
7

Filip zastał ojca, tak jak to przeczuwał: w przyciemnionym pokoju. 
Owa rekwizytornia ciemności była raczej szarością, bo poprzez mleczną 
szybę w drzwiach do pokoju wpychało się światło z korytarza. Poprzez 
nie przebijały się refl eksy z zewnętrznego świata — samochody, latarki 
— pokój połyskiwał miodowym i ciepłym odcieniem starego drewna 
i miał wymiar czegoś żywego, lecz i po trosze zalęknionego. Przez nie-
domknięty, ale zabezpieczony łańcuszkiem, lufcik dobiegł chaotyczny 
poświst szarpania gałęzi drzew. Powoli i równomiernie głos kościelnego 
dzwonu dogasał, opadał jak sołdacki płaszcz na miasteczko. Przerażony 
ptak zerwał się z szuwarów przy wrzosowskim stawie, tym ciemnym, 
poetów i mistyków. 

Pijani, a jakże, szczodrze i szczerze, mężczyźni zachłysnęli się pierwszą 
frazą śpiewanej piosenki. Nawaleni pożywną wodą (jak sami swój stan 
rozkosznej niefrasobliwości określali, z demonstracją i ochoczo, każdej 
napotkanej osobie). Nawaleni tak od serca i po ułańsku, z fasonem, gdyż 
oni jako „ta stodoła po bogatych zbiorach”. Wyrwali się z szynku z hur-
kotem (tak gospodę „Katarzynka” nazwała babka staromodnie i z prze-
kąsem, gdyż owa gospoda zachowała dla niej liczne literackie konotacje). 
Rozrzuciło ich od krańca do krańca. Ryknęli, jakby kto ze trzy radia 
jednocześnie włączył na cały regulator: — „Nie na każdym polu psze-
niczka się rodzi, nie każda teściowa zięciowi dogodzi”. Bractwo rozlało 
się szeroko, całym chodnikiem posuwało, świata im było mało, ocierając 
tłuste, spierzchłe wargi. Szurali i trzaskali trzewikami, potrącali się na-
umyślnie i przypadkiem, walili się po plecach, aż w kościach trzaskało. 
Zwyczajna rzecz, ot wrzosowskie opijusy, obszczymurki gaworzące. 
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Że pijaczkowie, to jeszcze nic. We Wrzosowie spotykało się ekstrapi-
jaków, pijaków widowiskowych, na stanowiskach i gości na poziomie. 
Taki Bronek Tumio, znamienita fi gura, prezes kółka rolniczego, a lu-
biący popić jak szeregowy wozak. Na marginesie był z niego regularny 
bezbożnik. Nie co dzień konsumujący napoje wyskokowe, raz, dwa razy 
w tygodniu, ale jak już, to tak zdrowo, aż po same uszy. Zdrowo pijany 
Bronek — szalony prezes, jak go nazywali, wychodził, a właściwie wyta-
czał się z knajpy. Rozsiewając aromat tak miły Słowianom, a mający jako 
bazę etylową pochodną węglowodorów, chwacko wskakiwał na siodełko 
eshaelki i żwawo pruł przez cały Wrzosów w objęcia swojej Kasi, wołając: 
— Ludzie, sąsiady kochane, wrzosowski miły narodzie, uważojta ludzie, 
bo sam pan prezes z paradą se jedzie! 

Mało to mu lali tego ideologicznego oleju do głowy, deptali po par-
tyjnym sumieniu w niejednym komitecie: — Towarzyszu Tumio, jak 
tak możecie, bądźcie odpowiedzialni, jesteście osobą publiczną, co sobie 
społeczność pomyśli, rozważcie możliwość wyhamowania z piciem, bo 
was zdejmiemy. — Srata tata — mruczał sobie pod nosem szalony pre-
zes, swoje wiedział, był nie do ruszenia, przynajmniej do śmierci. 

Bronek głupi nie był, zabezpieczył się, był kryty metafi zycznie. U no-
tariusza spisał ostatnią wolę: umrze, a kiedyś to nastąpi, to zgadza się na 
świecki pogrzeb bez księdza, mogą go wieźć na lawecie i pod czerwonym 
sztandarem, a gdy go zdejmą, to Bronek zmieni swą ostatnią wolę i się 
z Bogiem pogodzi — w tym konkretnym wypadku Pan Bóg nie miał 
prawa głosu. No, na pijaństwo to instancja może przymknie oko, ale na 
rezygnację z pierwszego świeckiego pogrzebu w reakcyjnym Wrzosowie, 
na taką nonszalancję to sobie ludowa władza pozwolić nie może. 

To wszystko było tam, w uliczce, a tutaj, we wnętrzach, lustro, za dnia 
najjaskrawszy i najbardziej nieprzewidywalny element pokoju, wypole-
rowane na miedziany pancerz, zgasło. 

Późno, letni wieczór, zmęczony upałem, duszny i pełen trudnych do 
oswojenia szelestów, pomrukiwań, trzasków, oddechów. Ojciec czekał 
syna od dłuższej chwili i jak to miał we zwyczaju, zapalił fajkę. Uzbro-
jony w swą ojcowską doskonałość, w szlafroku, w miękkich pantofl ach. 
Siedział bokiem do biurka, z paradą, gdyż inaczej już nie potrafi ł palić 
fajki. Strosząc brwi, okazywał niezadowolenie. Gdy szczypta żaru dojrza-
ła, napuchł, rozrastał się szaroróżowy krąg dymu, rozlewał się na smukłą 
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dłoń, pokrytą żyłkami i włosiem, ociekał na gors szlafroka, na duże guzy 
kościanych guzików, na dolną partię szczupłej ojcowskiej twarzy, szcze-
gólnie uwidaczniając sine teraz usta. Ojciec — aranżer życia, celebrant 
rytuałów: fajka, brydż, gazetka — czyli płachta „Polityki”, od czasu do 
czasu spacer przed kolacją, kawka z mecenasostwem. Czekając na syna, 
przysłuchiwał się z nadmiernie rozbudzoną uwagą miarowym, jakby 
odliczanym, poświstom wiatru, bawiącego się obluzowaną okiennicą od 
strony ogrodu. W ogrodzie, w czarne już powietrze wypełzały ciemno-
zielone cienie. To powietrze wionęło krystalicznym chłodem. 

Ponad głową ojca splecione smugi fajkowego dymu tworzyły na 
seledynowo nabrzmiewający spiralny kokon. Filip nieomal fi zycznie 
odczuwał tam, pomiędzy głową ojca a gładzią sufi tu, miejscowe pod-
wyższenie temperatury i zupełnie wyparcie tlenu. Ani jedna mucha nie 
przeżyje takiego zagęszczenia dymu. Znaczyło to jednocześnie, że ojciec 
pali fajkę w zupełnie inny sposób niż zwykle, intensywniej, czyli jest 
zdenerwowany albo przynajmniej czymś poruszony. Kiedy Filip wszedł, 
ojciec drastycznie zmienił pozycję i teraz rozparł się w fotelu. Akurat tego 
Filip widzieć dokładnie nie mógł, ale mógł się domyśleć, więc ojciec 
rozsiadł się w fotelu arcywygodnie, wręcz dosadnie obsadził tenże fotel 
całą swą ojcowską osobą, reprezentującą ład i rozwagę. No i jeszcze ta 
umiarkowana surowość przynależna okoliczności, którą Filip prawem 
ludzi młodych kojarzył nieprzyjemnie ze starością. Nie, ojciec nie był 
stary w dosłownym znaczeniu tego słowa, posiadał te swoje pięćdziesiąt 
parę lat i tyle. Oczywiście Filip znał bardzo bezpośrednio ludzi znacznie 
odeń starszych, choćby babka. Babka liczyła ponad siedemdziesiątkę, 
a skwapliwi ludzie dodawali jej jeszcze parę lat. Urodziła się w ubiegłym, 
XIX wieku. Nie jest to takie wielkie osiągnięcie, gdyż we Wrzosowie 
żyją ludzie znacznie starsi od babki. Jednak w ogóle babkę Filipa trudno 
nazwać zwyczajną babką. 

Wracając do ojca, problem i istota jego wieku nie leżały w jego la-
tach, to był raczej ten rodzaj starości poglądowo-zwyczajowej. Ojciec 
był konserwatystą, opowiadającym ciągle te same przedwojenne aneg-
doty z taką brodą!!!, jak ta o niezmordowanym facecjoniście-ułanie, 
tragicznym generale Wieniawie, albo szmoncesy, których konteksty 
rozumiało coraz mniej ludzi. Konserwatyzm ojca zasadzał się na na-
trętnym nadużywaniu pojedynczych słów i całych fi gur stylistycznych 
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zaczerpniętych z książek Orzeszkowej. Dzisiejsze czasy — wojłokowe, 
jak dosadnie zwykł je określać — były dla niego czymś w rodzaju stacji 
przesiadkowej, postojem w podróży (ważne pytanie, na które po praw-
dzie nigdy sobie nie odpowiadał — dokąd?), codzienną uciążliwością, 
jedynie etapem, a w ostatecznym rozrachunku — koniecznością. Na 
tych, którzy akceptują obecne czasy, mówił pogardliwie: — Barchany, 
nie ludzie. Żartował sobie z nich, jeśli miał tylko ku temu sposobność. 
Przykład takiego niewyszukanego poczucia humoru: przecież ze zwykłej 
złośliwości częstował miejscowego przygłupa — starca z białą głową, 
nieświadomego swej mądrości proroka, papierosem, aby skomentować 
ochoczo jego poczciwie-komiczny wygląd. Z tym zjawiskiem w oczach, 
określanym przez Żeromskiego jako wrzątek wesołości: — No, a teraz 
z ciebie, mój Adamku, kompletny i doskonały hurhil. W gazetach będą 
cię, bratku, za spory grosz pokazywać! Byłbyś sławny, ludzie by cię na 
ulicy poznawali jak jakiegoś Gomułkę, albo nie przymierzając, samego 
Jerzego Michotka. Ktoś z boku z ironią a celnie zapytał: — Czy kiedyś 
przyjdzie taki dzień, że u Mirskich nastanie Polska Ludowa? Ktoś inny 
z przyganą ocenił: — Ten Mirski bez ustanku szlachcica udaje, chętnie 
by na co dzień paradował w kontuszu. 

Zatem był to ojciec konglomerat, sielska nuta, osobliwość przepo-
łowiona, zamierzchła szlachetczyzna, dystynkcja domowa, asekuracja, 
bo wyżej pleców nie podskoczysz, miazmatyk i poniekąd mroczny typ, 
wskutek czego często zmarszczone brwi. 

Filip zatrzymał się w progu, milczał, bo cóż wielkiego mógł powie-
dzieć. Spodziewał się, że go czeka trudna rozmowa, i że będzie się wsty-
dził. Patrzył w stronę ojca i czekał. Ojciec też milczał, przy czym jego 
milczenie było czymś więcej niż powściągliwością, udawał, a może było 
tak w istocie, iż zajmuje go fajka. W tym milczeniu ojca i syna znalazło 
swoje dobre miejsce ciepło podłogi, nieco kocie skrzypienie desek, czer-
wone ziarenko zapalanej zapałki, wszak tylko prawdziwy ogień (poczęty 
z mariażu siarki i drewienka) sprawić może, że palenie fajki staje się 
smaczne i godne. Ojciec, cóż, przybierając latami ciała i konserwatyzmu, 
rozsmakowywał się w kolejnych namiętnościach, trzymał się rytuałów, 
przetrawiał detale, a swoje dziwactwa hołubił. Wszystko to prawem ludzi 
starzejących się na prowincji. 

To on, w całej swoje wyniosłości, przerwał milczenie. Nieco ciszej niż 
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należało się spodziewać. Była w tym metoda, aby syn nie spostrzegł, że 
go od zbyt szybkiego palenia drapie w gardle i głos mu się łamie. Oczy 
też cokolwiek załzawione. Jakby to wyglądało, żeby on, taki wytrawny 
i co ważniejsze pokazowy fajczarz, the piper — jak zwykł mówić o sobie 
w trzeciej osobie, rozgrzał po partacku fajkę do takiego niepoważnego 
stanu, że był zmuszony przekładać ją co chwila z jednej dłoni do dru-
giej. 

Jednak nerwy i namiętności wyszły na wierzch, jak dzikie zwierzęta 
wypełzają ze swych nor wywabione odgłosami naganki1. Nerwy zaś to 
dla niego znak emocji i przyznanie się do zapalczywości, jakże niemę-
skiej. Dla fajki jako rekwizytu żywił szczególny i z latami coraz bardziej 
demonstrowany kult. Pierwsze angielskie słowo, którego nauczył Fili-
pa, brzmiało: a pipe, co zabrzmiało jak przymilające się cmokanie. Gdy 
ojciec zbliżał swoje inżynierskie dłonie do fajki, te stawały się troskliwe 
i czułe. Grube ojcowskie palce oplatały wypolerowane cybuszki powoli 
i namiętnie, jakby pieściły ciepłe kobiece udo. Otulały je szczelnie, jakby 
ciało ukochanej istoty, pragnąc uchronić je przed przeziębieniem albo 
ucieczką. Ojcowskie oczy uzyskiwały blask, górna warga wysuwała się 
zmysłowo ponad dolną, pomrukiwał. 

— Przyznaję, że nie jest to dla mnie przyjemna rozmowa. Martwi 
mnie twoja poprawka z fi zyki, mój synu… — Pauza. — Bardzo źle się 
stało, że o tej awanturze dowiedziałem się tak późno, cóż, zarówno ty, 
jak i twoja matka, uznaliście, że jest to taka drobnostka, iż nie należy 
mnie dopuszczać do konfi dencji w tej materii. Ciekawi mnie jedno, czy 
ty, mój synu, poczyniłeś dostateczne starania, aby ten, jakby nie było, 
istotny problem dla twojej przyszłości rozwiązać. Może zgodzisz się ze 
mną i oświecisz mnie, byłbym ci niezmiernie wdzięczny, mój utalento-
wany acz mało odpowiedzialny synu. — Ojciec tym „acz” chlasnął niby 
jakimś biczem. Nie zniżył się, aby normalnie, zwyczajnie go strofować: 
— Lufa, jesteś dureń, będziesz zimował. 

Przełknął odrobinę dymu. — Oczywiście, ojcze.
— Co oznacza to twoje: „Oczywiście, ojcze” w tym konkretnym 

przypadku? — ojciec kokosił się wyraźnie poirytowany, że aż prychnął 
w stronę Filipa wiązką tłumionego od pewnej chwili dymu. Zaraz też 

1  Starsza forma słowa „nagonka”.
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przeczesał nieco zmierzwioną czuprynę, oczy jakby spłukane ługiem, 
pełna dostojność — pater familias, było mu naprawdę przykro. Zawsze, 
co znaczy to zawsze, on od dawien dawna planował, wymarzył sobie, że 
jego syn zostanie inżynierem. 

Filip zszedł z linii progu i zyskując na czasie, usiadł na krześle przy 
stole, po tej stronie od komina. Położył ręce bez przekonania na blacie 
stołu, nie wiedział, dlaczego to robi, poruszył serwetką, przesunął wa-
zonik z wrzosami, ulubione kwiatki matki, purystycznie nie kwiatki, 
ale krzewinki — Calluna vulgaris. Jasnofi oletowe, wiotkie, rozsiewały 
kolor, jak dojrzałe, senne dymy znad pastwiska późną jesienią. Pod sto-
łem założył nogę na nogę. „Tak, wkrótce, za tydzień, dwa i zaczynie się 
pora wrzosów” — pomyślał i westchnął. Nie była to jego oryginalna 
konstatacja. Odkąd sięgał pamięcią, w jego domu w ostatnich dniach 
sierpnia ktoś z domowników, zaciągając się powietrzem, oznajmiał: — 
No i doczekaliśmy się, nadeszła pora wrzosów. 

— Synu, ja czekam, coś mi jesteś winien — upomniał się z żartobli-
wym smutkiem ojciec i zapalił nową zapałkę.

Filip odwrócił oczy naumyślnie, aby nie widzieć nawet cienia, a tym 
bardziej konturów ojcowskiej twarzy.

Czuł się winny, żeby nie powiedzieć głupio, przez całe wakacje jakoś 
udawało się utrzymać tę nieszczęsną poprawkę w tajemnicy. — No, nic 
nie słyszę, czyżbym zapadł aż tak na zdrowiu — już z szorstką kpiną 
przynaglał ojciec.

— To nie jest tak, jak ojciec sobie myśli, faktem jest, że mam popraw-
kę z tej idiotycznej fi zyki, mam, ale to wcale nie znaczy, że ja z tej fi zyki 
jestem ostatni w klasie. Tak to jakoś wyszło, no, towarzysko.

— Bardzo to zajmujące, co mi opowiadasz, bardzo, przyznaję, no-
watorskie, u was w liceum można zarobić poprawkę z fi zyki towarzysko. 
A czy fi zyka to są lekcje tańca albo może kindersztuby, co? Niech ja się 
w końcu dowiem całej prawdy! A może ty po prostu jesteś leń! Twoja 
matka też uznała… a to już chyba mówiłem. Więc jak to dalej z tobą 
będzie, mój synu?

Filip podrapał się za uchem, wiedział, że ojciec takich gestów, uzna-
jąc je za prostackie, niegodne syna inżyniera, nie pochwala. — Z tą 
poprawką to gruba przesada, nic tragicznego, formalność, siedem osób 
ma poprawki, aż pięć z fi zyki.
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— Winszuję, znalazłeś się w mniejszości, tyle że niezbyt chwaleb-
nej mniejszości w klasie, wyjątkowo wspaniały wynik — sarkastycznie 
skomentował ojciec. Machnął ręką, aby rozpędzić ciężką chmurę dymu 
zalegającą pomiędzy nim a synem. Naburmuszony uniósł się w fotelu.

— Oj zdam, dam sobie radę, trochę się poduczyłem.
— Trochę! Co to znaczy: „Trochę się poduczyłem”? Znów słyszę od 

ciebie „trochę”. Kim ty chcesz zostać w życiu, chłopcze? W życiu nie 
można być trochę nauczycielem albo trochę lekarzem.

— Jeśli ojciec chce wiedzieć koniecznie, to ja zamierzam zostać pisa-
rzem powieści historycznych i do tego fi zyka nie jest mi wcale potrzebna 
— wypalił Filip, jednak od razu pożałował swych słów. Takie intymne 
wyznanie. 

Ojciec zaskoczył syna. Zatańczyła ważka dymu, pachnąca niby pa-
rujące ciężkie wino; dziwne, ale potraktował deklarację syna poważnie. 
— Już nie zamierzasz być poetą? Cóż, to chyba lepiej, pisarz historyczny, 
choć pisanie to nie nowina w naszej rodzinie. Wuj Jan był, prawda, on 
był tylko poetą, ale też artystą. Naturalnie doceniam twoje… nazwijmy 
te aspiracje: literackie. Pamiętam, nie zapomniałem, że twoje opowia-
danie niedawno opublikowali w „Nowej Literaturze”, przyjmuję, że to 
sukces. Niestety, mój synu, na jednym opowiadaniu jeszcze nie zbudu-
jesz przyszłości. Wniosek, skoryguj się, Filipie, i przede wszystkim nie 
martw więcej matki. Zakończ w jakiś przyzwoity sposób tę nieprzyjemną 
aferę z profesorem Wrońskim. Wroński, czy nie tak się nazywa ten wasz 
nauczyciel fi zyki?

— Zgadza się, Wroński.
— Swoją drogą, ciekawe nazwisko — zauważył ojciec i rozejrzał się 

za popielniczką.
Filip, którego natura wyposażyła w kocie oczy, i co istotniejsze znał 

zwyczaje tudzież słabostki ojca, ze zrozumieniem podpowiedział:
— Popielniczka stoi na lewo od ojca, tuż za książką.
— No, to mam nadzieję, że tę sprawę możemy uważać za zała-

twioną.
Wszystko to była prawda. Filip poezją i prozą oraz chmurnymi mi-

nami zarobił na tę nieszczęsną poprawkę z fi zyki. Dla niego fi zyka to sta-
ry, autentycznie stary, bo sześćdziesięcioletni profesor Wroński. U nich 
w liceum nauczycieli nazywano profesorami. Ten Wroński, dziwaczna 
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postać, karykatura, abnegat — ostatnio Filip polubił takie egzotyczne 
wyrazy — zawsze potargany, jednoznacznie dumny z faktu, że upływ 
lat nie pozbawił go owłosienia. W rozpaczliwie niemodnym krawacie, 
pogardą darzący, jak ich określał, „lekkoduchów”, czyli humanistów. 
Deklarował, że nienawidzi poezji, westchnień, lirycznych emocji, całe-
go tego bałaganu i zamętu. Za jedyne i godne uwagi uznawał wyłącz-
nie klarownie brzmiące zasady rozbicia atomów, natomiast prawdziwe 
piękno upatrywał w porządnych szeregach liczb i wzorów, im bardziej 
skomplikowanych, tym bardziej pociągających. Gdy złośliwi koledzy, 
z zawiści, no, bo z czegóż by innego, szepnęli staremu belfrowi, że ten 
chłopak z Wrzosowa, o melancholijnym spojrzeniu, pisuje wiersze, krew 
w nim się zburzyła. Wiersze i nie daj Boże, nowelki, o zgrozo! Mało, 
że napisze, wielu gryzmoli w jego wieku, to jeszcze te gryzmoły rozsyła 
po redakcjach. W tych zwariowanych redakcjach znajdują się tacy opę-
tańcy, którzy, niewiarygodne, ale drukują te wiersze i coś tam jeszcze. 
Zatem stary belfer w belferskiej, starczej zapiekłości, bez trudu, lecz 
z widoczną satysfakcją drapieżnika, przy tablicy i na oczach całej klasy, 
mając za sojuszników legiony defi nicji i kohorty formuł, tudzież bestię 
matematykę, upokorzył go, gdyż wykazał, iż Filip to popisowy tuman 
z mechanicznych zasad budowy świata. Wyrok — poprawka z fi zyki, 
czyli wakacje zmarnowane. Za tą poprawką wyrokiem opowiadały się: 
żółtomatowe, starte zęby, chrapliwy głos zdarty latami wykładów, stosy 
książek, w których burzyły się, niesyte nigdy hołdów i potów uczniów 
koła, wykresy, strzałki, wektory. Wszystko to, co w pierwszej kolejności 
należy wykuć i co należy przepisać, było tłustym drukiem. W książkach 
były zdjęcia brodatych, ponurych panów, wyglądających jak jedna, bar-
dzo bliska sobie rodzina, albo ktoś fotografowany w różnym wieku, albo 
po przebyciu kolejnych chorób. Brody obfi te, wyniosłe czoła, suche usta 
i identyczne adnotacje. Do tego nieprzyjemne nazwiska, szeleszczące 
albo zgrzytające, niczym nazwy marek tańszych samochodów. Filip nie 
miał zwyczajnie za grosz sztubackiego szczęścia, w jego klasie było kilku 
gorszych z fi zyki niż on. Ale tamci nie odważyli się pisywać wierszy.

Matka stanęła na progu z rękami splecionymi na brzuchu i tym swo-
im serdecznie zmęczonym głosem, który rozbrajał, powiedziała ni to 
czule, ni to z politowaniem: — No, już wystarczy, chodźcie na kolację, 
nie widzisz, że Filip gryzie się tą poprawką?


