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Franciszka



wiat, w którym wzrasta³em by³ surowy, jak roz³upane drewno, wpisany w krwiobieg ziemi, corocznych
sianokosów, ¿niw i wrzeniowych wykopków. Ponad
nim rozci¹ga³a siê daleka przestrzeñ rodzinnych tradycji, o których prawie nikt g³ono nie mówi³; mo¿e
tylko niekiedy Franciszka wzdycha³a g³êboko, ukrywaj¹c twarz w d³oniach i wa¿¹c przesz³oæ. I dostrzega³em w jej oczach naturalne zadziwienie, dumê, ¿e
dzieñ za dniem trwa w zgodzie z odwieczn¹ tajemnic¹, która niczym balsam koi zbola³e miejsca pamiêci. Prawie nigdy nie wychyla³a siê poza w³asny kawa³ek ziemi. Jej dom znajdowa³ siê w g³êbi wioski, tu¿
obok wzniesienia, na którym zbudowano czteroklasow¹
szko³ê podstawow¹. Dzieci zbiega³y siê tam codziennie, jakby w przeczuciu, ¿e co odmieni ich monotonny los, przywieje ¿yciow¹ niespodziankê. Franciszka
równie¿, przeskakuj¹c kilka szczebli drogi, przychodzi³a do tej szko³y. Lubi³a przegl¹daæ siê w oknie klasy i liczyæ przefruwaj¹ce ptaki. Czêsto te¿ pozostawa³a nieco d³u¿ej na szkolnym korytarzu przys³uchuj¹c
siê szumowi wiatru, który rysowa³ na cianach zwiewne
mozaiki. Wówczas przyk³ada³a rêce do piersi i piewa³a piosenki, oddychaj¹c g³êboko i czysto. Zna³a ich
wiele, bo wci¹¿ otula³y j¹ ró¿ne g³osy, zapamiêtywane
s³owa kocielnych odpustów i wi¹tecznych barw.
Ale beztroska m³odych lat szybko minê³a. Nie
by³o czasu na dalsz¹ naukê. Nale¿a³o, zgodnie z rytmem przyrody, wyjæ za m¹¿, zaj¹æ siê gospodarstwem
i rodz¹cym siê pod sercem nowym ¿yciem. Mi³oæ
wydawa³a siê czym naturalnym, choæ trudnym do
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opanowania. M¹¿, mój ojciec, nie okazywa³ matce
specjalnych znaków czu³oci, gnany mêskim instynktem. Zdarza³o siê jednak, ¿e obejmowa³ Franciszkê
w mocnym ucisku i tañczy³, wiruj¹c w ob³okach kurzu, który tworzy³ nad nimi ¿ó³ty baldachim. Wtedy
ich twarze przypomina³y monstrancjê wêdruj¹c¹ przez
wie w Bo¿e Cia³o, rozpromienione, czu³e na ka¿de
dotkniêcie i krople deszczu. Zdarza³o siê tak przewa¿nie w niedziele, kiedy prace w polu cich³y, a zwierzêta
pozostawa³y w zagrodach na d³u¿ej. Ojciec zak³ada³
konia i jecha³ powoli, rytmicznie wymachuj¹c biczem.
Z podwórza wybiegali ch³opcy s¹siadów, ciskaj¹c
w garci pierwszokomunijne ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa i wskakiwali na furê. Franciszka siada³a na przodzie intonuj¹c godzinki. S³oñce owietla³o drogê. Tu¿
przed miasteczkiem wszyscy zeskakiwali z wozu, wk³adali odwiêtne buty, a ojciec skrêca³ papierosa, który
dopiero po zakoñczeniu sumy stawa³ siê ród³em przyjemnoci. W kociele przestrzegano okrelonych zasad. Mê¿czyni zajmowali miejsca po prawej stronie,
kobiety za po lewej. Przy konfesjona³ach przytwierdzono tabliczki: Tu spowiadaj¹ siê mê¿czyni, Tu
spowiadaj¹ siê kobiety. Ksi¹dz proboszcz wita³ przyby³ych z umiechem, wiedz¹c, ¿e nale¿ny mu szacunek nigdy go nie ominie. Latem konie pozostawa³y przy
wozach, przywi¹zane lejcami do pni drzew, które zwartym murem okr¹¿a³y wi¹tyniê. Nikt nie odwa¿y³ siê
przeszkadzaæ w modlitwie. Na czas liturgii zamiera³o
dookolne istnienie. Deszcz tylko pozostawa³ niewzruszony na proby wiernych i gêst¹ siatk¹ sp³ywa³ na
dywan traw, lici i d³ugich okien, pozbawionych zas³on. Pewnego dnia podczas Mszy wiêtej piorun uderzy³ w dzwonnicê. Rozleg³ siê silny trzask, choæ nikt
nie poruszy³ liny ³¹cz¹cej serce dzwonu z pod³og¹.
Proboszcz wypuci³ kielich z r¹k, a wino rozla³o siê
po prezbiterium. Franciszka pierwsza podbieg³a do

o³tarza i bior¹c w d³onie czerwone krople przytula³a je
do ust. W zamieszaniu i zarazem ciszy na cianach
kocio³a pojawi³y siê zygzaki ods³aniaj¹ce miejsca po
uderzeniach niebieskich iskier. Ojciec sta³ nieruchomo w drzwiach, gryz³ wargi i powtarza³: Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e zmi³uj siê nade mn¹.
Od tamtego wydarzenia ludzie z bojani¹ przekraczali progi kocio³a. Zamalowano ciemne znaki
gniewu z niebios, proboszcz coraz czêciej przesiadywa³ w pokoju plebanii, niemo poruszaj¹c wargami.
Podczas uroczystoci Podwy¿szenia Krzy¿a nagle zas³ab³. Po kilku dniach ju¿ nie ¿y³. Na wieæ o tym ojciec pobieg³ do lasu, chodzi³ w gêstwinie, nacina³ no¿em korê drzew, p³oszy³ z rozmys³em lisy i sarny.
Wieczorem zjawi³ siê w domu i w milczeniu po³o¿y³
siê spaæ. Nastêpnego ranka wzi¹³ siekierê, szpadel,
wiadro z wod¹ i gdzie wybieg³. Franciszka ruszy³a
jego ladami. Nie mog³a go znaleæ przez ca³y dzieñ.
Wróci³a zaniepokojona, dr¿¹ca, pe³na obaw. Ojciec nie
zjawia³ siê. Min¹³ jeden, nastêpnie drugi tydzieñ. Franciszka zapala³a w oknie wiece. Modli³a siê, ale ojciec
nie pojawia³ siê na horyzoncie. Dopiero po kilku miesi¹cach przes³a³ list, ¿e niebawem wróci, i prosi³, abymy nikomu nie mówili o tym. Milczelimy wiêc, ocieraj¹c ukradkiem spocone czo³a. Franciszka nadal
odmawia³a wszystkie trzy czêci ró¿añca, ¿egna³a siê
przed obrazem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Wiedzia³a, ¿e nie starcza jej si³ na pokonanie up³ywaj¹cego czasu, a bardzo pragnê³a bliskoci mê¿a. Jej
cia³o wczesn¹ noc¹ wyd³u¿a³o siê, w oczekiwaniu,
w pragnieniu, w p³omieniu. Czerwieni³a wargi, zaciska³a palce, otulaj¹c d³oni¹ puste miejsce po mê¿u. Niekiedy nagle wstawa³a z ³ó¿ka, bra³a córkê za rêkê
i obie wybiega³y do ogrodu. Tam w otoczeniu jab³oni,
agrestów i malin trzyma³y siê za rêce, podskakiwa³y
w uniesieniu, przytula³y czule. Mokra ziemia klei³a siê
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do ich r¹k, zimny powiew zamyka³ usta; one jednak
nie przestawa³y tañczyæ, miaæ siê i bawiæ. Jakby wiat
unosi³ je na swoich ramionach, wymazywa³ ból i têsknotê. Po chwili wraca³y do domu i polewaj¹c wod¹
poranione igie³kami ostów ramiona z zawstydzeniem
unika³y w³asnego wzroku i cicho zasypia³y. Za oknami wita³ ju¿ kolejny dzieñ. Franciszka przewraca³a
siê bezszelestnie, w pó³nie wypowiadaj¹c trudne do
zrozumienia s³owa, tuli³a siê do ciany i zapada³a
w nieruchomy sen.
Gwiazdy nad domem zatrzymywa³y siê, lecz
ojciec nie widzia³ ich. Nie pieszy³ siê, nios¹c w sobie
rany, o których nie wiedzielimy i z którymi  jak póniej okaza³o siê  musia³ walczyæ sam. Nasze pomocne gesty jedynie utrudnia³y mu powrót. Niemniej jednak, czekalimy w coraz wiêkszym zniecierpliwieniu,
w powoli rodz¹cym siê ¿alu. I której niedzieli g³oniej ni¿ zwykle skrzypnê³y zawiasy podwórkowej furtki. Go³êbie zastuka³y w okno kuchni, Franciszka porzuci³a fartuch i wybieg³a na ganek. Ojciec sta³ przy
p³ocie i powoli liczy³ kroki do domu. Us³ysza³em dobiegaj¹cy niewyrany szept: siedemnacie tysiêcy i jeden... Franciszka
unios³a rêce do
góry, a ojciec umiechn¹³ siê, jak
nigdy dot¹d, ³agodnie i wstydliwie.
Ich cia³a rozko³ysa³y siê na wietrze
i stopi³y w jedno.
Na tê chwilê. Na
nowy pocz¹tek.
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W domu

Gdy jestem w domu
piszê wiersz o matce,
chocia¿ mam przed sob¹
ca³y wiat.
Jej oczy prosz¹ o przebaczenie
wszystkich grzechów mego ¿ycia.
Jej cisza tak samotna,
¿e nie mam odwagi
na jakiekolwiek s³owo.
Jej rêce wybuchaj¹
niewidzialn¹ czu³oci¹.
W jej sercu
mieszka Bóg
i pozwala iæ, umieraæ,
têskniæ.
Gdy jestem w domu,
przestaj¹ kusiæ marzenia.
Wasilków, XII 2001
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Kolana

Nasz dom

W zgie³ku chwil lni serce,
bolesna brama wiata

Nasz dom, tu¿ przy ulicy.
Nie mogê zasn¹æ, przewracam siê
z k¹ta w k¹t, przyzywam
wyobraniê, poruszam ustami,
klêkam, by zag³uszyæ dobiegaj¹cy
wiat. Franciszka i Krzysztof
pi¹ spokojnie, otuleni
¿yciem i mi³oci¹. Ja, opustosza³y,
jak po wiosennej nawa³nicy,
zasn¹æ nie mogê i widzê,
¿e nie warto by³o czekaæ
z dziêkczynieniem.

i podtrzymuje zapa³,
który jest we mnie,
choæ nie potrafiê
wydobyæ z niego mocy.
Na szczêcie, mama Franciszka
stoi obok i tuli moje zmursza³e
kolana, zwyciê¿a.
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Ojciec i matka

Chcê byæ przy Tobie,
bo nie z Tob¹ przecie¿,
który ukryty.
Chcê odczuwaæ cia³o i krew,
narodzenie i cierpienie.
Nie muszê Ciebie widzieæ,
choæ wzrok daje szczêcie.
Chcê byæ przy Tobie,
jak ojciec i matka,
gdy ich ³¹czy³ dla mnie.
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Pierwszy znak

Ca³e lato rozci¹ga³em z matk¹
przecierad³a, koce i pokrowce.
Nie moglimy zatrzymaæ ¿adnej
chwili. W przecierad³ach, kocach,
pokrowcach czai³a siê wyblak³a
mieræ. Odk¹d zabrak³o ojca
Józefa, mieszka z nami, a przestworza
wo³aj¹: lato to pierwszy znak.
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Z dzieciñstwa

Franciszka i Józef, na podwórzu,
rankiem, wyruszaj¹ w pole
i wspólne ¿ycie; dalej: cie¿ka
do kocio³a, z kopi¹ drogi krzy¿owej
zapomnianego mistrza; plebania
z ksiêdzem Piotrem, który przewidzia³
moj¹ bezradnoæ i szczêcie;
zabawy w Indian i pierwsze grzechy,
pozbawione jeszcze ciê¿aru,
otulone oddechem konfesjona³u;
zapach lasu, wody, wigilii;
rozmowy o dziewczêtach, polityce,
Zachodzie; oczekiwania na przystankach,
w szkole, na ulicy, by co siê zmieni³o
i nadesz³a pe³nia czasu.
Wyros³em z prostej przyczyny:
z mi³osnej obfitoci.
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Dopiero teraz

Syn

Dopiero teraz naprawdê umieram,
mamo, i moja bezradnoæ nabra³a
kszta³tów; ju¿ nic nie mogê uczyniæ:
ani obj¹æ ciê, uczesaæ, obci¹æ paznokci
u r¹k i nóg, choæ ty nadal siedzisz
na sto³eczku, przy ogniu (bo w rodku
lata jest ci zimno); mówisz, ¿e czas
nadszed³, ¿e wszystko boli i modlisz siê
do siedmiu ran Pana Jezusa, w których
ukry³ ciê Bóg, bymy mogli i umieli
cierpieæ, jak wszyscy i wszystko.

Siedzê opustosza³y, jak po wyroku,
choæ wiem, ¿e to mi³oæ powlek³a
biel¹ oczy, oddali³a stopy; obejmujê
wiêc przestrzeñ, miarowo wrastam
w ziemiê, by, mamo, mog³a mnie
przygarn¹æ i przedstawiæ Bogu
jako dobrego syna.

Dopiero teraz naprawdê umieram,
i nie ¿alê siê na mi³oæ, która pozosta³a.
Wasilków, czerwiec 2002
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M¹droæ

Nie chroni mnie ju¿ twarz
Franciszki, niebo w oknie,
bez chmur, ani ró¿aniec,
którym owin¹³em jej rêce
trumienne; jestem kim
innym, teraz, i nie powróc¹
niewinne lata;
dzisiaj mogê tylko
oczyszczaæ je z w³asnych
królestw, z nabytej m¹droci,
która przygas³a,
jako ogieñ w palenisku,
w wietrzn¹ noc
i nie owietla ¿adnej drogi.
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Mamo!
Irenie, Gra¿ynie, Krzysztofowi
Mamo, gdzie jeste teraz?
Gdzie Twoje oczy i Twój jasny umiech,
gdzie od³o¿ony na krawêdzi ³ó¿ka
k³êbek Twych w³osów, na krótko tylko
zatrzymany w czasie.
Co dzisiaj robisz, gdy wszystko wiadome
i nie potrzebujesz ¿adnej filozofii?
Czy w niebie wiara jest jeszcze potrzebna,
czy mo¿e mi³oæ wystarcza jedynie,
mi³oæ bêd¹ca w niebie ca³ym wiatem?
Mamo, ja nie wiem,
wiêc nie dziw siê, proszê,
¿e wzywam Ciebie na pomoc jak wiat³o,
by wyjawi³a to, co wiedzieæ trzeba,
chc¹c byæ szczêliwym ze sob¹ i wszêdzie.
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Inna droga

Poduszka

Jezu, mama Franciszka umiera,
jak wszystko, co ¿yje na ziemi;
powoli gasn¹ jej oczy i usta;
tylko serce pod¹¿a inn¹ drog¹,
bo wie, ¿e nie zdo³a go zatrzymaæ
ani ból, ani strach, ani roz³¹ka,
ani cokolwiek innego.

Wiem, bardzo trudno wybaczyæ poduszce,
¿e nie chce przyj¹æ ³agodniejszej pozy,
kiedy uderzam g³ow¹ o jej serce;
ale to przecie¿ zwyk³a pora senna
i nie wypada zajmowaæ siê sob¹,
raz porzuciwszy marzenia o nocy,
wygodnej, b³ogiej jak ³o¿e ma³¿eñskie.
Wiem, bardzo trudno wybaczyæ poduszce,
kiedy umiera z kim, kogo kochamy.
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Niebo

W d³oniach mojej mamy
Franciszki, niebo pachnie:
paproci¹, ¿urawin¹, ¿ytem,
skrzypem i nie u¿ala siê
nad wiatem.
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Twoje w³osy
Irenie, Gra¿ynie, Krzysztofowi
Rozczesujê twoje w³osy, matko,
spinam fioletow¹ wst¹¿k¹,
¿ycie blednie woko³o,
choæ nie ogl¹damy siê za siebie.
To, co piêknem by³o jest tu,
gdy twoje d³onie ca³ujê,
a ty, umiechasz siê,
jakby mia³a dwadziecia lat.
Mówisz, matko, spokojnie:
dziêkujmy za wszystko
cokolwiek siê sta³o i stanie
w Bo¿ym wiecie.
Rozczesujê twoje w³osy, matko,
a¿ do dzisiaj,
a¿ do skoñczenia wiata.
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Imieniny

Na imieniny Matki
ubralimy chabrami stó³,
krzes³o, komodê jeszcze
z epoki Pi³sudskiego.
Co rok powtarzalimy
to wiêto.
A dzisiaj nie mamy
ani chwili do stracenia,
ani sto³u, ani krzes³a,
ani komody Pi³sudskiego,
tylko ¿ycie,
tak potrzebne,
tak zbawienne.
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Pogrzeb
Mojemu bratu Krzysztofowi,
wspó³autorowi tego wiersza
Za oknem mego ¿ycia
godz¹ siê ze sob¹ ostateczne
sprzecznoci: serce dzwonu
uderza miarowo, bezbolenie.
Cia³o mojego taty, Józefa,
skupione na tym, co istnieje
naprawdê,
ja skupiony na bólu,
a nasza mama Franciszka,
có¿, lubi podró¿owaæ,
ciekawe, gdzie jest
teraz?
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Nie mogê

Nie mogê wspomóc swojej matki.
Jej wzrok ciemnia siê, nie s³yszy
nawo³ywania wiata; nawet piêkna
m³odoæ ucich³a, bez oklasków.
Matka chodzi z k¹ta w k¹t,
przesiaduje w oknie i powtarza
ka¿dego dnia coraz wyraniej:
Bóg tak chcia³, Bóg tak chcia³
i nie mam ¿alu do nikogo.
Nie mogê wspomóc swojej matki,
ani siebie, ani cokolwiek innego.
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Si³a

Jestem przy tobie, mamo,
choæ tego jestem nie mo¿esz
dotkn¹æ;
oczyszczam z lici grób,
stawiam wazon z kwiatami,
jak wszyscy, którzy boj¹ siê mierci.
A ty nie patrzysz na mnie,
choæ by³a pod krzy¿em,
wiesz, ¿e potrzebujê raczej si³y,
ni¿ znaku, który teraz niczego
nie przemienia.
Wasilków, listopad 2004
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Odesz³a

Twoje oczy nigdy nie rozstawa³y siê
z piêknem i ³agodnoci¹;
by³a cierpliwa ponad doskona³¹
cierpliwoæ;
widywa³em, jak mrówki, biedronki,
a nawet muchy, garnê³y siê do ciebie
po odrobinê czu³oci; a dzisiaj:
odesz³a z naszych stron,
choæ nie mogê wyranie stwierdziæ,
czy na pewno.
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Wesele

P

oranne mg³y unosi³y wioskê na swoich mlecznych
ramionach. Szczekanie psów przypomina³o Franciszce, ¿e ju¿ czas wstawaæ, rozpaliæ w piecu i przygotowaæ pokarm zwierzêtom. Szybko wiêc zdjê³a nocn¹
koszulê, w³o¿y³a d³ug¹ sukienkê i spojrza³a w okno,
chc¹c wyprzedziæ nadchodz¹c¹ jasnoæ. Dzieñ wita³
j¹ spokojnie, choæ ona wiedzia³a, ¿e nie zazna ¿adnego uciszenia, bo przecie¿ umówiona jest na pierwsze
spotkanie, pierwsze dr¿¹ce s³owa. Jak to bêdzie? 
powtarza³a cicho, mieszaj¹c w wiadrze gor¹ce ziemniaki i m¹kê. Pochylona nad ogromnym, cynowym
kot³em nie zauwa¿y³a cienia przesuwaj¹cego siê po
cianie letniej przybudówki. Nagle poczu³a na oczach
przepaskê z r¹k i niemia³y poca³unek. Zamar³a z udawanego przera¿enia, bo wiedzia³a, ¿e to Józef odwa¿y³ siê przybiec tak rano. Chwyci³ j¹ wpó³ i poci¹gn¹³
w stronê drzwi. Po chwili siedzieli razem, dotykaj¹c
siê koniuszkami palców.
Wyjdziesz za mnie, szepta³, ocieraj¹c pot
z czo³a, a Franciszka nie mog³a wydobyæ z siebie s³owa; porusza³a tylko wargami, przypominaj¹c to wszystko, co s³ysza³a od s¹siadów, ¿e Józef jest nerwowy,
ponury, ¿e rzadko umiecha siê, ¿e zdolny jest w³aciwie do wszystkiego. Rzeczywicie, widywa³a go nieraz, jak gromi³ krowy na pastwisku, k³óci³ siê z gospodarzami, obrzuca³ mokr¹ glin¹ przechodz¹ce
dziewczyny. Czêsto milcza³, zapatrzony w drobiny py³u
wiruj¹ce nad powierzchni¹ drogi. Potrafi³ przesiedzieæ
na ³awce przed domem niemal ca³y dzieñ, choæ pracy
mu nigdy nie brakowa³o. Ale mo¿na by³o dostrzec
w jego twarzy dziwn¹ zawziêtoæ, jakby opór prze 39 

ciwko wszystkiemu, co nie poddawa³o siê naciskowi
myli i zmusza³o do kompromisów. Franciszka milcza³a nadal, a Józef niepewnie obraca³ w d³oni kawa³ek patyka, który podniós³ z pokrytej sianem pod³ogi.
wiat³o przedostawa³o siê przez szczeliny miêdzy deskami, ods³aniaj¹c coraz wiêcej przestrzeni. Czas
przed³u¿a³ ciszê, a oni jakby zapomnieli o sobie, oczekuj¹c na jakikolwiek ruch d³oni, powietrza, witu.
Chcieli us³yszeæ s³owa, które wypowiedzia³by kto
inny, za nich, w ich imieniu. Kto nieznany, ale bliski,
czu³y na ludzk¹ nieporadnoæ. Tymczasem niczego nie
s³yszeli, oprócz dalekich odg³osów przeje¿d¿aj¹cego
poci¹gu i pierwsze krzyki kuropatw, które trzepota³y
skrzyd³ami na pocz¹tek dnia, próbuj¹c wznieæ siê
w górê. Niestety, po kilku próbach opada³y na ziemiê,
niczym przes¹czone wod¹ snopy ¿yta. Józef wsta³
i pobieg³ za nimi, pozostawiaj¹c otwarte drzwi szopy,
a Franciszka nie mog³a oderwaæ cia³a od wilgotnej ziemi, zapominaj¹c, ¿e noc jeszcze nie minê³a. Pozostawa³a nieruchoma, jakby umówi³a siê z wiatrem, ¿e nie
bêdzie przeszkadza³ rodz¹cej siê historii. Po chwili
jednak zerwa³a siê z miejsca i zamknê³a ciê¿kie drzwi.
Wiedzia³a, ¿e los nie zatrzyma³ siê w jej sercu i ona
teraz nie wie, co czyniæ dalej. Na widok Józefa zawsze odczuwa³a przeci¹g³e k³ucie w górnej czêci bioder. W³osy nabiera³y ciê¿aru i nie pozwala³y na jasne
spojrzenie. Pragnê³a, ¿eby patrzy³ na ni¹ coraz intensywniej, zaborczo niemal. Dzisiaj jednak zabrak³o jej
wytrwa³oci. Franciszka nie spodziewa³a siê zreszt¹
nag³ego zwrotu, przeczuwa³a jedynie, ¿e powinna
pierwsza zdobyæ siê na odwagê i og³osiæ ca³emu wiatu, ¿e jest zakochana. I mo¿e uznaæ siê za kogo szczêliwego, wybranego z grona boginek. Nie tak ³atwo
przecie¿ zdobywa³o siê mê¿czyznê, który zapewni³by
domow¹ opiekê i siln¹ rêk¹ podtrzymywa³ to, co mog³o siê kruszyæ i rozsypywaæ. Dlatego nastêpnego dnia

wybra³a siê z popiechem do Bia³egostoku, do pracowni fotograficznej Szymborskiego, aby zrobiæ sobie
zdjêcie. Patrz¹c na wyd³u¿ony portret nie bardzo mog³a rozpoznaæ w nim siebie. Wygl¹da³a m³odo, a podcienie czarnej sukienki spiête srebrn¹ broszk¹ wydawa³y siê nienaturalne. Ale ucieszy³a siê, ¿e jej piersi
nabra³y wyranych kszta³tów, jakby oznajmiaj¹c
wszem i wobec, ¿e mo¿e stan¹æ na lubnym kobiercu.
Zauwa¿y³a te¿ delikatn¹ kropkê na lewym policzku,
wysepkê ufnoci, ¿e jej wybór jest odpowiedni, choæ
naznaczony przeczuwanym wyrzeczeniem. Muszê 
wzdycha³a  poddaæ siê temu, co bêdzie. Nie mogê
uciekaæ przed sob¹, ani baæ siê Józefa. On sta³ przy
niej na zdjêciu, czule dotyka³ jej w³osów, zamyka³ przestrzeñ ¿ycia. Nieco inny ni¿ zwykle, rozluniony i dumny. Mê¿czyzna wie, kiedy odniós³ zwyciêstwo. Schowa³a wiêc zdjêcie do pod³u¿nej, obszytej futrem,
torebki, któr¹ odziedziczy³a po babce Mariannie, zdjê³a
pantofle i boso powróci³a do wsi.
Nastêpnego dnia krajobraz za oknem domu
wydawa³ siê bardziej tajemniczy. Franciszka od rana
myla³a tylko o jednym: jak powiedzieæ Józefowi, ¿e
mog¹ byæ razem, ¿e tylko mieræ ich rozdzieli, ¿e mi³oæ nie potrzebuje wytwornych gestów ani luksusu.
Mi³oci wystarcza pos³anie z zieleni, ³yk wody, dotyk
i modlitwa. Zaciska³a d³onie z przejêcia, niepewnym
krokiem id¹c skrajem drogi. S¹siedzi spogl¹dali na ni¹
ze zdziwieniem, widz¹c jej promienny umiech i taneczny krok. Co siê sta³o, pytali; czy¿by ustali³a termin lubu? Wiemy, ¿e spotykasz siê ukradkiem z Józefem, a zreszt¹, sam Józef wypiewa³ nam o swoich
planach. Przyjdziemy wszyscy, zobaczysz, wszyscy, jak
okiem siêgn¹æ. I rzeczywicie, na wieæ o lubie Franciszki z Józefem zebra³a siê rada parafialna, ¿eby ustaliæ
szczegó³y dzia³añ. Przede wszystkim zarz¹dzono generalne sprz¹tanie gospodarskich obejæ i ogrodów.
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W oknach pojawi³y siê kolorowe wst¹¿ki, wycinanki
i lampiony. Wójt Bronis³aw Sochoñ (wszyscy we wsi
nosili to samo nazwisko) osobicie zakaza³ do czasu
wesela wiêkszych zgromadzeñ i d³ugiego przesiadywania w gospodzie. Rozpoczêto przygotowania kulinarne, a zawodowy wodzirej Zdzis³aw mia³ czuwaæ,
aby nikt nie wykorzysta³ nadchodz¹cej uroczystoci
do wyrównywania osobistych porachunków, co nale¿a³o niemal do zbiorowego obyczaju. Franciszka zamknê³a siê w swoim pokoju, przymierza³a lubn¹ sukniê i uk³ada³a w³osy. Nie prosi³a o ¿adn¹ pomoc.
Chcia³a sama zas³u¿yæ na przyjazne obmowy i umiechy. Tylko krawcowa, jej ciotka Zofia, doradza³a przy
ostatnich przymiarkach. Ale, tak naprawdê, m³odoæ
i duchowa czystoæ by³y najpiêkniejszym weselnym
strojem. Wiedz¹c o tym Franciszka zadba³a jednak
o ka¿dy szczegó³. Sukienka mia³a dwa wciêcia w talii,
u góry przy rami¹czkach znajdowa³y siê delikatne
srebrne draperie, a ca³oci dope³nia³ b³êkitno-bia³y
welon, chyba nazbyt d³ugi, jak na wyobra¿enia wiejskich plotek. Franciszka nie obawia³a siê jednak k¹liwych uwag; raczej stara³a siê przypodobaæ Józefowi,
który wygl¹da³ jak myliwy, tu¿ przed rozpoczêciem
polowania. Mia³ na sobie ciemne spodnie, przed chwil¹
dopiero przyniesione z zak³adu krawieckiego, marynarkê d³ug¹, modn¹, ze sztuczn¹ ró¿¹ w klapie. W ostatniej sekundzie w³o¿y³ do kieszeni bia³¹, kwadratow¹
chusteczkê. Przyda siê  zamrucza³ pod nosem  kiedy bêdê musia³ ocieraæ krople potu z czo³a i piersi Franciszki. Znam j¹, ona na pewno, choæ jest bardzo cierpliwa, w pewnym momencie poprosi, abym tak w³anie
uczyni³. O godzinie jedenastej, przed domem panny
m³odej pojawi³ siê czterokonny powóz. M³odzi usiedli na honorowym miejscu, psy s¹siadów g³oniej ni¿
zwykle zaszczeka³y. W powietrzu unosi³o siê gor¹ce
milczenie, stary Woroszy³o, który nie móg³ ju¿ cho-

dziæ, po¿egna³ odje¿d¿aj¹cych szerokim znakiem krzy¿a. Przed kocio³em dzieci ustawi³y przystrojon¹ zielem i kwiatami bramê, któr¹ nale¿a³o wykupiæ za pomoc¹ darów weselnych albo pieniêdzy. Franciszka
ucieszy³a siê, kiedy spostrzeg³a, ¿e usta Józefa lekko
dr¿¹, palce zaciskaj¹ siê na porêczy powozu. Nad nimi
niebo dawa³o znaki godne przysz³ych dni.
W kociele upa³ porozwiesza³ lepkie chusty,
z którymi nawet proboszcz nie móg³ sobie poradziæ.
Wci¹¿ wyci¹ga³ spod rêkawa przybrudzon¹ chustê
i ociera³ pot z czo³a. Jedna z kropel pad³a na d³oñ Franciszki i wyrwa³a j¹ z odrêtwienia. Powtarza³a s³owa
przysiêgi ma³¿eñskiej w jakim dziwnym zapamiêtaniu, niemal omdleniu. Jej myli wybieg³y w niedawne
dni, kiedy z Józefem k³adli siê na wznak i zgadywali
kszta³ty chmur na popo³udniowym niebie, tu¿ po zakoñczeniu ¿niw. On otwiera³ butelkê z wod¹ zabarwion¹ sokiem malinowym, ona kroi³a chleb i k³ad³a
na nim d³ugie pasemka jajka i s³oniny. Sama niewiele
jad³a, zmêczona, ale radosna. Józef mówi³, ¿e zbuduj¹
nowy dom, gdzie blisko lasu i rzeki, bo las i rzeka s¹
najwierniejszymi przyjació³mi. Nie przeczuwa³ jednak,
¿e te marzenia nigdy nie spe³ni¹ siê. Franciszka wiedzia³a o tym, ale milcza³a, pos³uszna wyranym przeczuciom. Teraz stoj¹c przed o³tarzem nie mog³a przypomnieæ sobie, o czym jeszcze wówczas rozmawiali.
Tymczasem trzeba by³o czuwaæ, aby nie pogubiæ siê
w uroczystoci. Wreszcie dobrnêli do jej koñca. Ludzie t³oczyli siê wokó³ nich, jakby chcieli dojrzeæ co,
czego nie mo¿na zobaczyæ. Z wielu stron posypa³y siê
drobne pieni¹dze i kwiaty, chocia¿ nie by³a to majówka Matki Bo¿ej. Kto krzykn¹³, ¿e m³odzi  tak nakazuje obyczaj  powinni uca³owaæ siê ju¿ na schodach
kocio³a, aby wywabiæ czekaj¹ce w upieniu szczêcie.
Inni cisnêli siê z prezentami, choæ nie by³ to odpowiedni
moment. W rozgardiaszu i gwarze nie zauwa¿ono, ¿e
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niebo pociemnia³o, ga³êzie drzew skuli³y siê i ods³oni³y przestrzeñ. Nag³y deszcz dopomóg³ w uporz¹dkowaniu wesela, które szybko skry³o siê pod gumowe
p³aszcze. Kobiety wskakiwa³y jak m³ode gimnastyczki do wozów, aby ocaliæ z mozo³em szyte stroje, mê¿czyni brali lejce w ciê¿kie d³onie i pokrzykuj¹c ruszali w powrotn¹ drogê. Franciszka i Józef jechali jako
ostatni, zamykaj¹c orszak. Nie mogli powiedzieæ ani
s³owa, gdy¿ wiatr zamyka³ im usta. Tylko delikatnie
przysunêli siê do siebie, nie odczuwaj¹c ¿adnego skrêpowania. To by³ pocz¹tek mi³oci, która zdawa³a siê
olbrzymieæ w roz³o¿yste drzewo, pe³ne skrytych przejæ
i miejsc czu³ych na najmniejsze zranienie. Ptaki zlatywa³y siê i cich³y w jego konarach. Kiedy zbli¿ali siê
do wioski Franciszka poprosi³a noc o ciep³y sen, Józef
piewa³ bardzo g³ono o tym, ¿e sen na razie nie jest
potrzebny. Teraz bêdziemy weseliæ siê, choæ rozumia³,
¿e s³owo weseliæ siê nie pasowa³o do sytuacji, nie
pochodzi³o z jego serca. Przed otwartymi drzwiami
weselnego domostwa ustawiono okr¹g³y stó³ nakryty
bia³ym obrusem. Na nim lni³ przypalan¹ barw¹ czerwieni bochen chleba, który roz³amano i podawano sobie z namaszczeniem. Józef odczuwa³ smak rozgrzanego s³oñcem powietrza, s³ysza³ klepanie kosy. Czynnoæ
ta nale¿a³a do ¿niwnego rytua³u. Bra³ wtedy w d³onie
m³otek i równomiernie uderza³ w wypuk³oci metalu.
Dwiêk roznosi³ siê po okolicy i przypomina³, ¿e muzyka rodzi siê z ziemskiego trudu, uporu powtarzalnoci.
Gdzie jest ród³o naszego szczêcia, powtarza³ doæ g³ono, aby Franciszka mog³a go us³yszeæ. I ona s³ysza³a
nios¹c w ramionach nadziejê, ¿e nie zmarnuj¹ nadchodz¹cych dni, nie przysporz¹ wiatu cierpienia, które 
wiedzia³a  bêdzie narasta³o, nie reaguj¹c na obronne
gesty.
Tañczono na klepisku, w stodole, która na tê
jedn¹ noc zmieni³a siê w salê balow¹. Funkcjê orkie-

stry spe³nia³ miejscowy muzyk Roman, wygrywaj¹c
na akordeonie raz rzewne, raz weso³e melodie. Dzieci
biega³y wród goci i wykrada³y kawa³ki ciasta, oblewa³y siê podpiwkiem, gra³y w chowanego. Co jaki
czas intonowano piosenki, s³abn¹ce jednak wraz z kolejnymi kieliszkami wódki. Oko³o pó³nocy weselnicy
porozdzielali siê na ma³e grupy i zamierali w ciemnociach. Ksi¹dz proboszcz kiwa³ siê nad sto³em, przewracaj¹c kartki grubego ³aciñskiego brewiarza. Z przyzwyczajenia przysun¹³ do siebie lampê, chocia¿ zna³
na pamiêæ wersety psalmów. W koñcu znu¿ony zasn¹³.
Franciszka podesz³a cicho i okry³a go bawe³nianym
kocem. Nad ranem znalaz³a siê w ³ó¿ku, przystrojonym rzecznym bluszczem. Józef d³ugo nie nadchodzi³.
Wreszcie przybieg³ zdyszany, zdj¹³ weselny garnitur
i wsun¹³ siê w ogrzane ju¿ miejsce. Zapach jego cia³a
zmiesza³ siê ze witaj¹c¹ cisz¹. Nim zdo³a³ obj¹æ Franciszkê, noc odesz³a poza horyzont. W jasnoci nie mia³
czyniæ niczego wiêcej, choæ s³ysza³ swój szybki, gor¹cy oddech. Pomaga³ mu las za oknem, szumi¹cy w zrozumia³ym jêzyku: b¹d delikatny i czu³y. Zacisn¹³ wiêc
palce, wtuli³ twarz w poduszkê, zamkn¹³ pragn¹ce oczy.
Franciszka bez namys³u dotknê³a ust mê¿a, wspiê³a siê
na nie, odczarowa³a. Kiedy niespodziany promieñ ciep³a wnikn¹³ w jej cia³o, uwiadomi³a sobie, ¿e podczas ceremonii kocielnej ksi¹dz mocno zwi¹za³ stu³¹
jej i Józefa rêce. A¿ odczu³a dotkliwy ból, który mia³
ju¿ nigdy nie ust¹piæ.
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