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Zamyślenia

Złoty róg
Paderewskiego

część IIJechałem tam po dar nowych ludzi. Je-chałem z daleka już po raz któryś z rzędu.Poetycka Jesień w małej mieścinie – Cieżko-wicach. Cóż to za nazwa ciężka... Cieżkowice?Jakby nie wymawiać brzmi niczym sprzecz-ność cała. A czas był piękny, kąpiel w złociejesieni, w brązach i czerwieni, właśnie wpianie takiego listowia pod stopami. Masze-rowałem z ciężkim plecakiem tomików wier-szy od stacji kolejowej do tego miejsca, doktórego pięła się w górę pokrętna uliczka,prosto na rynek obłożony straganami, bo byłto targowy dzień. Z kwadratowego rynkuwidok na szeroko rozwarte ramiona ciężko-wickiego rezerwatu. Tam daleko SkamieniałeMiasto. Obok zaklęta czarownica zadomowi-ła się na skalnym urwisku. Jej dusza czarna,ongiś stanąłem na jej łbie. Dołem jak wąż, wiłsię potok Biała, obchodząc w meandrachkamień szczęścia, który spoczywał na jejdnie. Dawno  już wydeptałem ścieżki tychokolic i wszystkie tutejsze pejzaże wrosły wmoje oczy na stałe. Poeci są zawsze w dro-dze, niczym, wytrawni piechurzy, pozosta-wiając za sobą szczególne ślady. Bywając tu,usiłowałem je odszukać, ale rozeschłe wpodróżach i wędrówkach kamasze, ścierałyna proch przyzwoite obuwie turystów. Zsze-dłwszy biegnącą w dół uliczką, przekroczy-łem asfaltową drogę, most na Białce i nasypkolejowy bez  zapory drogowej, czyli nie-strzeżony. Po lewej nieczynny browar, zanim zarośnięty staw, za którym bieliły sięściany dworku Paderewskiego. Kamiennysmutek po wielkim gospodarzu. Wszedłemdo środka dworku niczym skalny ostaniecschodzący ze wzgórza na przekór starejlegendzie. W  portierni nie było nikogo.Usiadłem pod starym zegarem w hollu, za-stanawiając się, czy też jego wnętrza, gdybysię tak po zegarmistrzowsku postarać, możnawytrząsnąć owe sprężynowe zwoje czasu,aby odległe chwile zawiesić, jak wiesza foto-graf wywołane filmy. Czy istnieją takie wy-woływacze pamięci, gdzie człowiek znajdujena kliszach swoje i innych miejsce? Miejscawszystkie, umiejscowione w klatkach świa-tów odeszłych i czasami dziwnych. Byłem

chyba pierwszy, który zjechał na ten poetyckispęd. Wokoło panowała cisza. Każda takacisza daje obraz właściwy i rzeczywisty.Byłem zmęczony tą długą drogą z Hamburgaaż tu. Prawie dwadzieścia cztery godziny wzatłoczonym autobusie. Od paru lat dworekIgnacego obdarowywany był coraz nowymiludźmi, których istnienie nadaje sens literac-kiemu żywotowi, choć pozostają oni potemtam, skąd przybyli, tak bardzo osobni. Przy-bliżę wam ich twarze... Adam Szyper z NewJersey, Karl Grenzler z Hamm, Dorota Jawor-ska z Kijowa, Vera Kopecka z Czech, czy JanDydusiak-Szokalski z Australii, wspominającteż serdecznie Lam Quang My z Wietnamu.To nie wszyscy na tej MiędzynarodowejGalicyjskiej Jesieni Literackiej. Znów siępojawią, jak bywało to od paru ładnych lat.Poczekam na nich, przed nimi dłuższa droga.Gwiazdozbiory jesieni... Byłem cholerniezmęczony i najchętniej widziałbym łóżko wktórymś pokoju dworku. Wiersze moichprzyjaciół to  zaiste tajemniczy świat. Oniwiozą te światy w podróżnych bagażach,czytając je potem w skromnych salkachmałomiasteczkowych bibliotek. Odkąd pa-miętam zawsze obdarzony byłem takimiwłaśnie ludźmi. Ich istnienie gdzieś tamdaleko, nadaje sens mojemu życiu, choćostatecznie pozostajemy gdzieś  tam oddzie-leni  od siebie. Wyciosywałem z siebie reszt-kę sił, aby nie usnąć w tym miejscu. Ktoś sięchyba pojawi, aby mógł „zamustrować” sięna pokład tej literackiej łodzi.Po przeciwległej stronie na ścianie por-tret Paderewskiego. Czy zawsze tu wisiał?Teraz dokładniej przyjrzałem się jego twarzy.Ludzie o wielkiej mądrości, ludzie sztuki,sprawiają czasami wrażenie nieczułych. Wkażdym razie jest w nich jakaś forma dystan-su. Ale tej twarzy należało zaufać. Dziś, kiedyświat poszedł tak daleko, że liczy się jedynietechnika i produkcja, pieniądz, ta nowa nibycywilizacja odrzuca wszelkie wartości du-chowe. Wielka góra, z której się schodzi,miast iść wyżej i wyżej.– Chwileczkę, co waść tu robi, młodyczłowieku?Cholera, nie przesłyszałem się, to pewne.Dystyngowany na portrecie pan Paderewskizwracał się wyraźnie do mnie z tym zagad-kowym uśmiechem. Przemówił z portretu ipoczułem się nieswojo tą nadprzyrodzonąchwilą, jakbym został złapany na gorącymuczynku. W oczach mistrza dostrzegłemjednak pewien fizyczny stan łaskawości:– Zapytałem jedynie z prostej ciekawości,młody człowieku. Ten mój mały dworekzawsze, zawsze podejmował gości z wdzięc-znością za trudy drogi dotarcia tu, traktującich jako najmilszych gości.Patrzyłem na śniadą twarz gospodarza ztą, zdawać się mogło wzburzoną fryzurąsiwiuteńkich włosów i chwila ta trwała. Niebyłem pewny, czy była to chwila rzeczywistana jawie, czy też wyjęta ze snu. Z mordęgisnu wywołanego zmęczeniem, podróżą. Aleja nie spałem, to nie był sen! Ciepły tembrgłosu mistrza uwalniał od wszystkiego, odzmęczenia takoż. Wstałem z krzesła i stojącteraz przed mistrzem, który zszedł z ramportretu, nie wiedziałem jak mam się zacho-wać.

– No, młody człowieku udający wystra-szonego. Ja nie gryzę i nauczyłem tego mojepsy witające gości. Jawa nie jest najgorszymzajęciem, co może się nam wydarzyć podczasnajtwardszego snu. Jesteś pan jednym z tychpoetów, którzy tu się jawią jesienią od parulat i dobrze. A gdzież reszta tego towarzy-stwa?Stojąca przede mną postać mistrza byłanader realna i rzeczywista, że chwilę tęprzedłużyłbym nawet po przebudzeniu, aprzecież ja nie spałem, nie śniłem tegowszystkiego.– Reszta towarzystwa – wyraźnie prze-ciągałem słowa, wpatrzony w jego postać –reszta zapewne zaraz się tu pojawi, należytylko poczekać...– A może zatrzymali się w kościele obokrynku? Dziś jest dzień modłów za wolnąojczyznę. Myślę, że w całej naszej ojczyźnietak wygląda dzień dziękczynienia.– Tak, z całą pewnością – potwierdziłem,przeciągając słowa.Spojrzałem na portret. Blejtram w ra-mach był pusty błyszcząc białą farbą podkła-dową.– A ty, młody człowieku zrejterowałeś inie poszedłeś na dziękczynienie. Rozpadałosię, wieś teraz ciemna, biedna w całym bło-cie, droga do kościoła wiedzie pod górę. Cóż,każę zaprzęgnąć konie do kolaski. – Mówiącto podszedł do drzwi i zawołał donośnymgłosem: – Grabowski, racz zaprzęgnąć Pega-za, wybieramy się do kościoła. Mości Gra-bowski, słyszycie mnie?!IIStałem przed mistrzem zadziwiony pro-stotą prawdy jego konstatacji o biedzie tychstron, błotnistych drogach wiodących ciąglepod górę. Było w tym poczucie więzi z tymistronami i ludźmi. Przysłuchując się rozmo-wie podczas drogi z woźnicą Grabowskim,obaj byli niczym dwa instrumenty ludowejkapeli dodające sobie ton.– Czy wiesz, młody człowieku, że on teżjest poetą? Kto ma wiarę w sobie i poezję, tenma wszystko. Poezja jest drogą ku ocaleniusłowa.Konie z mozołem pięły się pod górę. Czu-łem w sobie cały czas tę wartość zwątpienia,że to nie jawa, a tylko sen. Paradoks jednego idrugiego. Trudziłem się nad tym w myślach,słuchając ich rozmowy i ciapkaniny końskichkopyt w błocie. Wszystko we mnie byłorozsypane, czułem nawet odmowę udziału wtym, co wokół mnie, która mnie się przyda-rzyła. Dlaczego właśnie mnie?  W końcuzajechaliśmy  przed kościół, który ku mojemuzdumieniu był pusty. Stałem w przedsionkuzwanego nawą, kiedy mistrz kroczył pośródpustych ław, gestami rąk odpowiadajączapewne na gesty powitanie i głuche   owa-cje. Wytężyłem słuch, ale w kościele panowa-ła zaiste biblioteczna cisza. Jeden z moichprzyjaciół po piórze mawiał, że ciągnie goczasem do kościoła ze względu właśnie nabiblioteczną ciszę. cdn.
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