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Towarzysz I Sekretarz KW
Do rąk własnych

Liebe Mutti!

Waleń to jest takie morskie zwierzę,
Niby ryba, a wszak ssak.
Gdy zaś chuć walenia bierze
Wtedy waleń wyje tak (do walenicy):

* * *

Komitet Miejski donosi
Dziś w nocy palił się kościół Mikołaja
Towarzysz Sekretarz zapewne już wie
Bo to po sąsiedzku
W pożarze spłonął Rubens
Obraz Rubensa
Ludzie mówią.
Od zawsze tu był
Ludzie mówią
Ukradli go
Naszego Rubensa
Płaczą
Obserwujemy kto jątrzy
Przeprowadzimy rozmowy
Sytuacja pod kontrolą
Towarzysze z IV Departamentu polecili
Aktyw poinformować
Nie ma Zdjęcia z krzyża
Rubens spłonął w pożarze
Cytuję
KONCERT CHOPINA
Na amen
Chopin dał koncert był dla Radziwiłła,
który wszelako dobra swe lustrując
obecnym nie był. Adres zaś stosowny
przesłał na ręce, pianistę szanując.

Stadt Kalisch - Grosspolen.
Rathaus.
Markt.
Theater.
Spokojne miasto.
Tylko za murami
jidische jatki,
handełe.
I kanał smrodliwy
Babinka.
Był Befehl zasypać czym się da.
Jidische buecher
z książnicy
gniją teraz w ścieku!
Sauber muss sein!
Do domu
Nieprędko wrócę, Mutti!
Był Befehl Direkt nach Osten!
(Przetrzyj proszę z kurzu
na Weihnachten
mego Schillera i Goethego…)

Spieszę uprzejmie donieść
Czego się boisz, głupia,
Czemu nie chcesz iść na całość,
Ja się mogę wstępnie upić
Bo to dobre jest na śmiałość.
Co mi tam durne foki,
Niech se co se chcą gadają,
Jak wystawię ster na całość,
Niech zbierają dupy w troki!
Waleń, jak go najdzie chuć godowa,
Gotów zwalić byle krę,
Co mu tam góra lodowa.
Znajcie, lody, mą i-krę!
Co się boicie, głupie,
Co wam szkodzi iść na całość.
Ja się mogę wstępnie upić,
Żeby wzmocnić wytrzymałość.
Jak w was swym mocnym sterem
Walnę z siłą stu waleni,
Antarktyda biegun zmieni,
Bom jest morza bohaterem!
Ale głoszą wśród waleni

Wiesz, Sam, polej mi jeszcze raz!
Ta wieża Eifﬂa to zardzewiała jest, wiesz?
Kupa żelastwa wbita dumnie w niebo
O krok od Notre Dame, wiesz, Sam?
Nie wiesz, bo przecież nigdy tam nie byłeś.
Hej, zagraj to jeszcze raz,
Roboty przecież jeszcze nie skończyłeś.
Posłuchaj, Sam,
Ty jeden chcesz mnie jeszcze słuchać.
Zimą to wiesz, gwiazdy złocistym blaskiem lśnią.
Śnieżnym bulwarem szliśmy
Ku światłom Tryumfalnego Łuku.
W koronie gałęzi, co się gną,
Pod bielą śnieżystego puchu.
Tylko ona i ja. Do ostatniego brzegu.
Dalej nie było już nic.
Nic, prócz świateł Łuku – i śniegu.
Hej, Sam, zagraj to. Wiesz, co...
To była noc, której zapomnieć nie możesz.
Gwiazdy z nieba spadały,
I Paryż płonął i płonęła Notre Dame.
I runęły łuki i pomniki,
I zawalił się Luwr
Znany ci pewnie, Sam, ze zdjęć.
I Paryż konał, a na gruzach
Tylko ona została – ze mną –
W zapachu Chanel 5. Rozumiesz to, Sam?
Nie, ty nigdy tego nie zrozumiesz.
Hej, zagraj to jeszcze raz.
Roboty przecież jeszcze nie skończyłeś.

5 listopada
Z Imperium Rosyi wyjechał
Dyliżansem
Do Prus
Komorą Graniczną
W Szczypiornie
Rano

Czytam te zabłąkane pocztówki z wakacji i uśmiecham się. Najczęściej przy tych pisanych
jeszcze małą, nieporadną rączką o wielkich, zdawałoby się, problemach. A one w ich wieku
są na prawdę ważne, skoro chcą się nimi z kimś podzielić. Ktoś czuje się za mały, inny
poucza, jak rozmawiać z psem (to oczywiście chłopcy), zaś dziewczynki już nudzą się
dziecinnymi wyliczankami typu Ene due rabe i marzą już, by zostać małą królewną.
A tu kartka się zabłąkała, a przecież ich marzenia są bardzo ważne i trzeba odnaleźć tego,
z kim mały chłopiec bądź dziewczynka chcieli się podzielić. I zawsze znajdą się jacyś dzicy!
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Sto lat po zburzeniu
Kalisz pokazuje rany
Skrywane dotąd
Jakby wstydliwie
W kurzu miejskich archiwów

Josełe, syneczku!

Pamiętasz Paryż, Sam?
Nie. Ty przecież nigdy tam nie byłeś.
Korali świateł na Champs Elisee...
Kobiety w zapachu Chanel 5 nigdy nie odkryłeś
Nagiej przy sobie rano.

Dzień później
Wieczorem
Grał u Skitniewiczów
W Alei Józeﬁny
Na klawikordzie
Cicho
Wystąpienia publicznego
Mimo namów miejscowych
Nie dał

LISTONOSZ II

A mimo tego zakończył przed czasem
Panią koncertu tym samym frasując.
Od fortepianu nagle wstał nie bacząc
na kwiaty w dumnym bukiecie niesione,
Na łąkę milcząc wyszedł, w muzykę wsłuchany,
którą mu grały wciąż chabrowe łany.

PARYŻ (CHANEL NUMER 5)

Niejaki Chopin Mikołajewicz Fryderyk
3 listopada 1830.
Z Warszawy
Dyliżansem wieczornym przybył
Do Kalisza

Odtąd
W mieście
Miru nocnego
Nikto nie mieszajet

Koncert się zaczął z niewielkim spóźnieniem,
Mistrz bowiem stołek w tę to w tę przesuwał,
odległość mierząc swą od klawiatury.
A zbywał przy tym zacnych dam westchnienia,
sugerujące z cicha brak kultury
młodzieńca. Ten nagle włos bujny zarzucił,
w klawisze wtopił smukłe swoje dłonie –
i dźwięki pierwsze z siebie był wyrzucił
nokturnu, co go nocą cicho szepczą błonie.
W klawisze, jak ktoś czujny zliczył,
uderzał tysiąc dwieście cztery razy.
Dodał do tego trzysta sześć bisując.

Wasze Błogorodje!

Nie nam, starym, z mamełe,
życia uczyć się
na nowo
za Wielką Wodą…
Stare drzewa
korzeni nie zapuszczą
na skale Manhattanu.
Ale te skrzypki,
coś na nich tu,
na Złotej, grał,
Josełe,
Rebe obiecał
w podróż wziąć.
Do tej Ameryki…
Rebe dobry człowiek…
Mamełe mu za to
w świetle chanukowych świec
tałes nocami haftuje…
Łzami.

Małe pożółkłe fotograﬁe
Ruin
Urosły raptem do rozmiaru
Ratuszowej ściany
Rogu ulicy
Tej i owej kamienicy
Świadcząc w milczeniu
Tak wtedy tu było
Czerń z bielą
Kamień na kamieniu
Żołnierz w mundurze
Jeden
A tam dwóch
I więcej
Glanz buty
Lśniące pikielhauby
Bujny wąs
Twarze bez emocji
Zwycięzców

WIZYTA ANIOŁA
Popatrz, miła przez okno,
Anioł rozpruł pierzynę,
Świat otulił się bielą,
Śnieg wciąż prószy, więc wiesz
– Mam tu wino czerwcowe.
Wznieśmy toast tym winem –
Za anioła – niezdarę,
Za Twe zdrowie.
Me też.
A gdy sfrunie tu do nas
Ogrzać w cieple kominka
Skrzydła srebrne od śniegu
Ta sierota, to wieszPosadzimy go przy nas
I zapłonie choinka.
I przytulisz aniołka.
Dasz mu buzi.
Mnie też.

My, Niemcy
Lubimy się fotografować
Takiej pamiątki w Heimacie nie było
Przecież nie darmo grzmiały armaty
Przez długie noce i dni
Miasto bezbronne
Obracając w gruz
Czerń z bielą
Kamień na kamieniu
I oni w tle
Nieśmiało
Z tyłu
Wylegli z ruin
W słoneczny dzień
Sierpniowy
Na wszechobecny
Ceglany gruz
Kobiety proste,

Wybuch wystawił
Na publiczny wstyd
Wychodek
Kuchnię
I kaﬂowy piec
Co już nie będzie w nocy grzał
I pokój
Oberwany dziś na pół
Bo drugie pół
Na rumowisku w dole

Żyd w chałacie
Furman
Któremu szrapnel zabił klacz
Bo trzeba żyć
W garnek coś włożyć
Na targ iść
I w jatki zburzone

Odejść stąd – a dokąd
Ogarnąć trzeba co się da
Cmentarz odkopać
Łzę uronić
Nad mogiłą
Uśmiechnąć się do fotografa
Z tyłu
Nieśmiało
W ruiny wrócić
Potem
Wznosić topornie z gruzów
Dla dzieci
Dawny dom

LISTONOSZ V
Moje piękne, zabłąkane pocztówki z wakacji! Wiem, że od was często zależy czyjeś
szczęście, że musicie znaleźć adresata. Ale wiem też, że tam, gdzie zawodzi człowiek,
tam nie zawiedzie natura, los i przeznaczenie. To moja wielka tajemnica i ogromna
nadzieja - pocztowe gołębie. One zawsze traﬁają do domu, choćby z najdalszej podróży.
Do nich więc wołam:
Gołębie wszystkich placów wzywam was,
Z pomników Mickiewicza wszystkich miast,
Z Sukiennic, Placu Zgody, i Teims Squer,
Z Kleparza i Concorde - zerwijcie się!

FIRLEJEK albo ZAPACH ŚWIĄT
- Wiecie… To może trochę dziwne, ale kiedy już ustawię w pokoju choinkę, to siadam,
patrzę na nią, patrzę – i co widzę? Firlejek. Prosty, drewniany przyrząd służący do
mieszania płynów i substancji sproszkowanych, najczęściej naleśników, zwany również
mątewką, lub przez moją żonę - koziołkiem. Widzę go. Jest tam, ukryty w pniaku i kilku
gałązkach, a ja kiedyś wyrżnę go kozikiem z uschłego już drzewka, by jakiś ślad pozostał
po minionym czasie. Tu Proust się wprost przypomina, z jego magdalenką. Nie tą, od
wielkiej polityki, podwarszawską rezydencją MSW i ﬁrlejka 1988, ale z ciasteczkiem
niepozornym, acz ponoć smakowitym. Smak to, nie zapach naturalnie, ale jak to brzmi!
Przytłoczony ponurym dniem i widokami smutnego jutra, machinalnie podniosłem do ust
łyżeczkę herbaty, w której rozmoczyłem kawałek magdalenki. Ale w tej samej chwili, kiedy
łyk pomieszany z okruchami ciasta dotknął mojego podniebienia, zadrżałem czując, że się
we mnie dzieje coś niezwykłego. U mnie tak jest z ﬁrlejkami. Mam ich w szuﬂadzie wiele,
na każdym wyrżnięty jest rok, a każdy ma dla mnie zaklęty na zawsze zapach świąt – i
kiedy jego, to jest ﬁrlejka dotykam, czuję zapach czasu, choć to tylko kawałek wyschniętej,
świerkowej gałęzi. Wystarczy tylko pomyśleć i od razu czuje się ten specyﬁczny aromat.
Święta Bożego Narodzenia pachną wyjątkowo, niepowtarzalne aromaty potraw wigilijnych
oraz wypieków świątecznych łączą się ze sobą i wraz z aromatem świerku tworzą ten
specyﬁczny piękny zapach. A przecież warto do tej bajecznej mieszanki zapachów dodać
jeszcze kilka innych, zapamiętanych z dzieciństwa aromatów. Ot, ﬁrlejek z lat sześćdziesiątych, jeden z moich najstarszych. Pamiętam - tata zabrał mnie ze sobą kupować choinkę.
Był wtedy mróz siarczysty, taki że śnieg aż skrzypiał pod butami. Na rynku stały wozy i konie,
niektóre z workami obroku na głowach, oszronione i pokryte derkami. Woźnice przytupywali
z zimna i zabijali rękami po kożuchach. Pamiętam, że wszędzie unosiła się para: od koni,
ludzi, końskich odchodów i uryny. Tata wybierał choinkę a ja trochę się bałem parujących
koni. Choinki leżały na wozach ośnieżone, prosto z lasu, i jak je tata podnosił to sypały wokół
miałkim śniegiem i pachniały ostro świeżą żywicą. Potem przemarznięci wracaliśmy do domu.
Jak weszliśmy do pokoju to aż buchnęło gorącem od rozpalonej do czerwoności kuchni.
Mama się na nas zezłościła i powiedziała: Ja tu podłogę dopiero co zapastowałam, a wy mi
śnieg nanosicie! Tata wziął drewniany krzyżak, podciął siekierką gałęzie i ustawił choinkę w
kącie pokoju. Potem ją stroiliśmy, tata z mamą, a ja z siostrą podawaliśmy im bombki, orzechy, jabłka i złote cukierki, i klejone łańcuchy. Bombki były wysoko, i oblane woskiem ze
świeczek. A ja do dziś nie zapomniałem tego zapachu parujących koni, uryny i zapastowanej
przez mamę podłogi. I myślę, co wtedy mogło tak pachnieć w kuchni: margaryna czy ceres?
Szarpnięty wzruszeniem wspomnień za gardło namówiłem kiedyś za pomocą pół litra znajomego chłopa, by furmanką przywiózł mi choinkę pod blok. Chłop honorny był – jak wypił, to
i zrobił. Koń zgodnie z tradycją też zrobił co swoje, ja zaś szczęśliwy wniosłem do domu
drzewko, osadziłem je w drewnianym stojaku i zapastowałem żonie panele. Skończyło się to
karą dla chłopa za nielegalną wycinkę, tudzież mandatem za obsranie przez chabetę podwórka, a dla mnie cichymi dniami z żoną przez święta za zapaskudzenie pastą podłogi.
Żona goni mnie już zresztą z tymi ﬁrlejkami do piwnicy, bo w kredensie brakuje dla nich
miejsca. Choinki też już od wielu lat sztuczne, ale ja zawsze znajdę jakąś, w cieple czyjegoś
domowego ogniska wyschniętą, a teraz na śmietniku los swój niechlubnie kończącą. I nie
bacząc na dość szczególny zapach poświątecznych bigosów unoszący się ze śmietnika,
wyrzynam z niej swojego ﬁrlejka, datując go kolejnymi numerami lat. A zapach świąt?
Poczujcie go poprzez wspólne ubieranie choinki, śpiewanie kolęd i rodzinne spotkania. I pomimo tego, że pogoda za oknem jest nieraz paskudna, zobaczcie oczami swojej wyobraźni
puszysty śnieg, wesołego bałwanka i radosne dzieci, rzucające się śnieżnymi kulkami.
Tego życzę wszystkim, których znam. Bo to przecież jest nasz zapach czasu.
Stowarzyszenie
Promocji
Sztuki

łyżka mleka

projekt finansowany
przez Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
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ANDRZEJ TYLCZYŃSKI
Andrzej Tylczyński (ur. 1954)
Absolwent Wydziału Filozoﬁczno-Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność
praca kulturalno–oświatowa).

Od ponad 40 lat pracuje w Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu jako główny specjalista.
Pomysłodawca i szef artystyczny
Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych
Działań Ulicznych „LA STRADA”.
Scenarzysta i reżyser plenerowego „Misterium
Męki Pańskiej” w Kaliszu i okolicznych
miejscowościach (od 1998 r.).
W latach 80-tych współrealizował plenerowe
widowiska „Noc Świętojańska” w Gołuchowie.
W 2008 r. wziął brał w projekcie „Statek komediantów” (międzynarodowy artystyczny rejs
z Moskwy do Sankt Petersburga z okazji 300-lecia powstania miasta).
W 2012 r. był jurorem II Międzynarodowego Festiwalu Klownów „Komediada” w Odessie.
Autor cyklu „Kalendarium Polskie”, w ramach którego realizował m.in. imprezy: „Chleb nasz
powszedni”, „Nie wszystek umrę” „Wigilia polska”, „Pasja w drewnie”, „Wesele wielkopolskie”,
„Spiżarnia”, „Zapusty w karczmie”, „Helena Modrzejewska – zakazany koncert”, „Gusła,
zmory i upiory”, „Ksiądz Bliziński” i wiele innych.
Współautor międzynarodowego projektu wyszehradzkiego „Gateway to La Strada – Brama
do La Strady” (2012, 2014, 2015, 2017) i Warsztatów Teatru Ulicznego.
Przygotowywał wydawnictwa: „Misterium Pasyjne w Kaliszu w latach 1998 – 2006” (2007),
„La Strada news” – magazyn teatru ulicznego w Polsce i Europie (od 2010 r.), albumy: „La
Strada. 25 lat teatru na ulicach Kalisza” (2018 ) i „Męka i śmierć Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Misteria Męki Pańskiej w Kaliszu i w regionie w latach 1994-2019”. (2019).
Kilkukrotnie nagradzany i wyróżniany w Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej.
Autor (z Joanną Walczak) książki Rok z Poezją (Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka
Mleka, w serii BIBLIOTEKA ŁYŻKI MLEKA – pozycja nr 2, 2015).
Zawodowo zajmuje się pisaniem scenariuszy imprez. Amatorsko tłumaczy teksty światowych
przebojów i pisze poezję okolicznościową.
Lubi letni wypoczynek na południu Europy, szczególnie w Hiszpanii, Grecji i na Wyspach
Kanaryjskich.
Mąż Marioli (od 1983 r.), ojciec Mai i Tomasza.

r

projekt i wykonanie Izabela Fietkiewicz-Paszek

JOANNA WALCZAK I ANDRZEJ TYLCZYŃSKI
ROZMOWA TRZECIA: Poezja ma problem
– Witaj Sylwku, spać coś nie za bardzo mogłam. Problem mam. Sama nie wiem,
co ze sobą począć. Chciałabym prościej mówić, żeby mnie ludzie rozumieli. Bo
widzisz, Marysi, jak mówiłeś, cukierka kupiłam. Opowiedziała mi jego smak, tak
pięknie prawiła, tak prosto, z dziecięcą fantazją, że aż łzę uroniłam. Wyczuła to
w moim głosie. Złapała rączką małą i ciepłą moją dłoń, drugą łzę otarła z mojego
polika. Spytała, czy częściej będę ją odwiedzać, bo mało ma przyjaciół.
– Zrobisz, jak będziesz chciała, jesteś wolna. Jak kiedyś po ciemku ze świeczką korków
szukałem, to o mało co bym chałupę z dymem puścił. Tak tylko mówię. Ty, Poezja? A
czemu to niby prościej chcesz mówić? Jak znam życie, to tym twoim ludziom wcale na
tym nie zależy. Im mniej rozumieją, tym łatwiej kupują! No, nie? Że niby mądre takie.
Drugie dno widzą! Jak ja drugie dno zobaczę we ﬂaszce, to spać się kładę. Raz, jak
mnie przed sąd postawiła władza, to mój papuga – adwokat znaczy się z urzędu – tak
sędzinę słowami ogłupił, że tylko ręką machnęła i miesiąc w zawiasach dała za czyn
nieobyczajny w miejscu publicznym. Za odlewanie, znaczy się, w krzakach. Po prostu.
I coś mi się zdaje, Po, że ty tak naprawdę to nie wiesz, co i do kogo chcesz mówić?

– Wiem, że to ode mnie zależy, co zrobię. Marysi napomknęłam, że będę ją odwiedzać
czasem. Opowiedzieć zmiany pór roku, kolory nieba, roślin – obiecałam. Sylwek, co chcę
mówić, to ja wiem. Tylko coraz gorzej – do kogo. Już sama nie wiem. Wiesz Sylwuś, ja
sercem patrzę, duszą, a ty to rozumem widzisz, czego ja nie dostrzegam. Widzisz
upływający czas, podczas gdy ja jeno do jego opisywania się biorę. I tak dobitnie umiesz
to powiedzieć. Tak, że każdy zrozumie.
– No tak, ty Marysi świat najpiękniej opowiesz. Tylko to i owo opuść, sama wiesz co.
A z tym gadaniem do ludzi… Był tu taki jeden, cuda ludziom obiecywał, chłopom nawet
baby na spółę. Partyjny my go nazywali, bo komuch był. A ludzie to za głupka go mieli
i choćby nawet co prawdziwego im gadał, to go nie słuchali. Bo nocami, jak sobie wypił,
to po ulicach chodził i wiesz co śpiewał (ryczał raczej)?: Serdeczna Matko, opiekunko
ludzi, Niech Cię płacz sierot do litości zbudzi…. On niewiarygodny był, Poezja! Wierzyć
tobie ludzie muszą, nawet jak gorzko mówisz. Naleweczki? Bo od gadania mi zaschło.
– Oj tak, chętnie, poproszę. I mnie zaschło. Ciepło się robi. Może na spacer jakiś
do lasu pójdziemy później?

– W lesie ciebie, Poezja, pełno. Może tak i trzeba? Chociaż, jak kto chce, to ciebie i w
lustrze upstrzonym przez muchy zobaczy. I w szybce odrapanych drzwiczek od starego
kredensu. Nawet w wypastowanej świeżo na święta podłodze, kiedy jeszcze cię tu nie
było, to już się przeglądałaś. Patrzeć tylko trzeba. To twoje zdrowie!
– Pięknieś to ujął. Aż lico mi zapłonęło rumieńcem.... Zdrówko Sylwuś!
Andrzej Tylczyński, ROK Z POEZJĄ, w serii BIBLIOTEKA ŁYŻKI MLEKA nr 2, Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2015

WYSPY
Marzą mi się wyspy. Cały rok wyspy mi się marzą. To nic, że na dworze plucha, zimno,
śnieg pada – ja wciąż widzę moje skąpane w blasku słońca – wyspy. Więc nie bacząc na
podłą pogodę udaję się do zaprzyjaźnionego biura podróży, biorę katalog ofert na 2017 rok,
wracam, parzę kawę – I oddaję się lekturze. Czego tam nie ma! Eleganckie hotele, palmy,
piaszczyste plaże, opaleni ludzie, kuchnia, że ślinka cieknie! Wybór trudny, ale znajduję
Swój hotel. Robię przedpłatę, pakuję walizki (to nic, że wcześnie!) – I teraz już tylko liczę
dni do wylotu. Jestem na lotnisku, ja – od teraz turysta! Przy odprawie prawie sami młodzi
ludzie. Oni też lecą. Marzą im się, jak I mnie – wyspy. I realizują swe marzenia. O palmach,
złocistej plaży, ciepłym morzu, nocach pod gwiazdami, z gitarą, śpiewem I przyjaciółmi.
Tak jak ja – lecą ku słońcu!
LISTONOSZ IV
Ileż miłości kryją te moje zabłąkane kartki z wakacji! Ileż zadumy ale i radosnej nadziei,
nawet gdy pada deszczyk, jak w różowej piosence. Warto zanurzyć się wtedy w zielonym
gaju i z perspektywy jego chłodnego cienia patrzeć sercem na świat. Na słoneczną plaże,
na tajemnicze, bezkresne morze, które kusi od wieków żeglarzy: Żegluj! Odkrywaj nieznane!
Kochaj przygodę! Kochaj ludzi całym swym sercem!"
PO PROSTU HAK
Dziś rano za oknem zobaczyłem hak. Wisiał podpięty do solidnej, stalowej liny. Zwisały
z niego inne, cienkie linki. Na pewno przyjechali po drzewo, o które pytała w ogłoszeniu
administracja wspólnoty. Drzewo rośnie pomiędzy blokiem, w którym mieszkam, blokiem
naprzeciwko i starą kamienicą między nimi. Jest wyższe od nich wszystkich. Administracja
za pomocą ogłoszenia na klatce schodowej demokratycznie pytała lokatorów, kto jest za,
a kto przeciw wycięciu drzewa. Administracja rzadko pyta, z reguły informuje, nakazuje lub
zakazuje. Ostatnio na przykład w piwnicy, gdzie zwykli pijać wieczorami blokowi pijaczkowie,
przyklejono w ciemnym kącie kartkę z napisem: Nie szczać tutaj, bo strasznie śmierdzi.
Teraz widać chłopy szczają w puste słoiki po kiszonych ogórkach, bo śmierdzi jakby mniej.
A w tym blokowym referendum musiało zwyciężyć lobby samochodowe, bo komu jak nie
im zależeć może na wycięciu samotnego drzewa? Podobno posadził je murarz Kubala z
parteru, kiedy brygada oblewała świeżo położoną na dachu bloku wiechę. Był już mocno
wypity i wykrzykiwał po nocy, że oto dom wybudował, drzewo posadzi a syna, jak do domu
wróci to spłodzi, bo córek ma już trzy. Po czym liche drzewko z okolicznego trawnika wyrwał
i w samym środku podwórka przy użyciu szpadla wkopał. A tak w ogóle to dobry był z niego
chłop, ale zmarł niedawno, bo rak go stoczył.Drzewo rosło wraz z blokowymi dzieciakami,
aż przerosło bloki i kamienicę. Teraz chcą je usunąć. Stąd ten hak. Musi stać za nim potężny
dźwig, z wysięgnikiem wyższym niż budynki. Nawet już słychać warkot silnika. Opuszczą
hak, podczepią drzewo do linek. Tak trzeba. Inaczej spadnie na któryś dach i katastrofa
budowlana murowana, jakby nie patrzeć. Przydałby się jakiś Greepeace z jego młodymi
aktywistami. Przywiązali by się do drzewa i nie pozwolili go ruszyć. A człowiek już nie te lata
ma, żeby za zielonego szajbusa robić i natury bronić. Oho, hak się poruszył! Zaraz opaszą
pień stalowymi linkami. Potem pan pilarz podejdzie ze swą spalinową pilarką, wytnie w
drzewie klin, spojrzy okiem fachowca i dokona równie fachowego cięcia po pniu, aż wióry
żywicą pachnące wkoło polecą! Najwyższy czas wziąć kamerkę, wyjść przed blok i ﬁlmik
nakręcić. Chociaż on, niczym memento, po drzewie pozostanie. Nazwę go: Drzewo murarza
Kubali wędruje za nim do nieba. Tylko, że to za długie i zbyt patetyczne. Więc może krótko:
Po prostu hak?

