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Słowo Boże 
Ze zbioru „Opowieści skowyczącej Ziemi”  

(*cytaty z Pisma Świętego Starego i Nowego testamentu – Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie, poprawione) 
 

- Módlmy się – śpiewnym barytonem, stary jak nasza wioska ksiądz zawołał do 
modlitewnej ciszy. Sam zaś demonstracyjnie padł na kolana przed obliczem tabernakulum 
(otwieranego brzucha posągu, przedstawiającego ukrzyżowanego Chrystusa, Pana naszego 
jedynego, do którego to posągu prowadzi kilka blaszanych schodów). Rozłożywszy 
ceremonialnie ręce, zryty zmarszczkami oraz bliznami kapłan przystąpił do oracji. 

- Amen – mruknęliśmy zgodnie wszyscy tutaj zgromadzeni, potwierdzając tym samym 
modlitwę naszego proboszcza. 

Po odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego, w którym prosiliśmy go o wzmocnienie, 
dar wspólnoty oraz zrozumienie słów Pisma Świętego, pobłogosławiony przez naszego 
księdza diakon podszedł do ambony i z namaszczeniem przystąpił do pierwszego czytania.   
- Niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach, na skutek oburzenia Pana Zastępów, gdy 
rozgorzeje gniew Jego* – nieco skrzekliwy głos żarliwego mężczyzny wypełnił obskurne wnętrze 
skleconego ze złomu kościoła – i stanie się tak, jak gazela zagubiona i jak trzoda, której nikt nie 
chwyta* – ów głos nabrał siły, barwiony coraz niższą tonacją – każdy powróci do swego narodu, 
każdy ucieknie do swego kraju. Każdy odszukany, będzie przebity. Każdy złapany, polegnie od miecza* – 
prorocze słowa diakona karmią nas bojaźnią bożą oraz przekonaniem o rychłym nadejściu 
upragnionego dnia sądu – dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, ich domy będą splądrowane, a 
żony zgwałcone* – szpakowatą twarz diakona ściągnął posępny grymas – wszyscy chłopcy będą 
roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone. Taki jest zamiar powzięty, co do całej ziemi. Taka jest ręka 
wyciągnięta na wszystkie narody* – diakon zakończył czytanie i odszedł, zdjęty pokorną zadumą. 
Jego miejsce zajął nasz charyzmatyczny proboszcz. 

- Jeżeli Pan Zastępów postanowił, kto się odważy przeszkodzić?* – spytał grzmiącym głosem, 
przewiercając nas wszystkich surowym spojrzeniem – jeżeli ręka Jego wyciągnięta, kto ją cofnie?* 
– jego druzgocącym pytaniom odpowiedziała głucha cisza, na co z zadowoleniem zabrał się 
on do psalmu responsoryjnego.  

Po ewangelii, proboszcz rozwodził się entuzjastycznie na temat wszelkiego plugastwa 
zalegającego na zrujnowanym świecie. Z lubością wręcz opisywał jak plugastwo owe 
zostanie starte w pył mocą gniewu Pana, a my – dzieci boże, na nowo zasiedlimy całą Ziemię 
i obejmiemy ją we władanie na chwałę Jezusa Chrystusa, pana naszego amen. 

Po liturgii słowa nastąpiła część eucharystyczna, podczas której łysawy kościelny 
przespacerował się między nami z workiem na datki, jakby tego było mało (wszak lwia część 
wygenerowanych przez naszą społeczność dóbr trafia na plebanię). Oczywiście korpulentny 
kościelny krytycznym okiem taksował wrzucane do wora wartości, a do tego jeszcze wszyscy 
wierni, pogrążeni w duchu rywalizacji o względy proboszcza, patrzyli sobie na ręce szukając 
ewentualnych uchybień bliźniego swego. Najbardziej zawistną lustracją wykazała się (jak 
zwykle) tęga Zośka – wdowa po trzech mężach, najwierniejsza z wiernych, inicjatorka 
niejednego spalenia i kamieniowania. Jej pozbawiona większości zębów, ogorzała gęba 
wiecznie coś żuje i łypie tymi swoimi kaprawymi oczkami, pełnymi żarliwej goryczy 
karmionej myślą o skazanym na banicję chrześcijaństwie. Współczesny świat odrzucił 
religijny dogmat, pozostając głuchym na jego przekaz (no chyba że trzeba zapolować na 
piewców napiętnowanej wiary, a wówczas odpowiednie uszy ze szczególnym 
zaangażowaniem wsłuchują się w szum radioaktywnych wiatrów pustkowi, szukając źródła 
niemiłego dzisiejszemu człowiekowi kredo). Spośród wielu wybrani zostali nieliczni, by w 
oczekiwaniu na nadejście Pana umacniali się w wierze. Kiedy zaś Królestwo Niebieskie 
zejdzie na splugawioną przez diabła ziemię, będą oni fundamentem nowego świata. My 
jesteśmy jednymi z nich. Nie wychylamy się. Żyjemy na uboczu, skryci w pokornej 
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cierpliwości. Stanowimy drobną społeczność (niewiele ponad dwieście osób i drugie tyle 
dzieciarni). Nasza wioska – Cmentarowice – egzystuje w cieniu diabelskiego gniazda 
zwanego Smoczą Przystanią (po boskim Armagedonie nie pozostanie tam kamień na 
kamieniu). 

Na zakończenie eucharystii, proboszcz przedstawił kilka ogłoszeń parafialnych, 
dziękując za hojne dary przekazane na świątynię chwały bożej (prowizoryczny zlepek złomu, 
górujący nad innymi ściśniętymi i otoczonymi wysokim na kilka metrów, skorodowanym 
ogrodzeniem). Przedstawił również kolejność najbliższych obrzędów (kiedy i czyj pogrzeb, 
ślub, egzorcyzmy, sąd, egzekucja, chrzest i tak dalej). Spostrzegając surowym okiem co 
poniektórych drzemiących już wiernych, proboszcz przeszedł do uroczystej części 
zakończenia, orzeźwiając tym samym znużone dzieci boże.  

Po wieczornej mszy, wierni opuścili świątobliwy przybytek. Pozostała w nim tylko tęga 
Zośka. Jak zawsze będzie ona skakać wokoło zmierzającego na plebanię proboszcza, a raczej 
toczyć się, bo jest gruba (wredna sekutnica) i zdawać mu relację ze wszystkiego, co się we 
wsi dzieje. Od tych jej nadgorliwych donosów już nie jedna mieszkanka Cmentarowic została 
puszczona z dymem, albo ukamienowana (słusznie, czy nie słusznie… bez znaczenia, byleby 
utrzymać wiernych w bojaźni bożej).  

Z kościoła wyszłam wprost na mały cmentarzyk. Zmarłych chowamy wewnątrz wioski 
odkąd plugastwo zbezcześciło znajdujący się poza osadą cmentarz. Ohydne monstra 
wygrzebały z poświęconej ziemi ciała cmentarowiczan i rozwlekły je po całej okolicy. Zaraz 
po tym horrendalnym akcie zbezczeszczenia, odrażające maszkary na urągowisko czci 
pańskiej zagnieździły się w sąsiadującym z owym cmentarzem kościele z prawdziwego 
zdarzenia (nie takim jak ten nasz prowizoryczny). A ty Boże widzisz i nie grzmisz! 

Po wyjściu z cmentarnej zagrody skierowałam się między skorodowane chałupy, gdzie 
blacha jęczy smętnie, szturchana wiatrem, zmutowana żywina szczeka, miauczy i gdacze, a 
chłopy plączą się bez poczciwego celu. Wszak dzień boży dobiegł właśnie końca, a sam Bóg 
nie przedstawił konkretnych wytycznych co do ewentualnej celebracji wieczorów oraz nocy. 
Łażą chłopy zatem po wydeptanej w ziemi drodze i mamroczą do siebie same głupoty, a 
świństwa we łbach im się kłębią. Zaś ci, co lubią sobie chlapnąć na koniec bożego dnia, 
chowają się ze swymi flaszkami przed wścibskim okiem matron pokroju tęgiej Zośki, bądź 
też surowym spojrzeniem kościelnych. A trzeba powiedzieć, że nasi kościelni to nie tacy 
niegdysiejsi przykładni ojcowie zacnych rodzin, którzy w wolnym czasie służyli w kościele. 
Dzisiejsi kościelni to wyświęceni bojownicy, co służbie kościołowi poświęcają każdą sekundę 
swego życia. Jako służba porządkowa egzekwują panujące we wsi prawo, ustanowione przez 
Pismo Święte. Zaś pełniąc obowiązki strażników wioski plączą się pod jej murami, bądź 
przesiadują w wieżach strażniczych, skąd mają bardzo dobry wgląd na okolicę. A mają się 
czemu przypatrywać, albowiem okolica owa usiana jest ruinami niegdysiejszych Starachowic, 
pośród których walają się wraki przedwojennych pojazdów. Do tego jeszcze dochodzą dziury 
po bombach z czasów wojny oraz martwe drzewa wyjące do rdzawego nieba upiornie 
powykręcanymi gałęziami. Nie trudno zatem podkraść się pod ogrodzenie wioski, toteż 
kościelni dzień i noc muszą wytężać wzrok. A robota idzie im z powodzeniem raczej 
rozmaitym. No bo to chwiejącego się na nogach zombie nie trudno wypatrzeć, czy tam 
buszującą za żarciem inszą bestyję. Trudniejsza sprawa jest ze zbirami i niezgorzej 
myślącymi mutantami, którzy to czają się w złomie i ruinach tak sprawnie, że aż zdarzy się 
im czasem porwać kogoś z nas. A wtedy ksiądz na wioskowe mury włazi i na całą plugawą 
okolicę pomstuje. Potem zaś specjalne msze odprawia i obowiązkowe procesje wokół wsi 
urządza. Kościelni wtenczas klną zajadle, strzelając do bogu ducha winnego zwierza 
(wyłączając te nasze udomowione paskudy, co to diabelska przemiana i ich dotknęła) oraz 
przeczesując każdy okoliczny zakamarek. Zwykle z miernym skutkiem, bo bandziory i 
mutanty jak pod osadę podłazili, tak podłażą nadal. 
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Minąwszy blaszane klecie, weszłam na plac egzekucyjny, gdzie prócz szafotu, na gołej 
ziemi leżą rdzewiejące, okopcone płyty. Puszcza się nań z dymem co rezolutniejsze kobiety, 
uznane za niemiłe bogu przeklętnice. Znaczy się takie współczesne odpowiedniki dawnych 
wiedźm, czy też zwyczajnych ladacznic. Generalnie jedne i drugie płoną dopiero wtedy, kiedy 
rada wsi z proboszczem na czele nieoficjalnie uzna, że owe diablice za dużo wiedzą. A 
wiedza ta przychodzi doń mimowolnie. Wszak miejscowy konował więcej ludzi zabił niż 
zratował, to i cmentarowiczanie wolą kurować się u znachorek, które przy pomocy wszelkiej 
obrzydliwości znalezionej na pustkowiach leczą niezgorzej. No i zdarzy się czasem, że do 
takiej znachorki zajdzie pękata dziewoja i wczas wizyty wygada głupia, że to proboszcz ją 
zbrzuchacił, a teraz do spuszczenia płodu przymusza. Również wiejskim radnym przyjdzie 
czasem zwrócić się do znachorki z prośbą o pomoc, bo to na kutasie wyrosło coś podobnego 
do tego, co żyje między nogami wioskowej kurewnicy. Koniec końców znachorka w 
niejasnych okolicznościach przeistacza się w wiedźmę, którą w atmosferze linczu bardzo 
szybko się spopiela. O żadnym sądzie nie może być mowy, bo wiedźma jeszcze zaczęłaby 
mielić ozorem na kłopot proboszczowi i radnym. Zaś ludziom mówi się, że nad czarownicą 
rozprawiać nie można, bo ona gotowa w czas sądu rzucić jakiś plugawy urok na zgubę całej 
wsi. Oczywiście bojaźliwi Cmantarowiczanie łykają taką historyjkę bez popitki, a 
wrzeszcząca w ogniu wiedźma to wszak pokrzepiający widok. Zaś kurwę, co to taka za dużo 
wie, bo zacni ojcowie i przykładni mężowie robią się nad wyraz gadatliwi, kiedy sobie z 
lędźwi strzelą, zwyczajnie wygania się ze wsi pod zarzutem cudzołożenia, albo cichcem 
morduje. W takim przypadku ekscesów nie ma, bo za pochlastaną dziwką nikt nie płacze, a 
ciało plugawe porzuca się na pustkowiach. Mimo tak okrutnego losu, ani znachorki ni dziwki 
nigdy nie zabrakło w Cmentarowicach, bo każda szanująca się osada zawsze ma swojego 
wioskowego głupka, osiłka, proboszcza, kurwę, wiedźmę i oberżystę. 

Jeśli zaś o oberży mowa, minęłam ją zaraz po wyjściu z placu egzekucyjnego. To 
najgłośniejsza sterta złomu w całej wsi. Kobietom nie uchodzi weń przebywać nawet za dnia. 
Zaś wcześniej wspomnianej przeze mnie kurwy nikt nie postrzega jako kobietę, toteż może 
ona siedzieć w karczmie tak długo jak chce. Jednakże po wsi chadzać jej nie wolno, bo jest 
ona plugawą kusicielką, ściągającą zacnych Cmentarowiczan na złą drogę. Za przyzwoleniem 
proboszcza mieszka owa kurwa w karczmie, w której rzyci może nadstawiać jedynie po 
zmroku i przez noc całą. A że słońce już się chyli nad zawalonym złomem horyzontem, to i 
siedzi teraz dziewczyna na piętrze oberży, gdzie przygotowuje się do niełatwej roboty. 

Nieopodal karczmy stoi mój dom. Nie różni się on od innych niczym szczególnym. Ot 
zespawana i znitowana kupa złomu sterczy w obejściu pospołu z psią budą, kurnikiem i 
małym chlewikiem. Zmutowane świnie i kury poszły już spać, a wyliniały kundel przywitał 
mnie wesołym szczeknięciem. Merdając ogonem, przybiegł do mnie i upaćkał łapami moją 
odświętną sukienkę. 

- Azor! Do budy! – huknęłam na niesfornego kundla i tupnęłam jeszcze nogą, na co 
spokorniały pies czmychnął za zbity z dykty kurnik. 

Otworzywszy zgrzytające drzwi naszej blaszanej chałupy, chwacko weszłam do jej 
obskurnego wnętrza. Jak większość wioskowych chat, i nasza składa się z izby głównej, 
komórki na jedzenie oraz zalatującej detergentami łazienki, z której nieczystości spływają 
wąskim korytem do znajdującego się za chałupą, a wkopanego w ziemię kanału. Raz do roku 
opróżnia się go wraz z innymi, a wtenczas wypełniający całą wioskę odór jest nie do 
zniesienia. Wywożenie szamba to chyba jedyny dzień, kiedy z zadowoleniem idę do roboty w 
pola (wprawdzie panoszy się poń cuchnący radiacją wiatr, aczkolwiek nijak się mu równać z 
odorem naszych gówien). Standardem w skorodowanej chacie są również rdzewiejące ściany, 
kamienny piec z żelazną płytą, duży stół z ławami, szafa, kilka półek, no i oczywiście łóżka 
ze starymi, pożółkłymi materacami. 
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Przy parujących na kamiennym piecu okopconych garach krząta się moja matka. Jak 
każda gospodyni, skrywa ona swoje umęczone życiem ciało w kłębowisku szarych spódnic i 
białych koszul. Jej pucołowata twarz, szczelnie opięta czepcem, uśmiechnęła się promieniście 
na mój widok. Moja matula to dobra kobieta. Srodze przy tym pobożna i nader frasobliwa 
(jak każda gospodyni zresztą) wedle panującego w Cmentarowicach obyczaju. 

- Siadaj córciu do stołu. Ze strawą wieczorną my na ciebie czekali – rzekła do mnie ciepłym, 
prawdziwie matczynym głosem, niosąc do stołu ciężki gar pełen warzywnej polewki. 

Moi dwaj młodsi bracia (ledwie od ziemi odstające podrostki) pomogli jej z rozłożeniem 
misek, kubków i sztućców. A dokazywali przy tym tak dotkliwie (wszak wiek to taki, co to 
tylko łobuzerka w głowie), że aż huknął nań ojciec, który we własnym domu nade wszystko 
ceni sobie ład i porządek. Typowy zeń wiejski chłop. Od codziennego słońca i okazyjnego 
trunku ogorzały, od ciężkiej roboty żylasty i szorstki, pokorny wedle Boga i plebana, a 
niewrażliwy na potrzeby innych. Toteż moi pocieszni braciszkowie, jak się w jednej chwili 
rozbrykali, tak od jednego ojcowskiego huknięcia z miejsca na tyłki klapnęli. Jednakże nie 
myślą oni ścierać zawadiackich uśmieszków ze swoich umorusanych buziek. 

- Mam ja powróz z kołka ściągnąć i wasze tyłki przetrzepać? – spytał groźnie ojciec, napierając 
na niesforne smyki ciężkim spojrzeniem bezceremonialnego chłopa. 
- Wszak my wiemy, tatko, żeś ty jeno z wierzchu szorstki – z komórki wypłynął miękki, dziewczęcy 
głos. W ślad za nim, do izby wyszła Krysia, moja młodsza, acz w dojrzewaniu dalece już 
posunięta siostra. 

- Dla nas zaś, nie twoje wierzchnie grubiaństwo, jeno miękkie i ciepłe serce bije – dodała w 
słodkim uśmiechu, całując stropionego ojca w policzek. Nasz krewki staruszek żywi wielką 
słabość do mnie i mojej siostry. Wszak obie jesteśmy tak piękne i dorodne, że ojciec 
niejednego już amanta widłami z naszego obejścia pogonił. Zawsze przy tym się darł, że nie 
będzie swoich nadobnych córek za byle łachudrę wydawał. Nie dla psa kiełbasa, zwykł 
mawiać. Niemniej jedna z oblubienic, ze swej nieuniknionej, kobiecej ułomności kala właśnie 
dobre imię wybrednego gospodarza. 

- A tobie kto przy żarciu w komórce robić przyzwolił, kiedy ty nieczysta? – huknął ojciec na 
Kryśkę, wyrwawszy się z matni jej uroku – co w Piśmie Świętym stoi? – poszedł za ciosem, 
ukontentowany w duchu, iż nie dał się tym razem swej słabości i jak Bóg nakazuje, po 
ojcowsku swoją córę splugawioną karci. 

A córa splugawiona, mimo że młodziutka jeszcze i trzeci raz dopiero krwawi, 
westchnęła niby te sędziwe kumy, co to w Cmentarowicach za leciwe uosobienie ludowej 
mądrości robią. 

- Jeżeli kobieta ma upławy, to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała* - podjęła Krystyna 
namaszczonym tonem, by przypadkiem nie uchybić powadze Pisma Świętego – to pozostanie 
siedem dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na 
czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze 
ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek 
przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do 
wieczora. Jeżeli kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, 
będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli jaki mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się 
jemu i będzie nieczysty siedem dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste* - święte słowa 
przytoczone przez moją siostrzyczkę, wprowadziły do naszej chaty wzniosłą atmosferę, 
pogrążając ojca i matkę w modlitewnej zadumie. 

- Ament! – z głupia frant palnął Maciuś, najmłodszy z rodzeństwa, wyczuwszy kościelny 
nastrój. 
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- Ot, co – burknął gorzko ojciec, pocierając knykcie lewej ręki – jeno patrzeć jak Pan na niebiesiech 
gniew swój na nas spuści za te twoje sromotne kalanie naszej chałupy – jego karcące słowa spłynęły 
po Kryśce niby woda po kaczce. 

Dziewczyna machnęła lekceważąco ręką, śmiało zasiadając do stołu. 
- Wieczór właśnie nastał, to iście są czyści już, tatko – powiedziała niedbale, przystępując do 
konsumpcji polewki – zaś skalania ciąg dalszy będzie dopiero jutro – dodała jowialnie, na 
pocieszenie. Kryśka zawsze odznaczała się hardym usposobieniem, naszpikowanym 
zadziornym sarkazmem, który notabene z trudem ukryła, cytując biblię. 

- Nie ma się co zatem niepotrzebnie turbować – skwitowałam pogodnie, idąc w sukurs swej 
siostrzyczce i zarazem ściągając na siebie pochmurne oczy naszego ojca. 

- A tyś nie lepsza z tym swoim diablim przyrządem – burknął nieprzychylnie. A wspomniał 
tutaj o grafenowym tablecie, który chowam pod materacem swojego łóżka, a który jest 
źródłem nieocenionych informacji. Mam dzięki niemu dostęp do sieci i wiem co się dzieje na 
świecie, że o fascynującej wiedzy zeń płynącej nie wspomnę. Nabyłam go po kryjomu od 
wędrownego kupca, który swego czasu trafił do naszej wioski. Nim spalono go razem z całym 
jego dobytkiem, zdążyłam dobić zeń targu. Zaś gdyby nasz ojciec dowiedział się gdzie i w 
jaki sposób, zaskwierczałabym na stosie razem z owym kupcem i na nic zdałaby mi się 
słabość, jaką ojciec do mnie żywi. 

- Jak się ludzie zwiedzą, że Bogu na urągowisko żyjecie, to wnet nam wszystkim zgrabny stosik 
ułożą, albo i całą chałupę weń obmienią – sarknął ojciec, karcąc nas obie niezadowolonym 
spojrzeniem. 

- A jakie my urągowisko Bogu czynimy? – żachnęła się Kryśka – toż to Jadzia jeno telewizorek 
ma taki malutki, a nie klucz do piekielnej bramy – usprawiedliwiła mnie niewinnym tonem – ja zaś 
wszak nie będę jako inne dziewki w kącie izby na zydlu siedem dni siedzieć i czekać, aż krwawienie 
ustanie – dodała buńczucznie, ze szczętem rozsierdzając ojca. 
- Pierw ludzie nas obmówią, a potem rychło ogień na swoje języki nas weźmie, boście w swej krnąbrności 
Bogu są niemiłe! – uniósł się ów z iście chłopską swadą i charyzmą, a przy tym niemal wywalił 
swoją miskę, rozlewając jej ubogą zawartość na sękaty stół – ja nie pozwolę, żeby przez wasze 
wiedźmie zabawy cała rodzina sczezła! – rozsapał się na dobre i wyskoczywszy zza stołu, pognał 
do mojego łóżka skąd wydarł mój tablet, poczym w afekcie rzucił nim o klepisko. Ten jednak 
nic sobie z tego nie zrobił, toteż spieniony ojciec jął po nim skakać, bluzgając pod nosem. 

Z początku przelękniona jego wybuchem matka nabrała dystansu do własnych obaw, 
widząc jak ten ze szczętem popada w kompromitację, mocując się bezradnie z tabletem. 
- Daj spokój Mietek! – rozdarła się skrzekliwie – córy nasze łajasz, a sameś czerwony i wyrywny jako 
diabeł! – z przyganą upomniała swego rozognionego małżonka. 
- Nie trzeba gardłować, matulu – zwróciłam się pojednawczym tonem do naszej matki – poskacze, 
posapie i w końcu styrany na rzyci se usiądzie – a tabletu nie rozwali, bo ekran grafenowy, zaś 
obudowa kewlarowa. Musiałby… 
- Stój! – jak oparzona wyskoczyłam zza stołu, kiedy ojciec cisnął tablet do pieca. 
- W ogniu jest miejsce dla diablego wynalazku – warknął ów niepewnie, zastanawiając się na 
szybko, czy aby czasem nie przegiął. A ma się on nad czym zastanawiać, bo oczy moje pałają 
iście diabelską złością. 

Kiedy przypadłam do pieca, ojciec schwycił mnie za ręce i brutalnie pociągnął ku sobie. 
- Puszczaj! – wrzasnęłam, niemal opluwając jego ogorzałą gębę. 

Moją zaś ów otrzaskał otwartą ręką, poczym cisnął mnie na łóżko i pod groźbą 
dotkliwszej kary zakazał zeń schodzić. Matkę też przez łeb trzepnął, bo się do bronienia córki 
brała. Znowuż rozbeczanych braciszków do chlewika na noc wygnał, bo go dojmująca złość 
opuścić nie myślała. Znowuż moja siostrunia, zapobiegliwie przycupnęła w koncie izby na 
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specjalnie dlań przygotowanym zydlu. I tak oto nastał w naszej chałupie ład i porządek, który 
nasz ojciec ceni nade wszystko. 

 
& 
 
Nazajutrz, skoro krwisty świt, nadal jeszcze podburzony ojciec rozpoczął Boży dzień od 

surowego komenderowania. 
- Jadźka! – zagrzmiał tak wstrząsająco, że aż mimowolnie z łóżka wyskoczyłam – w bety się 
oblekaj i do wyjścia w pole gotuj – nakazał surowym tonem, wkładając filcowane gumiaki – a ty 
Kryśka nawet nie myśl po chałupie się szwendać i na nowo ją plugawić – warknął na moją zaspaną 
siostrę, która dopiero co się zbudziła i jeszcze z łóżka nie wstała. 
- W pole pójdę, tatko, w robocie pomogę – zaproponowała przepraszająco, wiedząc iż po 
wczorajszym ekscesie na nowo musi się wkupić w ojcowskie łaski. 
- Ani mi się waż – odparł apodyktycznie ojciec – ludziska cię zobaczą i hyr w całą wieś pójdzie, że 
urodzajną ziemię kalasz – dodał gburowato i wyszedł z chałupy – ażebym długo, Jadźka, na cię 
czekać nie musiał! – huknął groźnie, nim zatrzasnął za sobą drzwi. 
- Skoro ja plugawa i niczego tykać się nie mogę, to se jeszcze pośpię – rozespanym głosem 
skonstatowała moja rezolutna siostrunia, poczym nakryła się kocem. 

Matka wtenczas wyszła z komórki, niosąc w rękach kobiałkę jadła i napitku. Pęto 
kiełbasy ze zmutowanego mięsa niedawno ubitej trójnogiej świni, gomółka koziego (koza też 
zmutowana) sera oraz dwie pajdy chleba. Chleb to produkt najwyższej wartości, bowiem 
rozgniewana ziemia nie chce rodzić zboża, a jeśli już, to więcej go zgniłego wypuści, niźli do 
użytku zdatnego. Proboszcz mówi, że ziemia przez diabły splugawiona została, toteż pokarm 
boży ciężko pozyskać. Dlatego każde żywe ziarno z namaszczeniem łuskamy, niby relikwię 
świętą. Rzecz owa tyczy się również marchwi, kapusty, ziemniaków i innych płodów rolnych. 
Ciężar problemu pomnaża skażona woda, której nie dość, że jest jak na lekarstwo, to jeszcze 
trzeba ją filtrować, ozonować i gotować. Potem dopiero można jej używać.  

Gliniana butelka owej wody dopełnia zaopatrzenie kobiałki, którą matka postawiła na 
stole.   
- Weź to córciu za ojcem w pole, co byście se przy robocie pojedli – rzekła frasobliwie, poczym 
przeszła w róg izby, gdzie padła na kolana przed obliczem zamierzchłego obrazu 
Przenajświętszej Maryi i jęła się żarliwie modlić. 

Ucałowawszy ją w tę jej zatroskaną głowę, zabrałam kobiałkę ze stołu i wyszłam z 
chałupy. 

Na gumnie ojciec kończył zaprzęgać zmutowanego byka. Mutacja owego zwierzęcia 
objawia się znaczącym przerostem tkanki mięśniowej, intensywnie pulsującymi żyłami, 
wiecznie przekrwionymi ślepiami, ogromnym łbem z potężnymi rogami, dwiema niezależnie 
pracującymi szczękami oraz dwoma fallusami, zasilanymi czterema jądrami. Mutanty bardzo 
szybko się rozmnażają. Na ten przykład, zmutowany byk w czasie jednej kopulacji penetruje 
naraz dwie pochwy krowy i wypełnia spermą jej dwie sprzężone ze sobą macice. Zapłodniona 
krowa już po tygodniu wydaje na świat średnio czwórkę cieląt i od razu jest gotowa do 
następnej kopulacji. Okres rui w przypadku tego gatunku trwa dwa miesiące i zdarza się trzy 
razy do roku. Naszpikowane wówczas testosteronem i estrogenem zwierzęta są bardzo 
niebezpieczne, dlatego też wypuszcza się je na tak zwane rykowisko (kilka hektarów ubitej 
ziemi, otoczonej żelaznym parkanem), gdzie walczą i kopulują ze sobą zawzięcie. W owy 
czas, do pracy ruszają maszyny rolnicze (mamy dwa pancerne ciągniki i jeden samobieżny 
pług) zasilane atomowymi ogniwami. Proboszcz patrzy nań wielce nieprzychylnym okiem i 
smaga je bezwzględną krytyką, przekonany, że to urządzenia diablej produkcji. Zaiste 
pochodzą one z warsztatów Smoczej Przystani, niemniej bardzo ułatwiają nam pracę, toteż 
proboszcz zarządził kompromis, w myśl którego maszyny używane są wyłącznie w czas rui 
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zwierząt roboczych. Oczywiście nim osiągnięto ów kompromis, zapłonęło kilka stosów, a i 
próbowano również kastrować zmutowane zwierzęta. Niestety narządy rozrodcze mutantów 
odrastają i regenerują się niebywale szybko, czego byśmy zeń nie robili. Taki stan rzeczy 
sprawia, iż my ludzie (chyba jedyny gatunek na tej planecie, który zmutował w znacznej 
mniejszości) jesteśmy głównie mięsożerni. Wszak mutanty plenią się jak wszy i gnidy, zaś 
nowych roślin Ziemia nie rodzi prawie wcale, toteż i owe mutanty z reguły są mięsożerne, a 
kanibalizm wśród nich jest dosyć powszechny. 

- A ty co, Jadźka!? – wyrwał mnie z rozważań ojciec, który już uporał się z sapiącym 
bykiem i wskoczył na czterokołowy, żelazny wóz – zgorszenie w polach siać myślisz? – z 
pretensją w opryskliwym głosie zapytał, a siedzący na pace braciszkowie wlepili we mnie 
swoje wielkie, niebieskie oczy.  

– No co tak stoisz!? – rozzłościł się na mnie tatko. Ze wszystkiego najbardziej ów nie lubi, 
kiedy wpadam w karmiony wątpliwościami stupor – idziesz w pole jak Bóg przykazał, czy na 
karczemną kurwę diabłu na uciechę nająć się myślisz? – wyszydził mnie gniewnie. Swoją własną 
córkę. Już ja bym mu siarczyście odpyskowała, niemniej muszę się ugryźć w język, 
albowiem: „ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią*”. 

Zatem wszelkie słowa, które mogłyby mi przynieść zgubę, przełknęłam wraz z gęstą od 
nich śliną i już miałam się wrócić po nakrycie głowy, kiedy z chaty wyszła Kryśka. 

- Trzymaj i nie złość ojca, bo wieczora nie doczekasz – wyszeptała ostrzegawczo, wciskając mi 
w ręce pożółkły czepiec. 

- A ty znowu chałupę plugawisz! – rozdarł się ojciec, piorunując Kryśkę okrutnym 
spojrzeniem – do chałupy, bo jak batem sieknę…! – zamachnął się wspomnianym poganiaczem 
bydła dla podkreślenia powagi swych słów, a Kryśka bezzwłocznie wskoczyła do domu, 
zatrzaskując za sobą rdzewiejące drzwi. 

Ja wtenczas upięłam włosy i wcisnęłam czepiec na głowę, poczym przycupnęłam obok 
siedzących na pace braciszków. 
- Jedźmy już, tatko – powiedziałam z głębokim westchnięciem, by ukryć przekąs, którym 
mimowolnie namaściłam ostanie słowo. 

Ojciec smagnął mutanta po grzbiecie, a ten w odpowiedzi ryknął wrogo i szarpnął 
ciężkim wozem, ryjąc suchą ziemię masywnymi kopytami. 

Opuściwszy nasze obejście, przejechaliśmy przez główny plac wioski, a kiedy 
dotarliśmy do bramy, kościelni otworzyli ją, bacznie obserwując najbliższą okolicę. 

Kiedy wierzeje rozwarły się jedynie na szerokość naszego wozu, ojciec znowu zdzielił 
batem mutanta i przy wtórze zgrzytającej stali ruszyliśmy w kierunku pól. A droga doń 
niedaleka. Raptem sto metrów z hakiem, niemniej ojciec wyjął spod kozła obwiązany taśmą 
karabin (stary jak świat) i wyostrzył zmysły. Jego przezorne zachowanie uzasadnia droga 
wiodąca w pola, która niczym nie jest odgrodzona od niebezpiecznych pustkowi. Zaś same 
pola okala jedynie drut kolczasty pod wysokim napięciem (bodajże tysiąc woltów). Trzeba 
zatem pozostać czujnym i wystrzegać się nie tyle bestii (wszak drut pod napięciem 
przyprawia je o zniechęcenie), ile wytatuowanych, półnagich zbirów, znanych powszechnie 
jako hieny. Kościelnych zazwyczaj łazi po polach wystarczająco dużo, by hienom 
odechciewało się rejzy, niemniej zdarzy im się czasem ukatrupić kilku strażników, a przy tym 
porwać hożą Cmentarowiczankę. Potem żądają tacy okupu, a my – bogobojni ludzie, wrażliwi 
na krzywdę bliźniego, zawsze skłonni jesteśmy płacić. Jednakże wykupiona z niewoli 
dziewka wraca z obłędem w oczach, odarta z przyodziewku, obita i pełna zwyrodniałego 
nasienia. Wśród hien znajdzie się mnóstwo wyuzdanych wiedźm i ladacznic, które wszak nie 
stronią od rozpusty, niemniej zwyrodnialcy preferują przerażone niewiasty o błagalnych 
spojrzeniach. Brutalne rozdziewiczanie jest ich ulubioną rozrywką. Ja tam na szczęście 
dziewicą już nie jestem i szczęśliwie również nikt prócz mnie o tym nie wie. O mej niecnocie 
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wiedział tylko kupiec, co mi tablet sprzedał, acz prędko na stosie zaskwierczał i już on 
nikomu nie opowie, jak to elektronikę za dziewictwo nabyłam. 

Minąwszy obwarowaną kościelnymi bramę, zatrzymaliśmy się przy naszym spłachetku 
uprawnej ziemi. Hodujemy nań trochę zboża, kilka głów kapusty oraz króciutki rządek selera 
i cebuli. 

Ojciec zeskoczył z wozu i od razu ruszył doglądać płodów naszego pola. Kiedy zaś 
wlazł w kapustę, począł tak straszliwie bluzgać, że aż się pracujące w pobliżu baby nabożnie 
się przeżegnały, a i nawet kilku kmieci gęby swoje ogorzałe znad grządek podniosło. 

- Ażeby pies was jebał, parchy pierdolone, syny kurwy przeklętej! – siarczystym sarkaniem ojca 
zainteresowali się również stróżujący w polach kościelni. 

- Jadźka! – moje imię wykrzyczał z takim natężeniem frustracji, że aż mnie ukłuło 
jakoby rozżarzoną szpilą – łapcie z bajtlami pestycydy i migiem do mnie, kurwa jego mać! – moi 
braciszkowie mają ledwie po kilka lat, ale już muszą pracować, zresztą jak wszystkie inne 
dzieci we wsi. Wszak praca w pocie czoła jest naszym orężem w nieprzerwanej walce o 
przetrwanie, toteż całymi rodzinami i całymi dniami harujemy w polach, by mieć co do 
garnka włożyć. Jednakże nasza rodzina (jak i parę innych) stanowi wyjątek, a to ze względu 
miesięcznego krwawienia mojej siostry. Do pracy przyjechaliśmy tylko w połowie składu, 
bowiem z ułomności kobiecej plugawa siostrunia nie może bezcześcić urodzajnej ziemi. Zaś 
matka musiała zeń w chałupie zostać, by jej pilnować, a przy okazji chudoby doglądać. 

- Parszywe larwy żrą kapustę! Walcie do nich bezpośrednio – nakazał nam ojciec, kiedy już 
doń dotarliśmy z karnistrem pestycydu. 

- Bieżcie sikacze, chłopcy. Ja za wami z karnistrem szła będę – zakomenderowałam, a 
braciszkowie skwapliwie schwycili podłączone wężykami do karnistra sikacze i chwacko 
ruszyli w stronę grządki z kapustą. Ja zaś, wziąwszy ów karnister okrakiem (bo ciężki jest 
skurczybyk), poczłapałam niezdarnie w ślad za walecznymi brzdącami. 

- A mas, ty obzydliwy potwoze! – zakrzyknął dzielnie młodszy z braci, posyłając strumień 
pestycydu wprost na pulsującą larwę wielkości nabrzmiałego kutasa dojrzałego mężczyzny. 
Ohydny mutant kwiknął z cicha acz nieprzyjemnie, wijąc się zajadle, a następnie kurcząc się 
w sobie, odpadł z kapusty na ziemię. Bez cienia emocji przydeptałam paskudne kurestwo, by 
mieć pewność, że zdechło. Braciszkowie ruszyli obiema stronami grzędy, sikając na pulsujące 
larwy, a ja drepczę z karnistrem tuż za nimi, przydeptując odpadające od kapusty plugastwo. 

- Czekej ty no, mendo piekielna! – wściekły tembr mojego ojca ponownie rozdarł zdałoby się 
harmonijną kakofonię wrzącej w polach pracy. A już całkowicie ów przytłoczył ową 
harmonię, kiedy posłał serię pocisków ze swojego starego, obwiązanego taśmą karabinu. 
Wszyscy dookoła poderwali się na ten huk, niby rażeni piorunem. Praca zamarła, a jej 
odgłosy ucichły. Kościelni w jednej chwili się zbiegli, ale szybko opanowali swe wzburzenie, 
kiedy ujrzeli bluzgającego ojca, wyciągającego z ziemi zmutowanego kreta. 

- Pojadłeś se cebuli, co, kurwi synu? – syknął zjadliwie gospodarz do kreciego ścierwa, 
dźwignąwszy je na wysokość swojej ogorzałej gęby. Zmutowany kret to nie przelewki. 
Gabarytem dorównuje niegdysiejszemu bobrowi, a przednie łapy ma wielkie jak szufle, 
zwieńczone ostrymi i twardymi niby łupany kamień pazurami. 

- No co żeście się ludziska zebrali, jakoby kto co za darmo rozdawał!? – poirytował się ojciec, 
odrzucając krecie ścierwo na pakę swojego wozu – patrzajcie lepiej, czy aby wam czasem jakie 
monstrum grządków nie przeczepuje – wyburczał opryskliwie. Nasz tatko zawsze gniewny był i 
porywczy, ale ostatnimi czasy pieni się ów tak zajadle, jakby czort weń wstąpił. 

Zgromadzeni pokiwali głowami w dezaprobacie dla obcesowej natury ojca i już się 
mieli na swe pola rozejść, kiedy… 

- Ludzie! Ludzie! – ni stąd, ni zowąd wpadł między nas Jątek, wioskowy lekkoduch, 
deczko głupawy, aczkolwiek nie pozbawiony sprytu i warunkującego przetrwanie rozsądku. 
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Przez wszystkich we wsi traktowany z wyniosłą pogardą, acz tolerowany, a nawet lubiany. 
Wszak każdy czasem dla odprężenia potrzebuje się z kogoś ponabijać lub (co chyba 
przyjemniejsze) powywyższać się nad tym kimś. I tak zatem Jątek, będąc dyżurnym 
wioskowym głupkiem i niedojdą, cieszy się ludzką pogardą okraszoną niejako współczuciem, 
które jawi się w postaci jałmużny, przepijanej przez niego w karczmie.  

Tym razem jednak, Jątek zdaje się być trzeźwym, a strach, który łypie na nas jego 
wytrzeszczonymi oczyma, każe nam głupka potraktować poważnie. 

- No wyduśże z siebie wreszcie, co cię tu zagnało, a nie dysz jakby koń rzyć ci jebał! – rozeźlił się 
na złachanego Jątka nie kto inny, tylko nasz nadpobudliwy ostatnimi czasy tatko. 
- Na starym cmentarzu iluminator stoi – wysapał Jątek, krzywiąc w przestrachu szczerbatą gębę. 

Nowina, z którą ów ku nam przyleciał zmroziła nas do szpiku. Iluminator bowiem, to 
diabeł wcielony. Blady jak trup, a z jego ślepiów otchłań piekielna zionie. Jednym 
spojrzeniem potrafi człowieka opętać i do szaleństwa doprowadzić. Niejako zjawa straszliwa, 
w czarnym płaszczu się objawia, a głowę jego trupią wysoki kołnierz otacza. To właśnie 
iluminatorzy zniszczyli dawny świat i panujący weń porządek, a w jego zgliszcza wpuścili 
demoniczny chaos, który trawi teraz ziemię i nas – dzieci boże. 

- Co on tam robi!? Mówże do stu diabłów! – potrzepał Jątkiem nasz ojciec, który jako chyba 
jedyny nie dał się paraliżującemu lękowi, karmionemu pobliską obecnością iluminatora. 

- Ga… gada z… z gadającym wisielcem, co… co nieopodal splugawionego kościoła wisi – wyjąkał 
Jątek, na co gawiedź rozpętała lękliwy rejwach. 

- Złe się na nas zmawia – złapała się za nalaną gębę Wieśka, która zawsze we wszystkim 
dopatruje się diabelskiego wpływu i najświeższa rewelacja zupełnie ją przytłoczyła. 

- Patrzeć jeno, jak diabeł z hordą nieumarłych dobijać się pocznie do wierzei naszej wioski – w 
sukurs Wieśce wyszła Heńka, najznamienitsza we wsi defetystka. 

- Proboszcz zaklinał, coby gadającego wisielca z drzewa nie zdejmować, a diabeł pod wioskę nam go 
zwlecze, zobaczycie! – żarła wszechobecnemu strachowi dorzuciła oczywiście tęga Zośka. 

Chłopy jęli nerwowo gwarzyć, a baby dojmująco lamentować. Dziecka wprawdzie w 
temacie niezorientowane, profilaktycznie się rozbeczały, zaś bydło poszło w ryk. Do tego 
ojciec począł kościelnych podburzać, a ci zaczęli gardłować by dodać sobie animuszu i tak 
oto prostacki tumult na dobre rozgorzał w spokojnych dotąd polach. 

- Ludzie! Uspokójcie się! – rozdarłam się, niemniej efekt mojej interwencji był żaden, toteż 
porwałam karabin ojca i posłałam w ponure niebo serię pocisków. Ciżba w nagłym 
przestrachu skłębiła się jeszcze bardziej, ale przynajmniej ucichła i tylko dziecka jeszcze 
beczą, a bydło z postronków się pozrywało i w pola pomknęło, tratując grządki oraz depcząc 
zboże.  

Komu zaś choć trochę rozumu we łbie zostało, wlepia teraz we mnie swoje rozognione 
gały.  
- Zamętu po próżnicy nie czyńcie! – podjęłam z mocą, stojąc pośród wieśniaków z dymiącym 
karabinem w rękach – już dawno byśmy wygubieni zostali, gdyby tylko iluminatorzy tego chcieli. 
Wszak wiedzą oni dobrze, gdzie naszej wioski szukać, a na szkodę nam przecież nie idą. Wracajcie przeto 
do roboty i dzień boży wypełnijcie, jako każdy inny, a nie wrzawę czyńcie, bo pierwej tumult wasz 
iluminatorów ku nam zwabi, niźli poczciwa robota. 
- Dobrze córa gada! – z niespodziewanym wsparciem wyszedł ku mnie mój ojciec – nie pierwszy 
to iluminator w okolicy, a my nadal żyjem, nie gnijem! – huknął donośnie, jak to ostatnio ma w 
zwyczaju. I wszystko miało się ku dobremu, dopóki tęga Zośka z podburzonej hałastry nie 
wylazła. 
- Nie dajcie się zwieść, ludzie! Złe ze złem się zmawia, by nam kres położyć! – darła ryja skrzekliwie, 
skacząc po ludziach kaprawymi oczkami, wciśniętymi w okrągły łeb, owinięty wypłowiałą 
chustką – nie słuchajcie jej, dobrzy ludzie! – wskazała mnie serdelkowatym paluchem – sama 
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widziałam, jak za swoją chałupą siedziała, a diabli przyrząd jej na kolanach świecił – to o moim 
tablecie, który notabene ku memu zadowoleniu przetrwał posiedzenie w piecu. Tym razem 
ukryłam go dobrze i ojciec go nie znajdzie. 

- To ty ściągnęłaś tutaj diabła! – rozdarła się na mnie Zośka – a teraz w pola ludzi posłać 
chcesz, coby plugastwu robotę ułatwić – próbowałam coś powiedzieć, ale Zośka nie ma sobie 
równych w gardłowaniu i obmawianiu – siostra jej nieczysta, a swobodnie po chałupie łazi! 
Pewnikiem i ona splugawiona – serdelkowaty paluch po raz kolejny został skierowany w moją 
stronę – a w kościele wczoraj była! Nasz przybytek święty chce zbezcześcić, by diabły lepszy dostęp do 
wsi miały! Ziemię im teraz czarcie robactwo plugawi! Skaranie boskie na nich idzie… 
- Oszczerstwo! Kłamstwo! – jęłam się pienić, aczkolwiek bez rezultatu. Wszelka gęba po stronie 
tęgiego oszołoma stanęła. 
- nie wymiguj się, diabla dziwko! W zmowie z czortem jesteś i do zguby nas prowadzisz! – skwitowała 
jazgotliwie Zośka, na nowo wzniecając wrzawę. 

- Wiedźma! – zakrzyknął ktoś z tłumu, a gruda ziemi rozbiła się o moją twarz.  
Mój bierny dotychczas ojciec w jednej chwili wpadł w szał i wyrwał mi karabin z rąk. 

- Hańbę na naszą rodzinę sprowadziłaś, krnąbrna suko – wycedził przez zęby, poczym uniósł broń i 
gruchnął mnie jej kolbą prosto w głowę. Świat pełen wygrażających pięści zawirował mi 
przed oczyma, a wszelkie obelgi i złorzeczenia odbiły się echem. Oblał mnie zimny pot i 
spowiła ciemność. 
 
& 
 

Zawistna Zośka dopięła swego. Zrobiła ze mnie wiedźmę w oczach wszystkich 
wieśniaków. Chociaż może nie wszystkich. Znajdą się tacy, co nie wierzą w rozsiewane 
przezeń bajeczki, niemniej wolą oni nie włazić jej w paradę i tym samym nie nadziewać się 
na ten jej zawzięty jęzor (oby pypcie go stoczyły!).  

Ocknęłam się w zapartej na głucho, skleconej ze złomu, a ledwie rozświetlonej 
kagankiem szopie. Mój lewy nadgarstek został skuty kajdanami, a odprowadzony zeń 
łańcuch, przynitowano do ciężkiego pługa. Nijak wyrwać się z uwięzi. Zwłaszcza że nie mam 
jednej ręki i widzę tylko na jedno oko. Drugie zostało wyłupione, co wywnioskowałam z 
pustego oczodołu, który zmacałam skutą kajdanami ręką. Okaleczono mnie pewnie jeszcze w 
polach. Szczęście, że byłam wtenczas  nieprzytomna i nie czułam bólu. Za to wstrząsają mną 
dreszcze i rozpala gorączka. Toczy mnie zaawansowana infekcja, którą zwalczyć mogłyby 
jedynie medykamenty ze Smoczej Przystani. Już od dawna nosiłam się z zamiarem 
opuszczenia wioski i wyruszenia do diablej metropolii. Powstrzymywał mnie jedynie strach 
przed demonicznymi pustkowiami. 

Teraz to już bez znaczenia. Nie mam ręki i oka. Głowę moją ogolono niemal do łysa 
(wszak w długich włosach wiedźmy może przyczaić się diabeł). Wkrótce zeżre mnie infekcja 
albo płomienie. Stos już pewnikiem na mnie czeka. Zostałam uznana za czarownicę, toteż 
wyrok będzie wykonany bez sądu. Nie wiem ile czasu byłam nieprzytomna, ale jak tak patrzę 
na swoje rany i wezmę jeszcze pod uwagę odwodnienie, to stawiam na kilka dni. 

Coś mnie z nagła zakłuło pod sercem, a niespodziewany ból niemal rozsadził mi 
czaszkę i… 
 
 
& 
 

Kiedy otworzyłam oko, ujrzałam to samo obskurne wnętrze szopy. Ten sam łańcuch, ten 
sam pług i… coś jeszcze. A raczej ktoś. Mężczyzna w białej szacie przycupnął obok mnie. 
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Jego bladą twarz zarasta czarna broda, a długie włosy spływają mu na ramiona. Oczy ma 
puste, jakby martwe i spowite mrokiem. 

Ów mężczyzna epatuje niezwykłą aurą, która wnika nachalnie w moje ciało i daje się 
odczuć jako mrowiące fale ciepła. On sam zaś nie tyka mnie. Patrzy tylko i uśmiecha się 
ciepło. Gdyby nie te jego oczy, powiedziałabym że to… Chrystus. 

- Czy ja umarłam? – wychrypiałam ledwie słyszalnym głosem, na co przybysz spoważniał, 
zmarkotniał jakby. 
- Dla tej wioski na pewno – odparł beznamiętnie – dla siebie jednak, żyjesz nadal. Ledwie, ale nadal – 
dodał z nutką tryumfu. Jego cokolwiek wieloznaczna odpowiedź, pchnęła mnie do być może 
naiwnego pytania.  
- Czy ty jesteś Mesjaszem? – w odpowiedzi, ciepły uśmiech powrócił na zdałoby się martwą 
twarz mężczyzny. Nie przemówił on jednak, aczkolwiek jego milczenie okazało się 
cokolwiek wymowne, toteż pociągnęłam temat dalej – przez życie szłam drogą, którą wytyczył mi 
dekalog… 
- Dekalog? – i wtedy mężczyzna mi przerwał, unosząc brew w niezrozumiałym rozbawieniu – 
czy możesz przytoczyć jego mądrość? – poprosił głosem tak dogłębnie kojącym, iż nie sposób było 
mu odmówić. Zresztą, czemu chrześcijanka miałaby odmawiać takiej prośbie? 
- Nie będziesz mieć bogów cudzych przede mną – podjęłam, ledwie zipiąc, a przybysz znowu wszedł 
mi w słowo. 
- Uważasz, że twój bóg jest wszechmogący? – spytał poważnym tonem. 
- Tak – odparłam z pełnym przekonaniem, sądząc, iż jestem poddawana próbie. 
- Dlaczego zatem jego supremację warunkuje wasze priorytetowe doń podejście? Wszak jeśli jest 
wszechmogący, to może sobie królowanie zapewnić i bez was. Czyżby bał się jakiegoś innego boga, bo 
jednak nie jest wszechmogący? – dedukcja mężczyzny skłębiła się w mej obolałej głowie, a z 
owego kłębowiska wyszło jedynie (być może aż) kolejne przykazanie. 
- Nie będziesz brać imienia Pana Boga swego na daremne – wychrypiałam, a przybysz uśmiechnął się 
pobłażliwie. 
- Czyżby nieskończenie doskonałego boga trawiła pycha? – zadał pytanie, które uznałam za 
retoryczne. 
- Pamiętaj abyś dzień święty święcił – wyszeptałam, patrząc w otchłań jego oczu. 
- Zgadzam się – oznajmił jowialnie – przy czym każdy dzień i noc są święte, niezależnie od ludzkich 
preferencji – dodał dydaktycznym tonem, poczym podniósł z ziemi źdźbło siana i wsadził je 
sobie w śnieżnobiałe zęby. 
- Czcij ojca swego i matkę swoją – wypłynęło ze mnie samo, kiedy próbowałam przetrawić 
wcześniejsze słowa mężczyzny. 
- Tego ojca, który rozwalił ci głowę, zamiast stanąć w twojej obronie? – z przekąsem spytał, a ja na 
nowo poczułam ból, którym tamtego dnia uraczył mnie mój nadpobudliwy ojciec. 
- Nie zabijaj – niemal wyłkałam. 
- Ja tego nie zrobię, w przeciwieństwie do chrześcijan, którzy z chęcią ujrzeliby cię w płomieniach – 
odparł mężczyzna, gładząc się po brodzie – jak się tak zastanowię, to chrześcijanie wybili chyba 
najwięcej ludzi i to na rozkaz swego boga. Czyli jak to ma w końcu brzmieć? Zabijaj, czy nie zabijaj? – 
swoje rozmyślanie zwieńczył niemym rozbawieniem, a ja mimowolnie poszłam mu w sukurs 
kolejnymi dwoma przykazaniami. 
- Nie cudzołóż i nie kradnij – wystękałam i splunęłam krwią, a mężczyzna uśmiechnął się 
przychylnie, mimo że wydaje się on być zupełnie obojętnym na mój los. 
- Tym splunięciem perfekcyjnie podsumowałaś dotychczas przytoczone mądrości – ocenił przybysz, 
poczym westchnął niechętnie – nie cudzołóż, nie zabijaj… - zamyślił się, marszcząc czoło. 
- Zdarzył się chociaż jeden rok w istnieniu ludzkości, w którym udało się człowiekowi nie złamać owych 
przykazań? Co ja mówię, rok? Miesiąc chociaż, albo i tydzień? Ba, o dzień spytałbym nawet – rozgadał 
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się, gestykulując nonszalancko, gdy nagle spoważniał – oczywiście, że nie – mruknął sędziwie – 
wynaturzenie nie leży człowiekowi, a o tym wszak mowa w tych dwóch przykazaniach – dodał 
posępnie i zaraz potem na nowo się rozpogodził – chociaż z tym „nie kradnij” zgadzam się po 
części… 
- Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu – wymamrotałam, ledwie łapiąc 
oddech, a przybysz przytaknął skinieniem głowy. 
- Z tym zgadzam się w zupełności – oznajmił przyjemnym barytonem – chociaż człowiek, a 
szczególnie ci, co propagują owe mądrości nie zwykli tego przykazania przestrzegać – dodał z 
rozgoryczeniem, poczym wlepił we mnie wyczekujące spojrzenie. 
- Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest – słabym głosem 
wypowiedziałam ostatnie przykazanie, a twarz mężczyzny przybrała gniewne oblicze. 
- Zestawienie kobiety z rzeczą w jednym sformułowaniu, to jawna dyskryminacja i sromotne upokorzenie. 
Już to jedno przykazanie wystarczy, by chrześcijańskiego boga puścić w zapomnienie, a tę jego biblię 
przeznaczyć na opał – z kamienną twarzą, acz pełnym surowej przygany tonem podsumował 
merytoryczny dorobek chrześcijaństwa. 

Mnie to wszystko już za jedno. Nazbyt jestem zmęczona, by dalej żyć. I tak pewnikiem 
kostucha ku mnie idzie. Zaś obok mnie przysiadł sam Chrystus. Zechciał ów w swej łasce 
osobiście zabrać mą styraną duszę do nieba. Nie omieszkam jednak zadać mu jedno pytanie.  
- Dlaczego podważasz prawo nadane przez twojego ojca? – spytałam cokolwiek bezczelnie, bowiem 
nadchodząca śmierć napawa mnie cynicznym zobojętnieniem. 

Przybysz dźwignął się na nogi i bez słowa ruszył w kierunku wyjścia z szopy. Nim 
jednak otworzył drzwi, po raz ostatni spojrzał na mnie. 
- Dekalog, to upokarzający absurd, który upośledza człowieka. Prawo niegodne nieskończonej 
doskonałości. Ułomny wymysł tych, co mienią się boskimi ambasadorami – jego gorzkie słowa długo 
jeszcze odbijały się echem w mojej głowie. A kiedy ów pchnął wierzeje szopy, zalała mnie 
oślepiająca światłość. Z owej światłości wynurzyły się postaci. Kobiety o bojowych 
obliczach. Na ich stalowych szatach spostrzegłam symbol. Dwie skrzyżowane miotły. 

Kobiety wyzwoliły mnie z kajdan i dźwignęły do góry. Będąc na wpółprzytomną, nie 
zarejestrowałam kiedy za ich sprawą znalazłam się na zewnątrz szopy.  

Majestatyczna światłość okazała się blaskiem dnia, a po całej wiosce rozpanoszyły się 
harde kobiety w nieprzyzwoicie skrojonych szatach ze stali. Widziałam je już wcześniej na 
ekranie mojego tabletu. 

Miejsce, w którym się wychowałam, zastałam w zgoła odmiennym stanie. Wiele chat 
zostało rozwalonych, a kościół wręcz zrównany z ziemią. Sama ziemia zaś nasiąkła krwią 
pomordowanych wieśniaków, w większości kościelnych, jako że podjęli oni (jak się 
domyślam) z góry przegraną walkę.  

Grupę ocalałych zebrano na środku wioskowego placu. Nie dostrzegłam wśród nich 
nikogo z mojej rodziny. Za to z satysfakcją rozpoznałam podłą Zośkę pośród 
Cmentarowiczan nawleczonych na stalowe pale, które bojowe kobiety przywiozły ze sobą. 
Mieszane uczucia wzbudził we mnie widok mojego ojca. I on bowiem cierpiętniczo zawodzi 
na palu, wespół z resztą skazańców. Los tęgiej Zochy i mojego ojca podzielają również 
proboszcz i diakon. 

- Jadzia! Jadzieńka! – moja siostrunia, matka i braciszkowie niby spod ziemi wyrośli i 
opadli mnie zewsząd, całując i lamentując okrutnie. Ze wzruszenia chciałam coś powiedzieć, 
ale z mych ust dobył się jedynie kaszel i rzężenie. 

- Do ambulansu z nią, szybko! – jakaś kobieta wydała polecenie, które rozbrzmiało echem 
w mojej głowie. Świat przed mymi oczyma w jednej chwili się rozmył jakby rzęsisty deszcz 
go przesłonił. 
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Każda jego kropla wymywa mnie z ciała mego. 
Oddaję Ci matko ciało owe, boś ty je zrodziła. 

Eter przywdzieję i duchem się stanę. 
Co nie ma początku, nie ma też końca. 

        
Koniec 


