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Dyluś

Zawsze, kiedy Dyluś wpada do naszego domu, skupiam całą 
swoją uwagę. Jego obecność jest jak zły omen, wiadomo, że 
zaraz coś się wydarzy. Z drugiej strony, kiedy słyszę niedają-

ce się uchwycić w żadne słowo dźwięki, wydobywane z dużym 
wysiłkiem z ust i widzę bezradność w jego nerwowej gestykula-
cji, robi mi się nieswojo. Znowu powstaje między nami ta nie-
widzialna przepaść. On nie może usłyszeć moich słów, a ja mało 
rozumiem jego gesty.

Chłopak ma piętnaście lat. Jest niemalże rówieśnikiem mo-
ich braci. W naszej wsi Dyluś uchodzi za rówieśnika co najwyżej 
ośmioletniego dziecka. To jego poziom, wyuczony dawno temu 
w dwóch klasach szkoły dla niesłyszących.

Bielice to nieduża wioska. Ma jednak swój kościół i karcz-
mę. Oba obiekty odgrywają w życiu mieszkańców swoistą rolę. 
Kościół regularnie w niedzielne poranki wypełniają wiejskie ko-
biety z dziećmi. To tu można usłyszeć pokrzepiające słowa na 
następny tydzień, porównać nie bez cienia dumy blask swojej 
nowej garsonki ze starą szmatą sąsiadki. Karczmę zaś oblega-
ją we wszystkie wieczory tygodnia ich mężowie. Właśnie tam 
krystalizują się ostateczne poglądy polityczne, stosunek do sła-
bo opłacanej roboty czy nowe spojrzenie na sposób wychowy-
wania dzieci.
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Dzisiaj Dyluś wyglądał strasznie. Przyzwyczailiśmy się już do 
jego starych, czasami dziurawych ubrań i do zapachu kojarzo-
nego z oborą, który natrętnie drażnił nasze nosy przy każdym 
spotkaniu. Lecz te sińce w kształcie długich pręg… podpuch-
nięte oko. Dzień znowu jest pogodny. Słońce bezkarnie zajmuje 
bezchmurne niebo. Gorące i suche powietrze zmusza do ską-
pego odzienia. Przyglądam się wyblakłej i mocno rozciągniętej 
koszulce Dylusia, wysłużonym już dawno spodenkom z niesy-
metrycznie postrzępionymi nogawkami. Próbuję się doliczyć 
długich, fioletowych plam na jego ciele. Pewnie znowu coś zbroił. 
Ostatnio zdarza mu się to dość często. Niedawno dostał od ojca 
kablem za żebranie w karczmie. Nasz sąsiad szybko przestał ka-
rać syna, gdy zorientował się, że ten proceder może być dobrym 
źródłem dochodu. Nikt przecież nie pożałuje paru groszy dla ka-
leki, zwłaszcza po kilku głębszych. I nie mylił się. Dyluś każde-
go wieczoru wlókł się leniwie do domu, zataczając po chodniku 
duże kółka, potem chwiejąc się mocno przy kuchennym stole, 
wyciągał z kieszeni dzienny utarg. To bywalcy karczmy nazwali 
Jarka Dylusiem. Nie można nazwać inaczej kogoś, kto wygląda 
i zachowuje się jak siedem nieszczęść, ujętych w jedno chude 
ciało smarkacza – twierdzili.

Dyluś wpada do nas często. Nasze domy stoją blisko siebie, 
a nasze matki uchodzą za najlepsze przyjaciółki. Nie wiem jak, 
ale moi bracia umieją z nim rozmawiać. Ich dialog za pomocą rąk 
przypomina widok tańczącej pary. Tancerz prosi nieznaną tan-
cerkę do tańca i zaraz potem ich ruchy stają się płynne, delikatne 
i zgodne w każdym pląsie, jakby znali się już od wczesnych lat. 
Ja nigdy nie opanuję sztuki porozumiewania się z Dylusiem. Nie 
potrafię wyjaśnić, na czym polega błąd. Często próbowałam… 
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Pragnęłam go poznać, z czystej dziecinnej ciekawości chciałam 
wiedzieć, jaki naprawdę jest ten Dyluś. Nigdy nie podobało mi 
się jego przezwisko. Już od dziecka czułam, że jest to obelżywa 
etykieta, którą można przykleić na opakowaniu dawno zepsu-
tego produktu, przeznaczonego wyłącznie na śmietnik. Ale ten 
szczupły, bardzo zaniedbany chłopiec, który nigdy nie powie 
światu, co naprawdę myśli, co czuje, który własnymi słowami 
nie może obronić się przed złośliwymi językami, z pewnością 
nie zasługuje na pogardę.

Ale czy na współczucie…?
Dzisiejszy wygląd Dylusia mógłby wzbudzić w sercu obiek-

tywnego obserwatora obydwa uczucia naraz. Z jednej strony 
smutno jest patrzeć na kogoś tak niewinnego, nieświadomego 
do końca zasad i reguł obowiązujących w życiu i zarazem tak 
bezradnego wobec przeciwności losu. Z drugiej jednak strony, 
co można odczuwać, poza pogardą i obrzydzeniem, na widok 
obdartej istoty, która wydaje się być wyrzucona z ostatniego 
zakamarka dawno zapomnianego sierocińca? Co można czuć, 
przypatrując się stworzeniu, które nieporadnie plącze ręce w zna-
nym tylko sobie rytmie i co chwilę wydobywa z siebie dźwięki, 
podobne do skomlenia szczeniaka uwiązanego za wcześnie na 
łańcuchu?

Chłopcy znowu zaczęli wymachiwać rękoma. Dyluś co-
raz głośniej piszczy. Dzisiaj jest wyjątkowo podekscytowany. 
Jego ręce energicznie rysują w powietrzu nieokreślone kształ-
ty. Bracia również gestykulują. Rozmowa nie trwa długo. Za-
raz potem Dyluś i Sebastian wybiegają na podwórko. Kiedy 
w chwilę później wyszliśmy z Maćkiem do ogrodu, nie było po 
nich śladu. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego Dyluś zadaje 
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się przeważnie z młodszym bratem. To Maciek jest przecież 
jego rówieśnikiem. Tak… Sebastiana wyraźnie faworyzuje. 
Obaj bracia traktują Dylusia na równych zasadach. Wprawdzie 
dochodzi między nimi do bójek, ale czas szybko leczy ich po-
drażnioną dumę. Z innymi chłopcami jest inaczej. Oni w ogóle 
nie chcą słyszeć o Dylusiu. W oczach swoich rówieśników i ich 
rodziców uchodzi za śmierdzącego, głuchego głupka. Wszyst-
kie próby nawiązania przez Dylusia nowego koleżeńskiego 
kontaktu kończyły się zawsze tak samo. Rodzice wskazywali 
gestem drzwi. Chłopcy zaś, zamiast przyjaźnią, częstowali go 
kopniakami albo rzucali w niego kamieniami. Bezradna kacz-
ka w stawie nie różniła się wiele od Dylusia – była tak samo, 
jak on dobrym celem.

Kiedy oboje z Maćkiem byliśmy zajęci zrywaniem wiśni, na-
gle usłyszeliśmy tajemnicze skrzypienie. Początkowo nie było 
wyraźne. Dochodziło od strony strychu, graniczącego fronto-
wą ścianą z ogrodem. Zerknęłam mimowolnie w jego kierun-
ku. W pierwszej chwili nie dostrzegłam nic szczególnego. Ale 
na strychu skrzypiało nadal. Tym razem dźwięki były bardziej 
donośne. Maciek i ja byliśmy ciekawi, co się dzieje.

– O rany… pali się! – usłyszałam ochrypły głoś Maćka.
Z okna wydobywał się ciemny dym, z początku mały, ale 

z sekundy na sekundę stawał się coraz większy. Potem pojawił 
się ogień. Błyskawicznie pożerał paździerzową płytę, która przed 
chwilą zasłaniała okno. Maciek pierwszy ocknął się z zaskocze-
nia. Pobiegł natychmiast do domu, krzycząc po drodze bardzo 
głośno… PALI SIĘ, PALI SIĘ!

Usłyszałam pisk. „Boże… Sebastian, Dyluś, oni są na stry-
chu!” – uświadomiłam sobie niemal natychmiast.



8

Wokół naszego ogrodu, nie wiadomo skąd, zaczęli groma-
dzić się gapie. Jakiś mężczyzna chwycił wąż, za pomocą którego 
podlewamy warzywa w ogrodzie. Drugi koniec ktoś natychmiast 
podłączył do kranu. Zaczęli gasić ogień. Gdzieś w oddali słyszę 
strażackie syreny.

Nagle, w progu rozpalonego strychu pojawia się Sebastian. 
Jeden z mężczyzn znosi go szybko na dół i zostawia pod ogrodze-
niem, z dala od niebezpiecznych płomieni. Podbiegam do bra-
ta osłupiałego i przestraszonego zarazem, ten wpatruje się tępo 
w źródło pożaru jak zahipnotyzowany. Dyluś nadal znajduje się 
na strychu. Widząc, jak szybko ogień trawi framugę okna, boję 
się pomyśleć, co się teraz z nim dzieje. Gorączkowo rozglądam 
się dookoła. Dostrzegam rodziców Dylusia, stają niedaleko mnie, 
po drugiej stronie ogrodzenia. Ich twarze nie wyrażają niczego. 
W oczach matki nie kręci się żadna łza. Ojciec też nie zdradza 
żadnych emocji. Przejmujący, niewyartykułowany wrzask Dy-
lusia wciąż unosi się ponad ogrodem.
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Siła kamiennego lwa

T amtego listopadowego poranka było mi zimno i bardzo 
smutno. Miałem na sobie strzępy mokrego mundurka i czu-
łem ogromne zmęczenie. Zdawało mi się, że cały świat był 

obrócony przeciwko mnie.
Ludzie, którzy chcieli mnie dogonić uprzedniej nocy, dwa, 

dobrze mi znane wilczury, przed którymi musiałem uciekać i po-
goda, która wcale nie pomagała w ucieczce. Ulewny deszcz roz-
moczył pola otaczające nasz stary i ponury budynek, nazywany 
sierocińcem. Kiedy uciekałem, czułem, jak moje nogi grzęzną co 
chwilę w głębokim błocie, a tnący aż do bólu moją twarz wiatr 
zagłuszał odgłosy pogoni. Chciałem usłyszeć ujadanie psów, 
by móc ocenić właściwą między nami odległość. Niczego nie 
słyszałem. Zakryłem rękoma twarz i biegłem, co sił w nogach.

Wmawiałem sobie, że pomimo piętnastu lat, jestem już do-
rosłym mężczyzną i na pewno mi się uda. Bałem się tylko za-
słabnąć, i żeby nogi nie odmówiły mi posłuszeństwa.

Tak bardzo chciałem uciec. Nienawidziłem sierocińca. Było 
tam zawsze brudno i chłodno, po podłodze chodziło pełno ro-
baków. Wszyscy mieliśmy takie same ubrania, jednakowo przy-
strzyżone włosy i wykonywaliśmy przeważnie te same czynności. 
Pracy mieliśmy sporo. Stare zakonnice nie pozwalały na leni-
stwo. Należałem do grupy chłopców najstarszych i jednocześnie 
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najsilniejszych. Powierzano mi obowiązki ogrodnika, malarza 
ściennego, woźnego, a z okazji kościelnych świąt byłem też pa-
laczem. Musiałem także pilnować, aby w czterech wielkich pie-
cach kaflowych nie zgasł ogień.

Oprócz zakonnic do personelu sierocińca należało dwóch 
dorosłych mężczyzn. Nie wiedziałem, jaka była ich właściwa 
rola w tym budynku. Na własnej skórze za to przekonałem się, 
co robili najchętniej. Zarobione u zakonnic pieniądze przezna-
czali na alkohol. Często w przypływie pijackiego szału usiłowa-
li nadzorować chłopców z sierocińca. W razie najmniejszego 
uchybienia rozliczali ich dokładnie. Do końca swoich dni będę 
pamiętał, jak bolą i pieką rany po batach.

Tamtego wieczoru zabolały najmocniej. Chyba dlatego, że były 
niezasłużone. Podczas dnia mało jadłem. Zakonnice z tygodnia na 
tydzień zmniejszały porcje. Czułem się bardzo słabo, a musiałem 
przynieść kilka wiader wody ze studni, aby starczyło dla wszyst-
kich. Kiedy nabierałem wodę do kolejnego wiadra, zaszumiało mi 
nagle w głowie. Przed oczami zamazywały się powoli obrazy i za-
raz potem ogarnęła mnie ciemność. Upadając na ziemię, puściłem 
korbę. Wiadro z łańcuchem poleciało na dno studni.

Ostry ból ocucił mnie dość szybko. Kopniaki wymierzone 
przez jednego z mężczyzn były skuteczne. W bezsilności prosi-
łem Boga o pomoc. Wtem kątem oka dostrzegłem kamień. Leżał 
nieopodal mojej ręki. Z wściekłości i kłującego bólu chwyciłem 
kamień i wycelowałem nim prosto w gruby nos napastnika. Ko-
rzystając z chwili zaskoczenia poderwałem się z ziemi i zaczą-
łem biec przed siebie.

Moje serce biło tak szybko, jak padające krople deszczu, któ-
re wkrótce zamieniły się w rzęsistą ulewę. Nie pamiętam, jak 
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długo uciekałem. Obolały i mocno przestraszony pomyślałem 
w tamtej chwili o ojcu. Pamięć nasuwała obrazy z domu sprzed 
wojny z czternastego roku. Tęskniłem za rodzicami. Brakowało 
mi pieszczot matki, których nigdy nie miałem dosyć i wieczor-
nych opowieści ojca, wspominał w nich bohaterów narodowych, 
jak swoją odwagą i męstwem służyli krajowi. Słyszałem o mą-
drych ludziach, żyjących gdzieś daleko w świecie. Dokonywa-
li oni niezwykłych rzeczy: Krzysztof Kolumb odkrył nowy ląd. 
Tomasz Edinson skonstruował żarówkę, a Eiffel zbudował naj-
wyższą wieżę na świecie.

Wszystkie opowieści ojca wydawały mi się wówczas baśnia-
mi. Niezwykłymi i jednocześnie nieprawdziwymi. Ojciec za każ-
dym razem opowiadał o innej postaci. Z największą pasją prawił 
o ludziach odważnych i walecznych, bijących się za sprawę ho-
noru i sprawiedliwości. Niejednokrotnie na wojnach tracili oni 
swoich bliskich i rodzinne dobytki. A kiedy przychodziło im 
zmierzyć się z wrogiem, poświęcali życie w obronie ojczyzny. 
Ojciec podziwiał ludzi, którzy umieli dowodzić, obmyślać wo-
jenne strategie i zwyciężać. Sławił zalety królów i wodzów. Kiedy 
miałem siedem lat, poznałem wielkość umysłu i mądrość dzia-
łania króla Francji – Ludwika XIV, cara Rosji Piotra I i cesarza 
Francuzów Napoleona Bonaparte.

Jedną historię zapamiętałem bardzo dobrze. Chyba dlatego, 
że po części dotyczyła mnie samego. Była to opowieść o miło-
ści ojca do syna.

Rzecz wydarzyła się dawno temu w moich rodzinnych stro-
nach. Dzisiejsze ziemie, nieopodal wioski, w której się urodziłem, 
nazywano Rusią Halicką. Żył tu kiedyś kniaź o imieniu Daniło. 
Słynął ze swojej odwagi i waleczności w całej Kijowskiej Rusi. 
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Zachwalano jego umysł, który był nieprzeciętny i ponad miarę 
dobre serce. Szybko zatem zjednał sobie znakomitych bojarów 
i ludzi niższego stanu. Potrafił być też zawzięty i okrutny dla wro-
gów. Wśród swoich poddanych miał duży posłuch i szacunek. 
Często mawiali o nim „Lew w ludzkiej postaci”. Wcale nie mi-
jało się to z prawdą. Prawie każda jego wojenna wyprawa koń-
czyła się zwycięstwem, a zdobyte w czasie bitwy łupy rozdzielał 
sprawiedliwie między swoich stronników. Podnosiło to jeszcze 
bardziej jego prestiż, jako wodza.

Ów waleczny kniaź miał jedną słabość. Kochał bardzo swe-
go syna, któremu na imię było Lew.

Na skraju Roztocza i u początków rozległego Padola, w miej-
scu, gdzie rozwidla się Wisła i Dniestr, pod wapiennymi wzgórza-
mi, rozciąga się kotlina górnej Pełtwii. To miejsce wybrał kniaź 
Daniło na założenie grodu, a na cześć umiłowanego syna nazwał 
go Lwowem. Gród wzniesiono w miejscu nie byle jakim, albo-
wiem nieopodal krzyżujących się traktów handlowych. Dzięki 
mądrości księcia, miasto stało się wkrótce jednym z ważniejszych 
ośrodków tej części Rusi. Od tamtej pory symbolem miasta stał 
się po wieczne czasy lew, odważny i drapieżny.

Ojciec wspominał też o pewnej rzeźbie. Stoi ona w miejscu 
szczególnie bliskim sercu Polaków. To kopiec Unii Lubelskiej. 
Wzniesiony po to, by głosić pokoleniom zasadę bratniej miło-
ści „równi z równymi, wolni z wolnymi” oraz wyrażać jedność 
państwa zamieszkałego przez różne narody. Pod tym kopcem 
stoi lew, wykuty w potężnym kamieniu. Ojciec mawiał, że je-
śli kiedyś znajdę się w tym pięknym miejscu, przypomnę sobie 
słowa „równi z równymi, wolni z wolnymi” i zobaczę posąg ka-
miennego lwa, odmieni się mój los.
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