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Genesis

Na początku był niebytu beton. 

W  galaktykach  wirujących  mieszał  go  Pan,  potem  po trochu  

nabierał i w formy myśli swoich wlewał  – tak robił świat. 

Ubabrał się, umęczył, no to dnia siódmego chciał sobie trochę  

odpocząć chyba, co nie!

Patrzy,  a tu  w galaktycznej  betoniarce  trochę  ciapy  szarej  

jeszcze  Mu  się  kręci  i zaraz  jak  nic  –  zastygnie!  a wtenczas 

Wszechświat cały skamienieje  –  i zmarnuje się robota Jego!

–  Co  z tą  resztówką  zrobić  mam,  żeby  mi  się  grucha  nie  

„zabiła“? – zmartwił się Pan. – w szalunek myśli jakiej wlać, skoro  

żadnej nie mam pod ręką, bom wszystkie zużył i nic do głowy już  

mi nie przychodzi? 

A tu grucha się kręci, niebytu beton gęstnieje, trzeba się szybko  

decydować, wiadomo!

Idei żadnej już nie mając, formy, ani sensu, spuścił Pan resztę  

pulpy szarej na końcu świata, jak nikt nie widział.  

Tak powstało nasze Osiedle.

(Genesis według Heńka Pajęczarza)



–  A jeśli  my  z gruchy  spuszczeni  poza  planem  stworzenia  –  to  co? 

Świętość  nam  się  nie  należy?  –  krzyknął  Józek  Drukarz,  jak  żeśmy  pod 

Jerychem stali.

– A pewno, że należy! – mruknął Patryk i szerzej nogi rozstawił, żeby 

nie upaść. – Święci jesteśmy, tylko nic o tym nie wiemy! Bo skąd! W myśli 

żadnej nie odlani – sami siebie pojąć nie możemy!

Tu wszyscy się z Patrykiem zgodzili, żeśmy nie do pojęcia. 

Jak i Osiedle nasze.

– Dobrze by było – wtrącił redaktor Kryspin – myślą nas przyfrezować, 

frazą gładką wyślizgać,  tezą śmiałą obstrugać –  a gdzie porowato,  teorię 

wymendzić, co dziury zatka. Potem jeszcze bluzgnąć, rękawem przetrzeć, 

żeby błyszczało…

–  Nie,  nie!  Reportaży  żadnych  o Osiedlu  nie  chcemy…  –  mruknął 

Heniek.

– Może Fabuła? – rzucił ktoś.

– Fabuła–sruła – wkurzył się Patryk. – Fabuła niewierząca jest! Zwykła 

opowieść to za mało, własnoręcznego sensu nam nie trzeba, bo gdzie nie 

spojrzysz  wszyscy  teraz  sensem  srają.  Kiedyś,  człowieku,  pierdłeś:  to 

smród był! a teraz tylko bzdoły twojej SENS po Osiedlu się ciągnie!

–  Prawda!  –  chóremśmy  zakrzyknęli  i każden  jeszcze  głową 

przytakiwnął. – Nas po świętemu trzeba przekuć! Nawet bez sensu.

Józek Drukarz, któren na drukowaniu się znał, a na dodatek mistykiem 

był  największym  na  Osiedlu  (zaraz  obok  Szopenchałera  i Heńka 

Pajęczarza), powiedział, że te kawałki obtłuczone z betonu, co po Osiedlu 

się  walają,  od  nowa  trzeba  by  poskładać,  a potem  do  spodu 

nieskończonego raz–raz cementem dokleić! Wtenczas to właśnie ZNAKIEM 

NIEWIDZIALNEGO  się  staniemy,  a nie  klocem  Jego  pod  krzakiem 

postawionym, do którego Nikt się nie przyznaje!



A jak by dalej On udawał, że nas nie zna, wtenczas Mu żłoby nasze ręką 

Jego wydrążone pod nos podstawimy – aż Mu w pięty pójdzie!

Zgodzili się wszyscy, jak stali. Brawa dostał mistyk.

Dalejśmy jednak nie wiedzieli, jak świętością mamy świecić? 

No i żeby jeszcze w nas uwierzyli!

A wtenczas Połowita coś sobie przypomniał.

Że jak Proboszczowi rury wymieniał w zakrystii, to księga tam leżała, 

stara  strasznie,  co  się  nazywała  Złota  legenda  –  i w niej,  faktycznie,  na 

każdego świętego opowieść można było znaleźć w złocie wykutą.

– Może i nam takiej legendy trzeba. Nie musi być od razu złota, bo kogo 

na to dzisiaj stać! – dodał Połowita.

To nam się spodobało!

Zgodnieśmy krzyknęli, że legendy chcemy! Nie ze złota, lecz z tego, co 

pod ręką, pod nogami i nad głową – i czego nam nigdy nie zabraknie.

Z betonu chcemy legendy.

Żeby ją sobie każden w pamięci wyrył i potem wiedział, co ma gadać, 

gdy przed obliczem Pańskim stanie.

Paker po wino skoczył i śmy je rozpić chcieli, kiedy się okazało, że nie 

mamy Postulatora!

Utknęła  świętość  nasza  i wyjść  nie  chciała.  Wiadomo:  nie  popłynie 

wino prawdy bez Postulatora Świętości!

Kto cuda nasze niewidzialne zobaczy? Kto w gównie jantar szlachetny 

wymaca,  ze  złych  uczynków  obdrapie,  słońcem  prześwietli,  to  miejsce 

jedno  odnajdzie  głęboko  ukryte,  w którym  dobroci  naszej  owad  zastygł 

przed milionami lat?

Wtenczas  Heniek  Pajęczarz  powiedział,  żebyśmy  kogoś  takiego 

wybrali, co nas wszystkich dobrze zna i taki jest jak my, i pod Jerychem stoi 



– i forsę jest nam winien!

Na mnie palcem pokazał.

A potem w kolejce do świętości zaczęli się ustawiać.

Jeden po drugim. 



LEGENDA  NA  DZIEŃ  SŁUGI  BOŻEGO,  BEZROBOTNEGO FISTULKI

Bezrobotny  Fistulka   po  domach  chodził,  o guziki   domofonu 

ramieniem się opierał, żeby je wszystkie NARAZ nacisnąć.

NARAZ się wszystkie psy w wieżowcu rozszczekiwały.

NARAZ wszyscy podnosili  słuchawkę.

NARAZ głosy się rozlegały, a każden w swojej tonacji,  z melodią różną 

i barwą, każden po swojemu do słuchawki krzyczał:

– Halo?!

– Kto mówi?

– Słucham!

– Kto tam?

– Czego ty,  chuju, chcesz po nocy?

A kiedy już symfonia głosów naszych dobrze wybrzmiała po Osiedlu, 

pytał się Fistulka głosem cichym:

– PO CO JA w OGÓLE JESTEM?

Znaczy: pytał się Fistulka o sens swojego życia.

Noc  w noc to jedno zdanie w głowach nam rozbrzmiewało.

Pan Bolczyk, co okupację całą przeżył i jakoś dobrze zawsze spał, teraz 

tylko leży, w sufit patrzy, a potem wstaje, papierosa zapala i po mieszkaniu, 

jak ćma po szklanym kloszu, się tłucze.

Lalek,  blacharz,  do  roboty  przestał  chodzić,  zakład  samochodowy 

zamknął,  na  ławce  teraz  siedzi  pod osiką  Epifanii  i w sufit  niebieski  się 

gapi. 

Ukąsił  Fistulka  nocnym  pytaniem  swoim  całe  Osiedle.  Akażden 

ukąszony  blady  potem  chodził  jak  wampir,  z niewyspania,  o dziury 



w chodnikach się potykał, do roboty żadnej nie chciał się brać – wiadomo: 

zanim człowiek  w ogóle zacznie żyć,  to najpierw musi sobie na pytanie 

odpowiedzieć: po co?

W  dwóch  miejscach  tłok  się  jakby  większy  zrobił:  w kościele  i pod 

monopolowym Jerycho. Ale sporo też było takich, co wieszać się zaczęli.

A wszystko z powodu bezrobocia!

Tak!  Tak!  Bo dopokąd Fistulka robotę miał,  nikt  się na Osiedlu nad 

sensem życia nie zastanawiał.

Zebrała się Rada Osiedlowa i od słowa do słowa stanęła uchwała, żeby 

czymś Fistulkę zająć. 

I to muszę wam powiedzieć, że nic z tego nie wyszło, bo silna frakcja się 

stworzyła  temu  na  poprzek!  A że  niby  (dowodził  właściciel 

monopolowego), to człowieka odróżnia od zwierzęcia, że o sens własnego 

życia się pyta! Tu akurat  proboszcz zgodnie mu zawtórował, jak nigdy!

I ten, z zakładu pogrzebowego Galaxy, również.

Tak więc chodził  dalej  Fistulka po domach,  głupim swoim pytaniem 

ludzi dręczył.

I  byłby  tak  chodził  długo  jeszcze,  i nie  wiem  już  sam,  co  by  się 

z Osiedlem naszym stało, gdyby go na koniec zając uszami nie zabił.

Było  to  tak:  myśliwy  Kraska,  co  na  dziesiątym  mieszkał,  zaraz  koło 

Janiny, Służebnicy Obrabka i Jaracza Blantów, zająca upolował i na mróz go 

wywiesił, aby ten na Wigilię skruszonym być był gotów. Zając, głową w dół 

sobie wiszący, zamarzł, jak sopel lodu. 

Akurat Fistulka  pod domem Kraski stał, już miał powiedzieć to swoje: 

„A po  co  ja  właściwie  jestem?“,   kiedy  się  zając  ze  sznurka  wyślizgnął 

i uszami, jak dwa sztylety, w czerep Fistulki wbił!

Wtedy pytanie zupełnie nieważne się zrobiło –  bo nie było już Fistulki.

Tak to sprawa szczęśliwie sama się rozwiązała, ale Proboszcz ostatnio 



na  kazaniu  mówił,  że  to  Osiedle,  co  je  każdy  z nas  w sobie  nosi,  zabiło 

Fistulkę razem z jego pytaniem. I ogłosił Fistulkę Sługą Bożym, co śmiercią 

męczeńską  zginął  z ręki  zająca,  któren  symbolem  zbrodniczym  naszego 

jest  Osiedla (czy jakoś tak).

Za to my spokojnie sobie teraz żyjemy na Osiedlu, nie pytając o nic. 

Tylko, jak  dzwonek domofonu czasem w nocy się odezwie, to na równe 

nogi się zrywamy, żeby o sensie życia pomyśleć.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  EGONA, EMERYTA

Egon  był  pustelnikiem,  z dala  od  ludzi  żyjącym,  znaczy  w bloku  na 

dziewiątym  piętrze,  koło  zsypu,  za  towarzyszki  mając  tylko  mrówki 

faraona,  co  wiernie  za  Egonem  łaziły  krok  w krok,  a on  do  nich  czule 

przemawiał.

Za młodu grzesznikiem był Egon, jak wszyscy święci. Za to z wiekiem 

coraz  świętszy  się  stawał,  wiadomo,  jak  to  stary:  wypić  nie  miał  z kim, 

ukraść też coraz trudniej mu było, dzieci, pobite, na swoje poszły a cudzych 

bał się ruszać.

Tak i co robić?

Świętość mu tylko została.

I telewizor. 

Egon telewizora wcale nie wyłączał, tylko na niego patrzył, a mrówki 

ramiona jego obsiadłszy, razem z nim.

Lubił Egon seriale: jak dobro widział, to płakał (razem z mrówkami), 

a od złych ludzi  nie  mógł Egon spać po nocach (a i mrówki,  przyjaciółki 

jego,  też  jakieś  niespokojne  były).  Jak  na  Wielkanoc  poszedł  się  Egon 

wyspowiadać,  a własnych grzechów, jako się rzekło,  nie miał,  to za tego, 

najgorszego  z najgorszych,  tego  łobuza  Tracza  z Plebanii   (a żeby  go...) 

grzechy wyznał,  co je  właśnie miał na świeżo obejrzane w telewizorze – 

i rozgrzeszenie  dostał!  Ucieszył  się  Egon,  że  za  jego  sprawą  choć  jedna 

duszyczka więcej będzie zbawiona! A potem pomyślał Egon: żeby tak cały 

serial  zbawić!  Więc na Wielkanoc nie czekał,  tylko znowu do spowiedzi 

poszedł,  a że ksiądz za bardzo się czegoś dopytywał,  to Egon do takiego 

poszedł, co gorzej słyszał i tam o łaskę dla swoich zjednywał. Tak też i wziął 

na siebie Egon całą winę, co w serialach była, a potem z grzechów oczyścił 

cały Netflix, Polsaty, i co tam jeszcze miał w abonamencie.



Dla  programów  informacyjnych  TVP  też  odpuszczenia  szukał,  lecz 

wiedział Egon, że win tak wielkich byle jaką pokutą nie zmaże,  więc do 

drzwi  monopolowego  Jerycho  kazał  się  przybić,  żeby  tam  skonać. 

Sklepowa  się  wkurzyła,  zdjęła  Egona  razem  z drzwiami,  bo  jej  klientów 

odstraszał.

A potem umarł Egon,  mrówki z żalu go zjadły,  aż kosteczki  bielutkie 

tylko zostały. Gdy dusza jego w Raju się zjawiła, łaskami wszelakimi została 

otoczona za to, co Egon na ziemi zrobił.

– Takiego świętego jeszcześmy nie mieli! – powiedział święty Piotr, co 

na niebiańskiej portierni siedzi i,  rzecz jasna, telewizor sobie ogląda, bo 

dzięki Egonowi seriali dużo weszło do Raju i filmów, nawet takich, co tylko 

były dla dorosłych.

Spojrzał  Egon  w telewizor  niebieski  z zadowoleniem,  potem  bliżej 

patrzy i bliżej, bo coś mu się nie zgadza, czegoś mu brakuje, coś jest inaczej!

– Aaach! – jęknął święty Egon.  – Reklamy! Zapomniałem o reklamach! 

Kto się teraz o niebogi zatroszczy, kto łaski doprosi?

– Do diabła z reklamami! – mruknął święty Piotr.

I reklamy poszły do piekła.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  ANDŻELIKI,

GADAJĄCEJ  DO SŁOIKÓW

O mało co, a byłoby nasze Osiedle w powietrze nie wyleciało!

Pukłoby, hukło, trzasło i - bngruuz! w kawałkach po lodowych orbitach 

Wszechświata, jak na łyżwach, byśmy się ślizgali.

A wszystko przez Andżelikę.

U nas na Osiedlu zawsze tak jakoś jest,  że ludzie grzeszni się rodzą, 

grzeszni żyją, dopiero czas zło z nich odrapuje i na świętych struga. Taki 

był Egon i Heniek Pajęczarz, i Józek Drukarz, Sensu Dziurawiciel, i Janina, 

co  Służebnicą  Obrąbka  została  dopiero  na  emeryturze.  Z jedną  tylko 

Andżeliką było inaczej: ona święta się urodziła!

Ledwie  się  urodziła,  a już  kłopotu   nikomu  nie  chciała  sprawiać, 

zwłaszcza rodzicom, więc w kąciku siedziała dzień i noc  –  i ani drgnęła. 

Z głodu  nawet  nie  zapłakała,  dziecina  słodka,  żeby  rodzicom  nie 

przeszkadzać, bo napić się lubili, pośpiewać, zabawić  – i to przez parę dni.

Grzeczna,  pod murami się skradała,  nikomu na oczy nie wchodziła, 

zawsze  tylko:  „Tak,  proszpana!“,  „Dziękuję,  proszpani!“   –   kopnąć  ją 

mogłeś, człowieku, z piątki strzelić, a ona nic, tylko patrzy!

Heniek mówił, że do jej zierkatych oczu cisną się anioły w Niebie, żeby 

sobie  Osiedle  pooglądać,  jak  gołe  baby  w panoptikum!  Wiadomo:  przez 

nasze piwem ścięte gały mętne nigdy niczego zobaczyć się dało!

Jasne, że każden na Osiedlu świętości takiej chciał dotknąć, pomacać, 

więc ciągle posiniaczona i podrapana chodziła Andżela  – ale świętości nic 

jej nie ubywało! Tyle jej miała, że kiedy ją chłopaki zgwałcili  za boiskiem 

Armagedon,  to  Dzielnicowy  w ogóle  sprawy  do  sądu  nie  podał,  żeby 

dziewczyninie siary nie robić!

Na koniec, ktoś ją udusił.



I tyle.

Bylibyśmy  o niej  całkiem  zapomnieli,  żeby  nie  śmieciara,  co 

w poniedziałki przyjeżdża, o czwartej nad ranem, i śmieci z kubłów ładuje.

Aż  razu  pewnego,  coś  z kubła  wyleciało,  o ziemię  walnęło,  pękło 

z hukiem  –  aż  się  zatrzęsło   Osiedle!   Ludzie  się  pobudzili,  z domów 

wylatują, jedni drugich pytają, co się dzieje, a tu kanonada wali, jak by nas 

wszystkich miało rozerwać na kawałki!  Domy się  chwieją,  wielkie  płyty 

z nieba lecą, a co która upadnie, to jakby olbrzym stopę postawił!  „Bam!“ 

„Trach!“ „Łup!“  –  idzie Anioł Zagłady po Osiedlu, każdym krokiem ludzi 

miażdży,  drzewa  przewraca.  Gruz  tremolem  sypie  się  na  nas,   jakby  na 

werblu do ostatniej drogi ktoś nam przygrywał!

Tylko  Jontek,  katar,  między  ruinami  szczęśliwy  biegał   i krzyczał: 

„Alleluja! Alleluja!“ Że niby w końcu zniknie dzieło szatana i dusze nasze 

niebiańskie,  w betonie  uwięzione  przez  inżyniera  Ryczywoła,  wolne  do 

Pleromy powrócą!

A pewnie, pewnie! Jak nic byśmy się wszyscy przewieźli do tej Pleromy 

–  sromy  Jontkowej,  ale  na  szczęście  wojsko  przyjechało  z oddziałem 

saperów. Do śmietnika zaraz pobiegli bomby szukać. Szukają, patrzą, ale 

niczego  znaleźć  nie  mogą!  Tylko  pełno  słoików  leży,  po  ogórkach 

konserwowych,  buraczkach  i chrzanie.  Każden  jeden  czyściutko  wymyty 

i tak mocno zakręcony,  że  w ogóle  odkręcić  się  ich nie  dało.  Na każdym 

karteczka równo przyklejona,  a na niej  data  i coś,  jakby tytuł  ołówkiem 

wypisany, o weźmy ten: „ 24 grudnia, bicie kablem za stłuczony talerzyk“.  

Albo: „ 1 maja, stary Kraska wpycha mi rękę do majtek“.

A  na  największym,  pięciolitrowym  po  ogórkach,  taki  napis  był 

nagryzmolony: „Dzielnicowy powiedział, że sama sobie jestem winna!“

Zapakowali  saperzy  słoiki  na  samochód  i konwojem  na  syrenach 

wywieźli  na  poligon,  żeby  sobie  tam  w spokoju  powybuchały,  szkody 

nikomu nie czyniąc. Tylko jeden znajomy sierżant mówił, że na poligonie 



od  tych  wybuchów  krater  się  zrobił  na  sto  kilometrów,   a żołnierz,  co 

najbliżej  stał,  cały  w odłamkach  gniewu  Andżeliki  trzy  dni  w szpitalu 

przeleżał nieprzytomny i rozum stracił.

A Osiedle odbudował młody Ryczywół.

Psychologa  też  przysłali,  żeby  nam  pomógł  szybko  o wszystkim 

zapomnieć.  Psycholog powiedział, żeby gniew swój, owszem, uwalniać na 

zewnątrz,  ale  nie  do  słoików  szklanych.  Zakręcanych.  Bo  jak  się  gniew 

dobrze w słoju zassa to i sto lat będzie stać, świeżutki i nietknięty, a potem 

niewinne wnuki pozabija. I jeszcze, Boże broń, żebyśmy, jak Fryzjer Midasa, 

gangstera Osiedlowego,  dołów w ziemi nie  kopali,  żeby  tam fochy  nasze 

zakopywać,  bo  od  Fryzjera  miny  przeciwpiechotne  się  wywodzą  – 

całkowicie zakazane! 

Wtenczas  Paker  do  muru  Psychologa  docisnął,  co  niby  mamy  robić 

z gniewem, którego nam na Osiedlu nie brakuje? 

– Balony! – odrzekł Psycholog – Balony bezpieczne są i szybko do góry 

uciekają.  Balony  trzeba  dmuchać  i zaraz  je  wypuszczać.  W stratosferze 

gniew nasz cały się wypala i znika!

I jeszcze kontenery postawili na Osiedlu, na opakowania szklane. Kiedy 

je wypróżniają, raz na pół roku, to ludzie do schronu schodzą. 

Tak na wszelki wypadek.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  ERYKA  PAKERA

Złych ludzi na Osiedlu naszym nigdy nie brakowało, ale Eryk  najgorszy 

był ze wszystkich  –  a to z powodu, że sumienia nie miał.

Wiadomo:  sumienie  Bóg  wyznaczył  na  miejsce  spotkania  swojego 

z ludźmi, żeby sobie tam z nimi spokojnie pogadać, polecenie jedno–drugie 

wydać, postraszyć. Sumienia – jak komóry – wyłączyć się nie da i dzwoni 

zawsze, kiedy na przyjemność jakąś masz akurat ochotę, człowieku!

Lecz Eryk sumienia nie miał, bo je wypocił w fitnesie.

Zafrasował się Stwórca. Bo jak z grzesznikiem spotkać się ma, jak do 

niego przemówić – co?

Z początku zwyczajnie, jak od tysięcy lat, we śnie chciał mu się ukazać – 

lecz Eryk snów nie miał, a jak miał, to i tak rano nic nie pamiętał. Pomyślał 

Pan,  że  czasy  się  zmieniły,  inaczej  teraz  z ludźmi  się  gada.  Wiadomo: 

epifanie do nowych mediów trzeba przypasować, bo na Głos z Nieba nikt 

już  nie  zwraca  uwagi  ( no  chyba,  żeby  przy  tym  darmowe  próbki  Życia 

Wiecznego z góry leciały! )

Instrukcje różne poczytał Pan i na początek esemesa pchnął Erykowi  – 

ot, tak, żeby go Gniewem Bożym postraszyć. „Bój się mnie! Piekło istnieje!“ 

– napisał Pan, lecz Eryk wcale się tym nie przestraszył, tylko sobie dokupił 

drugi pistolet, bo myślał, że to diler od amfy, co mu Eryk wisiał kasę.

No  to  zechciał  zadzwonić  Bóg  na  Erykową  komórkę,  ta  Mu  jednak 

zawsze  odpowiadała,  że  „abonent  czasowo  niedostępny!“  –  a kiedy  Eryk 

potem  sprawdzał  „połączenia  nieodebrane“,  to  mu  się  same  zera  aż  do 

nieskończoności na wyświetlaczu ukazywały.

Eryk  filmy  kochał  oglądać  na  dividi,  no  to  pomyślał  Pan,  że  w paru 

filmach wystąpi (bo wierzących paru znał w filmowej branży) – no, ale to 

zupełnie nic nie dało,  bo Eryk wtedy tylko patrzył,  jak się strzelali  albo 



jeździli samochodami, a kiedy zaczynali mówić – to od razu zasypiał!

Zdesperował  się  Najwyższy  nieprzystępnością  własnego  Stworzenia, 

jakim sposobem znak dać gruboszyjemu grzesznikowi  – nie wie!

Rada w radę, wysłał  Pan na Osiedle nasze samego Michała Archanioła, 

co jest szwarcenegerem wśród aniołów –  żeby do Pakera przemówił.

Archanioł  długo  między  blokami  się  błąkał,  bo  u nas  żaden  obcy 

w numerach  połapać  się  nie  może  (a to,  jak  wiadomo,  specjalnie  jest 

zrobione,  na wypadek wojny,  żeby się wróg na Osiedlu naszym zagubił.)

Wiele  też  upokorzeń  musiał  znieść  Anioł  waleczny,  bo  się  wszyscy 

z niego  śmiali,  kiedy  tak  szedł  w spódniczce  krótkiej,  plisowanej 

i w sandałach  – wiadomo, na rzymską modłę!

Na koniec trafił Eryka za monopolowym, miecz swój ognisty wzniósł, 

(ten  sam,  którym  praojców  naszych  z Raju  przepędził!),  lecz  Eryk  tylko 

w przyrodzenie go kopnął (co się akurat na nic zdało, gdyż anieli całkiem 

bez płci się obywają), paralizatorem poprawił, (na co Anioł zupełnie nie był 

przygotowany),  na  końcu  zaś  skrzydła  mu  połamał  i zasypało  pierzem 

anielskim Osiedle  nasze do siódmego piętra –  a tak pięknie się  od tego 

wszędzie  zrobiło,  a tak  się  śmiali  ludzie,  bo  ich  pióra  łaskotały,  że 

pomyślałbyś, człowieku, że już w niebie jesteś!

I wtenczas wyczerpała się cierpliwość Najwyższego! 

Zgadnijcie,  co Pan zrobił Erykowi? Ogniem go wytracił,  potop zesłał, 

strupy i szarańczę?

OOOOOOOOOOOO! Mówię wam!

Coś gorszego na Eryka Pan Nasz wymyślił!

No,  mówię  wam,  takiego  coś  mu  zrobił,  że  język  mi  się  pierwej 

zeskródli  i płatami  oblezie,  jak  lamperia  w zakrystii,  niż  wam  o tym 

powiem!

Ale wam powiem.



ZANIECHAŁ GO PAN.

Zaniechał Bóg tłustokarkiego grzesznika.

A nie wiem, czy wiecie wy w ogóle, co „zaniechanie Boskie“  znaczy?

To jak byś osą był, człowieku, i Stwórcy naszemu do butelki po piwie 

wpadł, a On butelkę kciukiem TYLKO by zatkał, patrzył i czekał!

Aż się na śmierć nie wybzyczysz.

Tak samo i z Erykiem było. W fitnesie, chłopak, jak zawsze pakował, ale 

więcej się jakoś pocił i w ogóle ciężej mu szło, oddechu nie mógł złapać, jak 

by próżnia się wokół niego zrobiła, na boki nim rzucało, o szklane ściany 

obijał.

A dnia jednego ostrzej sobie przypakował paker i pragnienie poczuł.

Wrzucił monetę do maszyny z napojami, guzik nacisnął,  żeby mu ona 

wodę  wydała, czeka. 

A tu – lemoniada  żółta wylatuje!

Stuknął Eryk maszynę, z kopa poprawił – a ona nic!

Wrzucił drugą monetę,  naciska guzik, gdzie woda namalowana, brwi 

zmarszczył, czeka – i znowu  żółte mu wylatuje!

Poczerwieniał  Eryk,  gniew  czaszkę  mu  rozsadza  (a nie  był  to  gniew 

zwykły,  tylko  sterydowy!),  bo  jakże  to:  on,  co  na  Osiedlu  wszystkim 

rozkazywał, on, co głosu Najwyższego słuchać nie chciał  –  stoi tu teraz,  jak 

wał jakiś, i pić mu się chce!!!

Cały fitnes rozwalił Eryk na kawałki, razem z właścicielem, a maszyna 

do  napojów   –   NIC!   (A zwróćcie  wy  tylko  uwagę  na  to  „NIC“,  bo  ono 

rewersem  jest  nieskończoności,  herbem  wszechświata  i początkiem 

wszystkiego!) Maszyna, jak stała, z męki Erykowej się naigrawa: co on jej 

każe wody, to ona żółte siki mu wydaje.

No i zaczął się Sądny Dzień na Osiedlu!



Szedł  Eryk  między  blokami,  jak  Szalona  Greta,  po  ławkach  skakał, 

drzewa łamał, kubły zapalał – wszystko, co żyje, przed nim uciekało! Na 

koniec pod osiką (zwaną odtąd: Osiką Epifanii) usiadł i... rozpłakał się jak 

dziecko!   Taki  się  sobie  nagle  wydał  malutki,  jak pyłek.  Szczelina jakaś 

w głowie mu się zrobiła, całkiem, jak w maszynie do picia wlot na rzęch – 

przez tę szparkę maleńką Bóg monetę swoją o nieskończonym nominale 

w Eryka wrzucił! I pojął paker, że jest siła od niego większa, która się pięści 

jego nie ulęknie.

Od  tej  chwili  zmienił  się  Eryk  na  dobre,  do  zakonu  żebraczego 

przystąpił, na biednych kwestuje. Pieniądze, wiadomo, wszyscy chętnie mu 

oddają, bo kto by śmiał odmówić.

Tak oto Bóg maszyną do napojów sumienie Eryka obudził. 

Alleluja!



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  APOLONII, PANNY i MĘCZENNICY

Wielu jest takich na Osiedlu, co by dobrzy być chcieli!

Ale ci od razu powiem, człowieku: trudne to jest. I nie na ludzką miarę 

krojone.

Już  od  samego  dobrochcenia  taki  się  czujesz  wzdęty,  szlachetnością 

wezbrany aż po krtań (jakbyś miał pawia puścić), że NIC nie robisz, choć 

byś i chciał,  wiadomo: z ostrożności zwykłej,  żeby bąbla dobroci  w sobie 

nie rozpęknąć!

Lecz Apolonia niczym się nie wzdymała (przynajmniej na początku), 

tylko  podrósłszy  nieco,  pomyślała  rozsądnie:  „Gdzie  najwięcej  jest 

potrzebujących?“  I tam zaraz się udała – dobro czynić!

Znaczy do agencji towarzyskiej.

(Tak rozumnie do kwestii dobra w świecie należy podchodzić!)

Dawała  z siebie  wszystko,  otwarta  dla  każdego,  bez  odpocznienia 

każdemu ukojenie niosła –  a na dodatek  całkiem niedrogo!

I to wam jeszcze powiem, że chociaż różnojednią była ciała i duszy, to 

tak się w niej zalety wszystkie splotły – żeśmy ich odróżnić nie umieli! Tak 

pod Jerychem jednym głosemśmy sławili: 

HOJNOŚĆ JEJ BIODER, 

ROZTROPNOŚĆ SUTKÓW, 

TALII WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ

i  MĘSTWO  UD

(że tylko cztery cnoty główne tutaj wymienię!)

Mogłoby tak już zostać na wiekwieków, ale razu pewnego ktoś dziwny 

bardzo, szatą szczelnie okryty od stóp do głów stanął przed nią i tak się 



odezwał  ponuro,  jak  dzwon  kościelny:  Apolonio!  Apolonio!  (bo  dzwon 

zawsze  do  pary  się  odzywa),  albo  jak  śmierć,  co  imię  zawsze  dwa  razy 

sprawdza, żeby pomyłki nie popełnić, albo jak... 

Nieważne! w każdym razie tak się odezwał:

– Apolonio! Apolonio!

– Mam cię rozebrać? – rzekła szybko Pola, bo jej się spieszyło na zajęcia 

zaoczne z prawa i sprawiedliwości.

– Ani się waż! – warknął Zakutany – Mój widok sprawi, że oślepniesz!

– Nie takie ja cuda tu widziałam! – prychnęła dziewczyna, lecz zaraz 

dreszcz ją przeszedł, bo pomyślała, że to może klient z Miasta.

– Czego chcesz?  – spytała pokornie.

–  Kłopoty  ja  wielkie  mam  przez  ciebie,  Apolonio!  –  powiedział 

Szczelnie Zakryty.

Zaraz pomyślała sobie Apolonia o tej kasecie, co ją właściciel Agencji 

nagrał w zeszłym tygodniu przez dziurę w ścianie.

– Pan senator? – spytała  trochę niepewnie –  Ja o tej kasecie nic nie 

wiedziałam. Jak Boga jedynego kocham!

Zmieszał się Zakutany, coś się w nim rozżarzyło i jakoś dziwnie od tego 

żaru pojaśniało w całym pokoju.

– Nie o senatora mnie się rozchodzi, tylko o to, co nam wszystkim jesteś 

winna, Apolonio!

– Znaczy...  podatki? – załapała w końcu.

– Nie! Do diabła! O coś zupełnie innego! – wściekł się Absconditus – 

Zresztą, podatki należą do cesarza. Pomówmy o tym, co... moje! Bo wiesz, 

kiedy tak patrzę, co ty tu robisz każdej nocy…

– Ty patrzysz!?  – żachnęła się Pola, bo na patrzenie też był cennik.

– A  pewnie,  że patrzę! Patrzę,  bo taki mam obowiązek! Więc,  kiedy 



patrzę i widzę, jak ty poznajesz tych wszystkich mężczyzn…

– Ale ja ich wcale nie znam! – zaklinała się dziewczyna.

– w sensie biblijnym „poznajesz“, kobieto! a więc, kiedy ich poznajesz... 

No dobrze: kiedy się z nimi bzykasz, to ja za każdym razem duszę nowego 

człowieka  muszę  przygotować,  żeby  ją  zaraz  włożyć,  gdzie  się  należy. 

Dobrze, że jestem wszędzie  – westchnął gość – i wszystko widzę, bo inaczej 

połowa ludzi bez duszy po świecie by chodziła!

– Znam paru takich, co jej nie mają – mruknęła Pola.

–  i wiesz...  –  Zasłonięty  usiadł  na   łóżku  bardzo  posmutniały   –   te 

dusze... nie są już takie, jak kiedyś!  Kiedym zaczynał, ludzi było na ziemi 

ledwie  kilka  tysięcy,  więc  każdemu  osobiście  mogłem  wdmuchnąć,  co 

trzeba, a teraz... Oddech tracę, każdemu połowę tchnienia mogę ofiarować, 

a czasem i mniej... zwłaszcza w Chinach. Ale tam Duszy w spreju zacząłem 

używać – tylko nie mów o tym nikomu!

Żal się zrobiło Poli Ukrytego.

– Zrobić ci laskę? Gratis – spytała.

I nagle coś dziwnego takiego się stało, jak nigdy dotąd: CZAS się z rąk 

Apolonii wypstrykął i jak szpulka poleciał pod łóżko.

Czemu tak? – spytacie. 

A bo zamyślił się Gość Niepojęty a świat, posłuszny Mu, stanął, czasem 

ponaglać  go  nie  śmiąc!  w sobie  się  pogrążył  Niewyrażalny,  nad 

stworzeniem swoim zamyślił,  co  całe  z gadania  jest  zrobione,  z oddechu 

w słowa odzianego,  z tego,  co sami przecież wiecie!  Nic  tylko:  „Słowo na 

początku“ i „fiat“,  „Niech się  stanie!“   –   jak byśmy z komputera wszyscy 

wynikli,  gdzie  samymi  słowami  wszystko  się  stwarza!   I zapragnął  raz 

Stwórca  NIE  MOWĄ,  lecz...  miłością  byt  uprawiać!  Bo  cnót  tyle  miało 

w sobie  Apolonii  ciało  (czy  wspominałem  o GORLIWOŚCI  ust  jej?),  że 

całkiem  nowy  Wszechświat  mógłby  z tego  wytrysnąć,  lepszy  może, 



piękniejszy od tego, któren ze Słowa  powstał?

Ale pomyślał zaraz Ukryty, że laski Boskiej nie przeżyła by Apolonia 

(ani żaden śmiertelnik!),  a i na nowy Wszechświat miejsca już specjalnie 

nie było.

Westchnął więc z żalem i powiedział:

–  Dobra  z ciebie  dziewczyna!  Będę  o tym  pamiętał,  dobroć  twoją 

wynagrodzę,  ale wracając do tematu... – chrząknął – Nie mogę pojąć, że ty 

od  dwóch  lat,  każdej  nocy  do  tylu  mężczyzn  się  zbliżasz!  Ja  duszyczki 

przykrawam z pneumy niebiańskiej,  ledwie mi tchu starcza,  bo strasznie 

szybka jesteś!  No więc, ty się bzykasz, ja czekam, czekam, a tu ...nic! Jesteś 

niepłodna?

– Nooo... – jęknęła tylko Apolonia, bo ją kompletnie zatkało.

– Wiedziałem! –  odetchnął z ulgą Zasnuty.

I zniknął.

Jeszcze tej nocy poczęła Polka. 

A potem znowu. 

I znowu. 

I znowu…

Odtąd na nic się zdały gumki, sprężynki, żele i kapturki – poczynała tak 

co rok.

Na nic się zdała absolutna wstrzemięźliwość! Wystarczyło, żeby kartę 

do  bankomatu  włożyła,  a już   nowe  życie  w niej  rosło  –   nie  mówiąc 

o debecie! Bo sypnął cudami Pan –  a trudno przecież, żeby się zdrowym 

rozsądkiem przy robieniu cudów ograniczał, co nie!  Przez lat piętnaście 

chodziła  w ciąży  Apolonia,  aż  w końcu  się  przyzwyczaiła.   w szesnastym 

roku do Nieba poszła duszą i ciałem (cnotami słynącym Na Wysokościach!), 

prosto  z Trawnika   Wniebowstąpienia,  bo  żal  było  Panu  tak  cudne 

compositum  na części rozkładać.



A nam tyle tylko z Apolonii zostało, że sobie popatrzyć możemy,  jak 

brzuch jej ognistoczerwony za widnokręgiem co dzień znika – mówią, że 

ona w niebie dnia każdego zachodzi.

Dobroczynieniem nikt już na Osiedlu się nie zajmuje, wiadomo: nie dla 

człowieka to zajęcie jest! Więc się do tego nawet nie zabieramy, tylko Panu 

zostawiamy robotę jego, On sam już najlepiej... 

Taaaa…

No to niech będzie: amen.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  SZOPENCHAŁERA, MĘCZENNIKA

Jak każden jeden żywy organizm, tak i nasze Osiedle cząstkę bolesną 

swoją  miało  –  a był  nią   Szopenchałer!  Ten  co  mieszkał  w wieżowcu  za 

Kubłami Gniewu, na ósmym piętrze. 

Cierpiał  bardzo  Szopenchałer,  dzień  i noc,  jak  by  kto  naczynie 

z cierpieniem przechylił i cała boleść Osiedla w jednym Szopenchałerze się 

zlała. 

Płynął ból  przez Szopenchłera bez końca, i co najgorsze:  FALOWAŁ! 

Fale bolesne tłukły o ciało Szopenchałera, a każda niosła ze sobą żwir 

i tłuczone muszle, i kolce łupin od kasztanów. Falowało morze cierpienia 

w ciele Szopenchałera, a on sam leżał sobie na ósmym piętrze od miesięcy 

i chyba nikt już na całym Osiedlu o nim nie pamiętał.

–  a co  to  za  męczennik  –  powiecie  –   co  nikt  o nim  nie  wie, 

męczeństwem swoim po oczach nie dźga, przeciw niczemu nie jest  i za nic 

nie walczy, tylko na wersalce się zwija, pod brudną kołdrą?

– a co to za męczeństwo –  spytacie –  jeśli ono celu żadnego nie ma, za 

szlachetną wierność nie jest zapłatą, tylko z usterki głupiego ciała  wynika?

Dokładnie tak samo myślał i Szopenchałer, na świętość żadną nie licząc 

wcale, bo jak tu się na świętość porywać, kiedy on  duszy też właściwie nie 

miał,  skoro  ona  cała  pełna  była  żwiru,  tłuczonych  muszli  i kolczastych 

łupin kasztanowca.

A  zresztą  nie  miał  Szopenchałer  kompletnie  głowy   do  tego,   tak 

całkowicie boleścią zalany był  –  po wrąbek.

Aż na koniec przepełnił się bólem Szopenchałer, cierpienie w nim się 

przelało –  i wezwał karetkę.

Przyjechał doktór, dał zastrzyk, odjechał, a Szopenchałer leżał dalej  na 



tej swojej wersalce, pod brudną kołdrą z zamkniętymi oczami.

Nagle  poczuł,  że  fala  co  się  w nim  boleścią  tłukła  powoli  odpływa, 

a odpływając ciągnie za sobą ból i żwir, i połamane muszle, i kolce łupin. 

Wyszorowały  one  duszę  Szopenchałera  do  czysta,  do  dna,  jak  druciak 

brudną  patelnię.  Nie  opierał  się  Szopenchałer.  Poczuł  ulgę  i radość.  Nie 

długo jednak, bo ta ulga i radość zaraz zniknęły zmyte przez falę. 

Chciał o czymś miłym pomyśleć, na co do tej pory nie miał sposobności 

(na przykład o kotlecie w panierce chrupiącej, z kapustą), chciał sobie coś 

przypomnieć  (na  przykład  drogę  ze  szkoły  i białe  kulki  z krzewów 

strzelające pod butami), ale poczuł, że fala wszystkie myśli i wspomnienia 

ze  sobą  zabrała,  jak  by  się  CAŁY  Szopenchałer  w te  kolce  i muszle 

i wodorosty boleściwe zaplątał.

Ach, żeby tylko Szopenchałer!  Cały Wszechświat wymyło  –  a nawet 

nasze Osiedle!!!

Kiedy  już  fala  wszyściusienieczko  ze  sobą  zabrała,  razem  z kołdrą 

i wersalką,  wtedy  na  ósmym  piętrze  wieżowca  odsłoniła  się  przed 

Szopenchałerem istota bytu!

Zamilkł Szopenchałer, chciał coś powiedzieć, lecz po prawdzie nie było 

już  żadnego  Szopenchałera  ani  słów  żadnych,  ani  ósmego  piętra,  tylko 

samo sedno z nicości utkane.

I wtedy zesłał Pan dwóch swoich aniołów, co z pustki są zrobieni (bo 

Pan Nasz na wypadek buddystów ich trzyma!),  żeby  Szopenchałera  do 

nieba przywiedli. Tam go okąpać kazał i na wersalce położył, nowiutkiej, 

pod kołdrą z chmur. 

I  to  wam  mogę  powiedzieć,  że  nie  poszło  na  marne  męczeństwo 

Szopenchałera i cierpienie jego w końcu  na coś się przydało!

Bo nie na każdym Osiedlu przecież istota bytu się odsłania na ósmym 

piętrze!



LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO  JARACZA  BLANTÓW

Na dziesiątym piętrze zielska swoje palił Jaracz.

Wiatr dym roznosił  po całym Osiedlu,  każdemu snifa strzelał  w nos, 

a kto z okna się dobrze wychylił  – ten i drugiego zafasował!

Proboszcz  grzmiał  na  ambonie,  że  z okien  się  wychylamy  –   aleśmy 

dobrze widzieli, jak sam na dzwonnicy stał i wdechy robił. 

Jaracz wcale się tym nie przejmował, zioło swoje palił w dni wietrzne 

a wina jego taka tylko była, że okna miał nie uszczelnione.

Pamięci czegoś nie lubił. 

Mówił, że mu szczeliny zatyka –  te, którymi Pustka przepływa przez 

człowieka. Mówił, że wspomnienia Pustkę w człowieku zagracają.

Za  znudzenie  światem  też  pamięć  obwiniał:   „Oczywistość  jest 

bękartem pamięci!“ –  darł się po nocach  na całe Osiedle – „Kto pamięta,  

ślepy się staje! I niczego już zobaczyć nie może!“

A kiedy się przed Samem rozsiadł, dobrze sztachnął aż po dupydenko, 

kiedy dymem niebieskim płuca sobie wymościł, wtenczas mówił, że pamięć 

jest więzieniem, co je każden jeden w głowie swojej ma  –  i na dodatek 

jeszcze sam w nim siedzi!

– w pamięci zapudłowany jesteś! Wspomnienia wyroki w głowie twojej 

odsiadują:  te  z dzieciństwa  dożywocie  dostały,  bo  mordercy  z nich 

prawdziwi, po celi się miotają i krzyczą, że zawsze będą złe i nigdy się nie 

zmienią – a ty, klawiszu głupi, musisz im co dzień w oczy patrzeć, żywić, 

doglądać, chociaż po nocach ci się śni, że sam im głowę obcinasz toporem.

Amnestii dla nich nie ma, a uciekać nie chcą. Na szczęście z wiekiem 

łagodnieje pamięć twoja i coraz krótsze wyroki zasądza: tłum o niejasnych 

twarzach przysiada gdzieś na chwilę, a potem SAM bezczelnie  WYCHODZI! 



Mówię ci, bracie odpuść sobie, w Pustce się rozpuść, wspomnienia.. khh–

khh... uwolnij…

Dym  w Jaraczu  już  dłużej  siedzieć  nie  chciał  i kaszlaniem  o wolność 

swoją zaczął się dobijać,  więc go Jaracz wypuszczał na świat – obłoczek 

bialutki i gęsty, bo się w nim wszystka pamięć Jaraczowa rozpuściła. Potem 

śmiać się zaczynał Blantman durnowato, szczęśliwy jak nie wiadomo co!

Całkiem  jak  Józek,  kiedy  mistykiem  został  największym  na  naszym 

Osiedlu.

No  tośmy  się  i nie  zdziwili,  kiedy  razu  pewnego  ogłoszenie  takie 

ukazało  się  na  Samie:  „Pamięć  uporczywą  wywabiam,  tanio!  Jaracz 

Blantów“

Każden ogłoszenie przeczytał,  w głowę się tylko  postukał i poszedł, bo 

wariatów na Osiedlu naszym nigdy nie brakowało. 

I nikomu na myśl by nawet nie przyszło, że ledwie Jaracz  pod wieczór 

się  obudzi  w pokoiku  swoim  na  dziesiątym  piętrze,  a już  pod  jego 

mieszkaniem pani Hapiór stać będzie.

A za nią ze sto innych osób.

Pani  Hapiór  przyszła  męża  wywabić,  bo  drugie  małżeństwo  jej  się 

kroiło,  a jak  tylko  nieboszczyka  sobie  przypomniała,  to  ten  jakoś 

przeciwny się temu wydawał.

A  pan  Toleczek,  którego  syn  zabił  się  na  motorze,  przyszedł,  bo 

pracować  nie  mógł.  Z powodu  łez,  co  mu  same,  bez  jego  woli,  płynęły 

z oczu. Pan Toleczek zegarmistrzem jest, no i werki od  łez mu rdzewiały, 

więc  zaszedł  do  Jaracza,  prosić  o wybielenie  tej  tkaniny,  co  od  złych 

wspomnień poczerniała. 

– Mnie nitki czarne z pamięci wytarpaj, bo ja muszę pracować na chleb, 

ale  z żoną  ustaliłem,  że  ona  Andrzejka  w pamięci  swojej  będzie  nosić. 

I będzie mi o nim opowiadać, kiedy ja  już o wszystkim zapomnę!



I rozpłakał się pan Toleczek.

Przyszła też Babcia Machorkowa, co wczorajszego dnia nie mogła sobie 

przypomnieć. 

– Niech Babcia zaraz wyjdzie z kolejki i Jaraczowi głowy nie zawraca!

– zaczęli ludzie krzyczeć, wiadomo, jak to w takim tłumie. Ale Babcia 

twardo stoi.

– Ja tylko z jedną małą plamką do zapomnienia, domu mojego plamką, 

het! zostawionego. Piękny był –  jasny, szczęśliwy…

–  a nie  może  Babcia  sama  jego  zapomnieć!  A nie  Jaraczowi  czas 

marnować!  My  tu  ze  złymi  wspomnieniami  stoimy,  a Babcia  domu 

szczęśliwego chce się pozbyć?

– Wszystko chcę zapomnić! Wszystko wywabić! Białą płachtą się budzić 

i białą zasypiać! A dobre wspomnienia bolą bardziej niż złe! – uparła się 

Machorkowa i z kolejki nie wyszła.

I  przyszedł jeszcze pan Kurdemajer,  kuśnierz,  z taką pamięcią,  że aż 

ludzie umilkli. Nikt by mu nie uwierzył , ale widać było CZARNE na BIAŁYM, 

że to pamięć pana Kurdemajera. Więc zaraz go przepuścili na sam początek 

kolejki,  żeby  pan  Kurdemajer,  co  sześćdziesiąt  parę  lat  z taką  pamięcią 

chodził, ani godziny dłużej już z nią nie przebywał. Pani Hapiór sama mu 

miejsca odstąpiła, bo ostatecznie z tym drugim zamążpójściem aż tak  jej 

się nie spieszyło.

Przyszła Rorata, chora od wspomnień, bo ją mąż opuścił. 

– Niech ze mnie Jaracz wypruje chorą pamięć aż do obrąbka, bo mi się 

ten skurwiel, mój mąż, we wszystko wplata, jak wątek sparciały! Wszystko 

mi się drze przez niego,  a ja przecież muszę życie sobie nowe upleść, z tego 

co mi zostało!

Pani Izyda przyszła z pamięcią, ale nie swoją, tylko powierzoną.  Przez 

narzeczonego, co się powiesił. 



Pani  Izyda  nie  wiedziała,  co  zrobić  z taką  pamięcią  („Przecież  na 

śmietnik nie wyrzucę!“).

Dużo ludzi  przyszło z muzyką przez pamięć zaplamioną.  Pan Urczyk 

przytaszczył adapter i całe Jezioro Łabędzie, przy którym z żoną się kłócił, 

a teraz serce mu pęka z żalu! I wcale nie dlatego, że żona odeszła, tylko że 

mu do Jeziora...,  jak  mówił,  „ tak nasrała“, że on dłużej jego słuchać nie 

może, i prosi bardzo Jaracza , żeby mu zaraz to  Jezioro…  ze wspomnień 

oczyścił.

Byli też tacy, co z nieczystym sumieniem przyszli, ale tych, po prawdzie, 

odsyłał Jaracz do Proboszcza.

Taki to tłum pod drzwiami Jaracza się kłębił, tylu było potrzebujących, 

że  zafrasował  Pan  Nasz,  co  z góry  na  Osiedle  nasze  patrzy  dzień  i noc. 

I pomyślał  Stwórca,   że  nie  całkiem  dobrze  z tą  pamięcią  wymyślił,  i po 

cichu wdzięczny był Jaraczowi za pomoc, a nawet postanowił o zasługach 

jego w przyszłości… hm... nie zapomnieć!

A Jaracz wszystkich, jak tam stali,  zaprosił do suszarni,  na podłodze 

pousadzał, faję tłusto nabił  i puścił ją po ludziach. Kazał im myśleć o tym, 

o czym chcą zapomnieć i mruczeć: om mani padme hum. 

No  to  palili  i mruczeli  tak  długo,  aż  im  umysł  świetlisty  wszystko 

w pamięci  rozpuścił,  rany  żywe  zasklepił,  blizny  pamięci  wygładził.  Aż 

zapomnieli, co chcieli zapomnieć. 

Tylko dom Babci Machorkowej,  piękny,  jasny,  szczęśliwy,  daleko het! 

zostawiony, w ogóle się nie rozpuścił. 

Bo się Babcia nie zaciągała.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  JANINY O. , 

SŁUŻEBNICY  OBRĄBKA

Mówili  na  nią:  Święta  Dziurek  do  Guzików,  bo  całe  życie  dziurki 

w fabryce  obrzucała.  I tyle. Tak przez czterdzieści lat. 

I nie było na Osiedlu nikogo, kto by dziurek Janiny nie dotykał, bo milion 

ich zrobiła, a może dwa! Każden przy płaszczu swoim dziurki przez Janinę 

obrębione nosił, każden przy nich gmerał  – najmniej dwa razy dziennie!

Niepozorne były te dzieci Janiny, jak ona sama. Istnienie ich utajone pod 

guzikiem się chowało, bo w tej parze guzik zawsze na wierzch się wyrywał, 

na dziurze rozsiadał i ozdobnie wypuczał.

Nikt  więc  o sznurowanych  usteczkach  przez  Janinę  dzierganych  nie 

myślał, co guzik wypluwają lub połykają, (zależy, czy płaszcz wkładasz pod 

Jerycho się wybierając, czy ci go późną nocą dzieci w domu zdejmują).

Każden je miał,  lecz tylko ona jedna,  Janina O.  (nie licząc rzecz jasna 

Szopenchałera) poznała istotę bytu –  rozumie się, przez dziurkę od guzika!

Było tak: dobiegły dni Janiny w fabryce, kazał więc Brygadzista Nowej 

do  dziurek  się  przyuczyć.   Nowa,  jak  to  nowa:  wzięła  płaszcze,  dziury 

wielgachne wycięła, obrzucać się zabiera i nagle w krzyk! Zbiegli się ludzie, 

patrzą,  a tu  jeden  chaos  i rozkład  materii!  Dziury  brzeg  szarpią,  gryzą, 

strzępią, prują, nici plączą  –  pożarły w końcu płaszcze i nic z niego  nie 

zostało, a brygadzista po premii Janinie poleciał. 

I zwolnił ją . 

Przed emeryturą.

Wraca  Janina  przez  Osiedle  do  domu,  do  mieszkania  na  dziesiątym 

piętrze,  tuż  za  boiskiem  Armagedon  i myśli  sobie:  Tyle  mądrości  na 

świecie, więc czemu nikt nie wie, że najpierw KRAWĘDŹ!



A później NICOŚĆ.

Krawędź  ważniejsza  jest  od  nicości,  bo  ją  brzegiem  swoim  obejmuje, 

otacza i zamyka.  Nicość dobrze obdziergana staje się  PRZEJŚCIEM, a nie 

śmiercią! Niegroźnym pęknięciem bytu, a nie otchłanią bezdenną!

To  kunszt  obrąbka  daje  nam  siłę,  by  gładko  przejść  nietkniętym  na 

drugą stronę – jak guzik!

I tak została Janina Służebnicą Obrąbka.

Kto śmierci dotykał z lękiem, kto już czuł pod palcami nadprutą pustkę, 

ten  Janinę  wołał.  Ona  moc  krawędzi  sprawdzała,  a gdzie  licho  było, 

obrzędu  oprzęd  chwytała  w ręce  i wiązała  w supły:   ciasta  piekła,  ludzi 

spraszała,  na  tańce  i muzykę,  a każden  dar  przynosił  i prośbę  kogo 

pozdrowić po drugiej stronie.

Rytuały ozdobne wymyślała, święto takie robiła na całe Osiedle, aż się 

ludzie dziwili.

Potem nicość odtaczała kordonkiem jedwabnym, albo muliną (lub też 

szpagatem, zależy na  kogo Janina trafiła), by na koniec każden w szczelinę 

śmierci wsunął się gładko, jak guzik.

Nie muszę mówić, że sobie samej Janina taką dziurkę obdziergała, tak 

zgrabnie na drugą stronę przeszła, że się zadziwił Pan!

– Takem sobie niegdyś umyślił – rzekł Pan do Janiny –  że  człowiekiem, 

jak  guzikiem, dwa światy zepnę, jak dwie poły płaszcza:  ten górny i ten 

dolny,  materię  i ducha!  Lecz  teraz   widzę,  że  jemu,  biedaczynie,  trudno 

samemu trzymać oba królestwa.  Ty mi , Janino, dopiero pokazałaś, żem 

o Dobrym  Przejściu  dla niego nie pomyślał – o dziurce pięknie obrębionej! 

Usiądź tu u moich stóp, z maszyną do szycia, com ją dla ciebie specjalnie tu 

sprowadził,  i niebyt obrzucaj  –  żeby się go ludzie nie bali!

Siedzi teraz Janina w niebie, dziurki robi, a Pan na ręce jej patrzy, głową 

kręci  – i aż mu żal, że On żadnej nie potrzebuje!



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  JÓZKA  DRUKARZA,

DZIURAWICIELA SENSU

Zanim mistykiem został,  największym na naszym Osiedlu (nie licząc 

Heńka Pajęczarza i Szopenchałera), był sobie Józek zwykłym drukarzem. 

Wstawał  o świcie,  pajdy  szykował  i kawałek  kiełbasy,  i herbatę  do 

termosu,  a potem   jechał  do  pracy,  a każden  jego  dzień  do  drugiego 

podobny był –  jak sztachety w płocie. 

A jeśli dzień sztachetą, to rok długim był parkanem. 

Józek wzdłuż tego parkanu wędrował i wędrował, sam już nie wiedział, 

jak długo – może ze czterdzieści lat. 

Sztachetom, znaczy dniom, od dawna już się Józek nie przyglądał, bo 

i po co? 

I byłby tak szedł aż do końca parkanu, znaczy: do śmierci, gdyby mu się 

we śnie Mikołaj z Kuzy, filozof piętnastowieczny, nie ukazał.

–  Józek,  słuchaj  ty  mnie!  –  powiedział  Kuzańczyk,  a jakiś  taki  był 

podnerwiony. – Idziesz tak i idziesz, dni twoje jak sztachety w płocie, jedna 

w jedną. Aczy ty się kiedy zastanawiałeś, co jest za tym płotem, ha?!

– Nie – odpowiedział szczerze Józek.  – A co tam jest? –  I aż się zdziwił 

własnej dociekliwości!

– Chcesz się dowiedzieć?– zatarł ręce Piętnastowieczny, wyraźnie teraz 

zadowolony. –  To zrób dziurę w płocie i zobacz!

– Ale jak się taką dziurę robi? – pytał dalej Józek, zupełnie, jak by nie 

on.

–  Trzeba  Najwyższy  Rozum,  znaczy  Spirytus  Altissimus  Rationis, 

pokonać...

– Mam przestać pić? – skrzywił się Józek i pomyślał,  że ciekawość to 



jednak do niczego dobrego nie prowadzi.

– Och, od razu: przestać pić! – żachnął się Kuzańczyk. – Ja tylko mówię, 

żebyś porzucił zdrowy rozsądek, a jak  to zrobisz – zaraz znajdziesz się po 

drugiej stronie! Wszyscy mistycy tak robią...

Uśmiechnął się Kuzańczyk zachęcająco i zniknął, bo właśnie zadzwonił 

budzik i zaczęła się kolejna sztacheta Józkowego życia.

Od  tej  pory  zaczął  Józek  dziury  robić  w zdrowym  rozsądku,  żeby 

zobaczyć, co się tam, po drugiej stronie płotu, znajduje. 

W pracy najpierw maluchną dziureczkę wydłubał  w tekście,  co  miał 

być akurat drukowany:  gdzie były „SKUTKI“, zaraz „SUTKI“ się zrobiły. 

Od razu dziwnie poczuł się Józek.

„GLOBALNE  SUTKI  “  –  jak  to  brzmiało!  (Od  razu  chcieli   Józka  za 

młodego poetę zrobić!) A on stał i patrzył na ten świat –  jakby nie z tego 

świata – co mu się nagle przez szczelinę jednej spółgłoski ukazał.

Spróbował  jeszcze  raz!  I jeszcze!  Coraz  większe  dziury 

w rzeczywistości wyrywał Józek, na wyrazy całe się porywał, bo mu ciągle 

mało  było  tamtego  świata!   Jak  ktoś   „w alkoholizm  popadł  po  śmierci 

żony“,  zaraz mu tę „żonę“  – trach!  – wydziurawił Józek  i od razu jaśniej 

zrobiło się na świecie! Bo pewność teraz miałeś, człowieku, że czego TU nie 

wypijesz, to TAM zawsze jeszcze  zdążysz!

Olśnienie  za  olśnieniem  na  Józka  spadało,  a on  sens  dziurawił,  jak 

w transie  i oderwać  się  od  tego  zajęcia  nie  dał  nikomu,  więc  wezwali 

Dzielnicowego, żeby siłą unio mistica Józkowe rozerwał.

A potem z pracy go zwolnili.

Nie przejął się tym wcale, bo najważniejsze już się w życiu Józkowym 

stało: zniknęły sztachety!

A kiedy do domu wracał  i przez Osiedle szedł,  to śmiał  się i śmiał  – 

przez trzy dni i trzy noce! 



Potem  w misce  się  okąpał,  w białą  szatę  oblókł  ciało,  jak  każdy 

Osiedlowy mistyk, pomyślał chwilę, a potem słuchawkę telefonu podniósł, 

numer wiadomy wykręcił i...

ZMÓWIŁ  pizzę.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  ANDROMEDY, 

PŁCI  KROICIELKI

Skuzy do nas czasami wpadał, Mikołaj. 

Ten, co Józka mistykiem zrobił, największym na całym Osiedlu (oprócz 

rzecz jasna, Heńka Pajęczarza i Szopenchałera). 

Postał Skuzy pod Jerychem, z ludźmi pogadał,  i chociaż wielki filozof 

był z niego, w dodatku piętnastowieczny, to słuchać nas lubił.  Raz nawet 

powiedział, że go zachwyca głupota nasza, bo tak jest głęboka, żeśmy się 

nią,  przypadkiem,  prawdy  dokopali  od  dupy  strony  (miast  eleganckim 

składem logicznych wniosków po torach rozumu tam dojechać).

I to Kuzańczyk jeszcze nam powiedział, że na początku każden jeden na 

Osiedlu coincidentia oppositorum był. 

Znaczy się obojnakiem.

Wszyscyśmy  kuliści  byli:  po  jednej  stronie  każden  ptaka  miał,  po 

drugiej dziurkę, i tak toczyliśmy się po Osiedlu od rana do nocy. Los kijem 

bilardowym nas popychał i nigdy, człowieku,  nie wiedziałeś,  którą stroną 

strzelisz i w kogo. 

Rzecz jasna Proboszczowi się to zaraz nie spodobało. 

Kulistej rozpusty naszej znieść nie mogąc, do pani Andromedy się udał 

po radę, bo ona specjalistką od płci  była na Osiedlu NAJLEPSZĄ:  co przez 

jej  ręce  przeszło,  zaraz  jednopłciowe  się  stawało!  Obojnactwem  pani 

Andromeda się brzydziła, więc nożyczki tylko mając i żyletkę – zaraz płeć 

wszystkiemu nadawała. Była bowiem pani Andromeda krawcową.

Zamówił  u niej   Proboszcz  dla  każdego  na  Osiedlu  płaszcz   gruby, 

czarny, wojłokowy, na męską stronę zapinany (znaczy NA PRAWO, co jak 

wiadomo, stroną rozumu jest, prawdy i męstwa), lub na damską (znaczy się 

NA LEWO: w stronę diabła, kurestwa i serca). 



Te płaszcze nosić mieliśmy raz na zawsze i nigdy–przenigdy płaszczami 

się nie wymieniać!

Chciałniechciał,  w kolejce  długiej  stanęliśmy  a Pani  Andromeda 

dokładnie nas mierzyła i płeć przyznawała – a każden musiał to brać, co 

mu się dostało!

Ale wam powiem, że nie wszystko tak gładko poszło, jak się Proboszcz 

spodziewał! O, nie! Bo nikt się płaszczem damskim nie rodzi! I nikt męski 

od razu nie jest.

Bo  na  początku  poły  dwie,  ledwie  wyklute,  ślepe  jeszcze,  jednako 

gładkie,  pozbawione  dziurek  i guzików,  z obojętnością  leżą  obok  siebie, 

lekko  się  dotykając  brzegami,  jak  Adam  i Ewa  w Raju  przed  upadkiem, 

i w dal sobie patrzą, po dziecięcemu nieświadomi tego, że świat nie pozwoli 

im tak trwać obok siebie we wzajemnej równoważności. Rajska niewinność 

skończy się, gdy Krawiec jedną połę na drugą położy – odtąd już na wiek 

wieków jedno na górze będzie, drugie na dole, bo taka jest natura świata, 

a ty, człowieku, damski lub męski się stajesz –  i nic już tego zmienić nie 

może! 

(Przynajmniej do czasu wynalezienia zamka błyskawicznego!)

Tu wspomnieć muszę historię pana Cukraszki, którego płeć wahała się 

– to na jedną, to na drugą połę – przez całe trzy miesiące!

Było tak:  obstalowała Cukraszkowa dla męża paltot  z drogiej  wełny 

angielskiej (a nie ze zwykłego wojłoku!), bo Cukraszka był przedwojennym 

ministrem i ten kupon kaszmiru Cukraszkowa ukrywała pod podłogą przez 

całą wojnę, a potem sama z Powstania na rękach wyniosła!

Pani Andromedzie wszystko było jedno z czego kroi, więc miarę wzięła 

z ministra  przedwojennego,  płeć  mu  przydzieliła,  trzeciego  dnia 

dyferencjacji  seksualnej  chce  dokonać  przez  wyniesienie  jednej  poły 

ponad drugą: już właśnie położyła była lewą na prawej, już znak uczyniła 

kredą poziomy, gdzie miała pojawić się dziurka od guzika –  gdy przybiegł 



zziajany Cukraszków syn i wiadomość z siebie wysapał w kawałkach, co jak 

się te kawałki w końcu do kupy poskładało, jak podarty telegram, brzmiała 

tak: „Ojciec umiera! Więc stop! Bo matka prosi, żeby płaszcz zapinany był 

na damską stronę, bo szkoda takiej cudnej wełny...“ 

Westchnęła  Krawcowa,  że  szkoda  owszem,  zmazała  znak  rękawem, 

poły przemieniła, (znaczy, że teraz PRAWA na lewej spoczęła), nową kreskę 

narysowała  –  a tu  przybiega  Amelka  Cukraszkówna,  że  z ojcem  lepiej 

i płaszcz jednakże męskim być musi. 

Nic  pani  Andromeda  nie  powiedziała,  tylko  klapę  LEWĄ  na  prawej 

usadziła, kreskę zrobiła tak mocną, że się kreda ułamała. 

–  O,  widzę ,  że  się,  chwała Bogu,  Cukraszce polepszyło!  –  krzyknęła 

babcia Machorkowa, co akurat weszła do pracowni.

Pani  Andromeda  na  wszelki  wypadek  wyszła  do  sklepu  po  zakupy, 

a kiedy  wróciła,  to  co  chwila  zerkała  na  płaszcz,  czy  aby  Cukraszce  nie 

gorzej.  Na wieczór wszakże wieść nadeszła, co poły płaszcza odmieniła, ale 

tylko  na  dwie  godziny,  tak  się  los  Cukraszki  wahał  między  życiem 

a śmiercią. 

Dużo  ludzi  do  pracowni  zaczęło  przychodzić  o zdrowie  Cukraszki 

pytając,  więc  się  wkurzyła  pani  Andromeda  i wystawiła  manekina 

w płaszczu  Cukraszki  na  ulicę,  żeby  każden  mógł  sobie  aktualny  stan 

zdrowia przedwojennego ministra zobaczyć na własne oczy!

I tak przez trzy miesiące los życiem Cukraszki  igrał sobie, jak wiatr 

połami  płaszcza,  aż  się  Krawcowej   przyśniło  takie  zapięcie,  że  nikt  na 

górze  nie  był  ani  na  dole,  nikt  damski  ani  męski,  gdzie  żadnej  poły 

dziurawić  nie  trzeba  było  raz  na  zawsze,  nieodwołalnie,  ani  decyzji 

podejmować, co na czym leży, bo obie poły, równe sobie, tak się ze sobą 

delikatnie  a  mocno  zazębiały,  że  tylko  cichutkie 

„ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip!!“ było słychać. 

Proboszcz, rzecz jasna, zaraz jej powiedział, że taki sen to grzech, i że 



on się takiego snu po pani Andromedzie akurat zupełnie nie spodziewał! 

W  końcu  Cukraszka  umarł,  choć  na  wszelki  wypadek  dopiero  dnia 

trzeciego po pogrzebie ostatecznie płeć płaszcza Cukraszkowego ustalono.

Wszystkich  na  Osiedlu  naznaczyła  Krawcowa  cięciem  bolesnym 

i niezabliźnionym nigdy. 

Wpierw  na  stole  nas  wielkim  rozkładała,  kamienie  kładła,  żebyśmy 

równo leżeli – a my, grymasem strachu pomarszczeni, boleśnie sfalowani, 

na grot, na sztych, co skórę naszą gładką przetnie w milczeniuśmy czekali. 

Płci naszej obustronnej wyrzekając się, połę jedną musieliśmy poniżyć, 

ukryć przed światem, udawać, że jej nie ma, choćby i bliższa była naszej 

duszy niż ta, na którą patrzył świat.

Żałował człowiek, że szlafrokiem nie jest, którego płeć, co rano, ustalić 

można sobie samemu przy pomocy zwykłego paska, ale Proboszcz ogłosił, 

że  pani  Andromeda  świętą  zostaje,  co  Osiedle  od  grzechu  obojnactwa 

wybawiła. No to ją tu wpisuję.

Co robić.



LEGENDA NA  DZIEŃ CZTERDZIESTU MĘCZENNIKÓW ZDANIA

Byli też na Osiedlu naszym tacy, co ze zdania jednego się wiedli. 

Jak drzewo z pestki.

Łatwo  ich  mogłeś  poznać,  bo  korą  grubą  chodzili  opasani,  szorstką 

i spękaną,  twardzi  ponad  ludzką  miarę.  Głowyśmy  tylko  zadzierali  na 

wielkoludów naszych Osiedlowych patrząc, co pod niebo się wzbili –  i nie 

uwierzyłbyś, człowieku, że oni wszyscy ze zdania malusieńkiego wyrośli, 

które ktoś w nich plunął.

Weźmy Antek.

Czym  dla  Wszechświata  było  Boskie:   „Stań  się!“,  tym  dla  Antka  – 

matczyne:  „Skończysz  w rynsztoku,  skurwysynu,  jak  twój  ojciec!“ 

zarodkiem życia się stało. 

Mały był jeszcze, ale dobrze poczuł, jak mu ostra łupina włazi pod skórę. 

Chciał ją wydłubać, lecz ona jeszcze głębiej mu zalazła, więc zostawił.

Matka, jak to matka, nie jednym przecież zdaniem w oczy mu splunęła, 

więc się trochę zdziwił: czemu akurat TO się przyjęło? 

Czemu  się  tak  matczyna  flanca  w żyznej  pamięci  Antka  rozpleniła 

kłączem, że niczym już jej wykarczować się nie dało? 

Czemu obumierały inne ziarna, a to jedno siłę miało, by skórę przeciąć, 

w ranę głęboko wejść, zagnieździć się, duszę całą przerosnąć, by na koniec 

rozkwitnąć pięknie bujną koroną?

Ha!

Bo to jest tajemnica największa na Osiedlu naszym! 

Słowa siejesz,  człowieku,  pełną garścią.  Ziarna  tego,  co  ci  się  z gęby 

sypie,  jak  pękniętego  wora  –  nie  żałujesz.  A i tak  przez  lata  całe 

śmierdziomuch nawet z gadania twojego się nie urodzi! 



Aż tu przychodzi dzień (nie, żeby szczególny jakiś), że się napijesz, (nie, 

żeby zaraz więcej niż zwykle),  że powiesz coś (a żebyś chociaż pamiętał, 

co?) – a tu las szorulców sękatych podłogę ci rozsadza!

I każden z twardosłowej łupiny wywiedziony.

„Po pestce, z której wyrośli, ich poznacie!“ – mówią na Osiedlu.

Nie po owocach. 

Widziałem ja papaje fałszywym miąższem wypasione,  dynie,  cukinie 

rozpaczą wzdęte, tykwy z zatęchłą pustką w środku. 

Widziałem  udręczenia  fiolet  na  skórze  oberżyny  i topinambura 

krwawe  łzy.  Chcesz  zrozumieć,  człowieku,  to  pestkę  najpierw  znajdź, 

w palcach  rozduś,  tego  gorzkiego,  co  ze  środka  wylazło  –  popróbuj.  To 

będziesz wiedział.

Tylko żebyście sobie zaraz czegoś głupiego nie pomyśleli!

Bo Antek uczonym wielkim został,  największym na naszym Osiedlu! 

Po  świecie jeździł, w gazetach i książkach o nim pisali, pieniędzy miał tyle, 

że całe Osiedle mógłby kupić, a żony jego  łańcuchami złotymi dzwoniły.

Ale jak mu trzeci doktorat honoris causa dawali het,  za oceanem, to 

wiedział już Antoni, że to nie on, ale matczyna pestka splendory odbiera. 

Zeźlił się, upił, do samolotu wsiadł i do nas, znaczy, na Osiedle nasze, 

wrócił .

Widzieli  potem  ludzie  Antka  napitego,  jak  dzień  i noc  pod 

monopolowym  Jerycho  stał.  Całkiem  jak  jego  ojciec.  Akiedyś  nóż  wyjął 

i nożem tym w bebechach zaczął sobie gmerać. Myśleliśmy, że to dla żartu 

tak, ale on palcami coś twardego z siebie wydłubał. Długo na to patrzył. 

Potem wyrzucił. I pierwszy raz szczęśliwy taki na twarzy wyglądał, że 

szkoda wielka, że zaraz potem umarł.

Na Osiedlowym cmentarzu huczny miał pogrzeb. 



Czterdziestu  ich  się  zebrało  z Osiedla,  każden  na  zdaniu  jednym 

wyrosły ponad ludzką miarę.  Trumnę na rękach nieśli,  jak na gałęziach 

drzew i zdawało ci się, człowieku, że to las cały ruszył i szedł!

Stoi teraz na wysokościach Zagajnik Męczenników, cienia i chłodu nie 

żałując nikomu.

Aaaa!  Bo  bym  zapomniał!  Jeszcze  pestki  z nich  powyciągał  Stwórca 

sprawiedliwy,  zmielił  na  proszek,  żeby  nic  już  z durnego  gadania  nie 

wyrosło.

Diabłom  do  zupy  wrzucił  –  teraz  oni  w piekle  zdaniami  głupimi 

pierdzą! Ha! Ha! Ha!

(Amen)



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  KRYSPINA, 

KOMORNIKA  OSTATNIEGO  ODDECHU

Średinger, zwyczajnie, wieszczem był i na Osiedlu naszym mieszkał.

Samiśmy nie wiedzieli, że wieszcza mamy, bo i skąd! Pod Jerychem nie 

stał, po bułki do Samu chodził sam, jak wszyscy i w oczy się nie rzucał.

Dopokąd nie umarł.

Kiedy zwyczajny człowiek  umiera, dusza jego, odechu się uczepiwszy, 

na wolność wychodzi, kawałek po kawałku. 

Z rodziny, kto chce, duszy kawałek wyśliźnięty sobie weźmie, schowa 

gdzieś na pamiątkę albo zgubi. I tyle.

Kiedy jednak Wielki Człowiek na tamten świat się wybiera – OOOOOO! 

Wtenczas Armagedon prawdziwy się robi! 

Agonia  w agon  żurnalistów  się  przemienia  (tych  w szczególności,  co 

w „Ostatnich Wywiadach“ się specjalizują).

Powietrze  w sławnych  płucach  bezcenne  się  staje  i z  całego  świata 

Łowcy Ostatniego Oddechu przylatują, wiadomo: ostatnia to już rzecz, jaką 

Wielki ofiarować może ludzkości!

Z Łapaczy Słów Przedśmiertnych największy Kryspin był.

Niejedno  on  już   rzężenie  chropawe  w gładkie  kapsuły  sylab 

pozamykał.  Niejedną myśl roztroczoną poskręcał w zdań migotliwe frędzle 

– mistrzem był, równego sobie nie miał! 

Dopokąd się na kocie Średingera nie przejechał.  

A  był  ten  kot  dla  Kryspina,  czym  osioł  dla  Szawła  na  drodze  do 

Damaszku:  zwierzęciem, co grzesznika w świętego zamienił!

 Ale ja po kolei wszystko muszę tu opowiedzieć, więc słuchajcie!

 Jak się Poborcy Tchnień Ostatnich zjechali na Osiedle, to ruch się taki 



zrobił,  że  Ewka więcej  towaru zamawiała do monopolowego,  pani  Izyda 

punkt otworzyła z pierogami koło Transformatora Światłości, no i każden 

jeden, od starego do niemowlaka, o Średingerze opowiadał – całkiem, jak 

by  go znał! 

Przed  kamery  się  pchali  całymi  rodzinami,  wiadomo:  żar  wielkiego 

umysłu kusi, żeby sobie nad nim własną pajdkę przygrilować!

Kryspin mercedesem  zajechał,  wysiadł,  cały w czerni ( na wypadek, 

gdyby o pogrzeb przyszło mu zahaczyć i jeszcze wywiad z wdową pyknąć). 

Zaraz też poszedł do mieszkania Średingera,  ale go Wieszczycha nie 

wpuściła. 

Przez drzwi  chwilę  głosem ją  czarował,  ale  przygłucha była,  to  i nic 

z tego nie wyszło. Próbował „na lekarza“, na „kolegę z wojska“, pieniądze 

przyniósł  (niby,  że  był  winien)  –  żona  kasę,  wzięła,  owszem,  lecz  zaraz 

drzwi Kryspinowi przed nosem zamknęła. 

Potem  jeszcze  za  brata  zaginionego  się  podawał  i za  wysłannika 

z zagranicy, co Nobla zaległego miał Średingerowi wręczyć, ale się okazało, 

że Średinger już dawno Nobla  dostał i na szafie on sobie stał. 

Wtenczas telefonem zaczął dzwonić Kryspin: z początku kulturalnie, co 

godzinę, potem czegoś się zeźlił i cały czas ze słuchawką stał przy uchu – 

i to  przez  parę  dni!  Wiadomo:  niecierpliwił  się  człowiek,  wywiadu  mu 

trzeba było na cztery szpalty, a Bóg jeden tylko wiedział, ( i tylko On) na ile 

oddechów Średingera mógł jeszcze Kryspin liczyć!

W  końcu  żona  słuchawkę  podniosła  i głosem  zmęczonym  mówi  do 

Kryspina,  żeby przyszedł.  Odetchnął  z ulgą Redaktor,  dyktafon poprawił, 

z flaszki pociągnął, idzie. Najlepszy był ze wszystkich słowołapów, to i nie 

dziwota, że go wybrała! 

Ledwie  jednak  pod  domem  stanął,  patrzy,  a tam  stróż  klapsydrę 

nakleja ozdobną, gdzie nazwisko Średingera kaligrafią pięknie wypisane, 

w liściach dębowych, stoi, jak wół.



Rozpłakał się Kryspin. 

Z żalu. 

Nad sobą. 

W szal szlochał, ale żal nie folżał wcale, bo, kurdebalans,  jak to tak! 

Średinger  oddech  ostatni  od  ust  sobie  odjął,  nic  mu  nie  zostawiając? 

Oddechu  swego  poskąpił  JEMU,  Kryspinowi,  mistrzowi,  co  sam  Nobla 

pewnie by dostał, gdyby go akurat wampirom dawali.

I  wtenczas coś miękkiego o łydki mu się otarło. Spojrzał w dół: oczu 

zielonych błyskawica na chwilę go oślepiła. O mało nie upadł!

O nogi kot mu się ocierał. 

Kot  Średingera!  

Utworów Wieszcza główny bohater  i adresat! (Wdowę wycenia się na 

jakieś dziesięć procent). 

Chwycił  Kryspin  za  ogon  ten  dar  niebios,  co  mu  właśnie  kłaki  na 

nogawkach zostawiał i szybko schował do aktówki.

Taaaa!

Pycha  go  oślepiła  fałszywoooka!  Bo  uwierzył  Kryspin,  że  to  sam 

Najwyższy zwierzę mu zsyła, na wielkość i chwałę Kryspinową.

Bo tak między nami mówiąc: CZYM  SĄ  SŁOWA  w  PORÓWNANIU  z  

KOTEM!!!

Jak porównać  można   prawdę WIDZIALNĄ  i mruczącą,  prawdę  z łap, 

futra  i wąsów,  prawdę,  co  twarz  ci  ostrymi  pazurami  tnie  –   prawdą 

POWIETRZA, choćby i najsławniejszych płuc pochodzącą?!

Roześmiał się Kryspin.

Dnia następnego dzwoni do redakcji, a tam go pytają: 

– Masz ostatni wywiad ze Średingerem?

– Mam coś lepszego! –  chełpliwie  Kryspin odpowiada. – Mam wywiad 



jakiego nikt nie ma! Cała prawda o Średingerze!

– Kochanka? – jęknął naczelny zachwycony 

– Lepiej!  – śmieje się Kryspin.

– a jaki będzie tytuł? – pyta dalej naczelny

– Średinger  w oczach... – nagle coś w gardle załaskotało Kryspina, głos 

jego w futrzaną kuleczkę się zwinął  i tylko ciche miałknięcie się rozległo.

Rzucił słuchawką.

Oszalałem!  – pomyślał nagle (bo, po prawdzie,  Pan Nasz jeszcze jedną 

szansę  na  upamiętanie  mu  dał!).  –   Oszalałem!   Jestem  wampirem!  Jak 

Renfield z „Draculi“: z kota chcę wyssać, co z człowieka już nie mogę!

Ale jak tajemnicę Średingera kotu wydrzeć ? 

Rozciąć go,wybebeszyć, skórkę wyprawić  – a może  prześwietlić? Już 

widział Kryspin, jak się z niego śmieją tabloidy: „Treść kociego żołądka  – 

treścią OSTATNIEGO  wywiadu redaktora Kryspina!“

Chwycił nóż, żeby kres położyć szaleństwu... Za kotem się rozgląda.

Patrzy, a tu  prawda o Średingerze śpi sobie w powietrzu zawieszona, 

przednimi  łapami  o stolik  się  zaczepiwszy,  tylnymi  zaś  o fotel  przy  nim 

stojący.

Znieruchomiał Kryspin z nożem wzniesionym. 

Zrozumiał!

 Tygrysi łuku Morfeusza,

naprężony

i giętki

wieczność przeszywasz

mruczącą strzałą



Zaraz Dzieła Wszystkie Średingera z półki Kryspin wyjął i z kota oczu 

nie spuszczał.

I to wam od razu powiem, że nie było myśli, strofy, wersu żadnego, co 

by się z kota nie dały wyprowadzić. 

Cały  Wszechświat  Średingerowy,  o którym  tyle  uczonych  dzieł 

napisano, na tym jednym jedynym kocie Bumcyku był ufundowany!

A kiedy kot pazurami czaszkę Kryspina zmiękczał o czwartej rano, żeby 

się na niej potem wygodnie usadowić –  uśmiechał się  tylko żurnalista, 

mrucząc znaną frazę:

Myśli się mojej nie doskrobie

podstępny pazur dyktatora, co

na mą głowę śpiącą

spada

o świcie

Wszyscy,  rzecz  jasna,  znają  te  słowa,  bo  parę  rewolucji  się  od  nich 

zaczęło, śpiewali je na wiecach i po więzieniach,  a nawet chcieli na hymn 

państwowy  przerobić  –   lecz  jeden  Kryspin  kociej  prawdy  o nich  się 

doskrobał!

Albo, kiedy mu Bumcyk nasikał do nowych  butów!  

Ucieszył się zaraz  Kryspin, bo sobie przypomniał, że:

Zemsty twej odór

stopy mi zatruł.

Na wieczość tu zostanę!

Nie wyjdę w klapkach.



Spisał  to  wszystko  Kryspin,  w dialogi  zgrabnie  ubrał,  tytuł  dał:  Cały 

jestem z niego! – ostatni wywiad Średingera. I wysłał do gazety.

Mówili o tym latami.

I  nie  w tym  rzecz,  że  kot  wcale  nie  był  Średingera,  tylko  Heńka 

Pajęczarza. 

W ogóle żadnego kota nie było. 

Nigdy!  Bo  Średingerowa  na  procesie  zeznała,  że  to  do  niej  Wieszcz 

mówił  „Kotku!“,  i często  „Bumcykiem“  ją  nazywał,  choć  nie  chciała 

powiedzieć, dlaczego.

I  że  nigdy  do  butów  mu  nie  nasikała,  a z tymi  pazurami,  to  był 

doprawdy incydent.

Nikt  już  Kryspina  nie  chciał  zatrudnić  w żadnej  gazecie.  Brykę 

sprzedał,  na  Osiedle  się  przeprowadził  i pokój  podnajął  u pani  Izydy. 

Służbie Bożej się poświęcił: komornikiem został Ostatniego Oddechu. 

Zwija  się  teraz  Kryspin  w pocie  czoła,  sił  i czasu  nie  żałując,  aby 

Stwórcę  swego  zadowolić  i grzechy  odkupić.  Bezpłatnie  usługę  swoją 

świadczy i w pokorze. 

Jak  umie,  tak  najlepiej  śmiertelne  zipnięcia  w ładne  zdania  ukręca, 

żeby  się  ścisłym  frędzlem  ludzkie  życie  kończyło,  a nie  z farfoclem 

roztarganym.

Ze skowytu naszego, którego w Niebie już słuchać nie mogą, jękorymy 

Kryspin układa, bo taki już gust ma Pan Nasz, że z języczastym końcem do 

Niego przychodzić trzeba!

A jak się  czasem zdarzy (  i wcale  nie  tak rzadko),  że  tylko wrzaski, 

wycie, jęk, chrapot i kurwowanie na końcu się rozlega  – wtenczas Kryspin 

klastry do wora zbiera i materace nimi wypycha –  żeby diabli  w piekle 

zasnąć nie mogli!

Ha!



LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO DIGITALA

Zwyczajnie, Cyfrojeb na niego mówili na Osiedlu,  i śmiali się z niego, bo 

nic nie robił, tylko liczył, za dnia i w nocy. 

Z  początku   normalnie  sobie  żył,  ot,  jak  każdy   młody  na   naszym 

Osiedlu: rano ledwie się obudził, konia walił, potem napił się wody, kromkę 

chleba zjadł, radio włączył, posiedział...  A, że nie było co robić –  znowu 

preclił wajchę. 

Potem robił  się  głodny,  to  ziemniaków z wczoraj  odsmażał  sobie na 

margarynie,  telewizor  włączał,  jak spikerka była ładna,  to  fistulę  frugał 

( ale kiedyś,  wstyd powiedzieć, do sprawozdania z obrad senatu mu stanął, 

więc chciał, nie chciał...)

I tak życie mu upływało.

Aż przyszedł dzień, że nic  mu się nie chciało, ani jeść, ani... wiadomo. 

Siedział, gapił się w podłogę.  i nagle zdało mu się, że coś tam zobaczył, 

jakiś paproszek świetlisty,  punkcik maluśki w podłodze. Nachylił się, oczy 

zmrużył,  coś  by chciał  przez maleńką dziureczkę  wypatrzeć  ,  gdy wtem 

oślepiony  zadrżał  i znieruchomiał:   zobaczył  bowiem  Cyfrojeb  to,  czego 

zobaczyć się nie da! 

Dojrzał NIC.  

Nicość mu się w rozbłysku jednym pokazała. 

Nicość, co była jego własnym życiem. 

Zdenerwował się Cyfrojeb, że mu się tak zerem po oczach wali, już z 

tych nerw cedzidło chciał popiskorzyć, jak to miał we zwyczaju, gdy wtem 

myśl  taka  w głowie  mu  się  rozległa  Głosem  dudniącym,  aż  się  zdziwił 

Cyfrojeb: Skąd myśl u mnie?

No i po prawdzie, nie była to żadna myśl, lecz głos Anioła Metatrona. 



–  Nicość,  człowieku,  przywarta  jest  do  nieskończoności,  jak  smażenina 

kartoflana do patelni! – tak rzekł Anioł.

– No i że niby, co z tego? – wymamrotał Cyfrojeb.

– a to, że nicości twojego życia od nieskończoności nie da się odskrobać 

. Pomyśl o tym, człowieku!  – i ucichł głos. Raz na zawsze.

Siedział tak Cyfrojeb, w zero nieskończenie małe w podłodze się gapił. 

Nowe życie chciałby zacząć, całkiem po nowemu żyć, wiadomo, jak każden! 

Lecz nie wie jak.

Więc na dobry początek powiedział sobie  – JEDEN. 

Wiadomo, że  po zerze, to zaraz pierwsza  jest cyfra.

Od razu jakoś  inaczej się zrobiło – jakby początek nowego. No i więcej 

niż zero.  a jedność ta, co narodziny Nowego Życia zwiastowała, sama poza 

wszelką wielością była, sama jedna, niepodzielna i  niepomniejszalna! 

– Patrzcie tylko – zadziwił się Cyfrojeb –  malizna taka, a do stwarzania 

świata się bierze!

Ośmielił się Cyfrojeb i duknął: DWA. 

Poczuł, jak od jedności coś drugiego  się oddziela, jak pewnie na dwóch 

nogach samowtór staje. Strach go, owszem, obleciał , ale i radość!  Od razu 

sztamajzel ukręcić mu się chciało, ale patrzy, że owo DWA zupełnie środka 

nie ma! Owszem, coś na początku i na końcu, a w środku  – nic. 

No to powiedział  – TRZY.

TRZY   zdało  mu  się  echem  jakiejś  rzeczy  tak  niepojętej,  że  aż  się 

zachwiał: Początek toto miało i Środek, i Koniec, zaiste najdoskonalsza to 

całość! Zamilkł Cyfrojeb i prawie nic by już nie powiedział (z nerw znowu 

mu się zachciało tego co zwykle, ale w obliczu bytu absolutnego nie śmiał 

gruchy  walić)  i tak  by  się  zakończyło  jego  digitalne  życie,  lecz  już 

w ostatniej chwili  krzyknął: CZTERY!

I zaraz równowagę odzyskał! 



Bo CZTERY  samą równowagą było:  czterech żywiołów,  czterech pór 

roku rządzących czasem, i wiatrów czterech, i rzek rajskich, i stron świata. 

Aż się roześmiał Cyfrojeb na ten świat cały, co trwał na czterech nogach 

podparty, jak stół! Śmiał się, aż  PIĘĆ nie wymówił. 

I wtenczas w samym środku wesela się znalazł, gdzie się DWÓJKA, jak 

piersi dwie, z męską  TRÓJKĄ się zaślubiała , ale jakoś odechciało mu się 

przy  PIĘCIU  samogwałtu  (  co  od   niego  mózg  rozmięka  i włosy  rosną 

między palcami!)

A potem już samo poszło!

Mamrotał liczby za dnia,  mamrotał przez sen, jedną po drugiej  i nie 

chciał  innego  życia  niż  tego  cyfrowego,  bo  każda  świat  mu  inny 

pokazywała, a w nim głębie niezgłębione –  i wiedział Cyfrojeb , że świat 

ten końca nie ma! 

A kiedy przyszła liczba 746352910946372892084521900346 wzięła 

go  ona  i jak  tratwa  na  drugi  brzeg  przeniosła.  Tam  liczy  sobie  dalej 

Cyfrojeb u stóp Najwyższego,  życia nieskończonego (cyfrowego) zażywając, 

na wieki wieków. 

Amen.



LEGENDA NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  WOJCIECHA, HAKERA

Tak się jakoś porobiło na Osiedlu, że ludzie znikać zaczęli. 

Po śmierci.

Był  ktoś,  pod  Jerychem  stał  dzień  i noc,  do  cienia  własnego 

przyrośnięty,  jak bliźniak syjamski a potem nagle: 

NIE  MA CIĘ, CZŁOWIEKU!

Brat twój, cień, na monopolowym jeszcze się odbijał tydzień, dwa, żyć 

próbował, mizernie cię naśladując, jak kukiełka pamięcią poruszana – lecz 

widać te organy,  które życie wam obu dawały,  ty  ze sobą zabrałeś,  więc 

kurczył się, łuszczył, marniał, dopóki go Sklepowa szczotką ze ściany nie 

zmyła. 

Raz–raz,  i po twoim cieniu, człowieku!

Tośmy na Osiedlu wrzask podnieśli, że niby: jak to tak?

Byt i nicość krawędzią ostrą oddzielona, jak piwo od puszki?  

W  Niebośmy  głowy  zadarli  krzycząc  głośno:   CZY–BY–SIĘ–Z–TYM  –

CZEGOŚ–ZROBIĆ–NIE–DAAAAAAŁOOOOOOOO?

Wołanie nasze usłyszał Pan i zatroskał się. 

Jak stworzenie swoje Osiedlowe zadowolić myślał dzień, myślał drugi, 

a nie  na  darmo  łeb  ma  wielki,  jak  Wszechświat,  więc  wymyślił,  żeby 

Internet  w Niebie założyć –  wiadomo, że między Siecią a realem różnicy 

wielkiej  nie  ma!  Przynajmniej  dla  ludzi.  Odtąd każden jeden,  co  umarł, 

adres  majlowy  dostawał,  żeby  sobie  do  rodziny  pisać  i to  wszystko 

wyjaśnić,  czego za życia nie zdążył  (na przykład,  gdzie  polisa schowana 

jest, albo ten zegarek od Ruskich jeszcze przywieziony).

Pan  Kucman,  co  miał  konta  we  wszystkich  bankach,  upoważnienia 

majlem rodzinie wysłał i wzór podpisu, żeby sobie mogli wszystko pobrać, 



bo pan Kucman na serce zmarł nagle i nie zdążył.

Grudek  niejaki,  emeryt,  całe  życie  w pani  Izydzie  się  kochał,  lecz  z 

nieśmiałości nie wiedział, jak jej to ma powiedzieć. Co panią Izydę spotkał 

w Samie czy  pod kościołem, to tylko chrząkał, świstał, bladł  –  dopiero po 

śmierci  ośmielił  się  chłopina,  wiadomo:  ludzie  po  śmierci  bardzo  się 

zmieniają!  No  i zaczęli  z  panią  Izydą  na  gadu–gadu,  dzień  i noc 

romansować, aż furczało. W końcu spotkać się zapragnęli, a że w realu nie 

dało rady, to ustalili, że pani Izyda do Nieba się uda. I tak się stało. Jednak 

to muszę wam powiedzieć szczerze,  że im się tam nie ułożyło i pani Izyda 

chciała wracać, ale to już akurat nie było możliwe. Tak to się kończą randki 

w Sieci!

Święci strony internetowe sobie porobili, żeby było wyjaśnione co i jak, 

i życiorysy dokładne, żeby ludzie wszystkich tych głupot nie zmyślali. Linki 

do spisu cudów, często ze zdjęciami, a także, gdzie wysyłać esemesy, jako 

opłatę za następne. I jak na listę się wpisywać do świętego patrona, za co 

on im reklamy przesyłał i promocję na zbawienie. 

A od aniołów dzwonki można było sobie ściągać.

Wszystko bardzo dobrze działało i ludzie się cieszyli, że między byciem 

a nie–byciem  Sieć  została  utkana,  i kto  salto  mortale  w pustkę  robił 

wiedział, że pod nim Sieć rozciągnięta jest, więc strachu nikt nie czuł.

Tylko diabłom się to nie spodobało.

W oczy ich kłuło, że Pan, tyle dobrego ludziom zrobiwszy, jeszcze od 

lęku  przed  nicością  ich  wybawił!  Bo  od  wiekwieków  ludzie  najbardziej 

śmierci się bali i  tej pustki, co jej nawet pomyśleć się nie da!  

Wściekli się diabli.

Bo niby, że teraz co: hulaj dusza, bo Internet założony?  

Ooooo!  Na  to  już  diabli  zgodzić  się  nie  mogli!  Bo  to  wam  muszę 

powiedzieć,  że  diabli  samą  tylko  nicością,  wklęsłością,  próżnią,  dziurą 



w bycie doskonałym są (co się nazywa: privatio boni) – więc zaraz, rzecz 

jasna, zamiar ten powzięli, by Sieć przez Boga ludziom daną podziurawić 

i popsuć! 

Diabli  głupi  byli,  na  Internecie  się  nie  znali,  więc  ktoś  im  musiał 

w dziele szatańskim dopomóc. 

Długo  nie  szukali,  bo  jak  na  Osiedlu  zapytacie,  kto  w komputerach 

najlepszy jest, to wam każden powie, że Wojciech.

Poszli więc do Wojciecha, któren w wieżowcu z matką mieszkał, zaraz 

za Cmentarzem Marzeń. Na oko żaden był z niego złoczyńca! Ot, chudzinka 

mały, dzieciak jeszcze, w okularach, blady, bo z domu wcale nie wychodził. 

Matka to nawet się cieszyła, że się chłopak po Osiedlu nie gomoni, ale na 

wszelki wypadek różaniec odmawiała, żeby go z onanizmu wyleczyć.

A Wojciech nocami po Sieci grasował, banki okradał, na kraje napadał, 

samoloty strącał rakietami z tajnych baz – wszystko SŁOWEM robił, jak sam 

Pan bóg  w dniu stworzenia. Zły się przy tym nie czuł wcale, bo przecież z 

domu nie wychodził, klawiaturę tylko miał, a klawiaturą nawet muchy byś 

nie zabił, człowieku, co nie?

Diabli  tylko  ręce  zatarli  za  radości!  Już  wiedzieli,  że  takiego,  jak 

Wojciech, trzeba im było złoczyńcy!

Więc  najpierw,  ładnie–pięknie,  na  czacie  „walkonia”  gadać  z  nim 

zaczęli,  a potem,  jak  się  już  lepiej  poznali,  to  go  zaprosili  na  priwa  do 

malutkiego pokoiku  i tam, raz–dwa  –  osaczyli! 

Nie wiedział Wojciech, jak z zasadzki tej wyjść, bo chociaż wszystko na 

komputerze  umiał  zrobić,  to  jednej  rzeczy  nie  potrafił:   komputera 

WYŁĄCZYĆ!

Tańcowali z nim diabli dzień, drugi, aż  się Wojciech całkiem zawiesił.

Moralnie!

A  zawiesić się moralnie, człowieku, znaczy, że odtąd wszystko możesz 



robić,  co  zechcesz!  Wszystkie  klawisze  przyciskać,  w klawiaturę  walić, 

a świat niewzruszony na ekranie trwa i ani drgnie –  milczenie jego wolnej 

twojej woli całą wolność odbiera!

W  świecie  tym  zawieszonym  moralnie  wiele  złego  uczynił  Haker: 

diabłów  w wirusy  pozamieniał,  na  cztery  strony  świata  rozesłał,  a oni 

Boską Sieć w otchłani nad niebytem rozciągniętą  –  na strzępy porwali!

I znowu ludzie znikać zaczęli bezpowrotnie.

Umarł ktoś w połowie zdania i dopowiedzieć niczego już nie mógł!

Szedł dokądś, czegoś szukał, myślał coś, o czymś sobie marzył – i nagle 

koniec!  Tylko  pusty  ekran  śmiertelnym  błękitem  się  jarzył!  i żadne 

„przywróć” nadziei przywrócić już nie mogło.

Źle się zrobiło od tego na świecie.

Wtenczas Anioł Pański zjawił się u Wojciecha i powiedział: 

– Słuchaj, gówniarzu! Pan Nasz w miłosierdziu swoim zresetować ci się 

raz  jeszcze  pozwoli,  bo  każden  jedną  szansę  na  reset  w życiu  dostać 

powinien! a ty do wszystkich  diabłów idź i dobrze ci radzę: pokonaj ich, bo 

jak nie to... 

I miecz ognisty Hakerowi pokazał.

Zląkł się Haker, ze strachu zaraz wolną wolę odzyskał, Sieć  popsutą 

obiecał naprawić – nie wiedział tylko, że  kto z diabłami raz się zada, temu 

nie łatwo się od nich uwolnić! 

Czyści  Haker  system  cały  ze  wszystkich  diabłów,  a ich  –   wcale  nie 

ubywa! w końcu ręce do góry wzniósł,  do Pana Naszego i prosi ze łzami, 

żeby On raz jeszcze Wszechświat od nowa calutki WGRAŁ ! To znaczy: od 

początku wszystko stworzył – ale bez diabłów!  Pan mu na to odpowiada, że 

owszem, raz już tego próbował, jak  był Potop, ( kiedy to Noego i co lepsze 

zwierzęta w pliku „Arka” przechował a całą resztę sczyścił do dna), ale to 

wszystko  gówno  warte,  bo  dużo  czasu  nie  upłynęło,  a  świat  znowu 



diabłami się zawirusował!

Wtenczas  Wojciech  na  grę  wyzwał  diabłów,   grę,  co  los  Sieci  miała 

rozstrzygnąć, a nazywała się ona „Apokalipsa 5.0”

No, tego to już wam nie opowiem, co się działo, (chyba, że sobie grę 

u mnie kupicie!)

To  tylko  wam  tutaj  powiem,  że  na  poziom  ostatni  Wojciech  dotarł, 

gdzie nowe Jeruzalem czekało na niego, przystrojone, jak narzeczona dla 

swego oblubieńca, wszystkich diabłów pokonał, a sam pięć razy umarłszy 

(w tym raz naprawdę), do Nieba w końcu trafił.

Pan Nasz świętym patronem Internetu go uczynił. 

Odtąd   Sieć  Wojciech  łata,  diabłów  goni,  a ty  nad  nicością  bez  lęku 

serfować możesz sobie, człowieku, a  czasem to sam już nie wiesz, czy na 

Osiedlu jeszcze jesteś, czy już po tamtej stronie!

Aaaa! Byłbym zapomniał!  

Pomyślał i o tych Wojciech, co z pieniędzmi swoimi po śmierci nie chcą 

się rozstawać :  dla nich  e–bank  założył Na Wysokościch! Teraz każden 

bogactwo  swoje  na  tamten  świat  może  zabrać,  żeby  tej  jego  krwawicy 

rodzina  na  durnoty  nie  przefiukała.  Na  Niebieskiej  giełdzie  dalej  może 

sobie grać, i obligacje wieczne kupować!

I  mnożyć  kasę,  mnożyć  w nieskończoność,  ku  chwale  Pana  Naszego, 

amen.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  VERY IKON

Nie  było  na  Osiedlu  takiego,  któren  by  pod  Jerychem  nie  stał  i nie 

opowiadał,  co jej  tam wkładał między pośladki wypięte,  cycki sterczące, 

w usta  rozchylone,  a stary  Kraska pono w oko ją  wyruchał  –  ale  to  i nie 

dziwota, gdyż piękne miała oczy.

Kiedyś szpeciąg był z niej  największy na  Osiedlu: szkieleciara sucha z 

nogami,  jak  gazrurki.  Zdawało ci  się,  człowieku,  że  ciało  całe  w usta  jej 

poszło: wielkie je miała, wywinięte, a tak czerwone, jak plaster wołowiny 

do  twarzy  przyklejony.  Palcamiśmy  ją  sobie  na  ulicy  pokazywali: 

najbrzydszą szurpicyndę na całym  Osiedlu!  i laliśmy,  jak Heniek za  nią 

puszkami po piwie rzucał i się darł, że takiej rury w życiu nikt nie przetka!

Ona  zaś,  ledwo  podstawówkę  skończyła,  zaraz  plecak  spakowała 

i wyjechała. I tylko trzy razy splunęła za siebie krzycząc, że nigdy już na 

Osiedle nie wróci!

A jednak wróciła do nas, wróciła!  Vera Ikon.

Na  przystanku stała w majtkach samych,  z ustami otwartymi,  skórą 

spoconą i błyszczącą  – miło się do nas wszystkich uśmiechała, urazy widać 

żadnej w sercu nie chowając! i wyładniała jakoś, szmelcuga jedna!  

Pierwszy ją Józek pomacał po tyłku i cyckach,  tak dla żartu, 

a  potem   Heniek  w nocy  przyszedł   i ją  prawdziwie  posunął,  a ona 

ciągle się uśmiechała, jak by jej mało tego było. No to się kolejka ustawiła 

i każden ją po swojemu używał, jak mu było wygodnie. 

Aż tu  razu pewnego  Święty Egon o Verę się ocierał, mrucząc przy tym 

i sapiąc,  kiedy Lalek,  blacharz,  przyleciał   i zaczął  krzyczeć,  żebyśmy się 

zaraz rozeszli i Verę zostawili w spokoju (chociaż ona zadowolona całkiem 

była). Apotem Lalek Egona wałem korbowym uderzył,  i Egon upadł, i wstać 

nie chciał, a możliwe, że zupełnie nie mógł.



Wstyd nam się zrobiło za Lalka, że taki nerwus.

I żeby sprawa poza Osiedle wyszła, sąd żeśmy nad Lalkiem zrobili na 

boisku Armagedon. Całe Osiedle przyszło, każden głos zabierał, żeby było 

sprawiedliwie. 

Najpierw Rorata powiedziała (a za nią wszystkie kobiety),  że to Vera 

wszystkiemu jest winna, bo jest zdzira i chłopów nęci. 

A pani Izyda szybko wniosek zgłosiła, żeby Verę zaaresztować, bo od 

niej wszystko się zaczęło, a dopokąd jej nie było na Osiedlu, szczęśliwieśmy 

tu żyli!

Na to Heniek Pajęczarz  zaraz pani Izydzie prosto w samą twarz celnie 

odripostował, że z tym szczęściem na Osiedlu, to pani Izyda gówno wie, bo 

od czasu, jak Vera cycki wszędzie wypina, to jemu lepiej się żyje i innym 

też.

Harmider się wielki  zrobił  i wtenczas  Józek, drukarz,  głos zabrał, że 

o czym my w ogóle gadamy? Przecież Vera nieprawdziwa jest, i o co się jej 

czepiać, skoro ona na papierze wydrukowana.

No i się zaczęło!

Stary  Kraska  krzyczał,  że  dla  niego  Vera  prawdziwsza  jest  od 

Kraskowej,  bo Verę posuwa a Kraskowej się nie tyka, i że chyba nikt nie 

myśli, że on mógłby jakiś papier walić. 

Nikt w rzeczy samej tak nie myślał, bo Kraska strzelbę miał ze sobą. 

Przy nodze opartą.

Wtenczas  niespodziewanie  pan  Filon  Aleksandryjski  się  odezwał 

(któren  pokój  podnajmował  u Babci  Machorkowej)   i wyjaśnił  nam,  że 

kopia im jest  doskonalsza, tym trudniej ją od oryginału odróżnić, a to już 

Sokrates powiedział do niejakiego Kratylosa, że gdyby ktoś powiedzmy tak 

doskonale  Kratylosa  powtórzył,  i „tę  samą  giętkość  i ciepło,  ruch  życie 

i intelekt” tchnął w niego –  to odtąd dwóch by było Kratylosów!



Chcieliśmy  zaraz  tego  Kratylosa  przesłuchać,  ale  się  okazało,  że  on 

wymyślony  został  przez  Platona  –  no  i  nie  wiedzieliśmy,  czy  można 

świadków  wymyślonych na rozprawę powoływać?

Józek jednak twardo na swoim stał, że co kopia, to kopia! Wiadomo: 

kopia bezsilna jest, jak skóra, co Józkowi zlazła z ręki, kiedy ją w maszynę 

drukarską  włożył.  Józek  do  tej  pory  skórę  swoją  niedołężną  w domu 

trzyma  w pudełku,  (bo  na  niej  cały  los  Józkowy,  jak  na  dłoni,  jest 

wytłoczony,  i dowód  tożsamości  na  opuszkach  palców  ma  wybity),  ale 

przecież nie rusza się ten skrawek, nie poci, ciepły nie jest, i w ogóle nic 

zrobić nie może! 

No  i wtedy  panią  Hapiór  zatrzęsło!  Zaraz  głosem  swoim  Józkowi 

wyrąbała  w oczy,  że  kiedy  cudowny  obraz  na  Osiedle  przyjechał,  (głos 

uniósł się wyżej!) i cuda czynił,  (jeszcze wyżej!),  i ją z żylaków wyleczył, 

(głos jak rakieta poleciał prosto w górę!), a potem się okazało, że to była 

kopia przez babcię Machorkową odmalowana (Oooo! Patrzcie! Już go wcale 

nie widać!)  

– TO i CO Z TEGO!? 

Głos  Hapiór  do  nieba  się  wzbił  i o  coś  tam  musiał  zaczepić,  bo  nie 

spadł.  Głowyśmy  zadarli  Głosu  wypatrując,  lecz  on  kulę  ziemską 

okrążywszy, od drugiej strony do ciała pani Hapiór powrócił  i powiedział: 

–  KOPIA  TAKIE  SAME  CUDA  CZYNI,  JAK  ORYGINAŁ,  BO  NIC  JEJ 

CUDOWNOŚCI NIE UBYWA, a TO ZNACZY, ŻE MIĘDZY KOPIĄ a ORYGINAŁEM 

ŻADNEJ RÓŻNICY NIE MA!

Oklaski dostała pani Hapiór  – za sztuczki z głosem i jego akrobacje 

podniebne.

Ktoś wtedy bąknął, że przecież Vera nic nie zrobiła, tylko sobie stała z 

tyłkiem wypiętym, a myśmy sobie na nią patrzyli. Na to Proboszcz grubym 

głosem zabuczał, że z patrzenia grzech pierworodny się wziął,  bo owoc z 

drzewa  Dobrego  i Złego   „  rozkoszą  był  dla  oczu”,  i to  jest  wyraźnie 



napisane w  Księdze Rodzaju po numerem 3,6 .

I  dodał,  że skoro skutek  prawdziwy jest,  znaczy się trup Egona,  to 

i prawdziwą przyczynę mieć musi  – a jest nią Vera Ikon!

Pękło  tedy  Osiedle  na  dwie  połówki  w punkcie  tym:  czy   Vera  Ikon 

prawdziwa jest, czy nie? 

„Dwa”, jak wiadomo, herezją wali, no i nie mogliśmy dalej z procesem 

ruszyć. Jużeśmy planowali bitwę stoczyć na boisku Armagedon, żeby siłą 

spór  nasz  rozstrzygnąć,  kiedy  Przewodniczący  Rady  Osiedlowej,  szybko 

wyrok orzekł (żeby więcej ofiar w ludziach nie było): Vera Ikon przyczyną 

jest  morderstwa  Egona!   Mordu  tego  z  premedytacją  dokonała   za 

pieniądze  dostane  od  firmy,  co  kremy  do  opalania  produkuje,  choć  nie 

mogliśmy  ustalić,  czym  się  Egon  firmie  owej  naraził.  Wtenczas  jednak 

Pajęczarz  przypomniał wszystkim, że to przez Egona właśnie reklamy nie 

zostały zbawione i poszły do piekła, i w calutkim  Niebie reklamy żadnej 

nie uświadczysz ( w tym kremów do opalania)  – no i się wyjaśniło!

Lalkaśmy  całkiem  uniewinnili,  bo  narzędziem   ciemnym  tylko  był 

w rękach symulakry z  gołymi cyckami!  (A poza tym: kto by nam blachę 

klepał  na  Osiedlu?)  Potem  z  drągami,  łopatami  poszliśmy   przystanki 

rozbijać i na ognisku wielkim pośrodku Osiedla Verę Ikon żeśmy spalili  – 

prawdziwą!

A wtenczas Egon się ocknął.

Wstał, odmłodzony jakiś, żwaworóżowy, a tak na  twarzy się uśmiechał, 

jakby go kto w pierzu anielskim wyobtaczał. 

Rzekł Egon, głosem twardym, błyszczącym, ze śniedzi starczej odartym, 

że  gdy tak leżał,   Vera do niego przyszła,  do piersi  swojej  sterczącej  go 

przytuliła,  po  głowie  pogłaskała,  piosenkę  przy  tym  śpiewając,  tę  samą 

dokładniusieńko,  co  ją  jeszcze matka Egonowi śpiewała –  a wszystko to 

najprawdziwsze  było  na  świecie!  i nigdy  w całym  życiu  nic  bardziej 

prawdziwego Egonowi  się nie przytrafiło!



Tak się skończyła sprawa.

Już nam się Vera Ikon na przystanku  nie wygina, cyckami szpiczastymi 

po oczach nie dźga,  obraz jej zakazany został przez Proboszcza –  nigdzie 

jej na Osiedlu nie zobaczysz.

Teraz każden we własnej głowie Verę nosi. W głowie ją trzyma, nikomu 

nie pokazuje, żeby mu się świat do głowy nie wtrącał. 

Pod Jerychem chłopy powieki opuszczają, jak żaluzje w Samie, żeby im 

się nikt do środka nie włamał, a tam –  człowieku! Pod czachą kopułę masz, 

jak w planetarium. Ledwie ci drugie piwo w kopułę stuknie, a już się dach 

pod  czachą  rozsuwa  powoli,  i widzisz:   veraikon  na  niebie  czarnym 

rozpostarty, co „giętkość i ciepło, ruch, życie i intelekt” ma, jak prawdziwy, 

a może  jeszcze  bardziej?  a ty,  człowieczku  osiedlowy,  w kulistej  głowie 

swojej  stoisz,  ramiona  wyciągasz  do  góry  (...dłonie  zanurzasz 

w Nieskończoności bo tutaj proste równoległe w runo spiralne są zwinięte 

jej  oddech  na  twojej  skórze  niebieskim  światłem  się  tli,  ból  koi,  gdzie 

wgłębienia  bolesne  po  meteorach  co  tłuką  w ciebie  bez  końca  z 

zakamarków wszechświata przynosząc smak jej i zapach, a w głowie tak ci 

się od tego kołuje, że ledwie na nogach możesz się utrzymać i żeby nie mur 

Jerycha to byś...)

Proboszcz nam stania z zamkniętymi oczami zakazał! 

No to Józek okularów ciemnych na Osiedle nawiózł.  

I za okularami teraz stoimy.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO CYRYLA,

KTÓREN  ZA  WIELU  UMIERAŁ 

U nas na Osiedlu taki zwyczaj jest od lat, że każden raz tylko się rodzi 

i raz umiera.

Nie więcej!

Życie nasze dwa końce  ma, jak sznur od bielizny, i choćby skały srały, 

wiatry wiały, a bloki na Osiedlu pękały na pół  – dwoma tylko końcami do 

nieskończoności byłeś przywiązany, człowieku!  

Rzecz  jasna,  jeden   sznurek  krótszy  był,   inny  dłuższy,  i każden  co 

innego na lince miał rozwieszone –  zawsze jednak DWA supły od niebytu 

nas oddzielały.

I koniec.

Tylko z  Cyrylem  inaczej  się  porobiło:  owszem: RAZ się  urodził,  jak 

wszyscy.  Za  to  umierał:  co  dnia!  Jakby  mu  się  jeden  koniec  sznura 

roztroczył i tysiącem nitek wystrzępił.

Pomyślicie  pewnie,  że  on  może  tak  umierać  lubił,  że  śmiercią 

nienasycony, obżarstwu swemu folgował ponad miarę – co?

To wam powiem: Cyryl ze strachu przed śmiercią umierał co dnia! 

– Och, wielkie mi co! – krzykniecie.  –Wiadomo, że każden śmierci się 

boi (dopokąd się nie napije), a ze strachu świętym się nie  zostaje! (Tylko z 

odwagi wielkiej, o której dzieciom się potem na religii opowiada.)  Więc po 

co świrusa  tchórzliwego między świętymi umieszczać?!

Zamknijcie się na  chwilę, kurdebalans, i posłuchajcie!

Nie  było  Cyrylowi  lekko  tak  umierać  ze  strachu  przed  umieraniem, 

więc kiedyś pomyślał sobie, że  może by ze śmiercią oswoić się trochę i  

umrzeć,  ale  tak  trochę  tylko,  na  paznokcia  czubek  –  na  spróbunek? 



Zobaczyć, czy to takie straszne?

Na kanapie się położył, pilotem pstryknął, żeby się w umieraniu swoim 

nie  rozpraszać,  wiadomo:  głupio  tak  jednym  okiem  umierać,  a drugim 

w ekran łypać. (Oto pytanie jest, człowieku, na Osiedlu najgłębsze: jak swój 

KONIEC  pogodzić  ostateczny   –   z  serialem,  co  w  NIESKOŃCZONOŚĆ  się 

ciągnie!)  

Pstryknął  więc  Cyryl,  a ekran  niebieskosiny  się  zrobił,  jak  trup, 

w środku  duszyczka  kineskopowa  jeszcze  mu  się  jarzyła  przez  chwilę, 

a potem pyk!  –  zgasł telewizor.

Więc i Cyryl oczy zamknął  i umarł.

Wcale tak strasznie nie było!

A następnego dnia zadowolony się obudził, na świat spojrzał z radością 

–  wiadomo:  jak  każden  jeden  po  śmierci!  Jajecznicy  sobie  usmażył  na 

boczku, wesoło przy tym pośpiewując, ale pod wieczór lęk go naszedł, że 

może  o czymś  w umieraniu  swoim  zapomniał,  że...  jakoś  za  gładko  to 

poszło; że... trzeba by jeszcze raz, na wszelki wypadek... sprawdzić!

Tak umarł dnia drugiego.

Trzeciego  dnia  się  najadł,  a wieczorem  znów  się  kręci,  jak  szczenię 

srać.  No  to  już  wiedział,  że  nie  na  film  po  dzienniku  czeka,  ale  że 

nieskończoności, co go strachem szczuje, znowu w oczy chce spojrzeć.

I tak już było co dnia.

Umierał Cyryl, potem z martwych wstawał i śniadanie sobie robił.

Z początku nawet był szczęśliwy, ale potem  głupio mu się zrobiło, że 

samolubnie sam sobie  umiera,  dla siebie tylko, o innych nie myśląc! Bo 

skoro już tak dobrze to umieranie mu wychodzi, to czemu za kogoś by nie 

umrzeć, kto wprawy takiej nie ma, jako on?

Dał  ogłoszenie  na  sklepie:  „Umieram  bezpłatnie.  Zamówienia  pod 

telefonem: 3452861, Cyryl Damasceński“



Najpierw pani Hapiór zadzwoniła, czy by za nią nie umarł, bo tyle ma 

roboty przed świętami, że nie wie, w co ręce włożyć, no i ze śmiercią już nie 

wyrobi.  Aona  w późniejszym  terminie  to  zrobi,  jak  akurat  będzie  miała 

więcej wolnego. I że sernik Cyrylowi upiecze.

Potem  zatelefonował  pan  Kruczek,  co  za  okupacji  sto  razy  o mało 

zabity nie został i śmierci się w ogóle nie bał, a teraz na samą myśl o niej 

blady  się  robi,  miękki,  dygotliwy  i bez  przerwy  płacze.  Nie  po  męsku 

całkiem.  Już  mu,  co  prawda,  Janina  O.  przejście  do  Nicości  ładnie 

obdziergała i się pan Kruczek noc w noc w tę dziurę gapi,  ale na tamten 

świat jakoś boi się przeleźć. Więc czy by Cyryl, tak po sąsiedzku, za niego 

nie umarł, za co mu pan Kruczek zlew naprawi.

Różni do niego przychodzili.

Ktoś na odwyk właśnie szedł, nowe życie chciał zacząć, i ze śmiercią nie 

po drodze mu było;  kto inny znowóż na ślubie córki chciał być, a jeszcze 

inni wczasy wykupili tanie za granicą,  a tu się nagle okazało,  że na nich 

samych last minute właśnie przyszła!

A Cyryl  szczęśliwy był, bo za innych teraz umierał!

I  dobrze  mu  się  wiodło,  bo  każden  podarkiem  jakimś  mu  się 

odwdzięczał.  (No  i co?  Głupio  wam  teraz,  żeście  psy  na  nim  wieszali? 

Znajdźcie mi takiego świętego, któren by za tylu życie poświęcił, co Cyryl!)

Tylko w Niebie się to nie spodobało.

Była kontrola i wyszło manko: umierają ludzie na Osiedlu, owszem, ale 

Na Górę nikt nie przychodzi!

W rubryce “Śmierć“ przy pani Hapiór ptaszek jest  postawiony, a ona 

sama po Osiedlu lata, jak gdyby nigdy nic i jeszcze serniki ludziom piecze! 

–  Co  jest?  –  żachnął  się  Pan.  –   Od  początku  świata  mi  się  to  nie 

zdarzyło. Wiem, wiem, ludzie  chytrzy są i zawsze śmierć oszukać chcieli! 

Czego  oni  nie  wymyślali:  łóżka  przekręcali  przodem  do okna,  nazwiska 



zmieniali. Jednemu, Nondumowi, prawie się udało: taką był pustką, że nie 

miało w nim co umrzeć, więc Psychopompa trzeba mu było posłać, żeby go 

bytem  sensownym  pierwej  podfutrował,  a potem  na  drugą  stronę 

przepchał.  Ai jeszcze  ten  cwaniak  Farrago!  Z  Niebam  go  odesłał  z 

powrotem na ziemię, tak mnie zabajerował!

Anioł Księgowy na Osiedle zleciał, żeby sprawę zbadać. Pod Jerychem 

postał, piwo wypił,  z ludźmi pogadał i od razu był w domu!

Do Cyryla poszedł z prowokacją: niby, żeby Cyryl za niego umarł. Cyryl 

się zgodził, forsę wziął, za anioła chce umrzeć  – a tu nic!

Oczy tylko Cyryl wybałuszył, harczy, rzęzi, śmierć w połowie drogi mu 

utknęła, jak  kość w gardle – i ani wte, ani wewte. Wtenczas Anioł kajdanki 

mu założył i na Sąd Boży  poprowadził.

Tak  się  skończyły  dobre  czasy  na  Osiedlu,  kiedy  ludzie  w ogóle  nie 

umierali.

Pan w miłosierdziu swoim nawet nie ukarał Cyryla, tylko dusze kazał 

mu pozwracać, żeby się w Niebie zgadzało.

A Cyryla świętością wynagrodził, bo jeszcze takiego świętego, co by ze 

strachu tyle dobrego ludziom zrobił – w Niebie nie było!



LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO  CHAJDEGERA, 

DOBRODZIEJA  BEZDOMNYCH  SŁÓW

Jak na każdym Osiedlu, tak i u nas, dużo było słów, co domu swojego 

nie miały. 

Wiadomo: w porę czegoś nie powiesz, człowieku, tylko lękliwie w gębie 

zakluczysz,  zabarykadujesz  w gardle,  w zawziętości  uwięzisz  i językiem 

zamlaśniesz  na  cztery  spusty   –  to  całkiem  JAKBYŚ   PSA   Z   DOMU 

WYPĘDZAŁ!

  Błąka  się  potem  Niewypowiedziane  po  Osiedlu;   po  piwnicach, 

śmietnikach się chowa, przed ludźmi ucieka. Marnieje przy tym i chudnie – 

bytu mu ubywa, co w języku mieszka. Ajak miejsca żadnego nie znajdzie 

pod strzechą mowy, gdzie go  istnieniem nakarmią do syta  – wtedy znika! 

i odtąd mniej świata jest na świecie. 

Ty, rzecz jasna, w dupie to masz, człowieku, że porowaty beton  myśli 

nasze cedzi i coraz  mniej ich nam skapuje na język.

Lecz na szczęście Chajdegeraśmy mieli na Osiedlu!

Ledwie świtem na spacer wyszedł,  a już  sfora  słów bezdomnych go 

otaczała.  On  każde  dokładnie  oglądał,  konające  oddechem  swoim  cucił, 

potem starannie wypowiadał, czasem nawet parę razy, żeby tłustości bytu 

nabrały.

Zawsze uchem wysłyszał, gdzie za skoblem skomlą najcichsze z cichych 

–   z  kryjówek  zaraz  je  wyciągał,  żeby  i one  nieskrytości  bycia  choć  raz 

doświadczyły.  

Były  też  takie,  co do Chajdegera  wcale  nie  przybiegały,  lecz  on sam 

w ziemi  ich  szukał:  słowa  miłości  nigdy  nie  wypowiedziane,  poroniątka 

wiosenne  z  gniazd  wypadłe.  Z  tymi  najgorzej  było.  Chuchał  na  nie 

i dmuchał, za koszulę chował – ile przeżyło, tego wam nie powiem!



A potem  wszystkie zabierał do domu.

Od   banałów  się  tylko  Chajdeger   kijem  opędzał,  czegoś  się  nimi 

brzydził, a i one warczały na niego. Dzikimi hordami biegały po Osiedlu – 

pianopyskie do gardła pierwsze się rzucały i już ich stamtąd nie mogłeś 

wyrwać,  człowieku,  choćbyś  nawet   i chciał.   Chajdeger  mówił,  że  one 

właśnie  Niewypowiedzianym  się  żywią,  od  milczenia  ludzkiego  zęby  im 

twardnieją.  Że  świata  ubywaniem  banały  się  pasą!  a  ludzie  na  Osiedlu 

banały dokarmiają oddechem swoim, aż im lśni sierść!  Te, co najbardziej 

były  agresywne  Młody  Kraska   na  balkonie  swoim  hodował  i walki  im 

urządzał na boisku Armageddon – do tego całkiem oficjalnie! 

Że niby się to nazywało: DEBATA  OSIEDLOWA! 

Ludzi  zawsze  tyle  się  naschodziło,  żeby  popatrzyć,  któren  banał 

którego  powali,  w szyję  się  wczepi  i zagryzie.  Każden  obstawić  mógł 

swojego, a potem tylko krzyczał i do walki go zagrzewał.

Najlepsze walki banałów  w lecie się odbywały, aż ich policja zakazała, 

kiedy  krwawooki  „Dzielnicowytochuj“   elegancika  zagryzł  z  przyciętym 

ogonem, co się wabił: „Człowiektobrzmidumnie!“

A na starego Chajdegera i słowa jego bezdomne wszyscy się  na Osiedlu 

uwzięli!  Że niby smród, i nieczystości,  i że metrażu Chajdeger nie ma, na 

takie szafowanie bytem!  a co  niewypowiedziane, niech lepiej egzystencją 

się nie pasie –  widocznie taki jego los, żeby go nie było! 

Najgorzej  to  Przewodniczący  Rady  Osiedlowej  Chajdegera 

prześladował:  pisma wysyłał,  że eksmitować go będą,  a słowa wybiją do 

nogi! 

  Nadszedł  w końcu ten dzień,  że  ubrał   się  ciepło  Chajdeger,  słowa 

niewypowiedziane ostatni raz wymówił, pożegnał się z każdym, każdemu 

świadectwo  dał  istnienia  –   i czeka.  Kiedy  dzwonek  zadzwonił,  człapie 

Chajdeger drzwi otworzyć, a tam już Przewodniczący  Herod stoi.

Sam. 



Nogę do mieszkania wkłada i grzecznie pyta, czy może wejść? 

Wpuścił  go  Chajdeger,  bo  po  prawdzie,  licho  jakoś  Przewodniczący 

wyglądał,w  bok  patrzył,  teczkę  miętosił,  usta  otwierał,  jakby  coś  chciał 

powiedzieć, ale mu słowa w gardle zacementowało. No to Chajdeger usiąść 

go zaprosił do kuchni, przy stole.

Siedzą  tak  obaj,  ciszą  się  częstują,  westchnienia  pod  nos  sobie 

podtykają a ręce, jak talerzyki puste, suwają po ceracie. Ciszy uciszyć nie 

mogli! Aż się wkurzył Chajdeger, ciszę  przedarł, zmiął, kulkę z niej zrobił i  

pstryknął za okno.

–  Przyszedł  pan  słowa  swoje  odebrać?   –  spytał.  –  Dobrze  tu  o nie 

dbałem, niech pan tylko zobaczy, jakiego ciała nabrały!  

I  jednym  gwizdnięciem  przywołał  pięknie  wypasione  słowa 

Przewodniczącego,  których  on  z  głupoty  i twardości  serca  nigdy  nie 

wypowiedział.  Poznały go zaraz!  Do nóg mu się zaczęły łasić,  a on rękę 

w ich  sierści  zanurzywszy,  ciepło  skóry  poczuł  i zaprzeczyć  nie  mógł,  że 

dobrze im z oczu patrzy. Od woni psiej w nosie mu się zakręciło i łzy się 

puściły  Przewodniczącemu,  i przestać  nie  chciały  –  ale  on  w ogóle 

płaczliwy jakiś ostatnio się zrobił, podobnież,  że to od śmierci żony, co na 

serce umarła, po tym, jak się ich syn w suszarni powiesił.

Tak ocalał Chajdeger. Nikt już go eksmisją nie straszył,  tylko kolejka 

długa się ustawiła,  każden słowa swoje chciał odebrać od Chajdegera  – 

i każden dostał, co jego.

A  potem  umarł  Chajdeger,  a Pan  Nasz  Sprawiedliwy  mianował  go 

patronem Nieobecnego. Stoi teraz w tych swoich spodniach tyrolskich, (co 

mówią o nich, że ze psa są zrobione) pośrodku rzeki czasu –  słowa, co leżą 

na  dnie  i na  powierzchnię  bytu  wypłynąć  nie  mogą,  jak  kamienie  po 

jednemu wyciąga na brzeg.

Pewnie spytacie, czemu taką  robotą  ciężką obarczył go  Stwórca?

Ano, bo sam Chajdeger słów pewnych nie wypowiedział, gdy pora była 



po temu. I głupio się jeszcze tłumaczył, że „słów nie ma na to, co zrobił!“ 

Tak, tak! Nie zawsze świętym być się opłaca! 

Teraz szuka Chajdeger na dnie rzeki tego słowa ciężkiego, jak głaz, co 

mu przez gardło przejść nie chciało, co w gardle mu uwięzło – ale prędko 

nie znajdzie, bo kamieni tam tyle.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  KAPROLALA, PALACZA

Święty Kaprolal  w piecu palił sierotkom.

Co dzień na wieczór do kotłowni przychodził w domu dla podrzutków, 

przez Siostry Zakonne prowadzonym. 

Pod kotłem wielkim rozpalał,  żeby się mogły bękarciątka w ciepłym 

okąpać. 

Sam też przez noc w cieple sobie siedział, z flaszki pociągał, a rankiem 

wychodził – i tak rok, po roku. 

Nikt go nigdy nie widział. 

On osobą swoją nikogo po oczach nie dźgał, a i Siostry z drogi schodziły 

palaczowi i na oczy mu nie stawały.

Wieczorem  tylko  trzask  drzwi  od  kotłowni  przybycie  Kaprolala 

zwiastował,  a potem  zaraz  coś  jakby  cichuchny  werbelek  z  dołu  dał  się 

słyszeć, albo warkotka: „RRRRRRRRR!“ „ RRRRRRRRR!“ 

Żegnały się Siostry znakiem krzyża świętego.

Wtedy   pohukiwanie  się  rozlegało,  niby  sowy  w lesie:  „HUUUU!“ 

„HUUUUUUUUU!“ 

Wznosiły siostrzyczki oczy do nieba, wzdychały, znowu się żegnały.

A tu już głębokie i dźwięczne: „ BAAAA!“ „ BAAAAAA!“ rozbrzmiewało z 

dołu, jak dzwon kościelny. 

Siostry modlitwę jeszcze dodatkową odmawiały i szły spać, a Kaprolal 

węgiel łopatą wrzucając do pieca, tak sobie wtórował dla rozgrzewki: 

„OżesztykuRRRRRRRRRRwacHUUUUUUjujeBAAAAAny!“

Taką  oto  piosenką  do  snu  kołysane,  zasypiały  sierotki.  Adźwięki  te 

bardzo im się podobały i miłą odmianą były od pieśni religijnych.



Aż tu razu pewnego przyszła zima nad zimy, jakiej ludzie na Osiedlu nie 

pamiętali.  Zdania  dłuższego  niż  na  dwa  słowa   powiedzieć  nie  mogłeś, 

człowieku, bo ci zaraz soplem z ust zwisało.

Palił Kaprolal z całych sił, lecz zimno było sierotom i opiekunkom ich.

Siostry  po  Osiedlu  chodziły  za  węglem,  ale  my  wiadomo:  wszyscy 

w cieple  siedzieliśmy,  co  jak  duch  święty  spływało  na  nas  nie  wiadomo 

skąd (mówią, że z elektrociepłowni, ale kto to wie?) i do pomocy jakoś nikt 

głowy nie miał – pewnie z gorąca.

Próbowały Siostry modlitwą i śpiewem się rozgrzewać, ale jeszcze im 

zimniej od tego było. 

A potem  nastał ten dzień straszliwy, gdy dwa kawałki węgla już tylko 

w kotłowni zostały. Łzy strugą płynęły po twarzy palaczowi sierot, kiedy 

węgielne drobinki  na ruszcie usadzał.  

Wzniosły sieroty rączki do Nieba – cudu proszą, a że się nie doczekały, 

to zziębnięte posnęły podrzutki,  tylko palacz rozżalony jakiś w kotłowni 

siedział i głośniejszy,  niż  zwykle werbel  słyszeć się dało,  i huk, i dzwony, 

rzekłbyś bitwa  pod kotłem się toczy na śmierć i życie! 

I tak przez całą długą noc.

Rano zaś  wstają  sieroty,  a tu:   kaloryfery do czerwoności  rozpalone, 

ukrop z kranów się leje, okna prawie otwierać trzeba!

– Cud! Cud prawdziwy! – krzyczą dzieci!

Do  Kaprolala  lecą  dziękować,  duszyczki  niewinne,  ale  ich  Siostry 

w porę zatrzymały i łagodnie, w pięknych słowach wyjaśniły, że to cud  jest 

Pana Naszego a nie żadnego Kaprolala.

Pewno, że tak!

Bo  jeden  Stwórca  tylko  zło  w dobro  potrafi  przemienić,  jak  wodę 

w Kanie w trunek przewyborny. Aże bluzgi ohydne Kaprolala miłym ciału 

ciepłem się stały, to i nie dziwota: Pan z tego cuda musi robić, co ma akurat 



pod ręką!

Kaprolal  cud  ten  cały,  którego  był  pijanym  narzędziem,  w kotłowni 

przespał i niczego nie pamiętał. Od tamtej pory jednak, prawdę rzekłszy, 

Siostrzyczki, z wolą Bożą pogodzone, same mu nalewki mocne co noc do 

kotłowni zanosiły –  aż wiosna nie nadeszła.

A ty, człowieku, jak te werble słyszysz warczące, dzwony i pohukiwania 

na Osiedlu naszym –  to żebyś wiedział,  że my nie z chamstwa, lecz  na 

pamiątkę cudu Pańskiego tak sobie gadamy!



LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTEJ FABUŁY

Bez Fabuły to u nas nikt życia by nie miał, jak należy.

W  dzieciństwie  biednym  pomagała  za  pieniądze  i niejednego  już 

wykierowała na żebraka –  wiadomo: żebrak  z tego żyje, co ma wypisane 

na  tekturce,  pisała  więc  mała  Fabułka  żebrakom   historie  ich  życia,  bo 

prawdę rzekłszy, nawet Hiob nic by dzisiaj  nie uzbierał do plastikowego 

kubeczka,  gdyby się pierwej w SŁOWACH jakichś nie odbił.

Rosła Fabuła na Osiedlu naszym, coraz większa się robiła, na brzegach 

zwarta, w środku dobrze ułożona, a ledwie przystanęła gdzieś, cień rzuciła 

na  kępkę  traw  wyblakłych,  stertę  rozwalonego  gruzu  czy  psie  gówno  – 

zaraz  się  to  wszystko  jakoś  tak  zgrabnie  układało,  jak  w filmie 

amerykańskim!  i choć  myślałeś,  człowieku,   że  Osiedle  na  kawałki  się 

rozpada, a sensu nigdy w nim nie było – teraz napatrzyć się nie mogłeś,  na 

to, co wcześniej wzrokiem omijałeś!  

–  Gdzie ja  oczy miałem! –   darłeś  się  olśniony –  Toż nie  na Osiedlu 

mieszkam  chyba,  tylko  w mozaice  wielobarwnej  kawałkiem  doklejonym 

jestem!

Aż tu razu pewnego spotkała Fabuła Norkę, koleżankę z podstawówki, 

a Norka płacząc tak jakoś jej się pyta: 

–  Ciekawe,  jak  by  też  moje  życie  wglądało,  gdybym  męża  mojego, 

świętej pamięci skurwysyna, nie spotkała, któren mi życie zmarnował?

– Przyjdź  do mnie jutro na kawę! – odpowiada jej Fabuła, bo poczuła, 

że  łaska jakaś  na  nią  spływa,  łaska  odmieniania  życia,   i to   wszystkim 

ludziom ( gdyż, mówiąc szczerze, żebracy już jej się trochę znudzili).

Wpadła Norka do Fabuły na kawę, siedzi godzinę, drugą, trzecią, siedzi 

noc i dzień, a kiedy w końcu wyszła nie była już tą  Norką,  co dawniej. 

O nie! 



Nie była już  Eleonorą, co ją nieboszczyk lał po nocach, aż się echo po 

Osiedlu niosło. 

Szła teraz przez Osiedle promienna, jasna i szczęśliwa, do piersi tuląc 

książkę.  Zaszła  do  monopolowego,  wypiła  piwo,  książki  w ręki  nie 

wypuszcza. 

– Co ty, Norka?  – pyta ją  Sklepowa – Podstawówkę beesz kończyć, że 

się tak z książką  prowadzasz?

– TO –  mówi Norka z dumą, na książkę pokazując – jest moje życie. 

Boże, jakie ono piękne!

I się rozpłakała.

Każden jeden chciał zaraz zobaczyć, jakie to teraz życie Norki, bo po 

okładce trudno  było poznać. 

Norka początku książki z ręki nie puszczała,  ale po czterech piwach 

pożyczyła Sklepowej swoje życie,  a ta do następnego dnia miała je sobie 

przeczytać  – i obiecała nie zaginać rogów!

A rano: siódma mija, a monopolowy nie otwarty! 

Lecą  ludzie  do   Sklepowej  do  domu,  a ta  im  mówi,  że  dzisiaj 

monopolowy  zamknięty,  bo  ona  z  Fabułą  jest  umówiona!  Że  dzisiaj 

u Fabuły siedzi i prędzej nie otworzy, aż życia swojego gotowego do ręki nie 

dostanie!

I  tak  pierwszy  raz  się  zdarzyło  w historii  Osiedla,  że  monopolowy 

Jerycho zamknięty był –  i to przez cały dzień!!!

Od tego dnia całe Osiedle waliło do Fabuły, aż listy kolejkowe trzeba 

było ustanawiać.  Stali  ludzie  dzień i noc,  a każden z  sensem rozeschłym 

w garści,  z   rozpaździerzonym  żywotem,  ze  strużynami  chwil  po 

reklamówkach upchanymi – a czasem, wstyd powiedzieć: nawet z pustymi 

rękami!

Machorkowa  kądziel  stuletnią  przytaszczyła,  skądeś  wyciągniętą,  z 



której włosy lniane spływały miękkie, jak u dziecka i mówi, że to jedno z 

życia jej zostało  – i niech Fabuła zrobi z tym, co zechce! 

A Jontek kudły owcze niegremplowane trzymał w ręce –  i woła, że ma 

się  to  kupy  jakoś  trzymać!  Parzenicę  jeszcze  dorzucił  i obrazek  od 

Pierwszej Komunii, potem spokojnie czekał, Fabuły nie poganiając.

Ona  zaś  dobrego  słowa  nikomu  nie  żałowała,  każdego  przygarnęła, 

litościwie,  każdego  sobą  objęła,  żeby  miejsce  miał  i do  czegoś  był 

przylgnięty i po życiu się  nie szlumpaczył, jak od gaci trok. Potem wszystko 

kleiła, bindowała, żeby każden jeden księgę swojego życia do domu zanieść 

mógł i na półce sobie postawić. 

Byli też tacy, co mówili, że nam Fabuła żeni kitę, śliną myśli zmyślonych 

skleja to, co i tak na kawałki zaraz się rozpadnie. Prawdą Fabułę szczuli, 

donosy na nią pisali, ale ja ci powiem, człowieku: lepiej ty księgę swojego 

życia  czytaj  bez  ustanku,  żebyś  wiedział  czym  od  złośliwych  faktów  się 

oganiać! a jak ci się spodoba ta opowieść, jak się w ciebie dobrze wplecie, 

to  razem  z  nią  się  będziesz  dział  i już  nigdy  nie  dojdziesz,   kto  kogo 

opowiada, kto zaczął, a kto skończy, co twoje – a co jej...

Na koniec, jak się domyślacie, Fabuła z  WŁASNYM  życiem pod pachą 

przed  Najwyższym  stanęła,  a jaki  to  był  utwór  wystarany  do  ostatniego 

ździebełka, do ostatniej sekundy dopleciony  – możecie się tylko domyślać!

Czyta Stwórca, czyta, nachwalić się nie może! Że kompozycja, że głębia, 

że dowcip! i wszystkie kawałki do siebie pasują! 

A  najważniejsze,  że  nic  się  nie  marnuje,  bo  paprółki  i baździe,  co 

każdemu z życia zostają (i nigdy nie wiadomo, co z nimi robić?), u Fabuły 

elegancko podmiecione, w sznureczek barwny ukręcone –  za zakładkę do 

książki służą!

–  No!  No!  –   krzyknął  z  podziwem  Pan  –  Nigdy  bym  tego  tak  nie 

wymyślił!

I wtedy Mu się przypomniało, jak sam opowieścią musiał zostać, żeby 



Go ludzie mogli pojąć. Jak  język jakiś musiał sobie najpierw wydzierżawić 

(myślał  i chińskim,  prawie  się  nie  oparł,  a i norweski  długo  do  siebie 

przymierzał,  aż  na  końcu  –  wiadomo  –  wzdychliwy  hebrajski  jakoś  Go 

ubłagał). 

Jak potem w garstkę liter się obrócił i słów nie tak znowu wiele. Jak go 

na  składnię  nawleczono,  pokłuto  fleksją,  na  gramatykach  ducha  jego 

rozciągnięto i łamano – każdego dnia. Jak granicami Go ściśnięto, choć ze 

wszystkiego się wylewał, wszystko przerastał. 

A jeszcze to najgorsze, że Mu się śmiać nie było wolno.

– Wiesz, Fabuło  –  westchnął Pan – Prawdę rzekłszy, ja do swojego życia 

wcale  nie  jestem  podobny,  więc  może...  dla  odmiany...  –   zawahał  się 

Stwórca –  TY na Osiedlową modłę byś mi teraz coś wyszykowała?

– Ludzie się wściekną! – ostrzegła Go Fabuła.

– a czy musimy im zaraz o tym mówić? – odrzekł Pan.

Więc do roboty bierze się Fabuła, od nowa wszystko składa. 

O naszym Osiedlu opowiada  i o Nim samym: jak do Poli przyszedł do 

Agencji cały zakutany, albo jak do Pakera na komórkę dzwonił i piekłem go 

straszył, albo jak Kryspinowi kota zesłał, żeby go nawrócić.  

Śmieje się  teraz  Stwórca z Osiedla swego i z siebie samego. 

In fabula fabulorum.

Amen.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  TENNO,

NIEOPOWIEDZIANEGO.

O rodzeństwie jego wszystkośmy wiedzieli.

Pełno ich było, ledwie w głowie dało się pomieścić. W dodatku: sami 

nieboszczycy.

Jak  tylko  nad  Kościołem  słońce  wzeszło,  siadała  Duża  Freda  pod 

Jerychem z butelką wina i o tych opowiadała, co ich miała w głowie. 

O nieboszczykach:

Na początku była nieboszczka Agnieszka, 

a zaraz potem nieboszczyk  Władzio, 

i dwoje bliźniaków: nieboszczyk Hugo i nieboszczka Maria, 

po nich szedł nieboszczyk Zygmuś 

i nieboszczka Jadzia, 

a następnie nieboszczka Teresa przed nieboszczykiem Ignasiem 

i nieboszczykiem Józiem.

Tak dzień swój zaczynała Freda od stworzenia  świata. Normalnie.

Bo tak już na Osiedlu jest, że budzisz się, człowieku, a tu chaos wokół 

ciebie wiruje, chwycić się nie ma czego, twardego pod nogami szukasz – 

a go nie ma! No to, myślisz, żeby jakiś porządek z tym zrobić chyba, co nie? 

Jedno  od  drugiego  trzeba  porozdzielać,  żeby  wiadomo  było,  co  „Na 

początku...“, a co „potem...“,  i „następnie...“  

Każden jeden tak dzień zaczyna, któren słabszą głowę ma. ( a Pan nasz, 

jak ostrzej zabaluje, też  wszystko od nowa musi sobie przypominać. Raz 



o dinozaurach zapomniał – Jeeeery! To gadania było!) 

Więc siedziała Duża Freda pod Jerychem, świat imionami stwarzała, 

a jej onomastyczne genesis zawsze kończyło się na Józiu. 

A  ten,  no...  –  pytali  się  ludzie Dużej  Fredy na syna jej  pokazując,  co 

w słowa nie ubrany, tak jak go Pan Bóg stworzył, spał sobie spokojnie obok 

niej.  Freda tylko palec kładła na ustach i mocnej dzieciaka ciszą owijała.  

W milczeniu go trzymała. Żeby nie był, jak inni nieboszczycy: ze słów 

zrobiony.  Słowa  od  niego  odganiała  jak  muchy.  Wiadomo:  obsiądą  cię 

człowieku,  sensów  naniosą  nie  wiadomo  jakich,  wszystko  zło  ci  pokażą 

i wszystkiego  nauczą:  rozpaczy,  samotności,  strachu   –  a najgorzej  to 

pyskowania matce! i jeszcze myśli takich ci nawieją diabelskich do głowy, 

żebyś już nigdy nie mógł zasnąć (no chyba,  że się czartopłocha jakiegoś 

napijesz).

– Ty mu, kobieto, ciało zaraz przepowiedz, bo zmarnujesz dzieciaka! – 

groził  jej  Dzielnicowy   –  Matczyną  durnobajką  go  podfutruj,  bo 

przeźroczysty jest, jak by go nie było!

Lecz ona ani słowem wyjawić go nie chciała. 

Tak rósł na Osiedlu chłopiec nieopowiedziany. 

Imienia nie miał (choćby najgłupszego, jak weźmy: Bazol czy Achacy). Z 

fabuły wyłuskany, w opowieściach żadnych się nie odbijał.

Samopas po Osiedlu się szlumpaczył.

Chciała go zaprosić Alma na swoje słynne przyjęcie urodzinowe, bo jak 

twierdziła: „Pozbawiony wyrazu, łatwo się będzie komponować z innymi 

gośćmi i nie wytworzy napięć!“ Cóż, kiedy nie miał imienia, więc nie mogła 

go wpisać na listę gości. Fabuła też zadzierzgnąć go nie umiała. Ba, nawet 

Karpulska żadnej plotki jednozdaniowej na niego nie uprzędła!

Ci, ze słów polepieni, bracia jego i siostry, nosów nie mieli z gilami po 

pas jak on, ani pięt czarnych od ziemi w sam raz do sadzenia rzepy –  ale 



jak  byście  kogoś  na  Osiedlu  spytali  o Nieboszczyków,  to  każden  jeden 

dokładnie wam ich opisze,  bo wszędzie było ich pełno i pod nogami się 

pętali bez przerwy! 

Nie jak ten, no...

No to im zazdrościł,  że razem w kwaśnym oddechu Fredy sobie żyją, 

a życie ich chrapliwie w gardle jej się miesi – i nawet,  gdy zasypia o mur 

Jerycha  oparta  w kartonowym  tronie,  ONI  wciąż  tam  w niej  kruczą, 

świszczą, ustami jej ruszają i pokrzykują:

– Charch! Blubl! Ciało nas nie więzi! Hhrryyyp! w pijackich bredniach 

Fredy wolni jesteśmy i przygód tyle mamy najdźwięczniejszych – nie jak 

ten, no...

Błąkał się sam po Osiedlu, aż dnia któregoś  wszedł na dach wieżowca, 

spojrzał z góry i w dole  zobaczył tłum braci swoich i sióstr, co machali do 

niego radośnie i miejsce zrobili pośród siebie.

Wiedział już Tenno, jak sprawić żeby go Freda dostrzegła w końcu i  

miejsce jakieś mu przydzieliła  w upiornym swoim onomastykonie. 

Na przykład po nieboszczyku Józiu.  

A jak skoczył, to się dopiero zaczęło gadanie!

I na policji, i w sądzie, i gazetach. Dużą Fredę zaaresztowali i wsadzili 

do więzienia: ona teraz wszystkie dzieci ma przy sobie, każde oddechem 

swoim równo obdziela i mówi, że im dobrze razem.

A Tenno pomnik ma na naszym Osiedlu. Nie z kamienia czy stali, tylko 

jeszcze  twardszy.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ   ŁUCJI  OD  SUPŁA

Razu  pewnego  tak  się  na  Osiedlu  stało,  że  SPÓJ  ŻYCIOWY  nam  się 

rozlazł. Całkiem.

Wpierw Ewka  z monopolowego podniosła wrzask, że przeznaczenie jej 

ukradli – bo jakoś nigdzie się go doszukać nie mogła!

Przeznaczenie ważna rzecz,  bo życie nasze w kupie trzyma,  jak drut 

wysadzone korki – a dopokąd trzyma, to energia w tobie płynie, człowieku, 

i jasność masz: kim jesteś! Dobrze ci się żyje, głupotami głowy sobie nie 

zawracasz i na wszystko odpowiedź jedną masz (zwłaszcza jak cię pytają 

czemu bez przerwy pod Jerychem stoisz):  

BO  TAKIE  JUŻ  PRZEZNACZENIE MOJE!

Ale czasem coś takiego się stanie, że ci bezpieczniki wywali – ooooo! 

Wtenczas  strach!  w ciemnościach  chodzisz,  o kanty  zdarzeń  obijasz  się 

boleśnie, płaczesz po nocach, niczego nie rozumiesz –  i to właśnie znaczy, 

że spój życiowy ci się rozszedł!

Myślała Ewka: jakoś to bee! i ręką machnęła na to przeznaczenie swoje. 

Pewnie  i tak  niewiele  było  warte!  –  pomyślała  i na  policję,  głupia,  nie 

poszła.

Aż tu raz czyta w gazecie glancowanej,  że zdzira jedna,  wypukłousta 

Andżelinażoli, w losie Ewki, jak we własnym, po Ameryce się przechadza! 

Ach, żeby jeszcze w losie!  w butach Ewki,  sukniach, co dla Ewki były 

szyte, po białych dywanach, co je sobie Ewka w głowie samopas wymyśliła! 

No i stoi teraz Ewka w monopolowym, jak głupia, od losu  własnego odgięta 

–  i sama  do siebie nie pasuje!

Pani Hapiór natomiast, porównać sobie kazała  odciski palców. Bo od 

jakiegoś czasu sama siebie na ulicy nie poznaje!



Widzi pani Hapiór odbicie swoje  w szybie wystawowej  i uwierzyć nie 

może – kiedyś smukła była, jak brzoza, a teraz trochę słojów jej przybyło 

i ledwo trzech mężczyzn rękami by ją mogło objąć.  

„Może  –  myśli  Hapiór  –  cudzy  los,  ciężki  ponad  miarę,  dźwigać  mi 

przychodzi na własnych nogach? Trzeba to sprawdzić naukowo!“

Palce w tuszu odbiła na papierze, do laboratorium wysłała, czeka.

Kiedy jednak tożsamość w odciskach jej się potwierdziła, to rozpłakała 

się pani Hapiór i powiedziała, że odciski odciskami, ale ona z tą grubą starą 

babą i tak nie chce mieć nic wspólnego!

Ale  najgorsze  młodemu  Grudkowi  się  przytrafiło:  jemu  samemu,  co 

prawda spój dobrze się trzymał, ale u własnego ojca dopatrzyć się go nie 

mógł! 

Na Osiedle przyjechał młody Grudek po trzydziestu latach ojca swego 

odwiedzić –  i zabić. Bo przez trzydzieści lat złe uczucia do ojca żywił, a tak 

dobrze je karmił, że urosły jak  góry i świat Grudkowi przesłoniły. No to 

kupił  Grudek  młody  siekierę,  do  wieżowca  za  Kościołem  się  udał,  do 

mieszkania  ojca  wszedł,  siekierą  się  zamachnął  i ...  już  taki  został, 

zamachnięty!   Bo  zamiast  brzuchacza  wielkiego,  wódopoja,  któren  mu 

głowę w kiblu topił i kablem lał dzień w dzień –  staruszenieczka zobaczył 

suchutkiego, białego, łzawego, co ręce do Grudka wyciągając wyszeptał:  

– Pójdź, syneczku kochany, ojca swojego, jednorodzonego, uściskać!

To  żeśmy  na  Radzie  Osiedlowej  poruszyli  ten  poblem:  czym  by 

egzystencję  naszą  utwardzić,  żeby  się  dobrze  trzymała?

 Proboszcz,  rzecz  jasna,  powiedział,  że  DUSZA  jest  do  tego  jak  raz 

stworzona, żeby  kupie nas trzymać i w zupełności wystarczy, ale go zaraz 

zakrzyczeli, że skoro ona z powietrza zrobiona, to nic cięższego od słów się 

na niej nie utrzyma.

Wstał Uriel Dakosta, dziwak, co z laską chodzi po Osiedlu, i pomysł dał 

taki, żeby na PRĘT jakiś solidny nabijać ochłapy losu, by je potem „wędzić 



w dymie dni naszych“ –  jak mówią psalmy!

Pręt  się  wszystkim  spodobał   i Lalek,  blacharz,  ofiarował  się  pręta 

każdemu na Osiedlu załatwić taniej z hurtowni. 

Wtenczas Proboszcz się wściekł i powiedział, że pręty stalowe po nas 

tylko zostaną i po Osiedlu będą się walać, i psy na nie będą szczać, bo on 

pochówku  prętom  nie  urządzi!  Babcia  Machorkowa  na  to,  że  można  by 

pręty przed śmiercią wyjmować, jak sztuczną szczęką przed operacją, ale 

wiadomo,  jak  to  jest:  wyjmiesz,  człowieku,  za  wcześnie,  i wiatr  strzępy 

twojego żywota, jak śmieci niewywiezione, po Osiedlu rozwłóczy!

Wtenczas pan Kurdemajer zaproponował, żeby to PAMIĘĆ klejem była 

naszej identyczności, bo pan Kurdemajer tak pamięcią cały jest poklejony, 

że  choćby  i chciał,  to  od  siebie  uciec  nie  może!   Bardzo  nam  się  to 

spodobało, ale zaraz Jaracza Blantów wszyscy sobie przypomnieli, któren 

bez pamięci się obywa  i bardzo z tego powodu szczęśliwy jest.

Święta  Fabuła,  trochę  obrażona,  wszystkim  wypomniała,  że  ona 

przecież już dawno rozwiązanie znalazła:  każdemu życie ułoży dzień po 

dniu, kartka po kartce, grzbiet dobrze zabinduje dratwą albo szpagatem, 

okładką twardą przyciśnie z dwóch stron, a wtenczas wystarczy co dzień do 

książki  zajrzeć,  OBIETNICĘ  złożyć,  że  do  słów  zapisanych  będziemy  się 

stosować  i słowa dotrzymać. 

Fakt  faktem  jednak,  że  ludziom  niczego  czytać  się  nie  chce,  nawet 

własnego życia, więc się Fabuła nadęła i zamilkła.

Pan Pohulanka, któren na kolei kiedyś pracował, zgłosił wniosek, żeby 

dużo pociągiem jeżdzić.  Z początku nikt nie zrozumiał, o co mu chodzi, ale 

Pohulanka wyjaśnił, że DROGI  ŻELAZNE wielkiej nadają życiu solidności, 

trudno z szyn wypaść,  na bok skoczyć,  no chyba, że ktoś na sygnały nie 

uważa i się wykolei. Że przyczyny wszystkie i skutki w rozkładzie jazdy są 

zapisane, więc wiadomo czego się trzymać. Że kto w dniu narodzin do tego 

pociągu wsiądzie, ten do stacji Ostatnie Tchnienie dojechać musi  – i to bez 



wątpienia na czas.  i że w pociągu dobrze się śpi, bo kołysze, i świat przez 

szybę można sobie pooglądać, a jak ktoś chciałby bardziej aktywnie żyć, to 

zawsze może w karty zagrać albo się napić.

Wtenczas  pani  Izyda  zapytała:  czemu  my  na  zewnątrz  szukamy 

rusztowań żelaznych? Ona, pani Izyda, uważa, że trzeba by samo życie jakoś 

zagęścić i problem się rozwiąże! 

Wszystkim  się  to  spodobało  i zaczęliśmy  nad  zatwardzeniem  bytu 

myśleć.

Digital zaproponował wspólne LICZENIE, a Egon Emeryt na to, że czyje 

życie za rzadkie jest, ten SERIALAMI z  telewizora może go zaciągnąć, jak 

mąką zupę wodnistą – a wtenczas gęste się zrobi takie, że, jak powiedział: 

„łycha staje!“

Prlmsta stwierdziła, że życie blistrem tabletek jest do zjedzenia: dni 

w równych rzędach stoją, jeden obok drugiego i nie mieszają się –  trzeba 

tylko pamiętać, żeby CO DZIEŃ JEDEN DZIEŃ ZAŻYĆ (a jak się zapomni, to 

dwa na raz!)

Józek Drukarz coś o SZTACHETACH  zaczął gadać, aleśmy go uciszyli, bo 

nie o taką twardość nam chodziło.

Potem, nic nikomu nie mówiąc, Jan Garbarek wstał, NIĆ SREBRZYSTĄ 

wyflutnął z fujareczki swojej i znak dał, żebyśmy się nią opasali.  Tak też 

zrobiliśmy,  ale  dopokąd  grał  Garbarek,  tośmy   w górze  płynęli,  zwarci 

w sobie i spójni, jak nigdy dotąd –  lecz on nagle urwał, wiadomo: całe życie 

grać  nam  nie  będzie!  Przędzę  swoją  niewidzialną  zwinął,  do  futerału 

schował  i do  domu  poszedł  (nic  nikomu,  rzecz  jasna,  nie  mówiąc!), 

a wtenczas puścił nam spój i na betonśmy upadli tłukąc się na kawałki.

Jeszcze  pani  S.  złożyła  wniosek  taki,  żeby  na  KURZU  oprzeć 

egzystencję!  Kurz,  co  go  pani  S,  każdego  ranka  wyciera  (a  on  dnia 

następnego  znowu  na  meblach  siada)  wieczny  jest  we  Wszechświecie 

i nigdy  go  nie  zabraknie,  bo  my  sami  z  kurzu  powstajemy  i w  kurz  się 



zamieniamy po śmierci – tak się obraca koło życia, a żywi od umarłych spój 

życiowy czerpią. Brawa dostała pani S. , ale jak do głosowania przyszło, to 

jakoś nikt jej nie poparł.

No  i wtenczas  Fukomiszel  fuknął  na  nas,  że  my  ludzie  z  BETONU 

(pogarda!)  jesteśmy  i że  MURARZA  (pogarda!)  trzeba  by  nam  znaleźć 

jakiegoś,  co  nam   spoiwo  w BETONIARCE  (jeszcze  większa  pogarda!) 

przywiezie na Osiedle i każdego dobrze ZABETONUJE (pogardliwy śmiech). 

My,  ludzie–SARKOFAGI  (obrzydzenie!),  w identyczności   własnej 

zamurowani, tlić się będziemy długo i bez sensu, jak reaktor z Czarnobyla. 

Potem Fukomiszel na stół wskoczył i krzyknął: 

– Ja każdego dnia od nowa nowym Fukomiszelem się staję! (Zachwyt 

nad sobą).

I koszulę zdjął.

Harmider straszny się zrobił, jedni krzyczeli „gińgeju!“, inni, że może 

rację  ma.  Prawie  do  bitwy  by  doszło,  gdyby  nie  Eryk  Paker,  co  wstał 

i Fukomiszela wyniósł na dwór, a jak wrócił, to cisza taka wylazła, wielka, 

jak dziura na pięcie i śmy się zawstydzili. Nikt nie wiedział, jak dyskusję na 

nowo  zadzierzgnąć,  jakie  wnioski  wysnuć,  jak jednym ruchem wszystko 

w garść zebrać  i pompon zgody na koniec uczynić.

Na  szczęście  ktoś  na   Świętą  Łucję  pokazał,  w kąciku  siedzącą,   co 

wszędzie z kądzielą chodziła i zawsze coś w palcach ukręcała.

Uśmiechnęła  się Święta i rzekła,  że  ona włókna losu naszego w ręce 

swoje weźmie, nawinie na palec i... zrobi supeł!

Zaraz się mężczyźni  w sobie skulili i krzyczą, żeby od supła odstąpić, 

bo po co supeł!?

 – Chcecie jak Fukomiszel z rozstarganym żywotem po Osiedlu latać? – 

krzyknął Przewodniczący. I powiedział, że Łucja palce ma delikatne, więc 

przegłosowaliśmy supeł.



Odtąd Święta Łucja po Osiedlu chodzi, supły wszystkim robi. 

Teraz  każden  wie,  że  sobą  jest  i sobą  pozostanie  na  wiekwieków, 

choćby i nie chciał! 

Nikt już do losu pretensji nie ma, na swoje przeznaczenie nie narzeka, 

nie gada, że to nie jego życie, że cudzy los mu się dostał.

A na pytanie „czemu?“ każden spluwa tylko, ręce rozkłada, na supeł 

pokazuje, wiadomo...

Amen.



LEGENDA  NA DZIEŃ   SŁUGI  BOŻEGO BEZSENNEGO

O nocy wiedział wszystko.

Najpierw była mleczną pulpą: zapadał się w nią cały, nie wiadomo jak 

i kiedy, a sny przez kogoś tam zatopione same wpływały mu do otwartych 

ust. 

Potem noc stała się morzem. Ciemnozielony brzeg SAM zbliżał się do 

niego (jak  trudno mu dzisiaj w to uwierzyć!), i nagle wielka fala zmywała 

go z jasnej plaży  – pflum! Płynął w sennej głębinie razem z jednorożcem, 

o którym przed chwilą opowiadała mu matka.

A  jeszcze  później  noc  zrobiła  się  twarda  i mała,  jak  czekoladowy 

cukierek na poduszce przy końcu dnia. Teraz już nic nie działo się nagle 

i długo musiał czekać, aż twardy kontur nocy rozpuści mu się na języku. 

Tak czy siak,  szklista  skorupka pękała  w końcu i wpadał do  miękkiego 

wnętrza. Rano zwykle nie pamiętał sennego nadzienia, chociaż przez cały 

dzień czuł w sobie jego smak.

Najważniejsze, że ciągle mógł się nasycić nocą – nie tak, co prawda, jak 

mleczną pulpą pierwszych dni, ale przecież rano budził się rześki, wstawał 

szybko, patrzył w lustro, uśmiechał do siebie i mówił: 

– Tak, to była DOBRA noc!

A potem nagle się zestarzał i noc stała się taflą  przypalonego karmelu 

rozlaną nad Osiedlem.  Litą i twardą, bez wnętrza, w które można by się 

zapaść. Z krawędzią ostrą, jak szkło.

Ze strachem kładł się na wersalce i godzinami myślał: jak ją napocząć? 

Nie wiedział, jak ma ukruszyć brzeg nocy, więc podchodził ostrożnie, 

(„nie myśl!“),  potem zawracał („myśl o czymś przyjemnym!“), wzdychał – 

i znów próbował podejść.



Wiedział na pewno, że sen, twardy, jak orzech,  tkwi gdzieś pośrodku 

karmelowej tafli, ale on nigdy do niego nie dotarł.

– Sen jest cudem! – myślał. – Deszcz mirakli spada na ludzi każdej nocy, 

zwłaszcza  w Chinach!  (Myślenie  o śpiących  Chińczykach  dawało  mu 

nadzieję)

–  Ześlij  mi,  Panie,  senną   mamałygę!  –  błagał.  Niech  będzie  ohydna 

w smaku i cuchnąca! Daj chociaż kroplę... raz na jakiś czas.

Ale cud się nie zdarzał. I Chińczycy już mu nie pomagali.

Więc  szedł  do kuchni  i brał  tabletkę,  którą  przepisał  mu doktór.  To 

dzięki niej  mógł odłupać pierwszy kawałek nocy. Chociaż nie smakowała 

mu karmelowa tafla (nie lubił  zapachu spalenizny ani brunatnego koloru), 

chwilę trzymał ją  w ustach,  ale kiedy już–już miała mu się rozpuścić na 

języku, szklisty okruch nagle utykał w gardle i nie dawał się przełknąć. Cóż 

było robić! Wstawał, do kuchni szedł, brał następną tabletkę i popijał wodą 

– mozolnie kruszył noc na coraz  mniejsze kawałki, a z każdej okruszyny 

wysysał krótki, mdły sen.  

Coraz słabszy się robił, bo mu brakowało nocnego  pokarmu.

Do Dormidora po sen poszedł, ale Dormidor snów wolnych w ogóle nie 

miał, bo on tylko na tym pracował, co mu ludzie przynieśli.

Potem Fabułę prosił, żeby ona  noc w noc  do niego przychodziła, sny 

mu   jakieś  zmyślone  opowiadać,  skoro  własnych  nie  miał  –  ale  Fabuła 

zawalona była robotą, bo TVP info zaczął u niej zamawiać fabuły.

Z Fistulką, owszem, o bezsensie bezsennego żywota lubił sobie przez 

domofon  pogadać  nocą,  ale  potem,  wiadomo,  Fistulka  od  zająca  zginął 

i cisza się zrobiła w domofonie.

Bezsenny  minął  mu  rok  i drugi,  na  trzeci  się  zanosiło,  aż  tu  razu 

pewnego anioł z czarnymi skrzydłami stanął przed nim i mówi:

– Oj, ty stary, stary! Taki stary a nie wie, że noc żadnym budyniem nie 



jest, ani cukierkiem, czy karmelową skrzepliną! – ( i taką minę zrobił jakby 

mu się na pawia zbierało.)

– a czym? – spytał Bezsenny

–  Czarnym  szampanem,  stary!  –  i roześmiał  się  anioł  i biodrami 

zakręcił (Brasil! Brasil!) Popróbuj nocy, a tak do głowy ci uderzy i kołysać 

cię  będzie  zanim  twardego  świtu  pod  stopami  nie  poczujesz.  Mówię  ci, 

człowieku!

No to posmakować tej nocy zapragnął Bezsenny.

Okąpał  się  wpierw,  elegancko  ubrał  w garnitur  czarny,  krawat 

srebrzysty, a z kuchni kieliszek przyniósł na długiej nóżce, przetarł go, na 

parapecie postawił i niecierpliwie czekał, aż się wypełni nocą.

Potem  kieliszek  wziął  do  ręki,  przez  chwilę  patrzył,  jak  się  w nim 

gwiazdy  iskrzą  niebieskawymi bąbelkami,  wstał,  chrząknął  i toast  sobie 

pomyślał  – jaki, to chyba nie muszę wam mówić! 

Przechylił.

Wypił. 

O mało księżyca nie połknął, któren leżał  na dnie.

Noc wlała się w niego snem czarnym i mocnym, że na własną śmierć się 

nie obudził! Musieli go anieli śpiącego na Sąd  przenieść, śpącego w Raju 

ułożyć – śpi on tak do tej pory, bo odespać się nie może. 

A  Pan  Nasz,  co  od  wieczności  czuwa  nad  nami  i nie  wie,  co  to  sen, 

patrzy na niego z zazdrością i zmęczony ziewa ( od tego trąby powietrzne 

robią  się  na  Ziemi!).   Aniołów  posyła  do  wszystkich  diabłów,  żeby  Mu 

filiżankę kawy szatańskiej, smolistej przynieśli, a kapucyn jeden, którego 

Nasz Pan specjalnie do tego w Niebie trzyma, kawę ową pianką z chmur mu 

zabiela  i cynamonem posypuje.

Świętym patronem Bezsenny został tych, co zasnąć nie mogą. Ale go 

prośbami swoimi nie budźcie! Sami sobie radźcie, kurdebalans!



A wy, co chybnięciem jednym na senną stronę spadacie każdej nocy – 

o cudzie tym niebywałym pomyślcie! 



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  JONTKA,  KATARA

Jest na  Osiedlu naszym heretyków od zarąbania.

Po piwnicach pochowane siedzą, kociewiary, ludzi sobą po oczach nie 

dźgając.  Jeden  tylko  Jontek,  katar  (bo  w gnozie  akurat   znalazł 

upodobanie),  dzień  i noc  na  widoku  siedzi  pod  Jerychem,  wino  trąbi 

i androny  opowiada,   że  niby  Osiedle  nasze  z  upadku  ducha  na  beton 

powstało!

Podobnież,  że  na  samej  górze  (  znaczy  w Pleromie)  wszystko  było 

doskonale  wymyślone.  Znaczy:  monopolowy  Jerycho,  fitnes,  boisko 

Armagedon i my wszyscy. Tacy sami byliśmy, tylko piękni, dobrzy i mądrzy. 

Piękny  był  Józek,  Heniek  Pajęczarz  i reszta,  a i pani  Hapiór  niczego  nie 

brakowało –  tylko skąd wiadomo, że to byli oni? 

Tego akurat Jontek nie wyjaśnił.

Pomyślał sobie wtenczas Najwyższy Architekt, że skoro człowiek taki 

ekstra jest, to trzeba mieszkanie jemu dać chyba, co nie?

I wtenczas Osiedle On wymyślił.

Dopokąd myśląśmy byli wszyscy w głowie Stwórcy, dopotąd wszystko 

dobrze wyglądało. Potem jednak na papier biały z głowy nas przerysował 

piórkiem  anielskim  i każdego  pismem  technicznym  podpisał  ładnie,  a  

Projekt Doskonały w ręce Demiurga (znaczy inżyniera Ryczywoła) oddał – 

i to początek był upadku! 

Ryczywół  Ideę  (znaczy  ennoia)  w dół  ściągnął,  cementem  upaprał 

i wszystko zrobił nie tak, jak było na papierze  narysowane!  

Jak nas w betonie odlewał, w szalunku z desek kradzionych, zgniłych, 

starym  drutem  wiązanych,  to  każden  jeden  nie  taki  mu  wyszedł,  jaki 

NAPRAWDĘ  BYŁ.  



Nie wierzysz, człowieku, to sam sobie zobacz, kto pod Jerychem stanął: 

Szarogruda z Zadziorami, Bluzg Zastygły, Bulwiasty Szorulec, Z Gruzuglut 

tępo ścięty (żeby tylko głównych świętych na Osiedlu wymienić!) a panią 

Hapiór na koniec dnia sobie zostawił inżynier Demiurg. Za dużo mu trochę 

w betoniarce zostało i nie wiedział, co ma z tym zrobić –  wiadomo: każden 

się boi,  żeby mu się grucha nie zabiła –  więc w Hapiórową wszystko naraz 

wylał:  forma  pękła,  rozlała  się  pani  Hapiór  na  boki  –   w biodrach 

szczególnie!  Teraz  piennodupa Hapiórowa po Osiedlu się toczy,  chociaż 

NAPRAWDĘ, to ona witką wierzbową jest i pięknie na wietrze się wygina!

A najgorsze, że ten kawałek świetlisty, który ze sobąśmy przynieśli z 

Pleromy, Ryczywół betonem zalał! 

Beton–bytobójca  (w  pręty  stalowe  uzbrojony)  pamięć  w nas  całą 

zakamienił  – no i śmy zapomnieli, jacy to mądro–piękni jesteśmy! 

I wcale nie z Osiedla, tylko ze świata doskonałego, którego zobaczyć nie 

można. Nie wiemy teraz, jak z powrotem do domu naszego trafić, bo nam 

dusze wkręciła betoniara, w skorupie twardej uwięziła, że młotem byś jej 

nie odkuł, człowieku...  

Porowaci i szarzy, pękamy z żalu pod Jerychem stojąc, za czymś, czego 

sobie  przypomnieć  nie  możemy!  Heniek weźmy:  jak Absolut  zobaczy,  to 

zaraz płacze, a jak się go pytamy czemu ryczy, to nam odpowiada, że jakiejś 

z tęsknoty wielkiej, ale nie pamięta – za czym?

Tylko  Jontek  katar  wszystko  wie,  może  dlatego,  że  sam  Osiedle 

budował jako zwykły murarz, kiedy do miasta z gór swoich przyjechał. 

Teraz pod Jerychem siedzi  i kaznodzieje –  kociwier jeden!  Katarskie 

klecibaje  opowiada,  że  wszystko  u nas  krzywe,  od  urodzenia  stare, 

pobrużdżone,  bramy  domów  szczerbatymi  schodami  się  szczerzą 

truposzczynami jadąc:

  –  BO  CZAS NA  OSIEDLU DO  TYŁU  PŁYNIE!!!  Od śmierci życie twoje 

się zaczyna, człowieku! –  niosły się po Osiedlu Jontkowe słowogrzmoty. 



 – Słuchaj, słuchaj tego dźwięku pierwszego, któren tu był, kiedy nic nie 

było, na Początku samym, na puściutkim placu, jak w gumiakachśmy stali 

w bezmiarze wód. Żadnego Słowa u Nikogo, tylko zgrzyt zardzewiały kości 

nam przewiercał: DIDŻIRI– DIDŻIRI. Nie światło od ciemności, ale łopaty 

rozdzielił Ryczywół–Demiurg. Do brzucha betoniary dusza twoja wpadła, 

DIDŻIRI–  DIDŻIRI,  w  błocie  się  utopiła,  zmieliła,  zmiażdżyła.  Potem  na 

świat wylany w stuporze szarym zastygłeś pod Jerychem. Odtąd w prawdy 

winie porowacieje twoja pamięć, z każdym łykiem się kruszy, więc leż, nie 

wstawaj, winem walcz, patrz w niebo, skąd przyszedłeś. DIDŻIRI– DIDŻIRI. 

a kiedy  już  sobie  przypomnisz,  jaki  jesteś  piękny,  mądry  i dobry  – 

wtenczas  młot  PNEUMATYCZNY  z  góry  spadnie  i światło  twoje  czyste  z 

betonu wypruje. DUDUDUDUDUU!

Jontka  w dupieśmy  mieli,  ale  co  prawda,  to  prawda  i zaprzeczyć  się 

temu nie da: skutkiem inżyniera Ryczywoła wypaczyło się Osiedle nasze, 

a do  Najwyższej  Idei  tak  ono  pasowało,  jak  drzwi  pogięte  do  prostej 

ościeżnicy.  Balkony  na  domach  wiszą,  jak  nuty  melodii  skocznej  na 

pięciolinii –  i nam się to podoba! Bo z tego też powodu, konkurs co roku 

możemy  urządzać,  kto  najładniej  piosnkę  wesołą  z  balkonów  zagra, 

a babcia Machorkowa na rożku francuskim już drugi raz nagrodę pierwszą 

wzięła!

Że kątów prostych na Osiedlu naszym nie ma?  a na co nam one? 

Domy, jak kalafiory szare, z ziemi się wypuczają, to tu, to tam, rzekłbyś: 

pijany siewca ziarna gubił spod Jerycha wracając – i dobrze tak!  Na całym 

świecie  o nas  wiedzą!  Nawet  komisja  specjalna  z  kątomierzami 

przyjeżdżała, żeby potwierdzić, żeśmy jedyni i nikogo nie małpujemy!

Że okna nigdzie się nie domykają? To i lepiej, bo powietrza dużo  jest 

w mieszkaniach i ludzie zdrowsi. Ajak od zsypów wali smrodem na deszcz, 

to też wszyscy sobie chwalą, bo przynajmniej wiadomo, kiedy pogoda się 

zmieni i nie trzeba do Prlmsty chodzić i pytać, czy ją w kościach łamie.



Z początku,  owszem, trochęśmy narzekali,  że płytki  na chodniku się 

chełbają i błotem chlapią. No, ale teraz każden, jak idzie, to o dyrdymałach 

nie  myśli   –   tylko  o tym...  że  idzie!  Buddyści  z  całego  świata  do  nas 

zjeżdżają,  żeby uwagę i skupienie na naszych płytkach ćwiczyć.

  Tak, tak! Może i prawda, że inżynier Ryczywół ideę wypaczył, ale przez 

to wiele dobrego w życiu naszym się stało: ludzie po domach nie siedzą, 

płotami się nie grodzą, ochroniarzami nie szczują, tylko na ławki wylegają 

i garną się.  

A najbardziej wylega Jontek, co pod Jerychem siedzi i ludzi podjudza, 

żeby Osiedle, jako twór Szatana zburzyć!

Herezja  to  jest  i szachrajstwo:  Osiedle  (oraz  inżyniera  Ryczywoła) 

Stwórca Najwyższy dla nas wykonał w dobroci swojej nieskończonej!

Chciałem  Jontka  świętym  zrobić,  alem  się   rozmyślił  i do  czorta  go 

wysyłam. Niech mu diabli w dupie żużel prażą! Niech go tam trafi szlag!

I wszystkich, co jak Jontek myślą!

A katarstwo ogłaszam najgorszą z herezji, co się po Osiedlu ślągwi. 

Tfu!  

Amen.



LEGENDA  NA  DZIEŃ ŚWIĘTEGO STANISŁAWA,  ATEISTY

Z  heretyków  (oprócz  Jontka  Katara)  mieliśmy  jeszcze   na  Osiedlu 

ateistę Stanisława.

Wszyscyśmy go bardzo lubili, bo taki był jak my: do kościoła chodził, 

dzieci do komunii posyłał i lubił się napić, a że w Boga nie wierzył, to i cóż... 

Na oko i tak byś nie poznał człowieku, kto wierzy a kto nie, bo i tak wszyscy 

jednacy i to samo robią.

Aż razu pewnego  rozchorował się Stanisław. 

Boleśnie.

Stwórca, co duszę nam do środka na początku wkłada, na końcu ręką 

po własność swoją sięga, z ciała duszę wyłuskując palcami – nie dziwota, że 

boli to duszy wyciskanie, bo tak  już jest, że jak nas Bóg dotyka, to musi 

boleć! Gmera Pan w bebechach stworzenia swego, Stanisława, ból wielki 

mu zadając. Rękę weń wkłada, flaki przetrząsa,  wykręca na nice i  maca – 

szuka, gdzie duszę położył.

Nie ma!

W końcu całego Stanisława rozłożył, że tylko proch się z niego został, 

i jeszcze przez palce swoje go przesiał –  a duszy i tak nie znalazł!

Wezwał   tedy  Nasz  Pan  Świętą  Katarzynę  Aleksandryjską,  co  jest 

Doktorem  Kościoła  uczonym  i zawsze  radą  dobrą  Mu  służy  w kwestiach 

teologicznych (nie ma jakoś Stwórca głowy do teologii!) i pyta: 

– Czemuż to Stanisław duszy nie ma? 

– Ano – mówi Katarzyna – synod niebiański tak ustalił, żeby ateistom 

duszy nie dawać , bo nie wiedzą oni, co z nią zrobić, często ją gubią przez 

nieuwagę i wcale  się  o nią  nie  troszczą.  Aże  ogóle  jej  nie  potrzebują,  to 

zwykle  diabłom  je  sprzedają  w zamian  za  mercedesy  i posady  w radach 



nadzorczych spółek skarbu państwa...

– a pingwiny? – spytał  Pan niewinnie.

– Jakie  znowu pingwiny, Panie? – odpowiada  Święta, ale dziwnie się 

zmieszała i jakoś tak oczami świeci.

–  a te,  co  je  Święty  Mael   na  Antarktydzie  ochrzcił  przez  pomyłkę, 

myśląc, że to ludzie?!!! – zagrzmiał Pan.

– A... te! –  mruknęła Katarzyna, nie wiedząc, gdzie ze wstydu oczy ma 

podziać.   –  Co do pingwinów, to samam Ci  ,  Panie,  doradzała,   żebyś im 

duszę dał, ale... malutką –  skoro już zostały ochrzczone!

A  w duchu  pomyślała:  Ten  głupi  Mael,  przez  zakonnice  wychowany, 

ludzi  od  pingwinów  nie  odróżniał,  a ja,  rozumem  swoim,  teologicznym, 

głupstwa jego prostować muszę!

–  No  widzisz:  to  i ateistom  jakąś  duszę  trzeba  dać,  skoro  pingwiny 

mają!– rzekł Pan sprawiedliwie.

– Szkoda na nich tchnenia Twojego, Panie! – krzyknęła Święta –  Oni 

o duszę nieśmiertelną wcale Cię nie proszą, więc po co im dawać, czego nie 

chcą?

– a jak im się odmieni?  Jak już wszystko będą mieli, mercedesy i te tam 

spółki, to może nieśmiertelności im się zachce? Ludzie dziwni są...

Myśli,  Katarzyna,  myśli,  a że  nie  na  darmo  Doktorem  Kościoła  ją 

nazywają, to wymyśliła, żeby dusze tak urządzić, jak telefony komórkowe: 

dla wierzących – ze stałym abonamentem, tanie i z darmowymi minutami 

na modlitwy i rozmowy z Panem. 

A dla ateistów  –  telefony na kartę: nie chcesz dzwonić, człowieku, to 

nie  dzwoń!  Ale  jak  by cię  ochota naszła,  to  telefon owszem masz,  tylko 

kartę na transcendendencję musisz wykupić!

Ucieszył  się  Pan  z  takiej  porady  i odtąd  każdemu  będzie  telefon 

komórkowy zamiast Boskiego tchnienia ofiarowywać. Ai łatwiej taką duszę 



potem w ciele znajdzie i wyjmie, niż tę z powietrza zrobioną. 

Odtąd  ateistom  Pan  na  kartę  duszę  daje,  a wierzącym   –  te  z 

abonamentem! Tak to wszyscy równo są obdzieleni i sprawiedliwie.

A na oko, po telefonie samym,  i tak nie poznasz, kto wierzy, a kto nie.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  SZYMONA,  CHAŁUPNIKA

Mówią, że mieszkał w domu za Trawnikim Wniebowstąpienia, ale nikt 

go nigdy nie widział, bo Szymon inwalidą był bez nóg na czwartym piętrze 

bez windy.

Los swój nosił, jak stare ubranie. 

– Lepiej mu się z bliska nie przyglądać! – mawiał. – a z daleka przecież 

nie najgorzej się prezentuje.

Siadał  co  dzień  przy  stole  kuchennym,  ledwie  się  tylko  słońce 

wygramoliło  na  dach  kościoła,  a kiedy  już  mu  dobrze  stół  oświetliło, 

zabierał się Szymon do roboty:  długopisy składał, pistolety plastikowe dla 

dzieci,  broszki  i kolczyki,  a wszystko  pięknie  i raz  dwa,  bo  Szymon 

niezwykle zręczny był w rękach. 

Co dwa dni prywaciarz przyjeżdżał, rzeczy całe zabierał,  a z wora na 

stół kuchenny nowe kawałki wysypywał.  Wtedy na Szymonowym stole taki 

się  chaos robił,  jak niegdyś przed stworzeniem świata albo kiedy nasze 

Osiedle budowali: zdawać ci się mogło, człowieku, że nic tu do niczego nie 

pasuje i żadne Genesis udać się nie może! 

Ale  żebyście  sobie  nie  myśleli:  Szymon  już  takie  oko  miał,  że  zaraz 

wiedział, co do czego! i ledwie parę sekund minęło, a on już rzecz gotową 

w ręku trzymał!

Razu pewnego leży sobie Szymon w łóżku i śpi. Nagle jasność go budzi, 

choć do świtu daleko, a słońce jeszcze w Kubłach Gniewu smaczno sobie 

śpi.  Widzi Szymon, że coś jakby winda świetlista z sufitu zstępuje, cała z 

niebieskiego kryształu. Rozsuwają się drzwi od windy cichutko, w środku 

miękka kanapka welurowa, lustro i popielniczka, ale nikogo nie ma, tylko 

miła muzyka się smuży –  coś, jakby Psalmy na organach Hammonda.

I nagle  Głos przemówił  windy:



–  Szymonie,  Szymonie!  Zjechałem  tutaj  do  ciebie,  bo  sprawę  jedną 

mam... Wybrałem ciebie Szymonie, bo od lat się tobie przyglądam i kogoś 

takiego, jak ty, bardzo potrzebuję!

–  a czego  to  taki  Pan  co  windą  z  kryształu  jeździ,  może  ode  mnie 

chcieć?– zdziwił się Szymon.

– Wiesz chyba, że świat–em w sześć dni stworzył... – rzekł Głos.

– Aaa! To Ty! – mruknął Szymon.

  –  Wiem,  wiem!  Nie  wszystko  mi  dobrze  wyszło,  szczególnie  za 

dziobaka mi głupio, ale co to jest sześć dni na taki świat! 

Wiesz, Szymonie, nikomum o tym nie wspominał, bo to wstyd, ale... – 

zawahał  się  Głos.  –  Wiesz,   kupę  kawałków  po  tym  Stworzeniu  mi  się 

zostało. I leży! Sam nie wiem,  co z nimi począć.  Może byś to, Szymonie, 

jakoś poskładał, co?  a nuż, co ładnego na świecie jeszcze się pojawi?

– Mogę poskładać! – zgodził się Szymon.

–  No,  to  ja  tu  do  ciebie  za  dwa  dni  przyjadę  i wszystko  odbiorę!  – 

ucieszył się Głos, a z windy wór z kawałkami się wysypał.

Westchnęły, mlasnęły drzwi kryształowe  –  i odjechała  winda. Do góry.

Poczekał  Szymon  chwilę,  aż  mu  słońce  stół  oświetli.  Kawałki  ze 

Stworzenia  porozkładał, patrzy, a tam:  wiedza bez mądrości, piękno bez 

dobra, miłość bez wzajemności i życie bez sensu walają się po stole. 

Najpierw ostrożnie w ręce wziął Szymon –  MIŁOŚĆ. Spężynkę na nią 

nasadził,  potem  jeszcze  kulkę  wrzucił  szybko,  razem  skręcił,  pstryknął 

parę razy, żeby sprawdzić, czy dobrze działa.  i odtąd była już na świecie: 

„miłość ze wzajemnością“ na zawsze złączona!

Potem PIĘKNO i DOBRO, próbował złożyć do kupy, ale każde miało inną 

końcówkę!  Pomyślał,  kuśpikiem  PIĘKNU  ząbek  ułamał,  DOBRU  dokleił 

i jakoś się trzymało  –  ale nie długo.

I  jeszcze  STAROŚĆ  sczepił  ze  ZDROWIEM,  ŚMIERĆ  z  RADOŚCIĄ,  a na 



koniec zadumał się nad ŻYCIEM i SENSEM , bo zupełnie ich przypasować 

nie potrafił. Każde z czego innego zrobione: ŻYCIE, sam glut i breja, a SENS, 

wiadomo: twardy, jak kryształ i ostrymi krawędziami palce może poranić  – 

każde do  innego świata należało. Chciał zostawić, ale już innych kawałków 

nie było, tylko te dwa, to je wziął, palnik włączył gazowy na kuchence i nad 

ogniem stopił.  Teraz żadna siła nie mogła ich już rozdzielić.  ŻYCIE, prawdę 

rzekłszy,  trochę  się  przy  tym  skurczyło,  stwardniało,  zlało  w kształt 

dziwaczny,  a  SENS, co tu dużo mówić,  tak mocno się osmalił,  że ledwie 

można go było poznać –  ale tak to jest, kiedy się chce mieć jedno i drugie 

razem!

Robotę swoją Szymon wykonał i czekał. 

Czekał dzień, czekał drugi, ale nikt się po kawałki nie zgłosił, widać nie 

podobało  się  Temu,  co  je  zamówił.  Ale  nie,  żeby  całkiem  o Szymonie 

zapomnieli:  którejś nocy winda zjechała mu do mieszkania i tak została. 

Mógłby do niej  teraz Szymon wsiąść,  na dół  zjechać,  wyjść  na świat,  po 

Osiedlu  wózkiem się przejechać, nawet do sklepu monopolowego... 

Mógłby. 

Lecz winda z  błękitnego kryształu w górę tylko jeździła.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  HEŃKA,  PAJĘCZARZA

Człowiek pępawy jest. Z natury swojej.

Zawsze do czegoś rurą podczepiony być musi – bo sam i pięciu minut by 

nie wyżył.  Zawsze skądś siłę ciągnie, moc chla,  Absolut do pusta wysysa 

i rachunków żadnych, ma się rozumieć –  nie płaci!

Do czasu.

Aż taki dzień nadchodzi, człowieku, że kwiatem niebieskim rozkwitają 

fajerki  na  kuchence  twojej,  pralka  kolistą  mantrą  pranie  wiruje,  buczy 

odkurzacz, jak mnich tybetański, a ty przed telewizorem, do puszki piwa 

podpięty  jasnością chmielu  ducha swego sycisz  –  znaczy:  pełnia to jest 

zwyczajna życia twego Osiedlowego! 

I wtenczas Inkasent Niebiański do twoich drzwi podstępnie się skrada, 

kable  ci  wszystkie  odcina  –  i już  po tobie!  Świat  twój  gaśnie,  ciemnieje, 

chłód  ci  kości  przewiewa,  milknie  szurbajzel  cały  i cisza  taka  się  robi, 

jakiej nigdy nie słyszałeś. – ale odcięty, jeszcze kombinujesz: do czego by 

się tu podłączyć? 

No to ci powiem: tyle twego, ile ochlać się zdążyłeś, pępowniku durny!

U nas Osiedlu każden jeden to wie, więc obciągamy, co się da o zgodę 

świata nie pytając.

Nikt sobie nie żałuje – bo i  po co? 

Gaz  bierzemy  wprost  z  rury  przez  dętkę  od  rowera.  Na  pogotowie 

i sekstelefon ze skrzynki dzwonimy, która koło śmietnika stoi (a Eryk klucz 

do niej dorobił), kablówkę na wkrętkę od Proboszcza oglądamy, a  kiedy 

noc zapadnie na odwierty idziemy z rurociągu tego, co pod Osiedlem jest 

zakopany – zawsze te kilka beczek się uzbiera. 

Święty Patryk na lipku stoi – jak z energetyki jadą wozami pancernymi, 



to zaraz wszyscy świeczki w domach zapalamy, kobiety na tarach falistych 

pranie w deszczówce trą, a Fabuła w skrzynce z dnem wyciętym siedzi na 

boisku Armagedon i filmy pod wieczór opowiada.

Nas, wiadomo: bieda do tego zmusza, ale Heniek! O! Mówię wam: ten to 

już pajęczarzem się urodził! 

Trzech lat jeszcze nie miał, sral jeden, kiedy kij od miotły podłożył pod 

blaszkę, co w liczniku, jak karuzela się kręci –  i całkiem ją zatrzymał! Na 

wiele lat! 

W podstawówce był, kiedy kablem do skrzynki na klatce schodowej się 

podłączył,  a jak go nakryli,  to  dziurę zrobił  w podłodze i z  piwnicy prąd 

sobie  brał!  Pajęczarstwo  miał  we  krwi  i nijak  nie  mógł  się  od  niego 

uwolnić. 

Jak w końcu go złapali,  to wyrok dostał  w zawiasach  na trzy lata – 

wiadomo:  podepniesz  się,  człowieku,  siedzieć  idziesz,  a tam,  jak  mówił 

Dzielnicowy: 

– Już tacy czekają, co do dupy ci się podłączą!

Trochę  się  Heniek,  owszem,  groźby  tej  przestraszył.  Odtąd  siedział 

w mieszkaniu ciemnym, bez wody, gazu, bez kablówki –  tyle, że sobie przez 

domofon pogawędził z Fistulką o sensie życia, zanim mu jeszcze domofonu 

nie odcięli.  

Piekłem stało się życie Heńka. Piekłem ciemnym, zimnym, milczącym, 

w którym wszystkie ogniska dawno wygasły. 

To  zjadł,  co  znalazł.  Deszczówką  uzbieraną  do  słoika  popił,   na 

szklanym  ekranie  okna  chmury  sobie  oglądał  (a  to  akurat  lubił,  bo 

powtórek  nie nadawali). Nocami walczył z szatanem, co postać miał pająka 

wielkiego,  a zamiast  nóg  –   rurki,  dętki  od  rowera  i kable!  Noc  w noc 

mocował się z  nim Heniek,  aż w końcu sił  już nie miał.  Męką nieludzką 

udręczony wiedział  już,  że   pajęczarstwu swojemu oprzeć się nie  zdoła, 

więc tylko:  „Pomóż mi,  Panie!“  jęknął  i rozpłakał  się,  jak dzieciak!  Żeby 



łzami odrobinkę się rozgrzać.

Fakt: ciepło mu się jakoś zrobiło, więc zasnął, a wtenczas Głos do niego 

przemówił, tak oto: 

– Heniu! Co ty tak po ciemaku siedzisz, co?

–  a jak  mam  siedzieć,  skoro  mi  prąd  odcięli?   –  Głosowi  Heniek 

odpowiada.

– Och, wielkie mi co: prąd! –  Głos prychnął tylko. – Już ja ci powiem, 

Heniu, jak światłość nieograniczoną czerpać  bez końca  – a tak w dodatku, 

żeby paragrafu żadnego nie łamać!

Zamachnął się Heniek taboretem  w Głos, bo myślał, że to znowu szatan 

do grzechu go namawia, ale potem do głowy mu przyszło, że oto na jeszcze 

większego pajęczarza trafił niż on sam –  więc co mu szkodzi posłuchać.

– Bez łamania? To niby jak? – spytał.

– a pamiętasz ty, Heniu, Ojców Pustyni? –  spytał Głos.

Ale Heniek nawet własnego ojca nie mógł sobie przypomnieć, o innych 

nie wspominając.

–  No więc...  –   Głos chrząknął uroczyście  –  święty Pisencjusz,  kiedy 

w modlitwie się zatopił, to cela jego cała światłem oświetlona była!

Zdenerwował  się  trochę  Heniek,  jak  słowo  „cela“  usłyszał,  ale  Głos 

łagodnie mówił dalej do niego:

– a święty Saba znowóż koronę miał na głowie, co światłem słonecznym 

błyskała.  Gdy  zaś  opat  Sisoes  konał,  oblicze  jego  świeciło,  jak  słońce, 

podobnie,  jak  twarz  czcigodnego  Serafina  Bożego,  karmelity  z  Capri, 

któremu na dodatek jeszcze  iskry z oczu leciały!  Do takiego ty Światła 

musisz się podłączyć, Heniu! – napomniał Głos. – Światła prawdziwego, co 

jest  światłością  świata,  lumen  de  lumine!  a wtedy,  jak  mówi  Jan 

Ewangelista: „Nie będziesz chodził w ciemności!“

Tak  został  Heniek  mistykiem  największym  na  naszym  Osiedlu.  (Nie 



licząc Józka Drukarza i Szopenchałera)

Ascezą  wychudzony,  umartwiony brakiem telewizora,  rozmistykował 

się Heniek bez miary, a mieszkanie jego światłem takim rozbłysło, jakiego 

nikt na Osiedlu jeszcze nie widział! 

Zaraz,  rzecz  jasna,  komandosi  przyjechali  z  zakładu  energetycznego 

i chcieli  Heńka  zaaresztować,  tylko,  że  nie  wiedzieli,  skąd  Heniek  siłę 

ciągnie. Bo i jak? Pokręcili się po Osiedlu, powęszyli, ale źródła tej mocy, co 

Heńka jasnością rozżarzyła, jak  w żarówce drut  –  no, tego to już umysłem 

swoim ciemnym pojąć nie mogli!

Bo Heniek światłem łaski  promieniał i przestać nie mógł.

Taka jasność od niego biła, że pół Osiedla mógł sobą oświetlić – a jasno 

było, jak w dzień. Sąsiedzi nawet go prosili, żeby po oczach tak nie walił, bo 

spać nie było można.  Lecz Heńkowej modlitwy dynamo  niepowstrzymane 

było  –   tośmy  się  zaraz  pod  luminescencję  Heńka  podłączyli  i odtąd 

światłem odbitym tak samo świecimy.

Amen. 



LEGENDA NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  KUNERTY, GRABARKI  MARZEŃ

Pełno marzeń na Osiedlu naszym się poniewiera,  a najwięcej po lecie, 

kiedy zimne dni nastaną.

Zimą, wiadomo: nikt nie marzy, tylko ogląda telewizję. 

Mgła sina na nas siada, myśli mrozem ścina do samego dna, a ty, lodem 

skuty  leżysz,  człowieku,  pod  szklistą  skorupą,  z  otwartymi  oczami, 

łyżwiarze  ze  światła  esy–floresy  na  twarzy  ci  wycinają,  i czekasz,  aż 

pokrywa trzaśnie,  odtajesz,  z  krą popłyniesz i pod Jerychem cię wyrzuci 

albo na na ławkach pod  Krzewami Gorejącymi... 

Na  wiosnę  wszędzie  tłok  się  robi,  ludzie  z  butelkami  wina,  piwa, 

siadają,  każden  marzenie  swoje  słowami  rozdyma  –   marzenia,  jak 

pęcherze rybie do góry nas unoszą i nie toniemy.

Pan Kantyk Amerykę Dolną dmuchnął przez ten wentylek, gdzie  Kanał 

Panamski się znajduje, a supeł zawiązał zaraz  koło Kolumbii, żeby mu ta 

Ameryka nie sflaczała. Pan Kantyk marzenie takie ma, żeby  Amerykę całą 

na rowerze przejechać aż do samego dna –  znaczy do Patagonii.

Potem Ślepy Dzidek do dymania się wziął. Patrzyli wszyscy, co to będzie 

i nikt nie mógł zgadnąć, tylko Heniek zobaczył coś, jakby diwidi i kamerę 

cyfrową,  a Dzidek  powiedział,  że  właśnie!  Że  jak  tylko  dżoba  złapie,  to 

zaraz  to  wszystko  sobie  kupi  i każdą  sekundę  niewidzianą  sobie  nagra, 

a jak mu  w końcu operację zrobią i wzrok odzyska, to swoje życie sobie 

puści i dokładnie poogląda.

Pani P. męża swojego nadęła naturalnej wielkości, Prezesa, co ją rzucił 

dawno temu i nawet nie wiadomo, czy jeszcze żyje?

Dmuchali tak ludzie marzenia przez całe lato, a potem razem z pustymi 

butelkami  pod  ławką  je  zostawiali  i tam  one  leżały.  Nikt  się  po  nie  nie 

schylał, no chyba, że harcerze, co recykling zbierali.



A  jak  przymrozki  nadeszły,  to  aż  żal  było  patrzeć:  leży  ta 

Panakantykowa  Ameryka  przez  psy  oszczana,  i kamera  Dzidka  Ślepego, 

i cała reszta; widać nie były to jakieś drogocenne marzenia, ale tak czy siak 

– nie godziło się tak nimi poniewierać! 

Wychodzi raz Święta Kunerta z psem, zimową porą, patrzy, a tu  pies 

w mordzie coś  trzyma. 

– Oddaj! – krzyczy  Święta, bo pies nieraz już coś zeżarł, co za długo 

leżało i się zaśmierdło, a potem chorował od tego.

Patrzy  bliżej  Święta  Kunerta,  a on  męża  pani  P.  szczęśliwie 

powróconego w pysku trzyma i już połknąć go zamierza! 

Ledwie mu Prezesa nadętego z gardła wyrwała.

Od  tamtej  pory  marzenia  wszystkie  podnosiła  Kunerta,  do  torby 

wkładała  i zabierała  do  domu,  bo  jakoś  żal  jej  było  na  śmietnik  je 

wyrzucać.

Leżały Osiedlowe marzenia w mieszkaniu Kunerty, aż w końcu balkon 

jej się zagracił, więc, jak tylko mróz puścił i ziemia odtajała, wzięła Święta 

łopatę,  na  końcu  Osiedla  dół  wykopała,  marzenia  wszystkie  ładnie  tam 

włożyła,  zakopała,  pacierz  nad  nimi  odmówiła  (żeby  widmami  się  nie 

stały!) 

I tak powstał cmentarz, Cmentarz Marzeń.

A na wiosnę znów się na ławkach dymanie zaczynało,  żeby miała co 

Kunerta na jesieni żniwować.

Jednak  rok  po  roku,  coraz  trudniej  było  jej  po  cudze  marzenia  się 

schylać.  I dziwiła  się  bardzo,  że  nikt  o nich  nie  pamięta,  nie  odwiedza, 

świeczki na nich nie zapali. Bo ona, Kunerta, dużo o tym myślała w ziemi 

kopiąc: sumienie betonu twarde jest i chropawe, ale samo się kruszy, po 

kawałku odpada, dziur tyle na Osiedlu i szczelin,  że aż się prosi,  żeby je 



czymś zaklajstrować. Ale żeby pustkę pustką zapychać? To, czego nie ma  – 

tym, co się nie zdarzyło?  

–  i po co tak świat SZTUKOWAĆ? – krzywi się Kunerta.  – Chyba, że z 

nudów, albo na złość szczerbatej  krawędzi,  co ci  drogę zagradza i syczy: 

„Stój, dalej nie pójdziesz, tu byt i beton to jedno!“

(...a ty szczerbatej na to fakju i już obcasem się odbijasz do góry lecisz 

marzeniem wzdęty i w dupie masz betonu skrecz...) 

– To nie robota!  – wścieka się Kunerta. – Marzenia nasze cienkoskóre 

są, słowami wypełnione, ledwie na pół metra się wzbiją i już na ziemi leżą, 

jak flak! a duch oddechu naszego – gdzie on się  podziewa?  i dokąd idzie 

pustka, którą mamy w sobie?

Na koniec sama Kunerta zestarzała się, sflaczała, pomarszczyła, sił nie 

miała  do  marzeń,  zwłaszcza  cudzych,  więc  koło  ławek  takie  tabliczki 

poustawiała na wiosnę:

„Marzeniami  nie  brudzić!  Każden  za  swoje  marzenia  jest 

odpowiedzialny! Kto marzy, po sobie ma sprzątać, do ostatniego kawałka!“

Podpisano: „Kunerta“

A  na koniec i z niej powietrze uszło.

Umarła Święta i nie było komu po ludzku jej pogrzebać, więc wziął Pan 

Kunertę do Nieba w całości wprost z Trawnika Wniebowstąpienia.

Rozgląda się po Niebie Święta Kunerta, a tam biało wszędzie, drzewa 

kwiatem wiosennym obsypane, od zapachu, aż w nosie kręci. 

Patrzy  Kunerta  i oczom  własnym  nie  wierzy!   On   (no,  chyba  sami 

wiecie  KTO!)  w Zagajniku  Męczenników  Zdania  na  ławce  sobie  siedzi, 

piwka z cirrusową pianką pociąga z oczami przymkniętymi –  i marzy!



Ludzi sobie dmucha! 

Wszystkich, jacy na Osiedlu są! Na panią Hapiór ledwie mu powietrza 

w płucach  starczyło.  Jaraczem Blantów  do pięt  się  najpierw sztachnął  i, 

rzecz jasna, zakrztusił! No i nie było w Niebie nikogo, kto by się ośmielił 

w plecy Go walnąć.

– Co jest? – krzyczy Kunerta i nogą tupie  – Oddechu Twojego uczepieni, 

jedno lato żyjemy, a zimą powietrze z nas uchodzi i w dole flaczek zmięty 

się  poniewiera!  Źle  to  wszystko wymyśliłeś!  Jak marzysz,  to  się  marzeń 

swoich  potem  nie  wypieraj,  tylko  dobrze  o nie  zadbaj,  do  ostatniego 

szcząteczka!

A On właśnie Apolonię był dmuchał, długo i starannie, więc od ust ją 

sobie odjął (niechętnie) i mówi: 

– Przydusiłaś mnie, Kunerto, to ci już powiem: czasem głupio się marzy 

i  bez sensu!

– Że jak? – wrzasnęła Święta – Znaczy: sensu żadnego w nas nie ma?

–  Nie  ma  –  mówi  On.  –  Wy  tam  na  Osiedlu  kompletnie  bez  sensu 

wszyscy  jesteście!  Tak   mówiąc  szczerze...  (rozejrzał  się  Pan,  czy  go 

Cherubiny  nie  podsłuchują,  bo  skubańcy,  głowy  tylko  mają  z  wielkimi 

uszami,  które  pod  skrzydłami  ukrywają).  Mówiąc  szczerze,  Kunerto: 

każdemu wolno marzyć. Tylko nie wiadomo, co z tym marzeniem później 

zrobić! Rozejrzyj ty się wokół: Wszechświat! Boski, nie? Na myśl mi wpadł 

ni  z  gruchy,  ni  z  pietruchy...  znaczy  ex  nihilo  –  ot,  słońca  mi  najpierw 

zaświtały we mgle, a potem hurmy planet, komety ogoniaste,  światłożerne 

dziury. Chciałem je równo porozwieszać wszędzie dookoła, jak pranie na 

sznurze, ale nie miałem na czym. No to wymyśliłem CZAS. Z początku taki 

dziwny  mi  się  wydał,  że  go  do  pudełka  z  napisem  „Wynalazki  głupie 

i niepotrzebne”  chciałem  schować,  gdzie  już  NIEŚMIERTELNOŚĆ  leżała  i  

DZIOBAK. Kiedym się jednak bliżej czasowi przyjrzał, to zobaczyłem, że on 

cieniutki  jest  i niewidzialny  jak  żyłka,  nigdy  się  nie  rwie,  (choć  trochę 



naciąga)  –   więc  zaraz  w palce  chwyciłem  za  jego  początek  –  to  były 

pierwsze trzy sekundy  (mówią, że żadne prawa fizyki wtedy nie działały, 

ale  jak miały  działać  skoro w palcach czas trzymałem!).  Apotem rok po 

roku,  przez  wszystkie  miejsca  go  przeplotłem.  Zobacz  sama,  Kunerto: 

orbity  co  do  milimetra  wyliczone,  wszystko  chodzi,  jak  w szwajcarskim 

zegarku!  

A  pawia  widziałaś,  Kunerto?  Ogon  jego  kolorem  takim  ze  mnie 

wychlustnął,  aż  się  zdziwiłem,  że  tyle  kolorów  we  mnie  jest!  a motyle? 

w gardle pluszową nóżką coś mnie załaskotało i, nie uwierzysz, Kunerto: 

chichotałem motyle! 

Tylko jak na was patrzę, to mi łyso. Majakiem jesteście z bólu głowy 

nad ranem , z nieczystego oddechu, z betonowej grudy... Co ja miałem na 

myśli? Sam już nie wiem.

– Takimi nas sobie wymarzyłeś! – krzyczy Kunerta. 

– No, racja, racja... Ale jak by tak ktoś zobaczył, co ja mam w głowie? To 

by  dopiero  było!  Bo  strasznie  głupi  jesteście,  źli   i brzydcy.  Chociaż  nie 

wszyscy...

I  znów Apolonię  do  ust  wziął,  i dalej  ją  sobą  wypełniał.  I ona jedna 

pięknie mu wyszła.

Zeźliła  się  Kunerta  nie  na  żarty,  w najdalszym  kątku  Nieba  usiadła 

i wcale się do Nikogo nie odzywała. 

Nieswojo się zrobiło Panu Naszemu.

– Czemu się wściekasz! w końcu na to wyobraźnię wam dałem – mówi – 

żebyście się sami od pustki zbawiali każdego dnia!

Ale Kunerta twardo nic, przed siebie patrzy i gwiżdże, więc On tylko 

westchnął („Nie cały jestem z betonu!”), pudełko swoje otworzył z napisem 

„Głupie wynalazki”, nieśmiertelność stamtąd wyjął i Kunercie dał ( razem z 

dziobakiem).  Na   Osiedle  wróciła  Kunerta,  nam  dała  dziobaka, 



a nieśmiertelność sobie zostawiła.

Ludzie  dalej  wszechświaty  swoje  dmuchają,  wszystko  na  Osiedlu 

marzeniami obsrane, ale ich już Kunerta z ziemi nie zbiera, nie grzebie, bo 

i po co? Nieśmiertelna jest, to się cieszy, że ona jedna na Osiedlu zobaczy, 

jak się skończy „Na dobre i na złe”. Anad nami zlitować się nie ma komu, 

więc pustkę sami odkupiać musimy. 

Wyściółką z marzeń dusze nasze obtykamy, żeby nas beton za bardzo 

nie uwierał. 

Kiedy tylko słońce zaświeci na Osiedlu, każden piwo, wino bierze,  na 

ławkach  za  Transformatorem  siada  Światłości  i życie  swoje  wspomina, 

które się nigdy nie zdarzyło. 

A jak dni zimne nastaną telewizor sobie włączamy.



LEGENDA  NA   DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  PATRYKA, POGROMCY  PUSTKI

U nas, na Osiedlu, równość taka panuje, jak nigdzie na świecie! 

Każden  jeden  tyle  samo  wszystkiego  ma:  betonu,  drogi  do  Jerycha, 

nieba nad głową...  Sprawiedliwości by nam w życiu nie brakowało, gdyby 

nie to jedno: CZAS! 

Bo czas na Osiedlu nie po równo był rozdzielony między nas.

Najwięcej mieli go ci, co nad grobem stali – w domu leżąc nad grobem 

stali. Staniem nadgrobnym leżenie sobie wypełniając, już nieskończoność 

smakowali mglistą, jak dym z grilla, któren co dzień  w okna im walił.

Za to młodzi na odwrót: czasu w OGÓLE nie mieli!

Wiadomo: życie im zdarzenia ciasno dzieje, stare ubija, żeby nowemu 

miejsce zrobić, sto wątków przez jedną sekundę przeplata –  a tyle się tego 

co dzień natka, że dla innych jeszcze by starczyło. 

Ale się młodziaki dzielić nie chcą.

W starości inaczej jest: nowego wątku ledwo, ledwo, czasem tylko kłak 

jakiś  z  wiatrem  przyleci  (  święto  wielkie!),  to  go  złapiesz,  życie  sobie 

podsztukujesz (a tak się przy tym cieszysz, jak by było z czego!)  Są tacy, co 

stare wspomnienia prują, żeby nimi nowe dni okręcić. Jeszcze inni skubią 

seriale, jak Święty Egon, siną watą z telewizora pustkę obtykając. 

Starasz  się,  człowieku  –  a wszystko  na  nic!  Przez  dziury  nagle 

rozdziawione  goła  pięta  gapi  się  na  ciebie,  jak  duch.   CIAŁO,  dotąd 

schowane pod codzienną dzianiną, teraz zewsząd wyłazi i niemo grozi.

Ale  był  na Osiedlu jeden Patryk –  młody,  a tyle  czasu miał,  co stary 

jakiś.

Nic nie robił. 

Tylko stał.



Na  nogach rozstawionych.

Dwanaście godzin dziennie. 

Bez niedziel.

Za pieniądze.

Był bowiem Patryk ochroniarzem w Samie.

Stał i patrzył,  ale tak, jakby nikogo nie widział,  jakby pusto było wokół 

niego. Myślałbyś, człowieku, że na pustyni stoi i pustymi oczami pustki pilnuje!

Czas piachem się po jego skórze przesypywał, każdą sekundę na ciele 

swoim czuł Patryk: z początku to go one łaskotały pod mundurem, aż mu 

się  chciało  śmiać,  ale,  wiadomo:  ruszyć  się  mógł!  Ani  podrapać.  Jak 

paralityk.  Ale  kiedy  pod  koniec  dnia  czterdzieści  trzy  tysiące  sekund 

przetoczyło się po nim – to mówię ci, człowieku: z bólu wył Patryk, kiedy 

mundur zdejmował, na ciele koleiny krwawe miał, jak wyschłe koryta rzek 

na pustyni – aż się wszyscy dziwili.

A były to pierwsze znaki Patrykowego męczeństwa!

Bo, po prawdzie, męczeństwo to było, a nie robota: patrzeć, jakby się 

nie patrzyło, oddychać, jakby nie oddychało, być, jakby się po to tylko było, 

żeby stać.

Życie ze stania zrobione.

No,  żeby  on  jeszcze  z  kolegami  tak  stał  pod  bramą,  pogamonił  się 

trochę,  jak  to  młody,  piwa  napił,  złym  słowem  splunął  na  kogoś   –  to 

jeszcze! 

Ale jak granit w garniturze z twarzą kamienną stać i milczeć?

To  jednak  muszę  wam  powiedzieć,  że  jak  już  Patryk  stał  –  to  stał 

naprawdę! Na sto procent i szczerze –  nikt tak na Osiedlu nie stał, jak on!

No, może tylko ci, co nad grobem stali.

Tak czy siak: męczył się chłopak.



Z początku to nawet jakoś było: ludzi szacował, na ręce im patrzył, czy 

czegoś nie kradną. Jak paru złapał złodziejów, to myślał, że sobie na nich to 

stanie  odbije,  ale  tylko  wyrok  na  kolegium  dostał  i  jeszcze  musiał 

złodziejowi płacić odszkodowanie!

Potem już tylko stał.  W głowie miał ekran biały, jak w kinie i na tym 

ekranie ludzi sobie oglądał, co po sklepie chodzą. Nawet mu się ten film 

podobał,  więc nieruchomy z  uwagą na niego sobie  patrzył,  aż  go Jaracz 

Blantów  spytał  skąd  ma  taki  pierwszorzędny  towar  i czy  by  mu 

przypadkiem trochę nie odpalił. 

Aż zdarzyło się raz, że coś dziwnego zobaczył Patryk na ekranie swoim: 

film na którym on, Patryk, pistolet wyciąga i do wszystkich klientów grzeje: 

tatatatatatatatatata!  

A potem na wózek wsiada z napędem na cztery koła  i przez  makarony 

ucieka,  przez przeciery gęste się przedziera, na koniec  kaszach ugrzązł, 

jak  na  pustyni  –  już  go  mieli  dostać,  ale  on  lont  zrobił  z  kabanosa 

suchutkiego, podpalił  – i wielgachną butlą coca–coli, co od gazu spęczniała, 

w powietrze wysadził cały sklep!

Wtenczas pomyślał, że chyba zwariował od tego stania.

– a pewno, że zwariowałeś! – Głos mu jakiś odpowiedział, z tyłu głowy 

dochodzący. – Bo kto to widział, tak w staniu się zastać!

– Kim jesteś?  – spytał Patryk i próbował się obrócić, żeby Głos zbaczyć.

–  Miło,  że  pytasz?   –  ucieszył  się  Głos.  –  Ja  jestem  twój  angelus 

guardianus, znaczy się: anioł stróż. No, taki twój ochroniarz: jak ty stoisz, to 

i ja  stoję.  Taki  mój  los  gó...  guardiański.  Ty  sobie  chociaż  na  ludzi 

popatrzysz –  a ja? Tylko na ciebie muszę  uważać i powiem ci:  tak pustego 

podopiecznego tom jeszcze nie miał – jak Boga–noga!

–  a Jaracz  Blantów?  –  zapytał  Patryk,  czegoś  wyjątkowością  swoją 

dotknięty.  



– Ach, Jaracz! – Głos błogo się rozmaślaczył. – Z Jaraczem, to co innego! 

Jego gauardianus po same pióra upalony jest, więc sobie nie szkoduje! Za 

to mnie się nudzi, Patryku! To z nudów film taki wyświetliłem na ekranie 

pustym  twojego  umysłu.  Fajny,  nie?  Bo,  po  prawdzie,  tak  bialuśkiego 

ekranu jeszczem nie widział! Inne filmy też będę ci wyświetlał – obiecał 

Głos.  Może  dla  odmiany  jakiegoś  pornolka,  co?  Weźmy  tak:   Ruda  z 

mięsnego zupełnie goła pętami pasztetowej spętana, a ty...

Inny by się ucieszył,  ale nie Patryk!  On już świętość w sobie poczuł, 

więc w tył głowy puszką się uderzył, żeby Głos uciszyć, bo wiedział już, że 

to nie żaden anioł ochroniarz, tylko szatan, co w tej pustce Patrykowej się 

zalągł!  Bo  zło  to  pustkowie,  brak   i niebyt  –  już  to  święty  Atanazy 

powiedział,  że  na  pustyni  najwięcej  diabłów  mieszka;   one  to  właśnie 

w pokusy najdziwaczniejsze się ubierają i dobrych ludzi dręczą.

–  Nie  wiedział  jednak  Patryk  czym  nicość  umysłu  swojego 

ochroniarskiego  wypełnić.  Z  początku  chciał  różaniec  odmawiać,  ale  że 

w myślach  nie  umiał,  więc  ustami  poruszał  i mruczał  litanię,  paciorki 

rękami przesuwając, aż się całe okoliczne złodziejstwo z Patryka śmiało, 

więc mu szef  surowo różańca na służbie zabronił!

Postanowił  więc  Patryk,  że  myśleć  będzie!  Jest  to  zajęcie  ciche 

i niebrudzące. 

– w sam raz dla ochroniarza – ucieszył się Patryk.

Więc się natężył, stęknął  – ale nic mu do głowy nie przyszło! No bo 

skąd  się  myśli  w człowieku  biorą,  co?  Pomyśl  o tym  czasem,  człowieku! 

Czemu jedni je mają, a inni – wcale? Czemu jednym wiatr myśli napędza, 

mało im łba nie urwie –  a  Patrykowy umysł nieporuszony, czyściusieńki, 

bezchmurny, jak niebo nad pustynią?

Ale nie pękał chłopak, bo twardy się zrobił od tego stania.

POMYŚLAŁ, żeby od czegoś zacząć, to potem już samo poleci.

Zaczął więc Patryk o lewej strony. 



Od ryb. 

Bo po lewej stronie było stoisko z rybami. Więc każdziusienieczką rybę 

z osobna przemyślał, od ogona do głowy (jeśli akurat miała), każden filet, 

każdą tuszkę do ości myślą swoją dotknął – o  zaprawie nie zapominając! 

Albo oleju, sosie własnym, czy w czym tam sobie one leżały. 

A potem dalej śmiało poszedł w myśleniu swoim:  wędliny paczkowane 

na  tackach bielutkich ułożone,   PLASTEREK  PO  PLASTERKU   refleksją 

swoją zawłaszczył – aż go zemdliło od konserwantów. 

Do  przypraw  zamorskich  wyruszył  zatem  –  o!  tam  najwięcej  miał 

roboty,  z  miesiąc  w przyprawach umysłem  swoim  zabawił,  bo  z  każdym 

ziarenkiem  się  cackał,  historii  każdego  wysłuchał,  nad  każdym 

czarnolicym niewolnikiem z ziemi dalekiej porwanym, łzę uronił ( bo go 

w nosie kręciło!) 

Z herbatami też nie było mu łatwo, zwłaszcza z granulowanymi, a już 

martwił się Patryk, co będzie, kiedy CAŁY  SUPERMARKET przemyśli?

Na szczęście, ledwie proszki do prania skończył –  a pomyśl tylko sam, 

człowieku, jaką pylistą myślą musiał proszek myśleć! Jakim ego pulverans 

musiał się przy tym stać! –  kiedy napad akurat był na sklep i zastrzelili 

Patryka, któren, jak raz, w szamponach umysł swój pienił.

Tak został Patryk świętym patronem ochroniarzy.

Do Nieba wziął go Nasz Pan. 

A żebyście wiedzieli, ile tam roboty jest?!!!

Na  pustyniach  Wszechświata  lodowatych  i ciemnych,  gdzie  szatan 

mieszka,  stoi  teraz  Patryk  na  nogach  rozstawionych  dzień  i noc  –  pustki 

pilnuje.

Cząsteczki malutkie, co się  w tej zimnicy błąkają, myślą swoją ludzką 

otula, żeby się złego nie bały. 

Od lewej strony Wszechświata zaczął, jak zawsze – i już się cieszy, że 



wieczności to mu  na pewno nigdy nie zabraknie!



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  ARIELA,

KRAWCA  CIĘŻKIEGO

Ariel krawcem był ciężkim na umyśle od urodzenia.

Pewnieście go nigdy nie widzieli, bo z mieszkania swojego na szóstym 

piętrze w wieżowcu za Osiką Epifanii nigdy nie wychodzi (chociaż nogi ma, 

owszem, dwie w dodatku – nie to, co Szymon Chałupnik).

Lecz gdyby przypadkiem się zdarzyło, że by wyszedł Ariel na Osiedle, 

koło Jerycha przechodził, a wy krzyknęlibyście za nim: 

– Czemu nigdy z mieszkania nie wychodzisz, Arielu?

Chociaż akurat wyszedł, to on by wam odkrzyknął, że 

– PO CO ?

Choć każden głupi wie, że po to z domu się wychodzi, żeby sobie pod 

Jerychem postać!

Możliwe  więc,  że  Ariel  z  domu nie  wychodził,  żeby  na  głupiego  nie 

wyjść.

A  zresztą  (myśłał  Ariel)  kto  ma  nogi  –  pod  Jerychem  stoi.  Lecz  kto 

głowę ma na karku – TEN LATA!

Ariel  codziennie  rano  wstawał,  ładnie  się  ubierał  w białą  koszulę 

i garnitur,  a potem   do  pokoju  wchodził,  gdzie  pośrodku  scena  malutka 

stała,  na  żeliwnych  nóżkach,  pusta,  jak  świat  dzień  czy  dwa  przed 

stworzeniem. Ariel  przed sceną ową  stawał,  kłaniał się nisko, chrząkał, 

nogami  szurał,  słowa  nie  mógł  z  siebie  wykrztusić,  w końcu  na  środek 

sceny ręką pokazując, głosem wzruszonym mówił: 

– Panie i panowie!  Przed wami... Primadonna!

I bił brawo, a publiczność razem z nim. 



Ale żebyście sobie tylko nie myśleli, że się natychmiast COŚ na scenie 

pustej pojawiało – o nie! To nie Genezis, człowieku, że MÓWISZ  – MASZ! 

Prawdziwa diwa na scenę nie wybiega, ledwo gwizdnięcie usłyszy! Czekać 

musisz  cierpliwie,  człowieku,  aż  się  pożądaniem  twoim  wypindrzy, 

wierceniem–skrzypieniem wysztafiruje, w pomruki gniewne ustroi  – bo jej 

w tym najlepiej do twarzy.

Więc czekali wszyscy. Ariel z nogi na nogę przestępował, nic nie mówił, 

w końcu  wytrzymać  już  się  nie  dało,  wiadomo:  publika  tupie,  krzyczy, 

stugłowy potwór Primadonny chce! 

Nie było rady!  Ariel zapadnię pośrodku sceny otwierał, wkładał rękę, 

za wąską talię chwytał  Primadonnę i siłą wyciągał na scenę.

Trzask! 

Stoi  diwa  żeliwna  w sukni  czarno–złotej,  z  napisem  na  tułowiu: 

Primadonna, ( a żebyście jej tylko z jakimś Singerem nie pomylili, no!)

Główkę  miała  malutką,  jak  należy,  płaskie  czoło,  wąski  pas  i obfite 

pośladki –  a w nich złote kółko tkwiło. 

Niezwykła z niej była istota!

Zdjął buty Krawiec (bo strach do takiej gwiazdy w butach się zbliżać), 

stopy  bose  na  ażurowej  tafli  oparł,  pchnął  ręką  kółko  złocone,  co  je 

Promadonna  miała  w tyłku   –   i nic!  Zagrzytało,  zawarczało,  fuknęło   – 

wiadomo: ARTYSTKA! 

Skupił  się  w sobie  i delikatniej   kółko  musnął,  miękko  taflę  piętą 

nacisnął, w górę i w dół –  wreszcie ją poczuł, zrozumiał, poddał się jej woli 

żeliwnej,  a ona uległą  miękkością  mu odpowiedziała.  Złapał  Ariel  rytm 

chybotliwy, zakołysał się łagodnie: do przodu, do tyłu, znów do przodu... Aż 

jęknęła publika! 

I  zaszyli razem ściegiem równym, pięknym, a tak zgodnie, jak by dla 

siebie byli stworzeni!



Wtenczas mocniej stopy docisnął Ariel. 

Od ziemi płaskiej  się  odbili,  nad ścieżek wydeptanych ściegi,  zakola 

cięć,  prążki  pól  zaoranych,  rozpadliny  zaszewek  –  ostro  na  sam  szczyt! 

Deptał   Ariel   pedał  żeliwny,  ręką od kółka się  odpychał,  coraz szybciej 

i szybciej – aż mu tchu brakło! Jeszcze w ostatniej sekundzie głowę zdążył 

pochylić, krótkie „pach!“ w uszach mu strzeliło – i pomknęli  na NICE!

Płynęli  teraz  spokojnie,  bez  żadnego  wysiłku,  terkotliwą  mantrą 

Promadonny  poruszani,  a światło  gwiazd tliło  się  nad nimi  w dziurkach 

zrobionych przez mole.

Spojrzał z góry Ariel na materię świata w kawałki pociętą:

– Do niczego! –  pomyślał Krawiec Ciężki  – Do niczego się to nie nadaje! 

Tak  samo  jego  brat  uważał,  któren  co  rano  worek  ścinków  do 

mieszkania mu przywoził.

– To jest nasz świat, Arielu! –  mówił brat – Świat, co z sensu  został 

wygnany. Popatrz: każden szcząteczek z  Całości wykrojony, ślad Jedności 

jeszcze w sobie nosi, rana jego nitkami broczy, rękę w nią włóż i zapłacz, 

a potem, Mesjaszu Krawiecki, świat ten szwem ocal! Bo tylko ty jeden na 

całym Osiedlu wiesz, jak z tych bezużytków rękawice ochronne, cholewki 

i waciaki pozszywać.

Nie prosta była jednak ta mesjańska robota, żebyście sobie nie myśleli! 

Zwłaszcza dla krawca ciężkiego na umyśle. Zachwiał się Ariel, zakołysał na 

tafli swojej żeliwnej, kółkiem złotym zakręcił  – i runął w otchłań! Pędzili 

teraz  z  Primadonną  na  dno  świata  upadłego,  a wokół  filce  mięsiste 

wirowały,  watoliny  kosmate,  twarde  brezenty  –  już,  już  mieli  się 

rozstrzaskać  oboje,  jak  dnia  każdego  o tej  samej  porze,  gdy  w ostatniej 

sekundzie zobaczył Święty na dnie swojej duszy – ŚCIEG!  Równy i prosty! 

Skręcił więc i podążył za nim. Z oczu go nie tracąc, pozbierał fragmenty, na 

miejsca właściwie je przywrócił,  szwem przeszył mocnym, podwójnym – 

świat całością ocalił!



Brawo!!!

Mistyczną jazdą  utrudzony, szedł sobie Ariel zrobić herbaty, odpocząć 

chwilę, a potem jeszcze Primadonnę przedmuchać, naoliwić, w zapadni do 

snu ją ułożyć, zanim przez noc świat znowu worem brudnych ścinków się 

stanie.

A  teraz  pewnie  mi  powiecie:  co  to  za  mesjasz–chałupnik,  któren 

waciaki szyjąc, zbawia świat? 

To  ja  wam  powiem:  Pan  Nasz  do  drobiazgów  głowy  nie  ma  i tylko 

główne  zbawienie  nam  załatwił,  drobnicę  zaś  chałupnikom  powierzył, 

wiadomo:  Pańska huta zbawienie w wielkich kotłach wytapia, ale resztę 

w domu sobie, człowieku, strugaj!  

Z  tego  właśnie  świat  jest  taki,  że  środkiem  pięknie–ładnie  a po 

brzegach  się  strzępi,  po  kawałku  odpada  i znika  –  tam  też  najwięcej 

świętych  chałupników  jest  potrzeba!  Na  granice  istnienia,  dzikie 

i niebezpieczne,  Pan  soterów  swoich  rozsyła,  rozum  im  najpierw 

odebrawszy. 

(Bo kto normalny za takie pieniądze świat by zbawiał!)

I dlatego Ariela w świętospisie swoim umieszczam: Krawca Ciężkiego 

Na Umyśle,  Maszyn Mantrujących Awiatora,   patrona Jazd Mistycznych i  

Lotów, co z głowy się biorą.

Świętego od tej roboty jednostajnej, której nikt nie chce, chyba że głupi 

jakiś...

A ty, człowieku Osiedlowy, któren w fabryce godzinę jedenastą dziury 

za grosze wiercisz w duszy własnej, sensu męczeństwa swego nie pojmując 

– o Arielu pomyśl! 

Świdra mocniej się chwyć, od ziemi oderwij i leć: na łeb, na szyję, na 

zbawienie świata.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  PRLMSTY,

KARMICIELKI  OSTATNIEGO SŁOWA

Mieszkała  w bloku  za  Kubłami  Gniewu,  jedna  w pokoju  jednym,  z 

kuchnią  ślepą,  jak  ona  sama,  a dni  jej  były  jednakie,  jak  tabletki,  co  je 

wyciskała ze srebrnej folii każdego ranka. 

Każda  tabletka to jeden dzień, a jednej od drugiej nie odróżnisz.  

Święta  Prmlsta  dni  swoje  połykała  po  kolei,  a potem  kupowała 

następny  listek swojego życia srebrzysty –  i  tylko trochę się martwiła, co 

będzie, gdy umrze w połowie opakowania? 

Komu się dni osierocone przez nią dostaną?

Więc kiedy wyczuła palcami, że dzień ostatni żywota swego zażywa, nie 

poszła  do  apteki,  jak  zwykle,  blister  nowego  życia  sobie  dokupić,  lecz 

odświętnie  się  ubrawszy w suknię czarną,  położyła  się  Prmlsta  na  stole 

w pokoju, aby tam grzech wielki popełnić – grzech poniechania życia!

Byłaby  Prlmsta  grzesznicą  wielką  bez  wątpienia  została,  gdyby  się 

nagle dzwonek do drzwi nie odezwał. 

Zgłupiała Prmlsta. Co robić – nie wie?

Umrzeć? 

Czy raczej drzwi otworzyć?

Jak zwykle ciekawość silniejsza była od śmierci! 

Zlazła ze stołu Prlmsta, drzwi otwiera, a tam: młodzieniec stoi jasny, 

urody nieziemskiej i mówi:

– Wrlt Grmut!

Rozpłakała się Prlmsta, gdyż nikt tak do niej od 82 lat się nie odezwał. 

Nikt tak do niej nie przemówił od czasu, gdy wieś swoją, Krltw, opuściła, 

ach, nie wieś nawet,  lecz malutką osadę w rozłogach rzeki Strk,  co spod 



korzeni dębu Lrp biła źródłem. 

„To anioł!“ – myśli Prlmsta. „Anioł złocisty, co przyszedł, żeby mnie do 

domu zabrać, bo właśnie umarłam na stole!“

Ale  nie  był  to  anioł,  lecz  doktorant  z  uniwersytetu,  co  pisał  pracę 

o dawnych językach,  nie całkiem może martwych,  ale takich,  co właśnie 

umierają razem z ludźmi.

Ale się wściekła Prlmsta!

– Ja tu sobie umieram, a ty mi głowę zawracasz!

– Nie możesz umrzeć, Prlmsta! – odrzekł jej Jasny Doktorant – Ostatnia 

jesteś, co mówi Językiem Z Rozłogów. Jeśli ty umrzesz – on umrze razem z 

tobą!

– To go pochowasz w słowniku i na półkę razem z innymi martwymi 

językami odłożysz!

  i Prlmsta znowu na stół stół się gramoli, ręce składa, w sufit się patrzy 

skupiona , wiadomo: żeby śmierci własnej nie przegapić!

– No dobrze! – westchnął Doktorant – Wolna wola! Umieraj, jak musisz, 

tylko mi pomóż, bo kurdebalans, słownik cały Języka Z Rozłogów mam już 

gotowy,  a tylko  jedno  słowo  znaczenia  nie  ma,   jedno  ciałem  tylko  jest, 

brzmieniem, strojem, lecz duszy mu brakuje i w środku pusto dudni.

– Niech dudni! –  odrzekła twardo Prlmsta, bo czuła, że jej doktorant 

całe umieranie psuje.

– Czy ty nie widzisz, babo durna, że przewód mam otwarty, doktorski 

i zamknąć go przez ciebie nie mogę! Powiedz, co znaczy: „krlwp“ , bo ja nie 

to...  – i ścisnął ją Doktorant troszkę mocniej za szyję.

Zamknęła  oczy  Prlmsta,  w głowie  jej  zaszumiało  i zobaczyła  siebie 

samą, dziesięcioletnią, w rozłogach rzeki, pod dębem, leżącą w słoneczny 

dzień.

– Krlwp... – jęknęła i umarła, po prawdzie nie sama, jak zamierzała, lecz 



z pomocą Doktoranta z otwartym przewodem.

I  wtenczas  zobaczyła  Anioła  Jasnego,  co  dziwnie  Doktoranta 

przypominał, a ten rzekł do niej:

–  Oj,  Prlmsta!  Prlmsta!  o tabletki  się  zatroszczyłaś,  żeby  się  komu 

obcemu nie dostały, a język chcesz osierocić? Znaczeń go chcesz wszystkich 

pozbawić, co w tobie są? Duszy, którą ty sama jesteś?

– Jestem duszą języka? –spytała Prlmsta.

– a żebyś wiedziała, babo durna! Ostatnią żywicielką mowy z rozłogów 

rzeki pod dębem! Bez ciebie ciałem będzie z z duszy wydrążonym, całkiem 

bez  sensu!  i nikt  już  nigdy  się  nie  dowie,  że  „krlwp”  znaczy:  leżeć 

w słoneczny dzień w rozłogach rzeki jak się ma dziesięć lat! Dlatego wracaj 

na ziemię, Karmicielko Ostatniego Słowa! 

I  w twarz  jej  z  piątki  przywalił,  ale  się  okazało,  że  to  nie  on,  tylko 

Doktorant,  trochę  przestraszony,  że  mu  Prlmsta  umrze  razem  z  całym 

językiem.

A  ona  otworzyła  oczy,  ze  stołu  zeszła  –  i założyła  Szkołę  Mowy 

z Rozłogów na naszym Osiedlu. 

Odtąd dzieciaki u nas tak gadają i nikt ich poza Prlmstą nie rozumie.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  DORMIDORA, 

SZYFRANTA  SNÓW

Dwa były niegdyś Osiedla. Dwa jednakowe.

Co się zdarzyło za dnia, takosamiusienieczko działo się i w nocy,  

jakby  ktoś  filmy  kręcił  w dzień,  żeby  je  nam  potem  w nocy,  na 

wewnętrznej stronie powiek, jak na ekranie, wyświetlić.

Wszystkiego było po dwa: dwa monopolowe, dwa Samy, dwa kościoły, 

dwóch Szopenchałerów (jak by nam jeden nie wystarczył!). Dwa Osiedla do 

siebie przytknięte  – a ty, człowieku, widnokręgiem rozcięty na pół, dojść 

nie mogłeś, gdzie jawa z betonu odlana a gdzie sen twardy, szary.

A na dodatek dwa herezją  śmierdzi! 

Źle było. Mówię wam.

Ledwie raz  umarł  Egon,  a już mu się  śni,  że  umiera znowu –  no,  ile 

można, ja się pytam!

Antek, Zdania  Męczennik, jak flaszkę przez dzień pod Jerychem wypił, 

to  w nocy  jeszcze  drugą  musiał.  I choć  mówią,  że  we  śnie  wszystko 

bezalkoholowe jest, to dwa razy większy kac głowę mu rano rozferdaczał.

Apolonia,  biedactwo,  jedno  dziecko  w południe  poczynała,  a drugie 

nocą w niej się zalęgało. Bladą gromadkę swoją po Opiekach Społecznych 

ciąga, mówią ludzie, że do podrzutków dzieciaki chce oddawać – ale tylko 

te, co we śnie były zrobione.

Każden niby  cieszyć się z tego powinien, bo życia teraz dwa razy więcej 

na  Osiedlu  jest,  ale  wszyscy  jakoś  dziwnie  męczyć  się  zaczęli,  jak  przy 

powtórkach w telewizorze. Amoże jeszcze bardziej. 

Możliwe,  że  ludzie  u nas takie  życie  mają,  że  im jedno w zupełności 

wystarcza i drugiego, takiego samego, wcale już nie potrzebują!  Wiadomo: 



bure  chmury  w burym  morzu  się  odbijają,  a ty,  człowieku,  jak  statek 

w szarej  pulpie  zagubiony,  nigdy  nie  wiesz,  co  dołem płynie  –  a co  górą 

w żagle senne dmie.

Daliśmy ogłoszenie do gazety, że szukamy takiego, któren by nam  to 

lustro prostackie wyjął z głów! Lustro, co prawdą swoją szklistopłaską  po 

oczach wali – i tylko to mówi, co widzi! (Całkiem jak człowiek niekulturalny 

albo weźmy,  pani  Hapiór,  co zawsze do mnie krzyczy przez pół  Osiedla: 

Znowu pan pił!)

My  takiego  chcieliśmy,  co  by  nam  życie  ARTYSTYCZNIE  we  sny 

przeinaczał! Żeby niczego nie odbijał,  tylko OD  NOWA wszystko splatał, 

arrasy ze snu tkane do domu nam przynosił nocą i w naszych głowach je 

rozwieszał.

Rzecz jasna, tłustym drukiem zaznaczone było w ogłoszeniu:  ARTYŚCI 

REALISTYCZNI  WYKLUCZENI!

Zgłosiło się paru reżyserów filmowych. 

Kino moralnego niepokoju odrazuśmy pogonili. 

Kilku starszych się zgłosiło, co jeszcze za Stalina filmy kręcili i nawet 

nam  się  one   spodobały,  bo  zawsze  dobro  zwyciężało  a źli  ginęli 

w męczarniach,  ale za dużo tam było o ciężkiej robocie! No i nigdy się nie 

bzykali.

Pani  Izyda  chciała,  żeby  jakiś  hollywoodzki  reżyser  sny  nam 

reżyserował!  Na to nie mieliśmy pieniędzy, ale niejaki Lyncz  sam do nas 

przyszedł i na kolanach błagał, żeby go na Osiedlu zostawić, że on za darmo 

sny nam będzie reżyserował.  

Jaracz Blantów, co jeden film Lyncza widział powiedział,  że nie chce, 

żeby mu się sny od Lyncza śniły. Zaś Eryk Paker walnął pięścią w stół, żeby 

videoklipy we śnie  leciały albo kreskówki,  bo mu w Zakonie Żebraczym 

telewizora nie dają oglądać.



Heniek Pajęczarz zgłosił wniosek, żeby kanał z pornolami podłączyć do 

snu, (ale Heniek już taki jest, że do wszystkiego by się od razu podłączał).

Na koniec Dormidor nam już tylko został, co mieszkał za Cmentarzem 

Marzeń  i artystą  żadnym  nie  był,  tylko  szyfrantem  w  wojsku  –  więc 

chciałniechciał, wzięliśmy Dormidora. 

On nam teraz w nocy sny szyfruje, tak, że nijak nie możemy ich potem 

zrozumieć. Ludzie od tego lepiej śpią, bo te jego kropki–kreski z niczym 

nam się nie kojarzą i wytchnienie od życia człowiek ma, przynajmniej we 

śnie. 

I od razu wesoło się na Osiedlu zrobiło, jak w ptaszarni!

„Ti–ti–ti–ta–ta–ta–ti–ta–ta–ti–ta–ti–ti–ti–ta–ta–ta–ti–ti–ta–ti–ta–ti–ti–

ta–ta–ti” 

–  ćwierkają  wszyscy  naokoło,  w Krzewach  Gorejących,  w Samie,  na 

ławkach i pod Jerychem.

Znaczy, że sny sobie opowiadamy przy porannym piwie.



LEGENDA  NA DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  ALMY,

ARTYSTKI  REALISTYCZNEJ

Ogłoszenieśmy takie w Gazecie Osiedlowej znajdowali co piątek:

„Nie  jesteś  już  zdatny  by  gębą  być,  cholewą  czy  ogarkiem?  Wieczny 

odpoczynek  w swoim rękodziele  zapewni  ci  Alma,  artystka realistyczna. 

Tylko poważne oferty. Przegródka numer 36.“

Nikt  się  temu  nie  dziwił.  Wiadomo:  artysta  wszystko  na  sztukę 

przerabia, co mu tylko pod rękę podejdzie: miód, mydło, powidło, ćmoje, 

boje, czas i ekskrementy. 

Alma akurat łasa była na ludzi.

Kiedy  już  dużo  ofert  w przegródce  jej  się  zebrało,  zapraszała 

wszystkich na swoje słynne URODZINOWE  PRZYJĘCIE!

Ach!  Gdybym  i ja  artystą  był  (realistycznym),  a nie  zwykłym 

świętopisem,  to  bym  zdarzenie  owo  pięknie  dla  was  oskórował,  potem 

wypchał,  do  podstawki  przybił,  żebyście  jak  żywe  mogli  je  zobaczyć  z 

każdej  strony,  a nawet  jeszcze  lepiej,  bo  żywe  wierzga,  a martwe  ładnie 

stoi.  No, ale po mnie prawdy z życia zdartej spodziewać się nie możecie, 

więc tylko to wam powiem, że raz do roku pudełkiem jubilerskim stawała 

się noc czerwcowa  na Osiedlu. W jej ciemnogranatowym wnętrzu jarzyło 

się przyjęcie Almy,  a blask tego klejnotu wytworny był i niezwykły, gdyż 

nikt  bardziej  niż  Alma  o kompozycję  nie  dbał  i właściwą  kolorystykę 

zaproszonych  –  a nie  mam  tu  na  myśli  czegoś  tak  banalnego,  jak  kolor 

skóry  czy  ubioru,  o nie!  Chodziło  raczej  o rodzaj  intelektualnego 

ubarwienia, metafizyczny odcień czy psychiczną tonację. 

Pamiętam  bal,  na  którym  goście  pogrążeni  byli  w czarnej  rozpaczy, 

a wyrazisty  purpurowy  Wątek,  jak  wodzirej,   uwijał  się  wokół  gości, 

oplątując wszystkich niewidzialną nicią, by o świcie rozpłynąć się pośród 



mglistych ornamentów obrąbka.

Rano każden trochę  PŁASKI się czuł oraz WSZYTY.

Ale to i nie dziwota: po takim bankiecie!

Potem, ledwie miesiąc minął,  pokazywała Alma w Muzeum Miejskim 

swoje najnowsze dzieło.  Długie kolejki  po bambosze się  ustawiały,  tłum 

ślizgał  się  w skupieniu  po  marmurowej  podłodze  bliskich  swoich 

wpatrując,  którzy  w ramach  ozdobnych  teraz  wisieli  i jeszcze  ładniej 

wyglądali niż za życia, bo każden pięknie wyprawiony, polakierowany i ze 

szklanymi oczami. Wśród suchych skór szmer dało się słyszeć i szelest, że 

oto szczera prawda w sztuce jest NARESZCIE! (A nie ten z głowy zacier bury, 

co prawdę tylko udaje!)

Tylko Heniek Pajęczarz innego był poglądu i pod Jerychem krzyczał, że 

prawda  nieskończonością  jest!  Do  ściany  nie  można  jej  przybić  ani 

zamknąć w ramach, jak w celi! i że nachujnam taka prawda, co szklanym 

okiem łypie! Która wierzch tylko ma, a spodu żadnego!  

Pani Izyda natomiast całkiem odwrotnie: bardzo się  cieszy, że zamiast 

my ciało – ciało nas przeżywa, bo to mniej krępujące niż na odwrót (kiedy 

ciało swoje zostawiasz jak butelkę bezzwrotną i nie wiadomo co się z nim 

dzieje!)

I by sobie życzyła pani Izyda, żeby jej czas nie posuwał i na wiekwieków 

mogła w dziele sztuki zostać! Wiadomo: nie zbawienia dzisiaj w sztuce się 

szuka, tylko życia wiecznego, lakierowanego. 

Mówią  też,  że  CAŁE  Osiedle  nasze  do  Muzeum  Miejskiego  będą 

przenosić. Ha!

Spytałem  o to  Józka  Drukarza,  jak  pod  Jerychemśmy  stali,  ale  on 

szeptem powiedział mi na ucho, że to nie prawda: my już od dawna wszyscy 

tam  wisimy  do  ściany  przytwierdzeni  –  tylko  nikt  tego  jeszcze  nie 

zauważył! 



I na dowód sam o ścianę się oparł nieruchomo, w niebo zagapił, aż mu 

się oczy od słońca zeszkliły. 

Rozejrzałem się wokół.

Fakt!

Płasko było na naszym Osiedlu. 

Ludzie z duszy wygarbowani, jedną stronę tylko mieli i upadali często, 

oparcia w niczym nie znajdując.  Kto upadł, ten zostawał na betonie równo 

rozciągnięty  i błyszczał  się  ładnie,  ręką–nogą  ledwo  ruszał,  sechł,  na 

twarzy się kurczył – jakby w uśmiechu miłym.  

Od tej ciałowieczności trupiej mdło mi się zrobiło. Chciałem plecy od 

ściany  Jerycha  oderwać,  chciałem  od  prawdy  uciec  garbowanej,  świata 

patroszonego i suchego, od nieżywego życia –  ale... 

Sfastrygowany byłem za bardzo. 

Nagle  wiatr,  któren  sam  spod  igły  Almie  się  wywinął,  w pysk  mnie 

złapał  i długo  tarmosił,  jak  starą  skórą  z  kiełbasy.  Za  Kubłami  Gniewu 

wirem kudłatym w okno moje strzelił,  do  środka wpadł,  obwąchał  kąty, 

zbił  klosz  od  lampy,  a na  koniec  dmuchnął  w firankę,  która  jak  panna 

młoda brzuchem wielgachnym się wydęła –  i wyleciał. Tak ocalałem. 

Almę w świętospisie moim umieszczam, chociaż jej nie lubię.

Całą robotę mi psuje.

Bo gdy ja z pustej głowy zmyślam, dusze wieczne ze słów doprawiam, 

świętością  ludzi  dymam,  żeby  choć  trochę  w górę   polecieli  –  ona  z 

naparstkiem  po  Osiedlu  biega,  garbarskim  kunsztem  wabi,  wydrążone 

kopie do ziemi dratwą przytwierdza, i jeszcze krzyczy: „Prawda! Hosanna! 

Prawda!“

U  mnie  czas  święty  kołem  po  Osiedlu  się  toczy,  a my,  jak  koraliki 

barwne  na  szprychach  od  roweru,  to  w górę  się  wznosimy,  to  na  dół 

spadamy,  śmiesznie  sobie  przy  tym  pobrzękując  –   ona  nieruchomą 



wiecznością handluje, czasem zastygłym, co nawet okiem mętnym mrugnąć 

nie może!

A poza tym... 

Nigdy  mnie  na  urodziny  swoje  nie  chciała  zaprosić,  choć  do 

przegródkim jej wiele razy pisał.

Jak ją o to pstrykiem z kapsla pod Jerychem zagaiłem, to mi odrzekła, 

żebym się wypchał. 

Sam.

Słowami.

(Zdzira)



LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO  MARCINA  POŁOWITY

Między  Kościołem  a Samem   mieszkała  na  Osiedlu  naszym  wdowa 

Nowak. 

Mówili na nią: Połowica, bo choć wdową była, owszem, to tylko w połowie. 

Wdowieństwo  jej   połowiczne,  połowy  męża  jedynie  dotyczyło,   druga  zaś 

połówka  przynależna była Rudej z kiosku –  wraz z drugą połową Nowaka.

Jak to możliwe – spytacie?

Ano,  cała prawda o dwóch połowach Nowaka taka jest:  miał  Nowak 

Marcin dwie żony! Jedną kościelną,  drugą cywilną, a obie  równe  sobie, 

jak dwie połowy Osiedla – te, co od zawsze zadarte miały ze sobą!  

Bo Osiedle nasze też na dwie połowy zawsze było podzielone: na jednej 

stały wieżowce, szare, spękane,  smród od zsypów zawiewał, zwłaszcza jak 

na deszcz szło. 

Na  drugiej  połowie  domy  ledwie  czteropiętrowe,  bez  wind  i bez 

zsypów,  inteligencją  zamieszkałe,  a przed domami trawniczki,  krzaczki  , 

klomby, na każdym grill stoi, a ludzie po nazwisku się pozdrawiają.  

„Na  wieżowcach“  każden  był  obcy,  „na  domkach“  ludzie  razem  żyli, 

a granicę  monopolowy  Jerycho  wyznaczał.  Na  cudze  nikt  sobie  nie 

wchodził, tylko jak na Dyngusa wojna wybuchała między połowami obiema 

– na wodę,  doniczki,  drągi  i siekiery –   to  na wieczór  ofiaryśmy z  ulic 

znosili, cudzych bez pardonu dobijając.

Jeden Nowak tylko był „swój“ na obydwu połowach, po obydwu jeździł 

na rowerze bez strachu,  gdyż na obydwu posługi hydrauliczne świadczył. 

Aż umarł. 

Wtenczas dwa rodzaje klapsydr na ścianach rozlepiono: na jednej żona 

podpisana, na drugiej Ruda, a każda zalety Nowaka wychwala,  wiadomo, 



jak to umarłego! Jak jedna napisze, że Nowak był wybitnym hydraulikiem, 

to druga zaraz, że nadzwyczajnie ryby łowił – i tak się prześcigały kobiety, 

aż przyszło do spotkania w  zakładzie pogrzebowym Galaxy.

Przyszły, stanęły, obie w czarnych kostiumach, obie zalane łzami, obie z 

pieniędzmi w garści, gdyż obie chciały Nowakowi suty pogrzeb wyprawić.

Zatroskał się właściciel Galaxy, co robić  –  nie wie! Rad by pieniądze 

wziąć  podwójne,  cóż  z  tego,  kiedy  Nowak  całkowicie  był  pojedynczy! 

Wymyślił  więc,  że  pochowa  Nowaka  raz,  we  wtorek,  dla  jednej  żony, 

a potem się go wykopie, na nowo ugarniruje i dla drugiej żony  w piątek 

drugi pogrzeb się wyprawi. 

Na to jednak grabarze zgodzić się nie chcieli, gdyż dni upalne nastały. 

I wtedy ktoś powiedział, żeby Nowaka na dwie połowy równe podzielić. 

Spodobało  się  to  żonom  jego,  tylko  nie  wiedziały:  w poprzek,  czy 

podłużnie?

– Wzdłuż! – rzekł Głos, co wraz z jasnością zstąpił do Galaxy. 

– Wzdłuż, go podzielcie, kobiety – rzekł Anioł (gdyż on to był) . – a  lewą 

stronę niech Ruda weźmie, a prawą – prawowita małżonka.

I  miał  Połowita  dwa  pogrzeby,  dwie  trumny  dwa  orszaki  i dwa 

komplety gości: „wieżowce“ razem z Rudą szły, a „Domki“ kościelną żonę 

podpierały.

Tak to  Nowak jeden,  ale   w dwóch  połowach,  zjednoczył  Osiedle,  co 

odtąd w zgodzie żyło. 

I tylko na pamiątkę starej waśni –  „Wojny Wielkanocne“ raz do roku 

urządzamy, ale na niby.

W niebie zasługi Nowaka zostały policzone, a w nagrodę poprosił on, 

aby mu Najwyższy w połówkach dwóch pozwolił zostać. 

Tak  to  czeka  sobie  na  żony  swoje  Marcin:  lewą  połową  na  Rudą, 

a prawą  –  na prawowitą małżonkę.



LEGENDA NA  DZIEŃ ŚWIĘTEGO LANDRYNA

Razu pewnego w głowie nam się przestało mieścić.

W głowachśmy za dużo chyba mieli, bo głowy nam rozsadzało i z głów 

się wylewało wprost na trotuar.  

Nie  chciało  się  potem  nikomu  do  ziemi  schylać  i wycierać,  co  kto  z 

czachy  popuścił,  więc  zostawały  myśli  nasze  w szczelinach  betonowych: 

jedne w ziemię wsiąkały, inne w kałużach stały miesiącami. 

Każden  głowę  z  myśli  wypróżniał  gdzie  bądź,  a ty  szedłeś  potem, 

człowieku,  po Osiedlu,  i żebyś nie wiem jak pod nogi patrzył,  zawsze w  

cudze myśli wdepnąłeś...

(  ...w prawdy wypękłe ze  słabizny jak brudna wata z  kołdry stężały 

żelatynowy  stupor  gładkie  objawienia  w granulkach  plastikowych  – 

„Szczęście  nie  może  wiecznie  trwaaaaaać!”  –   do  zapychania  pustki 

sfilcowane zasady zbite w kołtun matczyne mądrości kordonkiem wyszyte 

na szmatce duszy dwustronne poglądy w różnych kolorach do wywracania 

na opak ideą impregnowane sumienie żeby uczuć nie przepuszczało a raz 

nawet  czyjaś   myśl  NIEPRZEJEDNANA,  kolistą  obsesją  wyostrzona 

w szpikulec w nogę mi  wlazła...)

Brudów sobie takich do domu naniosłeś, człowieku, że od butów nie 

dało się tego odskrobać i razem z butami myśli cudze musiałeś do śmieci 

wyrzucać – bo strach ich było w domu trzymać! 

Pan  Kruczek,  jak  raz  po  ciemku  wracał,  tak  się  refleksją  czyjąś 

upaskudził, że klepkę w całym mieszkaniu trzeba było zrywać!

Dlategośmy cudze myśli omijali. Z szacunku –  i z obrzydzenia. 



I dobrze wiedział człowiek po czym idzie, bo myśli sąsiadów rozpoznać 

nie było trudno. 

Wiadomo: każden po swojemu Osiedle brudził.

Pan  Kurdemajer  popiołem  sypał.  Wystarczyło,  żeby  do  Samu  się 

przeszedł  a już  ślad  szary,   popielisty,  za  sobą  zostawiał  i sadze  wokół 

wirowały. Czarno się robiło w powietrzu od myśli Kurdemajera, które po 

Osiedlu krążyły i na twarzach nam siadały. Podobnież, że  przez to właśnie 

Kurdemajer   całe  życie  w kapeluszu  chodzi  –   ale  co  to  pomaga!  Więc 

każdego roku przed Wielkanocą,  jak ludzie okna myją i wszędzie pranie 

się suszy –  zabijamy  Kurdemajera. W mieszkaniu go zabijamy deskami, 

żeby tam sobie siedział i myślami po Osiedlu nie prószył, a  ludzie przez 

lufcik  tylko  jedzenie  mu  podawają.  Za  to  w Niedzielę  Wielką 

zmartwychwstaje  Kurdemajer,  kiedy  już  jest  po  całej  robocie,  i taki 

zmartwychwstany na spacer idzie, na słońce sobie popatrzy, bazie, trawę 

młodą –  to trochę jakby mniej się z niego sypie. 

Jak  mgła  się  pianką  mleczną  na  Osiedlu  rozlewa,  wiesz  od  razu, 

człowieku, że w myślach  Machorkowej jesteś: kształtu żadnego odróżnić 

się  tam nie  da,  tylko światła  jakieś,  głosy,  bajdy,   śmiechy  dzieciaków – 

w mglistych  myślach  Machorkowej  brodzimy,  aż   słońce  się  nie  pokaże, 

a wtedy, jeśli  do góry myśli idą, znaczy: deszcz, a jak na beton opadają – 

piękną pogodę nam to wróży.

Incipit za to myśli swoje drobi, jak okruszki: po kawałku je skubie i na 

ziemię  rzuca,  a one  spadają  jedne  na  drugie,  w metafory  smakowite  się 

zlepiając  –  i leżą. Chciałby człowiek metafor takich popróbować, ale głupio 

z ziemi tak przy innych podnosić i do gęby brać, więc się tylko gołębie na 

nich pasą. (Stąd najtłustsze je mamy i większe niż gdzie indziej,  no a jak 

lecą eskadrą przez niebo arie Wagnera śpiewając, to mówię ci, człowieku: 

ciary na dupie masz!) 

U Roraty  inaczej: kiedy się z mężem rozwodziła, czarny muł Osiedle 



zalał, w mazi ponurej brnęliśmy co dnia, kalosze trzeba było ubierać, straż 

wzywać, żeby myśli  fryzjerki wypompowała. Sechł szlam ten przez miesiąc 

albo dwa, tośmy się bali, że robactwo nam się zalęgnie, aż tu nagle, proszę! 

Na rozpaczy żyznej piękna samosiejka Osiedlowa wyrosła i na rok palenia 

było –  dla wszystkich!

Ale  najgorzej  rzecz  się  miała  pod  Jerychem!  Fuzle  sflaczałe  z  myśli, 

piwne  maceraty  rozbełkotane  na  strzępy,  z  sensu  wyssane  marzenia, 

skurdawiałe idee, senne wytłoki... 

I  WSZYSTKO  NA  ZIEMI  WYRZYGANE  LEŻY!

Więc  zebrała  się  Rada  Osiedla,  żeby  coś  z  tym  zrobić!  Żeby  ludzie 

w końcu  przestali  myślami  Osiedle  zanieczyszczać,  bo  myśli  w głowie 

trzeba trzymać, a nie naokół  nimi chlustać.  

Jaracz  Blantów  zaraz   taki  wniosek  zgłosił,  żeby  Rada  uprawy 

zaprowadziła pod Jerychem, skoro bagno rozwodowe Roraty tak żyzne się 

okazało dla tej rośliny, którą Jaracz na balkonie hoduje. I tłumaczył nam 

wszystkim, że po piwie wszyscy myślami rzygają, a po roślinie Jaraczowej 

żadnych myśli  się nie  ma,  bo one w głowie pięknie się  rozpuszczają  i z 

dymem ulatują – przez co Osiedla nie brudzą. Nawet nam się spodobał ten 

pomysł Jaracza, ale Dzielnicowy zakrzyknął, że on swoim własnym trupem 

stanie temu naprzeciw, bo uprawy, co Jaracz je ma na myśli, zakazane są.

I  wtenczas  Landryn  wstał,   i powiedział,  że  jak  by  na  to  wszystko 

spojrzeć  INACZEJ, (bo Landryn na wszystko inaczej lubił patrzeć), to może 

nawet  dobrze,  że  się  ludziom  z  głów  leje?  Bo  pełno  dziur  na  Osiedlu, 

chodniki  szare  wyszczerbione,  więc  można  by  myślami  te  usterki 

wszyściuchne zakryć i Osiedle upiększyć!

– Trzeba by tylko tak zrobić – mówił Landryn –  żeby ludzie kolorowo 

w głowie mieli! Na przykład Landrynowi najbardziej różowy się podobał: 

Szara  płyta  z  różowymi  żyłkami!   –   cmokał  Landryn  –  Ach,  co  za 



wytworność! Prawdziwie renesansowe piękno! Będzie nam się zdawało, że 

po marmurze skarrary stąpamy!

Przewodniczący  się  zachwycił,  bo  za  darmola  dwa  problemy  miałby 

rozwiązane ( a może nawet trzy, bo się zbliżały wybory do Rady Osiedla), 

więc  zaraz  zaczął  debatę,  czym  by  ludziom  myśli  ubarwić,  żeby  dziury 

w betonie  pozaklejać.

Łatwo powiedzieć!

Lalek Blacharz wstał i powiedział, że kolor to nie wszystko, bo myśli, 

żeby dobrze betonu trzymały, lepkie muszą być.

No  tego,  to  już  się  żadną  miarą  zrobić  nie  dało!  Żeby  jeszcze  bure 

i ślągwiste! Takie to każden jeden na Osiedlu miał i chętnie by się ich dla 

dobra wspólnego pozbył. Ale różowe i lepkie?

Bąknął coś stary Kraska o darmowych pornolach przez tydzień, ale na 

to rzecz jasna Proboszcz się nie zgodził.

I wtedy, że nic nie mogliśmy ustalić, ktoś myślą taką rzucił ( ale kto? 

tego nikt przypomnieć sobie teraz nie potrafi), żeby samego Landryna po 

Osiedlu przegonić, bo Landryn cały  z tęczy był zrobiony,  w kolorowych 

łaszkach chodził drobnymi kroczkami po Osiedlu i zawsze  do wszystkich 

radośnie się kleił.

Zaczął Paker, jak zwykle, lecz potem każden się dołożył, nawet Babcia 

Machorkowa biła Landryna kluczami po piszczelach (choć on jej przecież 

co  dzień  zakupy  nosił  i śmieci  wyrzucał!),  aż  wypuściliśmy  kolor  z 

Landryna (ale tylko jeden: czerwony.)

Wtedy się Landrynowi w głowie przestało mieścić!

Przez noc całą po Osiedlu biegał i darł się, że cioty jesteśmy i cwele!

A rano... 

Ledwośmy wstali, przez okna wyglądamy, a tu, mówię ci, człowieku: jak 

w kościele!  Pięknie  się  tak  zrobiło  na  Osiedlu  naszym:  wyrwy 



w chodnikach załatane, pęknięcia na blokach poklejone – żyłkami w słońcu 

się mienią marmury tęczowe! (To jednak muszę wam powiedzieć, że kolory 

jakby lekko ZŁAMANE były). 

Do gazet zdjęcia nam zrobili i do tej pory za przykład innym stawiają, 

żeśmy Osiedle za friko nareperowali!  Podobnież,  że dlatego teraz każde 

jedno Osiedle swojego Landryna wyłapuje i goni.

A Proboszcz Landryna męczennikiem zrobił – dosyć skrycie. Za bardzo 

się  z  nim nie  obnosi,  tylko w zakrystii  ołtarzyk mu urządził  w kącie,  za 

drzwiami,  gdzie  nikt  nie  zagląda.  Nam  grzechy  nasze  odpuścił  hurtem 

i wyjaśnił,  że  występki  dla  wspólnego  piękna  uczynione,  same  przez  to 

piękne się stają.

Amen. 



LEGENDA  NA  DZIEŃ  SŁUGI BOŻEGO,  ADRIANA  PRZAŚNIKA

Słaby się urodził. 

Miękki, jak kulka drożdżowego ciasta. 

Kto go wziął do ręki, zaraz odcisk na nim zostawiał. 

Martwiła się  matka,  że taki  wrażliwy,  ale  cóż było robić.  Więc tylko 

w ciepłym go trzymała, pod przykryciem  –  żeby wyrósł, jak należy. 

Więc rósł.

Coraz  większy  się  robił,  mieszkanie  sobą  wypełniał,  na  świat  go 

wypychało, każdą szczeliną się wylewał, myśleliśmy, że dom rozsadzi, ale 

go matka wypuścić nie chciała, bo wciąż za miękki był.

W końcu –  nie upilnowała!

Rozlał  się  na całe Osiedle.  W każda szczelinę zaszczaną się w cisnął, 

w płyt betonowych szczerby, pod ławki połamane, między kubły pogięte, od 

śmieci kipiące i zardzewiałe pręty wyłażące z ziemi. 

A gdy na wieczór wrócił do domu, poznać go było trudno: w sobie się 

zapadł, poszarzał, stwardniał, jak by go ktoś z cementem zagniótł. 

I zakalcowaty strasznie się zrobił.

A potem przyszli po niego (Dzielnicowy i jeszcze dwóch), kajdankami 

go skuli.  Matka, jak to matka, krzyczała, że nic złego nie zrobił,  że to jej 

chłopczyk ledwie wyrośnięty, jeszcze nie wyrobiony, od ręki nie odstaje!

Na  nic  się  to  zdało,  bo  wszystko  miał  Adrian  na  sobie  odciśnięte  – 

wystarczyło  tylko  spojrzeć!  Pokurator  sobie  to  dokładnie  pooglądał, 

w aktach  zapisał  i za  „dziesionę“  poszedł  Adrian  siedzieć  (znaczy  z 

dziesiątego paragrafu). 

A kiedy wrócił, to oczyśmy dzieciom zasłaniali – takie rzeczy się na nim 

poodbijały w więzieniu!



Trochę po Osiedlu się pokręcił, ale roboty żadnej nie znalazł, bo kto by 

chciał na takie świństwa codziennie patrzeć. 

Bo Osiedle też odbijał! Wszystko złe się w nim odciskało, a jak na niego 

patrzyłeś, człowieku, to myślałeś, że niczego dobrego u nas nie ma (lecz, po 

prawdzie, może i nie było?)  

Siedział  Adrian pod Jerychem, wino pił.

I „nektar brzozowy“.

A potem „dyktę“.

A jeszcze potem balejaże z tego, co mu tam któren do kubka wlał. 

Smrodem od niego waliło, że trudno było przejść. Głowamiśmy tylko 

kiwali, że z dobrego zaczynu, a proszę! i że tak to już z zakalcem jest, że 

nigdy nie wiadomo, od czego się robi!

Najgorzej,  że  nie  wiedział  nikt,  jak  usunąć  sprzed  oczu  prawdzica 

naszego Osiedlem przystemplowanego? 

Wiadomo: sam nie zniknie, jak  kot rozjechany Średingera, co rok na 

trawniku leżał, zanim się ciałem z ziemią nie połączył.

Do reklamówki, jak gołebia zdechłego nie włożysz, człowieku,  żeby go 

śmieciara wywiozła  – TAMHET – bo ciągle żywy był Adrian.

Co – pytam się ja was –  z zakalcem takim zrobić, któren smak Osiedla 

psuje? 

I wtenczas cud się stał. 

Cud, jakiego dotąd na Osiedlu nie było – mówię wam! Cud nicości, bo 

nic od niego na świecie nie przybywa, tylko wgłębienie się robi i dołek – 

cud ubywania. 

Cud jak odcisk:  tam gdzie COŚ zawsze było –  teraz pustką wali.  Cud 

Przaśnika – mówili ludzie i mieli rację, bo...

Zniknął Adrian!



Nic po nim nie zostało, ani okruch najmniejszy, tylko zaszczany koc pod 

sklepem Ewka na patyk wzięła i wyniosła do kubła, a  potem miejsce po 

Przaśniku  domestosem  polała.  I teraz   my  spokojnie  mogliśmy  pod 

Jerychem na miejscu jego stanąć. 

Bo już nie było zakalca w Osiedlowym cieście.

Nie było go!

Nie było.

Aż wrócił. 

Po  dziesięciu  latach  przyjechał  na  samiutką  Wielkanoc.  I żeśmy  się 

nadziwić nie mogli, że to on. Nic się na nim nie odciskało, lecz miękki też 

już nie był. Nie, żeby zaraz twardy, jak kamień, nie! Mocny, chociaż kruchy. 

I kruchości swojej wcale się nie wstydził! Mogłeś go dotknąć, wziąć do ręki, 

lecz  znaku  żadnego  na  nim  nie  zostawiłeś,  najwyżej  okruch  jakiś  się 

ułamał, lecz on się tym wcale nie przejmował. 

Płaski i biały bardzo był, jak opłatek i światło przez niego  przezierało. 

Przywiózł  żonę  i dzieci,  a wszyscy  z  ciasta  niekwaszonego  zrobieni, 

cieńcy, bladzi – fermentu w nich  żadnego nie było ani zepsucia. Przaśni. 

Tylko woda  i mąka.

Gapiliśmy  się  na  nich,  jak  durni,  bo  takiego  czegoś  nikt  jeszcze  na 

Osiedlu nie widział!  My tu wszyscy bułowaci  jesteśmy,   przerośnięci,  od 

formy odstajemy, na wierzchu skórę mamy twardą, spieczoną, popękaną, 

a w środku miętcy jesteśmy, jak glina.  Ze środka  drożdżami od nas wali 

i kwachem, i nikt świeży długo nie jest, bo szybko twardniejemy i niejeden 

już sobie zęby na nas połamał.

No  i czegoś  szarzy  jesteśmy  wszyscy.  Od  urodzenia.  Ledwie  nas  z 

gorącego brzucha wyciągną.

Tak się na nich gapimy, a tu Proboszcz koło Jerycha nową bryką jedzie 

i krzyczy do nas: 



– Z  Przaśnika przykład bierzcie:  „Stary kwas wyrzućcie,  abyście się 

stali nowym ciastem“.

I jeszcze zatrąbił na nas.

–  Apostoł  Narodów  się  znalazł!  –  mruknął  Józek,  a potem  następną 

flaszkę zakupił, żeby kwaśności w nas nie ubyło.

A Przaśnik Osiedle dzieciom swoim pokazał, pokręcili się chwilę, Ewka 

chciała mu piwo postawić i wielu innych też by się z nim chętnie napiło, 

dawne dobre czasy wspominając, ale się roześmiał Adrian serdecznie, ze 

wszystkimi grzecznie pożegnał, rękę podał.

I  odjechali.

Okruchy białe przez tydzień jeszcze na Osiedlu wirowały. Jak nikt nie 

widział  tośmy  po  okruchu  takim  spróbowali  –  bez  smaku  jest,  do 

podniebienia się przykleja i paluchem trzeba zdrabywać, ani się tym nie 

naje, człowiek, ani...

No to: amen.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  OLAFA,

KTÓREN  CHCIAŁ BYĆ WSZYSTKIM

Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, jak Osiedle nasze przed wiekami 

pajęczyną było oplecione? 

W  sieci  brudnej  i lepkiej,  która   między  wieżowcami  wisiała, 

zasypialiśmy  każdej  nocy  –  we  mgle  pajęczej  wstawał  nasz  dzień.  Całe 

Osiedle  szarym  kokonem  było  owinięte,  słońcaśmy  nigdy  nie  oglądali, 

a pory roku tylko w telewizorze się zmieniały. 

Czemu? –  spytacie.

Ano, z Karpulskiej to powodu!

Wisiała  w oknie  dzień  i noc  jak  tłusty  pająk,  w najlepszym  punkcie 

Osiedla:  między  Samem  i monopolowym  Jerycho.  Kiedy  byś  nie  szedł, 

człowieku,  zawsze  ją  tam  widziałeś:  piersi  z  krzyżykiem  złotym  na 

poduszce haftowanej ułożone, żeby im było wygodnie, a obok wszystkie jej 

łapy pajęcze.

Zdawało nam się, że śpi.

Oczy  miała  zamknięte,  lecz  niechby  się  Szopenachałer  na drugi  bok 

obrócił na swojej wersalce (na ósmym piętrze), niechby się Kunerta nad 

marzeniem  cudzym  pochyliła  (żeby  je  godnie  pogrzebać)  lub  niechby 

w Apolonii  jajo  Pan  duszę  nową  akurat  wkładał  –  zaraz  Karpulska  pod 

łapami to wyczuwała i lepką nitkę plotki przędła!

Nie  było  na  Osiedlu  nikogo,  kto  by  się  w te  pajęczyny  nie  zaplątał. 

Szarpałeś się, człowieku, rwałeś, gryzłeś, o pomoc wołałeś – wszystko na 

nic!   a im  bardziej  z   pajęczyną  walczyłeś,  tym  mocniej  się  do  ciebie 

przyklejała. 

Na koniec plotkami oblepiony cicho schłeś, marniałeś, sucha błonka z 

ciebie  tylko  zostawała   –  i nawet  trudno  było  poznać,  kto   pod  szarym 



kokonem spoczywa.

 a wtenczas ostatnią nitkę ukręcała Pajęczyca Osiedlowa.

„Szopenchałer,  przez wszystkich opuszczony,  co brudnej pościeli  NIC 

zobaczył!“

„Ta  stuknięta,  co  marzenia  zbiera  po  Osiedlu,  zamiast  we  własnym 

domu okna umyć!“

„Apolonia?  Kurwizdrzał  i chujara!   Dzieciaków  sobie  narobiła,  a my 

teraz na nich wszyscy robić musimy!“

Mówię, ci człowieku: mogło się życie twoje wełną z tysiąca owiec po 

Osiedlu mierzwić – a i tak wszyscy tę JEDNĄ, jedyną, plugawą niteczkę, co ją 

Karpulska na koniec wyprzędła, przez wiekwieków  potem powtarzali. 

JEDNOZDANIOWY  się stawałeś. 

W  jednym  zdaniu  musiałeś  się  pomieścić,  wiadomo:  nawet  króla 

w dwóch trumnach nie chowają!

Panowała  Karpulska  na  poduszce  swojej  między  Samem 

a monopolowym Jerycho,  plotki łapami przędła,  ludzi  w zdania ukręcała 

i pewnie nigdy by się niewola nasza nie skończyła, gdyby się dnia pewnego 

Rycerz Olaf na Osiedle nie przeprowadził. 

Był  to  szaleniec  prawdziwy,  najtragiczniejszym  z  ludzkich pragnień 

owładnięty: Rycerz, co miecz swój przeciw rzece Heraklita wymierzył!

Zbuntował  się  Olaf  przeciw  wodzie  ruchliwej,  która  miejsca,  ludzi, 

zapachy  ze  sobą  unosi,  a potem  wszystko  topi  w mętnym  nurcie. 

Podniósł Olaf rękę na Nieodwracalne. 

Na Czasu znienawidzony chlupot, któren w uszach mu dudlił: „tolubto“, 

„ tyletylko“,  „alboalbo“.

Wstąpić  zapragnął  w siebie  samego  sprzed   lat  dwóch,  piętnastu, 

dwudziestu  i sprzedwczoraj.  Wyborom  chciał  zaprzeczyć,  które  piw 

niewypitych, dup niewydupczonych, niewydarzonych zdarzeń, mniejszego 



zła,  prawej strony, gdy w lewo,  lewej,  gdy w prawo – no,  mówiąc krótko: 

JEGO  SAMEGO pozbawiły go na zawsze.

Bo gdzie są te opiłki losu opłakiwane po nocach? Co?

Gdzie resztki z których cię obstrugano, człowieku Osiedlowy? „Życie się 

TOCZY”  – mówisz. Życie się wykrawa z czegoś większego od nas. Życie się 

przycina, drąży,  żłobi,  a ono z  każdym twoim ruchem mniejsze się staje, 

nabiera  kształtu.  (Jakby  kształt  mógł  być  jakąś  pociechą!)  Resztki 

wymiatasz, odjemków własnych się zapierasz – a kiedy śmierci frez ci wiór 

ostatni wyrżnie, wtedy dopiero wołasz: 

GDZIE SĄ STRUŻYNY  MOJE?!!!

Olaf był inny był. 

On z trocinami wyborów swoich nie  chciał się rozstawać!

Zamieszkał na naszym Osiedlu i jak na ławce przysiadł pod Osiką, żeby 

się  piwa  napić  w czerwcową  noc,   to  już  tam  zostawał  na  wiekwieków, 

chociażby  i poszedł  sobie   potem  do  domu,  żeby   młodą   Kraskównę 

bzyknąć, a jak mu się Kraskówna  znudziła, to mógł sobie wrócić pod Osikę 

i w noc czerwcową wstąpić napowrót, i w siebie samego, i w piwo! 

Rozpaździerzył  się  czas,  aż do włókna najcieńszego i znieruchomiał! 

w żadną  stronę  już  nie  płynął,  a każda  chwili  fibra  w nieskończoność 

trwała.  I żadnej  rzeki  już  nie  było,  lecz  równo  tkana  płachta  czasu,   po 

której Olaf sobie wędrował.

Tak zaczął się upadek Karpulskiej. 

Z początku mówi ona, jak zwykle: „To ten Olaf, co piwo tylko chla pod 

osiką, Kraskównę bzyka i nic nie robi!“  

Lecz w tej samej sekundzie patrzy Karpulska, a Rycerz  w garniturze, z 

teczką do pracy jedzie!   Zanim się  Karpulska spostrzegła  –   nie  jedno, 

a tysiąc zdań o Olafie powiedziała (a jedno drugiemu przeczyło!).

Wydęła  się  Karpulska,  krzyż  jej  się  na  piersiach  wypuczył,   łapami 



wściekle  drobi...   Bo  zrozumieć   tego  nie  może!  Olaf  w zdaniu  jednym 

pomieścić się nie chce! Oczy wokoło głowy Karpulskiej  latają i wszędzie 

Olafów setki widzi: każden prawdziwy, choć inny całkiem, słowami ogarnąć 

się nie da i w plotce zapleść.

Nie wytrzymała tego Karpulska i pękła! Brudna maź z niej wyciekła – 

glutoślinna i lepka,  ta  właśnie,  z  której  plotki  powstają.  Wszyscyśmy się 

pod oknem Pajęczycy się zebrali, żeby na własne oczy koniec jej zobaczyć 

(a Józek, dla pewności, butelką jeszcze ją rozdusił).

O Karpulskiejśmy z zemsty zdania różne poukręcali, którymi szczątki 

jej owinąwszy do dołu zakopali głębokiego.

Potem Osiedle z pajęczyn dokładnie wymyli.  

Odtąd Czas na krańcach Osiedla rozpięty nieruchomo trwał, jak płótno 

słońcem bielone na trawie.  Po tej jasności każden chodził, świętość swoją 

w półmgnieniach ukazując –  CAŁĄ  i  NIEPRZEBRANĄ! Cieszył się człowiek, 

że nikt mu z tkaniny nieskończonej nitki JEDNEJ nie wytarpie i stryka na 

szyję nie ukręci. 

Tylko... 

Tłoczno się jakoś zrobiło na Osiedlu: idziesz pod Jerycho, człowieku, 

a za tobą  tłum CIEBIE SAMEGO się ciągnie – i każden jeden napić się chce! 

Ledwie do monopolowego dojdziesz z trudem, a tam... 

TY wczorajszy pokotem leżysz i SAM–SIEBIE–SOBĄ po oczach walisz!

Tego się już wytrzymać nie dało.

Ktoś nawet powiedział,  żeby Pajęczycę odkopać,  bo prościej nam się 

żyło, jak człowiek JEDEN był – choćby jak frędzel krótki!

Nagle Heniek rękami  zaczął dziwnie trzeć, jakby mu się coś lepkiego 

do paluchów przykleiło.  Myśleliśmy,  że  babie  lato,  lecz  Heniek mruknął 

tylko:  „Aż ten Olaf  –Srolaf:  Rzekę Czasu zatrzymał,  bajoro stojące z  niej 

zrobił i teraz smrodem wali na całe Osiedle!“



Chciałniechciał,  polowanie  na  Olafów  musieliśmy  urządzić.  Młody 

Kraska psów nam ponapożyczał, a potem każden wziął, co miał pod ręką, 

bo  kawałków  betonu  i prętów  zardzewiałych  na  Osiedlu  nie  brakowało. 

Trudu nikt nie żałował, a Babcia Machorkowa ducha nam podgrzewała na 

francuskim  rożku,  dopokądśmy   Olafów  wszystkich  nie  połapali, 

a utłuczeńców w pęczki zdaniem jednym związawszy,  pośrodku bois...  

Nieważne. 

Ważne, że szmatęśmy spruli.  Czas rzeką znowu sobie płynie w jedną 

stronę, jak trzeba. Brud z Osiedla wymywa, świeżych nas nanosi, żebyśmy z 

rana czyste życie mogli zacząć. Ajak się potem pod Jerychem zepsujemy od 

stania na słońcu ( bo nawet woda święcona od stania śmierdnie!), wtenczas 

wirem  nocy wessani  odpływamy od siebie, przemijamy, gubimy się gdzieś 

nurtem czasu porwani. Kto by siebie żałował?

A  raz  w niedzielę  Proboszcz   kazanie  takie  wygrzmiał  z  ambony  na 

przestrogę,  że Olaf  był grzesznikiem strasznym! Bo to grzech najgorszy: 

czas rozcapierzyć, a potem sobie po nim chodzić, jak gdyby NIGDY  NIC! i że 

nie wolno wszystkim chcieć być, bo nawet Nasz Pan, choć wszechmogący, 

Panem Bogiem tylko jest,  a nie  weźmy Heńkiem Pajęczarzem,  czy panią 

Hapiór,  i jak raz wybrał,  to  się  tego trzyma,  choćby mu to  obrzydło,  jak 

Proboszczowi proboszczowanie na Osiedlu!  i że z beli czasu tylko JEDNĄ 

nitkę każden może sobie wyskubać, a o CAŁYM  materiale marzyć mu nawet 

nie wolno, bo z tego tylko rozwody się biorą, hermafrodyci i filmy Lyncza. 

I że rację miała Karpulska, więc się teraz  Proboszcz trochę zastanawia, czy 

by jej jednak na ołtarze nie wynieść?

Wszyscyśmy się jak jeden z Proboszczem zgodzili.

Ale to wam powiem, że gdy na wiosnę pole kwiatków lnianych zakwita 

na  boisku  Armageddon,  to  je  ludzie  nocami  zrywają,  po  domach, 

ukradkiem łyka cierlą i wieczność sobie plotą własnego wyrobu.

Wiadomo:   każden  membrany  takiej  potrzebuje,  co  powietrze 



przepuszcza  – ale nie CZAS, żeby ją na słoju szklanym zawiązać, w którym 

życie jego smętnymi bulkami wzdycha.

Ja  sam  przecież  każdej  nocy  skłębionej  nić  przędę  z  tego,  co  „nie 

możliwe“,  „za  późno“,  „nigdy“,  „nie  ty...“.  Tkaninę  własną  samodzieję  z 

przyczyn i skutków na drugą stronę wywracalnych. I w każdą  stronę się 

rozbiegam  RÓWNOCZEŚNIE,  pod–spód–na–wierzch–na–skos–na–bok, 

wciąż dalej, dalej, przemykam się, przetykam, okręcam, wiję – byle tylko 

osnowy  twardej  spod  nóg  nie  stracić!  Strzępię  się  na  rozstajach  i bez 

wahania rozplatam w tysiąc dróg, żeby niczego nie wybierać. 

I wszystkim być. 

Ale gałganek swój w ukryciu trzymam. Nikomu go nie pokazuję. Życie 

przez  niego  przecedzam:  niemożliwe  sobie  zostawiam,  a rzeczywistości 

paćkate fuzle Józkowi oddaję na bimber  (ale on mówi, że pić się tego nie 

da, bo deprechą przełyk pali).

Olafa świętym tu robię. 

Proboszczowi na poprzek. 



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO JURANDA KAZNODZIEI

Jurand Kaznodzieja kazania swoje dział co niedziela.

Na ambonę  wchodził ostrożnie, jak rybak do łodzi. 

Na  nogach  rozstawionych  stawał,  ręce  rozkładał  szeroko,  żeby 

równowagę złapać na  falach niegodziwości naszej, co u stóp jego głucho się 

tłukły. 

Jak  poczuł,  że  mocno  stoi,  wtenczas  pleść  zaczynał  sieć   swoją 

kaznodziejską,  by w nią dusze nasze Osiedlowe –  co opadły na dno i w 

mule grzesznym z radością się tarzały –  zgarnąć i na światło zbawienia 

wyciągnąć!

A gęsto mowę swoją wiązał Jurand! 

Słowa  twarde, mocne, lite, przez zaciśnięte zęby przeciągał – powietrza 

w nich nie było, prześwitu żadnego! Nieba przez  słowa jego zobaczyć nie 

mogłeś, człowieku – ale też dzięki temu żadna duszyczka już się Jurandowi 

nie wysmyknęła!

Szeroko sieć swoją zarzucał Jurand z  ambony i wszystko w nią łapał: 

dobrych  i złych,  świętych  i nie–świętych,  panią  Hapiór  z  Szpenchałerem 

wymieszaną,  Chajdegera  z  Mateczką  Duszamp  sczepionego  –   i jeszcze 

puszki stare, dętki, kalosze, wieżowce –  całe Osiedle w górę ciągnął! 

Kto by dziś  tyle czasu miał,  żeby na wędkę dusze PO JEDNEJ łowić? 

Przynętę dla każdej osobną wymyślać i podbierak osobny w zależności od 

ciężaru  grzechów?  Jedną  siecią  łatwiej  nas   było  wszystkich  połapać 

i zgarnąć – wiadomo!

Aż tu razu pewnego w oktawę Wielkiego Piątku, snuł jak zwykle Jurand 

nieprzerwany swój wątek  –  a  niewątpiąca była nić jego, jak zawsze!  

I  nagle  Heniek  Pajęczarz  czegoś  ziewać  zaczął.  Usta  rozdarł,  i: 



„Łaaaaa!“, „Łaaaaaaaa!“, „Łaaaaaaaaaaaaaaaa!“  – na cały kościół. 

Ludzie na Heńka psykają, żeby ziewy swoje połykał, a nie na ludzi ich 

wypuszczał, gdyż to, wiadomo, bardzo jest zaraźliwe. 

Heniek na to nic nie odrzekł, tylko ziewać zaczął do środka. 

Jurand  tymczasem   po  swojemu  plótł,  jak  gdyby  nigdy  nic!  Dowód 

grzeszności naszej właśnie niebezpiecznie naciągnął, argumenty napięte, 

jak   struny,  drżały  i o  mało  nie  pękły;  wnioski   nieodparte  chciał  nam 

właśnie  Jurand  na  szyi  zawęźlić,  a potem  szarpnąć,  jednym  ruchem  do 

zbawienia nas poderwać  –  lecz  nie wytrzymał i jak lew ryknął na cały 

kościół: 

 ŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Dziura  się  wielka  od  tego  zrobiła  w kaznodzianiu  jego  i wszystkie 

grzechy nasze przez dziurę tę uciekły. 

Prosto do nieba.

Zgłąbiał Jurand rozdziawiony cały, a my głowyśmy zadarli patrząc, jak 

do góry lecą: jedne leciutkie, jak puch  mlecza wysoko się wzbijały, inne 

ledwo od dna mogły się oderwać –  a że zaraz opadały, to im musiał Paker 

kopa dać, by pofrunęły, jak ptaki!

I każden wtedy zobaczył wyraźnie czyje grzechy cięższe, czyje lżejsze, 

wszystko  na  błękicie  pokazane  było  jak  na  ekranie  telewizora  albo 

spowiedzi powszechnej. 

Ludzie radośnie do siebie krzyczeli ręce do nieba wyciągając: 

–  Patrzaj  no!  Takich skrzydeł  dostała  podłość  moja,  że  jak gołębica 

wzlata!

 Albo: 

– Eeeeee! Mój balon, grzechem wypełniony, od twojego szybszy i jak 



rakieta sunie!

–  a poczekajżeż  ty  do  następnej  niedzieli,  a wtedy  zobaczymy,  czyj 

występek prędszy! 

A potem grzechy starego Kraski wyścigować się zaczęły z uczynkami 

Przewodniczącego  Rady  Osiedlowej.  Ludzie  zaraz  obstawiać  zwycięzcę 

zaczęli (a zakrystianie tylko tace podstawiali), ale kto wygrał, tośmy już nie 

zobaczyli, bo nam bluzgi Kaprolala niebo przesłoniły tęczowymi bańkami.

Tylko grzechy Heńka Pajęczarza nigdzie nie poleciały.

Nie, żeby  Heniek z nas wszystkich był najświętszy! O, nie!

Grzechy Heńka razem z Heńkiem wzbiły się w powietrze, bo Heniek, 

ziewy swoje połykając, sam jak balon powietrzem się nadął, a potem, jak 

stał  – tak do góry poleciał!

Leciał Heniek po nieboskłonie, a wokół niego grzechy nasze Osiedlowe. 

A kiedy już do Nieba dolatywali, to się nam zdało,  że nie prosto będzie 

im tam wejść, że się od czaszy z błękitnego metalu odbiją i na ziemię, skąd 

przyszły, spadną. Z hukiem wielkim.

I  wtenczas  coś  takiego  się  stało,  czego  nikt  na  Osiedlu  nigdy  nie 

zapomni:  rozwarło  się  niebo  szeroko,  tak,  żeśmy  dno  nieskończoności 

ujrzeli i ryk się rozległ, aż zadrżało Osiedle:

ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Pustka  niebieska  grzechy  nasze  zassała  i tyle  (razem  z  Heńkiem, 

któren dopiero na Wigilię się odnalazł, ale nic nie pamiętał.)

Tak  bez  grzechu  chodziliśmy  po  Osiedlu  przez  tydzień,  każden 

bieluchny i święty jak opłatek. 

Ale  już  na  następną  niedzielę  ludzie  w mieszkaniach  i po  piwnicach 

porządek  zrobili  i grzechy  z  całego  życia  w worach  plastikowych  do 

kościoła przytargali, żeby je w Niebie upchać – jak by tam jakiś karitas był 

albo czerwonykrzyż! 



Lecz nie rozwarły się już Niebiosa. 

Zamknięte  trwały  a my  występki  nasze  do  kubłów  musieliśmy 

wyrzucić. Bracia Strach na wysypisko je wywieźli ,  no i zniknęły grzechy 

nasze, nie wiadomo gdzie. 

A Jurand odtąd luźniej kazania swoje dzieje, słów przez zęby nie cedzi, 

tylko więcej wzdycha, a  i ziewać mu się zdarza!  Bez napinki do nas gada, 

w oczy nam patrzy, czasem wątpi,  a czasem się śmieje z samego siebie. 

Słuchać lubimy Juranda. 

Tylko żal, że już Niebo nad głowami naszymi  się nie rozdziera. 

Z nudów.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  PINTIKINIESTRY,

CO MYŚLI OBCIĄGAŁA SŁOWAMI „WSAMRAZ“

Zdarzało  się  czasem  na  Osiedlu,  że  ludziom  słowo  jakieś  w szarych 

kablach mózgu uwięzło i na język nie chciało spaść.  Chociaż akurat było 

potrzebne!

Więc  zaczynała  się  obława  na  słowo  zbiegłe.  Najpierw  pstrykaniem 

palców, stukaniem w głowę i okrzykami „NOŻKUR!“ trochęśmy je szczuli – 

lecz słowo z kniei zwojów kleistych przepłoszyć się dawało. 

Warczenie jego ciągle w głowie słyszałeś, i jęk, i  pisk i skowyt; czasem 

nawet we mgle przedsennej znajomy ogon ci zamajaczył lub głowy kształt, 

czy  rdzeń  kudłaty;  już  rękę  wyciągałeś,  już  usta  otwierałeś,  już  ci  się 

zdawało, że je masz – ale gdzie tam!  

Co kiedyś na mrugnięcie oka przybiegało do ciebie (...a tobie głupi się 

zdawało  że  tak  już  będzie  zawsze  i ze  starych  się  naśmiewałeś  pod 

Jerychem, mówiąc, że sforę swoją mocną ręką trzymasz i żadne ze smyczy 

ci  się  nie  zerwie…),  teraz   w przepaści  między  synapsami  roztrzaskane 

leżało,  a myśli  twoje,  sępy  głodne,  krążyły  nad  tym  szczątkiem,  którego 

imienia  nie potrafiłeś sobie nawet... nie potrafiłeś... (nożkur!)

Coraz więcej słów nam uciekało i nikt nie wiedział, gdzie ich szukać.  

Nicze, wariat, co mieszkał pod ósemką, goły latał po Osiedlu i krzyczał: 

„Pustynia! Pustynia rośnie w nas!“ 

I  że niedługo do filozofowania wystarczy zwykły młotek. 

Może i prawda.

Może i rosła pustynia na Osiedlu, a jeśli tak, to na niej suche szkielety 

słów  z betonu wysterczały, jakieś „mmm...“„tego no...“ „blee...“ „kuuuur!“ 

Na koniec już tylko: „ JAPIERDOO!“ nam zostało, ale nikt się nie skarżył, 



bo wszystkieśmy duszy poruszenia  tym jednym słowem opisać potrafili. 

Jednak  Proboszcz  słowa  tego  zabronił  nam  używać,  najpierw  w czasie 

spowiedzi, a potem w ogóle. 

I bez niczego zostaliśmy.

Ostatnie  słowa  na  powietrzu  wyskwierczały,  a woskowobiałą  ciszę, 

która od słów się oderwała i parzącymi kroplami skapnęła nam na palce, 

każden teraz po swojemu miętosił: jeden paluchami ją wybrudził, albo z 

nerwów skubał,  aż biało się  zrobiło na Osiedlu,  jak w Boże Narodzenie; 

inny znów kulkę ugniótł albo wałek, a Szymon Chałupnik Ołtarz Mariacki 

na swojej paznokciem wydłubał.

POZNAĆ BYŁO KAŻDEGO PO CISZY JEGO!

Ludzie  nawet  ciszami   zaczęli  się  wymieniać,  patrzyli,  która  bielsza 

i kształt  ładniejszy  ma  –   było  zajęcie  na  parę  dni,  ale  szybko  nam  się 

znudziło takie gadanie. I znowu – nic.

Rękamiśmy  tylko  mówili,  oczami,  ust  skrzywieniem,  czasem  któren 

mrugnął,   pierdnął,  piosenkę   zanucił  –   i zaraz  wszyscy  wybuchali 

śmiechem. 

Jak Heniek Pajęczarz pod Jerychem stanął i palec do góry podniósł, to 

wszyscy wiedzieli, że wspólnika szuka do połówki  i nikt się nie obrażał, że 

niegrzecznie został zaproszony. Potem napić się szli  za Krzewy Gorejące 

i co raz śmiechem wybuchali, choć nie wiadomo było, dlaczego –  skoro nikt 

do nikogo nic nie mówił.

Ale w końcu i tego nam się odechciało.

Wtenczas wymyślił ktoś, że można by rzeczowo do siebie gadać. 

Co  do ręki  wziąłeś,  człowieku,  puszkę,  guzik  czy  miskę   –   to  zaraz 

słowem  się  stawało.  Mówienie  nasze  większej  wagi  od  tego  nabrało 

i kształtów rozmaitych, a na dodatek jeden gładko lubił się wyrażać, inny 

chropawo, pani Izydzie zaś ręce marzły, więc tylko ciepłe rzeczy ludziom 



mówiła.  A  jak  ktoś  ci  dał  słowo,  to  je  sobie  mogłeś  do  domu  zabrać 

i obejrzeć  dokładnie,  z  wierzchu i od spodu,  oraz  z  czego zrobione i czy 

trwałe jest, czy tylko na jeden raz i do wyrzucenia. Jak ci się spodobało – do 

witrynki kredensowej  sobie stawiałeś, gdzie już inne słowa leżały.

I wtedy oczyśmy przetarli ze zdumienia!

Zniknął  nalot  pienisty,  spleśniały  i cuchnący,  któren  przed  wiekami 

rzeczy  oblazł,  zginęła  pajęczyna  szara,  co  rzeczy  nazwami oplatała   –  i  

świat nam się odsłonił prawdziwy!  Na drodze kucaliśmy, jak dzieci, kamyki 

oglądając godzinami i nigdy dość nam tego było. Bo każden kamyk innego 

był  koloru  i kształtu,  wzór  inny  miał  na  sobie  narysowany,  inaczej 

smakował pod palcami  – dlatego zrozumieć nam było trudno, że wszystkie 

JEDNYM słowem musiały się dzielić?!!!

Szkoda tylko, że świat nasz, co  w przedmiotach zamieszkał, mały jakiś 

teraz  się  zrobił,  granice  ostre  miał  i poza  krawędzie  nie  chciał  wyjść! 

Wiadomo:  jak  słowo  jest  na  rzeczy,  to  zaraz  we  wszystkie  strony  ją 

rozciąga, rozdyma, rozcieńcza: niby „chleb“ jesz, człowieku, ale nie wiesz, 

czy  to  chleb  Osiedlowy  jest  od  piekarza  Kuropatwy,  czy  raczej  „chleb 

powszedni“,  a może  ten  w Kanie  cudownie  rozmnożony,  albo  zgoła 

wszystkie chleby od początku świata? 

A tak, prawdę rzekłszy, to nam się tego chleba od Kuropatwy w ogóle 

odechciało:  jak  beton  szary  był,  twardy  i suchy  –   myślą  nie  obłożony 

smakować nam przestał zupełnie. 

I  czas  chromać  zaczął.  W teraźniejszości  się  zastał,  jak  paralityk, 

w żadną stronę kroku nie mógł zrobić, ani do przodu, ani do tyłu Wiadomo: 

trudno  dzień  wczorajszy  albo  jutrzejszy  do  ręki  wziąć  czy  palcem  go 

pokazać.

Marzyć  też  się  nie  dało,  więc  nie  miała  Kunerta  roboty,  bo  żadnego 

„gdyby” nadąć słowami nie mogłeś, żeby choć na chwilę z Osiedla odlecieć, 

bo  słów  gazowych  nie  było,  tylko  te  zwaliste,  ciężkie,  co  do  ziemi  nas 



ciągnęły.  Jak próbował raz Heniek pomarzyć o szczęśliwym dzieciństwie, 

i rower wziął i zegarek, i pod Jerycho przyniósł, żeby nam  marzenie swoje 

pokazać, to zaraz się okazało, że to małego Mątewki dzieciństwo jest, a nie 

Heńka! i Heniek niesłusznie za paserkę marzeniami poszedł siedzieć, co by 

się przecież nigdy nie wydarzyło, gdyby nam słowa nie pouciekały!

Ale najgorsze, że krótkośmy teraz ze sobą gadali. Rozmowy nasze jeden 

przedmiot  miały  (góra  dwa!),  bo  tyle  tylko   gadania   w dwóch  rękach 

mogłeś, człowieku, pomieścić. Trochę głupio nam się zrobiło  – bo dwa, jak 

wiadomo,  śmierdzi  herezją!   Kociewiarstwo  straszne  się  rozniosło  po 

Osiedlu –  mówili ludzie, że to pomsta Jontkowa, bo nawet Proboszcz, na 

ambonę wszedłszy, ręką lewą nam groził, prawą zaś błogosławił.

Tu muszę przerwać legendę o Pintikiniestrze, ale tylko na chwilę,  żeby 

wam  o Świętej  Edycie  parę  słów  opowiedzieć,  co  się  ładnie  wiąże,  więc 

słuchajcie uważnie!



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  EDYTY  KASJERKI

I wtenczas Hipermarket nam wybudowali. Wielki, jak  nasze Osiedle.

Półki–wieżowce  w środku  stały,  a pomiędzy  nimi  alejki,  promenady, 

ulice  –  każda  nazwę  swoją  miała:  „Konserwy  i przetwory“,  „AGD“  czy 

„Pampersy“. Iw niedzielę, po sumie, w makaronowych duktach, wąwozach 

mlecznych,  pustynnych  kaszach  zagubieni  całymi  rodzinami,  „Hop! 

Hooop!“ –  wesołośmy się nawoływali, aż echo niosło!

Święta Edyta na kasie siedziała, świat przez palce przepuszczała. 

Mówię wam: wszystko co istnieje, każdą rzecz najmniejszą, brała Edyta 

w swoje ręce i wartość jej  nadawała. Nie mógł się Stwórca jej wszechmocy 

nadziwić, bo On sam, owszem, świat calutki, zrobił, ale żeby od razu cenę 

wszystkiego znać – co do grosza? No, w tym Edyta lepsza była od Niego!

Kiedy byt wszelki przez ręce jej przechodził, to odkryła Edyta, że my 

teraz  długimi zdaniami możemy ze sobą rozmawiać!

Jak? 

Ano, trzeba tylko towary po kolei na czarnej taśmie z gumy poustawiać, 

jeden po drugim, a ona, Edyta, zdania długie i piękne z nich ułoży.

Jak   przyszedł  Święty  Olaf  Kraskównie  się  oświadczać,  to  ułożył: 

komplet  garnków,  mopa  i  pampersy  (bo  już  w wysokiej  ciąży  była 

Kraskówna).

A dla siebie: narty, dividi i piwo – aż się Kraskówna rozpłakała, ale nie 

wiadomo, czy ze szczęścia. 

Na  to  mu  odpowiedział  stary  Kraska  zdaniem  weselnym  z  trzech 

kontenerów z wódką, bigosu mrożonego, kiełbasy  i wózka dla dzieciaka, 

co Olaf zrozumiał, jako zgodę teścia. 

Kraskowa też swoje musiała wtrącić, znaczy garsonkę dla młodej, buty 



białe  i komplet  noży,  a na  koniec  zdania  patyk  taki  położyła,  jak 

wykrzyknik. Wiadomo: zawsze  musiała mieć Kraskowa ostatnie słowo!

Nagadać się teraz ludzie nie mogli! 

Wózki   pełne  słów  wieźli  do  kas,  monologi  swoje  przed  Edytą 

wykładali, a każden tak mówił, jak go było stać! Jeden wytwornie i bogato, 

kawiorem  korowód  myśli  otwierał,  by  je  na  koniec  dionizyjską  ikrą 

czarnych winogron zrymować. 

Kto inny leszczem stężałym w żelatynowej wieczności smakowicie się 

wyraził.

Kobiety za to w oksymoronach się kochały: bezcukrowych słodyczach, 

beztłuszczowych masłach, a pani Hapiór najpierw w kalorycznych pauzach 

pogrążona boleśnie, zaraz potem bulimicznym gadulstwem godzinami nam 

kolejkę do kasy blokowała!

Większość  z  nas  jednak  zwykłą  narrację  Osiedlową  mamrotała  na 

taśmie czarnej w piątkowy wieczór:  czterropak piwny, chleb krrojony, serr 

żółty, marrgarryna, gazeta z prrogrramem.

A każde słowo jakie chciałeś, w Hipermarkecie już na ciebie czekało, 

człowieku!  Pięknie  zafoliowane  w sinym  świetle  neonówek  się  prażyło, 

zawsze świeżutkie! Tylko Chajdeger raz z wózkiem się przejechał, nic nie 

kupił  a jeszcze  prychał–srychał,  że  owszem  słów  jest  dużo,  ale  że  one 

TANIE! No i co z tego? Nasze myśli też jakieś drogocenne nie były, więc nam 

wystarczał Hipermarket, no a jak się czasem zdarzyło, że dla myśli słowa 

zabrakło – pogrążała się zaraz obsługa na wrotkach w bezkresnej pamięci 

magazynu i na sklep wyrzucała, co potrzeba. 

Sofizgrulców nikt nie kombinował, bo i po co?

To mówiłeś, człowieku, co pod ręką miałeś. 

To myślałeś, co na półce stało.

A  i tak   każden co  innego  opowiadał!  Wiadomo:  kolejność  tylko  się 



liczy!

Nie  ważne:  „CO“,  człowieku,   ale:  „CO–PO–CZYM“!  i na  tym  właśnie 

sztuka polega, nie! 

(...  bo  i tak niczego już  się  nie  da zrobić  czego nigdy  nie  było  tylko 

sample–kapsle  zbierasz  a co  ci  się  spodoba  to  se  bierzesz  i do  wora 

wrzucasz łapą zakręcisz kolaż kleisz bo sam tylko remiksem jesteś lup bit 

i leci życie...)  

Dużo  czasu  nie  upłynęło  a już  poeta  gumowej  taśmy  się  trafił,  co 

poematy oryginalne układał, jak weźmy, młody Kołotuszko:

Chleb

Wino

Ryba

Gwoździe

Absolut

Leibniz (ciasteczka, 54 ząbki))

Nóż

Bosch

....................... 

Nogi Wieprzowe

Parę razy do Hipermarketu  przyszedł a już tomik poezji mógł sobie 

wydać  Kołotuszko,  bo  mu  Edyta  wszystko  na  paragonie  pięknie 

wydrukowała.  W gazetach  o Poecie  Naszym  Osiedlowym  napisali,  że 

„głębię znalazł w detalu“ (a pełnię w hurcie). 

I „społeczeństwo konsumpcyjne“ chce rozwalić, buntownik jeden! 

Ale  fakt  faktem,  że  odtąd   Hipermarket  rozwój  poezji  Osiedlowej 



popierał całkowicie, turnieje poetyckie co roku urządzał  na dziesięć kas 

fiskalnych pod hasłem:

ZOSTAŃ POETĄ Z RABATEM i NA RATY!

Tak sprzedaż wzrosła! 

A  z  czasem  i Festiwal  Opowiadania  się  pojawił  dla  straganiarzy,  co 

więcej towaru brali.

Konkurs  Dla  Translatorów  wygrał  Józek  Drukarz.  Najlepiej  ze 

wszystkich na Osiedlu był oczytany, i niedzieli jednej calutkie „Finnegans 

Wake“ przełożył na artykuły gospodarstwa domowego.

Dobrze nam się żyło, kulturalnie i mogłoby tak zostać, gdyby nie Święta 

Edyta, która tyle dobrego dla nas uczyniwszy, sama na śmierć męczeńską 

się wydała.

Było tak: jak raz przed Bożym Narodzeniem ludzi zabrakło do roboty, 

to siedziała Edyta na kasie całą jedną zmianę a potem drugą. Ijeszcze dzień 

cały i noc, a potem pomyślała, że po co ma do domu wracać, na tych parę 

godzin –  to jeszcze dzień posiedzi. Albo dwa. 

I nawet zmęczona nie była wcale – mówili potem ludzie, że w oczach jej 

się jarało skanernym szkarłatem, jakby ją z kasą ktoś zespawał od środka.

Kręci  się  taśma,  kręci,  bez  początku i końca,   a kasa  fiskalna  litanie 

nieskończone  terkocze  do  wtóru.  Kasjerka  ręce  swoje  w strudze  świata 

zanurza i  – nagle w krzyk! Bo takie rzeczy zobaczyła, jakich dotąd nie było 

na sklepie!  Najpierw głowa Świętego Jana na styropianowej tacy do rąk 

Edyty podjechała –  jakby znak Nadejścia. Potem czteropak Cnót Głównych 

zakwilił: „piiiip!“, i Dziesięć Przykazań (plus dwa dodatkowe w promocji). 

Ijeszcze sumienie na wagę do degustacji. I wieczność bez konserwantów. 

I rzekła Głowa do Edyty: „Słowa się męczą, nie zdoła człowiek wyrazić 

wszystkiego słowami.“ Kohelet 1,8 – gdybyś nie wiedziała, kobieto!

– Więc odpoczynek dajmy słowom! – krzyczy Edyta i Głowę do piersi 



przyciska.  – w ciszy zbawienie jest!  Niech przyjdzie tutaj  Ten,  co koszyk 

pusty  ma.  Świat,  co  na  taśmie  się  kręci,  niech  do  ciszy  powróci  sprzed 

Słowa.  Niech  wróci,  gdzie  już  był,   zanim  ze  Słowa  rzeczy  nie  wypękły: 

niebo,  gwiazdy,  noc  i dzień,  morskie  potwory  i człowiek  –   i wszystkie 

artykuły wiary, jakie są w asortymencie!

„Kolistą  drogą  wieje  wiatr,  słońce  wschodzi  i zachodzi,  i na  miejsce 

swoje spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi, a to, co było, jest tym, co 

będzie, a to, co się stało, tym, co się znowu stanie...“ – śpiewała Głowa na 

wstędze nieskończonej, co jedną stronę tylko ma, a na niej świat calutki 

leży  wyłożony.  Nasze  Osiedle  też  tam  było  i my  wszyscy,  tacy  maleńcy, 

zafoliowani (z terminem przydatności do życia na zgrzewie wypalonym) do 

linii pupurowej dojeżdżaliśmy, a tam, jak na Sądzie Ostatecznym,  wartość 

nasza w cyfrach objawiona była. 

Żebyśmy wiedzieli ZA  ILE winy nasze ODKUPIĆ! 

Święta Kasjerka nad światem pochylona wołała: 

– Oto ja zapłatę waszą przyjmę!

Wtenczas karetkę wezwano. 

A Hipermarket zburzyli.

Odtąd  każden  we  własnej  głowie  się  zatrzasnął.  Myśli  własne  (jak 

miał!) oglądał sobie, niby przeźrocza z nudnych wakacji. 

Jak myśli nie miał, to w telewizor się patrzył. Do kamyków na drodze 

i śmieci  nie  chciało  się  nikomu  wracać,  bośmy  słów  sytych   ze  sklepu 

posmakowali.

I  nie  wiem  już,  co  by  się  z  nami  wszystkimi  stało,  gdyby  Świętej 

Pintikiniestry na Osiedle Pan  nie powołał!



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  PINTIKINIESTRY – ciąg dalszy

We  trzy  lory  przyjechała   z  gratami,  (jakby  się  w jednej  nie  mogła 

pomieścić!),  a takich  cudowności  nawiozła,  jak  choćby:  „kalaryfa“ 

„mortikulum“ „szmelcuga“ czy  „męczadło“.

Od  tej  pory  komu  słowa  zabrakło,  ten  do  Pintikiniestry  szedł  pod 

piątkę i takie sobie dobierał, żeby mu akurat na myśl przypasowało. 

Strasznie  odtąd  ludzie  w słowach  zaczęli  przebierać,  do  myśli  je 

przymierzać, a wariactwo takie się porobiło, że nikt nie chciał słowa tego 

samego dwa razy wypowiedzieć! 

– Ono używane! – mówili – Przez kogoś w ustach wymamlane. 

I klapie! Jak but znoszony z myśli się ześlizguje! Nie możemy słowem 

takim człapać, więc ty nam, Pintikiniestro, całkiem nowe daj, i w dodatku 

takie,  żeby  nam   tylko  pasowało  na  myśl  –   jak  pantofelek  na  nogę 

Kopciuszka.

Myślała długo Pintikiniestra, szukała, szperała, a jak nie mogła  czegoś 

znaleźć,  to  zamówienie  składała  do  Wielkiego  Słownika  i po  tygodniu 

słowo, jak ulał na myśl, przychodziło. Mył się wtenczas człowiek, ubierał 

ładnie  i odebrać  szedł  noworodka  swojego,  wiadomo:  słowo  z  myśli 

własnej, a tak do niej podobne, jak zdarta skóra... 

Potem  po  Osiedlu  spacerował  powolutku,  żeby  wszyscy  widzieli 

i zazdrościli. 

Jak Heniek Pajęczarz „homomorfizm“ otrzymał w liście, to przez cały 

tydzień  niczego  innego  nie  mówił   –   aż  go  Proboszcz  z  ambony  od 

zboczeńców przeklął!

A do Lalka, blacharza, słowo przyszło aż z zagranicy: po niemiecku!

Od Immanuela Kanta. Słowo: Geschicklichkeit, co znaczy: „zręczność“.



Bo Lalek światłem myśli Kantowskiej poświecić sobie chciał na robotę 

swoją (znaczy: na klepanie blachy) – widać, że już mu samo świadectwo 

ukończenia zawodówki nie wystarczało. 

Okropnie trudne to było słowo, więc je Lalek długo językiem oswajał, 

gładził, po kawałku próbował, potem śliną kleił, a po warsztacie, wiadomo, 

ludzi dużo się kręci, więc nie minął dzień, a tu stary Kraska mruczy je sobie 

pod nosem dubeltówkę czyszcząc wyciorem. Zdenerwował się Lalek, leci 

do Kraski,  wałem korbowym mu grozi,  ale Kraska mówi,  że  on od pani 

Izydy ma to słowo. No, to leci Lalek do pani Izydy, a ta się upiera, że jak była 

u Roraty  włosy  ścinać,  to  je  usłyszała.  I nie  dojdziesz,  człowieku,   kto 

Lalkowi słowo jego wykradł, bo raz tylko słowem niewidzialnym kichniesz 

komuś w ucho, ale już się w nim zalęga, ustami potem wychodzi, i leeeeci 

dalej po całym Osiedlu!

A chociaż każden teraz słowo krojone na miarę miał, to i tak jeszcze 

bez  przerwy  sprawdzał,  czy  aby  na  pewno  z  myślą  jego  się  zgadza,  czy 

w jednym miejscu nie ciśnie, a w innym pustką się nie wypucza. Metafor 

nikt już nie kleił, do Incipita nie biegał, bo tłumaczyć nie było czego! Ot, 

brałeś  słowo  właściwie  i elegancko  za  brzeg  je  przytrzymując   myśl 

rozcapierzoną ostrożnie w nią wsuwałeś 

(... tylko na czubkach trochę sens się zapadał i nicość się zbierała, bo 

nie  do  końca  docierała  twoja  myśl  dziurawa,  człowieku,  więc  musiałeś 

dobrze ją naprężyć, po niewidzialnych strunach kontrabasu przebiec raz 

i drugi, dopchnąć, żeby się wypełniło słowo...)

To też musicie wiedzieć, że odtąd paluchami nikt już w ziemi się  nie 

babrał,  w betonie  nie  dłubał,  nie  smakował,  nie  wąchał,  bo  teraz  tylko: 

RĘKA  i RĘKAWICZKA! BUT i NOGA! 

To był nasz cały świat i nic poza nim! 

Mogłoby  już  tak  zostać  elegancko,  ale  się  przez  Mateczkę  Duszamp 

wszystko przewróciło. 



Wychodzi  raz  Duszampowa  ze  swojego  mieszkania  za 

Transformatorem Światłości,  przeciąga, patrzy chwilę, i nagle –  jak nam 

gluta nie wycedzi!

– Ciężkie to życie jest, co nie!

Ciszą pobledliśmy. Żeby nam trepa rozduszonego pod nos podstawiać, 

kiedy my tu safianowe trzewiczki na miarę myśli... 

Już chcieliśmy Mateczkę nicością obfastrygować, w pensuarium sensu, 

jak  w saczku  zaszyć,  już  słowaśmy  zaczęli  szukać  właściwego  –  a to, 

wiadomo:  wieki  trwa!  –  kiedy  Ewka,  zmrużonym  okiem  pamięć  sobie 

wyostrzając, jak nie bulknie: 

– MODLITWA  i  PRACA  NARODY WZBOGACA!

– a w życiu najważniejsze: forsa i ruchanie! – wyszeptał Józek, ale już 

było za późno.

Koniec się zrobił. Flak. 

Po domachśmy się rozeszli, piwa nie kończąc nawet. 

Tu znowu muszę przerwać legendę o Świętej Pintikiniestrze, żeby wam 

opowiedzieć o Duszampowej.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  MATECZKI  DUSZAMP,

LUMPGADAJKI

Kiedyśmy wszyscy do Pintikiniestry chodzili po słowa na miarę cięte, 

Mateczka Duszamp wolała rzeczy gotowe do włożenia na myśl, a w dodatku 

stare, historią zaplamione, człowiekiem prześmierdłe.

Ludzie sami za próg jej wystawiali reklamówki pełne fraz znoszonych 

wyrobionych, przetartych i rozciągniętych – wiadomo: nikt już tego teraz 

nie potrzebował, odkąd myśliśmy słowami obciągali dokładnie!

A  Mateczka  wszystko  zbierała  do  wora,  potem  do  piwnicy  zanosiła 

i trzymała – pewnie na tę godzinę burą, kiedy duszyczka na zimny świat 

wychodzi i w gałgan jakiś owinąć ją trzeba.

Więc  tak  się  na  Osiedlu  ustaliło:  my  słowa  sensem  wypychamy  aż 

trzeszczą szwy, a Duszampowa: fruuu! Płachty z furkotem narzuca na to, co 

jej akurat przyjdzie do głowy. Bierze, co jest pod ręką i ZAKRYWA, żeby się 

niczemu  za  bardzo  przyglądać,  nie  badać,  granic  nie  ustalać,  no  a jak 

czasem czegoś za dużo jest, pod szmatą się nie mieści i wystaje – wtenczas 

dodatkową flumpę dokłada, Płachtomówna! Rośnie sterta banału, nikt pod 

nią  nie  zagląda,  szmatoochmarzone  myśli  Duszampowej  kształt  swój 

ledwie odbijają (choć czasem nam się zdaje, że tam już myśli żadnej nie ma 

– a może i nigdy nie było?)

Całe  Osiedlowe  fanzolenie,  glutosnucie,  pierdu–pierdu,  sraty–taty 

(które,  rzecz  jasna,  Chajdeger  kijem  odganiał),  teraz  pod  dachem 

Duszampowej  się  schroniło.  Tak została Mateczka szmatomowy ostatnią 

ostoją,  słów–pokrowców,  kap,  narzutek,  słów–trupich–prześcieradeł–na–

pomnikach–myśli (nigdy nie odsłanianych), orędowniczką ściernawijki. 

Z dalekaśmy ją omijali, bo nam smrodem waliło, tylko Przewodniczący 

Rady  Osiedlowej  przed  wyborami  do  niej  biegał  po  nocy,  i coś  tam  z 



piwnicy wynosił.

Próbowaliśmy  nawet  słowo  na  to  znaleźć,  ale  ważniejsze  rzeczy 

człowiek miał na głowie niż  Duszampowej odjebka. 

My,  od  słowa  do  słowa,  w dół  świataśmy  schodzili,  coraz  głębiej,  aż 

ciemno się wokół zrobiło, jak w studni. Straszno ci było, ale dalej musiałeś, 

człowieku, iść, słowa wypychać myślą 

(… muślinną,  niedotykalną,  nieskończoną  i dratwą  zaszyć  ją 

w skórzastej łupinie a potem, kiedy martwe w ręku trzymałeś, nieruchome 

i suche, ze szklanymi oczami, skóra bez serca jak kołnierz lisi Hapiórowej 

z ogonem w uśmiechniętym pysku, to wiedziałeś już człowieku, że końca 

drogi twojej nie ma...)

Ale  razu  pewnego  Pajęczarz  przyszedł  pod  Jerycho  blady  strasznie 

i mówi, że twarde wyczuł pod nogami, znaczy, na bytu dno się omsknął  – 

przypadkiem... Atam takiego coś zobaczył, że prawie od tego zwariował!

– a co?  – pyta go Ewka.

On na to mówi, że nie może powiedzieć. Bo się od tego Osiedle zawali.

– Ale gadaj! – trąca go Ewka Absolutem (bo pies był na Absolut, bo mu 

się  od  Absolutu  zaślepki  wszystkie  odtykały  a przez  dziury  niebieskie 

światło przezierało, jakby z nieba gwiaździstego cały był zrobiony –  i to 

nawet pośrodku dnia, kiedyśmy pod Jerychem stali!) 

I wtenczas Heniek powiada, że tam na dnie, w bytu sednie, to zdanie 

jedno mu się ukazało:

NAJWAŻNIEJSZE, ŻEBYŚMY  ZDROWI  BYLI

No i się zaczęło!

Kolejka do Mateczki Duszamp, trzy razy wokół Osiedla okręcona dzień 

i noc stała  – i nie mogła Mateczka nastarczyć!

A wy pewnie się ciekawicie, co z Pintikiniestrą?



Ha! 

Żebyście wiedzieli...

No to wracam do niej, ale już po raz ostatni.



LEGENDA  NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEJ  PINTIKINIESTRY – część ostatnia

Do Świętej nikt  już nie zachodził,  słów od niej  ponapożyczanych nie 

używał, walały się po domu aż do wiosennych porządków, pókiśmy ich na 

Czerwony Krzyż nie oddali.

Walczyła do końca Pintikiniestra. Do ludzi sama podchodziła, słowa im 

podsuwała  w sam  raz  na  miarę  robione,  ale  ją  odganiali.  Z  początku  to 

nawet  grzecznie,  tylko  „spierdalaj!“  mówił  ktoś  –   ale  potem 

kamieniamiśmy zaczęli w nią rzucać.

Heniek, co miał cela, w głowę ją stuknął butelką, aż się krwią zalała.

Pintikiniestra usta otworzyła szeroko, żeby słowem do nas przemówić, 

tym JEDNYM–JEDYNYM, co na tę chwilę tylko zostało skrojone i na Osiedle 

nasze, i na nas w chwili tej zaklaśniętych. Więc stanęliśmy wszyscy w usta 

Pintikiniestry  zagapieni,  jakby  z  nich   motyl  miał  wyfrunąć  najrzadszy, 

przez nikogo jeszcze nie widziany, nie opisany, myśl trzepocząca w siatkę 

słowa  złapana,  która  chwilę  tylko  pożyje,  bo  oto  już  następny  motyl 

w ustach  Pintikiniestry  się  pojawi,  a potem  jeszcze  jeden,  znowu 

piękniejszy!   

No to czekamy tak, my lumpy, na motyli welur dla nas tylko tkany ...

Ewka nawet krzyknęła: 

– Ooooo! Patrzcie! Patrzcie! Jest! 

Bo  coś  jakby  skrawek  pupurowego  skrzydła  w ustach 

Pintikiniestryśmy ujrzeli...

Lecz Święta krwią czerwoną tylko splunęła i rzekła:

– a chujżesz wam wszystkim! Słowa na was nie ma!

I zniknęła z Osiedla. 

Pintikiniestra.

Na zawsze.



LEGENDA NA  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  INCIPITA, TRAGARZA  SENSU

Staliśmy dnia jednego pod Jerychem, gadać nie było o czym, więc tylko 

„yhr”, „eeegr”, „phuuu”, „rrrwaaa”  – zgrzytało koło garncarskie w każdym z 

nas, a my grudami gliniastymi słów pluliśmy wokół. 

Pozapadane i pogięte naczynia myśli naszych pod nogami się walały (a 

do żadnego kropli  sensu byś nie uzbierał,  człowieku!),  kiedy  znienacka 

Heniek  pytanie takie kształtne utoczył, jak amfora grecka:

– CZY  WIEMY,  CO  OSIEDLE  ZNACZY? 

Heniek zawsze coś takiego powie, jak się Absolutu ożłopie.

No,  ale nie na darmo mistykiem największym jest  na Osiedlu (obok 

Szopenchałera  i Józka  Drukarza),  więc  udał  każden,  że  nie  słyszy,  żeby 

siary Heńkowi nie robić.   a Rorata  szybko pytanie jego przebiła swoim: 

„Kto pójdzie po następną kolejkę?”

Dzień  się  skończył,  słońce  do  Kubłów  Gniewu  Pańskiego  miękko 

wpadło i już tam zostało.  Bracia Strach, co śmieci nam o czwartej rano z 

hukiem   artyleryjskim  wywożą,  zaspane  słońce  z  kubłów  na  śmieciarę 

ładują i koło Plebani zawsze wyrzucają, a ono, gramoli się, brzuchate, na 

dach Kościoła,  z wysiłku czerwieniejąc.

Pytanie  Heńka   między  butelkami  zostało  pod  Jerychem,  a jak 

następnego dnia wróciliśmy, to wciąż tam było. I jakby urosło przez noc.

Jeszcze tak dzień postaliśmy, a potem drugi, pytanie do ramienia już 

nam sięgało,  więc, chciałniechciał,  zaprowadziliśmy je do Dzielnicowego, 

bo może on by wiedział, co z pytaniem takim nieodpowiedzianym zrobić. 

A Dzielnicowy na nas z mordą, że jak się pytania po pijaku majstruje, to 

później trzeba się o nie troszczyć , a nie na Komendę je podrzucać. 

Potem przyjrzał się pytaniu z bliska i powiedział, że tu filozofa jakiegoś 



trzeba, bo prosty człowiek nie uradzi. 

Poszliśmy  najpierw  z  pytaniem  tym  do  Szopenchałera,  ale  on 

męczeństwem własnym zatrudniony, do bezsłowia zmierzał pustego, gdzie 

pytań nie było, ani odpowiedzi – no  i w ogóle nie chciał z nami gadać. 

Wtenczas nam się przypomniało, że świrus jeden w wieżowcu, mieszka 

zaraz  koło  Świętego  Egona,  i różne  rzeczy  niepotrzebne  po  śmietnikach 

zbiera  –  może  być,  że  pytanie  Heńka  weźmie  i jeszcze   na  flaszkę  nam 

odpali.

Takeśmy do Incipita trafili.

Grzecznie otworzył, wysłuchał, pytanie dokładnie obejrzał, pomacał 

– Ładne! – powiedział. – i nikt mi tu dotąd takiego nie przyprowadził.

Parę groszy dał i drzwi zamknął.

Poszliśmy pod Jerycho, z piwem stoimy, rozmowa nam chrzęści, jak by 

ktoś kawałkiem blachy po betonie szorował: „eeegr”, „rrrwaaa”, „yhr”,  tylko 

Heniek nic nie mówi i  smutny stoi.

– Co tobie, Heniu?  – my do niego, a on, że za pytaniem swoim tęskni, że 

takie mądre było, głębokie, inne od innych, myśl z myśli jego, a teraz nie 

wiadomo,  czy  krzywda  mu  się  nie  dzieje?  a ten  Incipit  na  zboczeńca 

wyglądał, albo na poetę.

I rozpłakał się Heniek. Bo jego samego ojciec też kiedyś tak zostawił, 

a dzisiaj pewnie  inaczej by wszystko było, gdyby Heńka ze sobą wziął i  

SAM  NA  NIEGO  ODPOWIEDZIAŁ!

No  to  wzięliśmy  butelki  utłuczone  i kije,  i do  zboczeńca  poszliśmy 

pytanie nasze, myśl z myśli, odebrać.

Otworzył, owszem,  do środka nas zaprosił, czekamy  – a on z kuchni 

wynosi...  dziobaka! Spojrzeliśmy po sobie,  i mówimy, że to nie to,  cośmy 

u niego wczoraj zostawili!

– Rzecz jasna, że to! – odrzekł.  – To samiutkie!



Dziobaka po futrze pogłaskał i jeszcze czule do niego zakląskał.

Nie było rady! Troszkęśmy ich obu kijami pomacali. Józek szkiełkiem 

zadrasnął Incipita w ramię, aż mu się jucha puściła. Tragarz na krew się 

zapatrzył,  co  wybulknęła  z  rany,  jak  nawałnica  chmur  ognistych  znad 

horyzontu i powiedział zaraz, że to jest Morze Czerwone. 

Spojrzeliśmy i  – fakt! Pełno trzciny rosło wokół, a ściany były z wody 

i wiatr  palący  suszył  dno,  a my,  za  Mojżeszem  naszym,  co  dziobaka 

w rękach trzymał środkiem tej suszy przeszliśmy na drugi brzeg.

Do pokoju.  

Na  pufachśmy  usiedli,  co  wirujące   mgławice  przypominały,  tylko 

Heniek na taką trafił, co czarną dziurę miała w środku, ale Incipit zaraz nas 

przeprosił, że właśnie takiej translacji na fotelach dokonał dziś rano, ale 

miał kaca i bolała go głowa.

– Nie umiem się powstrzymać!  – wyznał zawstydzony,  – Gdy coś mi 

w ręce  wpadnie,  zaraz  to  palcami  rozgniatam,  rozcieram,  na  kole 

wirującym umysłu mego rozkładam  i od nowa  lepię. Potem kształt nowy 

uważnie  oglądam,  żeby  skryte   przejście  zobaczyć,  tajnych  powiązań 

odnogę, ukryty dukt, którym podążę do następnych rozstajów.

– Czemu tak?– spytał Patryk

– Bo sens wszystkiego –  rzekł Incipit –  co na Osiedlu jest,  z łupiny 

maleńkiej wypękł na początku czasu i wciąż się kłączem rozkorzenia  na 

cały Wszechświat, kształty zmienia, od jądra się oddala. Ja właśnie drogi 

zagubionej szukam! Dlatego sens przenoszę z rzeczy na rzecz, jak tragarz. 

Po metaforach skacząc do Początku zmierzam na przekór słojom, żeby do 

tej drobiny dojść i twardość znaczeń  pod stopami poczuć. 

No i się okazało, że przez noc Osiedle całe na dziobaka przełożył, bo 

w Osiedlu samym sensu za grosz dopatrzyć się nie mógł!

–  Spójrzcie  sami,  panowie!  –  rzekł  z  dumą  i pod  nos  nam  zwierzę 



podstawił.  Ohydny  był,  coś  jakby  kaczka  futrem  gęstym  obrośnięta. 

I jeszcze jajo wielkie w błoniastych łapach trzymał. Józek o mało nie puścił 

pawia.

Ale jak lepiejśmy się zwierzęciu  przyjrzeli  to...   fakt! Prawdę mówił 

Przenosiciel. Bo choć w Osiedlu naszym myśli żadnej zobaczyć nie mogłeś, 

człowieku  –   dziobaka  jakoś  od  razu   pojęliśmy:   dziwoląg  polepiony  z 

kawałków  różnych,  co  na  końcu  świata  przez  zapomnienie  się  uchował 

i teraz wszyscy się  z niego śmieją!

– Włala!  – krzyknął  Tłumacz Form.  – Oto co Osiedle znaczy! Macie 

szczęście panowie, że już za pierwszą translacją sens Osiedla udało mi się 

odkryć!

Nam się to jednak wcale nie spodobało a  Józek wprost zapytał:

–  Czemu  nie  lew  albo  tygrys,  w ostateczności  orzeł,  tylko  takie 

obrzydlistwo?

I chcieliśmy pytanie nasze dostać takie, jakeśmy mu zostawili.

Wściekł się Translator. 

–  Usługę  wykonałem!  –  krzyczał.  –  Odpowiedź  na  pytanie  wasze 

znaleziona  jest,  w drugą  stronę  nie  będę  odkręcał,  bo  ja  tu  pełno  mam 

roboty!

W rzeczy samej pełno mu zwierzyny rozmaitej po domu biegało.

Więc  wzięliśmy  dziobaka,  Heniek  obróżkę  mu  założył  i teraz  razem 

stoją pod Jerychem  –  dla ludzkości na przestrogę, żeby się metafizyką po 

pijaku nie zajmować!

Dalej  nie  wiemy  co  Osiedle  znaczy.  Tylko,  że  teraz  lepiej  się 

wszystkiemu przyglądamy. Bo zanim puszkę zgnieciesz,  gołębia kopniesz, 

papier  podrzesz –  pomyśl najpierw, człowieku:  może to jest odpowiedź 

na pytanie przez kogoś postawione.

Tragarz zniknął z Osiedla.  Mówią, że dalej kształty świata przenosi.  



Wszystko po drodze przetłumaczył , lecz od bezsensu nas nie wybawił.

Twardości  żadnej  pod  stopami  nie  czujemy  i chwieje  nami  pod 

Jerychem każdego dnia.

Pod Jerychem już noc tylko stała i ja!

Tamci po domach się rozeszli, każden ze swoją świętością w kieszeni. 

Pierwszy Heniek Pajęczarz ją zgubi – jak między Kubłami Gniewu się 

odlewał to mu wypadła, a oszczanej do domu nie chciał brać.

Połowita  na  trzy  swoją  podzielił  równo,  więc  mu  się  całkiem 

pokruszyła, a Kunerta swój kawałek w ziemi gdzieś zakopała i zapomniała 

gdzie! 

Za  to  Polka  warknęła,  że  świętości  żadnej  nie  chce,  bo  zawsze  była 

święta i gówno jej z tego przyszło!

Tylko staruszek Bodler nachwalić się nie mógł aureoli swojej. Bo jak na 

asfalt  głową  upadł  za  Osiką  Epifanii,  to  mu  się  od  głowy  odczepiła 

i benzynopawim  okiem  w kałuży  do  tej  pory  stoi,  ślicznie  kolorami 

połyskując. Możecie sobie zobaczyć!

Gadaniem  przedestylować  chciałem  Osiedle  w absolut  czysty,  jak 

kryształ. 

Słowem  każdego jednego podsadziłem, żeby do góry trochę się wzbił, 

ponad siebie samego, od szarego, twardego betonu  piętą się odbił i uciekł. 

Świętość  z  nicości  wynicowałem,  z  głowy  własnej,  z  pustego  bąbla, 

któren w betonie się zrobił, Każdego pięknie do świętości  uszykowałem – 

i co?

Po domach się rozeszli, Destylaci!

Sami jedni pod Jerychemśmy zostali –  noc i ja. 



Oboje nieświęci. 

Niepokropieni słowem.

Jutro legendą własnoręczną się wywyższę. 

ŚWIĘTYJA.

Obrąbek dnia już się strzępi nad boiskiem Armagedon. 

Zimno mi. Ręce włożę pod pachy, w kurtce się skulę do ściany Jerycha 

przylgnięty, żeby z ciepła sen ślepy wykluć.

ŚWIĘTYJA.
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