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WersUrodzony 9 lipca 1999 roku w Rzeszowie, absolwent 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w ZSM nr  1 

im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie (2018). Od 
2011 roku aktor i muzyk w Teatrze Przedmieście. Od lip-
ca 2013 roku akordeonista i współzałożyciel zespołu mu-
zycznego Reisha. Studiuje muzykologię na KUL. 

Poeta, prozaik, scenarzysta, wy-
dawca, członek Stowarzyszenia 

Pisarzy Polskich. Autor wielu nagra-
dzanych słuchowisk, prezentowanych 
na antenach radiowych w całym kra-
ju, Jest autorem 13 książek, m.in. 18 
– znaczy życie. Rzecz o Józefie Szajnie, 
Pomruk –  o niezwykłej historii pro-
fesora Franciszka Chrapkiewicza- 
-Chapeville’a. 

EGZAMIN Z ISTNIENIA
(fragment dramatu)

AKT PIERWSZY
„Śmierć nie jest tak straszna, jak nam się wszystkim wydaje”
Osoby:
AKTOR
ŚMIERĆ
FRIEDRICH NIETZSCHE
BÓG

1. Pusta nieoświetlona scena. Nagle strumień światła z pojedynczego reflektora 
zaznacza miejsce, w którym za moment pojawi się Aktor. Aktor – zgodnie z zapo-
wiedzią – wchodzi w oświetlony fragment sceny; stoi przez chwilę i patrzy w nie-
oświetloną czerń publiki, po czym schodzi z elegancją. Światło gaśnie. Mija znów 
chwila – oświetlone wcześniej miejsce znów jest widoczne. Aktor wchodzi w świe-
tlisty fragment, tym razem z drabiną. Pewnym, aczkolwiek cierpliwym krokiem 
zmierza na samą górę drewnianej konstrukcji. Wreszcie przemawia.

AKTOR: Ach! Czymże jest śmierć?... Pustką, nicością, światłością, zbawieniem? 
A może wszystkim i niczym? Ha! To stan, w którym nikt nie pyta o pochodze-
nie, wyrzuty sumienia, przebytą drogę tu, na Ziemi! Jakaż to rozkosz wiedzieć, 
że niczego się wtedy nie musi!

Nagle wchodzi Friedrich Nietzsche. Oświetla się fragment sceny, w które to miejsce 
zmierza drugi bohater wydarzeń.
FRIEDRICH NIETZSCHE: Wypraszam sobie!
AKTOR: Nietzsche? 
FRIEDRICH NIETZSCHE: Tak! To ja! Sam Friedrich Nietzsche we własnej 
osobie!
AKTOR: Przecież ty... Nie żyjesz! To znaczy... ech... Jesteś martwy!
FRIEDRICH NIETZSCHE: Młody człowieku, skoro nic nie wiesz o życiu, tym 
bardziej nie wypada ci się wypowiadać na temat śmierci. Jesteś unter aniżeli 
uber! Ha! 
AKTOR: Co takiego?
FRIEDRICH NIETZSCHE: Powiem jedno: śmierć nie jest tak straszna, jak 
nam się wszystkim wydaje.
Nietzsche schodzi ze sceny. Światło jego miejsca gaśnie, przepada w Niepamięć.

2. Aktor poddenerwowany schodzi z drabiny, po czym chowa przedmiot za kurtynę.
AKTOR: Czegoś tu nie rozumiem. Czymkolwiek śmierć by nie była, zawsze wy-
dawało mi się to doświadczenie powiązane z bólem, cierpieniem, lękiem... Tak, 
teraz już wiem, że nigdy nie myślałem o niej w samych superlatywach. Dlatego 
dziwi mnie, co powiedział Friedrich: śmierć nie jest tak straszna, jak nam się 
wszystkim wydaje?

Wchodzi Śmierć.
ŚMIERĆ: Właśnie tak!

Wchodzi Bóg.
BÓG: Właśnie tak!

Śmierć i Bóg po krótkim czasie patrzenia sobie w oczy schodzą ze sceny w  tym 
samym kierunku.
BÓG, ŚMIERĆ: Właśnie tak!

Żal

Zawsze jest mi żal stłuczonej filiżanki
Może dlatego
że tak często dotykały jej usta kogoś
kogo kochałem.

Wspólnota wulkanów

Najwspanialsze wulkany powstawały
nad Wisłokiem – rzeką wędrującą przez miasto
na wylot jak igła z nicią przez palec
i płótno lnianej makatki nad kran by oszukać
Bożym pozdrowieniem siebie
i pogańską wodę płynącą z kranu.
Wulkany były nieduże. A przecież tak wielkie,
że nikt z nas nie potrafiłby się na nie wspiąć.
Wiaderko piasku, czasem dwa,
gdy budowaliśmy „Fuji”.
Przecież wielkość i tak nie zależy od tego
ile waży wiadro, a od tego gdzie wzrok umieścisz.
Janek Zemelke – na każdym podwórku świata jest ktoś taki
– pierwszy to wymyślił, włożył do środka gazetę,
i podpalił od dołu.
Pochylaliśmy głowy nie dla uznania pomysłowości,
a dla wulkanu, by podnieść go wysoko w niebo.
Góra wpierw dymiła, później strzelała ogniem.
Bóg był nad nami, a my byliśmy Bogiem,
Wulkan wulkanem, a reszta w nas.

Minęło prawie czterdzieści lat,
przeczytałem u Roberto Salvadori:
To wspaniałe budować o zachodzie wulkany na piasku.
Kiedy jest gotowy,
zapalam zwitek gazety, który wetknąłem
do środka.
Z góry bucha ogień i dym. Szkoda tylko,
że trwa to tak krótko.

A mówiłem, że ktoś taki jak Janek Zemelke
jest na każdym podwórku świata.
Wulkany budowane z piasku
na plażach oceanów, mórz, rzek,
piaskownic są wieczne, mimo że trwają
tak krótko jak lot świętojańskiego robaczka w lipcową noc.
Czasem pieką pod powiekami,
mimo że wiatr już nie zdmuchuje z ich stoków ziaren.

Debiut
Jakub Adamski

Jerzy Janusz Fąfara
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Małgorzata Żurecka Anatol Diaczyński 

Jerzy Stefan Nawrocki

Poetka, autorka sze-
ściu tomików wierszy. 

Obecna prezes rzeszow-
skiego oddziału Związku 
Literatów Polskich, na-
leży też do Unii Poetyc-
kiej Wojciecha Siemiona. 
Laureatka konkursów 
poetyckich i nagrody Zło-
tego Pióra.

Urodził się 19 listopada 1951 r. w rodzinie polskich zesłańców we wsi Zielo-
ny Gaj w północnym Kazachstanie. Od 1995 r. mieszka w Polsce, w Stalowej 

Woli. Prozaik. Wydał 10 książek w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Urodził się 4 września 1941 r., od 1945 mieszka w Rzeszowie. Prozaik, czło-
nek ZLP, dziennikarz, zajmuje się malarstwem i grafiką. Autor ośmiu książek 

prozatorskich i popularnonaukowych. 

Nie potrzeba krat

rozmowy podsłuchiwane
maile kopiowane
pogawędki nagrywane
kroki obserwowane
nie potrzeba krat
by stać się więźniem

 ***
wspinamy się na dachy
pamięci a potem staczamy 
po zmurszałych
dachówkach wspomnień

dźwięk sygnaturki
drąży tunele w
świętym milczeniu
lampka serca 
trwa na straży
nie jest
wieczna

echa kroków
przez korytarze
pustych słów
trwożą
bo przecież
z pustego 
nie nalejesz

pożegnanie

nic nie pomoże
moje wpatrywanie
w horyzont
coraz słabiej
słyszę twoje
oddalające się
słowa

TRZY GARŚCI SREBRA I MIEDZI
(fragment ze zbioru nowel Tętent koni przez wieki)

Po kilkudniowym obozowaniu w Jeziornym pod Warszawą pan marszałek Zebrzydowski 
ze starszyzną konfederacką doszli do wniosku, że z siedziby króla z Krakowa nie przyjdzie nic 
nowego ani rozstrzygającego. […] 

Nieliczni zwolennicy negocjacji z królem dowodzili, że w silnym królestwie powinna być 
silna, stanowcza władza królewska, której mocną podporą byłaby jedyna prawdziwa wiara. Cho-
dziło tu oczywiście o rzymski katolicyzm. 

– To, co teraz, a i nie tylko teraz, w sejmie się dzieje, to bezhołowie, bezrząd! – krzyczeli oni.
Z  drugiej strony znany teolog regalista, zwolennik nowego króla katolika, ojciec Piotr 

Skarga, oświadczył:
– Tę waszą „źrenicę złotej wolności” – wolną króla elekcyję, nad królem sejmowy dozór 

w ogóle trzeba znieść. Znieść i wprowadzić w Polsce dziedziczność króla! I żadnej religijnej re-
formacyi, bo to zaraza i zguba, jedności rozbicie!

Druga strona z kolei dowodziła, potrząsając kopiami starych przywilejów i waląc pięścia-
mi w stół, że to, co u innych dobre, to wcale w Rzeczypospolitej niedogodne, nawet szkodliwe. 

– Może gdzieś indziej innym dobrze w ryzach, pod batogiem! –wrzeszczał jakiś tęgi szlach-
cic z wyraźnym litewskim akcentem. – Ale my mamy swoje od przodków obyczaje, swoje prawa, 
swoje sejmowe konstytucyje dzierżym! […] Dziedziczny monarcha – wcale to nie najlepsze, co 
może być. Weźmiemy na przykład Moskwę. Co tam się dzieje? Wygasła tam Rurykowiczów 
dynastyja i wszystko w rozsypce, koniec władzy! Smuta Wielikaja!

– Nie trzeba nam Moskwy jako przykładu stawić – wołali inni. – To my tam teraz swoją 
carycę Marynę na stolcu posadzili. I będziem ją tam mieli, czy kto tego chce w Moskwie, czy nie!

– Wybory elekcyjne – to jest wolności grunt – poparli ich, występując jeden po drugim 
zażarci Skargi przeciwnicy, starosta Stadnicki i  książę podczaszy Radziwiłł. – Szlachta sama 
rozumu ma tyle, by mądrze monarchę wybrać. A w czasie biedy krajowej, wroga najazdu, sama 
obroni króla i Rzeczypospolitej naszej ziemie. Mało będzie komputowego wojska i kwarcianych, 
pospolite ruszenie zwołamy. Tak było i jest od czasów Mieszka Pierwszego. Dla tej przyczyny 
ścieli się Rzeczpospolita niemal od morza do morza. I nie ma co tu zmieniać!

ZAMĘT
(fragment prozy)

Na wargach, na policzku czuję pustynny pył. Ścieżka prowadzi w dół pośród piargowych 
usypisk. Schodzę sam. Inni ciekawi znaleźli się na dole przede mną. Niektórzy wracają do domów, 
lecz wielu pozostało w większych i mniejszych grupach, rozmawiają. Gestykulują! Między nimi 
triarii. Najstarszy funkcją oficer przygląda się wszystkiemu z  dużego głazu, rzymski porządek 
i ład. Oficer ma twarz pociągłą, zimną, bez wyrazu. Niemal martwą. Oczy obojętne, lodowate, nie 
zgadnąć, co myśli o tłumie. A jednak jest całkiem przejrzysty. Ten kącik ust, jeden ich kącik, gdy 

wciąż sztywno wyprostowany mówi coś dziesiętnikowi. Ten kącik jest pełen drwiny, której nie myśli wyjawiać. Drwina i pełna pogardy, zacięta, 
bezwzględna w czynieniu dusza. 

Okrążyłem to trio i mijam grupy tubylców, pełen dla nich współczucia. Straszny człowiek. Oby nigdy nie został namiestnikiem… Obejrzałem 
się w jego kierunku i wówczas zobaczyłem, jak do oficera przypada konny posłaniec z gałązką oliwną w ręku, jak zeskakuje z rumaka i natychmiast 
przyklęka, pochyla głowę, a w wyciągniętej w górę ku oficerowi dłoni trzyma pergaminowy zwój z wiszącą na sznurku pieczęcią. Przystanąłem. 
Oficer rozkręcił rulon i czytał. I naraz stało się coś, co nie tylko mnie, ale i cały tłum wprawiło w tak wielkie zdumienie, iż wokół zapadło głuche 
milczenie, zakłócane tylko wrzaskami kruków u szczytu, pełnych nadziei na ucztę. Oficer zstąpił z głazu. Po jego twarzy rozlał się uśmiech i z unie-
sionym ramieniem, dzierżąc nad palcach pergamin wkroczył łaskawie między tkwiący bez ruchu tłum. Przystanął, a ludzie natychmiast, cisnąc się 
na wyprzodki, otoczyli go kręgiem. 

Rzymianin zaś zawołał głośno, nie przywołując herolda: – Pan całego świata, wielki Cezar – oby żył wiecznie! – oznajmia wam przez namiest-
nika tego kraju łaskę, jaką i ja, wierny mu i kochający jego wolę i was wasz pretor, ogłaszam własnymi ustami: – Przybędzie do nas jesienią, by czynić 
sprawiedliwość: nagradzać każdego wiernego, a karać tych, którzy nam, wiernym poddanym cezara przeszkadzają, czyniąc zło, jako i ci pozostali 
już na zawsze na górze! Radujcie się. Wracajcie w pokoju do domów i rozgłaszajcie wieść szczęsną wszem kochającym Cezara, zaś moja łaska dla was 
będzie wielka i pewna. W tej chwili słońce zamglił jakiś, nie wiadomo skąd objawiony, bielutki niczym młody baranek obłok. 
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Mirosław Welz

Edyta Pietrasz

Anita Róg-Bindacz Agata Linek-Jaroszak

Poeta, autor kilkunastu 
tomików wierszy. Jego 

wiersze zamieszczono 
w  licznych antologiach. 
Pisze również teksty pio-
senek. Były prezes rze-
szowskiego oddziału ZLP.

Poetka młodego 
pokolenia, autor-

ka sześciu tomików 
poetyckich. Członkini 
ZLP od 2010 r. Pocho-
dzi z  Baryczki w  gmi-
nie Niebylec. 

Poetka, członkini ZLP 
i Mieleckiego Towa-

rzystwa Literackiego. 
Studentka romanistyki 
UMCS w Lublinie. Lau-
reatka konkursów lite-
rackich dla młodzieży. 
Autorka 5 tomików po-
etyckich.

Poetka, prozatorka, 
animatorka kultury. 

Absolwentka czterech fa-
kultetów na UJ w Krako-
wie. Członek ZLP od 2016, 
sekretarz rzeszowskiego 
oddziału. Wydała cztery 
tomy poezji. Jej wiersze 
były tłumaczone na an-
gielski, rosyjski i słowacki. 
Mieszka i tworzy w Stalo-
wej Woli.

Piszę do ciebie
nie przywiązuj się do władzy 
masz ją na chwilę jak hiena kość antylopy 
pod leniwym spojrzeniem lwa 
 
nie przywiązuj się do tego kim jesteś 
kimkolwiek jesteś 
bóg jeden wie kim będziesz jutro 
 
nie przywiązuj się do rzeczy 
nie zatrzymasz ich 
jak piasku i wody w dłoniach 
 
nie przywiązuj się do ludzi 
tylko ich kochaj

Rajski ogród
Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera

szkoda Panie
że nie uczyniłeś mnie
zwierzęciem

bez wolnej woli
łatwiej jest latać
wracać do gniazda

jestem jak one
sarna wilk sowa
chciałbym być nimi

w zamian mieć duszę
taką jak człowiek
lecz bardziej ludzką

Ona i On
„Kochać to przede wszystkim
słuchać w ciszy”
 A. de Saint-Exupéry

Ona
pojawiła się znikąd
dokarmiała niczym małe zwierzątko
pokochała i dbała
przez lata
jeszcze bardziej w te dni
gdy za etykietą szklanej butelki
rozpływały się błękitne oczy
wołające o pomoc

On
pokochał od razu
był przy niej często
lecz znikał czasami
utopiony we własnych niedorzecznościach
gdy wracał nie okazywał słabości
grał gladiatora wierząc że
przeszłość przestanie istnieć

gdy jej zabrakło
zostały mu jedynie łzy
a gdy zrozumiał
kim dla niego była
przyszła

Ona i On. Postscriptum

Ona
siedzi w sukience na ławce w parku
wabi uśmiechem żonkila
jest
zawsze i wszędzie
przytula i wspiera
na plecach nosi wszystkie codzienne sprawy
a bagaż coraz większy

On
mistrz oczarowań
i obietnic na papierze toaletowym
kiedy kochał to naprawdę
a gdy przychodził szklany sen
nie miał sobie równych
w deptaniu plastelinowych ludzików

a wokół
sześcioro oczu
pełnych „w końcu zrozumie”

Skamieliny

dajesz mi milion powodów
aby odejść
właśnie dlatego wciąż tu jestem

twój cień jest już
za drzwiami
a ja cię jeszcze trzymam

za słowo
wymilczam ci prosto w oczy
zostań

O czytaniu książek

odwracasz głowę na taką stronę
bym nie mogła z niej nic
odczytać

moje serce nie jest ulepione
na moduł
dzisiejszych czasów

próbujesz mnie wypalić
ale języki ognia tylko
zasuszają i tak skruszoną glinę

tak więc włożysz mnie
jak jesiennego liścia
między swoje stronice

Wyznanie 

Bolisz mnie ma duszo
wcale nie od grzechów 
choć mam je jak każdy.
Palisz mnie
snem poezji 
i słowem miłości,
których nikt nie słyszy.
I krwawisz ma duszo,
któż tobie – posprząta
przeklęta 
tej ziemi.

Metamorfozy duszy

W przedsionku nieba
splatać brodę Pana Boga
palcami dobrych uczynków,
póki ostry pazur pokusy 
nie rozszarpie 
błysku istnienia 
dobrych aniołów.

A tam

w otchłani tęsknoty 
bezradnym płomieniem 
rozpalać słomiane słońca nadziei,
póki łagodny szept przebaczenia
nie wytrąci
berła szpetoty 
z rąk złych aniołów.
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Zapach tęsknoty
Zapach papierówek
od wuja Władka 
– z tego sadu
zanurzonego już w pola
w otchłanne zaspy
ale i w bielutkie płatki śniegu
do dzisiejszego dnia 
noszę ze sobą

Ten zapach 
płynie
i przez kwitnące drzewa
sadu ojca
i przez wszystkie światła
mojego ogrodu
ze złotymi plamami renklod
i przez moje niespokojne sny
z tymi imionami
zapamiętanymi raz na zawsze
i przez moje lęki ukryte
w żytach bzach pociągach
miastach samochodach

Dzisiaj
przyszły do mnie
Sierpniowe Anioły

Przyprowadziły ze sobą
południe w kolorze lipowego miodu
kilka pomarańczowych szeptów nasturcji
zwierzenia lilii rozbudzonych świtem
i tamten zapach lata i papierówek

Mieczysław A. Łyp Halina Kurek Krzysztof Lechowicz 

Tadeusz Masłyk

Mieczysław Mularski

Marek Petrykowski

Poeta, krytyk literac-
ki, edytor, fotogra-

fik, aktywny promotor 
kultury i sztuki Podkar-
pacia, b. prezes rzeszow-
skiego oddziału Związku 
Literatów Polskich. Au-
tor kilkunastu książek 
poetyckich. Laureat Zło-
tego Pióra (1992, 2010) 
i wielu ogólnopolskich 
konkursów poetyckich.

Poetka, wydała sie-
dem tomów wierszy. 

Wielokrotna laureatka 
ogólnopolskich konkur-
sów poetyckich. Uhono-
rowana Złotym Piórem 
w 2017 r. za całokształt 
dokonań twórczych. 
Członkini ZLP.

Pseudonim literac-
ki: brat Wenanty 

Krzysztof, członek ZLP. 
Autor kilkunastu tomi-
ków poetyckich. Dusz-
pasterz w  diecezji san-
domierskiej, proboszcz 
w  parafii w  Strzegomiu 
k. Staszowa.

Zajmuje się poezją, 
plastyką i uprawia 

publicystykę. Członek 
ZLP. Wydał 5 tomików 
poezji.

Jest samorodnym po-
etą chłopskim. Miesz-

ka w  Dobrzechowie. 
Członek ZLP, autor czte-
rech tomików wierszy, 
publikowany też w  an-
tologiach i almanachach. 
Laureat Złotego Pióra 
za tomik Wszechmocne 
żyto. 

Ur. w 1965 roku 
w Krośnie, tam 

mieszka i pracuje. Lau-
reat konkursów ogól-
nokrajowych i mię-
dzynarodowych. Jego 
wiersze drukowane były 
w pokonkursowych al-
manachach w Polsce i za 
granicą (tłumaczone na 
język słowacki i ukraiń-
ski). Autor trzech zbio-
rów wierszy. Członek 
ZLP.

Jesienie
Jesień przyszła punktualnie –
przywdziała suknię lata
hojnie obdarowała
wszelkim dobrem sady i ogrody.

Brzemienne jabłonie

ciężarne śliwy

grusze przy nadziei

z dnia na dzień czekały na rozwiązanie.

Późnym popołudniem
powietrze było gęste od zapachów 
z nutką kwaśności rozkładających
się spadów.
Przyciągało to roje os, trzmieli.
Wyścig z czasem trwał w miodowym brzęczeniu.

Pająki natkały siatki pajęczyn,
które rano pokrywały się perłami rosy
i tylko gospodarze nie śpieszyli się
pomni złotych polskich jesieni.

Drzewo

Nie musisz od razu
być maratończykiem
czasem zwycięstwem
jest ten codzienny
mały krok do
mały krok od

Nie musisz od razu
wszystkiego wiedzieć
czasem wystarczy
powoli wytrwale po trochu
uczyć się ciepła i blasku
praw wzrostu

Aż ktoś przystanie
głowę uniesie 
–  Kiedy to drzewo urosło?

W ogrodzie Światła

 Wackowi Turkowi

Rzeczywistość dziwniejsza od fikcji.
Cisza bardziej niż oddech kamienia,
a przecież rozmawiasz z kwiatami.
One oczekują słów i dotyku.
 
Lubią, gdy patrzysz. Jednak
zwracają się ku słońcu,
gdy milcząc rodzą nowe płatki.
Cisza też potrafi żyć...
 
Jest taka noc, której nie rozpoznasz,
ciemniejsza od szkicu karbonem.
W niej diament, co ją rozcina,
bo w ciemności zrodziło się Światło...

Ballada
już więdnie ptasi śpiew  
a moja mama zakwitła w oknie  
i żegna mnie konarem mówiąc  
w zielone świątki przyjdź  
weźmiesz moje słowa umajone  
to będzie przedlecie  
i będzie spacer wielki 
po jabłko testamentu  
moja mama słaba mówi: 
twój będzie ogródek  
ale przynieś mi chleb 
z Ojczyzny

I nie wiem

myślałem jakby było 
za chwilę 
za wiele lat 
czy Twoje oczy 
tak by jeszcze lśniły 
myślałem o miejscach 
o drogach 
o świetle księżyca 
na Twoich włosach 
o światach 
ze wszystkich barw 
odkrytych nam 
myślałem 
jakby było za rok 
myślałem pytałem 
i nie wiem
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Jerzy Sułkowicz

Poeta, krytyk li-
teracki, satyryk, 

regionalista i  pu-
blicysta, polonista 
w  Zespole Szkół 
w  Jeżowem. Autor 
siedmiu tomików 
wierszy oraz dwóch 
zbiorów tekstów sa-
tyrycznych. Członek 
ZLP. Laureat licz-
nych nagród, w  tym 
Złotego Pióra.

Prozaik, regionalista, socjolog, autor kilkunastu książek i setek artykułów. Stały 
autor publikacji o tamtym Rzeszowie w naszym miesięczniku. Członek ZLP, były 

wiceprezes rzeszowskiego oddziału. Urodził się 6 sierpnia 1938 r. 

Prozaik. Mieszka i tworzy w Boguchwale. Wydał dwie powieści Znikające złudzenie (2000) i jej ciąg dalszy pt. Karmatmaka 
(2003).

Po kres

im słabszy oddech człowieka tym więcej
świeczek do zdmuchnięcia
za duży staż najwięcej płacą
bo cóż większego niż śmierć
czeka

moja gwiazda stróż porozumiewawczo
mruga rozumiemy się bo nie ma słów
jest jeszcze trochę obrotów ziemi
dla mnie

ja czy mój pies który pierwszy
przestanie się cieszyć na spotkanie
i ile nam jeszcze tej radości dano
spieszmy się ją okazywać

wszystko co nie do przeczytania
nie do napisania jest gdzieś obok
mogę zrobić ile się da ile On pozwoli
to całkiem wiele

Jak to po wojence ładnie…
(fragment książki)

Wincenty K. bardzo starym chłopem był. Dogorywał w pełni sił w swo-
jej rozwalającej się lasowiackiej chałupie w towarzystwie trzech starych dębów. Z polecenia ojca 
pojechał odwiedzić pewnego emerytowanego księdza proboszcza, którego parafia składała się 
z modrzewiowego kościółka, trzech piaszczystych, lasowiackich wioseczek, wartkiego, czystego 
leśnego strumyczka i małej plebanii. Od przystanku PKS do siedziby wielebnego jegomościa było 
dobre cztery kilometry. Stary proboszcz miał jednego przyjaciela, kolorowego dudka, ale nie tego 
ze smrodliwych. Wypili po herbacie z rumianku i po dwa kielonki naleweczki z wiśni. Ksiądz 
poradził mu, by wracał inną drogą, bliższą, ale bardziej piaszczystą.

Po kwadransie z dobrym okładem wyszedł wreszcie z rzadkiego, sosnowego lasu. Gorąco było 
jak w martenie. Ani krzty wiaterku. Zdjął koszulę i zzuł trampki. Stopy paliły jak dawne żelazko 
na duszę. Powoli doszedł do ciemnego, nieogrodzonego, zdziczałego śliwkowego sadu. Poczuł 
mocne parcie na międzychód. Rozglądnął się. Wracała ulga. Nagle usłyszał skrzeczący, sepleniący 
męski glos.

– Ale cię chłopaku spieno, lanie jak u kunia! – Za śliwkowymi szczapami na grubym pniu 
siedziała jakaś chłopska mizerota.

– O, przepraszam pana, ale rzeczywiście przyparło mnie. Przepraszam!
– Nic to, nic to! – Przez parę sekund zastanawiał się, podejść do chłopiny czy nie? – A gdzie to 

Pan Bóg prowadzi przez te piachy? – Zrozumiał, że to jakaś zachęta.
– Na autobusowy przystanek idę, to gdzieś tu niedaleko?
– No, dyć tak. Dla jednych daleko, dla innych nie. – Wyschnięty na wiór chłopina mógł mieć 

lat... Ubrany był w wypłowiałą flanelową koszulę, czarne jak święta ziemia długie, obwisłe gacie 
i oberwany kapelusz. Małe, pomarszczone, zaczerniale dłonie przypominały wypracowane grab-
ki. Przymrużone, wyblakłe oczy ciągle łzawiły. – Siadaj, chłopaku, oz ty, z ty strony.

– A nawet chwilę spocznę. Pali dzisiaj jak na Saharze! – Popatrzył na zegarek. – Z pół godzinki 
mogę posiedzieć. – A pan tu sam mieszka? 

Stary oglądnął się za siebie. – Som, som tu siedze. Chałupa trochę się wali, ale do moi śmierci 
pewnie wytrzymo. Miałem kiedyś swoje babe, znaczy się ślubno, kościelno. Była przy nadziei, 
jak pobodła ją naszo Niwka. Tako spokojno, cholera, była jak niektóry szukać. Co jo uchlalo? Na 
śmierć moją Stefkę pobodła, na śmierć! Jo wim, może to i kara bożo? 

Nie wiedział, co odpowiedzieć. Popatrzył na zegarek. – O, na mnie już pora, za pół godzinki 
autobus.

– Zdążysz chłopok. Tyndy za Krupami dużo bliży, nie trzeba koło kapliczki. Pude kawołek 
z tobo. 

KARMATMAKA
(fragment powieści)

Zmącone myśli przerwał spazmatyczny kaszel leżącej przy ścianie kobiety. Zerwali się na równe nogi. Nie była im obojętna. 
Dziadek próbował utrzymać ją w pozycji leżącej. Wyrywała się, krzyczała z bólu. Widziałem jej rany na piersi wyłaniającej się spod koca. Płakała. 
Stałem bezczynnie obok, nie wiedząc, czy mogę się na coś przydać. Wolałem na wszelki wypadek nie podejmować żadnych kroków. Carl ją uspokajał, 
a Dziadek robił okłady szmatą nasączoną wodą, podaną przez chłopca, który zdawał się być niezmiernie przejęty jej stanem. Trwało to jakąś chwilę. 
Wreszcie, po kilku minutach zamilkła… Zrozumiałem, że na zawsze. 

Otoczyli ją wszyscy. Byli bezsilni. Dziadek pocałował ją w czoło. Twarz kobiety, przepełniona ostatnim tchnieniem życia, zdawała się być teraz 
spokojna, pozbawiona ziemskich zmartwień. Uwidaczniała w uśmiechu radość z odzyskania upragnionej wolności jej umykającej z wolna duszy. 
Nakryli ją kocem. Przez pomieszczenie przemknął wiatr. Zjawił się nagle, jakby znikąd. Przeniknął mnie swoim delikatnym chłodem. 

Chwilę później znowu było spokojnie. Do czasu. Chłopiec przestraszył się. Nie mógł sobie znaleźć miejsca. Miotał się nerwowo, aż wpadł w 
histerię. Skomlał jak pies, wił się przerażony, ocierając twarz o ścianę, jakby chciał wejść w nią i zniknąć na zawsze, wyrwać się ze świata, którego 
jeszcze nie rozumiał, a który teraz przeraził go śmiertelnie. James podbiegł do niego i objął tak mocno, przyciskając do piersi, aż tamten jęknął. Pła-
kał nadal, opierając się o jego ramię. Uspokajał się. Patrzyłem na to ze wzruszeniem. Ból zacisnął mi gardło. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Inni też 
milczeli. Po kilku minutach odezwał się Carl:

– Nie możemy jej tu długo trzymać. Trzeba spalić ciało.
Na dźwięk tych słów chłopiec zaczął się znowu szarpać. Po chwili jednak uspokoił się i doszedł do siebie.
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