukłonił się w stronę komisarzy 
- właśnie wracam z kościoła, słyszałem, co się stało, to straszne, naprawdę 
straszne. Szkoda tego Kowalczyka, to był naprawdę równy chłop. Mam na-
dzieję, że złapiecie tego bandytę.
 - Zrobimy, co w naszej mocy, panie Herok - odparł Frank spokojnym 
tonem.
 - To straszne, co się teraz dzieje. Dzisiaj to porządny człowiek musi cały 

MaKS / paweł Szulik



84 85

opowiEŚCi ŻorSKiE 2009

czas uważać, bo co chwilę coś się mu może złego przydarzyć.
 - Niech pan będzie spokojny, panie Herok, złapiemy wszystkich, którzy 
przyłożyli do tego rękę - zapewnił bardzo przekonywująco Maks.
 - Nie wątpię, panie Maksymilianie kochany, przynajmniej tyle sprawiedli-
wości musi być na tym świecie. Jak pan będzie w domu wieczorem, to niech 
pan tam do nas zajrzy na dół, żona się bardzo ucieszy, no i oczywiście Janek 
i Martynka też - odpowiedział pan Teofil.
 - Z chęcią wstąpię, panie Teofilu - odpowiedział z uśmiechem Maks.
 - Do widzenia panom w takim razie - pan Teofil ponownie się ukłonił i od-
szedł w stronę swojego zakładu krawieckiego.
 Było jasne, że morderstwo w takim czterotysięcznym, małym miasteczku 
jak Żory, z pewnością będzie szokiem dla wszystkich, zwłaszcza że zamor-
dowano tak zacnego obywatela. Jednak jakim cudem w ciągu dwóch godzin 
zwykły żorski krawiec, który nie miał nawet najdalszego krewnego w poli-
cji, dowiedział się o tym, co się stało? Nowiny przekazywane bezpośrednio 
są jednak czasami szybsze od wszystkich telegrafów.
 - Ktoś się chyba za szybko wygadał i dostanie nieźle po uszach, jak stary 
się dowie. Jeśli nie dostanie w jakieś inne, gorsze miejsce - rozmyślał głośno 
Frank.
 - To już nie nasz problem, Frank, stary i tak już jest wściekły, że musi co-
kolwiek robić, gdy wszyscy wokół mają wolne. Jak znowu zobaczę ten jego 
pieprzony melonik, to chyba naprawdę zwymiotuję, zwłaszcza że od rana 
czuję się tak, jakby żołądek miał mi wyskoczyć na zewnątrz.
 - Trzeba było nie dopijać tego koniaczku, co dostałeś na gwiazdkę - od-
powiedział z uśmiechem na twarzy Frank.
 - Czasami jak mus to mus - odpowiedział Maks, nieco zirytowany docin-
kami Franka.
Doszli w końcu do rynku. Hotel Polski mieścił się bardzo niedaleko kamie-
nicy, w której mieszkali państwo Kowalczykowie, więc nie było absolutnie 
żadnego sensu zmagać się z zawziętym silnikiem, żeby podjechać tam au-
tem. Rynek był już nieco bardziej zaludniony niż podczas porannego spa-
ceru Maksa. Ludzie spacerowali po brukowanym placu, rozglądając się do-
okoła, bądź też podziwiając piękną choinkę stojącą na środku rynku. Przy 
sklepie z warzywami i owocami, prowadzonym przez panią Sołtysek, stała 
dosyć duża kolejka, ponieważ był to jedyny sklep otwarty tego dnia. Wszy-
scy, którym akurat nie przyszło na myśl, żeby odpowiednio wcześniej za-
opatrzyć się na ten dzień, mogli teraz skorzystać z okazji i zrobić małe za-
kupy. Zapominalskich było tego dnia naprawdę sporo, co bez wątpienia cie-

szyło panią Sołtysek. Komisarze minęli nowo otwartą drogerię i skierowali 
się w lewo, w stronę Hotelu Polskiego, który dawniej był Hotelem Zweiga. 
 Już z daleka można było zobaczyć stojące przed hotelem wspaniałe sa-
mochody hotelowych gości. Budynek hotelu wyróżniał się na tle innych bu-
dynków stojących przy żorskim rynku. Oprócz wspaniałych samochodów 
przed wejściem znajdowały się małe drzewka, teraz pokryte białym puchem. 
Latem drzewka te, promieniując zielenią, jeszcze bardziej podkreślały luk-
susowość tego miejsca. Nad ogromnymi podwójnymi drzwiami, na wyso-
kości pierwszego piętra znajdował się napis, oznajmujący wszystkim, iż jest 
to Hotel Polski. Na schodkach prowadzących do wejścia można było do-
strzec jeszcze ślady po sylwestrowym balu. Tu i ówdzie leżała potłuczo-
na butelka, ktoś zgubił brązową chustę, ktoś inny z kolei wyrzucił paczkę 
papierosów. Nikt z obsługi jakoś nie miał ochoty bądź też jeszcze nie był 
w stanie posprzątać tego bałaganu. Jednak, mimo tego nieporządku na scho-
dach, hotel i tak wyglądał dosyć awangardowo. Komisarze przeszli przez 
to wejście pełne pozostałości po balu i wkroczyli do elegancko urządzone-
go hallu. Tutaj z pewnością ktoś już musiał wysprzątać. Czerwony dywan, 
leżący na posadzce, wyglądał jakby ktoś dopiero co przywiózł go z Persji, 
gdzie ręcznie wyszywało go kilkunastu ciemnoskórych, ubranych w turba-
ny krawców. Po lewej stronie hallu znajdowała się masywna lada, za którą 
stał niski portier pilnujący kluczyków wiszących za nim. Nawet gdyby zna-
lazł się w tym mieście ktoś, kto w jakiś magiczny sposób zapomniałby, jaki 
dzisiaj jest dzień i jaki dzień był wczoraj, po obejrzeniu portiera z pewno-
ścią odzyskałby pamięć. Wyglądał on bowiem jakby cierpiał na narkolep-
sję. Jego zaspane oczy raziły niesamowitą wprost obojętnością wobec tego, 
co dzieje się wokół. Portier był po pięćdziesiątce, część jego głowy pożegna-
ła się już dawno z włosami, a jego siwe wąsy dodawały jego obliczu trochę 
powagi i stałości. Komisarze bez porozumiewania się ze sobą uznali, że po-
winien on zostać ich pierwszym źródłem informacji w tym miejscu.
 - Nie śpij pan, bo pana okradną, panie Weissman - Przestrzegł go Frank. 
Warto tutaj zaznaczyć, że mało było ludzi w Żorach, których Frank tak na-
prawdę w ogóle nie znał. Zwykle do tej grupy należeli ludzie albo niecie-
kawi, albo po prostu głupi. Weissmana Frank poznał lata temu, gdy był jesz-
cze w armii.
 - To jest komisarz Berger - Maks podał rękę staremu portierowi.- Przy-
szliśmy zapytać się o parę rzeczy.
 - Ależ oczywiście, panowie oficerowie, odpowiem na wszystkie pytania, 
nie mam absolutnie nic do ukrycia, może najpierw zaparzę herbaty?- Weis-
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sman błyskawicznie się rozbudził i zdobył się na przemiły, wesoły ton.
 - Panie Weissman, my wiemy, że pan nie masz nic do ukrycia. My tu nie 
przyszliśmy, żeby pana oskarżać, chociaż ta pana gorzała, co ją pan sprzeda-
jesz nielegalnie, to by nas mogła zainteresować, ale nie o to chodzi. -Frank 
doskonale wiedział, jak rozmawiać z tym starym kombinatorem, tak, by nie 
miał żadnych oporów przed powiedzeniem im wszystkiego, co wie na te-
mat Kowalczyka. Weissmanowi od razu jakby pogorszył się humor, a w jego 
oczach znów pojawiła się całkowita obojętność. 
 - Słucham panów - odpowiedział tonem już nie tak miłym jak poprzednio.
 - Panie Weissman, proszę nam opowiedzieć, co tu się działo poprzednie-
go wieczora, dokładnie i  po kolei, jak przebiegał bal - zapytał Maks.
 - Goście zaczęli się zjeżdżać już po 20. Wszystko zaczynało się o 21. Lu-
dzie weszli na tamtą salę, pan Zastawa rozpoczął uroczyście bal i rozpoczę-
ła się zabawa. Mieliśmy kapelę z Pszczyny, naprawdę dobrze chłopaki gra-
li. Większość ferajny bawiła się na sali, niektórzy wychodzili i kręcili się po 
hotelu albo po rynku. Inni to szli do pokoju w towarzystwie panienek - tutaj 
Weissman szeroko się uśmiechnął i pokazał swoje zepsute zęby- i świętowa-
li nowy rok zupełnie inaczej. Gdy już wybiła północ, to pootwierali szam-
pany i dalej się bawili. Koło pierwszej większość już zaczęła się zbierać. 
Koło trzeciej, czwartej to zostały już tylko niedobitki. Część jakoś wróciła 
do domu, a reszcie daliśmy pokoje i jeszcze śpią. No i tyle. A po co w ogóle 
szanowni panowie oficerowie kochani wypytują się o takie rzeczy? - znowu 
szeroko się uśmiechnął, a Maks doszedł do wniosku, że przy tym stanie uzę-
bienia nie wiadomo, czy nawet pan Prokop cokolwiek mógłby zrobić. 
 - A tego już szanowny pan Weissman kochany nie musi wiedzieć- odpo-
wiedział z przekąsem Frank. Nastała chwilowa cisza. Przerwał ją Maks:
 - Zna pan pana Andrzeja Kowalczyka?
 - Ano jasne, że znam, był tu wczoraj - odpowiedział stary portier.
 - Proszę opowiedzieć nam dokładnie, co robił pan Kowalczyk wczoraj, 
o której przyszedł i o której wyszedł z balu. 
 - Przyszedł sam, co mnie, nie powiem, trochę zdziwiło, bo zawsze jak 
przychodził tutaj na jakąś grubszą imprezę albo do pana Zastawy, to zawsze 
przychodził z żonką. No, ale w każdym razie przyszedł sam. Pan Zastawa od 
razu go przywitał, no i od razu zaczęli sobie popijać. Widziałem dokładnie, 
co się działo na sali, bo akurat pomagałem kelnerom. No, więc popijali sobie 
ostro, dużo gadali. Kowalczyk prawie w ogóle nie tańczył. Dopiero potem 
przyszła tu taka lala. Prześliczna była po prostu . Zastawa jakoś tak dziwnie 
przywołał ją do stolika i przedstawił Kowalczykowi. No i wtedy zaczęły się 

tańce. W faceta jakby nowy duch wstąpił. Wcześniej taki trochę przygaszo-
ny, trochę smutnawy, ale trochę podpił i jak zobaczył tę pannę, to od razu za-
czął balować.
 - Co to była za panna? - przerwał mu Frank.
 - Słyszałem, jak pan Zastawa woła na nią Lola. Tylko tyle w sumie o niej 
wiem. Ale, panowie oficerowie, to była taka lala, jakiej ja w życiu nie wi-
działem. Długie faliste blond włosy, wysoka, no po prostu ideał.
 - Widział pan, co się działo potem? - zapytał Maks.
 - Nie, musiałem wyjść z sali i pomóc przynosić skrzynki z napojami. 
Poza tym musiałem jeszcze zadbać, żeby pokoje były przygotowane. Ale jak 
już tak bal się kończył, to widziałem ich, jak wychodzili razem.
 - Pan Kowalczyk i ta cała Lola, tak? - zapytał z lekkim niedowierzaniem 
Frank.
 - No, przecież mówię wyraźnie - odpowiedział portier, sprawiając wraże-
nie zirytowanego. Można było się domyślić, że ma już dosyć wypytywania 
i najchętniej położyłby się w jakimś wygodnym łożu i spałby do jutrzejsze-
go popołudnia. 
 - Panie Weissman, pan lepiej się tak nie denerwuj, bo jak weźmiemy pana 
ze sobą, to pan się na więziennej pryczy na pewno nie wyśpisz. - Stary por-
tier wykrzywił twarz w grymasie i zamilkł.
 - Nic więcej nie wiem - odpowiedział obrażony.
 - No to dziękujemy pięknie miłemu panu i do rychłego zobaczenia - 
Frank pożegnał się z portierem, jednocześnie szeroko się uśmiechając. - Po-
kręcimy się jeszcze trochę tutaj, chyba nie będziemy przeszkadzać? - dodał 
po chwili Weissman nic nie odpowiedział, tylko mruknął coś pod nosem.
 W tej samej chwili po głównych hotelowych schodach, prowadzących 
do pokoi znajdujących się na pierwszym piętrze, zszedł dyrektor hotelu - 
pan Zastawa, rozmawiając jednocześnie z jakimś bardzo zaspanym gościem. 
Maks od razu wiedział, że to właśnie właściciel hotelu może im rozjaśnić 
całą tę sprawę. Frank w tej samej chwili pomyślał o tym samym, zupeł-
nie jakby obydwaj komisarze posiadali w głowach jakieś nadajniki, którymi 
porozumiewali się telepatycznie. Pan Zastawa był wysokim, umięśnionym 
i przystojnym mężczyzną koło czterdziestki. W jego sposobie poruszania 
się, w jego gestach i w tonie  głosu od razu można było odnaleźć to, co moż-
na zaobserwować u wszystkich bogatych ludzi. Szyk, elegancja i, nieste-
ty, również snobizm aż biły od tego człowieka. Mimo że wczorajszego wie-
czora z pewnością bawił się razem z gośćmi, teraz był już świeży, dokładnie 
ogolony, wyperfumowany i w doskonałym humorze.
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Maks podszedł do niego i bezpardonowo wtrącił się w wesołą, luźną kon-
wersację:
 - Dzień dobry panu, jestem podkomisarz Berger z Żorskiej Policji, to jest 
podkomisarz Zając. Chcielibyśmy z panem porozmawiać.
 - A niby o czym? Chyba nie jestem o nic oskarżony, panowie? - zapy-
tał pan Zastawa z wyczuwalną ironią w głosie - Frank i Maks znowu ,jakby 
używając swoich nadajników, jednocześnie odczuli wielką niechęć do tego 
dżentelmena.
 - Na razie jeszcze nie, panie Zastawa, póki co chcemy porozmawiać. Za-
prosi nas pan do gabinetu czy będziemy tutaj robić przedstawienie dla Weis-
smana i wszystkich gości?- wystrzelił Maks, którego nowo poznany właści-
ciel już zdążył zdenerwować. 
 - Nie tym tonem, komisarzu, wypraszam sobie - odpowiedział ostro wła-
ściciel hotelu. - Możemy pójść do mnie do gabinetu, ale musicie panowie zo-
stawić swoje płaszcze w szatni.
Frank i Maks zrobili zgodnie z poleceniem i udali się do gabinetu pana Za-
stawy.
 Hotel, zwłaszcza z wewnątrz, robił wrażenie na gościach, lecz gabinet 
właściciela wprost onieśmielał. Przez duże okno, naprzeciwko którego stało 
dębowe biurko, wpadało mnóstwo światła oświetlającego przez większość 
dnia wszystkie eksponaty zgromadzone w tym luksusowym pomieszczeniu. 
Na ścianach wisiały obrazy przedstawiające różne pejzaże, na czarnej szaf-
ce pod ścianą stała kolorowa figurka jakiegoś wschodniego bożka. Wszystko 
w tym pokoju było niezwykle luksusowe a jednocześnie wyczyszczone, za-
dbane i lśniące. Obydwaj komisarze usiedli na bardzo wygodnych krzesłach, 
Zastawa usiadł natomiast na ogromnym fotelu za biurkiem i zapalił cygaro. 
Nastała chwila ciszy, a dym w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniał się po 
pokoju. Atmosfera zaczęła się zagęszczać, lecz niekoniecznie przez ten dym, 
zastępujący świeże powietrze. 
 - No więc, panie Zastawa, proszę nam dokładnie opowiedzieć, co ro-
bił pan wczorajszego wieczora. Szczególnie interesowałoby nas wszystko, 
co jest związane z panem Andrzejem Kowalczykiem - zaczął Maks. Zasta-
wa bardzo dziwacznie wykrzywił twarz i odpowiedział:
 - Czyżby Jędrek miał jakieś kłopoty, nie rozumiem?
 - Pan Kowalczyk został zamordowany dzisiaj w nocy, nad ranem znale-
ziono jego ciało - odparł Frank.
 - Co? Jak to się stało? - zapytał dyrektor.
 - Pan wybaczy, ale w obecnej sytuacji wolelibyśmy nie mówić o szcze-

gółach tego, co się stało, dla dobra śledztwa - wyjaśnił Maks.
 - Dobrze, rozumiem - odparł. Od razu można było zauważyć, że ten nie-
zwykle elegancki mężczyzna ewidentnie spoważniał i posmutniał, ale mimo 
wszystko absolutnie nie wyglądał na człowieka, który dopiero co dowiedział 
się o śmierci przyjaciela. 
 - Opowiem panom, co się tutaj działo wczoraj.- zaczął właściciel Hotelu.
Przez następne piętnaście minut Zastawa opowiadał komisarzom o balu. 
Maks dosyć szybko spostrzegł, że gdy mówił, skupiał się na bardzo nie-
istotnych szczegółach. Opowiadał na przykład o kapeli z Pszczyny i o za-
opatrzeniu, natomiast to, co działo się z Kowalczykiem, w dziwny sposób 
omijał w swojej opowieści. Dopytywany przez komisarzy, oznajmił jedy-
nie, że dużo rozmawiał z zamordowanym oraz poznał go ze swoją koleżan-
ką Lolą. Jednak nie był w stanie powiedzieć, o której dokładnie Kowalczyk 
opuścił bal, ponieważ później był zajęty dostarczaniem napojów i poczę-
stunku. Maks chciał koniecznie dowiedzieć się czegoś więcej o tej tajemni-
czej koleżance. Wyglądało na to, że była ostatnią osobą, która widziała Ko-
walczyka żywego. Zastawa powiedział komisarzom, że Lola tak napraw-
dę nazywa się Jolanta Sapkowska, mieszka w Katowicach i pewnie poje-
chała tam rano. Zapewnił jednak, że postara się z nią jak najszybciej skon-
taktować, aby mogła złożyć zeznania. Następnie pożegnał się z komisarza-
mi wyjaśniając, że obowiązki go wzywają. Maks postanowił wypytać jesz-
cze kilku gości hotelowych oraz paru pracowników obsługi. Nie dostarczy-
li oni komisarzom zbyt wielu informacji, ale potwierdzili za to, że Kowal-
czyk dużo czasu spędził z Lolą, a następnie wyszedł nią z hotelu. Podobnie 
jak Frank, Maks doszedł do wniosku, że niczego więcej nie dowiedzą się 
w tym hotelu. Muszą teraz jak najszybciej odnaleźć Lolę i dokładnie ją prze-
słuchać. Wyszli z hotelu i skierowali się w stronę samochodu.
 - Parę rzeczy mi tu nie pasuje, Maksiu - powiedział Frank tonem pełnym 
niepewności.
 - Nawet nie parę, Franeczku - odparł Maks naśladując ton głosu Franka. 
Obydwaj się uśmiechnęli.
 - Ten Zastawa wydaje się jakiś podejrzany i do tego ta cała Jola czy Lola 
- powiedział Maks.
 - Trzeba znaleźć tę pannę, bo chyba to ona będzie miała najwięcej do po-
wiedzenia, ale wydaje mi się, że ona wcale nie pojechała do tych Katowic. 
Pewnie do niej należy ta kolorowa apaszka. Z drugiej strony z faceta był nie-
zły drań. W domu żona chora, a on na balu zabawiał się z młodą blondyną. 
 - Pomyśl chwilę. Zastawa wiedział, że Kowalczyk przyjdzie sam na bal. 
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Ten portier powiedział nam, że Lola nie była od początku. Przyszła trochę 
później, gdy Kowalczyk był już na lekkim rauszu, a gdy weszła na salę, Za-
stawa od razu przywołał ją do stolika, jakby tylko po to przyszła do hotelu. 
Potem po kilku godzinach wyszli razem z hotelu i już ich nie widziano - za-
stanawiał się Maks.
 - Myślisz, że to wszystko było ustawione, po to, żeby go wyciągnąć z ho-
telu?- zapytał Frank.
 - Tak to wygląda, ale nie ustalimy tego, jeśli nie będziemy mieli Loli. 
 - Jeżeli jest tak, jak mówisz, to może nam trochę ułatwić sprawę. Teraz 
trzeba by się przejechać na komisariat podsumować to, co mamy.
 Szybko opuścili żorski rynek, wsiedli do stojącego w oddali fiata i odje-
chali. Było to całkowicie normalne, że przejeżdżający samochód zwykle ro-
bił wrażenie na przechodniach. Niewielu ludzi posiadało samochody, więc 
każdy jadący automobil zwracał uwagę wszystkich wokół. Jednak Frank, ja-
dąc nadzwyczaj szybko, ściągał uwagę połowy miasta. Minęła już godzina 
czternasta, więc na ulicach było wielu spacerujących ludzi. Maks miał wra-
żenie, że absolutnie wszyscy na nich spoglądają. Do tego jego żołądek był 
coraz bardziej niezadowolony z faktu, że wskazówka na prędkościomierzu 
stale rosła a Frank pozwalał sobie prowadzić jedną ręką. Na szczęście bez 
większych problemów dojechali na komisariat.
  Zgromadziło się tam całkiem sporo ludzi. Było paru dziennikarzy z Ga-
zety Żorskiej, którzy dopytywali się o to, co się stało, kilku bliższych i dal-
szych znajomych zamordowanego, którzy też chcieli zapoznać się ze szcze-
gółami, oraz grupa zwykłych ludzi, przybyłych tutaj po usłyszeniu wiado-
mości o zabójstwie. Funkcjonariusze starali się jakoś odprawić ich wszyst-
kich i wytłumaczyć, że nie mogą póki, co udzielać zbyt wielu informacji. 
Nikt nie chciał jednak odpuścić. Maks z Frankiem przebili się przez ten tłum 
i przeszli do pomieszczenia, w którym zgromadzona była reszta śledczych. 
Złożyli dokładny raport z tego, czego się dowiedzieli. Skowroński z zauwa-
żalnym zadowoleniem oznajmił im, że śledczy z Katowic z powodu święta 
przyjadą dopiero jutro, dlatego mają jeszcze sporo czasu, żeby ustalić oko-
liczności zdarzenia. Schmidt, zgodnie z poleceniem, wysłał znalezione przy 
Kowalczyku przedmioty do analizy, jednak wyniki miały zostać przysłane 
z powrotem dopiero następnego dnia. Dowiedzieli się również, że pewnej 
starszej pani z ulicy Dworcowej przypomniało się co nieco o wczorajszym 
wieczorze. Otóż zeznała ona, że trochę po północy w okolicy jej domu, który 
znajduje się około dwustu metrów od miejsca zbrodni, kręciło się trzech po-
dejrzanych mężczyzn, a jeden z nich posiadał ponoć paskudną bliznę na twa-

rzy. Dodatkowo posterunkowy Schmidt znalazł w śniegu dwie łuski po poci-
skach. Po ogólnej analizie okazało się, że pochodzą one z dwóch różnych re-
wolwerów, więc prawdopodobnie sprawców było przynajmniej dwóch. Gdy 
Maks z Frankiem dokładnie oglądali znalezione łuski, do małego pokoiku, 
z ohydną żółtawą tapetą na ścianach, wszedł policjant razem ze starszym, 
nieco łysiejącym panem. Bardzo młody funkcjonariusz piskliwym głosem 
oznajmił:
 - To jest pan Bonifacy Bałdyk - przyjaciel zamordowanego, ma panom 
coś do powiedzenia. - Pan Bałdyk ukłonił się nisko i przywitał ze zgroma-
dzonymi w pokoju policjantami. Maks znał Bałdyka; podobnie jak Kowal-
czyk, był on jednym z najzacniejszych mieszkańców miasta. Oni sami przy-
jaźnili się od bardzo dawna, razem organizowali plebiscyt i wielokrotnie po-
magali miastu oraz jego mieszkańcom.
 - Panowie oficerowie, przyszedłem tu, gdy tylko dowiedziałem się 
o śmierci Andrzeja, to naprawdę straszne, co się stało, mam nadzieję, 
że szybko złapiecie tego, który to zrobił. Przyszedłem, bo niecały tydzień 
temu Andrzej rozmawiał ze mną i powiedział mi o sprawach, które bardzo 
mogłyby zaciekawić panów oficerów - powiedział pan Bałdyk spokojnym, 
poważnym tonem. 
 - Proszę, niech pan usiądzie, panie Bałdyk - zaproponował Maks, wska-
zując krzesło przy dębowym stole, na którym znajdowało się pełno notatek, 
dokumentów i zdjęć.
 - Dziękuję bardzo - podziękował Bałdyk i zajął miejsce przy stole.
 - No, więc, proszę nam powiedzieć, o czym rozmawiał pan z zamordo-
wanym? - zapytał Frank. 
 - Tak, jak już mówiłem, rozmawiałem z Andrzejem jakiś tydzień temu. 
Był wtedy jakiś taki niespokojny. Nie pamiętam, żebym widział go wcze-
śniej w takim stanie. Zapytałem go, o co chodzi. Oznajmił mi, iż dowiedział 
się z jakiegoś dobrze poinformowanego źródła o tym, że w Żorach jest ja-
kaś grupa sympatyzująca z nazistami. Powiedział mi też, że ci ludzie są po-
noć bardzo niebezpieczni i mogą szykować akcje dywersyjne bądź napadać 
na policjantów. Nie powiedział mi, ani kto jest tym tajemniczym informato-
rem, ani kto miałby wchodzić w skład tej grupy. Zastanawiałem się, dlacze-
go nie przyszedł z tym od razu do was. Odpowiedział mi, że póki co zbie-
ra informacje od informatora i kiedy dowie się jakichś szczegółów, to zwró-
ci się z tym do policji. Najwidoczniej już nie zdążył - zakończył pan Bałdyk 
z wyraźnym smutkiem na twarzy.
 Komisarze dopytywali jeszcze pana Bałdyka o kilka szczegółów zwią-
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zanych z jego rozmową z Kowalczykiem, jednak niczego istotnego im nie 
powiedział. Gdy przesłuchanie się zakończyło, pan Bonifacy pożegnał się 
i wyraził nadzieję, że sprawcy morderstwa zostaną jak najszybciej ukarani 
za to, co zrobili.
 Po jego wyjściu Maks przez dłuższą chwilę milczał. Bardzo powoli, 
na spokojnie, układał wszystkie fakty w jedną całość, zupełnie jak dziecko, 
które z małych, pozornie do niczego niepasujących puzzli, układa piękny 
obrazek. Hipoteza o bandzie dywersantów bez wątpienia wymagała spraw-
dzenia. „Trzeba przede wszystkim ustalić, jaką rolę w tym wszystkim ode-
grała Lola oraz ten cały Zastawa. Tylko jak znaleźć Lolę?” Myśli mnoży-
ły się w jego głowie. Opowiedział o swoich wątpliwościach Frankowi, któ-
ry od razu po wyjściu Bałdyka zapalił swoją długą, drewnianą fajkę. Frank 
palił fajkę naprawdę z wielkim namaszczeniem nieomal rytualnie. Wydawał 
przy tym mnóstwo pieniędzy na produkowaną jedynie w Danii, unikatową 
mieszkankę tytoniową, której aromat charakterystycznie identyfikował jego 
obecność. Po prostu nie potrafił palić niczego innego. Paczka takiej mieszan-
ki zawierała w sobie kawałki wielu suszonych kwiatów, dzięki czemu całe 
pomieszczenie, w którym znajdowali się śledczy, wypełnione było pachną-
cym, szarym dymem. Frank, ciągle trzymając fajkę w ustach, zwrócił się do 
Maksa, wyjaśniając mu swój pomysł na znalezienie Loli:
 - Wydaje mi się, Maksiu - rzekł, wypuściwszy dym z ust - że te nazistow-
skie sukinsyny, w porozumieniu z Zastawą podstawiły tę Lolę, żeby wy-
ciągnąć Kowalczyka z hotelu. Tylko w taki sposób mogli go załatwić bez 
świadków. Musieli go gdzieś wyciągnąć, bo cały czas był wśród ludzi. Mam 
pomysł, żeby ją, znaleźć - skończył mówić i znowu porządnie wciągnął dym 
fajkowy do ust.
 - Jaki, panie fajkarzu? - zapytał Maks, który także postanowił sobie za-
palić.
 - Żadna zwykła panna nie zgodziłaby się zrobić czegoś takiego za dar-
mo, chyba, że robi to dla jakiejś idei. Wątpię, żeby te Goebbelsy, bez urazy, 
Maks - tutaj Frank uśmiechnął się - miały w swojej grupie kobietę, dlatego 
zostaje motywacja pieniężna. No, więc odpowiedź już sobie sam na pytanie, 
gdzie można znaleźć piękną kobietę, która zrobi bardzo dużo za odpowied-
nie pieniądze. - Aluzja Franka, dotycząca niemieckiego pochodzenia Maksa, 
jakoś w ogóle nie zrobiła na nim wrażenia. Przyzwyczaił się do tego. Cho-
ciaż nosił niemieckie nazwisko, a jego ojciec pochodził z Bawarii, czuł się 
stuprocentowym Polakiem i był z tego dumny.
 - Tyle to ja sam już wymyśliłem, panie mądraliński. Dalej mi nie powie-

działeś, gdzie można znaleźć Lolę - odpowiedział Maks.
 - Oj, Maksiu, Maksiu, chyba ciągle za mało jeszcze wiesz o tym mieście. 
U nas takie panny przeważnie nie chodzą po ulicy, dlatego trzeba przejść się 
do miejsca, gdzie można je znaleźć.
 - Znasz takie miejsce? - zapytał Maks, wypuściwszy dym z ust.
 - Jasne, że znam. Każdy dobry policjant powinien wiedzieć, gdzie moż-
na znaleźć typów spod ciemnej gwiazdy. Musimy tam pojechać i to najlepiej 
od razu.
  Frank nie musiał tego dwa razy powtarzać, ruszyli natychmiast. Silnik 
fiata 508 miał już ewidentnie dosyć mrozu oraz ciągłego odpalania i ga-
szenia. Jednak po raz kolejny nie odmówił swojemu właścicielowi posłu-
szeństwa. 
 - To mały lokal, tylko dla zaufanych klientów. Jeżeli się nie mylimy i bę-
dziemy mieli trochę szczęścia, to możemy ją tam znaleźć - rzekł Frank, cią-
gle paląc fajkę i trzymając kierownicę jedną ręką. 
 Tym razem jechali już nieco wolniej niż poprzednio. Wyjechali z cen-
trum miasta i skręcili w ulicę Pszczyńską, która była de facto drogą wylo-
tową z miasta. Tutaj budynki nie były już tak ciasno rozstawione jak w cen-
trum. Minęli kuźnię, ośnieżone Huloki oraz skręt w ulicę Zostawa. Dojecha-
li w końcu do przejazdu kolejowego, przed którym, zaraz po prawej stronie, 
stał duży trzypiętrowy budynek. Z tego, co dowiedział się Frank, lokal, do 
którego chcieli zajrzeć, mieścił się tam od zaledwie kilku miesięcy. Wcze-
śniej był to normalny mieszkalny budynek. Właściciel, z jemu tylko wiado-
mych przyczyn, odsprzedał kamienicę, w której obecnie mieścił się dom pu-
bliczny oraz bar dla klientów.
 Komisarze zaparkowali samochód przy drodze i zanim wyszli z nie-
go, starannie rozejrzeli się po okolicy. Nikogo nie było w pobliżu. Żadnych 
przechodniów, dzieci i przede wszystkim ochroniarzy tego lokalu, z którymi 
spotkanie mogłoby być bardzo nieprzyjemne dla obu stron.
 - Frank, jeżeli nawet ją tam znajdziemy, nie mamy gwarancji, że będzie 
chciała współpracować, a póki co tylko dzięki niej możemy dorwać spraw-
ców - powiedział Maks.
 - No, co ty nie powiesz?- odparł Frank.
 - Dlatego, żeby powiedziała nam wszystko, musimy ją trochę przykręcić. 
Założę się, że jeżeli rzeczywiście to zrobiła, to musi być teraz bardzo prze-
straszona. Musimy więc zagrać vabank i udawać, że wiemy już o wszystkim.
 - No dobra, masz rację, ale musimy być ostrożni, bo może się zoriento-
wać, że coś kombinujemy. 
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 Ustaliwszy szczegóły przesłuchania, Frank i Maks skierowali się do 
głównych drzwi budynku. Z pewnością tutaj też wczoraj odbywało się przy-
jęcie, jednak raczej zupełnie inne niż w Hotelu Polskim. Maks zastukał 
bardzo mocno w stare, drewniane drzwi budynku i po chwili ukazała się 
w nich kobieta ubrana w skąpą czerwoną suknię. Długie czarne włosy opa-
dały na jej ramiona, a jej duże zielone oczy patrzyły na komisarzy ze  zdzi-
wieniem i niepewnością. Była naprawdę piękna i obydwaj komisarze, mimo 
że zawsze mieli głowę na karku, teraz byli kompletnie zmieszani.
 - Czego? - odezwała się tonem bardzo prostackim i ordynarnym. Cały jej 
urok i wdzięk jakby wyparowały i uleciały daleko, daleko w przestrzeń.
 - Czy moglibyśmy wejść? - zapytał Maks.
 - A co wy jesteście za jedni?- nieznajoma panna wykrzywiła twarz w gry-
masie.
 - Oj, paniusiu, nieładnie takim tonem witać miłych gości. Prowadź nas 
do starej Zuzy.- Panienka jeszcze bardziej się skrzywiła i wpuściła komisa-
rzy do środka.
 Prowadziła ich korytarzem z długim, czerwonym dywanem na podło-
dze do pokoju znajdującego się na końcu. Po lewej i po prawej stronie 
znajdowały się pokoiki, w których dziewczyny zapewne oferowały swoje 
usługi. Według tego, co mówił Frank, na piętrze, na które prowadziły stare 
drewniane schody po lewej stronie od wejścia, znajdował się bar dla klien-
tów. Gdyby właśnie nie ten bar i skąpo ubrane dziewczyny krzątające się 
tu i ówdzie, nikt nie byłby w stanie zorientować się, co to za miejsce, tym 
bardziej, że na zewnątrz nie było żadnego szyldu. Chyba takie było zamie-
rzenie właściciela, by nie zwracać zbyt wiele uwagi.
 Dziewczyna podeszła do drzwi, delikatnie zapukała, usłyszała polece-
nie, by wejść i wprowadziła komisarzy do środka, sama natomiast wróci-
ła na korytarz. W pokoju pomalowanym fioletową farbą znajdowało się 
ogromne łóżko z czerwoną narzutą, szafka oraz biurko, na którym siedzia-
ła puszysta pani w skąpej sukience odsłaniającej duże uda.
 - Witaj, Frank, co cię do nas sprowadza? Chyba nie pokłóciłeś się z żon-
ką, co?- zapytała ze złośliwym uśmiechem Zuza.
 - Zuza, nie licz na to, układa nam się naprawdę wspaniale - odparł 
Frank.
- To jest podkomisarz Maks Berger - mój kolega z wydziału - Maks ukło-
nił się i przywitał z szefową lokalu, która ciągle siedziała na biurku macha-
jąc jednocześnie nogami. Sprawiała wrażenie, jakby spotkanie Maksa było 
jedną z najgorszych rzeczy, jaka się jej przydarzyła.

 - No więc, chłopcy, skoro nie chcecie się zabawić, to czego tutaj szu-
kacie?
 - Szukamy dziewczyny, na która wołają Lola, musimy koniecznie z nią 
porozmawiać, jej zeznania bardzo dużo wniosłyby do sprawy, którą prowa-
dzimy - odparł Maks.
 - Ach, Lola, jest u nas taka. Powinna być u góry, no, albo śpi. Wszyst-
kie dziewczyny są trochę zmęczone po nocce, tak że w większości siedzą 
w pokojach. Noc była naprawdę pracowita, no, ale wydaje mi się, że po-
szła na górę. To wysoka blondynka o falistych włosach - Zuza opowiadała 
o dziewczynach i o ich pracy, jakby ich zajęcie było całkowicie normalne, 
tak jak na przykład szycie czy sprzedawanie na targu. Bardzo irytowało to 
Maksa, ale wiedział, że nie może dać tego poznać po sobie.
 - Idźcie na górę i poszukajcie jej tam gdzieś, jakby co, zapytajcie nasze-
go barmana Staszka, pewnie już tam się kręci.
  - Dzięki, Zuza, a tak w ogóle to uważaj na to biurko, szkoda, jakby się 
blat złamał, to taki ładny mebel - pożegnał ją Frank.
 - Bardzo śmieszne, panie króliczku - odparła szefowa lokalu. Frank bar-
dzo nie lubił, jak ktoś naśmiewa się z jego nazwiska, o czym akurat Zuza do-
skonale wiedziała.
 Wyszli z pokoju szefowej i skierowali się na górę. Znajdowała się tam 
długa lada, przy której zwykle siadali goście chcący czegoś się napić. Teraz 
stały tam dwie dziewczyny uśmiechające się do komisarzy. Wspomniane-
go przez Zuzę Staszka nie było, jednak odnaleźli Lolę bez trudu. Jako jedy-
na siedziała przy stoliku. Wyglądała, jakby za chwilę miała stracić przytom-
ność. Była strasznie blada, oczy miała podkrążone, wpatrywała się ciągle 
w pustą szklankę stojącą przed nią. Jednak, mimo tego wszystkiego, wciąż 
wyglądała niezwykle atrakcyjnie. Komisarze, wcześniej ustaliwszy sposób 
postępowania, podeszli do niej.
 - Przepraszam, czy to na panią mówią Lola? - Zapytał Maks
 - Tak, ale nazywam się Jolka, o co chodzi?- Mimo zmęczenia i przygnę-
bienia, zapytała ich tonem, miłym i spokojnym, zupełnie innym niż jej kole-
żanka po fachu, która otwierała im drzwi. Udało im się, teraz musieli zaata-
kować. Wyciągając swoją legitymację, Maks powiedział:
 - Jesteśmy z żorskiej policji, ja jestem podkomisarz Maks Berger a to jest 
podkomisarz Frank Zając.- Maks chciał zagrać swoją rolę idealnie w każ-
dym calu, wziął głęboki oddech spojrzał się Loli prosto w oczy i pełnym po-
litowania tonem odrzekł:
 - Wiemy już o wszystkim, co stało się wczoraj, mamy zeznania, widziano 
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 - I co było dalej?- zapytał Frank.
 - Zabrali mnie do jakiejś budy pod miastem. To chyba była ich kryjówka. 
Wykorzystali mnie wszyscy, a gdy skończyli, to myślałam, że naprawdę to 
już jest koniec. Ale ten z blizną podszedł, dał mi 500 zł i powiedział, że je-
stem taka ładna, że szkoda by mnie było. Nad ranem jeden z nich wziął mnie 
do samochodu i odwiózł mnie tutaj. Powiedział też, że jeżeli komukolwiek 
coś powiem, to wrócą i zastrzelą mnie tak jak tego głupiego Polaczka - Lola 
skończyła opowiadać i wybuchła płaczem.
 - Dokąd dokładnie panią zabrali?- zapytał Maks, który był wstrząśnięty 
całą tą opowieścią.
 - Przy drodze na Rybnik, jakieś 5 kilometrów za miastem jest skręt 
w stronę lasu. Pod lasem jest taki drewniany domek, nawet całkiem duży. 
Tam mnie zabrali.
 - Wiem, gdzie to jest - odrzekł Frank.
 - Bardzo dziękujemy pani za pomoc, będzie pani musiała pojechać 
z nami. Na komisariacie spiszemy pani zeznania i postaramy się załatwić 
pani pomoc psychologa, oczywiście, jeśli pani zechce - powiedział Maks.
 - Już teraz musimy jechać? - zapytała wciąż zapłakana Lola.
 - Obawiam się, że tak - odparł Maks.
 - Dobrze, tylko się ubiorę.
 Komisarze zabrali Lolę z tego miejsca, do którego, zdaniem Maksa, 
z pewnością nie powinna trafić. Było mu naprawdę żal tej młodej, niewin-
nej dziewczyny. Przysiągł sobie, że nawet gdyby miało go to sporo koszto-
wać, nie pozwoli, żeby Lola tam wróciła. Gdy wychodzili, wszystkie inne 
dziewczyny patrzyły na nich z ciekawością, a stara Zuza próbowała ich za-
trzymać tłumacząc, że jest już prawie wieczór i pewnie zejdą się klienci. 
Maks jasno dał jej do zrozumienia, że albo da sobie spokój, albo zamkną ją 
za utrudnianie śledztwa. Odjeżdżając Frank pożegnał ją kilkoma zwrotami, 
które z pewnością były bardzo niegrzeczne. Miał to do siebie, że zawsze był 
grzeczny tylko wobec tych, którzy naprawdę na to zasługiwali. Odjechali ra-
zem z Lolą w stronę miasta, a słońce spokojnie zachodziło, tworząc wspa-
niałą łunę wokół wieży kościelnej górującej nad Żorami.
 
 Było już całkowicie ciemno, gdy kolumna trzech samochodów zmierza-
ła z dużą prędkością w stronę Rybnika. Samochody wiozły dwunastu funk-
cjonariuszy - większość załogi małego komisariatu w Żorach. Byli uzbro-
jeni i gotowi na wszystko co konieczne, by zatrzymać przestępców. Frank 
i Maks wraz z Murasem i Schmidtem jechali w pierwszym wozie. Wszyscy 

panią z zamordowanym w nocy Andrzejem Kowalczykiem. Wiemy, że go 
pani wystawiła. Musi nam pani powiedzieć wszystko po kolei, dokładnie tak 
jak to było wczoraj.- Maksowi wydawało się przez chwilę, że ich misterny 
plan jednak spalił na panewce. Był pewien, że on w takiej sytuacji od razu 
zorientowałby się, o co chodzi. Jednak Maks nie był przestraszony i nie miał 
wyrzutów sumienia (przynajmniej nie aż tak wielkich), a te rzeczy z pewno-
ścią nie sprzyjają racjonalnemu myśleniu. Lola od razu połknęła haczyk. 
 - Ja, ja nie wiedziałam, co oni chcą zrobić - odrzekła Lola, a w jej pięk-
nych niebieskich oczach pojawiły się łzy.
Komisarze przysiedli się do stolika, Frank podał Loli chusteczkę i odrzekł:
 - Proszę nam wszystko dokładnie opowiedzieć, jak to było.
 - Naprawdę nie wiedziałam, pracuję tutaj dopiero 2 tygodnie.- Lola otarła 
oczy i zapaliła papierosa, którym poczęstował ją Maks. - Przedwczoraj przy-
szedł do mnie jakiś elegancki, dobrze zbudowany mężczyzna. Nie przedsta-
wił się, ale dowiedziałam się potem, że to właściciel hotelu i że nazywa się 
Zastawa. Powiedział mi, że da mi 500 zł, jeśli zbajeruję takiego jednego fa-
ceta na balu noworocznym. Powiedział, że to jego dobry znajomy i chciałby, 
żeby dobrze się bawił. Cieszyłam się, to naprawdę sporo pieniędzy, a wca-
le nie miałam iść z nim do łóżka. No więc poszłam na ten bal. Dostałam na-
wet dodatkowe pieniądze, żeby kupić sobie jakąś dobrą suknię, jakąś biżu-
terię i przygotować się. Ten właściciel poznał mnie z Andrzejem. To był na-
prawdę wspaniały, bardzo wesoły człowiek. Dużo tańczyliśmy, a Andrzej 
co chwilę polewał sobie i mnie też. Ja nie chciałam za dużo pić, bo tak mi 
powiedział Zastawa. W pewnym momencie, gdy Andrzej był już trochę pi-
jany, Zastawa podszedł do mnie i powiedział mi na ucho, żebym się z nim 
przeszła na spacer, żeby trochę wytrzeźwiał. No to poszliśmy. Zauważyłam, 
że gdy wyszliśmy z hotelu, po pewnym czasie zaczęło nas śledzić jakichś 
trzech drabów. Jeden z nich miał taką okropną bliznę na twarzy. Podchodzili 
do nas coraz bliżej, no i gdy byliśmy na Dworcowej, dorwali Andrzeja. By-
łam przerażona, nie wiedziałam, co robić, odtrącili mnie na bok, a jego sta-
rali się obezwładnić. Nie wiem, jakim cudem, ale Andrzej jakoś zdołał im się 
wyrwać. Wtedy dwóch z nich pobiegło za nim, a jeden został ze mną. An-
drzej skręcił w prawo za jakimś domem i tam go chyba dopadli. Po chwili 
wrócili do nas, bardzo zadowoleni. Dalej byłam w kompletnym szoku. My-
ślałam, że teraz mnie zabiją. Rozmawiali ze sobą, jeden z nich mówił takim 
strasznie dziwnym akcentem. On właśnie skoczył po samochód i wsiedli ra-
zem ze mną do środka. Powiedzieli, żebym zapomniała o tym, co się stało, 
i  że teraz muszę się z nimi zabawić, bo inaczej mnie zabiją.
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i jak będzie okazja, to wchodzimy do środka. Pamiętajcie, staramy się ich 
aresztować, ale jeśli nie będzie innego wyjścia, nie możecie mieć oporów 
przed użyciem broni. - Maks tym samym zakończył planowanie akcji
 - Tak jest, szeryfie!- odpowiedział głośno Frank.
 - Nie tak głośno, pacanie, bo nas usłyszą. Ruszamy - odparł Maks i za-
częli się po cichu skradać w stronę domu. Podeszli prawie pod same drzwi. 
Ich czarne płaszcze i kapelusze bardzo odznaczały się na białym tle, ale fakt, 
że na dworze nie było żadnego źródła światła, sprawiał, że byli prawie nie-
widzialni. Maks zatrzymał wszystkich na małym drewnianym ganku i nasłu-
chiwał. Usłyszał bardzo wzburzonego Zastawę mówiącego:
- Erich! Mieliście zabić tę szmatę! Nikt by jej nie szukał i nie byłoby proble-
mu. A teraz pałkarze mogli już ją znaleźć. Kowalczyka też mieliście najpierw 
złapać i trochę go obić, żeby powiedział, od kogo się dowiedział o was. 
 - Ta mała naprawdę dobra była, no i szkoda trochę. Ale skoro tak bar-
dzo chcesz, to najwyżej wyślę, kogoś, to załatwi ją jutro. Polaczki na pewno 
jej nie znalazły. Połażą trochę, popytają, a i tak niczego nie uda im się zna-
leźć. Ten cały Kowalczyk wyrwał nam się na ulicy i nie mogliśmy nic zro-
bić. Na pewno nic nie powiedział nikomu, żadnych dokumentów też raczej 
nie miał. Jego śmierć to duży cios dla Polaczków, a informatora i tak znaj-
dziemy, nie bój się - odpowiedział spokojnym tonem mężczyzna nazywany 
Erichem. Maks od razu rozpoznał niemiecki akcent w jego głosie. 
 W pokoju było jeszcze dwóch innych mężczyzn, ale Maks nie zdołał zro-
zumieć, co mówili. „To odpowiedni moment”- pomyślał. Sprawcy najpraw-
dopodobniej siedzieli przy stoliku, trochę się uspokoili, więc teraz można 
spróbować. Serce Maksa waliło jak młot. Bał się, bardzo się bał. Nigdy nie 
wchodził do budynku w taki sposób, tego typu scenariusz znał tylko z teorii. 
Nadszedł czas, by teorię zamienić w praktykę.
 - Frank, na trzy wchodzimy, przygotujcie się - powiedział szeptem Maks. 
Policjanci wyciągnęli i odbezpieczyli pistolety. Maks stanął z lewej strony 
drzwi, Frank z prawej.
 - Raz, dwa, TRZY!- potężnym kopniakiem otworzył drewniane drzwi 
i we w czwórkę wskoczyli do środka. 
 - Jesteście wszyscy zatrzymani! - ryknął Frank.
Mężczyźni byli zszokowani, ale przy stoliku siedziało ich tylko trzech, bra-
kowało tego z blizną na twarzy. Wtem z pokoju na piętrze, do którego pro-
wadziły drewniane schody, padły trzy strzały. Frank nie zdołał nawet się ob-
rócić. Krzyknął z bólu, z jego pleców trysnęła krew i upadł na podłogę.
 - FRANK! - krzyknął Maks i instynktownie wystrzelił kilka pocisków 

mieli przypięte do pasa kabury z naładowanymi pistoletami typu vis. Skow-
roński wydał polecenie, by każdy funkcjonariusz dobrze się uzbroił i był 
przygotowany na to, że podejrzani mogą być bardzo niebezpieczni i mogą 
nie poddać się łatwo. Zdaniem Maksa było to jedyne słuszne polecenie ze 
wszystkich, jakie Skowroński kiedykolwiek wydał. Mimo że większość po-
licjantów miała już za sobą lata służby, a na dodatek kilku z nich walczyło 
w powstaniach, w policyjnych wozach można było bez trudu wyczuć strach 
i napięcie. Jedynie Frank sprawiał wrażenie rozluźnionego i wręcz rozba-
wionego. Maks wiedział jednak, że to tylko pozory.
 Dojechali w końcu do zakrętu, o którym mówiła Lola. Dla Maksa naj-
ważniejsze było to, że jest bezpieczna. Skowroński chciał, żeby pojecha-
ła razem z nimi, aby mogli trafić na miejsce bez problemu. Poza tym chy-
ba nie do końca jej wierzył. Maks wściekł się, gdy usłyszał o jego pomyśle. 
Jeszcze raz mu wszystko wytłumaczył i Lola w końcu została na komisaria-
cie, gdzie zaopiekował się nią lekarz. Sam Skowroński jakoś nie palił się do 
udziału w akcji, poinstruował wszystkich, a sam został w Żorach pod pre-
tekstem protokółowania zeznań. Skoro zabrakło „wielkiego i dzielnego sze-
ryfa”, jak nazywali swojego szefa żorscy policjanci, Maks był de facto do-
wódcą akcji. Polecił on wszystkim, żeby wyłączyli światła, gdy będą dojeż-
dżać pod dom. Zaparkowali samochody w sporej odległości od lasu tak, by 
zaskoczyć bandytów. Wokół nie było zbyt wiele zabudowań, a tym bardziej 
latarni, dlatego funkcjonariusze mogli spokojnie podejść pod dom niezau-
ważeni. Na dodatek, bardzo intensywnie zaczął padać śnieg, co jeszcze bar-
dziej zmniejszało widoczność. W domku we wszystkich pokojach zapalone 
były światła i można było ujrzeć kilka ludzkich postaci, kręcących się po po-
kojach. Policjanci podeszli na około pięćdziesiąt metrów od domu.
 - Muras, weź czterech ludzi i obstawcie dom od tyłu, żeby nie uciekli 
w las - polecił szeptem Maks
 - Tak jest! - odparł posterunkowy i po cichu udał się za dom, wraz z czte-
rema uzbrojonymi funkcjonariuszami.
 - Wy zostaniecie tutaj - Maks wskazał na Kowalskiego oraz dwóch naj-
młodszych policjantów, którzy dopiero od 2 miesięcy byli w czynnej służ-
bie. - Macie osłaniać cały przód domu i pilnować tego, co dzieje się na ze-
wnątrz, bądźcie gotowi na to, że może wywiązać się strzelanina, faceci są 
na pewno uzbrojeni i raczej łatwo się nie poddadzą - Na twarzach trzech 
młodych stróżów prawa był wymalowany ogromny strach, ale Maks był pe-
wien, że dadzą sobie radę, no, może co do Kowalskiego, to nie do końca.
 - Frank, Górski, Kałuża, wy idziecie ze mną. Podejdziemy pod drzwi 
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dzie miał żadnej osłony i będzie jak czarna tarcza na strzelnicy, dlatego jesz-
cze bardziej przyspieszył. Maks dobiegł do skraju lasu. Wyczuł odpowiedni 
moment. Teraz albo nigdy, już na pewno nie zdoła go dogonić.
 - Stój, bo strzelam!- krzyknął, lecz mężczyzna z blizną nawet się nie od-
wrócił. 
 Maks przyklęknął, wstrzymał oddech, wymierzył dokładnie i pomy-
ślał o Franku i o Kowalczyku. Tułów, muszka, szczerbinka. Nacisnął spust. 
Pierwszy, potem drugi i trzeci strzał. Trysnęła krew. Mężczyzna przeraź-
liwie krzyknął i upadł. Thomson, którego cały czas trzymał, wyleciał mu 
w końcu z rąk. Maks wypuścił powietrze i wziął kolejny, tym razem bar-
dzo głęboki oddech. Stało się. Zabił człowieka. Był okrutnym, bezwzględ-
nym mordercą, ale mimo wszystko człowiekiem. Podbiegł do niego, ale ni-
czego nie był w stanie zrobić. Mężczyzna upadł głową zwróconą w prawą 
stronę. Jego oczy pozbawione życia wpatrywały się w horyzont, a jego bli-
zna na prawym policzku, poplamiona krwią, wyglądała zupełnie tak jak-
by była dziełem Maksa. Nie czuł radości, ulgi tym bardziej. Czuł jedynie 
żal i miał wątpliwości, czy nie mógł rozegrać tego inaczej. Jednak Maks nie 
był człowiekiem ulegającym wątpliwościom. Spojrzał ostatni raz na twarz 
człowieka z blizną i pobiegł w stronę domu, by odnaleźć resztę i sprawdzić, 
co z Frankiem.
 Zbliżała się północ, gdy po pustym, ośnieżonym żorskim rynku spokojnie 
szedł mężczyzna. Jego kamienny wyraz twarzy wskazywał na to, że przeżył 
bardzo trudny dzień. Był strasznie brudny. Na jego płaszczu ciągle można 
było ujrzeć plamy krwi jego rannego przyjaciela, który nawet raniony trze-
ma pociskami w plecy wciąż mówił o fajce i dobrym tytoniu. „Cały Frank”- 
pomyślał. W jego głowie wciąż dudniły dźwięki dzisiejszej strzelaniny. Był 
strasznie zmęczony. Zmęczenie to w tym przypadku złe słowo. Maks Berger 
był wycieńczony. Odwiózł Franka do szpitala, zdał raport Skowrońskiemu, 
który pierwszy raz naprawdę szczerze mu pogratulował. Maks już wyobra-
ził go sobie, jak jutro przywita śledczych z Katowic i oznajmi im, że spra-
wa jest już zakończona. Jednak było już mu naprawdę wszystko jedno. Był 
smutny. Jego zmęczony umysł nie umiał już nawet zlokalizować przyczyny 
tego smutku. Nie miał nawet siły zapalić. Nowy rok miał mu przynieść coś 
nowego, a tymczasem już na tyle go zmęczył, że Maks miał dosyć wszyst-
kiego. Wróci teraz do swojego pustego mieszkania, gdzie będzie na niego 
czekać tylko pusta butelka po koniaku, no i do tego jeszcze straszny bałagan. 
Smutna szara rzeczywistość. „Może po tym wszystkim uda się wziąć cho-
ciaż jeden dzień wolnego. W sumie Skowroński chyba się zgodzi, jutro bę-

w stronę drzwi, podobnie jak Kałuża. Korzystając z zamieszania, Erich ude-
rzył stojącego przy nim posterunkowego Górskiego i wraz z drugim bandy-
tą zaczął uciekać w stronę tylnych drzwi. Sparaliżowany strachem Zastawa 
został w pokoju. Maks wystrzelił parę razy, ale jedynie trafił Ericha w rękę. 
Z góry rozległ się dźwięk tłuczonego szkła. Mężczyzna z blizną wyskoczył 
przez okno.
 - Górski, zostań tu, my biegniemy za nimi!- krzyknął Maks i pobiegł ra-
zem z Kałużą za bandytami.
 Maks wybiegł na zewnątrz, rozległa się strzelanina. Muras wraz z inny-
mi policjantami strzelał w kierunku uciekających bandytów. Erich i resz-
ta od razu zorientowali się, gdzie znajdują się funkcjonariusze, dlatego za-
częli uciekać w zupełnie inną stronę. Maks zmienił magazynek i biegł ile sił 
za nimi wraz z Murasem, Kałużą i jeszcze jednym posterunkowym. Wtem 
ktoś z lasu strzelił prosto w pierś Ericha, który cały czas zostawał z tyłu. Tra-
fiony kulą, błyskawicznie upadł na ziemię. Z kolei mężczyzna z blizną za-
brał z domu amerykański karabin thomson i wystrzeliwał teraz w stronę po-
licjantów dziesiątki pocisków. Maks nie zważał już na nic. Nie myślał o tym, 
że może zostać trafiony. Słyszał pociski przelatujące nad jego głową, jednak 
teraz nic nie było w stanie już go zatrzymać. Drugi z bandytów przewrócił 
się o korzeń i od razu podbiegło do niego dwóch policjantów, obezwładnia-
jąc go. Został już tylko mężczyzna z blizną. Mimo tego, że odłamki szkła 
skaleczyły jego nogi, ręce oraz twarz, biegł niesamowicie szybko, cały czas 
strzelając. Jednak Maks wcale nie był wolniejszy. Cały czas biegł czekając, 
aż zbliży się na tyle, by oddać celny strzał. Mężczyzna skręcił w las, był już 
daleko od domu, więc liczył na to, że uda mu się zgubić policjantów pośród 
drzew.
 - MURAS! Odetnij mu drogę z lewej, ja polecę prosto za nim, jeśli się nie 
podda, zastrzelić! - krzyknął Maks do posterunkowego.
 Stracił z oczu swój cel. Mężczyzna przestał strzelać i biegł skulony, 
co utrudniało jego zlokalizowanie. Wówczas, daleko między drzewami, 
Maks zauważył czarną sylwetkę mordercy. Od razu pobiegł w tamtą stro-
nę. Wiedział, że powinien przynajmniej starać się go aresztować albo zranić 
tak, by musiał się poddać. Jednak w obecnej sytuacji byłoby to bardzo trud-
ne. Teraz każdy oddany strzał miał za zadanie zabić. Muras zgubił się gdzieś 
między drzewami, Górski został daleko w tyle, więc został całkowicie sam. 
Ciągle go widział. Krył się między drzewami, lecz nie mógł się ukryć przed 
oczami Maksa. Mężczyzna wybiegł z lasu. Miał przed sobą odcinek około 
stu metrów do następnej linii drzew. Wiedział, że przez te sto metrów nie bę-
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dzie w znakomitym humorze.” - pomyślał Maks. Doszedł w końcu do swo-
jej kamienicy, spojrzał w górę i pomyślał o bałaganie, który czeka na niego 
u góry. Wszedł przez solidne metalowe drzwi do środka i wtedy zaczepiła go 
prześliczna córka pana Heroka - Martyna.
 - Panie Berger, ktoś tam na pana czeka u góry - rzekła i pięknie uśmiech-
nęła się do Maksa. Jednak ten był już zbyt zmęczony, by zrozumieć, co mó-
wiła. Myślał, że chce go zaprosić do siebie, więc nawet nie słuchał. Pokręcił 
tylko głową, odwzajemnił uśmiech i poszedł na górę, myśląc już nie o bała-
ganie, ale o wielkim dębowym łóżku. Wyszedł w końcu na poddasze i wte-
dy osłupiał. Miał wrażenie, że ze zmęczenia ma halucynacje. Przed drzwia-
mi do jego mieszkania stała jego ukochana żona Weronika. Nie uwierzył, 
że to naprawdę ona, dopóki tym swoim pięknym aksamitnym głosem, któ-
ry Maks zawsze tak ubóstwiał, nie powiedziała: - Nareszcie wróciłeś, Maks, 
czekałam tu na ciebie - i wtedy rzuciła mu się w objęcia i pocałowała go. 
- Maks, wróciłam, kocham cię - powiedziała, a po policzku Maksa pierw-
szy raz w 1939 roku spłynęły łzy szczęścia. Weszli do mieszkania i Maks za-
mknął za sobą drzwi. Wyrzucił pustą butelkę po koniaku i tym samym roz-
począł od nowa. Zupełnie od początku. 

Koniec

Na zegarze miejskiego ratusza dochodziłaby północ, 
lecz po zegarze działa tylko pusta dziura. 
Iga siedziała na ławce pod pomnikiem św. Jana 
Nepomucena, od wielu wieków stojącego na żorskim 
Rynku. „Zniszczony… Odbudowany… 21 maja 2000” 
- głosił napis na tablicy. (...)

Hanna polak-zając

w sieci cZASóW
wyrÓżNieNie, 2009
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N a zegarze miejskiego ratu-
sza dochodziłaby północ, 
lecz po zegarze ziała tylko 

pusta dziura. Iga siedziała na ławce 
pod pomnikiem św. Jana Nepomuce-
na, od wielu wieków stojącego na żor-
skim Rynku. „Zniszczony… Odbudo-
wany… 21 maja 2000” - głosił napis 
na tablicy. 
 - Rok dwutysięczny. To jeszcze XX 
wiek - pomyślała. Skojarzenia uniosły 
ją w przeszłość. W latach swego szkol-
nego dzieciństwa uzmysłowiła sobie, 
że żyje na granicy wieków. Urodzona 
w XX wieku, prawdopodobnie zakoń-
czy swój żywot po roku 2000. Data ta 
zyskała wtedy dla niej magiczne zna-
czenie. - Ile będę miała wtedy lat? - li-
czyła - 20. Czy ta dwudziestka, po do-
daniu dwóch zer z liczby roku - coś bę-
dzie znaczyć? Jak ta magia wpłynie 
na moje życie? Po roku dwutysięcz-
nym otwierała się dla niej jakaś nowa 
perspektywa, na którą czekała z na-
dzieją i zaciekawieniem. Myślała wte-
dy naiwnie, że daty jej początku i koń-
ca, które będą się różnić aż trzema cy-
frami, zbliżają ją do tych znanych z hi-
storii postaci, których opisy zawiera-
ły klamry ich istnienia. Żył od 1894 do 
1943. To byli odlegli i nierealni ludzie. 
Urodzić się w XIX wieku? To było 
„wieki” temu. Oni należeli do histo-
rii. Dzięki swemu urodzeniu przy koń-
cu wieku ona też będzie kiedyś należeć 
do historii. W niej będzie nieśmiertel-
na. Od… do… Jej życie nabierało zna-
czenia. Zaczynało być wyjątkowe. Foto: 

SZYMON PELC
„Odbicie rynku w oknie”
(2010)
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 Ileż by dała teraz, by jednak wyjąt-
kowym się nie stało. Jednak czas nie 
zawracał. Iga miała wrażenie, że w 
jej przypadku nawet się zapętlał. Róż-
ne miejsca uruchamiały lawinę wspo-
mnień. Teraz, gdy po latach wróciła do 
rodzinnego miasta, owe reminiscencje 
zdarzały się jej jeszcze częściej. Niko-
mu nie mówiła o tym, że od niedaw-
na przypominała jej się przeszłość. Nie 
tylko swoja, własna, przeżyta, ale rów-
nież przeszłość ludzi, którzy żyli przed 
nią, a których nawet nie znała. 

 Gdy zdarzyło jej się to pierwszy raz, 
nieźle się przestraszyła. Szła wtedy uli-
cą Osińską w stronę żorskiego Rynku. 
Przypominała sobie, jak zawsze bola-
ły ją kikuty obcinanych co roku drzew, 
które rosły wzdłuż drogi. Kibicowa-
ła wtedy każdemu wiosennemu pędo-
wi, by rósł szybko w górę, nim zetną go 
nożyce pracowników Zieleni Miejskiej 
i nadadzą kształt idealnej kuli. Na wy-
sokości cmentarza ewangelickiego po-
czuła nagły zawrót głowy. Przystanęła, 
by odpocząć. Jej wzrok skierował się 
ku rosnącemu za bramą drzewu z opa-
dającymi ku ziemi gałęziami. Zawsze 
intrygował ją ten kształt - płaczący 
i otulający ramionami. 
 Weszła do środka, stanęła pod koro-
ną starego wiązu i oparła plecy o jego 
pień. Podniosła głowę i zobaczyła 
w górze, splątane niczym w supły, ga-
łęzie oraz światło przeświecające mię-
dzy liśćmi. Pień był ciepły, w górze 
szemrało. Przymknęła oczy i wtedy to 

Foto: 
ŁUKASZ BOGACZ
„Elipsą po mieście”, cykl
(WYRÓŻNIENIE, 2009)
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się stało. Poczuła, że traci grunt pod nogami i zaczyna spadać w przestrzeń. 
Zsunęła się w dół i podparła na rękach. Serce biło jej jak oszalałe. Przed 
oczami latały jej jasne plamki. - Chyba zemdleję - pomyślała. Zaczęła głę-
boko oddychać i wtedy w jej umyśle pojawił się wyraźny obraz. Otwiera-
ła i zamykała oczy, ale widmo nie znikało. Z góry patrzyła na dwoje ludzi 
stojących pod tym samym drzewem, pod którym ona teraz klęczała. Było 
ciemno, a jednak wyraźnie widziała ich twarze. Niski mężczyzna o brzyd-
kiej twarzy i młoda dziewczyna o długich ciemnych włosach. Z jej twarzy 
wyczytała strach i bezradność. z jego - cynizm i kpinę. 
 - On ją skrzywdzi - pomyślała - a ona nie może uciec. Chciała coś zrobić, 
ale mogła tylko patrzeć. Chciała zawołać do dziewczyny - uciekaj! Jednak 
nie wydała z siebie żadnego dźwięku. Nie wiedziała, czy naprawdę uczest-
niczy w tej sytuacji. Próbowała zwrócić na siebie uwagę dziewczyny, poma-
chać rękoma. Pomyślała, że jej się udało, bo dziewczyna podniosła wzrok, 
jakby zaintrygowana jakimś ruchem, ale wtedy mężczyzna złapał ją za ra-
miona i przygniótł do drzewa. Zobaczyła jeszcze jej przerażone oczy i za-
częła ponownie spadać w przestrzeń. Po otwarciu oczu ujrzała swoje dło-
nie zaciśnięte w pięści i rozoraną paznokciami ziemię. - Chyba zemdlałam 
- próbowała się uspokoić. Ale już wtedy wiedziała, że nie było to zwyczajne 
omdlenie. 
 Od tego czasu zdarzało jej się to co kilka dni. W różnych miejscach i o 
różnych porach. Wiedziała, że to są osoby z przeszłości. Czasem inny był 
też szczegół miejsca, po którym wiedziała, że to było jej miasto ileś wieków 
temu. Tym bardziej wydawało jej się to dziwne, gdyż starała się żyć w myśl 
zasady „tu i teraz”. Mniej bólu, zawiedzionych oczekiwań, niespełnionych 
nadziei. Carpe diem - chwytaj dzień! 
 Ta maksyma od czasów szkoły napełniała ją smutkiem. Chwytać chwilę 
i przeżywać ją najpełniej, jak to jest możliwe. Dlaczego? Gdyż za chwilę się 
umrze. I nigdy nie wiadomo, kiedy. Wiele lat temu doświadczyła nagłej utra-
ty tego, którego kochała. Wydarzyło się to na tyle dawno, że pajęczyna cza-
su zasnuła już niektóre szczegóły. Ból jednak nie był przez to mniejszy. Bo-
lała ją ta niekontrolowana utrata pamięci. 
 Po latach od tamtego wydarzenia, po tysiącach bezsennych nocy, peł-
nych łez i przemyśleń, wiedziała, że przeżywanie teraźniejszości - to jedy-
ne, co można robić naprawdę, a inna zasada w życiu nie ma większego sen-
su. Przeszłość i przyszłość to zjawy i majaki niespokojnego umysłu. Spokój 
daje akceptacja, zgoda na to, co niesie nam los. Dopóki coś niesie, zawsze 
jest co brać. Zawsze jest życie. 

 Siedząc teraz i wpatrując się w okna kamienic, które gdzieniegdzie roz-
świetla światło - przypomina sobie historię tego pomnika… i nagle za po-
mnikiem, lekko po prawej stronie, dostrzega fontannę, której wcześniej 
tam przecież nie było. Owszem, na żorskim rynku są fontanny. Nawet 
dwie, z czego obie za jej plecami…

Dwa miesiące wcześniej…

 Siedzą w ogródku restauracji R1272 - tyleż reprezentatywnej, co budzą-
cej mieszane uczucia po wejściu. Jakby czas zatrzymał się w tym miej-
scu w okresie PRL-u. Dwie pary młodych ludzi. Iga ze swoim chłopakiem 
i dwójka jego znajomych. Znają się i lubią od lat. Swoje spotkania nazywa-
ją czasem żartobliwie „kółkiem filozoficznym”. Wszyscy uwielbiają wgry-
zać się w teoretyczne kwestie ludzkiej egzystencji i mnożyć pytania, które 
najczęściej pozostają bez odpowiedzi. Iga uważa, że to, co ich tak długo łą-
czy i czyni ich rozmowy odmiennymi i intrygującymi - to ich wspólna pa-
sja w poszukiwaniu prawdy. 
Tym razem to Iga zadaje pierwsze pytania, od którego zaczynają swoje po-
szukiwania…
 - Zastanawialiście się, czy są jeszcze miejsca na ziemi, gdzie nie stanęła 
jeszcze ludzka stopa?
 - Być może… - odpowiada Mirka, siedząca na wprost przyjaciółki, a jej 
oczy nabierają blasku. Od kiedy Iga pamięta, Mirka zawsze miała takie 
podekscytowanie w oczach. Te ogniki zapalały jej się, gdy po wstępnej wy-
mianie informacji o rzeczywistości, przechodzili na bardziej filozoficzny 
poziom rozmowy. 
 - A czy są w Żorach? - dopytuje Iga.
 - No cóż, to mało prawdopodobne. W końcu mamy aż 60 tysięcy miesz-
kańców - odpowiada Rafał, chłopak Igi, jak zwykle zabarwiając swe słowa 
żartem.
Mirka, niezmieszana słowami swego przedmówcy, ciągnie dalej: - Jeste-
śmy ograniczeni przez przeszłość i przez nią kierowani. Przyszłość niecier-
pliwie wyciąga po nas ręce. W teraźniejszości gościmy tylko na chwilę. 
I choć jesteśmy w niej wciąż i wciąż - ona umyka szybciej niż ułamek se-
kundy. Dlatego tak nas pociąga. Nieuchwytna. Tajemnicza. Nigdy do koń-
ca nie nasza. 
 - A człowiek zawsze chce mieć to, co trudne do zdobycia - podsumo-
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wuje Zbyszek, chłopak Mirki, która sama mówi o nim „poczciwy, ale mało 
kreatywny”. Trudno jednak nie usłyszeć w jej słowach - ukrytej za tym 
płaszczykiem ironii - bezdyskusyjnej sympatii do niego.

 - Ludzie zostawiają ślady, jak w grze komputerowej, gdzie rysuje się li-
nię, po której ma przejść jakaś postać i za kliknięciem myszki ona tupie 
tymi swoimi nóżkami i zostawia odciski stóp - mówi Rafał.
 - A jeśli te ślady zaczynają się krzyżować? - pyta Iga. - Tylko, że w róż-
nych wymiarach czasowych?
Wszyscy milkną zastanawiając się.
 - Byłby z tego niezły galimatias - odpowiada Zbyszek.
 - To prawda… - wzdycha Iga - i jak z niego wybrnąć? - dodaje w myślach.

 - Pamiętacie, jak byliśmy w parku w Baranowicach? - decyduje się za-
pytać Iga.
 - Taaak - potwierdza Mirka i wpatruje się intensywnie w przyjaciółkę.
 - I ja wtedy znikam na chwilę, chciałam zobaczyć, jak wygląda ten dwo-
rek z drugiej strony, pamiętacie? - teraz już wszyscy wpatrują się w nią wy-
czekująco. Iga rysuje palcem wzory na kroplach, jakie zastygły na szklance 
z zimną wodą. Namawia głos, by nie odmówił jej posłuszeństwa.
 - Przedzierałam się przez te chaszcze, które tam narosły, i myślałam 
o tym, jaka to szkoda, że to wyjątkowe miejsce tak marnieje. 
 - Ucieszyliśmy się, że wreszcie dach jest wyremontowany - dodaje Zby-
szek i milknie pod spojrzeniem Mirki, które mówi: - Nie przerywaj! 
 - Tak, dach był ładnie odnowiony - ciągnie Iga.
 - I wiecie…Wtedy się to zdarzyło.
 - Co? - pyta odruchowo Zbyszek.
Mirka szturcha go łokciem, żeby nie przerywał.
 - No, to poplątanie czasów, a może światów. Wiem, że to brzmi jak 
z książki science fiction, ale nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. 
Nad stołem, przy którym siedzą,czuć rosnące napięcie, potęgowane przez 
ciszę, która zaległa po ostatnich słowach.
 - To mnie dobija. Nie wiem, co się ze mną dzieje - Idze zaczyna się 
trząść głos. A więc jednak odmówił współpracy - myśli. 
 - Widzę i słyszę coś, czego nie ma. 
Mirka z niepokojem podnosi brwi. Ma w domu brata chorego na schizofre-
nię. Iga zauważa to. - Nie, Mirka, to nie to, co myślisz. Ja wiem, że tego nie 
może być. Dlatego tak mnie to przeraża. Nie wierzę w to, co widzę, ale to 

nie sprawia, że to znika. 
 - Może jesteś przepracowana - przytula ją Rafał. 
 - Przez pół roku? - odpowiada.
 - To tak długo ci się to przytrafia - pyta Zbyszek.
 - No, niestety, tak.
 - To czemu nam nic… - Zbyszek milknie pod wzrokiem Mirki. - Prze-
praszam - chrząka zakłopotany. - To musi być trudne.
 - Nawet zaczęłam to lubić - uśmiecha się Iga i patrzy na nich. 
Gdyby teraz widzieli swoje miny - śmieje się w środku - nie pomyśleliby, 
że wierzą mi, iż jestem zdrowa na umyśle. 
 - Lubić? - pyta Zbyszek i Mirka nie ruga go już spojrzeniem.
 - No tak, na początku było to przerażające, szczególnie pierwszy raz, 
ale potem, jakby to powiedzieć, przywykłam, że nie mam nad tym kontro-
li. Teraz, kiedy wiem, że mi się to zdarza i nic nie mogę na to poradzić -po 
prostu jestem ciekawa, kto to będzie tym razem. Co zobaczę i co usłyszę? 
Wiecie, to trochę jak podglądanie przez dziurkę od klucza. Tylko nie wiem, 
czy ja jestem dla nich dalej niewidzialna. 
 - Aha - mówi Zbyszek, choć jego mimika wskazuje na coś wręcz odwrot-
nego od „aha”. Zdumienie miast zrozumienia - myśli Iga, patrząc na niego. 
Postanawia mówić dalej.
 - Jedna z tych osób, dokładnie, pewien mężczyzna, wydaje mi się, to 
znaczy jestem prawie pewna, że mnie zauważył i teraz ja czuję się czasem 
obserwowana. No wiecie, jakby on z przeszłości zaglądał czasem w moje 
życie.
 - To już brzmi na nieźle pokręcone - konkluduje Zbyszek.
 - To jeszcze nie wszystko…
 - Nie? - Mirka podnosi brwi jeszcze wyżej.
 - Wydaje mi się, że on ma jakieś plany względem mnie i szczerze mó-
wiąc wcale mi się to nie podoba; ten jego cyniczny uśmiech i takie diabo-
liczne oczy. Opowiadam wam o tym, bo potrzebuję zrozumieć, co się dzie-
je. Czuję, że to ma związek ze mną, ale i z naszym miastem.
 - To mamy miasto z niezłą historią - podsumowuje Zbyszek.
 - A tak konkretnie, to co się wtedy wydarzyło, w tym parku? - dopytuje 
Mirka.

 I Iga wraca pamięcią do miejsca, w którym poplątał się czas…
Podjeżdżają do pałacyku, parkują samochód. Kiedyś lubili spacerować 
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drogą wzdłuż parku, zajrzeć na dziedziniec, który przypominał już wte-
dy dzikie i zapomniane miejsce, zagłębić się między te stare wysokie lipy 
i wypatrywać świetlików, które upodobały sobie ten teren. 
Wychodzą z samochodu i ich wzrok przyciągają lśniące rynny i nowe da-
chówki. 
 - Zobaczcie, zaczęli go remontować - zauważa Zbyszek. 
 - Wiecie co - mówi Iga - ja mam w głowie taki obraz, że tutaj powinny 
być schody.
Rozglądają się wszyscy dookoła. 
 - Hmm, ale ich nie ma - odzywa się Rafał.
 - Widzę, ale to dziwne. Może są po drugiej stronie i coś mi się pomyli-
ło. Idę sprawdzić.

 Podchodzi do głównego wejścia, z którego spomiędzy krat zabezpie-
czających przed intruzami wychylają się dwie kocie główki. 
 - Zobaczcie, kocięta! - woła innych. 
Gdy podbiegają, z głębi wychodzą jeszcze dwa ciekawskie maluchy. 
Za nimi w ciemnościach Iga zauważa jakiś ruch. Nagły zawrót głowy i już 
wie, że znowu stanęła na poplątanych ścieżkach czasu. Zostawia przyja-
ciół zajętych „kicianiem” na kotki i skręca w lewo za głównym wejściem. 
Stąpa ostrożnie między pokrzywami, a serce bije jej jak oszalałe. Nad gło-
wą czuje nagle jakiś ruch. Gdy podnosi wzrok, na małym balkoniku, w za-
łomie budynku, widzi dwie postacie. Stoją naprzeciwko siebie. Mężczyzna 
o czarnych włosach i brzydkiej twarzy trzyma ramiona kobiety w mocnym 
uścisku. Ona, bezwładna i bezradna, stoi ze spuszczoną głową. Spod za-
mkniętych powiek toczą się łzy. Iga patrzy i próbuje dosłyszeć słowa, któ-
re wypowiada mężczyzna. Ten sam. Znowu ten sam - myśli. I bardzo po-
dobna kobieta, choć na pewno inna. 
 - I z innego czasu - dochodzi do niej głos mężczyzny. Głos jest delikat-
ny i smutny. Zdziwiona Iga wpatruje się w jego twarz. Tym razem nie ma 
na niej cynizmu. Jest bezradność. Ogromna i przytłaczająca. 
 - Iga! Gdzie jesteś? - woła Rafał.
 Mężczyzna na balkonie odwraca nagle głowę i patrzy wprost na Igę. 
I w tej samej chwili zeskakuje na ziemię płynnym ruchem, jakby miał 
skrzydła. Gdyby miał długi płaszcz, Iga przysięgłaby, że widzi, jak powie-
wa za nim niczym czarny woal. Nie widzi, ale jednak czuje. Mężczyzna 
staje tuż przed nią. Iga czuje, jak jej oczy robią się coraz większe, a nogi 
wrastają w ziemię. 

 - Ty… - mówi mężczyzna. I nagle Iga czuje na ramieniu czyjąś dłoń. 
Odwraca się, nabierając z głośnym westchnieniem powietrza. To Rafał. - 
Wołałem cię, nie słyszałaś? 
 - Tak… znaczy nie... Zamyśliłam się. 
Rafał patrzy na nią z troską - Chodźmy już - przytula Igę, która ze spusz-
czoną głową daje mu się zaprowadzić do samochodu. W miejscu, gdzie 
stał mężczyzna, widać już tylko zdeptane pokrzywy.

 - I nie zostały żadne inne ślady? - dopytuje Zbyszek.
 - Zostały - odpowiada Iga. - Tylko ich kształt. Może mi się tylko przy-
widziało? - zawiesza głos.
 - To powiedz już wszystko do końca - naciska Zbyszek.
 - W miejscu tych pokrzyw… Bo wiecie, tam było dużo takiej nieza-
rośniętej ziemi. I było widać… No, taki znak. - Iga rysuje palcem na kro-
plach, którymi pokryta jest jej szklanka, po czym odwraca w stronę przy-
jaciół. 
 - Ale… to jest pacyfka! - wykrzykuje Zbyszek.
 - Tak? - pyta Iga.
 - No tak. 
 - To co to może niby znaczyć? - odzywa się Rafał.
 - No nie wiem, zastanówmy się… - zamyśla się Zbyszek. - Wiele osób 
nie zna prawdziwego celu powstania pacyfki oraz jej znaczenia - konty-
nuuje.
 - A ty niby wiesz? - przerywa mu Mirka.
 - A niby tak, wiesz? - rewanżuje jej się.
 - No mów - prosi Iga.
 - No więc chrześcijanie uważają, że to są złamane w dół ramiona krzy-
ża, co oznaczać ma upadek chrześcijaństwa.
 - No nieźle - wtrąca Rafał. 
 - Znak ten jest także kojarzony z subkulturą hippisowską - ciągnie Zby-
szek - ale tak naprawdę znaczenie pacyfy jest inne. Powstała ona na po-
trzeby kampanii przeciwko wojnie nuklearnej. Różne są zresztą teorie 
na temat jej symboliki i powstania. Niektórzy uważają, że jest podobna do 
krzyża celtyckiego lub znaku runicznego związanego z żywiołem ziemi.
 - A ty skąd tyle o tym wiesz? - pyta Mirka.
 - Kupiłem sobie kiedyś taki wisior z pacyfą, ale matka nie pozwoliła 
mi go nosić, dopóki nie dowiem się jej znaczenia. No i zacząłem szukać… 
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Znalazłem, jak widzicie, aż za dużo znaczeń.
 - A jaką wersję przedstawiłeś mamie? - pyta Rafał.
 - Tę że jest symbolem pacyfizmu, czyli ruchu potępiającego wszelkie 
wojny i dążącego do stanu, w którym wszelkie konflikty będą rozwiązywa-
ne bez użycia broni, zgodnie z prawem.
 - Rozumiem, że ta wersja ją ukontentowała - mówi Mirka.
 - A jakże! - uśmiecha się Zbyszek. 
 - Ciekawa ta historia, ale na razie wciąż nam niczego to nie mówi… - 
stwierdza chłodno Mirka. - A jakiego koloru był ten znak? - pyta nagle Igę.
 - No właśnie, kolor mnie nieco zdziwił, bo on był jakby narysowany 
na ziemi, a był biały.

 - Czekajcie - przerywa im Rafał - Mnie się to jeszcze z czymś kojarzy. 
Tylko potrzebuję czasu, żeby odgrzebać to w mrokach mojej pamięci.
 - Jakie mroki? - przecież ty jesteś świeżo po dwudziestce - śmieje się 
Zbyszek.
Rafał niezrażony - napina wszystkie mięśnie twarzy - jakby miało to po-
móc w odnalezieniu tej informacji w archiwach jego zwojów mózgowych. 
Iga widząc jego minę - parska śmiechem. 
 - Wiesz, że kiedy to robisz - wyglądasz jak goblin? 
 - Co robi?- pyta Mirka.
 - No, kiedy tak bardzo się stara.
 - Nie przeszkadzajcie mu - mówi Zbyszek, po raz pierwszy będąc w roli 
„upominacza” miast upominanego.
I wpatrując się intensywnie w Rafała - po chwili kopiuje mimowolnie jego 
minę.
 - Uważaj, bo mu wypalisz dziurę w głowie tym spojrzeniem - i Mirkę 
zaczyna śmieszyć ta sytuacja.

 Dziewczyny wpadają w niekontrolowany chichot, co nie przeszkadza 
płci przeciwnej - nadal silić się nad odnalezieniem odpowiedzi, a co za tym 
idzie - marszczyć się coraz bardziej.
 - Uważajcie, bo jak to dłużej potrwa, to nawet botoks wam nie pomo-
że - w przerwie na złapanie oddechu kwituje Iga, co wprawia Mirkę 
w jeszcze większe konwulsje. W momencie, gdy dziewczyny, trzymając 
się za brzuchy i ocierając łzy, omal nie spadają z ławki, pokładając się ze 
śmiechu - Rafał nagle z wyrazem olśnienia podnosi w górę palec i z na-
maszczeniem mówi: - Już wiem!

 - Eureka? - pyta Iga i zaczyna się uspokajać.
 - Wiem, gdzie tego szukać!
 - No to rzeczywiście dużo wiesz - cedzi Mirka.
 - Nie czepiaj się go! A ty, co sama wymyśliłaś? - pyta Zbyszek.
 - Mów, Rafał. Mów wszystko, co wiesz - nalega Iga.
 - No więc, wydaje mi się, że spotkałem się z tym na studiach. Gdy 
uczyliśmy się o nazewnictwie pierwiastków. Był taki stary symboliczny 
system oznaczania, teraz już nieużywany, gdyż odkryto kolejne pierwiast-
ki i było ich zbyt wiele, by spełniał swoją rolę. Wtedy wprowadzono na-
zwy jedno- i dwuliterowe. 
 - Ale była tam pacyfka? - dopytuje Zbyszek.
 - Nie jestem pewien. Wiem, że zdziwiło mnie wtedy, że zobaczyłem 
tam symbol, który kojarzył mi się ze współczesnością i znaczył dla mnie 
zupełnie co innego.
- To znaczy co? - Iga jest teraz pełna pasji poszukiwania.
- Nie wiem, ale na pewno nie kojarzył mi się z pierwiastkiem. Poszukam 
w swoich materiałach ze studiów.

 Zza okna dochodzi śmiech dzieci z osiedlowego placu zabaw. W po-
koju na ósmym piętrze, na łóżku nad rozłożonymi książkami, którymi za-
słana jest też cała podłoga, dwie osoby usilnie starają się odkryć związek. 
Związek między pacyfką a Igą i mężczyzną z przeszłości…

 - Z jakich czasów jest ten twój mężczyzna? - pyta Rafał.
 - Jaki mój?! - oburza się Iga.
 - No wiesz, o co mi chodzi…
 - Wiem, wiem, ale wcale nie chcę, żeby był mój… mój jesteś ty i kropka!
 - OK. Już nie będę tak mówił.
 - Dzięki.
 - No więc z jakich on jest czasów?
Iga zamyśla się - Na pewno nie ze współczesności. Ma takie niedzisiejsze 
uczesanie i ciuchy. A z drugiej strony - trudno mi powiedzieć… - bo on jest 
jakby poza czasem. 
 - No dobra. A z jakich czasów był w tej scenie w Baranowicach?
 - To nie była scena - Iga zaciska wargi.
 - Iga, nie czepiaj się szczegółów. Chcę ci pomóc - mówi miękko Rafał.
 - Sorki - Iga przytula się do ramienia Rafała i całuje go w policzek - to 
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nie jest dla mnie łatwe.
 - Wiem, kochana. Ale poradzimy sobie. Obiecuję. 
I Iga bardzo chce uwierzyć w te słowa i w ten uśmiech, który obiecuje jej 
spokojną przyszłość. A przynajmniej przyszłość bez tego dziwacznego go-
ścia. Gościa z przeszłości.
 - No więc wtedy, pod tym pałacem, na pewno nie był ze współczesno-
ści. Na tyle, na ile znam się na historii i na ubiorach z tamtych czasów, to 
bym powiedziała, że był to hmm… XIX wiek. 
 - Czyli niedawno - kwituje Rafał.
 - A bo ja wiem - uśmiecha się Iga. - Jak ja bym się wtedy urodziła, to 
byłabym już staruszką.
 - To fakt - poprawia się Rafał - i to nieźle zasuszoną!
 Za to ostatnie zdanie dostaje kuksańca w bok i oboje lądują na podło-
dze, łaskocząc się nawzajem. Najbardziej cierpią na tym tomiska rozłożo-
ne na podłodze. W tej plątaninie i śmiechach Rafał nagle drętwieje. - Iga, 
przestań! Czekaj! Patrz! 

Gdy Iga odwraca wzrok w stronę palca Rafała - też sztywnieje. 
 - To… to… - zaczyna się jąkać.
 - Wiedziałem, że to znajdę! - cieszy się Rafał.
 - To przeczytajmy!
 - Może najpierw ty, a… potem mi opowiedz.
 - W porządku. - odpowiada i pogrąża się w lekturze. 
 Iga z szeroko otwartymi oczyma siedzi na podłodze. Podkula kolana 
i obejmuje je. Zaczyna się kołysać. Wraca „scena” z Baranowic. Wyda-
je jej się, że znowu tam jest, a jej pamięć jest świeża. O krok od odkrycia 
tego, czego nie chciała pamiętać. 
 - Ty… - mówi mężczyzna z brzydką twarzą, patrząc jej w oczy - Ty… 
Ty… żyjesz.
I Iga czuje narastającą w nim złość.

 - Mam! - wyrywa ją z tych wspomnień Rafał.
Ma wrażenie, że wynurza się z siebie, jak z głębokiej studni. Jakby we-
szła w głąb tego, co w człowieku nienazywalne, ukryte przed nim samym.
 - Słuchaj, kochana! Już wiem, co ten symbol znaczył w tamtych cza-
sach! To nie pacyfka!
 - A co? - pyta jeszcze na wpół przytomnie Iga.
 - To symbol fosforu!

 - Czego?
 - No fosforu - Rafał patrzy na nią zdziwiony - pierwiastka chemiczne-
go. No chyba znasz taki pierwiastek?
 - Jasne, jasne… ale co to może znaczyć?
 - Nie wiem. Powiem ci to, co wiem o fosforze i może to naprowadzi nas 
na jakiś ślad.
 - OK.
 - No więc ten symbol, który teraz kojarzy nam się z pacyfą, został uży-
ty na oznaczenie fosforu przez chemika Johna Daltona.
 - Czy to ten sam, który odkrył wadę wzroku, nazwaną tak potem od 
jego nazwiska?
 - Tak, to ten sam.
 - Z tego, co mówisz, to faktycznie ten symbol może oznaczać fosfor, 
bo pacyfka nie funkcjonowała jeszcze w tym znaczeniu. Tylko co to może 
znaczyć…
 - Znaczeń jest tu więcej, niż przypuszczamy - odzywa się zmienionym 
głosem Rafał.
 - Ciarki po mnie chodzą, gdy mówisz takim głosem.
 - Jakim?
 - Jakbyś był nawiedzony… albo opętany.
 - Opętany to jestem, nie zaprzeczę… Miłością do ciebie! 
I po tym wyznaniu lądują oboje na podłodze w „łaskotkowym” szaleństwie.

 Poczytaj mi jeszcze o tym fosforze - prosi Iga, gdy już wyrównuje im 
się oddech po tym ataku „śmiechawki”, jak ją nazywają.
Rafał bierze do ręki inne tomiszcze. - Sam fosfor był uznawany wówczas 
za pierwiastek diaboliczny. 
 - Jaki? - Iga dopiero teraz wraca do rzeczywistości.
 - W historii fosfor uchodził za substancję piekielną. Zobacz, tu piszą, 
że „wiele negatywnych opinii formułowano pod wrażeniem stosowania 
fosforu do celów militarnych, jako składnika bomb zapalających, gazów 
paraliżujących, trucizn, a nawet zapałek, których trujące właściwości spo-
wodowały formalny zakaz ich stosowania na początku XX wieku”. I dalej: 
„Fosfor został odkryty w 1669 roku przez bawarskiego alchemika Hennin-
ga Brandta, który, poszukując metody otrzymywania złota, przeprowadził 
redukcję węglem podestylacyjnej pozostałości moczu.” 
 - O fuj! Czego to ludzie nie zrobią dla bogactwa. Nawet w moczu się 
będą babrać. Ble!
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 - Iguś, nie trywializuj eksperymentów naukowych - Rafał pozwala so-
bie ją upomnieć.
 - Przepraszam, „belfrze”. Niech będzie, że każda droga prowadząca do 
celu jest dobra.  - Tylko, czemu mocz? - Iga nie daje za wygraną.
 - Iga!
 - Sorki, już milczę i słucham.
 - „Nie od razu doceniono rolę tego pierwiastka. W 1779 r. Antoine La-
voisiere określił właściwości fosforu. W 1812 r. Des Derosane wykorzy-
stał fosfor w zapałkach. Przez cały XIX i XX wiek rozwijano liczne me-
tody technologiczne z zastosowaniem związków fosforu, choć co pewien 
czas uciążliwość tych związków dla zdrowia i środowiska powodowała 
wprowadzanie ograniczeń.”
Iga milczy, więc Rafał kontynuuje swój wywód.
 - O! a tutaj jest o  zapałkach. Słuchaj! W 1826 roku aptekarz angielski 
J. Walker wynalazł zapałki składające się z chloranu potasowego, siarcz-
ku antymonu i krochmalu, zapalające się przez potarcie o szklisty papier. 
Zapalenie masy następowało jednak z trudnością i przebiegało w sposób 
gwałtowny.
 - Daj, teraz ja poczytam - mówi Iga, bierze książkę z jego rąk i kon-
tynuuje przerwany wątek. - „Kierunek badań nad zastosowaniem reakcji 
chemicznych do rozniecenia ognia uległ zmianie, gdy użyto do tego celu 
łatwo zapalnego białego fosforu”.
- Z czymś mi się to kojarzy, ale jeszcze nie wiem, z czym… - zamyśla się.

Rafał wykorzystuje jej nieuwagę i kładzie sobie książkę na kolana. 
Czyta po cichu, aż nagle podnosi głos: - „Zapałki fosforowe, zwane po-
pularnie „zapałkami Lucyfera”, zaczął produkować w Londynie w 1833 
roku Anglik S. Jones. Pierwsza fabryka zapałek tego typu została urucho-
miona w USA w 1836 roku, a w Rosji w Petersburgu w 1837 roku, zaś 
w Polsce pierwsza fabryka zapałek została wybudowana już w 1828 roku 
w Warszawie”. 
 - Choć raz, jako naród byliśmy w czymś pierwsi! - cieszy się Iga.
 - Tylko nie wiem czy to tak dobrze dla nas… posłuchaj. Produkcja za-
pałek fosforowych była jednak bardzo niebezpieczna i w niektórych kra-
jach całkowicie jej zakazano. Oprócz łatwopalności, zapałki te ze wzglę-
du na trujące właściwości białego fosforu były niebezpieczne zarówno 
przy produkcji jak i w użyciu. Zatruciu ulegały często bawiące się nimi 
dzieci. 

 - Faktycznie niewesoło to brzmi.
 - Pocieszę cię, że pod wpływem opinii publicznej od końca XIX w. 
stopniowo zakazywano używania w zapałkach białego fosforu.
 - No tak, ale ile niewinnych dzieci musiało cierpieć.
 - I rodziców, chcących iść z postępem.
 - Nie dziwota, że na wsiach ludzie tak długo bali się potem elektrycz-
ności. To dopiero diabeł - co go nie widać, a może zabić… - reasumuje 
Iga.
Po chwili zamyślenia i kartkowania stron coś odkrywa. Tyle, że nie na sta-
rannie zapisywanych kartkach z wykładów Rafała, ani ze stron książek, 
ale we własnych wspomnieniach. 

 - Czekaj, czekaj - coś mi się jednak wydaje na rzeczy z tymi zapał-
kami.
 - Serio?
 - Serio, serio - uśmiecha się mimowolnie Iga, na to ich ulubione po-
wiedzonko.
 - No to mów, kochana, zamieniam się w słuch. Tym razem ja.
 - OK, tylko wrócę do tamtego miejsca.
 - Byle twoje ciało zostało przy mnie, to możesz wędrować, dokąd 
chcesz - żartuje Rafał i zaczyna całować ją za uchem, na co Iga wybucha 
chichotem.
 - Wiesz, że mnie to łaskocze, przestań, muszę się skupić.
Po paru chwilach Iga, już uwolniona z rąk swego ukochanego, wraca pa-
mięcią do miejsca, gdzie zapałki mogły coś znaczyć…

 Idzie ulicą Murarską, pełną niskich domów, z oknami na wysokości 
oczu przechodniów lub i nieco niżej. Kieruje się w stronę Małego Rynku. 
Po lewej stronie, na skrzyżowaniu ulic, mija kapliczkę z czerwonej cegły. 
Nagły blask i jednoczesny ból głowy zginają jej ciało w pół. Ulica jest pu-
sta, upstrzona jedynie zaparkowanymi samochodami. Coś pcha jej kroki 
w stronę kapliczki, nazywanej też czasem Małym Kościółkiem. Ale Iga 
o tym nie wie. Ani o tym, że figura świętego to św. Jan Nepomucen.
 Ponownie oślepia ją błysk, tyle że tym razem dochodzący zza muru. 
Zbliżając się, zauważa mężczyznę kucającego tuż przy ścianie budynku. 
W jego rękach raz po raz zapala się światło. 
 - Niech będą przeklęte, jako i ja - mówi ukrywająca się postać i Iga wi-
dzi zapalający się w jego dłoniach ogień. Płomień przeskakuje na ułożo-
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ne na ziemi gałęzie, pokryte suchymi 
liśćmi. Jedną z nich mężczyzna unosi 
i wrzuca przez otwarte okno do wnę-
trza kościółka. Ogień wybucha pod 
drewnianą figurą, by po chwili za-
mienić się już w sam dym. Z okolicz-
nych domów wybiegają ludzie zaalar-
mowani kłębami dymu. Rozbiegają 
się po ulicy w poszukiwaniu podpa-
lacza. Po bezskutecznych poszukiwa-
niach schodzą się pod kapliczką i wy-
mieniają uwagi. 
 - Jeszcze nam tu samozwańczego 
podpalacza brakuje, jakby nie dość 
u nas ci było ognia. 
 - Dobrze prawicie - potwierdza inny 
głos. - Tyle pożarów, co w naszym mie-
ście, to mało kaj było.
 - A godają ci u nas, że to sam Lucy-
fer nom ogień podkłodo - słychać prze-
jęty kobiecy szept.
 - Nie sam ino ten Lucyfer - mości 
pani - wyjaśnia inny. 
 - Jaki ten? 
 - Ano ten, co som se połoc spo-
lił, a terozki loto po świecie i szuko, 
co by innym za swoja krzywda od-
płacić. 
 - Prowda godocie…

 Głosy rozmywają się i Iga wra-
ca do rzeczywistości. Ulica jest pu-
sta, a nad kapliczką kołysze się wy-
sokie drzewo. Wiele gałęzi jest odła-
manych…

 - No więc mamy te zapałki - mówi 
Iga po opowiedzeniu Rafałowi kolej-

Foto: 
MICHAŁ WICHER
„Samotna ulica”
(2010)
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nej wizji - ale co to może znaczyć… nie wiem…
 - Jeszcze nie wiemy. Jeszcze! - pociesza ją Rafał. - Chodźmy na nara-
dę do Mirki i Zbyszka - proponuje - co cztery głowy, to nie dwie!
 - Jasne, chodźmy! - zgadza się Iga.

 Po wysłuchaniu opowieści Igi o „Lucyferze” i relacji Rafała o fosforze 
i zapałkach - w mieszkaniu Mirki zapada cisza. Słychać uporczywe tyka-
nie zegara i niezakręconą, ciurkającą leniwym strumieniem, wodę w kra-
nie którą popijał kot właścicielki. Kot-aparat, jak nazywał go Zbyszek, nie 
mogący się nadziwić, że to kot wytresował człowieka do takiej sztuczki, 
a nie człowiek kota.
 - Słuchaj Iga, jeszcze jedno chodzi mi po głowie… - przerywa ciszę 
Mirka. - Czy możesz powiedzieć dokładnie, w jakich miejscach widziałaś 
tego mężczyznę z przeszłości?
 - Chwilę, niech się zastanowię… na pewno w Baranowicach, a wcze-
śniej na tym cmentarzu ewangelickim, przy tym kościółku na Murarskiej 
i jeszcze… jeszcze… tak! Już wiem. Jeszcze na tym rondzie koło Domu 
Kultury
 - Na rondzie? - dziwi się Zbyszek.
 - Tak, na rondzie… też mnie to zdziwiło. Gdybym przejeżdżała wtedy 
samochodem, pewnie niczego bym nie zauważyła. Ale ja szłam od strony 
PKP, wracałam od koleżanki i zobaczyłam go przy tej bramie, wiecie, tej, 
co tam postawili parę lat temu.
 - Tak, wiemy. Ona stanęła mniej więcej w tym miejscu, gdzie była 
przed laty. To tak zwana Brama Krakowska, znajdowała się kiedyś w mu-
rach miasta, łącznie z tą drugą… jak jej tam…
 - Cieszyńską - dopowiada Zbyszek, zadowolony, że mógł i on błysnąć 
wiedzą.
 - Przy tej drugiej też go widziałam! - przypomina sobie Iga.
 - O to ciekawe! Na dwóch końcach miasta…
 - No tak jakby…
 - I gdzieś jeszcze?
 - Nie… wydaje mi się, że to tylko te miejsca, które wam wymieniłam.
 - To świetnie - podsumowuje Mirka.
 - Czemu świetnie? - Zbyszek poddaje jej stwierdzenie w wątpliwość, 
z nieskrywaną radością, że może jej coś wytknąć.
 - Bo obszar poszukiwań mamy zawężony - odpowiada mu chłodno.

 - No… rzeczywiście… na całe Stare Miasto… plus cmentarz i plus pa-
łac w Baranowicach… faktycznie mały obszar - podśmiewa się Zbyszek.
 - Coś ważnego zauważyłaś w tych miejscach, Iga? - pyta Mirka, niezra-
żona jego kpiną.
 - Tak. W jednym miał mocno poparzoną twarz, a w drugim… rozma-
wiał z kimś o swojej córce. Bardzo cierpiał.
 - Dlaczego?
 - Zrozumiałam, że ją stracił i że obarcza siebie winą za jej śmierć…
 - Oj, ciężki kaliber… - podsumowuje Rafał.
 - Jaki kaliber? - pyta Mirka.
 - No, kaliber problemu, cierpienia i takowoż rozwiązania tej zagadki.
 
 Cztery zasępione twarze pochylają się nad stołem w poczuciu trudno-
ści, jakie jeszcze piętrzą się przed nimi.
 - Może nie będzie tak źle - rozpromienia się w końcu Mirka.
 - Hmm?
 - Chodźcie do mojej babci. Myślę, że ona nam może pomóc.
 - Wiemy, Mirka, że robi świetne pierogi, ale poprawa naszego humoru 
nie jest w tej chwili tak ważna, jak pomoc Idze w rozwiązaniu tej zagad-
ki - odzywa się nieśmiało Rafał.
 - Głuptasy, nie chodzi o pierogi, ale o historię. A pierogi - swoją dro-
gą - nie zaszkodzą!
 - A co Twoja babcia ma wspólnego z historią? - pyta Iga.
 - Nic. Ona jest historią. I z tych historii ma poukładane życie. Gdy już 
ciało nieposłuszne woli, to choć jeszcze słowa muszą wystarczyć za wie-
le - tak mówi. I zwykle częstuje nas jakąś historią.
 - Albo pierogami - dodaje Zbyszek.
Reszcie udziela się zapał Mirki i po telefonicznym sprawdzeniu czy babcia 
jest chętna na odwiedziny, ruszają do niej.

 - Babciu, opowiedz nam tę historię o Lucyferze - prosi Mirka, gdy już 
wszyscy, odkarmieni i po nasłuchaniu się, jakie z nich chudziny i że już 
ona o nich zadba, rozsiedli się na werandzie.
 - O jakim Lucyferze córuchna? 
 - A o tym, co się spalił.
 - Nie on się spalił, tylko dom jego, dobytek cały i służba.
 - Opowiedz nam o nim wszystko.
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 - Ano było tak, że panicz jeden, w tych stronach zakochany, znalazł so-
bie żonę Francuzkę. Nieobyczajne to było wtedy, toteż ludzie dziwili się, 
ale że dobrze im się żyło pod ich rządami, najpierwsze tolerowali, a potem 
i przywykli, i polubili ich oboje. Miłość to była piękna i szczera. Urodzi-
ła im się wreszcie córeczka. Jednakowoż jak Bóg dał, to i zaraz wziął i tak 
panicz ostał się jeno z tą kruszyną, bo żona jego już z aniołami w niebie zo-
stała. I tak lata mijały, a ból odciskał na nim swe piętno. 
 W córce bezgranicznie był zakochany, bo też i matkę swoją nad wyraz 
przypominała. Spełniał wszelkie jej zachcianki. Aż razu pewnego, za na-
mową jednego kupca, sprowadził dla swojej jedynaczki świecące cudeńka. 
Miast hubki i krzesiwa - dziewczynka teraz za pomocą patyczków drew-
nianych ogień wyczarowywała. Ludzie się temu dziwili i gdzie szła, o te 
czary ją prosili. „Dziewczynka z zapałkami” zaczęli ją nazywać. 
 Po jakimś czasie zaczęła jednak podupadać na zdrowiu. Ojciec nie 
szczędził na lekarzy, jednak nikt pomocy nie mógł udzielić. Tłukł się więc 
biedny z myślami, że za grzechy jego dziecko jedyne cierpi takie katusze. 
Jedynie pocieszenie znajdowała w tych magicznych patyczkach, toteż na-
sprowadzać kazał ich od groma, by choć na chwilę uśmiech jej twarz roz-
jaśniała. Medycy nie dawali już nadziei. Powiadali potem, że gdy córka już 
w agonii dogorywała, on z rozpaczy dwór cały podpalił. Pałac spłonął a z 
nim i ta jego córka. Cała służba ocalała. A i on również, choć może wolał-
by pospołu z córką spłonąć. Jedni powiadali, że ratować ją chciał, ale jeno 
oparzeń strasznych się nabawił, tak że i twarz jego do ludzkiej przesta-
ła być podobna. Inni zaś prawili, że mści się za swój los niesprawiedliwy 
i pożary wznieca, bo też i słuch po nim zaginął, a dobytek podupadł, gdyż 
i dziedzica żadnego nie było. Lucyfer zaczęli go nazywać, choć za życia 
nikomu krzywdy nie wyrządził .
 Babcia umilkła zasłuchana jeszcze w swoją opowieść a może w tykanie 
starego zegara.
 - A jak ty babciu myślisz - prawdę ludzie mówili?
 - Ludzie z rzadka prawdę mówią, córuchno. Mówią, co im wygodne. 
Ale coś może i w tej historii jest. Ja tylko myślę, że równie dobrze od tych 
diabelskich zapałek, sama ona, córka jego, mogła i siebie, i dwór podpalić, 
by skrócić swe męki, albo i przez nieuwagę. A może i kto inny pożar spe-
cjalnie wzniecił. Nie dojdziesz do tego. a cóż dopiero po latach. A że lu-
dzie go posądzali potem… zawsze osądzają tych, których nie ma i bronić 
się nie mogą..
 - A czy on był, to znaczy mógł być z Baranowic?

 - Któż to wie… może i mógł być, a może to tylko historia jakich wie-
le, która jedynie opowiadaniu ma służyć albo i jakiemuś morałowi, jak 
ktoś chce go szukać… Tyle mi moja starka opowiadała, to i tyle wam 
opowiadam. A że może w mrokach pamięci coś zaginąć mogło - to też 
możliwe.

 Po tych słowach babki cała czwórka, jak na zawołanie, parsknęła 
śmiechem.
 - A cóż wam tak wesoło?
 - Nic, babciu, my tylko z tych „mroków” tak się śmiejemy.
 - O śmiejcie się, śmiejcie, lepiej się śmiać niźli płakać! Ale cóż wy 
mnie tak o tego Lucyfera wypytujecie?
 - Bo ty tak ładnie opowiadasz, babciu - uśmiecha się Mirka.
 - Stara jestem, ale jeszcze rozum działa jak należy. Prawdy mówić nie 
musicie - po co wam to. Bo że po coś, toż to po waszych minach widać. 
Pomogłam jak mogłam. A teraz dajcie starce odpocząć jak należy. I idź-
cie swoje sprawy załatwiać. Tak… każdy ma swoje sprawy na tym świe-
cie i swój los. 
Po ostatnich słowach babci Iga poczuła jej przenikliwy wzrok na so-
bie i czym prędzej wyszła z mieszkania, dziękując za pyszne pierogi 
i opowieść.
 - Chodźcie, musimy to wszystko obgadać - mówi Mirka.
 - Idźcie sami - mówi Iga - ja muszę pobyć chwilę sama.
 - Nie ma sprawy, ty odpocznij, a my się naradzimy - decyduje Mirka.

 Po rozdzieleniu zadań i powrocie do miejsca „narad”, czyli tym razem 
do „Dwóch wiedźm” - karczmy o starej nazwie, jednak ze współczesnym 
wiktem, trzej strudzeni detektywi wrócili, by naładować swoje akumula-
tory jadłem. Po tym punkcie programu Mirka zaplanowała kolejne zda-
wanie raportów.
Pierwszy zaczął Rafał. 
 - No więc słuchajcie - oznajmił po wytarciu rąk w chusteczkę - 
na cmentarzu ewangelickim, blisko tego wiązu, o którym mówiła Iga, 
spoczywa baron Emil von Durant de Senegas wraz z małżonką. 
 - Super - mówi Zbyszek. - A ja znalazłem w internecie - skarbnicy 
wiedzy i niewiedzy - że Emil von Durant był - i tu was nie zaskoczę - 
właścicielem pałacu w Baranowicach.
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 - Więc te dwa miejsca mamy już połączone! - stwierdza Mirka.

 - Myślicie, że te wszystkie miejsca coś znaczą? Coś je łączy? - pyta 
po chwili zastanowienia Rafał.
 - Nie wiem, może… - odpowiada zamyślona Mirka. - Ale co to może 
znaczyć… jedno potwierdza drugie i tyle.
 - A co z tym kościółkiem i poparzoną twarzą? - pyta Zbyszek.
 - To samo - mamy potwierdzenie faktów, jeśli można je tak nazwać, 
i żadnego nowego tropu. No i nie wiemy, czemu chciał podpalić ko-
ściółek…
 - Wciąż więcej pytań niż odpowiedzi - mówi Rafał.
 - Tak. Poznanie pomnaża cierpienie - filozoficznie stwierdza Zbyszek.
 - Nie wyjeżdżaj nam tu z Salomonem, choć mądry, bo tej mądrości 
nie wystarcza na tę zagadkę - podsumowuje go Mirka.
 - Pozostaje nam jeszcze pytanie; biorąc za pewnik, że ten panicz, 
o którym opowiada babcia Mirki, to ten sam mężczyzna z wizji Igi, cze-
góż takiego może od niej chcieć? Przecież jest z całkiem innego czasu?
 - Jesteś pewien? - pyta Mirka.
 - Weź przestań nas straszyć - mówi Zbyszek - przecież znamy Igę.
 - Nie znamy samych siebie, mój drogi…
 - Co ty insynuujesz? - odzywa się zaniepokojony Rafał.
 - Nic. Po prostu głośno myślę. Magia dotyka różnych osób, a czasy 
się plączą - to słowa mojej babci. Ile w nich mądrości, nie wiem, a ile 
prawdy - tym bardziej. Ale coś tu jest na rzeczy, nie uważacie?
Uważali.
 - OK, więc zadzwońmy do Igi - proponuje Rafał - zobaczymy, czy 
chce poznać nasze „dowody” w sprawie teraz, czy woli zaczekać do rana. 
Iga wolała zaczekać do rana.

 Przeciągając się po całonocnym kombinowaniu nad sprawą Igi i męż-
czyzny z przeszłości, Zbyszek ze zdziwieniem patrzy na Mirkę, która 
w piżamie, przy stole w jadalni, siedzi nad rozłożonym planem Żor.
 - Czemu ślęczysz nad tym planem i to o takiej godzinie? 
 - Nie przeszkadzaj, daj lepiej ołówek.
 - Ołówek?!
Pod wzrokiem swojej lubej wycofuje się pośpiesznie i wraca z ołówkiem 
i dwiema kawami.

 - Patrz - mówi Mirka, nie odrywając wzroku od planu. 
Zbyszek czuje, jak z każdą narysowaną linią włoski na rękach stają mu 
dęba, a brwi unoszą się do góry, jakby zaraz miały dotknąć linii czoła.
 - O raju! Jak ty… o żesz ty… 
Mirka z uśmiechem odkłada ołówek na bok, a jej twarz błyszczy nie-
ukrywanym wyrazem triumfu.
 - Teraz to najważniejsze, jak najszybciej pokazać to Idze.
 - Tak… - potwierdza, będący jeszcze w ciągłym szoku, Zbyszek. - 
Chodźmy.
 - To czekaj chwilkę, tylko coś wrzucę na siebie i możemy iść - mówi 
Mirka i wstaje od stołu. 
 Zbyszek machinalnie siada na jej miejscu. Z łazienki dochodzi go 
radosne nucenie. Jak zahipnotyzowany wpatruje się w linie na planie. 
Jego wzrok szuka teraz i innych symboli, znaczeń, wzorów. Łączy w wy-
obraźni różne punkty. Gdy Mirka wraca już gotowa do wyjścia, tym ra-
zem i on siedzi rozparty na krześle z miną zwycięzcy na twarzy.
 - Hej! o co chodzi? - pyta Mirka.
 - Sama zobacz! Ja też coś znalazłem!

Po zlustrowaniu namalowanych linii Mirka ma niewyraźną minę. 
 - No co? - dopytuje się zniecierpliwiony jej milczeniem, które nie 
oznacza niczego miłego.
 - Bo wiesz, nie chodzi o to, żeby znaleźć cokolwiek, bo tak to zawsze 
coś znajdziesz, ale żeby to, no wiesz…
 - No nie wiem - odpowiada zaczepnie Zbyszek.
 - No… żeby to miało sens, nie tylko kształt.
 - A nie uważasz, że w tym wypadku kształt jest o niebo ważniejszy?
 - Cóż może znaczyć ten kształt?
 - To pentagram! - oznajmia z mocą.
 - No wiem…, ale nic z tego nie wynika.
 - Może dla ciebie… a może jeszcze - dopowiada sam sobie, zirytowa-
ny jej, dyskredytującym jego odkrycie, milczeniem.
 - Chodź, pośpieszmy się - opowiemy Idze obie nasze wersje, OK? 
- mówi pojednawczo Mirka i kładzie Zbyszkowi dłonie na ramionach. 
Temu masażowi nie jest w stanie się oprzeć. 
- Masz sposób na zmiękczenie faceta - mówi po chwili, już rozpogo-
dzony.
- Mam sposób na zmiękczenie ciebie!
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 Dzwonek do drzwi budzi Igę z niepokojącego snu, w którym czasy 
plączą się, a ona sama jest w nich rozpięta jak na pajęczynie losu. Nie 
gniewa się więc na Mirkę i Zbyszka, że o tak wczesnej porze dotarli do 
jej domu. Tym bardziej, że przynieśli świeże kołaczyki z makiem. Gdy 
gospodyni wraca po porannych ablucjach, na stole w kuchni dymi już 
świeża kawa, a piekarnicze słodkości wyglądają nader kusząco. Po paru 
łykach kofeiny Iga jest już gotowa na opowieść swoich przyjaciół.

 - No to zaczynajcie! - zachęca ich.
 - To może najpierw Mirka - proponuje Zbyszek, który nie jest już tak 
pewny swojej wersji, wymyślonej i skleconej naprędce - co tu ukrywać - 
na potrzeby zaimponowania swojej dziewczynie.
Mirki nie trzeba dwa razy prosić.
 - Zobacz, Iga! - mówi i rozkłada na stole plan Żor. 
 - Tu jest powiększenie rynku. Wiadomo, że jako w grodzie warow-
nym - linia zabudowy jest w Żorach poprowadzona po okręgu.
 - Raczej po owalu - zauważa Zbyszek.
 - To szczegół - stwierdza Mirka. - Zobaczcie. Dwie Bramy, Kra-
kowska i Cieszyńska są w tej samej linii. Zaś Mały Kościółek łączy się 
w prostej linii z krzyżem pokutnym na starym cmentarzu przy kościele 
pod wezwaniem świętych Filipa i Jakuba. Środek znajduje się mniej wię-
cej na rynku, przy figurze św. Jana Nepomucena lub nieco niżej w stronę 
dzisiejszego urzędu miasta. 
 - W trzech z tych miejsc - kontynuuje Mirka - Iga widziała tego męż-
czyznę z przeszłości. Za to wszystkie tych pięć punktów, jeśli uwzględ-
nimy jeszcze owalny układ murów obronnych, tworzy symbol fosforu!
Iga zaczyna wpatrywać się w linie narysowane przez przyjaciółkę na pla-
nie i zaczyna czuć, że to ma sens. Na razie jednak zbyt tajemniczy.
 - A co ty odkryłeś?- zwraca się po chwili do Zbyszka.
 - Ja… no właściwie nic…
 - No powiedz - Mirka uśmiecha się do niego uśmiechem, który rów-
nie dobrze może oznaczać zachętę, co ironię.
 - A więc.. - zaczyna Zbyszek - ja też chciałem coś znaleźć… jak Mir-
ka… i już mieliśmy wychodzić do ciebie, ale ja jeszcze siadłem i zaczą-
łem szukać. No i próbowałem dopasować jakiś kształt do różnych miejsc 
na mapie, jakoś je połączyć. Zacząłem myśleć o pentagramie, bo to taki 
symbol o podwójnym znaczeniu. Dla jednych oznacza ochronę przed 

złem, a dla innym samo zło. Wiem, że to już oklepany temat, ale chcia-
łem coś mieć… znaczy odkryć… no i połączyłem kilka punktów - opowia-
da coraz szybciej i coraz bardziej zmieszany - i wyszła mi gwiazda pięcio-
ramienna.
 - To? - pyta Iga przysuwając plan bliżej.
 - Tak - odpowiada niemalże szeptem Zbyszek, spuszczając z zawsty-
dzenia głowę.
 - No wiesz… mam wrażenie, że to jakby, no wiesz, nie z tej bajki - Iga 
próbuje być delikatna. - Wydaje mi się, że dość łatwo jest połączyć pięć 
punktów i zawsze wyjdzie ci gwiazda.
 - Ta jego nie jest nawet równoramienna - Mirka nie może nie pozwolić 
sobie na uszczypliwość, po której uszy jej chłopaka robią się koloru doj-
rzałych pomidorów.
 - Przykro mi, Zbyszku, ale to fałszywy trop. Żadne z tych miejsc z ni-
czym mi się nie kojarzy.
 - Pięć stawów! Kto to widział? - dogryza wciąż Mirka.
Iga przesyła chłopakowi pełen zrozumienia uśmiech.
 - Dziękuję wam. Bardzo mi pomogliście. Teraz muszę pomyśleć nad 
tym sama.
 - Oczywiście. Tylko radzę ci, połącz te miejsca - a zagadka się wyja-
śni - mówi na odchodne Mirka. - Choć, Zbychu, zbieramy się.
A jednak udana z nich para - myśli Iga, gdy, wyglądając za nimi przez 
okno, widzi, jak Mirka wspina się na palce i, ujmując w dłonie głowę swe-
go „poczciwego, ale mało kreatywnego” - daje mu całusa w czoło, po 
czym obydwoje rozpromienieni skręcają za róg, trzymając się za ręce…

 Na zegarze miejskiego ratusza dochodziłaby północ, lecz po zegarze 
zieje tylko pusta dziura. Iga siedzi na ławce pod pomnikiem św. Jana Ne-
pomucena, od wielu wieków stojącego na żorskim Rynku…
Iga myśli o minionych dniach, latach, wiekach…
Zegar wiszący na elewacji budynku miasta jest w renowacji. Ale czy 
i czas można dać do renowacji? - zastanawia się. - Odtworzyć go, od-
rdzewić? A wspomnienia? 
 Być może, gdy własne wspomnienia bolą tak bardzo, że trudno je pa-
miętać, nasza pamięć szlifuje niektóre z nich, jak woda morska kamienie 
i szkiełka. Nadal są, a jednak już tak nie kłują. Ich brzegi są wyrównane. 
Łatwiej je wziąć do ręki. Wygładzone. Uładzone. Niemal idealne. A gdy 
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czasem ich boki są tak gładkie, że trudno już rozpoznać, które jest któ-
rym, pamięć wytwarza to, czego jej brak. Dopowiada, konfabuluje, zmy-
śla. A czasem jeszcze pożycza wspomnienia od innych. Od tych, którzy 
także ze wspomnieniami swoimi nie scalili się w jedno, lecz porozrzu-
cali je, gdyż ich ciężar był natenczas zbyt bolesny. Szkiełka mieszają się 
w worku czasu i zapełniają puste miejsca.
  Co znajdzie się w pustym miejscu po zegarze? Może dlatego czas się po-
mieszał? Szkiełka wspomnień wysypały się z zegara, jak z worka czasu…

 Siedząc teraz i wpatrując się w okna kamienic, które gdzieniegdzie 
rozświetla światło - przypomina sobie historię tego pomnika… i nagle 
za pomnikiem, lekko po prawej stronie, dostrzega fontannę, której wcze-
śniej tam przecież nie było. Na żorskim Rynku są fontanny. Nawet dwie. 
Z czego obie za jej plecami…
 Wiedziona ciekawością, wstaje z ławki i idzie w kierunku tego, czego 
przecież nie ma. Ale Iga wie, że nie wszystko widzi się samymi oczyma. 
Są jeszcze tak zwane oczy duszy. A dusza ma czasem wiele lat, o wiele 
więcej od jej obecnego właściciela, a raczej nosiciela.
 Fontanna jest w stylu klasycznym: stożkowaty cokół otoczony kwa-
dratowym niskim murkiem. Woda leniwie spływa w dół. I wtedy Idze 
przychodzi nagle do głowy, że to dziwne, że na żorskim Rynku, w cen-
trum miasta, które przeżyło wiele tragicznych w skutkach pożarów, nie 
ma figury świętego, który chroniłby miasto przed tym żywiołem. 
 Czyżby mieszkańcy już pogodzili się ze swoim losem na tyle, że nie 
chcieli odwracać jego biegu, powalczyć z nim? Wznieśli figurę męczen-
nika za wiarę, który jako święty strzec ma rzekomo przed obmową, znie-
sławieniem i pomówieniem, ale co dziwniejsze w tym mieście, przed su-
szą i powodzią?
 Nagle Idze przypomina się, co czytała o kulcie Nepomucena. Że, we-
dług jednej z wersji, Jan Nepomucen po odmowie ujawnienia królowi 
czeskiemu Wacławowi, tajemnicy spowiedzi królowej Zofii, którą to ten-
że właśnie król-mąż podejrzewał o niewierność, został poddany ciężkim 
torturom i wrzucony do Wełtawy.
 - Nie chciałeś ujawnić tajemnicy - myśli głośno Iga - i za to on rów-
nież cię znienawidził, albo kogoś, kto jak ty - był kapłanem. 
Zaraz, zaraz - jak to było? Iga zamyka oczy, by przywołać wspomnienie 
wizji spod Bramy Cieszyńskiej…

Mężczyzna z poparzoną twarzą, trzyma za sutannę kapłana, który próbu-
je nadaremno wyrywać się z jego uchwytu. - Dlaczego nie powiesz mi, 
kto?  - krzyczy mu w twarz. 
 - Sam wymierzyłeś już sąd!
 - Wymierzyłem sprawiedliwość!
 - Nie ma wśród ludzi sprawiedliwych. Jedynie sam Bóg - unosi się ka-
płan, ale ze strachu jego głos robi się piskliwy.
 - Bóg - cedzi mężczyzna. - Sprawiedliwy. Który zabija dzieci - drwi, 
a jego oszpecona licznymi poparzeniami twarz- krzywi się ni to w uśmie-
chu, ni to w grymasie bólu.
Kapłan nagle mięknie w jego uścisku. Spuszcza głowę. 
 - Jej już i tak nic nie pomoże. Jak i twojej córce. Powiem ci, ale obie-
caj, że dasz jej odejść w pokoju.
 - Obiecuję - triumfuje ten drugi.
Z widocznymi wątpliwościami kapłan wyjawia mężczyźnie imię wino-
wajczyni. Tego już jednak Iga nie słyszy, gdyż szept unosi wiatr.

 A więc kobieta - myśli. Która skrzywdziła jego córkę. Gdzie w wizji 
była kobieta? Szuka we wspomnieniach i znajduje… 
Ponownie przenosi się w czasie, a tym razem i w miejscu, gdyż na powrót 
jest na ewangelickim cmentarzu. Pod wiązem dwie postacie - mężczyzna 
o brzydkiej, poparzonej twarzy i dziewczyna o ciemnych włosach i prze-
straszonych oczach…
 - Nie wiedziałam, wybacz - niemalże sam szept wydobywa się z jej ust. 
- Namówiłam ojca, bo o tych magicznych płomieniach nasłuchałam się od 
podróżnych. Skusiły mnie, a teraz mnie to samo, co i ją, spotka. Ja też już 
ich złem nasiąkłam. Taka moja pokuta. 
 - No więc i ja odpokutuję - mówi i puszcza dziewczynę.
Ta zanosi się płaczem i upada na ziemię, próbując złapać go za nogi. 
 - Wybacz mi - szlocha.
On jednak odchodzi i tylko rzuca na odchodne: - Sama sobie wybacz.

 Może muszę połączyć te miejsca, jak mówiła Mirka - myśli gorącz-
kowo Iga i siłą woli przenosi się w okolice drugiej, odtworzonej bramy 
- Krakowskiej. I widzi - jakby na filmie - dwie postacie mężczyzn. Jednym 
z nich na pewno jest człowiek z poparzoną twarzą. Drugi - starszy - po 
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stroju kojarzy się Idze z podróżującym kupcem. 
 - Tak, to moja córka - mówi kupiec. - Namawiała mnie zawsze na różne 
nowinki. Byłem jej nawet wdzięczny, bo, wie pan, starego to zawsze tylko 
do tego, co zna, ciągnie. A z tego nie zawsze i zyski są. Młodzi - nowego 
potrzebują i szukają. Dowiedziała się i ona, że z drewnianych patyczków 
ogień można robić, że Chińczycy już od wieków tego używają, a to mądry 
naród. No i zaczęła mnie przekonywać, że to będzie interes mojego życia. 
Nie wiedziała jeno, że także i śmierci…
 - Co w nich takiego jest, że o śmierć przyprawić mogą? 
 - Ano, biały fosfor, zdaje się… piekielny taki… dzieci na niego pono 
najmniej odporne, jako i się okazało. Ale jakem go sprowadzał, to nikt 
o takim czymś nie mówił. Jeno zachwalali…
 - To ona dlatego?! - mężczyźnie nagle uginają się kolana - a jam myślał, 
że ona za moje winy…
 - Jakie tam pana winy… - kupiec w ostatniej chwili łapie go pod pa-
chy, chroniąc przed upadkiem. - Los, mój panie, jeno los. My sami co so-
bie winni? Co człowiek sam sobie winien? Niewiedzę może… ale i skąd 
wiedzę czerpać, kiedy jej nie ma…
 - Nie ma… - mówi mężczyzna i mdleje. 

 Iga wraca z powrotem na Rynek. Fontanna już znikła. Gdzie jest to ko-
lejne miejsce na przecięciu linii symbolu fosforu? - pyta siebie i już wie, 
gdyż, pchana jakąś siłą, zaczyna iść w kierunku starego przykościelnego 
cmentarza. Mija kościół świętych Filipa i Jakuba i podąża w dół ulicy my-
śląc, że za nic w świecie nie chce przeskakiwać ogrodzenia i jeśli będzie 
zamknięte, to po prostu odejdzie. Gdy naciska klamkę furtki, okazuje się, 
że ta poddaje się jej z łatwością. Z mieszaniną ulgi i rozczarowania, że jed-
nak nie ma wymówki, by nie wejść, Iga przekracza cmentarną bramę. Wie 
dokładnie, dokąd ma się kierować. Już dochodząc do krzyża pokutnego, 
z dala widzi sylwetkę mężczyzny. 
 Schylony nad krzyżem, wsparty ręką na jednym kolanie, obejmuje 
dłońmi głowę i targa sobie włosy. Iga podchodzi bliżej i czyta z jego twa-
rzy ogromny ból i cierpienie. - To jednak krzyż pokutny - przebiega jej 
przez głowę.
 - Ty wyznaczyłeś jej początek. Ty wyznaczasz jej koniec - odzywa się 
do niego.
 - Jak możesz?! - gniew na twarzy mężczyzny sprawia, że dziewczyna 

cofa się odruchowo przed wyobrażonym ciosem.
 - Nie mówię o twojej córce.
Ból i zdziwienie odmalowują się w jego oczach.
 - Mówię o twojej pokucie.
„Ciałem” mężczyzny wstrząsa szloch.
 - Nie chciałem, nie chciałem…
 - Wiem i ona też to wie. Bo jej cząstka jest we mnie. Ona ci wybacza. 
I chce, żebyś wybaczył sobie.
Mężczyzna podnosi wzrok na Igę.
 - Losu się nie wybiera - mówi dalej. - Możemy tylko decydować o tym, 
co zrobimy z tym, co jest nam dane, a czasem odebrane. Tylko tyle.
 - I aż tyle… - dopowiada mężczyzna, zasłuchany i pogrążony w swoich 
myślach.

 Po chwili rozmowy z sobą wstaje. Wyprostowany nie wygląda już tak 
bezradnie.
 - Szukałem jej… w różnych czasach i znajdowałem - podobne jej, choć 
inne. Ty też jesteś do niej podobna, choć starsza. Ona nie dożyła tylu wio-
sen. Zwodziło mnie podobieństwo i nadzieja, że… nie spłonęła. Gdy wró-
ciłem, nie odnalazłem szczątków. Ale dokąd mogła pójść tak osłabiona 
chorobą? A jednak nadzieja nie dawała mi odetchnąć w poszukiwaniach. 
Przemierzyłem wiele czasów… 
 Po chwili milczenia kontynuuje - Mój los, jej los i twój los. Splątane.
 - Już nie - odpowiada Iga, ale mężczyzna jakby jej nie słyszy.
 - Ja je splątałem w nadziei na inną prawdę. Uplotłem z niej sieć, w któ-
rej miotamy się teraz i ja, i ty. Ale prawda jest zawsze tylko jedna - mówi 
on. 

Mężczyzna wpatruje się w twarz Igi z jakąś subtelnością, ciepłem, 
smutkiem…
 - Myślałem, że jesteś nią, moją córką, a ja opłakuję ją już tyle lat. My-
ślałem, że daremne okazały się moje cierpienia. Że ona przeżyła, a ja, głu-
piec, opłakiwałem jej śmierć. 
 - Jej śmierć została już należycie opłakana.
 - Tak. Już chyba tak. Wiele czasu potrzeba czasem, by zaakceptować 
nieuniknione.
 - Czy zobaczymy się jeszcze? - pyta nieoczekiwanie dla siebie Iga.
 - A chcesz? - w jego głosie słychać lekkie rozbawienie.

w SiECi CzaSów / Hanna polak-zając
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 - Nie - odpowiada zgodnie z prawdą Iga i też pozwala sobie na uśmiech.
 - Los i czas pokaże… - stwierdza mężczyzna.
 - Czasem pokazuje za dużo - odpowiada Iga i myśli o „pożyczonych” 
wspomnieniach.
 - A czasem nie to, co chcemy zobaczyć - dopowiada on i patrzy na nią 
przenikliwie. Obydwoje wiedzą, że te słowa dotyczą ich w takim samym 
stopniu.
 - Można też sprawić, by widziało się to, co się chce - mówi Iga, przypo-
minając sobie uporczywe poszukiwania mężczyzny. W kobiecie na balko-
nie, w niej, i w ilu jeszcze osobach… i w jak wielu czasach… - chciał wi-
dzieć swoją ukochaną córkę.
 - To prawda. Można, ale to nie pomaga. 
 - Tak - zgadza się Iga.
 - Teraz wiem, że prawda, choćby najtrudniejsza, jest lepsza od kłamstwa.
 - I od okłamywania siebie… - kończy Iga.
 Po tych słowach kontur mężczyzny zaczyna się zamazywać i zanikać, 
niczym mgła rozganiana przez wiatr. Najdłużej widać jego błyszczące 
czernią oczy i uśmiech. 
 - Niczym kot z „Alicji ”- myśli Iga i uśmiecha się do siebie.
 Tylko gdzie w takim razie jest to lustro? Kątem oka widzi przy krzy-
żu falującą i lśniącą taflę z nieokreślonej materii, która zapada się w sobie 
i znika, jakby wessana w ziemię.

 Gdy schyla się, dostrzega w trawie błyszczącą, lustrzaną powierzchnię 
o regularnym kształcie przypominającym pięcioramienną gwiazdę. Obra-
ca w dłoniach lśniący pentagram. 
 - Więc jednak Zbyszek coś odkrył - mówi do siebie na głos. I z wes-
tchnieniem odkłada przedmiot na swoje miejsce. 
 - Nie, tym razem nie ja - kręci przecząco głową.

I jednocześnie pojawia się myśl: - Losu się nie wybiera…

CZĘŚĆ I POPIÓŁ

Słońce zdawało się nie istnieć w gęstej zimowej 
poświacie. On szedł po białej ulicy Osińskiej, 
przerytej śladami wszystkich rodzajów kół, jakie 
człowiek zdołał wynaleźć. (...)

paweł szulik

spopielony
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I. POPIóŁ

S łońce zdawało się nie istnieć w gęstej zimowej poświacie. On szedł 
po białej ulicy Osińskiej, przerytej śladami wszystkich rodzajów 
kół, które człowiek zdołał wynaleźć. Wokół niebo zdawało się spły-

wać na dół, czyniąc ten pochód jeszcze bardziej męczącym. Wszechobec-
na mgła otulała pokryte śniegiem drzewa sprawiając, że sceneria przypo-
minała dziwny sen albo którąś z baśni Andersena. Stawiał kroki powoli, 
jakby od niechcenia. Ach, ten ciężar własnej istoty. Gdyby jego nogi mo-
gły mówić, już dawno zawyłyby z bólu albo od razu bezgłośnie i bezsze-
lestnie upadłyby na którejś z bezkresnych dróg. Zapewne jakiś wielki kla-
syk, miłujący grekę i łacinę, odnalazłby w nim teraz Odyseusza, Eneasza 
albo chociażby przekraczającego Rubikon mistrza gry w kości. Miał pięk-
ny, czarny, obsypany śniegiem wełniany hełm i ortalionową zieloną zbro-
ję. Wszystkie dziury na jego czarnych, sztruksowych nagolennikach przy-
pominały o tych ciężkich bojach, które przyszło mu stoczyć z bandą wred-
nych Germanów. Jego brudne, ośnieżone buty, uszyte przez niewolników 
w dalekich krainach, już parę lat temu nadawały się do wyrzucenia. Jed-
nak z każdym kolejnym krokiem stawało się to coraz trudniejsze. Niewie-
le kroków pozostało już do końca.
 Rozmyślał. Zawsze tak robił, gdy droga mu się dłużyła. Pomimo mro-
zu odruchowo pogłaskał się po swojej brodzie, odlatując w krainę fantazji. 
Zmęczony Rzymianin miał duszę romantyka. Gdzieś tam daleko, w jego 
zmęczonym sercu, oprócz wypitego alkoholu, tliła się także iskierka tych 
wszystkich uczuć, które kiedyś tak często władały nim jak woźnica powo-
zem. Czasem, w takich właśnie chwilach zawieszenia w sublimującej rze-
czywistości, tliła się nieco bardziej, przywołując wspomnienia albo bu-
dząc do życia śpiące marzenia. 
 Oczy wędrowca stawały się wówczas nieco bardziej nieobecne niż 
zwykle. Słabe i już od dawna „skrótkowidzone”, w takich chwilach jesz-
cze bardziej zniekształcały przekazywany obraz, odsłaniając to, co tkwiło 
w środku. 
 Wspominał odległe lata. Te ciepłe, pogodne, jak i te zimne i gorzkie, 
podobne do obecnego. Obrazy, postacie, uczucia - wszystko mieszało 
się bez jakiegokolwiek porządku w jego małej głowie. Wydawało mu się 
wręcz, że słyszy te wszystkie słowa, znajome dźwięki i szmery. Jednak je-
dyne, co mógł naprawdę usłyszeć w tej chwili, to plusk śniegu i szum wia-
tru. Kroczył więc naprzód, mając cichą, zupełnie nieuzasadnioną nadzie-

ję, że jednak nie będzie musiał oglądać tego, co znajdowało się na końcu 
drogi.
 Wtem z oblepiającej wszystko szarej otchłani, wyłonił się kolejny wę-
drowiec. Stary romantyk początkowo go nie zauważył, upojony wspo-
mnieniami oraz trunkiem, który wypił wychodząc w drogę. Postać z każ-
dym krokiem krystalizowała się przed nim coraz bardziej. Początkowo 
była zwykłą, czarną marą oblepioną szarością, lecz teraz przyjęła postać 
bardzo dziwnego człowieka.
 Ów człowiek był ubrany na czarno od stóp do głów. Wypadałoby pod-
kreślić, że była to czerń absolutnie doskonała. Białe płatki śniegu w żaden 
sposób nie były w stanie ani jej zaburzyć, ani tym bardziej rozjaśnić. Nie 
były w stanie nawet zmoczyć wędrowca. Opadały jedynie na jego czarny 
płaszcz, ginąc błyskawicznie. Jego czarne, wysokie buty również urządza-
ły prawdziwy pogrom wszystkim płatkom, którym pomimo wszystko uda-
ło się upaść na dół. Prowadził na krótkiej smyczy czarnego kota ze zło-
tą, idealnie wypucowaną obrożą. Kot nieustannie rozglądał się po otocze-
niu, próbując dostrzec coś we mgle. Nie mogąc skupić na niczym swojego 
przeszywającego kociego wzroku, co chwilę zerkał na swojego właścicie-
la w dość nienaturalny jak dla kota sposób. Podobnie jak jego pan, kot był 
prawdziwym zabójcą płatków śniegu. Jego sierść nie była nawet lekko wil-
gotna i sprawiała wrażenie, jakby ktoś pomalował ją najczarniejszą z moż-
liwych farb.
 Wędrowiec równomiernym, wolnym tempem zbliżał się do romanty-
ka, cały czas patrząc na jego zmęczoną, przeoraną zmarszczkami czerwo-
ną twarz. Gdy wykrystalizował się już na tyle, by móc wyrwać go z zadu-
my, odezwał się tonem pewnym i nieco podniosłym, zupełnie jak prorok 
niosący złe wieści:
 - Maksymilianie! Maksymilianie! Idź! Oto kres! Tysiące włóczni już 
czeka! Nie zwlekaj, nie zwlekaj. Idź, oto idź. Runo nicości, złoty róg, 
nie dostaniesz ostatniej nagrody, nie obroniłeś królestwa i miasta popio-
łów. Prochem zostaniesz, popiołem, zimną czaszką na pustyni, rozdartą 
przez dzikie sępy. Nie dałeś świadectwa. Skiśniesz, sczerniejesz. Chodź, 
oto chodź! - skończył ogłaszać swoje wielkie proroctwo, a jego kot otwo-
rzył czarny pyszczek, pokazując wszystkie zęby. Sprawiał wrażenie małe-
go lwa, który chciałby prawdziwie zaryczeć, jednak było go stać jedynie 
na krótki koci pisk.
 Maksymilian wyglądał jak porażony piorunem. Po prostu stał na za-
śnieżonej ulicy, wpatrując się w czarne oczy przybysza, starając się zrozu-

SpopiELoNY / paweł Szulik
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mieć sens jego słów oraz powód jego 
obecności. W tej samej chwili tuż obok 
nich przejechał niebieski „żuk”, ob-
sypując wszystko mokrym śniegiem. 
Maksymilian obejrzał się za furgo-
nem, przetarł twarz rękawem, odwró-
cił się, lecz tajemniczy przybysz ulot-
nił się błyskawicznie, nie pozostawia-
jąc po sobie żadnych śladów. Jego sko-
łowany, zbity z tropu umysł resztkami 
sił szukał różnych hipotez mogących 
tłumaczyć wszystkie te dziwne wyda-
rzenia. Alkohol. To na pewno alkohol. 
Niedobór insuliny. Głód, mróz, zmę-
czenie, dużo tego. 
 Z każdym krokiem czuł się coraz 
gorzej. Śnieg padał coraz gęściej, jesz-
cze bardziej utrudniając drogę. Jego 
na wpół przymknięte oczy z trudem 
odnajdywały prawidłowy tor na ośnie-
żonym chodniku. Wokół gęstniała be-
tonowa dżungla pełna ludzi w szarych 
blokach, grzejących się przy pokojo-
wych grzejnikach. Jeszcze, jeszcze tro-
chę. Na ulicy nie było już nikogo, po-
goda zdecydowanie nie sprzyjała spa-
cerom. Nie myślał już o niczym, nie 
widział już prawie niczego, zresztą nic 
nie było warte ujrzenia. 
 Już nawet te niskie żywopłoty, zwy-
kle odporne na upadki dzieciaków, si-
kanie psów i deptanie pijaków, teraz 
poddawały się zwałom śniegu i przera-
żająco niskiej temperaturze. Wydawa-
ło się, że dla nich wiosna już nie przyj-
dzie, nie zagości w nich zieleń i nie roz-
budzi nowych liści i kwiatów. Wszyst-
ko zdawało się powoli umierać.Foto: 

PIOTR BORYS SIKORA
„Pejzaż najbliższy”
(2010)
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 Zwykle kochał to miasto. Żory od zawsze były dla niego prawdziwym 
domem. Jednak, patrząc na szare bloki osiedla Pstrowskiego, poczuł smu-
tek. Zimne, ciężkie budowle patrzyły na niego z góry, jakby były gotowe 
rzucić się na niego i pogrzebać go żywcem. Zasypane śniegiem osiedle po-
zbawione było życia. Śnieg jakby sprzymierzył się z chmurami otaczając 
wszystko. Człowiek był tutaj niejako niewolnikiem swojej małej szufla-
dy zatopionej w zimnym betonie. Potrzebował tylko trochę miejsca, tro-
chę zieleni, trochę przyjemności i tylko trochę prawdziwego życia. Pomi-
mo tego, że nowy 1989 rok zaczął się przeszło tydzień temu, po klatkach 
bloków wciąż walały się puste butelki po wszelkiego rodzaju alkoholach. 
W głowie Maksa zrodził się szalony pomysł, by sprawdzić, czy w którejś 
z nich coś aby nie zostało. Pomimo wszystko jednak nie był na tyle pijany, 
aby bawić się w takie rzeczy. 
 Poczuł ból. Nie wiedzieć czemu był on nagły, dziki i przerażająco silny. 
Nie bolały go nogi, które mimo wszystko wciąż zapewniały o swym po-
słuszeństwie. Czuł piekielny ból w piersiach. Skulił się, chwycił jedną ręką 
za pierś i szedł dalej. Minął stary, blaszany i zardzewiały kiosk, w którym, 
odkąd temperatura przez całą dobę zaczęła utrzymywać się poniżej pozio-
mu -10˚C, nikt niczego nie sprzedawał. Skręcił w alejkę prowadzącą do 
jego szuflady.
 Podszedł do wrót betonowego domu. Zmagając się z bólem i ciągłym 
problemem z utrzymaniem równowagi, przetrzepywał wszystkie kiesze-
nie w poszukiwaniu kluczy. Gdy w końcu udało mu się je znaleźć, krwi-
ście czerwoną od mrozu ręką otworzył wielkie metalowe wrota i wszedł do 
środka. Ból dławił jego serce i oddech.
 Na klatce schodowej, pomimo jeszcze wczesnej pory, panował pół-
mrok. Żarówki nie działały, a małe okienko w drzwiach dostarczało bar-
dzo niewiele światła. 3 piętra - tyle jeszcze pozostało. Maksymilian, wciąż 
trzymając się za pierś, rozpoczął ostatni etap drogi do domu.  Ból rósł 
w siłę. Zbierał wręcz wszystkie możliwe rezerwy, by ostatecznie ruszyć 
do bitwy i zacisnąć pętlę wokół słabnącego serca. Maksymilian czuł nie-
samowite kłucie, rozrywało go od środka, zatrzymywało oddech, odbiera-
ło wzrok. Przestał piąć się w górę, jednak było już za późno.
 Starał się krzyczeć, wyrzucić wszystko, co kłuło go w środku, lecz nie 
był w stanie. Nikt nie przyjdzie, nikt nie osłoni upadającego Rzymianina. 
Włócznie już czekały, by zadać ostateczny cios. Wódz zrozumiał, że musi 
ulec barbarzyńcom. Osunął się, tracąc resztki swoich sił. Upadł na betono-
we zimne schody. Trudno byłoby to nazwać bolesnym upadkiem. Po pro-

stu upadł lekko, naturalnie, zupełnie jakby jego upadek był nieunikniony 
tak jak upadek owocu, który już zbyt długo wisiał na swojej gałęzi. Leżał 
tak, ginąc od bólu i wewnętrznego piekła w sercu. Jego oczy już się zamy-
kały, nie było już nic więcej do zobaczenia i usłyszenia. Powoli ogarniała 
go ciemność, z której nikt nie mógł go wydobyć.

II. ISkRa

 Młoda, skrajnie wyczerpana pielęgniarka Jadwiga szła spokojnie szpi-
talnym korytarzem. Jej ubrudzony fartuch bardziej przypominał odzie-
nie kucharki lub zapracowanej praczki niż pielęgniarki. Zwykle piękna, 
uśmiechnięta twarz z delikatnymi rysami, teraz była zmęczona i bardzo 
przygnębiona. Jej koleżanki zapewne kończyły teraz swoją zabawę na pry-
watnych balach, bardzo skromnych, ale za to z pewnością udanych. Ona 
tymczasem już dwunastą godzinę pełniła dyżur. „Mam dosyć”- pomyślała, 
po raz setny zawiązując wciąż spadający kitel.  
 - Jak tam ci robotnicy z tego autobusu? - zapytała się jej koleżanka 
Magda, niska, puszysta brunetka.
 - Dwóch zmarło, kilku ma ciężkie złamania, jednego jeszcze operują, 
może przeżyje, paru wyszło bez szwanku. - Odpowiedziała bez jakichkol-
wiek emocji, zupełnie jakby mówiła o jajkach, które potłukły się w kuchni.
 Jadwiga zdążyła się przyzwyczaić do śmierci. Żorski szpital, w któ-
rym pracowała od trzech miesięcy, często bywał szpitalem tylko z nazwy. 
Wówczas bardziej przypominał on przystanek na drodze do kostnicy. Po-
mimo tego, widząc każdą ofiarę czy to głupiego wypadku, czy rozstrze-
lania bądź też braku odpowiednich lekarstw, w głębi duszy płakała. Każ-
dy odchodzący człowiek zostawiał coraz większe ślady na jej delikatnej, 
wrażliwej osobowości. Nie mogła tego okazywać. Nie było na to ani cza-
su ani miejsca. 
 - Szkoda chłopaków, wszystko przez te autobusy- odpowiedziała Mag-
da, a na jej twarzy zagościło szczere współczucie - Jadźka, skocz pomóc 
na porodówkę, ta kobieta ze wsi, co ją przywieźli po północy, jednak uro-
dziła. Dziecko jest strasznie liche, lekarz mówił, że nie wiadomo, czy prze-
żyje. Ja muszę przygotować leki. - Ostatnie zdanie wypowiedziała tym 
specyficznym, usprawiedliwiającym tonem, który jednocześnie wskazy-
wał, że Jadzia nie miała innego wyjścia jak iść i pomóc na innym oddzia-
le. Nie zamierzała protestować.
 Szła więc ciemnym korytarzem w stronę odległego oddziału, obserwu-
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jąc przez szybę pierwszy wschód słońca w nowym roku. Promienie sło-
neczne powoli odsłaniały śnieg zalegający przed wejściem do gmachu. 
Jednocześnie zdawały się wpływać do ciemnych i strasznych korytarzy 
szpitala. Nowy 1946 rok drzwiami i oknami rwał się do budynku, wciąż 
tkwiącego w roku poprzednim. W szpitalu brakowało praktycznie wszyst-
kiego. Budynek, częściowo zburzony w czasie wojny, wciąż, podobnie jak 
całe miasto, nosił bolesne piętno. Przechodząc korytarzami odbudowywa-
nego szpitala czy też ulicami miasta, ciągle czuło się przytłaczający smu-
tek panujący w tym okaleczonym żorskim grodzie. Od zakończenia woj-
ny nie minął nawet rok. Niektórych budynków w ogóle nie odbudowywa-
no, wciąż kryły zapomniane, smutne historie swoich poległych właścicie-
li. Plac kościelny i miejski Rynek ciągle nosiły ślady niszczącej siły, któ-
ra przeszła przez to spokojne miasto, rujnując życie i budynki jego miesz-
kańców.
 Jadwigę pod wpływem zmęczenia naszły refleksje o tym, że nadszedł 
nowy rok, ktoś umarł, ktoś się rodzi, coś się zaczyna a coś kończy, coś jest 
i w efekcie czegoś nie ma. Gdyby to opisać, wyszłyby z tego niejedno-
znaczne, smętne filozoficzne popisy, których nikt by nie kupił, a mało kto 
by zrozumiał. Wiedziała jedynie, że pomimo upływającego czasu musi po-
zostać tutaj, że wciąż była potrzebna.
 Ciemny korytarz, przywołujący tysiące jeszcze czarniejszych myśli, 
powoli się kończył. Z ostatniej sali wydobywało się światło. Sztuczne, ja-
sne promienie spotykały się w samym środku korytarzowego mroku z na-
turalnym słonecznym światłem. W efekcie wyjście z porodówki można by 
nazwać prawdziwą oazą światła. Promienie nadlatywały z obydwu stron, 
łącząc się ze sobą i wpadając w prawdziwy miłosny taniec. 
 Jadwiga nie dała się jednak wciągnąć w słoneczny wir. Wciąż pogrą-
żona w zadumie, wkroczyła powoli na porodówkę. Sala, podobnie jak 
wszystkie inne w szpitalu, była brudna, ciasna i źle wyposażona. W sali 
tego typu powinno znajdować się od kilku do kilkunastu łóżek. Jednak ze 
względu na to, że porody zdarzały się tu średnio raz, czasami dwa, a bar-
dzo rzadko 3-4 razy w tygodniu, na sali pozostawiono jedynie trzy łóż-
ka. Resztę przeniesiono do innych sal. Na jednym z łóżek leżała Matka. 
Wyglądała naprawdę tragicznie. Oczy jej były bezdenne, unieruchomio-
ne. Blada spocona twarz nie wyrażała absolutnie niczego prócz skrajnego 
wyczerpania. Stał nad nią pochylony doktor Konowałowski - lekarz, któ-
ry miał za zadanie odbierać porody. Wyznaczono go do tej roli, ponieważ 
w czasie wojny zdobył trochę doświadczenia, a gdy wojna już się skoń-

czyła, zrobił szybki kurs. Pochodził z Lubelszczyzny, oddelegowano go 
do Żor, aby jakoś skompletować kadrę niezbędnych miastu lekarzy. Na-
leżał do grupy tych ludzi, którzy w zamian za przywileje i obietnice lep-
szego życia mogliby zrobić wszystko. Był oddanym członkiem partii, jed-
nak sprawy ideologiczne w ogóle go nie interesowały. Trudno byłoby go 
nazwać ginekologiem albo położnikiem. Niektórzy z trudem zwracali się 
do niego per „doktorze”. Człowiek ten ewidentnie minął się ze swoim po-
wołaniem. Zresztą jedyne powołanie, które mógł spełniać, czekało na nie-
go w przyszpitalnym barze. Było przeźroczyste i co wieczór przepalało 
gardło.
 Był tam jeszcze Ojciec. Jadwiga nie widziała jednak jego twarzy. Stał 
jak zahipnotyzowany przy oknie, wpatrując się w dal. W pewnym momen-
cie przyłożył obydwie ręce do twarzy, zupełnie jakby chciał zapłakać. Nie 
uronił jednak ani jednej łzy.
 - Tak jak powiedziałem, mały jest póki co na oddzielnej, przygotowanej 
sali, zrobiliśmy wszystko, co trzeba. Gdyby się urodziło dwa, może trzy 
tygodnie później, byłyby większe szanse, a tak to niewiele mogę obiecać. 
Będę u siebie. Jakby czegoś trza było, to Jadzia tu chwilę posiedzi i pomo-
że. Prawda, Jadziu? - Konowałowski uśmiechnął się zalotnie do Jadwigi, 
a następnie zrobił krok w jej stronę.
 - Tak, doktorze - odpowiedziała ze spokojem. 
 - No to dobrze, będę u siebie. - Gdy wychodził, delikatnie, zupełnie 
przypadkiem oczywiście, klepnął Jadzię po pośladkach a następnie wy-
szedł cały rozpromieniony. 
 Przyzwyczaiła się do takich zagrywek. Była jeszcze młoda, jeszcze 
atrakcyjna. Bardzo wielu mężczyzn zwracało na nią uwagę. Konowałow-
ski cały czas liczył, że uda mu się uwieść młodą pielęgniarkę. Jadzia była 
jednak odporna. Bardzo odporna. Drwiła z amanta, którego stać było jedy-
nie na sprośnie żarty i ordynarne zachowania. Penelopa w kitlu nie lubiła 
takich zagrań. Za bardzo ceniła swoją kobiecość i swoje piękno.
 Została sama w pokoju, z dwójką rodziców. Atmosfera stawała się nie 
do zniesienia. Dwoje zahipnotyzowanych, nieumiejących przyswoić tra-
gicznych faktów ludzi apatycznie wpatrywało się w dwa martwe punkty. 
Życie ich dziecka wisiało na włosku. Ich życie także zdawało się balanso-
wać na krawędzi.
 Jadzia powoli podeszła do matki. 
 - Czy mogę coś zrobić?- zapytała tonem łagodnym i lekkim.
 - Módl się, dziecko, ino tela - Matka była zdruzgotana.
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Foto: 
DAWID KAMIŃSKI  
„Pałac przy ulicy Zamkowej”
(III MIEJSCE, 2009)

 Ojciec w tym czasie odwrócił się 
od okna. Jego oblicze było przera-
żające nawet dla Jadwigi, która wie-
le widziała. Każda rysa na nieogolo-
nej twarzy, każde przebarwienie, dół, 
pryszcz, blizna zdawały się krzyczeć 
i stopniowo odrywać. Człowiek prze-
orany pługiem historii nosił piętno, 
piekące piętno, którym przypieczęto-
wane zostały złe czasy. Był jak zło-
czyńca, któremu na znak winy wypa-
lono żelazem czerwoną pieczęć stano-
wiącą dowód jego haniebnych uczyn-
ków. Jednak Ojciec nosił piętno, bę-
dąc niewinnym.
 Nie spojrzał ani razu na Matkę ani 
Jadwigę. Mętnymi oczyma patrzył 
przed siebie. Wyglądał zupełnie tak, 
jakby widział coś w tej pustce. Nie 
wiadomo, co to było. Jego oczy otwo-
rzyły swe bramy, światło było w sta-
nie dotrzeć tam, dokąd już nic nie jest 
w stanie dotrzeć. Widział coś, musiał 
coś widzieć. Dlatego chodził. Wy-
dawało się, że zastanawia się, myśli, 
układa coś w swojej głowie, na której 
już dawno zapanował deficyt owło-
sienia.
 - Maksymilian, Maksymilian. Tak 
go nazwiemy - wyrzekł z prawdziwą 
czcią i spokojem, zupełnie jak gdyby 
głosił proroctwo. 
Jadwiga chwyciła Matkę za rękę. 
Matczyne ręce były zimne, delikat-
ne i kruche. Życie zdawało się z nich 
ulatywać. Ojciec wciąż chodził i cho-
dził. Mijały minuty, dziesiątki minut, 
z każdym krokiem zdawał się jednak 
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wracać do świata żywych. Wyrzucał to wszystko z siebie, strzepywał ze 
swojego ciała, będąc w ciągłym ruchu. Przez okno zaczęły wpadać pro-
mienie słońca, zwiastując nowy dzień. 
 Milczał przez cały czas. Gładził jedynie swoją brodę, a jego oczy znów 
pogrążały się w zadumie. Momentami „gładzenie” brody zaczęło przypo-
minać jej rwanie. Zupełnie jakby Ojciec starał chwycić się jej i dzięki temu 
wyratować się z opresji. Silnym pociągnięciom była w stanie się oprzeć, 
jednak szybko biegnący czas był dla niej bezlitosny. Siwa broda zwykle 
jest atrybutem mędrca. Stary, pokaleczony chłop zupełnie nie przypominał 
oazy mądrości. Jedynie ta broda, już nie tak gęsta i czarna jak kiedyś, była 
ozdobą jego zmęczonej twarzy. Wciąż chodził i milczał pogrążony w za-
dumie.
 Wstaje nowy dzień, nowa przyszłość. Jest ciągle wśród żywych. Tak 
samo jego żona. Chałupa jest zniszczona, ale jeszcze stoi. Pole można za-
siać, budynki odbudować, ale trzeba rąk do tego. Wszystko, co ma, wszyst-
ko, co kocha i co jest dla niego najważniejsze, leży w sali obok otulone ko-
cami. Najważniejsze jest życie. Wszystko można zrobić, odzyskać, ale ży-
cia nie. Tak łatwo można je złamać, zniszczyć. Bóg jeden wie, po co, dla-
czego to wszystko, czemu w taki sposób? Są pytania, na które nie można 
znaleźć odpowiedzi. 
 Jadzia postanowiła, że czas w końcu coś zrobić, poza tym jej dyżur się 
kończył, a chciała mimo wszystko jakoś pomóc w obecnej sytuacji. Wsta-
ła, podeszła do Ojca i tym samym wyrwała go z głębokiej zadumy. 
 - Idź stąd, dziecko, wracej do swoich spraw, pomóc nie pomożesz, po-
cieszyć też nie pocieszysz. Idź stąd - głos Ojca był mocny, ciężki i szorst-
ki, brzmiał jak popsuty dziurawy kontrabas. 
 Jadwiga była już zbyt zmęczona na dłuższe rozmowy i uporczywe ofe-
rowanie swojej pomocy. Wyszła z sali. Może lepiej zostawić ich samych, 
chociaż na chwilę. Przeszła przez ciemny korytarz, kierując się w stro-
nę szatni. Przechodząc obok głównego wejścia do gmachu, ujrzała znany 
wszystkim portret „czerwonego wąsacza”. Wódz patrzył na nią surowym 
wzrokiem, niemalże ganiąc za okazywanie resztek człowieczeństwa. Wy-
glądał zupełnie, jakby zza ramy obrazu miał wyciągnąć rewolwer i odesłać 
do łagru albo od razu zastrzelić na miejscu. 
 Jadzia dostała zawrotów głowy ze zmęczenia. Niektóre szmaty uży-
wane do mycia podłogi były czystsze i świeższe od jej brudnego, przepo-
conego kitla. Idąc ciemnym korytarzem, czuła straszny chłód. Żadne cie-
pło nie byłoby w stanie jej teraz ukoić i uspokoić, ale jej ciało domaga-

ło się wyczekiwanego odpoczynku. Wyszła na schody przed budynkiem; 
wszystko wokół było zimne i szare. Spojrzała na ulicę, którą dokładnie rok 
wcześniej szli oświęcimscy męczennicy. Z pewnością było tu wtedy jesz-
cze zimniej i straszniej niż teraz. Nim ruszyła w swoją stronę, usłyszała 
płacz.. Nowy człowiek płakał i krzyczał. Po raz pierwszy w swoim życiu 
prawdziwie krzyczał. Otulony kocami, leżący na brudnym łóżku, płakał. 
Witał ciemny, zimny świat, który nie czekał na niego z otwartymi ramio-
nami. Brudne koce i szare podłogi szpitala tłumiły ten niesamowity krzyk 
życia, jednak Jadwiga słuchała. Po raz pierwszy słyszała życie, które zapa-
lało się, a nie gasło. 

III. PŁOMIEŃ

 Ulica Dworcowa, zwykle dość ruchliwa, obecnie była cicha i spokojna, 
podobnie jak wszystkie dochodzące do niej ulice. Słońce zaczęło powoli 
wschodzić. Pod metalowym szyldem „ZWUS - Zakład Wytwórczy Urzą-
dzeń Sygnalizacyjnych” zaczęli się zbierać ludzie, nastąpił koniec noc-
nej zmiany. Miasto budziło się powoli z nocnego letargu. Piękne poranne 
chmury niczym biała płachta okrywały niebo, które jeszcze pragnęło po-
zostać w cichym i zimnym nocnym śnie. Przy zakładowych drzwiach po-
jawił się mężczyzna ubrany w roboczy kombinezon. Jego twarz była brud-
na, jego ręce czarne. Był wycieńczony. Maszyny odlewnicze, produkowa-
ne i sprowadzane ze Związku Radzieckiego, oprócz sierpa i młota miały 
jeszcze jedną charakterystyczną cechę - często ulegały awariom. Wówczas 
brygadziści, technicy, elektrycy, spawacze i wszyscy inni pracownicy za-
kładu stawali na głowie, aby na nowo je uruchomić. Tego wymagał od nich 
zakład. Tego oczekiwała partia i jej przywódcy, zarówno ci lokalni, żorscy, 
jak i sam towarzysz Gierek. Wszystko w imię „szczęścia i dobrobytu oj-
czyzny”. Mężczyzna w kombinezonie, gdy słyszał o tych wszystkich ha-
słach, przeważnie był zmuszony powstrzymywać odruch wymiotny. Swój 
otrzymany parę miesięcy wcześniej Order Zasługi PRL dał dziecku jako 
zabawkę. Nigdy nie dał się oprzeć pokusie posiadania pięknej czerwonej 
legitymacji. Nie chciał być w partii, lecz partia przez długi czas próbowała 
zmienić ten stan rzeczy. Jednak on przez lata był nieugięty. Partia nie lubi 
być odrzucana i bywa mściwa. Gdzieś tam w biurach i archiwach jej człon-
kowie zaczęli zapisywać wszystko, co mogłoby zaszkodzić buntowniko-
wi. On sam wiedział o tym lub przynajmniej przypuszczał, że może gdzieś 
istnieć teczka z jego imieniem i nazwiskiem. W gruncie rzeczy jednak miał 
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to, jak mówił, w „głębokim poważaniu”.
 Mężczyzna otarł twarz chustką a następnie zapalił papierosa marki 
„sport”. Mocny papierosowy dym napełnił jego płuca, jednocześnie uspo-
kajając zmęczony organizm łaknący nikotyny. Spakował resztę swoich 
rzeczy do torby i powoli ruszył w stronę mieszkania na osiedlu Pstrow-
skiego.
 - Maks, przyjdź sam wieczorem, to poszpilomy w skata- na pożegna-
nie krzyknął jeden z kolegów. Maks tylko przytaknął i odkrzyknął radośnie: 
- Przyjdą, Oskar, przyniesa halba. - Skręcił następnie w ulicę Dworcową, 
przeszedł przez przejazd kolejowy i ruszył w stronę rynku. Ulica zdawała 
się być dla zmęczonego robotnika zdecydowanie za długa. Jednak pomimo 
zmęczenia Maks nie wybrał najkrótszej drogi do domu. Postanowił chociaż 
na chwilę wstąpić do parku miejskiego, który o tej porze wprost emanował 
prawdziwą siłą spokoju. Po krótkim spacerze po parku Maks wszedł w ulicę 
księdza Klimka. Minął duży budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i wówczas 
ujrzał grupę ludzi zmierzających w stronę kościoła Filipa i Jakuba. Za chwi-
lę miała się rozpocząć poranna msza. Maks zostawił za sobą kościół i, mi-
nąwszy znajdującą się na rogu Cepelię, wkroczył na żorski Rynek. Był kom-
pletnie sam. Wyrzucił drugiego już papierosa i ruszył przed siebie. Ulice, 
zwykle żwawe i pełne życia, tętniące nim niczym miejskie żyły, teraz były 
całkowicie puste. Jeszcze nie obudziły się z nocnego letargu. Lubił ten wi-
dok. Był wykończony, pragnął tylko wejść do mieszkania, zjeść coś i iść 
spać. Każdy, nawet najmniejszy fragment jego ciała doskonale jeszcze pa-
miętał dopiero co zakończoną ciężką pracę. Czuł się zupełnie tak, jakby każ-
dy z tych fragmentów miał za chwilę oderwać się od reszty i pofrunąć w ota-
czającą przestrzeń, a następnie rozpłynąć się w niej. Jednak szedł dalej na-
przód. Szare kamienice, zbudowane na wojennym gruzie i popiele, zdawa-
ły się patrzeć na niego ze współczuciem. Witryna „Restauracji Rynkowej”, 
zwykle będąca symbolem skromnego, PRL-owskiego luksusu, w zachmu-
rzonej porannej poświacie wyglądała zupełnie zwyczajnie. Maks przypo-
mniał sobie, jak zaprosił tam swoją ukochaną żonę Marię. „Trzaby kiedy 
gdzieś się wybrać z Maryśką”- pomyślał i od razu uśmiechnął się. Pośród 
trudnej szarej rzeczywistości żona i mały Kuba byli dla niego wszystkim. 
Wyszedł z pustego zachmurzonego Rynku i wszedł w ulicę Kościuszki.
 W połowie ulicy znajdowała się piekarnia należąca do starego żorzani-
na - pana Mrozka. Otworzył on właśnie drzwi i wyszedł na ulicę.
 - Witej Maks - piekarz przywitał Maksa ze szczerym uśmiechem 
na ustach.

 - Dzień dobry, panie Mrozek - Maks nigdy nie był aż tak zmęczony, żeby 
nie zamienić z nim chociaż paru słów. - Jak tam zdrowie, dalyj w krzyżu 
boli? - zapytał Maks tonem, który zupełnie nie wskazywał na jego skrajne 
wyczerpanie i pragnienie powrotu do domu.  - Ano, trocha lepiej, ale dalyj 
boli. Jak tam ten twój bajtel? Poczekej sam ino, dom ci do niego jaki koło-
czyk - oznajmił pan Mrozek i sięgnął po mały kołaczyk z serem i posypką. 
Maks wziął go, chciał zapłacić, ale stary piekarz nie przyjął zapłaty. 
 Słońce już całkowicie wzeszło i jasnymi, czerwcowymi promieniami 
rozgoniło chmury. Maks doszedł do swojego zatopionego w betonie domu 
i uśmiechnął się. Patrzył na kwitnące drzewa, na wychodzących do pra-
cy skromnie ubranych ludzi, na stojące przy blokach „maluchy”, polone-
zy czy też wysłużone syrenki. Był zmęczony, ale też szczęśliwy, że jest 
już w domu. - Dzień dobry panie Maksymilianie - przywitała go przemiła 
pani Kasia - sprzedawczyni w mieszczącym się tuż obok bloku kiosku Ru-
chu. - Dzień dobry, pani Kasiu - odpowiedział Maks. Wciąż jeszcze młody, 
zakładowy mechanik bardzo podobał się kioskarce, jednak ten za bardzo 
kochał swoją żonę, aby myśleć o innych kobietach. Energicznie otworzył 
ciężkie metalowe drzwi i wszedł na drugie piętro po bardzo słabo oświetlo-
nych blokowych schodach. Marysia utuliła zmęczonego wędrowca, przy-
rządziła mu solidne śniadanie i przygotowała łóżko. Mały Kuba, wciąż 
ubrany w kolorową piżamkę, podbiegł do ojca i chciał się bawić. Odmo-
wa nie wchodziła w grę. Maks przez chwilę pobawił się z brzdącem, wy-
ciągnął z torby kołaczyk i dał synowi z zastrzeżeniem, że może go zjeść 
dopiero po śniadaniu. Wędrowiec umył się, przebrał i po posiłku, z uśmie-
chem na ustach, rzucił się na swoje łoże. Może nie było najwygodniejsze, 
ale w tej chwili nie miało to znaczenia. Wykończony żywiciel rodziny za-
snąłby nawet na łożu fakira.
 Dni uśmiechu mijają szybko. Letnie promienie mają to do siebie, 
że zdają się jeszcze bardziej przyśpieszać pędzący czas, w przeciwieństwie 
do zimowego śniegu, który raczej go spowalnia. Pośród słodkiej, szarej co-
dzienności oraz otaczającej monotonii oczywiście zdarzają się chwile nie-
zwykłe, takie jak wspólna kolacja w restauracji na Rynku, spacer po parku 
czy też wyjazd załadowanym po brzegi maluchem w Beskidy. Jednak ta-
kie chwile jeszcze bardziej podkręcają rozpędzoną maszynę czasu, zupeł-
nie tak, jakby wszystkie „siły wyższe” pragnęły, aby ludzka radość szyb-
ko zniknęła i człowiek znów pogrążył się w szarości i codzienności. Minął 
czerwiec, nadszedł lipiec, a po lipcu pamiętny sierpień 1980 roku. 
 W miarę rozwoju wydarzeń w sercu skromnego mechanika rosła na-
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dzieja. Obrazki pokazywane w czarno-białych telewizorach sprawiały, 
że cała załoga żorskiego „ZWUS-u” odczuła powiew zmian. Maria szyła 
w domu flagę z nowym, biało-czerwonym logo „Solidarności”, Maks z ko-
lei robił co mógł, aby jak najbardziej poszerzyć grono związkowców. Mie-
siące mijały, a robotnicy i wszyscy mieszkańcy miasta żyli nadzieją, że w 
końcu uda się rozmontować system szarości otaczający wszystko i wszyst-
kich. Coroczny pochód pierwszomajowy w roku 1981 wyglądał zupełnie 
inaczej. Wśród ludzi idących Rynkiem oraz ulicami gen. Szeptyckiego i S. 
Moniuszki czuło się nadzieję na to, że jest to ostatnia tego typu uroczy-
stość. Miejscowi partyjni dygnitarze, na czele z sekretarzem Kuczkiem, 
byli niepewni i skonfundowani. Obserwując wydarzenia w kraju oraz na-
stawienie mieszkańców Żor, niepokoili się coraz bardziej. Wiosna przyno-
siła żorzanom wszystko to, na co czekali od lat.
 Wiosną Maks coraz częściej wychodził ze swojego osiedla i wybierał 
się na spacery do małego parku miejskiego. Park, oddzielający śródmie-
ście od osiedla 30-lecia, był swego rodzaju terenem pośrednim, granicz-
nym. Przechodzień idący od strony Rynku przechodził wpierw przez sta-

re ulice, pamiętające dziesiątki pokoleń, tysiące chwil i zdarzeń. Następnie 
przechodził przez owo nieco zaniedbane, spokojne miejsce, by w końcu 
ujrzeć przygotowany przez władzę osiedlowy „raj”. Pseudonowoczesność 
została tutaj rozciągnięta pomiędzy ogromnymi betonowymi budowlami, 
zamykającymi i szufladkującymi życie mieszkańców. W gruncie rzeczy 
osiedle to niczym nie różniło się od innych, jednak było najstarsze i naj-
bardziej wyczekiwane. Miało ono rozwiązać wszystkie problemy urba-
nizacyjne, być miejscem zamieszkania a jednocześnie odpoczynku jego 
mieszkańców. Jednak Maks, patrząc na betonowe bloki górujące nad koro-
nami parkowych drzew, czuł się jak mała mrówka, której wydzielono nie-
wielką przestrzeń w jednym z podobnych betonowych mrowisk. 
 Minęła wiosna, minęło także lato. Jesienią spadające liście tworzyły 
w parku miejskim złote dywany, pokrywające parkowe ścieżki. Drzewa 
przy bloku Maksa także zostawiały na chodnikach swoje czerwone bądź 
też żółte ślady. Kuba, który od września rozpoczął naukę w Szkole Pod-
stawowej nr 2, dumnie kroczył pośród tych „liściastych” dywanów z ko-
lorowym tornistrem na plecach. Pomimo tego, że już nawet w delikate-

Foto: 
ŁUKASZ KULAWIŃSKI
„Tęcza”
(2010)
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Foto: 
PIOTR BORYS SIKORA
„Mokro wszędzie”
(I MIEJSCE, 2010)

sach na Rynku zaczęło brakować pod-
stawowych produktów, życie rodziny 
Maksa, jak i wszystkich pozostałych 
żorzan, toczyło się w miarę spokoj-
nie. Spokój i nadzieja nie mogły jed-
nak trwać wiecznie.
 Kubuś, który przeważnie lubił bu-
dzić się wcześnie, tego dnia obudził się 
jeszcze wcześniej niż zwykle. Zrzucił 
z siebie kolorową kołdrę i podszedł do 
okna, aby poobserwować trochę za-
sypane śniegiem podwórko przy blo-
ku numer 4. Była niedziela - czas od-
poczynku, zabaw na śniegu i oczy-
wiście pysznego obiadu. BUM BUM 
BUM - nagle, zupełnie niespodziewa-
nie, ktoś zaczął walić w drzwi. Ku-
buś nie wiedział, co się dzieje. Mama 
szybko ubrała szlafrok i otworzy-
ła drzwi. Wtedy chłopczyk napraw-
dę się wystraszył. Do ich mieszkania 
błyskawicznie weszło kilku panów. 
Dwóch z nich miało niebieskie mun-
dury, pozostali byli ubrani w szare, 
zimowe płaszcze. Zrobiło się bardzo 
głośno, dziwni panowie przekrzyki-
wali się nawzajem. Z pokoju wyszedł 
wtedy tata. Kubuś był pewien, że wy-
goni on niegrzecznych panów, szybko 
zamykając za nimi drzwi, jednak tak 
się nie stało. Panowie zabrali tatę ze 
sobą. Kubuś podbiegł do drzwi, sta-
rał się coś zrobić, zatrzymać ich, prze-
szkodzić im. Jednak drzwi się zatrza-
snęły. Tata zniknął, mama pogrąży-
ła się w płaczu. Małego Kubę także 
ogarnął wielki smutek. Nie rozumiał 
niczego z tego, co się stało, lecz wie-
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dział, że tata jest w niebezpieczeństwie.
 Dzień ten był chyba jednym z najsmutniejszych i najbardziej ponu-
rych dni w całej, ponad siedemsetletniej historii żorskiego grodu. Zanim 
Maks dojechał do aresztu, zdołał jeszcze zobaczyć ośnieżone ulice, pa-
trolowane przez milicjantów i wojskowe blokady ustawiane na drodze 
prowadzącej do Katowic. W kilka godzin panom w mundurach udało 
się zdławić całą nadzieję panującą wśród mieszkańców miasta. Areszto-
wania objęły działaczy Solidarności oraz pracowników ZWUS-u, zaan-
gażowanych w działania związku. Miasto opustoszało, nikt nie miał za-
miaru wychodzić na ulice. Zamiast ludzi na ulicach zagościł prawdziwy 
strach i niepokój. Można go było zauważyć absolutnie wszędzie. Wystra-
szeni ludzie, wystraszone budynki, skwery, drzewa. Nikt się nie śmiał, 
nikt nie spacerował, miasto zamarło z przerażenia. Obwieszczenia i za-
wiadomienia tłumaczące ten nowy „stan” rzeczy były widoczne wszę-
dzie. Można było na nich wyczytać wielkie słowa, logiczne przyczy-
ny i skutki. Rzeczywistość stawała się jednak tak bardzo surrealistyczna 
i przerażająca, że nikt nie był w stanie jej uporządkować i wyjaśnić.
 Maks nigdy nie był aresztowany ani tym bardziej przesłuchiwany. 
Wszechwiedząca, dbająca o obywateli władza uznała, że teraz przy-
szedł czas, aby te zaległości nadrobić. Przesłuchania ciągnęły się godzi-
nami, pokazywano mu zdjęcia, bito go i poniżano. Pytano go o kolegów 
z zakładu, o działaczy poznanych w związku, a nawet o relacje z żoną 
i dzieckiem. Po paru dniach, wypełnionych bolesną rutyną pytań, ciosów 
i gróźb, Maks poczuł się zupełnie tak, jakby tracił kontakt z rzeczywisto-
ścią. Stał się obojętny, otępiały, nic już nim nie wstrząsało ani specjal-
nie go nie przerażało. Nieustannie myślał o Marii i Kubie. Co się z nimi 
dzieje? Czy Marysia sobie radzi? Czy nie zwolnią jej ze spółdzielni? Jak 
się czuje Kuba? Pytania mnożyły się i mnożyły. Czuł, że ma już dosyć. 
Dość, dosyć, dosyć! Jednak człowiek nie zawsze ma możliwość wyboru. 
 Każde uwięzienie ma to do siebie, że kiedyś musi się skończyć. Czło-
wiek odchodzi z więzienia i jest wolny bądź też opuszcza je umiera-
jąc, jednocześnie zostawiając za sobą kajdany. Wielu ludzi, opuściwszy 
więzienie, wciąż jednak nosi w sobie jego ciężkie brzemię. Maksymi-
lian opuścił areszt w Katowicach po paru miesiącach, jednak nie przestał 
być więźniem. Po powrocie do domu wciąż nosił w sobie ciężkie kajda-
ny. Uśmiech stawał się coraz rzadszym, praktycznie niewidywanym go-
ściem w jego domu. Jego miejsce zajął alkohol. Maria nie poznała swo-
jego męża po jego powrocie. Stał się bardzo apatyczny, nieustannie zmę-

czony. Próbowała mu pomóc, jednak Maks szukał ukojenia w przeźro-
czystych butelkach. Po alkoholu stawał się agresywny, choć nigdy wcze-
śniej się to nie zdarzało. Ponoć najcenniejszą rzeczą, którą więzień może 
stracić nie jest godność, lecz i nadzieja. Maksymilian stracił pracę, stra-
cił wówczas i nadzieję. 
 Pewnego dnia, gdy po raz kolejny wrócił do domu pijany, wykrzy-
kując różne niecenzuralne słowa, Maria uznała, że ma już dość. - Idę 
do matki, może w końcu zmądrzejesz! - wykrzyczała przez łzy. Spako-
wała wszystkie niezbędne rzeczy i po prostu wyszła, trzymając płaczą-
cego malca za rękę. Wciąż kochała Maksa, lecz uznała, że musi się wy-
prowadzić do matki, gdyż tylko to może mu pomóc. Gdy Maks został 
sam w mieszkaniu, dotarło do niego, co się stało. Już nie kręciło mu się 
w głowie, to głowa prawdziwie się kręciła. Teraz on poczuł, że prze-
szedł już zbyt dużo. Czas rzucić ręcznik na ring. Chwycił ostatnią bu-
telkę wódki, zabrał klucz na dach i z trudem pobiegł na ostatnie pię-
tro. Otworzył metalową klapę. Chłodny powiew wieczornego jesienne-
go wiatru rozwiał jego czarne włosy. Wszystko wokół niego wirowa-
ło. Podszedł do krawędzi. Spojrzał z góry na to szare, zmęczone miasto. 
Czuł się jak śmieć, wyrzutek, jak materiał, który już się przepalił i musi 
zostać zutylizowany. Chciał to skończyć, teraz i tutaj. Cofnął się, wziął 
ostatni łyk wódki, a następnie roztrzaskał butelkę. Był już wystarczają-
co pijany. Gdy miał już zrobić ten decydujący krok, nagle coś go zablo-
kowało. Łyk wódki był zbyt duży. Maks odsunął się od krawędzi, a na-
stępnie upadł na zimny dach bloku. Nim stracił przytomność, nie czuł już 
smutku, czuł, że nie chce skakać, że to była zła decyzja. Przymknął oczy, 
ogarnęła go ciemność. Z ciemności wyłaniały się dziwne obrazy. Widział 
Matkę, Ojca, Kubę,  Marię, a następnie wszyscy oni zniknęli. Pojawił się 
czarny wędrowiec, trzymający czarnego kota na złotej smyczy. Wprost 
szaleli z wściekłości. Kot toczył pianę z pyska i wściekłymi, zielonymi 
oczyma wpatrywał się w Maksa. Wędrowiec także krzyczał i wyrywał 
się, ciągle patrząc na pijanego robotnika. Nie mógł niczego zrobić. Na-
gle coś zaczęło się zmieniać. Ciemność znika, zrobiło się jasno. Maks uj-
rzał światło, które przeobrażało się w zupełnie nieznane, obce kolory. Już 
nie widział wędrowca i jego napadów wściekłości. Wciąż kręciło mu się 
w głowie, czuł straszny chłód zimnego betonu. Jednak nagle poczuł się 
zupełnie tak, jakby ktoś objął go i przytulił. Wtedy właśnie zasnął i znów 
ogarnęła go nieprzenikniona, absolutna ciemność.
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PROLOG

 Sygnał karetki rozchodzi się echem po całym osiedlu. Stara nysa gna 
po ośnieżonych ulicach w stronę szpitala miejskiego. To już ostatnia po-
dróż. - Zbyt długo tam leżał, może gdyby ktoś go wcześniej zauważył. - To 
zawał. Każda sekunda się liczy. Panie Krzysiu, szybciej tam! - słowa pode-
nerwowanych ratowników wydają się być w tej chwili nieistotne. - Niech 
pan się trzyma - barczysty pielęgniarz wydawał się być dla Maksa olbrzy-
mem, który stoi nad nim, tak naprawdę nie mogąc mu pomóc. Wnętrze pę-
dzącego blaszanego samochodu zaczyna się kurczyć. Zmęczony wędro-
wiec czuł, że nadchodzi ten ostateczny moment. Płomień już dawno zgasł, 
zostały tylko tlące się iskry. Wszystko, o czym myślał, co kiedykolwiek 
odczuwał, wszystko, co było dla niego ważne, jego zwycięstwa i porażki 
nagle straciły swoją wagę i znaczenie, zupełnie jakby nigdy ich nie było. 
Wszystkie one przemknęły przez jego zmęczoną jaźń, a następnie osunęły 
się w niebyt. Ostatnie tkwiące w nim łańcuchy całkowicie pękły. Wszystko 
ucichło, zmieniło się. Czarny wędrowiec szalał ze wściekłości, lecz stru-
dzony Rzymianin osiągnął mimo wszystko swój cel. Zdjął sztuczną, ciążą-
cą na nim zbroję i spokojnym krokiem ruszył przed siebie...

Koniec

No to powiedziałem wtedy, że dobra, że idę. 
Do Ambasady znaczy się, choć nie lubię tam chodzić. 
Zamknąłem okno, ale nadal słyszałem ich śmiech, 
kolegów z osiedla. Już nie miałem chęci na wychodzenie 
z domu a tym bardziej na pójście w miejsce, które do mnie 
nie pasuje (...)

zuzanna kamińska
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N o to powiedziałem wtedy, że dobra, że idę. Do Ambasady zna-
czy się, choć nie lubię tam chodzić. Zamknąłem okno, ale nadal 
słyszałem ich śmiech, kolegów z osiedla. Już nie miałem chęci 

na wychodzenie z domu, a tym bardziej na pójście w miejsce, które do mnie 
nie pasuje. Nie chciało mi się kompletnie. Jakby powiedział mój kolega, ury-
wało mi aortę na samą myśl o spotkaniu tych wszystkich ludzi, których spo-
tkać nie chcę. 
Doczytuję książkę, tak by po powrocie zacząć od nowej linijki, bo nie lu-
bię zaczynać czytania, gdy pierwsze litery słowa pierwszego nie są na skraj-
ni lewej. I pożeram kolejne sylaby: Wtedy otwieram. Otwieram. Otwieram te 
zamki, o zamknąłem wcześniej. Wkurwiony trochę. Gdyż z tym dzwonkiem to 
jest przesada, istny gwałt przez uszy i sypiący się tynk ze sufitu na mą twarz, 
istny elektrowstrząs połączony kablem iskrzącym z moją głową. I nie wiem, 
jak trzeba mieć nachujane w głowie, by wciskać dzwonek od cudzego domu 
w tak chamski sposób. Doczytałem. Masłowskiej „Wojnę polsko- ruską”. 
Czy polsko - polską, albo polsko - wolską. Nieważne. Ważne, że pod flagą 
biało - czerwoną, choć już się waham, czy to aby nie niebiesko - biało - czer-
wono - żółty sztandar.  
Już sygnały puszczają, że za wolno. Kazał kto przychodzić, gitarę zawraca-
ć?Ale ubieram się, w najlepsze rzeczy, oczywiście, bo inaczej nie wypada 
na copiątkowe miejskie dożynki, na żorski 4 lipca czy inne zaślubiny z mo-
rzem. To wkładam na siebie spodnie z Zary, koszulkę z Pull and Bear’a, do 
tego buty od Tommiego Hilfigera. Te ostatnie to od wujka ze Stanów, bo gdzie 
był, dał 200 dolarów amerykańskich na buty, które wyglądają jak trampki za 
25 złotych polskich kupione u Wowry. Na Folwareckiej. Ale sobie myślę: jak 
ty się ubierasz, wyśmiać cię mają? Faktycznie, strój chyba nieodpowiedni. 
W myśl jakiegoś osiedlowego Jacykowa, Arkadiusa czy innego Marka Cit-
ki blokowego modelarstwa, to powinienem, za przeproszeniem, przywdziać 
białe skarpetki, obowiązkowo z trzema paskami i napisem adidas, które pod-
ciągnąć można do połowy łydki. Na nie czarne buty. Dla odmiany z Najka. 
Nad pasem pełna dowolność - biała koszulka z firmowym znakiem na cały 
przód albo obcisła koszula - biała, ale ze smokiem na plecach. Już wolał-
bym…nie, nie wolałbym, żeby chodzili w skarpetach do sandałów, wzorem 
Polaka - plażowicza z Juraty czy Śmieszka.

Aha, komputer. Zawsze zapominam go wyłączyć. Wyłączyć, wszyscy potra-
fią wyłączyć, a nie wyłanczyć. Ale już każdy włancza, wyłancza, przełancza. 
Dramat. Ale ja wyłączam. Najpierw gadu - gadu. Przed wyłączeniem zer-

kam na te wszystkie opisy. Na ten ekshibicjonizm tandetnych uczuć. Na stu 
wszystkich znajomych, z których połowa z powodzeniem mogłaby być głów-
nymi bohaterami Cierpień młodego Wertera, Króla Edypa czy innej Dżumy 
i cholery. I jeszcze gdyby to sami napisali. Ale nie, po co? Kiedy w telewi-
zji powiedzą mi, co myślę na temat globalnego ocieplenia, kiedy moja oso-
bista wiedza jest w tej kwestii żadna. Prócz biegłej znajomości definicji sło-
wa smog, którą wyniosłem z lekcji przyrody w czwartej klasie podstawówki. 
Kiedy internet dostarcza mi szczegółowej informacji na temat życia Kasi Ci-
chopek, pana Feela, a nawet person oddalonych ode mnie o miliard kilome-
trów - to jest: Paris Hilton i Justina Biebera. I to wszystko w momencie, kie-
dy nie wiem o chorobie dziadka, jednego z drugim, oraz o kłopotach kuzyna 
z żoną swoją. To wchodzą na Google, wpisują opisy kropka coś tam i wybie-
rają w zakładkach problem, który sobie uroili, że ich dotyczy. W kwestii tej 
wygrywa, co oczywiste, miłość. Miłość zraniona, bo przecież Werterem je-
stem i nic co smutne nie jest mi obce. Po wybraniu opisu, co naturalne, w for-
mie tekstu falowanego, pozostaje tylko dopisać średnik oraz nawias zamknię-
ty. Do tego sacrum istnieje możliwość poinformowania swoich znajomych, 
gdzie obecnie się znajduję. W przypadku piątkowego wieczoru: Amba plus 
dwukropek i gwiazdka. 

Wyłanczyłem komputer wraz z monitorem, by nie świeciła się dioda stand by 
w kolorze pomarańczy, coby ucieszyć panie i panów z Greenpeace’u czy in-
nej Ratujmy foki kanadyjskie.
Jeszcze fajki do kieszeni. Marlboro Red. Ale jak pan major woli, to Franz ma 
Camele. To z Psów, lubię cytować. Biorę papierosy, choć wiem, że i tak mnie 
poczęstują, bo ty biedny student jesteś, to masz, my pracujemy, to możemy cię 
częstować. W takich przypadkach to ja parafrazuję słowa z literatury: Fajek ci 
u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg 
przez wasze ręce zsyła.

Wychodzę. Klatka w bloku przyozdobiona w bibułowe kwiaty, balony i inne 
wawelskie arrasy. Jutro wesele. Koleżanka ślub bierze. Taka tradycja, że trze-
ba ozdobić poręcze i ściany. 

Jestem na dole i witam się w kolejności alfabetycznej z Rafałem, Kamilem 
i Tomkiem. To po miesiącach urodzenia było jednak. Taka tradycja, osie-
dlowa. 
I zaczął się przymus rozmowy. A w zasadzie to konieczność słuchania. Bo co 
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ja mogę powiedzieć? Że w październiku wyjeżdżam na Erasmusa do Setu-
bal? To się zdziwią, że całe wakacje w domu siedziałem, a teraz chcę w Hisz-
panii truskawki zbierać. Albo że książkę potrzebną na studia już przeczy-
tałem. 

Okazało się, że to powiedziałem na głos. Co błędem było ogromnym i wywo-
łało podwójną falę krytyki. Tsunami wywołane ruchami płyt tektonicznych 
na Śmieszku i zalewające moje własne ja. Bo - punkt pierwszy: po co czytasz 
książki w sierpniu, skoro szkoła się zaczyna w rocznicę przypłynięcia pan-
cernika Schleswig-Holstein na Westerplatte, a ty z jakichś względów rozpo-
czynasz ją jeszcze miesiąc później, a w ogóle jedziesz zbierać truskawki. A po 
wtóre, po co studiować filozofię, skoro ja - Rafał Bizoń i moi szanowni kole-
dzy Kamil i Tomasz filozofami jesteśmy po każdym półlitrze na łeb?

To z kolei wywołało kolejny napływ potoku słów moich towarzyszy. Taka 
druga fala powodziowa. Już się cieszyłem, że kulminacja przeszła, już most 
na Dworcowej nad rzeką Rudą obroniony. Worki z piaskiem usuwane. A tu 
jednak powtórne wstrząsy sejsmiczne w postaci słowa klucz - pół litra. I już 
Rafał do Tomasza, Tomasz do Kamila, Kamil do Rafała. Ja trochę z boku tej 
eskalacji opowieści na temat litrów wódki wypitych przez każdego z osobna. 
Litr na głowę, osiem flaszek na trzech, miliard kieliszków w dwie godziny. A 
do tego po kilkaset browarów i Łzy Sołtysa dla smaku. W mojej głowie na po-
czątku był śmiech, a potem zażenowanie. Synu, ty za mleko nie podziękowa-
łeś mamie, a teraz takie snujesz opowieści. Dobrze, że opowieści, bo gdybym 
ich nie znał, to może bym uwierzył. Ale potem knuję, gdzie by wykorzystać 
takie talenty, takich czempionów na olimpiadzie w piciu czystej. I z powodu, 
że takie Wielkie Dionizje Wódczane musiałyby się odbyć w byłych republi-
kach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, uznałem, że agentura 
to najlepszy sposób na wykorzystanie predyspozycji moich kompanów. Jak-
by takiego wysłać do Uzbekistanu, to zaraz znalazłby się przy szanownym 
prezydencie Islomie Abdug’aniyevichowie Karimovie i zrobiłby zdumiewa-
jącą karierę na rzecz Najjaśniejszej RP w kwestii wychwytywania najtajniej-
szych informacji na temat produkcji jedwabiu i hodowli owiec, na których 
uzbecka gospodarka stoi. Jedyna przeszkoda nie do przejścia dla takiego Bi-
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zonia, to wymówienie nazwiska oraz przyzwyczajenie się do imienia. Z tym 
może mieć problem, skoro w jego mniemaniu każdy Oliwier to metro Janik a 
dziewięćdziesiąt koma siedem procent mężczyzn o imieniu Nataniel to peda-
ły. Zapewne powołując się na Centrum Badania Opinii Społecznej. 

Temat istniał dobre piętnaście minut, aż dotarliśmy do wrót Ambasady. Trwał-
by jeszcze dłużej, bo przecież ilość opowieści o imprezach i wypitej wódce 
mogłaby zdominować całą pierwszą podróż statkiem z Lizbony do Kalikat. I 
albo Vasco da Gama wysiadłby na Wyspie Zielonego Przylądka i już na po-
kład nie wrócił, albo, będąc pod wrażeniem siły umysłu i zdolności regenera-
cyjnej wątroby Rafała, poleciłby go Ferdynandowi Magellanowi na stanowi-
sko pierwszego kronikarza podróży dookoła Ziemi. 

A więc dotarliśmy do miejsca, gdzie graniczą ze sobą sacrum i profanum. Do 
miejsca, które jest bramą do innego świata. Świata będącego tematem unie-
sień każdego pracującego dwudziestotrzylatka, prowadzącego przedsiębior-
stwo czterdziestolatka, i każdej uczącej się niewiasty. To takie żorskie Check-
point Charlie na granicy między Deutsche Demokratische Republik a Berli-
nem Zachodnim. Jak przystało na granicę o takim kalibrze potrzebny jest wy-
sokiej rangi celnik potrafiący, dzięki swym czujnym oczom i inteligencji po-
twierdzonej przez MENSA Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialno-
ścią, oddzielić hołotę od mężczyzn w koszuli ze smokiem. Jakimś cudem się 
dostajemy. To znaczy ja się dostaję cudem. A za bramą kolorowe telewizo-
ry, markowe jeansy, neony i pełne półki. Pełne, bo już tutaj nikt nie wchodzi 
trzeźwy. Kupuję piwo i idę na górę. Stąd lepiej widać to safari. To polowa-
nie na antylopy czy inne parzystokopytne  ssaki z rodziny pustorożców. Takie 
National Geographic oraz Edusat za darmo. Może to jednak jest Polsat w po-
rze prime - time i oglądam kabareton. Próbuję nie generalizować, patrzę tylko 
na to, co mnie fascynuje. Na dziewczyny, które swoich autorytetów upatru-
ją w Galeriankach. Które wyśmiewając je w kinie, notowały zarazem w swo-
im tajnym kajecie ladacznicy techniki zwabienia lamparta. Uważając oczy-
wiście, by ów lampart miał swoje legowisko na największej gałęzi w okoli-
cy. Tak więc ubrane w kuse koszulki na ramiączkach i obcisłe legginsy, oczy-
wiście w kolorze białym, by było widać w ultrafiolecie, rozpoczynają taniec 
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godowy. Samiec, który planuje łowy, ubrany jak ich bóg z MTV, Pudelka 
czy innego Deutsche Welle przykazań, odwzajemnia taniec. W tym momen-
cie moje Discovery Channel zaczyna śnieżyć, dostrzegam jedynie pośpiesz-
ne pocałunki. I koniec. Odłączyli mnie od wizji. Trzeba było płacić abona-
ment radiowo - telewizyjno - ambasadowy, by oglądać jak człowiek pro-
gramy z misją społeczną. A tak zdawkowe informacje napłynęły do mojego 
ośrodka nerwowego i tworzę w swoim umyśle urojone sytuacje. A gdybym 
płacił, to bym wiedział, że na przykład poszli sobie poćwiczyć na Cegielnię, 
a potem udali się do baru mlecznego. Baru jeszcze nie ma, pomyślałem. No 
to do innego centrum kultury i rozrywki kulturalnej, kulturalno - oświatowej. 

Po tym, gdy odcięli mnie od źródła rozrywki wizualnej, myślałem, że będę 
tu stał cały wieczór, patrząc już beznamiętnie na to, co na dole. Że ja sam 
na środku afrykańskiego safari, daleko od samochodu ze strzelbą, a za to bli-
sko kilkutonowych słoni i nosorożców, które w odróżnieniu od lampartów 
i parzystokopytnych przybyły tu, by sprawdzić swoją tężyznę fizyczną, zdo-
bytą na wspomnianej Cegielni. Z powodu deficytu porównań zaczerpniętych 
z podręcznika ABC Fauny i Flory Afryki Środkowej Z Emfazą Na Gabon, 
Demokratyczną Republikę Konga i Ugandę, zacząłem poszukiwać metafor 
w dziedzinie geopolityki. A więc powoli czułem się jak papież, głowa ko-
ścioła katolickiego, zarządzający państwem Watykan. Nic by w tym dziwne-
go nie było, gdyby nie pewnego rodzaju fantasmagoria w mej głowie w po-
staci wyobrażenia Watykanu będącego enklawą w Teheranie. Już oswajałem 
się z myślą, że w jakiś sposób będę musiał uporządkować moje stosunki dy-
plomatyczne z Islamską Republiką Iranu. Spawa ciężka, bo bez pomocy żad-
nego Attache. Ale przecież byłem przewodniczącym klasy w szóstej klasie 
podstawówki i dwie kadencje w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Ka-
rola Miarki, nie z nadania, a z wyboru. Więc przeświadczenie, że nie zginę 
w zamachu, było coraz większe. W każdym razie, kiedy już wybrałem ideal-
ne miejsce na placówkę, przybyła do mnie nieoczekiwana pomoc ze strony 
moich konsultantów czy innych konsulów firmy Oriflame - Rafała, Kamila 
i Tomka. Ich mina wskazywała jedno - żadna antylopa nie wpadła we wnyki 
i ani jeden słoń nie chciał wyskoczyć na ring. Powiedzieli tylko, że idziemy 
na kebaba. Na kebabixa, jakby powiedział mój kolega. 

Idziemy, a jak wiadomo, w Żorach od punktu A do punktu B, oddalonych 
od siebie o 300 metrów, nie można przejść nie spotykając kogoś znajomego. 
Natrafiliśmy na moje koleżanki z LO. Najlepsze koleżanki, te od codziennej 

kawy za 1 złoty polski w automacie. I wiadomo, pytania standardowe: skąd, 
kto był, ile wypił, dokąd. Odpowiedzi i reakcja również przewidywalne. Dla 
podtrzymania rozmowy opowieści o innych znajomych, aż dochodzi do te-
matu Naszej - klasy. Koleżanki rozpoczynają litanię: a ta ma tyle zdjęć, taki 
opis i takie prezenty. Dalej: śmiech. Ja trochę jak buc odpowiadam, a że nie 
lubię obłudy, to walę prosto z mostu. Miałaś sweet focie i zdjęcia z Egipciku 
i z „impresssski %%%”, miałaś miliard znajomych, miałaś cytaty z piosenek 
w dziale „o sobie”, oczywiście w języku Edgara Allana Poe i Britney Spears, 
że o komentarzach już nie wspomnę. Trochę zabolało, tak że żegnamy się. 
Jedna rzuca jeszcze, że już nie ma konta. To, że analogiczne życie prowadzi 
na Facebooku, pozostawiam dla siebie. 

Idąc od kebaba w stronę fontanny, również musimy kogoś spotkać. Tym ra-
zem kolega - Adam, ten od kebabixa i urwanej aorty. Zastanawiam się, czy 
on z mamą też tak rozmawia. W gimnazjum go poznałem. Był moim, kole-
gą moim był, jakby powiedział Franz Maurer. A potem zaczął grać w Call of 
Duty w trybie multiplayer i skończył, poetycko mówiąc, z rzeczywistością. 
Biega po Żorach jakby teraźniejszość była osadzona w 1945 roku. Masku-
je się za Żorkiem, próbuje dostać się na najwyższe piętro Urzędu Miasta, by 
mieć najlepsze miejsce na rozstawienie swojej snajperki. Następnie biegnie 
pod pomnik świętego Nepomucena, gdzie szuka pozostawionej przez oddzia-
ły Wehrmachtu bomby. 
Rozmowę poważną można z nim przeprowadzić kilka razy do roku. Jak nie 
ma internetu. Akurat dzisiaj taka sposobność się natrafiła. A poważny dyskurs 
przeprowadzany z owym Adamem to ogólnie rzecz ujmując krytyka rządów 
od globalnych po krajowe i po lokalne. I tak w odpowiedniej kolejności słu-
cham o beznadziejnej polityce noblisty Obamy w stosunku do Korei Północ-
nej, o podwyżce stawki VAT i niebudowanych autostradach oraz, co mnie 
najbardziej dotknęło, że w Żorach nic się nie dzieje. Najbardziej, bo jaki mam 
wpływ na relacje Pana Baracka z Najukochańszym Przywódcą Kim Dzong 
Ilem. Porównywalną moc oddziaływania mam na decyzje podejmowane 
przez ministra Rostowskiego, przynajmniej do jesieni roku następnego. Ale 
jak słyszę kalumnie na tematy dotyczące mnie w sposób prawie bezpośredni, 
to aortę mi, no wiadomo. To podejmuję rozmowę. Wymieniam mu inwesty-
cje w mieście czynione. Że drogi nowe lokalne, wojewódzkie i krajowe. Że 
autostrada, która zresztą jest efektem rządów centralnych od prawa do lewa. 
I wszystkie orliki, które akurat zawdzięczamy kooperacji lokalnych władz 
i tych z Warszawy również. Wszystkie płomienie, nie płomienie wystawien-
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nicze też wymieniam. Potem mówię, że skąd ty o tym wszystkim masz wie-
dzieć, skoro nie masz prawa jazdy, ostatni raz w piłkę grałeś w pierwszej kla-
sie gimnazjum, jak graliśmy klasowego z „De” Klasą i nie mieliśmy kogo 
na bramkę postawić, bo Gruby palca złamał. Skąd ty możesz o tym wiedzieć, 
skoro internet ci służy tylko do jednego, a tym na pewno nie jest czytanie in-
formacji na temat naszej małej ojczyzny na różnych internetowych portalach 
temu poświęconych. On mi odpowiada jedynie, że co ja taki zweizig kurwa 
jestem. Dwa ostatnie słowa zrozumiałem od razu. Zweizig dopiero po chwi-
li - po niemiecku to dwadzieścia, po adamowemu cwaniak. Potem kontynu-
ował swój wywód, że w jego mniemaniu chyba mi płacą za takie mówienie, 
że prawdopodobnie jestem na usługach żorskiego wywiadu prowadzącego 
akcję propagandową na terenie Żor i okolic, z Krzyżowicami włącznie. Przy-
taknąłem, że tak jest w całej rozciągłości. 
Potem powiedział jedynie, że idzie do domu i czy idę z nim. Tym razem po-
wiedziałem, że nie, że nie pójdę, choć do domu już iść chciałem. I posze-
dłem, ale nie z Adamem. Już w liceum nadrabiałem drogę, by tylko nie do-
puścić do rozmowy w cztery oczy z kimś, kogo nie lubiłem, albo jedynie nie 
miałem tematów do rozmowy. Choć często to się nie zdarzało, to kilka razy 
szedłem z Miarki na Pawlikowskiego przez osiedle Korfantego. Trochę w ta-
kich momentach podpadałem pod osobę z kompleksami w sferze interperso-
nalnej. Ale ja tylko wolę przejść te kilkaset metrów więcej niż słuchać pseu-
doprzyjaciela, który wygłasza mi jakieś rewelacje na temat koleżanki z kla-
sy dodając: tylko nie mów nikomu. Przecież to się mija z celem, wiadomo, 
że powiem. Choćby na przekór niemu. Bo jak ja chcę coś powiedzieć w ta-
jemnicy, to mówię to osobie, której nie potrzeba powtarzać, by zatrzymała to 
dla siebie. To ma sens. Takie mądrości życiowe na poziomie Bravo Girl prze-
szły mi przez głowę, gdy szedłem samotnie ulicą Osińską w stronę dzielni-
cy Władysława P. 
W połowie drogi, gdzieś na wysokości sklepu z żaluzjami, słyszę krzyk. Już 
chciałem przejść z języka ojczystego na łacinę współczesną. A może to z ję-
zyka polskiego na język ojczysty? Niemniej jednak chciałem wyrazić siar-
czystą dezaprobatę dla przeświadczenia, że kroczy za mną kolega Adam. 
Ktoś woła: Patryk, Patryk, Pat…
-…ryk, wstawaj, już dwudziesta. Miałam cię obudzić, gdybyś zasnął. Wy
prasowałam ci twoją ulubioną koszulę, tę w smoki. Buty masz wypastowa-
ne, te czarne. A białe skarpetki sobie ściągnij z suszarki na balkonie. Chłopa-
ki już czekają na dole.
- Dziękuję, mamo.

W samym centrum Żor, obok kościoła 
św. Filipa i Jakuba, znajduje się stary cmentarz.
Założono go w miejscu dawnej fosy okalającej mury 
obronne miasta, których resztki możemy podziwiać 
odwiedzając tenże cmentarz (...)

zofia przeliorz

kamienny 
KRZYŻ

wyrÓżNieNie, 2010
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W samym centrum Żor, obok kościoła św. św Filipa i Jakuba, 
znajduje się stary cmentarz.
Założono go w miejscu dawnej fosy okalającej mury obronne 

miasta, których resztki możemy podziwiać, odwiedzając tenże cmentarz. 
Idąc centralną alejką wśród szpaleru wiekowych drzew, na samym jej koń-
cu zobaczymy wykuty z piaskowca, stary kamienny krzyż. Jest to krzyż 
pokutny, taki, jaki wykonywali własnoręcznie i stawiali w miejscu zbrodni 
jej sprawcy. Kto go postawił i kiedy? By odpowiedzieć na to pytanie, trze-
ba cofnąć się do ostatnich lat XIV wieku.
 Był początek maja 1392 roku. W Żorach, jak zwykle w tym czasie, od-
bywał się jarmark, na który zjeżdżali się kupcy z całego Śląska. Na ten 
jarmark wybrał się także rycerz Przemko, który od niedawna był właści-
cielem folwarku w Skrzeczkowicach. Folwark ten, za oddanie i wzorową 
służbę, podarował mu książę raciborski Jan II, noszący przydomek „Fer-
rus”, czyli „Żelazny”, przez innych zwany też „Katem”. Rycerz Przemko 
służył jeszcze u jego ojca, świętej pamięci księcia Jana I. U boku młode-
go księcia służył już prawie 10 lat, towarzysząc mu we wszystkich wypra-
wach, czym zdobył sobie jego uznanie i zaufanie. Nie było to łatwe, gdyż 
dziki, porywczy i okrutny był to pan. Łatwo było mu się narazić, co nieje-
den przypłacił życiem. Tak było między innymi z księżmi Konradem z Żor 
i Maciejem z Krzyżowic, których książę za to, że ośmielili mu się przeciw-
stawić, kazał utopić w „Ławczoku”. Przemko pamiętał dokładnie to wyda-
rzenie, bo sam brał w nim udział. 
 Było to pod koniec października 1390 roku, kiedy książę wraz ze swo-
im orszakiem wizytował swoje włości. Zabawili w okolicach Żor trochę 
dłużej. Zapewniono im wyżywienie i nocleg, ale oni potrzebowali także ja-
kiejś rozrywki, i wtedy się zaczęło. Mieszczanie, a także właściciele oko-
licznych wsi zaczęli krzywo patrzeć na to, że żadnej pannie, a i co młod-
szej i ładniejszej mężatce, nie chcą przepuścić. Szemrali po kątach, ale do 
księcia nikt ze skargą nie odważył się przyjść. Skarżyli się za to swoim 
proboszczom. Ci zaś, nie mogąc patrzeć na szerzące się zgorszenie, posta-
nowili wspólnie interweniować u księcia. Co mu powiedzieli, tego Prze-
mko nigdy się nie dowiedział. Za to jeszcze teraz przed oczyma ma widok, 
jak z izby wylatuje książę cały czerwony z gniewu i krzyczy: 
  - Utopić klechów! Co oni mi tu będą nowe prawa ustanawiać?! Mnie 
będą uczyć, jak mam postępować?! No to zaraz się dowiecie, kto tu jest pa-
nem! Przemko! Zbierz no kilku, związać ich i do wody! 
 - Najjaśniejszy książę! A gdzie, jeśli wolno zapytać, mamy wyko-

nać wyrok? - zapytał Przemko, który, chociaż przyzwyczajony do wybu-
chów niepohamowanej złości księcia, tak rozzłoszczonego jeszcze go nie 
widział. 
 - Gdzie? Jak mi się zdaje, w połowie drogi między Żorami a Krzyżowi-
cami, w lesie, przy samej drodze jest duży staw. To żeby żaden z nich nie 
czuł się poszkodowany, utopić ich razem w tym stawie!
 Przemko w czasie swej służby wiele rzeczy widział, ale oczu tych 
dwóch księży, kiedy wiązano im kamienie u nóg i wrzucano do wody, nie 
zapomni nigdy. Wtedy też postanowił, że czas osiąść gdzieś na stałe, ustat-
kować się i założyć rodzinę. Pół roku później poprosił księcia o zwolnie-
nie ze służby. Książę przystał na to bez większych oporów, gdyż wolał się 
otaczać swoimi rówieśnikami, tak samo dzikimi jak on. Miał on jednak 
zwyczaj nagradzać swoich oddanych towarzyszy, oddając im w wieczyste 
użytkowanie któryś z folwarków. 
 Przemko w nagrodę za wierną służbę otrzymał Skrzeczkowice. Od tego 
czasu, kiedy chciał się udać do najbliższego miasta, a takim były Żory, 
za każdym razem musiał mijać ten przeklęty staw, który miejscowi na-
zywali „Ławczok”. A wtedy wydawało mu się, że widzi wyłaniające się 
z wody głowy księży i ich oczy pełne niemej skargi. Wolał więc nie pa-
trzeć w tamtą stronę i zająć się rozmową z towarzyszącymi mu osobami, 
co wcale nie było łatwe, bo myśli ciągle powracały do tamtego wydarze-
nia. Myślał nawet o odprawieniu jakiejś pokuty, ale szybko zaniechał tych 
myśli, no bo w końcu on tylko wykonywał rozkaz, któremu przecież nie 
mógł się sprzeciwić, gdyż w przeciwnym razie sam straciłby głowę. Jeśli 
kto miałby pokutować, to raczej książę, ale temu daleko było do pokuty, 
bo i tak wszystko uchodziło mu płazem. Działo się tak dlatego, że król cze-
ski Wacław IV, którego Jan II był rówieśnikiem i dworzaninem, zawsze go 
bronił i usprawiedliwiał.
 Przemko, służąc w drużynie księcia, sam nawet nie zdając sobie z tego 
do końca sprawy, nabył wiele jego cech. Jedną z nich była nieustępliwość 
i dążenie do celu za wszelką cenę. Teraz zaś postanowił się ożenić. Ob-
jechał już wszystkie okoliczne dwory w nadziei, że znajdzie odpowied-
nią kandydatkę na żonę. Szukał zaś panny młodej, urodziwej i posażnej. 
O taką jednak nie było łatwo, gdyż on sam już nie był pierwszej młodości, 
a ponadto miejscowi właściciele nie kwapili się, by mieć w rodzinie kogoś, 
po kim nie wiadomo czego się spodziewać. W okolicy było wprawdzie kil-
ka wdów, ale nie były one ani zbyt posażne, ani też zbyt urodziwe. Jedy-
na, ku której skłaniało się jego serce, miała sześcioro dzieci i widać było, 
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że to właśnie im chce swym zamążpójściem zapewnić lepszą przyszłość. 
To zaś jemu zupełnie nie odpowiadało, więc nie ustawał w swych poszuki-
waniach tej, która byłaby godną zostać jego żoną;, sam przy tym starał się, 
by się ewentualnej kandydatce jak najlepiej zaprezentować. 
 Wybrał się więc na jarmark do Żor razem ze swoim rządcą Maciejem 
i giermkiem Piotrem, aby zakupić piękne sukna zarówno na nowy przy-
odziewek, jak i do obicia ścian w świetlicy, czyli paradnej izbie, w której 
zwykł przyjmować gości. Sądził, że jeżeli pokaże swoją zamożność, wte-
dy i żonę łatwiej znajdzie.
 Wyruszył razem ze wschodem słońca, a kiedy dojechał do miasta, aku-
rat spuszczano nad fosą zwodzone mosty wiodące do bram miasta. Mi-
nął domki na przedmieściu i wjechał dobrze znaną sobie Bramą Racibor-
ską. Pomimo wczesnej pory w mieście panował już ożywiony ruch. Wo-
kół Rynku kupcy rozkładali swoje kramy. Zjechało się ich wielu z różnych 
miast, a każdy chciał zbyć swoje towary. Oprócz sukna, które oferowali 
miejscowi sukiennicy, można też było kupić przywiezione przez kupców 
delikatne sukno flandryjskie, było ono jednak znacznie droższe od miej-
scowego. Przemko przechodził między straganami, nie mogąc zdecydo-
wać się na kupno. W końcu doszedł do wniosku, że co nagle, to po diable 
i że najlepiej zrobi, jak się posili, bo już zdążył zgłodnieć. Już miał prze-
kroczyć próg karczmy, gdy jakaś niewidzialna siła kazała mu popatrzeć 
w lewo. Popatrzył i dech mu zaparło. Nieopodal w towarzystwie starszej 
kobiety przechodziła młoda dziewczyna. Była średniego wzrostu, z długi-
mi, ciemnymi, zwijającymi się w loki włosami, okalającymi roześmianą 
twarz. Była bardzo ładna i gdy tak szła w zielonej sukni z białą przepaską 
na włosach, wyglądała jak konwalia majowa. Przemko nie mógł oderwać 
od niej oczu. Postanowił dowiedzieć się, kim jest ta dziewczyna. W tym 
celu wysłał na zwiady swojego giermka. Ten pokręcił się po Rynku mię-
dzy straganami i nim minęła godzina, doniósł swojemu panu, że jest to cór-
ka jednego z najbogatszych żorskich kupców, a ma na imię Zuzanna i jest 
jedynaczką. Jej ojciec to szanowany mieszczanin Jakub, zwany Korusem, 
którego dom to ten duży, kryty gontem, który stoi po południowej stronie 
rynku.
 Tego dnia Przemko sukna nie kupił, bo jego myśli ciągle zaprzątała 
owa panna. Doszedł do wniosku, że Żory nie są znów tak daleko, a jarmark 
potrwa jeszcze kilka dni, więc jeszcze zdąży kupić to, co zamierzał. W rze-
czywistości zaś liczył na to, że znów spotka dziewczynę.

Foto: 
MONIKA MAJKA
„Stary cmentarz katolicki”
(II MIEJSCE  ex aequo, 2009)
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 Tymczasem Zuzanna wróciła do domu zadowolona po udanych za-
kupach. Lubiła wyjścia na miasto szczególnie w dni targowe, a już naj-
bardziej lubiła jarmarki. Mogła wtedy razem ze swoją opiekunką Jadwi-
gą podziwiać te wszystkie cudeńka wystawiane przez kupców na straga-
nach. Zawsze też coś dla siebie znalazła. Tego dnia kupiła piękne, błysz-
czące szerokie tasiemki, którymi ozdobi swoją nową sukienkę, oraz zapin-
kę z dużym czerwonym koralem.
 Jako jedynaczka była oczkiem w głowie swojego ojca. Jakub wiedział, 
że cały jego majątek kiedyś jej przypadnie, więc zależało mu na tym, żeby 
przyszły kandydat na jej męża też był kupcem, który znałby się na intere-
sie i kontynuował jego dzieło. Zuzka, chociaż dziewczyna, również miała 
głowę do interesów. Towarzysząc mu czasami przy różnych transakcjach, 
nauczyła się nie wiadomo kiedy rozróżniać gatunki sukna i prędzej niż on 
sam zapamiętywała aktualnie obowiązujące ceny. Kiedyś dla zabawy za-
czął ją uczyć liczyć. Był zdumiony jej łatwością przyswajania matema-
tycznej wiedzy. Równie prędko nauczyła się czytać i pisać, co w tamtych 
czasach było przywilejem bardzo wysoko urodzonych panien. Zabierał ją 
też czasami ze sobą, kiedy wyruszał na swoje kupieckie wyprawy. Robił to 
jednak niechętnie, a to z tego powodu, że drogi były wtedy bardzo niebez-
pieczne z powodu grasujących rycerzy - rabusiów, którzy napadali na ku-
pieckie karawany, rabowali, a opornych nierzadko pozbawiali życia.  
 Wolał, żeby na czas jego wyjazdów pozostawała w domu i pod okiem 
Jadwigi przygotowywała się do obowiązków przyszłej pani domu. Jadwi-
ga była piastunką Zuzanny, a kiedy zmarła jej matka, zajęła się jej wy-
chowaniem. Czasem, przyglądając się swojej córce, zastanawiał się, kie-
dy zdążyła z małej dziewczynki przeobrazić się w taką ładną pannę. Sam 
nie mógł uwierzyć w to, że na Gromniczną skończyła już 16 lat. Niektóre 
dziewczęta w jej wieku już wychodziły za mąż, przeważnie za tych, któ-
rych wybrali im ojcowie. On jednak postanowił nie ponaglać jej, w na-
dziei, że być może sama wskaże tego, który miałby zostać jego zięciem 
i że będzie to trafny wybór. Nawet nie przypuszczał, że ktoś się już jego 
córką zainteresował.

 Przemko należał do tych, którzy działają szybko. Następnego dnia 
znów pojechał do Żor. Tym razem, chodząc od kramu do kramu, niby przy-
padkiem pytał o kupca Jakuba. Kiedy już zlokalizował jego kram, pod 
pretekstem kupna większej ilości sukna wdał się z nim w rozmowę. Ra-
dził się, jaki gatunek sukna i w jakim kolorze byłby najlepszy na żupan, 

a które sukno najbardziej nadaje się do obicia ścian. Traf chciał, że aku-
rat w tym czasie była tam też i Zuzanna. Widząc niezdecydowanego ku-
pującego, sama podsuwała mu coraz to inne wałki sukna, reklamując przy 
tym jego zalety. Jakub wnet zauważył, że kupujący bardziej niż prezento-
wanym tkaninom przygląda się jego córce. Ciarki przebiegły mu wtedy po 
plecach, bo wyczuł, że może z tego wyniknąć jakieś nieszczęście. Czym 
prędzej więc pod byle pretekstem odesłał córkę do domu, sam starając się 
czym prędzej obsłużyć niezdecydowanego klienta. Odetchnął z ulgą, kie-
dy ten wreszcie zdecydował się na kupno całej beli zielonego sukna i po 
sztuce czerwonego i fioletowego sukna flamandzkiego. 

 Jarmark w mieście się skończył, obcy kupcy powyjeżdżali i życie 
w mieście zaczęło toczyć się swoim zwyczajnym trybem. Minął miesiąc, 
gdy w niedzielę po południu do drzwi kupca Jakuba ktoś zakołatał.
 - Idź, zobacz, kto się to dobija do nas - zwrócił się Jakub do służącego 
Bartka. Ten po chwili wrócił i oznajmił: 
 - Jakiś Przemko, pan na Skrzeczkowicach, prosi o widzenie.
 - No to proś! - powiedział kupiec.
 Jakież było jego zdumienie, kiedy we drzwiach zobaczył pięknie odzia-
nego swego dawnego klienta. 
 - A cóż to tak zacnego pana sprowadza w moje skromne progi? - za-
pytał.
 - No cóż, mam pewną sprawę, którą chciałbym omówić, a która nie 
cierpi zwłoki - odrzekł przybyły.   
 - No to zapraszam do stołu. Bartek! Skocz no do kuchni i każ przynieść 
chleba i wędzonego mięsa, wszak gość w dom, Bóg w dom. 
 Raz dwa na stole pojawiły się półmiski z wędzonym mięsem i kiełbasą, 
świeży chleb i kufle pełne piwa.
 - Proszę się częstować, czym chata bogata, wszak z pełnym żołądkiem 
zawsze lepiej się dyskurs prowadzi - zauważył gospodarz. - No to słucham, 
cóż za interes może mieć tak zacny rycerz do ubogiego kupca?
 - Sprawa, z którą tutaj przybyłem, jest sprawą bardzo wielkiej wagi. 
A jako że zwykłem mówić wszystko wprost, więc powiem od razu: Chcę 
się żenić. A że dowiedziałem się, że u pana jest córka na wydaniu, posta-
nowiłem zatem uderzyć w konkury.
 Jakub w tym czasie przyglądał się gościowi. Zauważył, że nie jest on 
już najmłodszy, jego włosy już są mocno przerzedzone, że ma krzywy nos, 
prawdopodobnie źle zrośnięty po jakimś złamaniu, a kiedy się uśmiecha, 
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widać poczerniałe zęby. Myślał więc intensywnie, jak tu wybrnąć z kłopotli-
wej sytuacji, nie urażając przy tym gościa.
 - Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że tak szlachetnie urodzony pan ze-
chciał zwrócić uwagę na kupiecką córkę - zaczął ostrożnie. - Ale widzi pan, 
ona jest jeszcze młoda i chcę się jeszcze nią nacieszyć, zatem nie chciałbym 
jej przymuszać do szybkiego zamążpójścia. Może, jak minie rok albo dwa, 
a czcigodny pan nie pozna kogoś znacznie godniejszego, wrócimy do roz-
mowy na ten temat? - Mówiąc to, zauważył złe błyski w oczach gościa, któ-
ry wszak rychło się zreflektował i starał nie pokazać po sobie wzburzenia, 
które wywołała w nim odpowiedź kupca.
 - No cóż, pożyjemy, zobaczymy. - odpowiedział Przemko, rozglądając 
się po mieszkaniu kupca. Zauważył pięknie tkany dywan na ścianie, bo-
gato rzeźbione meble, cynowe misy, srebrne kubki i w głowie szybko li-
czył, ile też to mogło wszystko kosztować. Wyszła mu niezła suma, co jesz-
cze bardziej utwierdzało go w przekonaniu właściwego wyboru kandydatki 
na żonę. - A gdzież to szanowna córka się chowa? Chciałbym się z nią przy-
witać i pożegnać - powiedział, zabierając się do wyjścia.
 - Poszła z opiekunką na popołudniowe nabożeństwo do kościoła. - odparł 
Jakub rad, że córki nie ma w domu. 
 - Wielka szkoda, miałem nadzieję chociaż oczy nacieszyć jej widokiem - 
powiedział Przemko i pożegnawszy się wyszedł. Zły jak wszyscy diabli, ru-
szył w kierunku karczmy, w której na ten czas zatrzymali się towarzyszący 
mu zbrojni. 
 - Zbieramy się z powrotem! - rozkazał głosem nie znoszącym sprzeciwu. 
Jego towarzysze szybko dopili resztki piwa, które mieli w kuflach, i ruszy-
li ku wyjściu. Do Skrzeczkowic wracali w milczeniu. Przemko przyjął od-
mowną odpowiedź kupca jako osobistą zniewagę. Nie mógł zrozumieć, dla-
czego jakiś handlarz suknem miał czelność odmówić ręki swej córki jemu, 
szlachetnie urodzonemu, byłemu towarzyszowi samego księcia pana. Oj, 
porozmawiałby on inaczej z tym, pożal się Boże, kupcem, gdyby tak bardzo 
nie zależało mu na jego córce, która, jak postanowił, i tak prędzej czy póź-
niej zostanie jego żoną. Wszak to przez nią nie mógł spać po nocach, bo cią-
gle miał ją przed oczami. Jeszcze nigdy mu się coś takiego nie przytrafiło, 
więc czasami zastanawiał się, czy jakiegoś uroku na niego nie rzuciła. Uznał 
jednak, że to mało prawdopodobne, wszak wychodząc z domu nigdy nie za-
pominał, żeby się przepluć. Musiało to być coś innego, czego nie potrafił na-
wet nazwać. Czyżby się zakochał? Tymczasem jednak postanowił poczekać, 
mając jednak pilne baczenie na poczynania kupieckiej córki.

 Zuzanna wróciła do domu, przynosząc całe naręcze lilowego bzu. 
 - Powąchajcie, tatulku, jak pięknie pachnie! - zwróciła się do ojca, wsta-
wiając kwiaty do wody. Ten, patrząc na jej roześmianą twarz, na beztroskie 
spojrzenie, zastanawiał się, czy jej wspominać o niespodziewanym gościu, 
który tego dnia zawitał w ich progi. Postanowił jednak niczego przed cór-
ką nie ukrywać.
 - Zuzko, czy przypominasz sobie, jak w czasie jarmarku doradzałaś 
kupno sukna takiemu jednemu niezdecydowanemu kupującemu?
 - Temu, co to nie wiedział, z jakiego sukna szyje się ubrania, a jakie jest 
dobre na obicia? A dlaczego pytacie?
 - Wyobraź sobie, że nas dzisiaj odwiedził.
 - A jakiż to interes go do naszego domu sprowadził? Czego takiego 
chciał?
 - Czego chciał? Z tobą ożenić się chciał!
 - Co? - Zuzka aż usiadła z wrażenia. - Chciał się ze mną ożenić? Prze-
cież ja go w ogóle nie znam. A poza tym jest stary, łysy, brzydki i w ogóle 
to chyba jest starszy od was, ojcze! Chyba mu nie obiecaliście mojej ręki! 
To już wolałabym iść do klasztoru niż zostać jego żoną! - Mówiąc to Zuz-
ka zaniosła się płaczem.
 - Niczego mu nie obiecałem, ale obawiam się, że on tak łatwo nie zre-
zygnuje.
 - Mój Boże! To co teraz zrobimy?
 - Na sam początek dowiemy się o nim czegoś bliższego. - odpowiedział 
ojciec.
 - No i tak, jak powiedział, tak zaczął działać. Jak jakiś znajomy wła-
ściciel folwarku przyszedł do jego sklepu, bo Jakub na parterze swojego 
domu miał sklep, to tak niby mimochodem pytał, co nowego słychać w są-
siednich dworach, że podobno w Skrzeczkowicach osiadł z nadania księ-
cia jakiś nowy pan i co sąsiedzi o nim myślą, jaki on jest? Tak, zadając wie-
le na pozór niewinnych pytań, zaczął sobie wyrabiać swoją własną opinię 
o rycerzu Przemku. A to, co usłyszał, wcale go optymizmem nie napawa-
ło. Z opowieści wynikało, że jest to człowiek bardzo porywczy, nieustępli-
wy, który z niejednego pieca chleb jadł, poza tym, będąc w służbie księ-
cia, wykonał wyrok na księdzu Konradzie, który był bardzo dobrym czło-
wiekiem i którego śmierci Jakub nie mógł przeboleć. Poza tym podejrze-
wano, że Przemko swój majątek gromadzi nie tylko dzięki uczciwej pracy 
i mądremu gospodarowaniu, ale że też zajmuje się tym, co było plagą tam-
tych czasów, mianowicie szeptano, że jest rycerzem - rabusiem i pod osło-
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ną nocy napada na przewożących swoje towary kupców. Jakub, słysząc to 
wszystko, aż posiwiał ze zmartwienia. 
 Jednak na jesień sprawy przybrały pomyślniejszy obrót. Otóż Jakub za-
uważył, że gdy Zuzanna wychodzi ze swoją opiekunką, to często dziwnym 
zbiegiem okoliczności w jej pobliżu zjawia się Kacper, syn tkacza Miko-
łaja. Chłopak miał około 20 lat, smukły jak topola, o miłej twarzy, z której 
patrzyły mądre, niebieskie oczy. 
 Czyżby Zuzanna mu się podobała? - zaczął zadawać sobie pytanie. Je-
żeli miałby być szczery, to przeciwko takiemu zięciowi nic by nie miał. 
Znał go od dziecka, wiedział, że chłopak jest pracowity, od dawna poma-
ga swojemu ojcu w warsztacie, więc zna się na swoim fachu, a poza tym 
też ma do czynienia z suknem, a więc tym, czym on handluje. Zatem, jak 
sądził, z przyuczeniem go do zawodu kupca nie byłoby większych proble-
mów. Tymczasem Zuzka ze swoich przechadzek wracała coraz bardziej 
rozpromieniona. W końcu Jakub postanowił ją zagadnąć na ten temat. 
 - Zuzko, powiedz mi, co sądzisz o tym Kacprze, no wiesz, tym od tka-
cza Mikołaja? - zapytał.  
 - Co sądzę? - Zuzka zrobiła się czerwona jak poziomka. - A dlaczego 
pytacie, ojcze?
 - A no tak pytam, bo wydawało mi się, że ostatnio wam towarzyszył 
na przechadzce.
 - Dobrze mi się z nim rozmawia, no a tak to nie wiem, co sądzić.
 - Wiesz, gdyby się kiedy zapytał, czy może nas odwiedzić, to możesz 
go w moim imieniu zaprosić.
 - Zuzka, gdy to usłyszała, podbiegła do ojca i rzuciła mu się na szyję. 
To wystarczyło Jakubowi za całą odpowiedź. Pomyślał, że to chyba Nie-
bo zsyła mu znak, jak rozwiązać sprawę kłopotliwego kandydata na zię-
cia. Postanowił zatem, że jeżeli Zuzanna i Kacper nadal będą się mieli ku 
sobie, to on postara się o to, żeby się pobrali.

 Przemko tymczasem nie przestawał myśleć o Zuzannie. Z myślą o niej 
urządzał swoje siedlisko. Przyzwyczajony do zdobywania łupów wojen-
nych, które swego czasu były jego głównym źródłem dochodu, teraz, gdy 
ich zabrakło, odczuwał ciągły brak pieniędzy. Potrzeby jego rosły, a możli-
wości malały. Chociaż wyciskał ze swoich poddanych, ile się dało, w skar-
bonie ciągle widać było dno. Wiedział, że niektórzy z jego sąsiadów wspo-
magają swój budżet trudniąc się rozbojem, chociaż było to bardzo ryzy-
kowne, gdyż groziła za to kara śmierci. Ważne było, by nie dać się rozpo-

znać, a tym bardziej złapać. Przemko, nie widząc innego sposobu na pod-
reperowanie swojego budżetu, postanowił zaryzykować. Ponieważ miał 
w swoim otoczeniu kilku zbrojnych, którzy w razie potrzeby odparcia ja-
kiegoś ataku mieli mu służyć pomocą, postanowił spróbować szczęścia. 
Kilka razy zasadził się w lesie przy drodze z Żor do Raciborza i za każdym 
razem powracał z łupem, dzięki któremu jego dom piękniał, a on sam mógł 
sobie sprawić nową, błyszczącą zbroję i nową uprząż dla swojego konia. 
Tymczasem kupcy, zaniepokojeni coraz liczniejszymi napadami, zwróci-
li się ze skargą do księcia. Ten zezwolił, by przejeżdżającym karawanom 
kupieckim towarzyszyło dla ich ochrony kilku zbrojnych. Jak na ironię, 
a może szczęśliwym trafem, także rycerza Przemka poproszono o ochro-
nę kupców, oczywiście za odpowiednią opłatą. Przemko, widząc dodat-
kowe źródło dochodu, oczywiście przystał na tę propozycję. W ten spo-
sób wszyscy byli zadowoleni, gdyż kupcy czuli się bezpieczni, a Przemko 
nie ryzykował, że go ktoś przypadkiem rozpozna, a już, nie daj, Boże, zła-
pie podczas rozboju. W końcu nie robił tego przecież dla siebie, tylko dla 
Zuzanny. By się jej przypodobać, sprawił sobie nawet nowy, podbity wil-
czurą płaszcz. Wyobrażał sobie, jakie wrażenie na niej zrobi, kiedy pięknie 
odziany, siedząc dumnie wyprostowany w nowym siodle, zjawi się w Żo-
rach na majowym jarmarku. 

 Zbliżała się Wielkanoc. W domu kupca Jakuba krzątano się od świtu do 
nocy, gdyż na drugi dzień Świąt Wielkanocnych zaplanowano ślub Zuzan-
ny z Kacprem. Młodzi tak bardzo się kochali, że  świata poza sobą nie wi-
dzieli. Jakub był bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy, gdyż, wy-
dając córkę za syna sąsiada, wcale jej nie tracił, a jeszcze zyskiwał syna, 
bo młodzi po ślubie mieli zamieszkać w jego domu, który był bardzo prze-
stronny, a który i tak Zuzanna miała w przyszłości odziedziczyć. Trwa-
ły ostatnie przymiarki sukni ślubnej, uszytej z najdelikatniejszego fryzyj-
skiego sukna. Suknia była w kolorze błękitu, ze srebrnymi lamówkami. 
Do tego była jeszcze biała peleryna, gdyż dni kwietniowe bywają nieraz 
bardzo chłodne. Ślub miał się odbyć zaraz po wielkim nabożeństwie, czy-
li po sumie, a weselić się wszyscy mieli w największej karczmie w mie-
ście, u Fessera. U piekarzy zamówiono najlepsze gatunki pieczywa, u pier-
nikarza różnego rodzaju pierniczki i słodkości, zaś u rzeźnika różne gatun-
ki kiełbas i mięsa. W komorze wisiały oprawione kury, gęsi i kaczki, któ-
re Jakubowa gospodyni kupiła na ten cel od wieśniaków, którzy przyjecha-
li na targ. Do tego dochodziły jeszcze suszone owoce, gdyż świeżych o tej 
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porze roku nie uświadczysz. Na gości czekały jeszcze dwie beczki bardzo 
dobrego miejscowego piwa. Wszystko to we Wielką Sobotę przetranspor-
towano do karczmy, gdzie specjalnie wynajęte kucharki zajęły się przy-
gotowaniem potraw. We Wielkanoc karczma była zamknięta, za to w po-
niedziałek od wczesnych godzin rannych buchał dym z jej komina i para 
z okien. Wszyscy widzieli, że będzie to jedna z najwspanialszych uczt we-
selnych, jakie miasto widziało. Goście zaczęli się schodzić jeszcze przed 
południem, a kiedy zegar na wieży ratusza wybił godzinę 12-tą, orszak we-
selny ruszył w stronę kościoła. Wszyscy zachwycali się urodą panny mło-
dej i jej wybranka. Oboje młodzi, piękni, zapatrzeni w siebie, pochodzą-
cy z dobrych, mieszczańskich rodzin. Kiedy kupiec Jakub patrzył na swą 
jedynaczkę, nie mógł powstrzymać łez wzruszenia. Kiedy ksiądz związał 
ich ręce stułą i pobłogosławił związek, poczuł, jakby niewidzialny kamień 
spadł mu z serca, bo wiedział, że przy boku Kacpra nie musi bać się o jej 
przyszłość.

 Tego samego dnia rycerz Przemko powrócił na swoje włości po kil-
kudniowym pobycie w Raciborzu. Wybrał się tam jeszcze przed Niedzie-
lą Palmową, by odwiedzić stare kąty i dowiedzieć się, co słychać w sze-
rokim świecie. A że był na swój sposób pobożny, odwiedził też raciborską 
kolegiatę, gdzie ksiądz staruszek udzielił mu rozgrzeszenia, surowo jedno-
cześnie nakazując poprawę i zmianę sposobu życia. Wracając postanowił 
jechać nieco dłuższą drogą przez Żory i przy okazji odwiedzić znajome-
go kupca i zorientować się, jak się sprawy mają. Ponieważ był strudzony 
i głodny, postanowił wstąpić przedtem do karczmy, żeby coś zjeść. Dziw-
nym trafem zapukał do drzwi tej właśnie karczmy, w której miało się od-
być wesele Zuzanny i Kacpra. Zdziwiony, że karczma jest o tej porze nie-
dostępna dla gości, zapytał o przyczynę. Kiedy usłyszał, dlaczego tego 
dnia nie przyjmują postronnych gości, poczuł, jak krew odpływa mu z ser-
ca, a potem nagle uderza do głowy. Wskoczył na konia i pognał przed ko-
ściół. Trafił akurat na moment, kiedy szczęśliwa para młoda wychodziła 
z kościoła. Kiedy zobaczył ich takich uśmiechniętych i radosnych, poczuł 
tak straszliwy gniew pomieszany z żalem, że, sam nie wiedząc co robi, 
przedarł się przez tłum niczego nie spodziewających się gości, wyciągnął 
miecz z  pochwy i zamachnął się na pana młodego. Zuzanna była jed-
nak szybsza i, chcąc osłonić świeżo poślubionego małżonka, stanęła mię-
dzy nim a napastnikiem. Przemko nie mógł już powstrzymać siły uderze-
nia i tylko widział, jak od jego ciosu spada głowa Zuzanny i zatrzymuje 

się na jej wyciągniętych w błagalnym geście rękach. Kacper stał zbyt bli-
sko i ostrze miecza przecięło mu szyję. Po chwili on też osunął się na zie-
mię. Wszyscy stali jak oniemiali, jakby ich sparaliżowało. Przemko teraz 
dopiero zrozumiał, co zrobił. Przerażony pędząc przed siebie w przekona-
niu, że zaraz ruszy za nim pościg, postanowił nie wracać do swojej wioski.

 W mieście nastała ogólna żałoba. Zamiast weselnej zabawy był płacz 
i lament. Po trzech dniach nieszczęsnych nowożeńców pochowano na przy-
kościelnym cmentarzu. Jeszcze przez długie lata przechodnie zatrzymywa-
li się przy ich wspólnym grobie, czytając wyrytą na nagrobku sentencję, 
że nić ich młodego żywota została zbrodniczą ręką przerwana, ale ich mi-
łość została na wieki zachowana. Niedługo po tym od wielkiego żalu za-
padł na jakąś chorobę kupiec Jakub i w któryś czerwcowy ranek po prostu 
się nie obudził.

 Przemko tymczasem wdawał się w coraz to nowe awantury. Czasami 
zachowywał się tak, jakby rozum postradał, czasami zaś tak, jakby szukał 
śmierci. Gdy tylko słyszał o jakiejś wyprawie, zaraz zgłaszał się na ochot-
nika, by wziąć w niej udział. Ciągle zmieniał miejsce pobytu, jakby przed 
kimś uciekał. Ucieczka była jednak niemożliwa, bo nikt nie zdoła uciec 
sam przed sobą i przed własnymi wspomnieniami. Te zaś ciągle powra-
cały. Bał się zasnąć, gdy jak zasypiał, to po chwili budził się cały zlany 
zimnym potem, bo zawsze we śnie stawała przed nim Zuzanna trzyma-
jąca w rękach swoją głowę, z oczu której płynęły krwawe łzy. I nie waż-
ne było, czy zasypiał trzeźwy, czy też pijany, że o bożym świecie nie wie-
dział, śniło mu się zawsze to samo. Mijały lata, jego głowa pokryła się si-
wizną, twarz poorały zmarszczki i nikt, kto go dawniej znał, nie rozpoznał-
by w nim rycerza Przemka. Kiedy siły zaczęły go opuszczać, postanowił 
wrócić w swoje rodzinne strony i resztę życia spędzić wśród cystersów, 
w klasztorze w Rudach. Wszystko, czego się na wojnach dorobił, przezna-
czył na rzecz klasztoru, a że nie był pierwszym, który szukał schronienia 
w klasztornych murach, nikt nie pytał go o przeszłość. Jednak dochodzą-
ce co noc z jego celi krzyki sprawiły, że zainteresował się nim pewien sta-
ry mnich. Podczas rozmowy z nim Przemko wyznał, co go trapi od wie-
lu lat. Wtedy mnich zapytał go, czy poniósł jakąś karę za swój czyn. Kie-
dy ten odpowiedział przecząco, mnich poradził mu, żeby sam sobie wy-
znaczył karę. Wtedy Przemko, ówczesnym zwyczajem, postanowił wy-
kuć w kamiennej bryle krzyż, wyryć na nim miecz, którym pozbawił życia 
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dwoje niewinnych ludzi, i postawić go na miejscu zbrodni. Dwa lata za-
jęło mu wykucie krzyża. Kiedy krzyż był gotowy, załadował go na dwu-
kołowy wózek i pieszo, w mnisim habicie wyruszył w kierunku Żor. Lu-
dzie, widząc staruszka pchającego taki ciężar przed sobą, litowali się nad 
nim i chcieli mu pomóc, on jednak postanowił dowieźć go sam. Wyru-
szył pod koniec kwietnia, najkrótszą drogą, przez Rybnik. Ale że nogi co-
raz bardziej odmawiały mu posłuszeństwa, na pokonanie tej nie zaś tak 
wielkiej odległości potrzebował kilku dni. Do przedmieścia Żor dotarł 1 
maja. Był już tak zmęczony, że postanowił chwilę odpocząć. Usiadł obok 
swojego wózka, a gdy tak patrzył na okalające miasto mury, na wychyla-
jącą się spoza nich kościelną wieżę, na wozy i ludzi podążających na jar-
mark, przypomniał sobie ten jarmark sprzed lat, kiedy to pierwszy raz zo-
baczył Zuzannę. Widział ją jak żywą, roześmianą, w zielonej sukni, z bia-
łą przepaską na włosach. Jej widok był tak realistyczny, że chciał do niej 
podbiec, chwycić ją w ramiona, ale westchnął tylko i przewrócił się na zie-
mię. Kiedy go znaleziono, nikt nie mógł dociec kim był i dokąd wiózł ten 
krzyż. Ale że był z zakonnym habicie, pochowano go w poświęconej zie-
mi, a krzyż postawiono na skraju drogi, tam dokąd go zdołał dowieźć. 

 Krzyż stał w tym miejscu przeszło pięćset lat, aż do połowy XX wieku, 
kiedy to przeniesiono go na stary cmentarz. Ludzie z czasem zapomnie-
li, skąd się tam wziął. Czas zaokrąglił jego kształt i zatarł wyryty na min 
miecz. Jednak, gdy ktoś mu się uważniej przyjrzy, to z jego prawej strony 
dostrzeże coś na kształt rękojeści. Być może jest to rękojeść miecza wyry-
ta kiedyś przez rycerza Przemka. Czy tak jest naprawdę, wiedzą tylko stare 
żorskie mury obronne i kościół farny, które były niemymi świadkami tam-
tych wydarzeń, a które stoją na tym samym miejscu już od ponad 700 lat. 
 

WSTĘP DO CYKlu OPOWIADAń

W każdej społeczności są ludzie, którzy wyrastają, 
z różnych zresztą powodów, ponad jej ramy. 
Niekiedy nie chcą, a czasem nie potrafią, przykroić 
swojej osobowości do wymaganego kanonu, dlatego 
postrzegani są jako odmieńcy, albo osobnicy 
„niespełna rozumu” (...)

elżbieta Maria Grymel

żorscy 
odmieńcy 

-KAchLINO
wyrÓżNieNie, 2010
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Wstęp do cyklu opowiadań

W każdej społeczności są ludzie, którzy wyrastają, z różnych 
zresztą powodów, ponad jej ramy. Niekiedy nie chcą, a cza-
sem nie potrafią, przykroić swojej osobowości do wymagane-

go kanonu, dlatego postrzegani są jako odmieńcy albo osobnicy „niespeł-
na rozumu”. Nie dostrzega się jednak ich bezbrzeżnej samotności i  wyob-
cowania. Są członkami naszej społeczności, ale żyją jakby obok nas. Któż 
dzisiaj pamięta Kachlinę albo głupiego Francka? Kim był Morcinek, dzię-
ki któremu mieszkańcy baranowskiego dworu wiedzieli, kiedy nadejdzie 
wiosna? Czy ułomna Trudka zza drewnianego płotu była tylko wytworem 
dziecięcej fantazji? Za co pokutowała stara Waleska? 
 Moje opowieści są zbeletryzowaną formą ich życiorysów, opartą 
na wspomnieniach moich bliskich, znajomych i w niewielkim stopniu tak-
że na moim własnym doświadczeniu. 

KAchLINO

 Kiedy widziałam ją po raz ostatni, stała w sadzie obok „białego domku” 
i wpatrywała się uporczywie w szpaka świergoczącego na czubku czere-
śni. Wiatr targał połami jej starego, zniszczonego płaszcza i rozwiewał siwe 
włosy, które łopotały wokół głowy jak wielkie skrzydła. Wtedy niewiele 
wiedziałam o tej kobiecie...
 Krótko po wojnie nasza rodzina rozjechała się po kraju i właściwie tyl-
ko ja wróciłam do Żor po kilku latach nauki w W. Nie zastałam jej już 
w naszym mieście. Brakowało mi widoku tej dziwnej, starej kobiety, któ-
ra bez względu na pogodę przechadzała się po Rynku pod rozpostartym 
czarnym parasolem pełnym dziur. Osobliwa to była postać! Stary, wojsko-
wy płaszcz przeciwdeszczowy niemal wlókł się za nią po ziemi. Pod nim 
nosiła szykowny, ale przyciasny i mocno wytarty kostiumik, który, sądząc 
po jego kroju, mógł pamiętać wczesne lata dwudzieste. Strój dopełniały ja-
skrawoczerwone szpilki z krzywymi obcasami i niewielki, słomkowy kape-
lusz z naderwanym rondem, opasany czarną szarfą. Zimą owijała się jesz-
cze futrzanym czarnym boa zjedzonym przez mole. Zawsze w samo połu-
dnie dwukrotnie okrążała Rynek. Szła prosto przed siebie, nie zwracając 
uwagi na zaczepki małych urwisów, którzy wołali za nią:
 - Kachlino, zaśpiywej: For der Kaserne...
 Ta kobieta... Kachlino, albo jak inni mówili Rita, była mi w dziwny spo-

sób bliska, choć właściwie jej nie znałam. 
 Kiedyś - miałam wtedy może siedem lat - wracając ze szkoły, wstąpiłam 
na odbywający się na Rynku targ. Zatrzymałam się przed straganem z owo-
cami. Tam na ladzie leżały stosy jabłek, gruszek, śliwek i szczyt moich pra-
gnień: owinięte w kolorowe bibułki pomarańcze! Na ich widok przełknę-
łam tylko ślinę, bo moich rodziców nie było stać na takie rarytasy. Ojciec, 
pracujący w hucie „Pawła”, dostał już trzeci „bezpłatny turnus” i od ponad 
dwóch miesięcy nie zarobił ani grosza. Słyszałam, jak moi starsi koledzy 
zagadywali czasem handlarkę, więc postanowiłam zrobić to samo:
 - Paniczko, ni mocie jaki jednej nagniłej apluzyny? - zapytałam 
grzecznie.
 - Ni mom, dziecko, ni mom! Aż mi cie żol, bo tak piyknie prosisz, na, 
mosz sam jedne jabko!
 Owoc, który mi podała, był mały i lekko nadgniły, ale dla mnie to był 
prawdziwy skarb! Nie zdążyłam jeszcze pomyśleć, czy zjem go sama, czy 
też podzielę się z rodzeństwem, kiedy pojawiła się ta kobieta. Była eleganc-
ko ubrana i wyglądała na zamożną.
 - Dejcie tej dziołszce dwie apluzyny, jo zapłaca! - powiedziała do prze-
kupki.
 - No, jak chcecie, paniczko! - odpowiedziała kwaśno zagadnięta.
Wyczułam w jej głosie niechęć, ale spełniła prośbę klientki i dwie złociste 
pomarańcze znalazły się w moich dłoniach. Stałam jak słup soli, nie zdąży-
łam nawet podziękować! Elegancka pani wcisnęła mi jeszcze do ręki zło-
tówkę i zniknęła w tłumie.
 - I kto by pomyśloł, tako a sumiyni mo, biydokom pomoże! - nie mogła 
się nadziwić właścicielka sąsiedniego straganu.
 Tego wieczoru na kolację jedliśmy chleb, niewidziany w naszym domu 
od tygodni.
 Niedługo potem wybuchła wojna. Właściwie niewiele się zmieniło, tyl-
ko coraz więcej mężczyzn wyjeżdżało na front, który był tam, gdzieś dale-
ko, niektórzy nie wracali, ale życie szło nadal swoim utartym torem, tylko 
na ulicy i w szkole mówiono po niemiecku, a moją „elegancką panią” wi-
dywałam w towarzystwie niemieckich oficerów. 
 Którejś niedzieli wczesnym rankiem szłam z ojcem i siostrą na mszę do 
kościoła. Z bramy, którą właśnie mijaliśmy, wyszło jakieś głośno zacho-
wujące się towarzystwo: trzech Niemców i dwie kobiety. Jedną z nich była 
Rita. Ojciec zatrzymał się na moment, a potem przeszedł na drugą stronę 
ulicy, ciągnąc nas za sobą.

FOR DER  
KASERNE
niemiecki,  

przebój  
z lat II wojny 

światowej,  
zaczynający się  

od słów:  
Przed  

koszarami,  
przed wielką  

bramą stoi 
latarnia...

APLUZYNA
pomarańcza

ŻorSCY odMiEńCY-KaCHLiNo / Elżbieta Maria Grymel
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Foto: 
ANDRZEJ KAMELA
(WYRÓŻNIENIE, 2010)

 - Tato, to ona... ta kobieta, co ci ... - szepnęłam, ale ojciec nie pozwolił 
mi skończyć:
 - Żebyś od niej nic nie brała! - burknął.
 Nigdy przedtem nie widziałam go tak rozgniewanego. Po powrocie za-
mknął się z mamą w pokoju i, choć mówili cicho, wyczułam, że tata jest 
czymś oburzony. Podobnie było, kiedy przyjechał stryj Jan. Od lat mieszkał 
w Świętochłowicach, gdzie pracował w hucie, ale od czasu do czasu zaglą-
dał „na stare śmieci”. Z ich rozmowy prowadzonej w kuchni, podczas gdy 
całe towarzystwo siedziało w pokoju, wyłowiłam tylko słowo „kuzynka” 
i gniewną odpowiedź mojego ojca:
 - Niy, Hanek! Jo niy chca mieć ze takom nic spólnego!
 Wojna coraz częściej zaglądała do naszych domów. Wujka Piotra, 
przedwojennego policjanta, jeszcze w trzydziestym dziewiątym zabrano 
do obozu, a jego synowie poszli na front. Józek Konsek, miły chłopak z są-
siedztwa, który uczył mnie jeździć na rowerze, zginął gdzieś we Francji. 
Bieda i śmierć były wszechobecne, ale najgorsze miało jeszcze nadejść.
 Mój tata też nie doczekał lepszych czasów, zmarł równo rok przed zakoń-
czeniem wojny. Zasłabł w pracy, zabrano go do szpitala, a następnego dnia 
już nie żył. Zostaliśmy sami. Pogrzebu prawie nie pamiętam; jedyne, co mi 
utkwiło w pamięci, to wspaniały wieniec ze złotymi szarfami i niemieckim 
napisem: ostatnie pożegnanie od rodziny. Przywiózł go posłaniec z rybnic-
kiej kwiaciarni. Powiedział, że zamówiła go elegancka kobieta w średnim 
wieku, ale nic więcej o niej nie wiedział.
Dwa dni później poproszono mamę do księdza proboszcza, który oznaj-
mił jej, że anonimowy ofiarodawca złożył na jego ręce niewielką pomoc 
pieniężną dla naszej rodziny. Długo zastanawiałam się nad tym, kto to 
mógł być, ale nic nie przychodziło mi do głowy, aż którejś bezsennej nocy 
uświadomiłam sobie, że moje domysły nie mają sensu, bo to był po pro-
stu dobry człowiek!
 Nadszedł rok 1945. Zanim nastąpił upragniony koniec wojny, nasze 
miasto zbombardowano. To był straszny dzień i najchętniej wymazałabym 
go z pamięci! Zginęło wtedy kilka osób, w tym dzieci. Wśród ofiar była 
także trzyletnia Kasia, którą przez dłuższy czas się opiekowałam. Kiedy 
wydobyto jej ciałko z zasypanej piwnicy, wyglądała tak, jakby spała, tyl-
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ko śliczne jasne włoski miała trochę osmalone. Choć nie było czego oglą-
dać, w jednej chwili zrobiło się zbiegowisko. Jeden z gapiów, stary i kula-
wy, chwycił za ramię przechodzącą obok Ritę i pociągnął w stronę, gdzie 
leżało ciało dziecka:
 - Podziwej się, podziwej! - krzyknął ze złością.
Kobieta popatrzyła w koło z obłędem w oczach, a potem upadła na kola-
na lamentując:
 - Boziczku świynty, Boziczku świynty, zabili moja Hanusia! a jo gupio 
myślała, że łona już je aniołkiym...
 Wzięła dziewczynkę w ramiona i zamierzała się z nią oddalić. Po twa-
rzy ciekły jej łzy. Sprawca zamieszania rzucił się w pościg. Trzeba było 
interwencji aż trzech osób, bo Kachlino za nic w świecie nie chciała od-
dać malutkiego ciałka. Krzyczała, gryzła i kopała. Dopiero kiedy pieka-
rzowa uderzyła ją blaszaną formą w głowę, upadła i wypuściła z rąk swój 
„skarb”. Po chwili ludzie rozeszli się, a ja stałam obok, chyba przez kwa-
drans, i płakałam z bezsilności, bo nie potrafiłam jej pomóc. Wtedy ze-
mdlona kobieta poruszyła się i próbowała wstać. Po jej twarzy i włosach 
spływały strużki krwi. Kiedy do niej podeszłam, bez słowa wsparła się 
na moim ramieniu i pozwoliła prowadzić. Do jej domu był spory kawałek 
drogi, bo mieszkała aż na Górnym Przedmieściu. Najpierw ledwo wlekła 
się milcząco, potem, kiedy minęłyśmy Rynek, nagle nabrała werwy i za-
częła śpiewać głośno: „For der Kaserne”. Dopiero po upływie pół godzi-
ny dotarłyśmy na miejsce. Zapytana o klucz, wskazała tylko na wycieracz-
kę i śpiewała dalej, już po raz któryś z rzędu, tę samą piosenkę. Wnętrze 
domu okazało się miłe i czyste. Z wielkim trudem ułożyłam ranną kobietę 
na łóżku, a potem postałam chwilę w kuchni, ale musiałam w końcu wyjść, 
bo mama zapewne martwiła się, że długo nie wracam. Kiedy opuszczałam 
„biały domek”, Rita wciąż śpiewała.
 Zobaczyłam ją dopiero kilka dni później: jej ciemne kiedyś włosy były 
teraz białe jak mleko. Nie poznawała ludzi, nawet mnie, tylko codziennie 
odbywała swój rytualny spacer po Rynku, zazwyczaj milcząco, czasem 
tylko śpiewając na całe gardło ulubiony, niemiecki przebój... 
 Tuż po powrocie zapytałam o nią naszą sąsiadkę, ale ta wzruszyła tylko 
ramionami:
 - Co tu dużo godać? Była i już ji ni ma! Bóg jedyn wiy, eli jeszcze 
żyje...
 Poczułam się wtedy tak, jakbym straciła kogoś bliskiego.
 Z czasem myślałam o tej dziwnej kobiecie coraz rzadziej. Znalazłam 

przyzwoitą pracę, założyłam rodzinę i urodziłam dzieci. Na początku lat 
sześćdziesiątych odwiedził nas stryj Jan. Był już wtedy na emeryturze. Od 
dłuższego czasu mieszkał pod Poznaniem i na Śląsk zaglądał rzadko. Wte-
dy przypomniałam sobie jego rozmowę z ojcem, którą niechcący kiedyś 
podsłuchałam. Od niego dowiedziałam się, że Rita Kachlino zmarła kilka 
lat po wojnie w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku
 - Wiysz, dziołcha, to była niyszczynsno istota! - zaczął swe opowia-
danie. - To była cera łod Felusia, brata łod twoji starki, ta Rita to była na-
sza przocielka, kuzynka, w doma ji godali Gryjtka abo Margitka, bo tak 
ji ojce dali na miano. Jak była mało, to sie łogromnie dobrze we szkole 
uczyła, a nasz rechtor godoł, coby szła kaj dali do szkół, ale jeji tatulek ło 
tym niy chcioł słyszeć, łon yno we swojigo nojstarszego synulka był za-
patrzony, chcioł go wyszkolić na rechtora, godoł, że dziołsze na nic szko-
ła, co insze synkowi. Jo to już wtedy wiedzioł, że z tego jaki niyszczyńści 
bydzie, bo łona do roboty na polu sie niy garnyła, a raczy ło życiu we mie-
ście myślała. Twój tatulek a jo, to my poszli do miasta za robotom, a łona, 
bo chciała użyć lepszego życio. Było ji ze siedymnoście, kej na wieś przi-
jechoł taki „śmierdzirobotka”, „agynt zielonego mydła”, co po chałpach 
jegły, nici a żiletki sprzedowoł. Mioł kole trzidziestki, a godali mu Wi-
luś Kachel. Tyn gizd tak dziołsze we gowie namiyszoł, że uciykła śnim do 
Katowic. Łojciec jom szukoł, ale niy znodł, tam już wtedy było tela noro-
da, że sie szło tam stracić. Po dwóch latach jo jom tam roz spotkoł. Kozała 
skozać do dom, że mo gryfno dziołszka Hanusia, że sie mo dobrze, a Ka-
chel je dobrym łojcym, ale kaj miyszko, pedzieć niy chciała, a potym to sie 
wydarziła wielko tragedyjo: ta dziołszka ji umrziła, jedni godali, że bez-
mała ta chałpa, kaj miyszkali, wygorała, dzieciontko sie gazym zatruło, 
ale niy wiym, eli je to prowda... Kachel Gryjtka pociepł, bo se znodł mod-
szo, a dziecko go przi ni niy trzimało!
 Co miała robić? Zaczła szukać roboty, ale nic niy umiała, a do dom 
iść nazod łod gańby niy chciała, tułała sie to tu, to tam, aż sie znodł je-
dyn taki panoczek, potym drugi...dziołcha zeszła na zło droga. Widywa-
li jom ludzie we „silberfuksach” a roztomantych hutach, piyknie łobleczo-
no, ale porzad była markotno i ani roz sie niy łośmioła! Jako była, to była, 
ale tyż swój krziż pański we sercu nosiła! Roz yno mi kiejś pedziała, jak 
już sam miyszkała, że nojbarzi jom boli, że sie przociele ku ni niy przi-
znajom...
 Stryj wyjechał, a ja nie mogłam pozbyć się poczucia winy, postanowi-
łam pojechać do Rybnika, żeby chociaż zapalić świeczkę na jej grobie. 

PODZIwEJ SIĘ
popatrz

PRZOCIELKA
krewna

ŚmIERDZI-
ROBOTKA,  
AgYNT  
ZIELONEgO 
mYDŁA
potoczne,  
śląskie  
określenia  
na nieroba

GAńBA
hańba

SIlBERfuKSY
futro  
ze srebrnych  
lisów

hUTY
kapelusze 
(z niemiecka)

mARKOTNO
smutno

SAm
tutaj, tu
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 W szpitalu pracował nowy dyrektor i nie pamiętał już Rity, ale przywo-
łał jednego z pielęgniarzy.
 - Rita Kachel? - zastanawiał się starszy mężczyzna. - Była jedna Rita! - 
przypomniał sobie - ale ona nazywała się ( i tu padło panieńskie nazwisko 
mojej babki, a ja już wiedziałam, że ją odnalazłam). - To była dziwnie spo-
kojna kobieta - ciągnął dalej - siedziała godzinami przy oknie i na coś lub 
kogoś czekała, ale kiedy zobaczyła małe dziecko, dostawała szału i trzeba 
ją było wiązać...
 Na starym zaniedbanym cmentarzu udało mi się odnaleźć zarośniętą 
mogiłę. Postawiłam znicz obok zniszczonego, przekrzywionego krzyża. 
Ze  wzruszenia serce podskoczyło mi do gardła, szepnęłam tylko:
 - Byłaś dobrym człowiekiem! Spoczywaj w Bogu, Rito!

Żorek, oficjalna maskotka Żor, płonął wewnętrznie 
spokojnym, jasnym płomieniem na rynku. „Ni śnieg, 
ni deszcz ni wiatr porywisty nie powstrzymają Żorka” 
- pomyślał Żorek i rozgrzany poczuciem własnej 
nieśmiertelności rozejrzał się na boki (...)

Grzegorz żak

ii MieJsce, 2010

ŻorSCY odMiEńCY-KaCHLiNo / Elżbieta Maria Grymel
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wiadającym o oczach tygrysa2) nabyć umiejętności wystarczających do roz-
bicia w proch i pył spoczywającego na laurach szwarccharakteru. Bartek nie-
co bezwładnie zawisł na drążku, skąd jego wzrok powędrował w kierunku 
półki z książkami. 
 - Mam lepszy pomysł. Przygadam ci - syknął znów, świadom najnowsze-
go trendu w ewolucji. Teraz już nie silniejszy wygrywał, zdobywał samicę 
i tym samym możliwość przekazania genów. Teraz liczyło się, kto jest bar-
dziej wygadany.

 Czarny kot, zwany przez kilka osób z gatunku homo sapiens Pafnucym, 
usiadł na krawężniku. Nie rozglądał się na boki. Osiedle Księcia Władysława 
było normalnym przyciasnym blokowiskiem, pełnym, oprócz bloków, także 
progów zwalniających; samochody siłą rzeczy i niemożnością nabrania roz-
pędu jeździły tu raczej wolniej niż szybciej.
 Poza tym Pafnucy był kotem, a koty nie rozglądają się na boki. Mają swój 
honor i zasady. Pafnucy z wrodzoną kocią gracją wszedł na jezdnię.
 Czarna dwudrzwiowa sportowa honda wyjechała zza zakrętu z prędko-
ścią zaskakującą dla tej części Żor. Pafnucy w ułamku sekundy zrezygnował 
z zasad i odstawił na bok honor - spojrzał i zamarł. Jak często bywa w takich 
wypadkach, w całym skomplikowanym procesie myślowym zabrakło czasu 
na decyzję i przekucie jej w czyn.
 Słowo „wypadek” wydawało się być odpowiednie.
 Nagle czarno odziana postać wybiegła spod śmietnika. Rozległ się pisk 
hamulców, honda zatrzymała się tuż przed miejscem, gdzie jeszcze przed 
chwilą siedział zupełnie zdezorientowany kot. Teraz Pafnucy instynktownie 
wyrywał się z rąk człowieka w czarnej masce. Nie lubił świrów, zwłaszcza 
zamaskowanych - nawet jeśli ratowali mu życie.
 - Pamiętaj, kocie, w razie czego Żorro służy pomocą - uśmiechnął się pod 
czarnym wąsem tajemniczy wybawca patrząc, jak Pafnucy biegnie w stronę 
klatki schodowej.

 - Spalam się, dla ciebie spalam się - nucił zmechaconym barytonem Żorek 
w kierunku anglistki z Liceum imienia Karola Miarki. Stał pod sklepem, pijąc 
z butelki napój łatwopalny, wspomagający żar i ogólną śmiałość do świata. 

2 Mniej popularne, acz akceptowalne, są refreny o uszach zająca, końskich grzywach, kaczych 
dziobach i już naprawdę dużo rzadziej o intymnych częściach borsuków. 

Ż orek, oficjalna maskotka Żor, płonął na Rynku wewnętrznie spokoj-
nym, jasnym płomieniem. „Ni śnieg, ni deszcz ni wiatr porywisty nie 
powstrzymają Żorka” - pomyślał Żorek i, rozgrzany poczuciem wła-

snej nieśmiertelności, rozejrzał się na boki. Gimnazjaliści z Polskich Olim-
pijczyków szli chodnikiem, rozprawiając żywo o twórczości Leśmiana i jego 
słowiańskich inspiracjach. Żorek splunął iskrami i warknął:
 - Chłopaki, dajcie coś zapalić!
 Młodzi spojrzeli na ognistego stworka z mieszaniną strachu i zdziwienia 
w oczach.
 - Nie rozumiemy - powiedział w imieniu grupy jeden z chłopców - Prze-
cież ty...
 - Tylko nie ty, ty! - Żorek zapłonął na biało na czubku głowy. - Czego nie 
rozumiesz?
 - Jak zapalić...? - głos gimnazjalisty drżał. - Przecież pan to płomień...?
 - Normalnie - Żorek puścił ogniste bańki uszami. - Ogniem zapalić. Puścić 
dyma, nakarmić raka! Nie czaisz? A wyglądasz na dość kumatego malca.
 - Przepraszam, ale my nie palimy - odezwała się jedna z dziewczyn, naj-
prawdopodobniej odrobinę odważniejsza niż inne. 
 - Ech, ta dzisiejsza młodzież - mruknął Żorek - co z was wyrośnie? Przy-
nieście mi tu zaraz paczkę papierosów.
 - Ale przecież nikt nam nie sprzeda. Jesteśmy za młodzi.
 - Powiedzcie, że to dla mnie - uśmiechnął się Żorek szeroko i poklepał 
młodego fana Leśmiana po plecach. - No, jazda, ruchy, maluchy!
 Młodzież odeszła w ciszy. Fakt, mało kto lubił Leśmiana, ale prawie nikt 
nie lubił Żorka. 

 Bartek popatrzył na kurtkę. „Matka mnie zabije” - pomyślał. Tam, gdzie 
dotknęła go ognista łapa Żorka, został czarny ślad spalenizny. Na całym ciele 
czuł paskudny zapach upokorzenia1. Ostatnie drobne z kieszonkowego wydał 
na paskudny nałóg maskotki, a poza tym rozmowa z Olą przestała się kleić. 
A tak dobrze szło z tym Leśmianem, nareszcie znaleźli wspólny temat.
 - Dorwę cię - syknął Bartek i spojrzał na drążek wiszący w drzwiach.
 W takich momentach w filmach sensacyjnych bohaterowie pragnący ze-
msty zaczynają intensywny trening (z dużą ilością porannych joggingów), 
aby w czasie zaledwie jednej piosenki z chwytliwym refrenem (najlepiej opo-

1 W bukiecie podobny nieco do odoru porażki. 
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Janek poznał Hankę w barze
Przy Krupówkach w Zakopanem
Gdzie w efekcie różnych zdarzeń
Zakochali się nad ranem

Związek ich przyszłości nie miał
(Chociaż uczuć rosła stawka)
Miałki wybryk, żwir na przemiał
Wszak tradycja to nie czkawka

Tak Jankowi gadał tata
Odpinając pas dyskretnie
Chociaż Jan miał swoje lata
Tata lubił być konkretny

 Kolejna złotówka wpadła do czapki. Dziad uśmiechnął się kącikiem ust 
i postanowił dać gardłu odpocząć. Zabrzmiała solówka na bandurze.

 Maciek, nazywany przez kolegów „Zielonym” (pseudonim ten miał 
jakiś związek z pierwszym i  jedynym doświadczeniem z marihuaną), 
był osiemnastoletnim satanistą. Uczciwym i praktykującym, nie opusz-
czającym żadnej czarnej mszy na starym cmentarzu przy kościele Fili-
pa i Jakuba. Nosił się schludnie, na czarno i w zasadzie codziennie ko-
rzystał z zapasu obcisłych koszulek z maskotką Iron Maiden, które do-
stał w spadku po bracie. Oczywiście w związku z przekonaniami reli-
gijnymi nie uczęszczał do kościoła, mimo częstych narzekań mamy, 
która wyznawała jasną i prostą zasadę, że „do kościoła chodzić trzeba”.
 - Ale, mamo, ja jestem satanistą - tłumaczył się Maciek.
 - Satanista czy nie, do kościoła chodzić trzeba - niezłomne zasady 
mają to do siebie, że są niezłomne niezależnie od argumentacji. 
 Mimo wszystko Zielony uważał, że uczciwiej będzie nie chodzić. 
Cenił sobie uczciwość, szczerość i porządek.
 Tego dnia Maciek zgłosił się na ochotnika do dorocznego „Sprząta-
nia Świata”. Od dawna zbierał śmieci na osiedlowych trawnikach, de-
nerwowała go ludzka bezmyślność i góry odpadków piętrzące się w ca-
łym kraju, a nawet na Górnym Śląsku. Dziś, uzbrojony w worek i tra-
dycyjnie ubrany w koszulkę Iron Maiden, szedł przez park miejski koło 

 Z jego nachalności można było uszyć płaszcz. i zostałoby jeszcze na po-
rządne rękawiczki z podszewką. Anglistka obejrzała się z obrzydzeniem, 
ale nie śmiała niczego odpowiedzieć. Powszechnie wiedziano, że Żorek ma 
język ostry jak żyletka.

 Pod Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach siedział Dziad. Prawdziwy 
Dziad zasługujący na pisanie wielką literą3. Dziad miał drewniany stołeczek, 
sześćdziesięciodwustrunową bandurę i osełedec na głowie. Ochrypłym gło-
sem śpiewał pieśń, co jakiś czas dziękując skinieniem głowy za monetę wrzu-
coną do czerwonej czapki. Pieśń była dość monotonna, ale słuchacze stali jak 
zahipnotyzowani:

Na dobranoc zjada pora
Dla sługusów zła jest zmorrą
Mieszka - gdzieżby indziej - w Żorach 
Zwie się, nie inaczej - Żorro

Hanka pokochała Janka
Jan żorzanin był z pradziada
Ona zasię Zagłębianka
Co się nie za dobrze składa

Ojciec Janka - stary komuch
Raczej Ślązak niż artysta
Ciężką ręką rządził w domu
Nieraz pas tam ostro świstał

Ojciec Hanki - szewc z Będzina
Co się parał wąsów maniem
Miał mentalność skina z kina
Oraz często swoje zdanie

Żony - za mężami murem
W czynach, myślach tudzież słowach
Taki schemat gonił bzdurę
Szekspir by nie skomponował

3  Jak „Dziady” Mickiewicza na przykład
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danym przez któregoś z gapiów i ku zadowoleniu coraz liczniejszych 
słuchaczy podjął pieśń:

Hanka też nie miała lekko
Gdy przyznała się, że kocha
Tata, szewc, ją z grubsza przeklął
Potem burknął, że wynocha
Chwilę potem zmienił zdanie
Pięścią walnął w stół z rozmachem:
Albo lepiej tu zostaniesz!
Boś gotowa uciec z gachem!

Tak oboje wpadli w jasyr
Choć miłości grunt był żyzny
Wyrzuceni z „Naszej Klasy”
Zdrajcy rodzin i ojczyzny

Esemesy, Gadu - Gadu
Czymże, kiedy serce drżące?
Kwaśna mina do obiadu
Żorro się dowiedział w końcu

Krzyknął, że tak być nie może
Miłość jest niepokonana
Jeśli nie, to on pomoże
lub zadzwoni po Conana

Wpierw do Janka wpadł do domu
(Młodzi mówią, że na chatę)
Nie po ciemku czy kryjomu
Oficjalnie - na herbatę

Czasu spędził tam niemało
Zamknął w kuchni z rodzicami
„Romeo i Julia” - całość
Im przeczytał. Z przypisami

PKS-u, zbierając plastikowe butelki i pudełka po zestawach McDo-
nalds’a. 
 „W piekle tak nie będzie” - zanurzył się w przyjemnych myślach. - 
„Tam będzie porządek”.
 - Jak tak dalej pójdzie, to nie pójdziesz do piekła!
 „Albo ktoś czyta w myślach, albo...”. Maciek nie potrafił z mar-
szu wymyślić drugiej możliwości. Podniósł wzrok z trawnika. Przed 
nim stał młody mężczyzna w czarnej masce, czarnej koszuli, takich 
spodniach i kapeluszu. „Ale czadowy strój. Oprócz tego głupiego ka-
pelusza” - pomyślał Zielony i dodał na głos:
 - Słucham?
 - Mówię, że jak tak dalej pójdzie, to piekło ci koło nosa przejdzie.
 - Jak to? - zdziwił się Maciek - Skąd pan to wie, jakim cudem...?
 - Trochę wiem, trochę się dopytałem, trochę się domyślam - czarno 
odziany mężczyzna podkręcił czarnego wąsa - Żorro jestem.
 - A ja Maciek. Ale w czym problem ogólnie jest?
 - Za dużo dobrych uczynków robisz jak na człowieka twojego wy-
znania. Satanista taki jak ty idzie do nieba. 
 Zielony skrzywił się z wyraźnym obrzydzeniem. 
 - Chcesz tego? 
 - Nie - pokiwał głową młody satanista.
 - No to rzuć ten worek i zaklnij sobie! - zakomenderował Żorro.
 - Kurde! - Głos Zielonego nie brzmiał zbyt przekonująco, ale widać 
było, że się stara. Delikatnie położył worek na trawie uważając, żeby 
nic się nie wysypało. 
 - No, ewentualnie może być - ocenił Żorro - A teraz idź czynić zło. 
Bo jak nie, to niebo, pamiętaj!
 - OK, no to dzięki - zaczął Maciek.
 - Nie dziękuj, chłopie, zły bądź!
 - Aha... No to spadaj, kur... kurde! i pocałuj mnie w ten, w... tyłek!
 - Tak trzymaj, chłopie! - uśmiechnął się Żorro. - Jesteś mniej więcej 
na dobrej drodze do piekła!
 Patrząc na oddalającą się postać, czarno odziany i raczej nietypowy 
misjonarz podniósł czarny worek i kontynuował zbożne dzieło zbiera-
nia śmieci w parku koło PKS-u.

 Dziad pod MOK-iem przepłukał gardło sokiem grejpfrutowym po-
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 Rozległy się brawa, brzęknęły monety. Dziad z zadowoleniem wychwy-
cił też szelest banknotów. Prawdziwa historia otwierała serca i portfele. Na-
wet jeśli była wymyślona. No bo kto słyszał, żeby Ślązak i Zagłębianka mo-
gli być razem? Na świecie dzieją się rzeczy, o których nie śnili najdłużej na-
wet śpiący filozofowie, ale bez przesady...

 Żorek czuł, że traci pozycję w mieście. Słyszał to i owo, widział tu i ów-
dzie znaki tego i owego. Żorro. Litera „Ż” namalowana na ścianie bloku. Nie-
co chwiejnie, ale mimo wszystko wyraźnie. Kropka nad Z była nieco rozchla-
pana, ale to nie raziło estetycznie. Za to dźgało we wrażliwą duszę oficjalnej 
maskotki.
 - Żorro Srorro - mruknął Żorek - Takich to u mnie trzech na kilo wchodzi. 
Sorry Żory, ale muszę kolesia zmieszać z ogniem.

 Dziad spojrzał na otaczający go tłumek. 
 - Jeszcze kawałek! - krzyknął ktoś.
 - Albo jeszcze raz!
 - O Żorro! - pisnął jakiś dzieciak - Żorro jest fajowy.
 - Klawy jest - potwierdził inny.
 Dziad uśmiechnął się szeroko, odsłaniając profesjonalnie dziadowskie 
ubytki w uzębieniu. Dawno nie słyszał słowa „klawy” - a był wyczulony 
na język jak mało kto.
 - No to jeszcze kawałeczek - powiedział ochrypłym głosem - ale potem 
dajcie mojemu gardłu odpocząć, proszę ja was, bo chrypię jak... Jak co mogę 
chrypieć?
 - Jak zepsuta klimatyzacja - podpowiedziała jakaś pani.
 - Jak 40- letnia syrenka - rzucił starszy pan, najprawdopodobniej wielbi-
ciel zabytkowej motoryzacji albo młodych kobiet w średnim wieku.
 - Jak jak - dodał jakiś wielbiciel gry słówek i uściślił: - Jak jak w Tybecie 
pod górkę bez picia.
 - Ano właśnie - podjął Dziad i pociągnął palcami po bandurze. - Tak wła-
śnie chrypię, co widać, a zwłaszcza słychać. No to posłuchajcie:

Czarne wąsy ma i maskę
Czarny beret tudzież szpadę

Potem ruszył do Będzina
(wszak to bliżej niż Afryka)
Grał na flecie przez godzinę
Melodyjkę z „Titanica”
Siedząc cały czas w lotosie
Na Hankowej wycieraczce
Aż jej ojciec wrzasnął: co się!
Dzieje? Właź, nie siedź na klatce!
Tutaj Żorro też Szekspira
Na głos aż do deski czytał
I choć mruczał szewc „ciut szmira”
Chyłkiem się za serce chwytał

Koniec końców się zgodzili
Aby młodzi byli razem
Nawet pobłogosławili
(choć szewc trochę był pod gazem)

Żorro białym był gołębiem
(mimo, iż odziany w czarne)
Zgodził Górny Śląsk z Zagłębiem
Chociaż brzmi to nierealnie

Młodzi razem pomieszkali
A gdy przeszła im euforia
To po roku się rozstali
lecz to inna już historia

Cóż, minęły im zachwyty
Inne wizje, inne światy
Ona mu ruszała płyty
On zaś nie chciał golić klaty

Życie takie wizje plecie
Scenariusze różne kraje
Tyle złego jest na świecie
Żorro zawsze się przydaje!
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rywany, ale jednakowoż mający znamiona prawdziwego natchnienia, pisar-
ski trans. Powstawała właśnie ballada z elementami science-fiction pod ro-
boczym tytułem „Pożory mylą”, w której to Żorro zwalczał plagę kosmitów 
przy bunkrze w drodze na Szczejkowice. Narzekał przy tym w duchu na zni-
komą ilość rymów do słowa „Żorro” w języku polskim. Choć ogólnie rzecz 
biorąc, wszystko było na dobrej drodze i szło planowo według własnego ha-
sła: „Zostań Żorro i czyń dobro”.
 - Wszystko idzie planowo? - Żorro wzdrygnął się wybity z epicentrum pi-
sarskiego transu. Przed nim stał Żorek we własnej cebulowatej osobie. Nie 
wyglądał na zadowolonego z życia. Właściwie to nigdy nie wyglądał na zado-
wolonego, mimo wiecznie przyklejonego do twarzy płomiennego uśmiechu. 
 - Proszę? - odpowiedział zdezorientowany.
 - Proszę to se włóż w kalosze i jedź do Mozambiku! - warknął Żorek.
 Przy ławce przystanęła grupka licealistów. Konfrontacje to zawsze rzecz 
ciekawa w nudnym życiu miasta, a konfrontacje między dwoma symbolami, 
by nie rzec - między dwoma prawie superbohaterami, zdarzają się ekstremal-
nie rzadko. Po chwili do licealistów dołączyli sprzedawcy z okolicznych skle-
pów, wywiesiwszy naprędce zmajstrowane kartki „zaraz wracam”, albo po 
prostu zamknąwszy sklepy, nie zawsze na klucz. 
 Szykowało się widowisko, a widowiska są w cenie. Zwłaszcza, jeśli są 
za darmo.
 Żorro odetchnął głęboko, spokojnie odłożył sześćdziesięciostronicowy 
brulion w kratkę i nacisnął coś pod ławką, spod której wyciągnął też mi-
krofon.
 - Chciałeś coś powiedzieć? - ryknęło przez głośniki.
 Skonsternowany Żorek otworzył szeroko oczy. 
 - Technologia daje mi dziś przewagę, panie Żorek. Możesz nawet krzy-
czeć, twój głos i tak zginie w tłoku. 
 - Ty mokra szmato! - krzyknął Żorek, ale jego głos zginął w tłoku.
 - Proszę bardzo, Żorek rusza ustami, ale nic z tego nie wynika - komen-
tował Żorro ku uciesze coraz liczniej zgromadzonej gawiedzi. - Jak zwykle 
zresztą. 
 - Zamknij się, ćwoku w kapeluszu!
 - Żorek się żarzy, nie polepszając bilansu energetycznego. A mógłby prze-
cież podnieść temperaturę na zimowych spotkaniach w przedszkolach, prze-
strzegając przepisów BHP oczywiście, zamiast podnosić nam wszystkim ci-
śnienie swoimi głupimi wybrykami. Ale czy Żorek o tym pomyślał? Nie po-
myślał, bo się tlił - nagłośniony mikrofon pozwalał na artykulację wszystkich 

On nie goni za poklaskiem
Czasem tylko za obiadem

- i teraz ja też pogonię za obiadem! Proszę o zrozumienie, dziękuję za uwagę, 
za wsparcie i hojność! Do zobaczenia jutro!
 Dziad z wprawą zawodowego grajka ulicznego pożegnał się z publiczno-
ścią i chwycił za pełną pieniędzy czapkę. Zważył ją w dłoniach, wsłuchując 
się w brzęk jedno-, dwu- i pięciozłotówek tudzież zachęcający szelest grub-
szych nominałów. „Dzięki ci, Żorro” - pomyślał. - „Jakbyś mi nie nastroił 
bandury, to bym tynk ze ścian musiał jeść, a tak pójdę sobie na ogórkową i le-
niwe. No i dzięki za piosenkę, faktycznie zażorła w Żorach. Teraz ja bym so-
bie zażorł”. 
 Chwilę potem siedział już nieopodal w restauracji „Pod Arkadami”. 
Co prawda ogórkowej i leniwych nie było w karcie, ale zadowolił się jarzy-
nową i schabowym z ziemniakami plus bukiet surówek. Stać go.

 Żorro siedział na ławce na Rynku i pisał. Znał potęgę marketingu, nawet 
tego szeptanego tudzież nuconego. Nawet ochrypłym głosem Dziada. Wie-
dział, że dobra piosenka to dobry nośnik dobrej nowiny. Poza tym sprawia-
ło mu niejaką przyjemność dodawanie sobie przymiotów przy pomocy środ-
ków literackich. Takich przygód nie przeżywa się raczej w świecie rzeczywi-
stym i stosunkowo rzadko w grach komputerowych.
 Zresztą zatrudniony Dziad też cieszył się z nowego repertuaru, dzięki któ-
remu mógł pomijać tak wyświechtane przeboje jak „Sokoły” i bardzo ogól-
ne, choć często z elementami szczegółowości „coś z Dżemu”4. To była twór-
czość wybitnie lokalna i przemawiająca do lokalnej publiczności, co bezpo-
średnio przekładało się na finanse. Poza tym dostał w prezencie tuner, zdecy-
dowanie ułatwiający strojenie sześćdziesięciodwustrunowej bandury. 
 Co kilka minut zamaskowany bohater rozglądał się, czy komuś w najbliż-
szej okolicy nie dzieje się krzywda. Czasami też zapadał w, co prawda prze-

4  Socjologowie udowodnili bezspornie, że w każdym zgrupowaniu ludności, w którym pojawia 
się gitara z obsługującym tę że zestawem palców ręki lewej i prawej z dodatkiem wyśpiewujących 
treść z melodią ust (tak to brzmiało w socjologicznym opracowaniu, język nauki jest specyficz-
ny), prędzej czy później pojawi się mocno melancholijny osobnik (raczej płci męskiej i raczej pod 
wpływem środków) o paradoksalnie dużej asertywności, żądający kategorycznie „zagraj coś Dże-
mu”, ewentualnie precyzujący: „może być <Whisky>. Albo zagraj tak:<w życiu piękne są tylko 
chwile>”. Efekt ten jest powodem frustracji wielu  palców ręki lewej i prawej z dodatkiem wyśpie-
wujących treść z melodią ust a także powodem zazdrości wielu autorów piosenek, ale za to daje za-
jęcie wielu socjologom, w tym domorosłym.
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 Pogoda szykowała się do happy endu. Całokształt był klasyczny do bólu. 
Do bólu oczu skierowanych na zachód. Niebo było czerwono-fioletowe. Żor-
ro siedział na dachu swojego bloku na osiedlu Pawlikowskiego i pisał:

Rząd i nierząd dźga z doskoku
Wieczorową głównie porrą
Mieszka w Żorach w szarym bloku
Zwie się, ciągle i wciąż, Żorro.

 Żałował, że nie ma wiernego wierzchowca albo chociaż quada, którym 
mógłby pojechać w kierunku zachodzącego słońca. Zamiast tego miał w pla-
nie poćwiczyć pisanie „Ż” szpadą zamoczoną w farbie na murach garaży. Za-
sadniczo wychodziło mu już nieźle, miał tylko problemy z kropką, która za-
burzała płynność ruchu i czasem się rozchlapywała.

argumentów i Żorro skwapliwie korzystał z szansy.
 - Poza tym, panie Żorek, jesteś darmozjadem, zaawansowanym alkoho-
likiem, ćwokiem i ogniem na grilla biurokratów spod krawatów i oficjeli 
z Brukseli!
 Żorek coś krzyczał, ale Żorro po prostu dał głośniej. Dostawał też coraz 
głośniejszy odzew w postaci braw i salw śmiechu.
 - Zresztą, panie Żorek, ty się tylko palisz do zadymy. Nie chce mi się 
z tobą już gadać, bo ci dymi z czaszki. Płoń stąd! 
 To była owacja na stojąco. Głównie w związku z tym, że ludzie nie mieli 
gdzie usiąść, a ci, co mieli, woleli stać, żeby wszystko lepiej widzieć. 
 Żorek zapłonął na chwilę na biało-niebiesko, a potem zgasł w jednym mo-
mencie, opuszczając ręce, głowę i inne mniej lub bardziej ogniste części ciała.
 - Widzieliście, jak zgasił Żorka? - rozległo się w tłumie.
 - Ja nie widziałem - burknął jakiś dziecięcy głosik. - Zasłonili mi.
 - Jo żech tyż nie widzioł - ten głos był raczej starczy. - Okularów żech nie 
wziął z domu. 
 - Aleście wszystko wszyscy słyszeli! - wrzasnęła sprzedawczyni z jedne-
go ze sklepów z odzieżą. - Zgasił go jak nic!
 - Co?!
 - A ten co? 
 - Zapomniał aparatu słuchowego. 
 - Ten dzień przejdzie do historii jako dzień, w którym Żorro zgasił Żorka! 
- nieomal zaśpiewała nauczycielka angielskiego z Liceum im. Karola Miarki. 
 - A gdzie on?
 Tłum, zespolony w jeden wielki żywy organizm, rozejrzał się na boki. 
Żorro zniknął. Żorek zresztą też.

 Jeszcze o mnie usłyszycie - mruczał Żorek, wychodząc na drogę wyloto-
wą do Katowic. Stanął przy zatoczce z kciukiem wyciągniętym do góry. Po 
trzech godzinach zatrzymał się zdezelowany bus marki volkswagen.
 - Jedziecie może do Katowic? - zapytała oficjalna maskotka Żor zmęczo-
nym głosem.
 - Wsiadaj! - w busie siedziała kolorowa - zarówno w sensie fizycznym jak 
i metaforycznym - ekipa. - Jesteśmy Arek, Korek i Florek, jedziemy na go-
ścinne występy w duże miacho. Chcesz się przyłączyć?
 - No... - kiwnął głową Żorek - w sumie, czemu nie? - Czuł, że dziwnie pa-
suje do tej bandy. Z tych, a także innych powodów.
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