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I

WSTĘP

Niniejsza publikacja jest częścią realizowanego przez gminę Trzebownisko 
projektu „Śladami Józefa Rysia”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.  

Przybliża ona postać i bogatą spuściznę pochodzącego z Łąki ludowego 
artysty plastyka, muzyka, pisarza Józefa Rysia poprzez wybór jego prac: opo-
wiadań, wierszy i rysunków. Zamieszczone tutaj materiały pochodzą głównie 
z Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, a także ze zbiorów osób 
prywatnych, krewnych i znajomych artysty. Pokaźny zbiór jego dzieł Muzeum 
zawdzięcza Franciszkowi Kotuli, założycielowi i pierwszemu kustoszowi Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie, który „odkrył” Józefa Rysia w 1936 roku podczas po-
szukiwań w terenie eksponatów kultury ludowej do nowo tworzącego się mu-
zeum. Początki tej znajomości Kotula tak wspominał1:

Poznałem go jeszcze przed wojną, jako wyjątkowo ciekawego człowieka, ale 
wojna rozdzieliła nas. Zetknąłem się z nim znowu w kilka lat po wojnie i wkrótce 
zbliżyłem, nawet bardzo. A jak się wkrótce przekonałem, był swojego rodzaju geniu-
szem. Chociaż znanym tylko w skali kilkunastu, a najwyżej kilkudziesięciu wiosek. 
Że aż tak szeroko, to przede wszystkim dlatego, że był muzykantem i stworzył wokół 
siebie znakomity zespół, słynny w kręgu tychże kilkudziesięciu wsi. Muzykanctwo było 
faktycznie jego profesją, bo zostać gospodarzem nie miał na czym. Zresztą do gospo-
darstwa nie miał najmniejszego pociągu (…)

Twórczą i artystyczną działalność Józefa Rysia można streścić w kilku sło-
wach: muzykant, pisarz, rysownik. Pierwszą, odkrytą jeszcze w latach dziecięcych 

1  F. Kotula, Muzykanty, Warszawa 1979, s. 272.
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pasją był rysunek. W tej dziedzinie koncentrował się głównie na przedstawianiu 
typów ludzkich, najczęściej charakterystycznych ze względu na cechy fizjonomii 
bądź charakteru. Józef Ryś mimo oczywistych zdolności nie odebrał żadnego 
wykształcenia w kierunku plastycznym. Bieda w rodzinnym domu była tak do-
tkliwa, że młody Józef zmuszony był służyć u bogatszych gospodarzy, a zajęcia 
w szkole często opuszczał z powodu pracy na roli. Pomimo przeszkód sam ćwi-
czył się w rysunku, m.in. podpatrując różnych artystów, choć takich okazji nie 
miał wiele. Owocny pod tym względem był czas służby wojskowej. Nauczył się 
wtedy nie tylko zapisu nutowego. Lecząc w szpitalu rany odniesione na froncie 
poznał przebywającego tam również malarza – Czecha, od którego wiele dowie-
dział się o sposobie rysowania i malowania.2 Dokumentem mozolnej pracy nad 
techniką jest znajdujący się w Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie 
gruby zeszyt, zawierający powklejane wycinki ilustracji z gazet oraz swego ro-
dzaju studium postaci opracowane przez Józefa Rysia na większych i mniejszych 
skrawkach papieru. Pozwala to prześledzić etapy pracy artysty, od inspiracji, po-
przez liczne szkice tej samej postaci, aż do zadowalającego go rysunku: Jak się 
dobrze komuś przypatrzę, to i z pamięci potrafię narysować. Czasami robię kilkana-
ście szkiców, zanim dojdę do najlepszego. Najtrudniej rysować oczy. Jak nie odgadnę 
ich wyrazu – nie utrafię w charakter twarzy3 – mówił Ryś. 

Szkice stanowiły wstęp do właściwego dzieła. Efektem końcowym pracy 
były portrety wykonane tuszem i kolorowane akwarelą, bądź rysowane ołów-
kiem i w zdecydowanej większości również kolorowane – z użyciem kredek. I to 
właśnie one jako pierwsze znalazły się w centrum uwagi Franciszka Kotuli: Józek 
o poszczególnych ludziach ze swej galerii mógł opowiadać godzinami, ze szczegółami, 
dowcipnie, satyrycznie, co też chętnie robił. I oto pewnego razu zdałem sobie sprawę, 
że i on kiedyś umrze. Pozostanie wprawdzie bogata galeria kolorowych miniatur, ale 
niema, anonimowa. Cała ich życiowa otoczka przepadnie, kto by bowiem wszystko 
zapamiętał? Namówiłem tedy twórcę swoistej galerii – kto wie, czy nie unikalnej – aby 
portreciki podpisał, a modele, chociaż krótko, scharakteryzował. Zrobił to. 

W latach 50., po przerwie spowodowanej zawieruchą wojenną, na nowo 
odżyła znajomość Franciszka Kotuli z Józefem Rysiem. Z biegiem lat rosło wza-
jemne zaufanie. Kotula wspominał: W pewnym momencie – na początku lat 60., 
kiedy nasze stosunki były już bardzo zażyłe – Józef Ryś przyznał mi się, że pisze. Nie-
zależnie od charakterystyk portretowanych i scen z nimi związanych. Pokazał mi to 
i owo. Po przeczytaniu – a były to krótkie opowiadania, liryczne wspomnienia, coś 
jak nowelki, wiersze romantyczne i satyryczne – popatrzyłem na niego jeszcze innym 
wzrokiem. Jeżeli portreciki i rysunki, krótko opisane, miały być dokumentami, niejako 
społecznymi, obrazem społeczności, której Ryś był integralną częścią, przekazem dla 

2  Por. K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, s. 354.
3  „Nowa Wieś” Nr 31 (1129) 02.08.1970, s. 5.

potomności, to „pisanie” było indywidualną potrzebą człowieka, który bardzo prze-
rósł swoje otoczenie, inaczej widział i czuł, musiał dać temu wyraz, twórczy wyraz.4

Ryś spisywał swoje dzieła w kilku kolejnych zeszytach, podczas kwerendy 
do niniejszej książki udało się „odkryć” jeden z pierwszych.5 Jest to rodzaj notat-
nika o różnorodnej zawartości: znajdują się w nim tzw. „złote myśli”, ważne cy-
taty, wiersze znanych polskich poetów, m.in. Mickiewicza, Konopnickiej, Staffa, 
a między nimi własna twórczość autora. Zeszyt ten stanowi pamiątkę młodości 
i związanych z nią przeżyć, pragnień, natchnień i rozmyślań, oscylujących wo-
kół tematyki patriotycznej, społecznej, filozoficznej. To również świadectwo nie-
zwykłej wrażliwości Rysia na otaczające piękno przyrody oraz umiłowania ro-
dzinnych stron. Znajdują się w nim również wiersze liryczne, miłosne, będące 
świadectwem dramatycznych przeżyć związanych ze smutnym losem małżeń-
stwa Rysia z Ludwiką Wilczyńską. Utwory te nacechowane są wielkim ładunkiem 
emocjonalnym, jakiego w późniejszej twórczości poetyckiej już nie znajdujemy. 
Zeszyt jest pięknie ilustrowany, ponieważ twórczość pisarska Rysia szła nieod-
łącznie w parze z rysunkową. Kotula przypuszczał nawet, że proces twórczy za-
czynał on zawsze od rysunku, zaś tekst był kolejnym etapem powstawania dzie-
ła. Ryś miał fenomenalną wręcz pamięć, co ułatwiało mu opisywanie różnych 
wydarzeń z wielką dokładnością. Myśli i projekty kolejnych opowiadań notował 
w zeszytach, zanim przystąpił do ich opracowania. Ostatnia dekada jego życia to 
czas poświęcony głównie pisaniu. Najpierw, zachęcony przez Franciszka Kotulę, 
oddał się pracy nad „Weselem Łąckim”. 

(…) Z zespołem obegrał setki wesel w szerokiej okolicy, poznał tradycje ludowe 
wesela na wylot. I oto wpadło mi na myśl; a gdyby Ryś opisał rzeszowskie wesele, na-
malował poszczególne a bardzo charakterystyczne, istotne sceny i narysował różne 
utensylia z weselem się wiążące, mogłoby powstać arcyciekawe dzieło. 

Józek zapalił się do mojego pomysłu. Napisał tekst, spisał wszystkie stosowane 
w weselu melodie, namalował kilkanaście akwarel i kilkadziesiąt rysunków. Dzieło 
– tak to można nazwać – z moim wstępem i objaśnieniami, z nutami i kolorowymi 
ilustracjami wyszło ostatecznie drukiem w Rzeszowie, w roku 1972, ale Józek już tego 
nie doczekał.6

Ta znajomość „od podszewki” muzykanckiej doli okazała się jeszcze raz nie-
zwykle ważna w znajomości Kotuli z Rysiem, w czasie gdy ten pierwszy gromadził 
materiały do swojej książki „Muzykanty”7. Ryś dostarczył Kotuli wiele cennych in-
formacji. Nie tylko spisał swój życiorys oraz dzieje założonej przez siebie kapeli, 

4  Józek z Łąki, [w:] F. Kotula, U źródeł, KAW 1983, s. 145.
5  Pierwsza notatka widnieje z datą 03.03.1927 r. Zeszyt obecnie jest w posiadaniu H. Jodłow-
skiej.
6  Józek z Łąki, op. cit., s. 146.
7  F. Kotula, op. cit.
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ale przesłał krótsze i dłuższe opowiastki – wspomnienia o dawnych muzykantach 
wiejskich, zarówno tych, których znał osobiście, jak również z relacji starszych 
mieszkańców wsi. Ponadto Ryś sformułował wiele cennych uwag dotyczących 
muzykantów oraz dawnego życia muzycznego wsi: repertuaru instrumentalne-
go i tanecznego, sposobu gry, obyczajowości, wiejskiej etykiety, przemian reper-
tuarowych w dwudziestoleciu międzywojennym i po drugiej wojnie światowej, 
a także bardzo interesującego aspektu muzykanckiego fachu, jakim była magia 
muzykancka. Z reporterską dokładnością opisywał ciekawsze wydarzenia, które 
miały miejsce na wiejskich weselach. Często są to opowieści o trudach związa-
nych z pracą muzykanta, o ryzyku utraty zdrowia, a nawet życia. 

Oczekiwanie na wydanie „Wesela Łąckiego”, przeszkody z tym związane 
mimo bardzo dobrych recenzji przedwydawniczych, Kotula próbował zrekom-
pensować Rysiowi nową propozycją: 

(…) zaproponowałem Józkowi – zapewniając mu finansową rekompensatę za 
stracony czas, w którym mógł w jakiś inny sposób coś zarobić – aby nie tak lakonicz-
nie, jak to objaśnił miniatury – ale już bardzo szeroko, opisał nie tylko samych por-
tretowanych, ale również ich życie, postępki, przygody, wyczyny, kawały, dramaty czy 
nawet tragedie. Po pewnym czasie powstało ciekawe dzieło, wiele stron rękopisu. (…) 
Poszczególne rozdziały dzieła, które zatytułował: ECHA MINIONYCH LAT – zilustrował 
bardzo bogato. Już nie tylko portretami, ale licznymi scenami, w jakich bohaterowie 
występowali. Starannie, kolorowo. Dużo wysiłku włożył w to, aby postacie w scenach 
były w pełni podobne do autentycznych osób. I znowu – oryginalne, swoiste dzieło.8

Drugim cyklem opowiadań, który powstał w podobnym okresie, było „Przy 
kominie. Od dziadków do wnuków”. Przedstawione zostało w nim życie kilku 
pokoleń na tle życia społeczności wiejskiej. 

Józef Ryś pisał „do szuflady”. Nigdy nie miał – jak wspomina Franciszek Kotu-
la – ambicji literackich, wydawniczych. Jaki był więc cel tego rodzaju działalności? 
W ocenie Kotuli był to cel praktyczny, społeczny, a nie literacki czy czysto plastyczny. 
(…) Był w zasadzie dokumentatorem życia, charakteryzatorem ludzkich typów; takich 
„innych”. Owszem – tzn. między innymi – normalnych, statecznych, ale też dziwaków, 
groteskowych, obok tego nieszczęśliwych i tragicznych, ale przede wszystkim ujem-
nych, aspołecznych. Tego głośno nie mówił, ale wyczuwało się intencję; aby przez 
demaskowanie i ośmieszanie ich, ostrzec drugich przed tego rodzaju typami.9

Obraz życia wsi, przedstawiony przez Rysia, a obejmujący przejawy zarów-
no kultury materialnej, jak i duchowej, zdecydowanie odbiega od stereotypu 
„wsi spokojnej, wsi wesołej” – cytując J. Kochanowskiego – utrwalonego przez 

8  Józek z Łąki, op. cit. , s. 149.
9  Ibidem, s. 150.

XIX-wiecznych etnografów, a będącego przedmiotem zachwytów i inspiracją dla 
malarstwa i literatury tamtego okresu. Wieś Rysia to wieś trudu, znoju, niespra-
wiedliwości. To powodowane biedą zacofanie widoczne w każdym aspekcie ży-
cia: od zwykłego współżycia i relacji w rodzinie, przez życie społeczne i religijne, 
sposób gospodarowania etc. Wiele z jego opowiadań cechuje niemal fotogra-
ficzna dokładność w opisie sytuacji czy postaci, w innych znów są one trochę 
przerysowane, niekiedy niemal groteskowe. Znajdziemy też fragmenty, w któ-
rych opisuje piękno przyrody czy ludzkie uczucia w poetycki sposób, zdradzając 
wielką wrażliwość na otaczający świat. 

Rysunki Rysia były kilkukrotnie prezentowane na wystawach przygotowa-
nych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, m. in. „Józef Ryś z Łąki. Kronikarz 
wydarzeń, rysownik typów” (1966) oraz „Józef Ryś z Łąki. Malowana kronika wsi 
rodzinnej” (1997) . Ukazały się drukiem również niektóre z jego prac literackich: 
pierwsze i najważniejsze dzieło: „Wesele Łąckie” (1972), a także „Santa Lucia” 
w książce Franciszka Kotuli „U źródeł” (1983) oraz „Spacerem po rzeszowskich 
targowiskach” w „Pracach i materiałach z badań etnograficznych”, t. 5, wyda-
nych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (1985). Ponadto niektóre z opowia-
dań Rysia – a to za sprawą zamieszczenia ich przez Kotulę w książce „Muzykanty” 
– stały się kanwą do opracowania przez Andrzeja Barańskiego krótkich nowel 
filmowych pod wspólnym tytułem „Niech gra muzyka” (2000). Przed ośmiu laty 
ukazała się dzięki Towarzystwu Inicjatyw Społecznych „Gama” w Łukawcu ważna 
publikacja dorobku Józefa Rysia: „Na łącka nutę. Album twórczości Józefa Rysia 
z Łąki” (2014). Zamieszczono w niej krótką biografię artysty oraz wybrane pra-
ce plastyczne i literackie. Obok nielicznych wierszy główne miejsce zajmuje cykl 
opowiadań „Przy kominie. Od dziadków do wnuków”. 

W niniejszej publikacji zamieszczamy wybór prac Józefa Rysia, zebranych 
w kilku rozdziałach. W pierwszym znalazły się teksty o charakterze autobiogra-
ficznym, pisane na wyraźną prośbę Franciszka Kotuli i mające w zdecydowanej 
większości formę listu. Opisuje w nich początki swojej pasji rysowania i zamiło-
wania do muzyki oraz drogę samokształcenia w tym zakresie. Wspomina wyda-
rzenia z okresu służby wojskowej podczas pierwszej wojny światowej oraz wojny 
polsko-bolszewickiej, które uważa za ważne i mające wpływ na jego życie i pasje. 
Ostatni tekst dotyczy założonego przez niego po wojnie zespołu muzycznego, 
który przez długie lata stanowił dla Rysia ważne źródło dochodu.

W kolejnym rozdziale zebrane zostały teksty dotyczące ludowych muzykan-
tów, z których korzystał Franciszek Kotula pisząc książkę „Muzykanty”. Podobnie 
jak teksty w pierwszym rozdziale mają one formę listów. 

Rozdział trzeci zawiera przykłady Rysiowej poezji o różnorodnej tematyce. 
Większość z nich pochodzi ze wspomnianego wcześniej zeszytu, odnalezionego 
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w trakcie kwerendy do niniejszej książki. Znajdziemy tu m.in. wiersze sentymen-
talne, które powstały prawdopodobnie pod wpływem długoletniej, a w efekcie 
ostatecznej rozłąki z żoną Ludwiką. Wyziera z nich tęsknota, nieutulony żal, 
wreszcie rezygnacja. Znajdziemy też poezje w typie sielanki, które opiewają uro-
ki przyrody oraz nastroje związane z budzącą się wiosną. Wiersze te to echo 
młodości pełnej uczuć i zachwytów, młodości, z którą się żegna i do której już tę-
skni. Pozostałe zamieszczone w tym rozdziale utwory poruszają różnorodną te-
matykę, m.in. problem biedy („Łącka szopka”, „Bieda”), obcej mody wypierającej 
dawne tańce („Hula hop”), a także długo trwające ulewy wiosenne w 1933 roku.

W czwartym rozdziale znajdują się opowiadania z cyklu „Echa minionych 
lat”, bogato ilustrowane przez autora, które przywołują postaci i wydarzenia 
z przeszłości, znane Rysiowi osobiście, jak również z relacji starszych osób. 

Ostatni rozdział to rodzaj galerii postaci znanych Rysiowi z Łąki i najbliż-
szych okolic. Oprócz rysunków zamieszczono tutaj krótkie teksty opisujące por-
tretowane postaci.

Franciszek Kotula cenił twórczość Rysia, był pewien, że jego opowiadania 
wcześniej czy później doczekają się publikacji. Obawiał się jedynie, że będą one 
czytane jak ilustrowane bajki (…) bo być może i tradycja już niewiele będzie mówi-
ła10. Być może tak będzie, mamy jednak nadzieję, że staną się one inspiracją do 
poszukiwań tych odniesień poprzez gromadzenie pamiątek i relacji związanych 
z przeszłością Łąki.

Agata Witowicz
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Od redakcji

Wspomnienia, wiersze, ludzkie portrety i historie z magicznego świata daw-
nej Łąki i jej okolic składają się na opowieść Józefa Rysia zawartą w tej książce. 
Napisane są wyjątkowym, obrazowym językiem, który źródło swe wziął w ust-
nych podaniach i gawędach, jakie ludzie przekazywali sobie w czasach, kiedy nie 
istniały komputery ani telewizory i słowami trzeba było opisać kolory, zapachy, 
emocje, nastrój i otoczenie. Józef Ryś maluje językiem jakby malował pędzlem 
i choć jest „tylko” chłopem, czyni to z ogromną wrażliwością i dociekliwością, 
a wyobraźni mogliby mu pozazdrościć uznani pisarze. Wszystkie te cechy jego 
stylu podczas redakcji tekstów zostały zachowane. Niemniej jednak, by zachęcić 
do wejścia w ten niezwykły świat także dzisiejszych Czytelników, nie znających 
już gwary z domów i podwórek, zdecydowaliśmy się nie tylko na poprawę błę-
dów ortograficznych i gramatycznych, ale także na uwspółcześnienie języka. Do-
tyczy ono głównie zamiany form mówionych stosowanych przez Józefa Rysia na 
poprawne w języku pisanym i literackim. Przykładowo formy takie jak: sanacyj, 
okazyj, zamienione zostały na: sancji, okazji, a gwarowe „e” zastąpione zostało 
przez „y”: tem – tym, czem – czym itp.

Gwarowe formy językowe nie znikły jednak z tekstu całkowicie. Zachowa-
ne zostały tam, gdzie Ryś przytacza dialogi, cytuje innych. Są wśród nich także 
zwroty zaczerpnięte z języka niemieckiego, który przenikał do wiejskiego środo-
wiska za sprawą rekrutów do cesarsko–królewskiej armii Austro–Węgier, a także 
zwroty anglojęzyczne, które przywozili chłopi powracający z podróży za chle-
bem do Ameryki. Wszystkie te wypowiedzi dają wyobrażenie o mowie dawnych 
mieszkańców wsi, ale nie są podczas lektury uciążliwe, ponieważ stanowią tylko 
wyimki w tekście. Podobnie zachowane zostały archaiczne i nie używane już dziś 
określenia przedmiotów, czynności itp. Pamiętają je zapewne starsi Czytelnicy, 
a młodsi znaczenie tych słów odnajdą w przypisach. Podobnie, jak objaśnienia 
dotyczące postaci historycznych, wydarzeń i miejsc, o których Józef Ryś wspomi-
na, a które naszym zdaniem wymagały dopowiedzenia. 

Jakkolwiek duża staranność została zachowana w redagowaniu oryginal-
nych rękopisów wybitnego ludowego twórcy, jakim bez wątpienia był Józef Ryś, 
nie ulega wątpliwości, że przypisów i objaśnień mogłoby być więcej. Nie jest 
to jednak książka naukowa, a po prostu żywa opowieść sięgająca świata nawet 
sprzed stu lat. I jej urodę chcieliśmy przede wszystkim zachować. 

Alina Bosak
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AUTOBIOGRAFIA

ŻyciOrys

Nazywam się Ryś Józef, syn Wojciecha i Zofii z Maślanków. Urodziłem się 
w Łące dnia 21 września 1898 roku na sam św. Mateusz, bo nawet na chrzcie, 
który się odbył w kościele parafialnym w Łące dnia 23 września tegoż roku, dzia-
dek chciał nadać mi to imię, ale siostra spazmatycznie zaczęła płakać nie chcąc 
Mateusza i w ten sposób uniknąłem tego imienia. Mając pięć lat wpadłem do 
studni, skąd wyciągnięto mnie prawie nieżywego, wytrzepano ze mnie wodę 
i przy pomocy kadzideł i innych różnych znachorskich zabiegów uprzytomnio-
no. Rysować zacząłem już od wczesnej młodości, jak daleko moja pamięć sięga. 
Rysowanie to związane było z różnymi kłopotami, po pierwsze nie posiadałem 
żadnego materiału potrzebnego do rysowania. Ani ołówka, ani papieru, ani in-
nej żadnej rzeczy. Moim pierwszym elementem, którego zacząłem używać, była 
glina i ściana. Później porywałem kredę święconą ze stolika i gdzie się dało, na 
stole, na oknie, na blasze, rysowałem, zababrane było wszystko – za co obrywa-
łem niemało. Sytuacja się zmieniła na lepsze, gdy starsza siostra zaczęła chodzić 
do szkoły, zawsze udało się zwędzić kawałek ołówka i na odwrotnej stronie czar-
nego papieru z opakowania cukru jużem mógł coś nagryzmolić.

Pierwszym moim wrażeniem, które skłoniło i pobudziło mnie do kompo-
nowania było polowanie, które odbywało się w zimie, w bliskości chałup, skąd 
mogłem obserwować hrabskie bryki z myśliwymi, wozy z ubitą zwierzyną, psy, 
konie i nagonkę, która najwięcej pasjonowała, ciemny rój chłopstwa w kożu-
chach i czapkach z grubymi lagami, posuwający się jeden za drugim po białym 
całunie śnieżnym. To było pierwsze moje dzieło rzucone na białe tło dwu ścian 
naszego pieca. A potem już dalej: dwie moje siostry, matka, sąsiedzi i wszyst-
kie dziady, jakie się włóczyły ze wsi i z okolic. Jednego bardzo rasowego dziada  
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narysowałem ze źrebakiem, którego sobie na sznurku prowadził. Powoluteńki 
był i bardzo się wszystkim podobał. Oj, było to kłopotu z tym niemało. Jedni przy-
chodzili ze skargą, inni się do bitki brali, a jeszcze inni przeganiali tak, że trudno 
się było „douciekać”.

Chodziłem już do pierwszej klasy, chłopak od sąsiadów zawołał mnie do 
swego domu i prosił, żeby mu narysować, dał mi tabliczkę i rysikiem zacząłem od-
twarzać jakąś scenę z polowania. Podczas tego zajęcia czyjaś świnia skorzystała 
z naszej nieuwagi, wpadła do izby i zaczęła bawić się pierzyną. Nasamprzód szar-
pała się z wolna, potem coraz bardziej, aż zdarła z łóżka na ziemię i poszarpała 
zupełnie. Wszystkie pióra znalazły się pod sufitem i na podobieństwo płatków 
śniegu unosiły się w powietrzu, aby po pewnym czasie opaść i białym całunem 
całą izbę zasłać. Myśmy tak byli zajęci, że nawet takiej katastrofy zauważyć nie 
mogliśmy. Aż dopiero jego matka wpadła i zaczęła nasze grzbiety jakimś tęgim 
„chłędem1 smarować”. Dopiero żeśmy się opamiętali, pojęli, co się stało, i zaczęli 
umykać, a za nami ta rozkoszna świnia, unosząc na swym grzbiecie różowe prę-
gi, gdyż ten sam los ją spotkał, co nas obydwóch. 

Pewnego razu narysowałem na gnojnicy przy wozie sąsiada jadącego do 
lasu po pniaki. Poznał się i przyszedł z taką klątwą, że gdyby nie krewni, którzy 
mnie obronili, byłbym niemało oberwał. Takich skarg, klątw i interwencji było 
wiele, ale to nie pomogło. Rysowałem dalej nie tylko zwykłych ludzi, ale i po-
ważniejszych, jak księża, nauczyciele, organiści, nikogo nie oszczędzałem i nie 
darowałem nikomu. Gdy ktoś nie był zbyt podobny, bo nie każdy się udawał, 
tom go podpisywał. Na stole w domu narysowałem bardzo podobnego i wyraź-
nego Miklaszewskiego2, księdza prałata, pech chciał, że organista Mazurkiewicz 
chodził z opłatkiem, stół był niezakryty, poznał go, zapytał się tylko, skąd się tu 
wziął ksiądz prałat? Ja skryłem się na piecu, matka się speszyła nic nie odpowia-
dając, ale po odejściu organisty dostałem swoją porcję. Rysowałem nauczyciela 
Tatkowskiego z towarzyszami pod tytułem „Wycieczka do Częstochowy” i inne 
różne sceny z życia wiejskiego. Brałem się też i do rzeźby, w kawałkach drewna 
i na rękojeściach lasek rzeźbiłem różnych Kubów i Maćków, ale później z braku 
czasu i ostrych narzędzi zarzuciłem to, pozostając tylko przy rysunkach.

W dalszym ciągu mojego rysowania wziąłem się do kopiowania ilustracji 
z kalendarzy Steinbrenera3, które mi się bardzo podobały. Przez to kopiowałem 
wiernie i dokładnie. Wyrobiłem sobie przy tym trochę rękę i do pewnego stopnia 
opanowałem rysunek, ale tylko w małych postawach, w większych formatach 

1  Chłęd – łodyga lub giętki badyl.
2  Franciszek Miklaszewski, proboszcz parafii w Łące w latach 1893-1924.
3  J. Steinbrener – wydawnictwo założone w 1855 r. w Schärding w Górnej Austrii. Wydawało 
modlitewniki i kalendarze we wszystkich językach monarchii austro-węgierskiej.

jeszcze nie próbowałem. Miałem mały szkicownik, w którym mieściły się owe ko-
pie i coś tam w nim dłubałem. Niebawem w izbie znalazł się kupiec rzeszowski, 
Żyd. Pytając się, czy mamy coś do sprzedania, spojrzał na szkicownik, zaintere-
sował się nim pytając, kto to rysuje, zauważył talent i nakłaniał rodziców, aby 
mnie kształcili w tym zawodzie i mnie zachęcał do nauki i mówił o artyzmie, ale 
to tylko groch o ścianę i na tym pozostało. Potem przyszła bieda, ogień, wojna 
i choroba. Było to w roku 1919 w zamojskim szpitalu, spotkałem kapitana, Ukra-
ińca z armii Petlury, artystę malarza i rzeźbiarza. Robił piękne i ciekawe rzeczy, 
olejne obrazy, portrety i szkice oraz lepił z gliny przepiękne figury. Nic się od 
niego nie nauczyłem, gdyż tylko z daleka można było popatrzeć, bliżej nie można 
było podejść, gdyż składał i chował robotę. 

Drugiego takiego spotkałem w Bielsku, również w szpitalu, nazywał się 
Balon. Ten robił tylko portrety z fotografii. Wykonywał to solidnie i piękne tła 
nakładał. Podpatrzyłem jego technikę i zacząłem go naśladować. Zrobiłem 
tych portretów dosyć, ale później z powodu osłabienia wzroku zarzuciłem to. 
Perspektywę i technikę akwarelową poznałem tylko pobieżnie od jednego 
studenta z Krakowa. Olejnych robót prawie nie robiłem, coś próbowałem, ale 
mi to nie szło z powodu nieopanowania tej techniki, trzeba było więcej robić 
i nabyć wprawy, to by poszło. Powiedziałbym, że jest to może łatwiejsze od 
innych technik. Na razie pozostałem tylko przy rysowaniu typów ludzkich, co mi 
najlepiej odpowiada, bo najwięcej przywykłem do tego. Reszta to tylko dorywczo 
„kiej4 nie kiej” się robi. Oto i wszystko, cała moja edukacja na tym się kończy. 

 

Pierwszy Okres mOjegO muzykOwania

Do muzyki miałem pociąg już od małego dziecka. Gdzie tylko słyszałem 
dźwięki, a można je było usłyszeć wszędzie – leciałem za odgłosem choćby naj-
dalej, aby widzieć i słyszeć z bliska. Cienkie jęczenie skrzypiec i buczenie basu 
rozlegało się po drogach, polach i rozłogach, gdyż muzykanci nie nosili wówczas 
instrumentu w futerałach, lecz grali na każdym kroku, idąc na wesele z wese-
la czy na chrzciny. Grali serenady za oknami u panny młodej, starszej drużki 
i swaszki. Za nimi snuły się gromady dzieci, do których przyłączałem się i ja. 
I! Słuchałem, słuchałem nie mogąc się nasycić tymi tonami, a które wydawały 
mi się słodsze od miodu. Patrzyłem też na muzykantów i ich instrumenty z wiel-
kim zachwytem, leciałem za nimi jak najdalej, mając ich za półbogów. Stanowi-
li oni dla mnie nieoceniony, najpiękniejszy element na świecie. Patrząc się na 

4  Kiej – kiedy.
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nich i słuchając grania, do taktu ruszałem wszystkimi palcami u rąk i nóg, aby 
zapamiętać melodie i móc ich naśladować. W tym celu zrobiłem sobie prymi-
tywne skrzypce, takie z deszczułek, bo nie miałem pieniędzy na zakup lepszych, 
a z domu mi nie dano. Zainstalowałem improwizowane struny z szarych nici 
nasmarowanych woskiem, włosień naciągnąłem kabłąkiem z patyka w rodzaju 
łuku, natarłem go żywicą i zacząłem grać. Granie to nie potrwało długo, gdyż 
o przypadki nietrudno. 

Różne zdarzenia i przeszkody na drodze stają wszędzie i każdemu. Takie 
przypadki i mnie nie omijały. Było to w roku 1910, miałem wtedy dwanaście lat. 
Stało się tak, że chłopak z sąsiedniej wioski, razem ze mną bydło na łąkach pa-
sący, zaproponował mi korzystny interes na dobrych warunkach. Ja miałem mu 
dać te skrzypce, a on w zamian dawał mi harmonijkę ustną, dwustronnie grają-
cą, czarną fujarkę z klawiszami i kałamarz w postaci kuli, hermetycznie się zamy-
kający, z mapą globusa na powierzchni i jeszcze mi miał coś dopłacić. Transakcja 
nie lada. Najbardziej zachwycał mnie ten kałamarz. Toteż, rzecz naturalna, zgo-
dziłem się natychmiast i prędko wyprawiłem siostrę, która mi towarzyszyła przy 
pasieniu, do domu po te skrzypce. Siostry jakoś długo nie było widać. Czekaliśmy 
z niecierpliwością obydwaj i mieliśmy się jej nigdy nie doczekać. I gdym przy-
gnał bydło do domu i wszedłem do mieszkania, zobaczyłem stroskaną matkę 
i niekształtne powyginane i połamane cząsteczki ze skrzypiec, na których widok 
opanowała mnie niezgruntowana boleść i nieukojona żałość. Marzenia moje 
w proch się rozwiały. Matka oznajmiła mi, że chcąc, aby zbrukane i przykurzone 
skrzypce lepiej się prezentowały, włożyła je do cebra z pomyjami, aby odmokły 
od brudu i tak je długo i troskliwie szorowała, aż się jej w rękach rozlazły. I oto 
szczątki, nad którymi tak żałośnie zapłakałem. Serce tonęło z bólu i rozpaczy. 
I tak zakończyła się pierwsza faza mojego muzykowania. 

Po pewnym czasie, gdym już odbolał tę stratę i zacząłem pomału o tym za-
pominać, naszła mnie znów mania do muzyki. Dowiedziałem się, że chłop w Łu-
kawcu zrobił sobie basy i chce je sprzedać. Powiedziałem to kolegom. Jeden 
z nich miał dwie szóstki i z tym kapitałem poszliśmy we trzech te basy zakupić. 
Chłop był dosyć chętny do sprzedania. Zażądał siedem szóstek, szóstkę jesz-
cze opuścił i po niedługim czasie staliśmy się właścicielami instrumentu, dając 
chłopu tylko dwie szóstki zaliczki. Reszty też nigdy nie otrzymał. Był to kiepski 
instrument i w opłakanym stanie, ale dla nas wystarczył. Trochę go oczyściliśmy 
z kurzu i pajęczyny, przywiązaliśmy struny ze szparagów i wzięliśmy się żarliwie 
do grania. Było nas trzech, jak graliśmy, to grali, ale nas było słychać wszędzie, 
w izbie, na polu, po drogach i ogrodach, rano i wieczorem. To był mój pierwszy 
zespół. Pewnego razu idzie sobie pan profesor, a później dyrektor Państwowego 
Gimnazjum w Rzeszowie, Wilk Wawrzyniec z żoną i dziećmi, który znalazł się 
na chrzcinach u swej siostry w Łące. Powracając usłyszał niesamowite dźwięki 

w pokrzywach przy drodze, gdzieśmy się z tym graniem usadowili. Przywołał 
nas do siebie i kazał zagrać, dając dzieciom szóstki niklowe, aby nam do basów 
wrzucały. Myśmy dopiero teraz ochoty i animuszu do grania nabrali. Jakie tam 
dźwięki z tych naszych instrumentów wychodziły, to nam było obojętne, aleśmy 
z tą niesamowitą muzyką ładny kawał drogi prowadzili. Przyłączyła się też do 
tego pochodu ładna gromadka dzieci i piesków szczekanie. Chcąc się nas po-
zbyć, zaczęli kiwać rękami, aby odejść, ale my nie chcieliśmy za bardzo ustępo-
wać. Dał nam jeszcze coś na odczepne i dopierośmy niechętnie odeszli. Wytrze-
paliśmy z basów pieniądze. Wypadło nam po dwie szóstki na jednego, co nam 
wielką radość sprawiło. Był to pierwszy nasz zarobek. 

Dalsze losy naszego muzykowania były mniej pocieszne. Wieczorami grali-
śmy za oknami serenady. Czasem dał ktoś parę groszy, czasem tylko pochwalił. 
Było i tak, że nas przeganiano. Jednego dnia graliśmy taką serenadę. Tony nie 
były widać zbyt upojne, bo koń się spłoszył chłopu, który na uspokojenie tego 
konia wsypał nam po parę postronków. To nam ochłodziło zapał do grania i za-
rzuciliśmy ten proceder na jakiś czas aż do zapomnienia. Ale przyszedł znów 
maj, a z majem chrabąszcze, derkacze, bzykanie komarów i żab kumkanie. Przy-
łączyliśmy się i my do tych radosnych odgłosów wiosny ze swymi instrumenta-
mi i zaczęliśmy znów koncertować. Otoczeni gromadką chłopców i dziewcząt, 
upojeni tchnieniem wiosny i wonią rozkwitłych pąków i w tak błogim nastroju 
„swadaliśmy5” urocze księżycowe na przyzbach6, ciągnąc zadzierżyste melodie 
w nierównych taktach, aż do utraty tchu, nie posiadając się z radości. I taka nas 
fantazja unosiła. 

Raz podczas takiego popisu, zatopieni w myślach i upojeniu, uniesieni na 
skrzydłach tej dla nas czarującej muzyki gdzieś w podniebne szlaki, zapomnie-
liśmy o rzeczywistości. Nie przeczuliśmy niebezpieczeństwa, jakie nas miało 
spotkać. Już słychać było pomruki burzy w postaci chrapliwego, pijackiego ryku. 
Z furią, jakoby duchy piekielne napadnięto wprost na nas. Zdążyliśmy umknąć 
i ukryć się w bezpiecznym miejscu. Usłyszeliśmy tylko suchy, przeraźliwy huk, 
do uderzenia piorunu podobny. To basy zamieniły się w szczapy, którymi jeden 
z napastników z całej siły o ścianę uderzył. Skrzypce tylko ocalały, które z sobą 
unieśliśmy. Za nami urządzili pogoń, aby i te zniszczyć, a nas pobić. Ale nie zdo-
łali już tego dokonać. No i za co? Co myśmy im zawinili? Tak zakończyły się nasze 
dziecinne popisy muzyczne. I podobne będą nam towarzyszyć już do końca na-
szego muzykowania. Oto dola. Oto nieszczęśliwa droga wiejskiego grajka wesel-
nego. Droga cierpień, męki, znieważania i terroru, droga na Golgotę. Ten tylko 
to odczuje, kto przeszedł tą drogą. Niskie obyczaje i chuligaństwo są plagą ludz-
kości, na której działalność i wybryki najbardziej są narażeni grajkowie weselni. 

5  Swadać – spędzać czas na długich, niekończących się rozmowach.
6  Przyzba – wał usypany z ziemi dokoła podmurówki wiejskiej chaty.
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Z wyjątkiem tych wszystkich wybryków nieludzkiej natury, na ogół z muzykami 
obchodzono się też bardzo dobrze. Z wielkim poważaniem i szacunkiem odno-
szono się do nich. Mile i serdecznie ich przyjmowano, co im częściowo wynagra-
dzało wyżej wspomniane krzywdy i przykrości, wyrządzone przez ludzi o niskich 
umysłach i obyczajach oraz zwierzęcych instynktach. Czasem jeden tylko osob-
nik tego typu zatruwał całą atmosferę na weselu. A gdyby trafiało się ich więcej 
albo, Boże obraniaj, szajka, to nie ma słów.

Łąka, 20 lutego 1963 roku

wsPOmnienia wOjenne

Pożegnanie

Pożegnawszy wiosny rano – wśród kwiecistych staj  
z swą luteńką potrzaskaną skonał z wolna maj 
złocisty skonał wonny maj.  
A nad majem w ciszy dzionka i w omdleniu bzów  
nie zamarła pieśń skowronka – ni ostatni uśmiech słonka 
ni czarownych reszta snów! 

Był to rok 1913, zeszedł maj z ową przygodą rozbicia basów. Zeszła wiosna, 
lato i nastała piękna, pamiętna dla mnie, mało zdarzająca się, słoneczna polska 
jesień. Takiego to pięknego słonecznego dnia 1 listopada tegoż roku pożar stra-
wił nasz dom, stodołę i stajnie, nie szczędząc i sąsiednich budynków. Byliśmy 
wszyscy w kościele i pozostaliśmy w tym tylko, cośmy mieli na sobie. Chłodno 
i głodno, żadnych asekuracji wówczas jeszcze nie było. Żyliśmy, jak to powiadają, 
tym, co Bóg i ludzie dali. Bieda, poniewierka po cudzych kątach, służba i wojna, 
dały mi się dobrze we znaki. Ale cóż, człek losu nie odmieni. A jednak wszystko 
przeżywa, wszystko wytrzymuje i wraca znów do normalnego stanu! Ale to nie 
należy do tematu, to jest tylko wstęp do tego, że się grać odechciało, nie było 
na czym i trzeba było o nim na dłuższy czas zapomnieć. Minęła jakoś ciężka dla 
mnie zima, przyszła wiosna, a z nią wrócił maj zza morza – śpiewny, wonny maj. 
I znów budził w duszy słodkie uczucia i natchnienia. Wszystkie klęski życiowe 
zaczęły się pomału zacierać w pamięci, aż nadeszło lato. Pamiętne lato 1914 r. 
i któż go ze starszych ludzi nie pamięta? Ile płaczu, rozpaczy sierot, biedy i jęku 
ono ze sobą przyniosło. W tym to przecież lecie rozpoczęła się pierwsza wojna 
światowa. I największe mocarstwa świata stanęły przeciwko sobie. Wszystkie 
narody pozostające jeszcze w niewoli i ucisku rzuciły się do walki, próbując sko-
rzystać z zawieruchy wojennej i w jej odmętach wywalczyć sobie i zdobyć wol-

ność i swobodę. Spośród innych i Legiony Polskie wzięły udział w walkach z my-
ślą o wyzwoleniu Polski. Chciałem i ja znaleźć się w ich szeregach, lecz niestety 
byłem jeszcze za młody i słaby, więc mnie nie przyjęto. Gdym dorósł i stężał, 
już było za późno. Kiedym najbardziej myślał o wolności i swobodzie, dano mi 
ją w wojsku austriackim. Najsamprzód7, wezwano mnie do asenterunku8, gdzie 
mi się kazano rozebrać, przypatrzono mi się, podstawiono pod tak zwaną kła-
potkę – przyrząd do mierzenia wysokości – po odmierzeniu tejże zważono mnie 
i powiedziano: Guttablik9.

No, jak już tak żem się nadał do służby jego cesarsko-królewskiej apostol-
skiej mości – przy 17 regimencie w Krakowie, to trzeba było to szczęście oblać. 
Tak się oblało, że mnie przy tym, doszczętnie ze wszystkiego, com miał przy 
sobie, obrabowano, następnie nieprzytomnego wrzucono na wóz i odstawiono 
do domu. Rukować10 miałem 12 lutego 1917 roku. W tymże dniu Matka i dwie 
ciotki wyładowały mi dość pokaźny kufer po sam wierzch prowiantem rozma-
itego gatunku, zapakowały na sanki i pojechaliśmy do Rzeszowa. Stanęliśmy na 
Różance za magistratem, sami zaś wleźliśmy się zagrzać do jakiejś podrzędnej 
żydowskiej restauracyjki. Po wyjściu z tejże zaczęliśmy się czule żegnać, kobiety 
ujęły mnie za kark, tuliły czule do siebie jak nigdy, a przy tym głośno i żałośnie 
płakały. Nareszcie trzeba się było rozstać. Zadano mi nadmiernie ciężki kufer 
na plecy, jeszcze ostatnie pocałunki, jeszcze płacz i tkliwe wyrazy. Ostatni uścisk 
ręki i rozstanie. Rozczulony tym wszystkim, nieco podchmielony i oszołomiony, 
obarczony ciężarem, zacząłem się oddalać. 

Niedaleko odszedłem, jakieś potknięcie czy poślizgnięcie sprawiło, że z ca-
łym rozmachem runąłem na okno wystawowe, tłukąc olbrzymią szybę i wszystko, 
co było za tą szybą, gdyż cały, z kufrem, znalazłem się we wnętrzu wystawy skle-
powej. Szkło z brzękiem i łuzgotem11 posypało się na mnie i poraniło, na szczę-
ście tylko lekko. Gdym się opamiętał i wygramolił z tej dziury, byłem obstąpiony 
dookoła żydowstwem, którego nazbiegało się jak roju. Pojmały mnie te pogany, 
jak niegdyś Pana Jezusa, i ciągną, targają, popychają, sam nie wiem, gdzie i po 
co. Kolega Józef Dudek, który za mną rukował jak Szymon Cyreneusz, mój ciężki 
kufer podtrzymywał, ale trzy moje kobiety, jak owe płaczące niewiasty za Chry-
stusem, za mną się posuwały. I tak się ta scena akurat przedstawiała. Nie wiem, 
jakby się ta impreza była zakończyła, gdyby nie to, że się znalazło paru furmań-
skich chłopaków, którzy tak jak ja rukowali, rozpędzili Żydów, a mnie uprowadzili 
ze sobą. Jeden tylko Żyd, widocznie właściciel tej szyby, żądał zapłaty – ale się 
nikt z tym nie spieszył. 

7  Najsamprzód – najpierw.
8  Asenterunek – miejsce poboru do wojska.
9  Guttablik – chodzi o niemiecki zwrot „auf gut Glück” - powodzenia..
10  Rukować – wyruszyć.
11  Łuzgot – łoskot, hałas, rumor.
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Policja nie chciała interweniować, ponieważ myśmy jako rekruci należeli już 
pod władze wojskowe. Żyd szedł za mną aż na plac zborny, ale tu zatrzymał go 
żołnierz w bramie na warcie stojący. Żyd był uparty i nieustępliwy jak świnia 
– dopchał się jakimś sposobem aż do dowództwa, tu wytargował zezwolenie 
wejścia na salę, gdzieśmy byli wszyscy zgromadzeni, i z jakimś oficerem cho-
dząc zaczął się po wszystkich rozglądać. Ja widząc to, wziąłem czapkę od kolegi, 
wpakowałem na oczy, siadłem na kuferku pochylając głowę. Żyd się nachodził 
nie rozpoznając mnie. Jeszcze ów Żyd nie dał za wygraną i do ostatniej chwili nie 
ustępował. Gdyśmy odchodzili na stację, Żyd stał jak Job12 niecierpliwie w bra-
mie i zaglądał każdemu w oczy. Ale nie wszyscy takie rzeczy darują. Jak mu tam 
ktoś przyfastrygował13, aż Żyd jęknął i wszystkie gwiazdy zobaczył, zrobiło mu się 
w oczach jasno i dobre to było, bo po ciemku w tłumie trudno było delikwenta 
rozpoznać. Ale i to się na nic przydało. Przepadło na wieki wieków, amen! Żyd 
sobie musiał sam szybę odkupić. 

Odjazd do Krakowa

Po załadowaniu na pociąg szczęśliwie dojechaliśmy do starego grodu. 
Pociąg bełtał calusieńką nockę, nad ranem znaleźliśmy się na miejscu. Tu 
nas wykąpano, ostrzyżono i odesłano na „Wolę Listowską14” do koszar. Około               
siedem kilometrów musieliśmy maszerować. Była to nader uciążliwa podróż. 
Zdźwigałem się tego kufra śmiertelnie, gdym go już nie mógł donieść, ciągnąłem 
na pasie. Przedzielono mnie do 3 Ersac15 – kompanii 4 plutonu pod cugsfirera16 
Zawadę. Kompanii komendantem był kapitan Czesławski. Rodzaj broni – kara-
biny maszynowe. Tu uczono mnie władać tą bronią. Nieźle mi tu było. Gdyby 
nie głód, wcale bym sobie nie krzywdował17. Wesoło tu było bardzo. Śpiewali tu 
i grali nieustannie na skrzypcach i basach – co mi przypominało moją wioskę 
rodzinną i wszystko, co z nią było związane. Muzyka trwała tu jednym ciągiem, 
na zmianę jedni kładli instrumenty, a drudzy brali, bo przychodzili tu muzycy 
z różnych kompanii, aby się nagrać. Niejedni z załogi garnizonu dziwili się: Co się 
tam dzieje? Że muzyka tu nigdy grać nie przestaje? 

12  Job – Hiob. Od średniowiecza aż do początków XIX w. niezasłużenie cierpiącego bohatera 
Starego Testamentu nazywano Jobem. Imię Hiob utrwaliła dopiero Biblia Tysiąclecia. 
13  Przyfastrygował – przyłożył, uderzył.
14  Chodzi o Wolę Justowską, gdzie mieściły się koszary piechoty armii austro-węgierskiej.
15  Ersac to w austro-węgierskiej armii odpowiednik polskiej kompanii.
16  Cugsfirer – poprawna pisownia: Zugsführer. Wg nomenklatury w armii austro-węgierskiej 
to plutonowy.
17  Krzywdować – narzekać.

Było tu dwóch podoficerów Wójcików, tak się bowiem nazywali – zdaje się, 
że to nawet bracia. Jeden niski, okrągły na twarzy, z cienkim, malutkim, haczy-
kowato zagiętym noskiem, z wąziutkimi ustami i dużymi, zielonymi, mocno wy-
trzeszczonymi oczami, coś jakby do sowy zalatywał płomykówki, był kapralem 
i grywał na tych skrzypcach. Drugi chłop, siarczysty jakby sobie Pan Bóg miarę 
zgubił od niego, nosił rangę cugsfirera, a głos miał gruby, dudniący i huczący, głu-
chy jakby głęboko spod ziemi się wydobywał, a równocześnie głośny był i dono-
śny jak strzał armatni. Najbardziej dało się to zauważyć, gdy zdawał raport przed 
kapitanem, krzycząc: Chaule – Aucht. Głos ten miał się też, z czego wydobyć, gdyż 
duchy18 tam były jak miechy kowalskie. Duszaki19 wydęte, w szerokich barach 
rozmieszczone. Gardziel miał jak rura od pieca, głowę jak dzieżeczka albo brę-
dze, czuprynę gęstą. Oczy zezowate, głęboko osadzone, spod gęstych, bujnych 
brwi mało widoczne. A twarz? Nie wiem, skąd model brano na to cudowne ob-
licze – długa jak siodlecka, a dziurawa jak żeby, broń Boże, diabli bób na niej 
młócili. Mój Boże, w jakiej to formie ulęgło się to chłopisko. Mimo tego wszyst-
kiego, łagodny był i dobroduszny, grał na basetli, do czego się bardzo nadawał, 
i zawód ten umiłował. Tych dwóch chłopców nic nie robiło, bo przyszli tu z frontu 
na wypoczynek i instrumenty stamtąd z sobą przywieźli, więc ich ani na chwilę 
z rąk nie wypuszczali. Wieczorami przychodził tu niejaki Mierzwa pochodzący 
z Rudnej od Rzeszowa, to ich chwilowo w graniu wyręczał, bo przychodził z nim 
i basista.

Czarowny sen

Muzyka silnie na mnie działała, rozczulała mnie bardzo i wzbudzała we mnie 
wielką tęsknotę za czymś nieuchwytnym. Nie wiem, jak to wyrazić i nazwać, ale 
jakaś przemiana we mnie zachodziła, budziło się coś we mnie. Jakaś cudowna 
wiosna nowego życia rodziła się we mnie i śpiewny, słoneczny, kwieciem wonny 
maj. W takim to błogim stanie, chodziłem po Lasku Wolańskim20 i Panieńskich 
Skałach21 zapuszczając się aż pod klasztor ojców kamedułów na Bielanach, to 
znów szedłem nad Wisłę, dumałem o starych dziejach, o końcu wojny i wolności. 
Coś rozpierało moje piersi, ni to rozkosz, ni smutek, ni radość, ni tęsknota, i w ta-
kim to nastroju i ducha uniesieniu, taki mi się sen nocy pewnej objawił.

Na łonie cudnej przyrody i uroczej przestrzeni, otoczonej górami i lasami, 
wśród łąk, kwiatów i ptaków śpiewania, usłyszałem jakby echa dalekiego chóru 

18  Duchy – płuca.
19  Duszaki – piersi.
20  Chodzi o Las Wolski, który otacza klasztor kamedułów na Bielanach.
21  Panieńskie Skały – nazwa wapiennych skał w Lesie Wolskim.
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i muzyki. Nie da się opisać żadnym piórem tego dziwnego zjawiska oraz zachwy-
tu i rozkoszy, jakiej wówczas w tym śnie doznałem i odczułem. Echa zbliżały 
się niczym od lasów szumiących i cudnie pachnących, a niby od gór mglistych 
i wysokich, z cichych zmagały się w coraz głośniejsze i jeszcze głośniejsze, aż peł-
nym i szerokim archanielskim głosem zabrzmiały. Przed sobą ujrzałem mleczną, 
gwiaździstą, zagajoną brzozami i wierzbiną drogę, którą od wschodu ku zacho-
dowi słońca, w złotym obłoku i pyle rozżarzonego rannym blaskiem powietrza, 
zbliżał się z dala zdążający w moim kierunku uroczysty pochód. Im bliżej, tym 
stawał się wyraźniejszy i stopniowo powiększał się w oczach, widać już było wy-
raźnie sztandary i transparenty otoczone wielką masą ludzi. Do uszu dochodzi-
ły, najprzód ciche, a potem coraz głośniejsze, jakieś cudnie głęboko, uroczyście 
brzmiące tony fanfarowe i muzyka, z której wyłoniła się pieśń chóralnie brzmią-
ca. Mówił ojciec do swej Basi – śpiew ten tak mnie zachwycił, że nie zapomnę go 
nigdy. Jako też i całego snu. Gdy pochód dostatecznie zbliżył się do mnie, ujrza-
łem cztery czarne z białym, tłuste, piękne krowy otoczone młodymi pełnymi uro-
ku, w powłóczystych szatach i wiankach mirtowych na głowach, dziewicami. Na 
samym przedzie tego dziwnego zjawiska ukazał się, o słodkim wyrazie i rajskim 
promiennym obliczu, staruszek. Siwe, srebrno lśniące włosy, spadając na same 
ramiona, okalały jego lekko uśmiechającą się, a pomimo to poważną, o niewypo-
wiedzianej dobroci twarz. Na ręku trzymał pacholę żeńskiego rodzaju, którego 
wdzięku już nie mogę i nie umiem opisać. Z dziecięcia tego, na łonie dziadka, ro-
sła jakiegoś nieokreślonego uroku dzieweczka, którą porwałem z jego rąk i unio-
słem gdzieś w dal, pomiędzy łany zbóż w pola szerokie. Uciekałem jak najdalej 
i jak najprędzej od ludzi, od świata. Szukałem miejsca, gdzie bym mógł sam na 
świecie tylko sam z nią pozostać. Tuląc ją do piersi, zapadałem się w krainę cza-
rów. Tony muzyki milkły stopniowo, stawały się coraz cichsze i cichsze, aż znikły 
zupełnie. Pozostała tylko cisza głęboka i pokój, i radość wielka, i najsłodsze na 
świecie pocałunki. 

Przebudzenie

Wśród tych rozkoszy dał się usłyszeć ostry głos inspekcyjnego, brzmiący 
spokojnie, ale donośnie, do każdego ucha się wdzierający. Kilka razy w krótkich 
odstępach czasu się powtarzający: Pobudka – pobudka – pobudka! Otworzyłem 
oczy i spotkałem się z rzeczywistością twardego i surowego życia w koszarach. 
Znikł sen o szczęściu złotym, a pozostała tęsknota – ból i żal niewypowiedziany, 
który w dalszym życiu mi towarzyszył i dotąd jeszcze towarzyszy. 

Od tego dnia zrodziła się we mnie miłość wielka. Miłość, która zagnieździła 
się w sercu i w duszy mojej, i we mnie całym, do wszystkiego co piękne, dobre 
i wzniosłe, i trwać już będzie do końca. Była to pierwsza moja miłość, z której 

rodziły się inne i jeszcze inne, i płynęły jak wody za wodami płyną. I wzbierały 
w sercu i opadały w odmętach życia, ginęły i znów się odradzały. Było ich dużo, 
och!, dużo. Dziś pozostały mi dwie tylko, te ostatnie! Jedna – co drzazgą boleśnie 
w sercu utknęła. A druga? To ta, co goi tę ranę. I bunt przeciw wszystkim niepra-
wościom na świecie.

16 marca 1963 roku

Na stokach Beskidów Zachodnich    

Od czasu wyżej wspomnianych wypadków nic szczególnego nie zaszło 
w moim życiu. Zwykłe, normalne czynności wojskowe. Służba, ćwiczenia, cu-
gsfirer Zawada wykładał teorię strzelania. Bracia Wójciki nadal grali i tak kołem 
dokoła. Zeszła zima, powróciła znów wiosna, a z nią nowe uczucia i marzenia 
rozpierały piersi i napełniały serca miłością. Młode pary spacerowały do księży-
ca w parku Jordana wśród bzu i jaśminów, czule przytuleni do siebie. Ach! Któż 
tego nie zna i nie pamięta. Z takim to błogim nastrojem wiosennym mieszał się 
śpiew odchodzących na front, marsz kompanii i batalionów. Żołnierze ubrani 
w nowe mundury, uformowani w czwórki, przybrani w kwiaty, którymi były uma-
jone czapki i lufy karabinów, przy dźwiękach orkiestry odchodzili na front – aby 
nie wrócić. Oto kontrast i to właśnie przejmowało zgrozą. Ja jeszcze pozostałem. 
Dalej chodziłem do służby, na sistety i feld-mesyki, do Kobierzyna za Wisłę22. I tak 
płynęły dnie za dniami i cały rok 1917. 

W roku 1918 nadeszły trzy ważniejsze momenty, które wpłynęły na zmianę 
w moim życiu. Z początku roku wysłano mnie na kurs karabinów maszynowych, 
odbywający się w Trebini koło Ragóry w Hercegownie23, obfitujący w różne przy-
padki. Następnie pułk przewoził się z Krakowa do Rzeszowa, również nie bez 
przygód. Oraz odjazd na włoski front, 19. i 14. ofensywa nad Piavą. Nieszczęśliwy 
odwrót, który dobrze dał mi się we znaki. Po odbyciu wyżej wspomnianej kom-
panii wojennej, powracam znów szczęśliwie do domu. Po krótkim wypoczynku 
zakupujemy skrzypce i basy, tworzymy nowy zespół, tak zwane „trio”, składający 
się z dwóch skrzypiec i małych basów. Kolega się żeni i zaprasza nas, abyśmy 
zagrali na jego weselu. Nie odmawiamy mu tego, ale chętnie idziemy. Otoczenie 
wspaniałe, goście mili, koledzy wojenni, przyjaźni braterstwo, jednym słowem 
niezwykła atmosfera. Bawiono się jak w niebie. Wszyscy się cieszą młodymi mu-
zykami, nie szczędząc pochwał pod naszym adresem, bowiem, nie chwaląc się, 

22  W Kobierzynie również znajdowały się koszary wojskowe.
23  Chodzi o miasto Trebinje w Hercegowinie, które Austro-Węgry uczyniły jedną ze swoich 
twierdz.
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dobrześmy się prezentowali. Od tego wesela granka24 rozpoczęła się na całe trzy 
miesiące, co wieczora potańcówka w innym domu. 

Od listopada 1918 roku do 18 lutego 1919 roku, w którym to dniu powo-
łano nas znów w szeregi na wojnę polsko-sowiecką, graliśmy jednym cięgiem. 
Wprost z takiej potańcówki jeden z uczestników w randze sierżanta wyprowadził 
nas na ulicę, zakomenderował zbiórkę i z instrumentami przemaszerowaliśmy 
wprost do Rzeszowa, skąd odkomenderowano nas do 5. baonu wartownicze-
go, który stacjonował w Bielsku. Tam też kupiliśmy jedne skrzypce, flet, klarnet, 
akordeon i w dalszym ciągu utrzymywaliśmy zespół, który i w wojsku był mile 
widziany. Po zlikwidowaniu batalionu, przedzielono nas do 20. pułku piecho-
ty, stacjonującego w Krakowie na Krowodrzy25. Stąd odkomenderowano nas na 
niemieckie pogranicze, nad Wisłę koło Oświęcimia, należeliśmy do 9. kompanii 
zakwaterowanej w dworku kaniowskim26, skąd patrolowaliśmy pas graniczny, 
trzymając straż nad Wisłą. 

Komendantem był porucznik pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, z cywila 
nauczyciel, który lubił muzykę i sam cokolwiek grał na skrzypcach, to też oszczę-
dzał nas, co mógł i dobrze nam tam było. Często cywile zapraszali nas grać na 
wesela, ale że było to ryzykowne, z powodu różnych bitek i wybryków chuligań-
skich, których jak gdzie indziej i tu nie brakowało, porucznik obawiając się nie 
zezwalał. Ograniczyliśmy się tylko do wieczorków i przyjęć towarzyskich, które 
urządzała inteligencja miejscowa, zapraszając i oficerów. Oprócz tego graliśmy 
na plebanii, gdzie ksiądz wyprawiał wesele swojej siostrzenicy. Stąd odkomen-
derowano nas na czeską granicę w Beskidy Zachodnie, koło Baraniej Góry, skąd 
Wisła wypływa. Zakwaterowano nas w Istebnej, a potem w Koniakowie – były 
to urocze wioski. Dobrze nam tam było. Wspaniałe widoki, rzeźwe27 powietrze, 
pstrągi, miły nastrój, dobre samopoczucie. A nade wszystko zaimponowały na-
szym chłopakom młode i hoże góralki. Liche było życie tych górali, ale nam się 
żyło dobrze, szczególnie ja miałem, co jeść i pić, byłem na kwaterze w gospodzie, 
pełniąc służbę przy telefonie, w magazynie, gdzie była żywność, a w gospodzie 
dobra karpatówka28. Pijakiem nie byłem, ale przygrywając góralom przy pijatyce, 
trzeba było od czasu do czasu coś wychylić, tym bardziej, że byli bardzo nieustę-
pliwi i z całej mocy wpierali, byliby i spodnie ze siebie za grę oddali wyszywane, 
co je tam parzenicami nazywano. Były różne przygody wesołe i mniej wesołe, 
ale te nie wchodzą w zakres tematu, więc ich i opisywać nie ma potrzeby. Jedno 
tylko mrożące krew w żyłach zdarzenie tu opiszę.

24  Granko – granie.
25  Krowodrza – dawna wieś, współcześnie dzielnica Krakowa.
26  Chodzi o należący do rodziny Zipserów dwór przy ulicy Kaniowskiej w Czechowicach-Dzie-
dzicach.
27  Rzeźwe – rześkie
28  Karpatówka – miejscowy bimber.

Tragiczny wypadek na góralskim weselu

Wzdłuż kamienistego górskiego gościńca, prowadzącego z Wisły (dziś zdro-
jowisko) przez Istebną do Jabłonkowa, ciągnie się wioska Koniaków. Ponieważ 
wioska ta leżała tuż nad samą granicą czeską, zakwaterowano tu dwie duże 
kompanie wojska – dziewiąta kompania, w której i ja byłem, i kompania karabi-
nów maszynowych – w celu obsadzenia placówek granicznych oraz patroli śle-
dzących przemytnictwo, które się tu bardzo rozprzestrzeniło. 

W kompanii karabinów maszynowych, pod komendą porucznika Pogódki, 
znajdował się jeden żołnierz olbrzymiego wzrostu, o czarnej bujnej czuprynie 
i podejrzanym, dwuznacznym wyglądzie, mówiącym, że ten człowiek zdolny jest 
do popełnienia najgorszych czynów. Często chodził pijany nocą po plutonach 
rozkwaterowanych po niskich stodółkach i dymnych chatkach góralskich, z ba-
gnetem w ręku, kłując nim po ścianach, aż drzazgi leciały, lub wywijając kolbą 
karabinową ze strasznym rozmachem, wśród śpiących żołnierzy, podobny do 
zbójcy Madeja, nie mało czynił strachu i trwogi. Do swojej postaci i postępku 
miał też nazwisko dostosowane, nazywał się „Karambus” (imienia nie pamię-
tam). Nie bał się też niczego, nikogo, ale my za to baliśmy się wszyscy, nie wyłą-
czając podoficerów i oficerów. Areszt dlań nic nie znaczył. Bić go nikt nie mógł, 
bo mu nie dał rady, natomiast on mógł wybić i cały pluton. Z konieczności wszy-
scy mu ustępowali, co go tak rozzuchwaliło, że się nie liczył z nikim i niczym, i już 
się z nim nie dawało wytrzymać, struł swoim postępowaniem otoczenie i całą 
atmosferę. Dochodziło do tego, że się to musiało jakoś zakończyć, coś się mu-
siało stać – i stało się. 

Już od rana huczy i brzęczy wesele góralskie, słychać jęk skrzypiec i mono-
tonne buczenie kobzy. Wystrojeni górale i góralki hulają ochoczo, przytupują 
i przyspiewują, jak to na weselu. Płyną melodie i piosenki, odbijając się wesołym 
echem, od wzgórz pobliskich, porosłych smrekami. Podczas przerwy obiadowej 
poszliśmy i my, żołnierze, zobaczyć jako się górale weselą. Nie było tam nic cie-
kawego, uboga to była gędźba29. Na ławce siedziało dwóch biednych, w starszym 
już wieku, górali, jeden ze skrzypiętami, a drugi znów z tą kobzą, i tak ta świer-
golili, jak ta umieli. Paru młodych parobków obracało się wkoło, po swojemu, 
weselili się, jak mogli, udając ochoczość. I byłoby wszystko dobrze, gdyby nie ów 
Karambus, który się nagle jak zjawa nieszczęścia na środku izby ukazał. Pijany 
z rozczochraną czupryną, jak Belzebub z piekła, z bagnetem w ręku, idzie wprost 
do muzykantów i rozkazuje, aby grali. Po swojemu oni tam coś zagrali, na jego 
rozkaz grać nie umieli, tracąc pamięć ze strachu. On tego nie zrozumiał, wywi-
jając bagnetem nad ich głowami, grać kazał. Przyszli oficerowie i podoficerzy,  

29  Gędźba – kapela ludowa.
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między którymi był i jego dowódca, uspokoili go nieco i wyprowadzili z mieszka-
nia, odebrali mu bagnet i odeszli. 

Nie zeszło długo – Karambus nie wiadomo skąd zdobył dosyć dużych roz-
miarów nóż i znów znalazł się przed muzykami. Powtórzyło się to samo, co 
przedtem. Nie było innej rady tylko ucieczka, skrzypkowi udało się tego doko-
nać, zaś kobzistę ujął kosmatą diabelską łapą, wpił się paściami30 krogulczymi 
w jego długie włosy i w bestialski sposób wpakował nóż w piersi aż po samą 
rękojeść, a potem pociągając klingą ku dołowi rozciął brzuch aż poniżej pępka. 
Góral zerwał się jeszcze do ucieczki, ale ten złapał go z tyłu, chcąc zadać mu 
powtórny cios w plecy, trafił na swoją rękę, przeciął wszystkie żyły poniżej le-
wej dłoni. Góral upadł na środku podwórza, skąd go zabrano i zaniesiono do 
domu. Karambus rozjuszony już jak buhaj, rycząc jak dziki zwierz, prał ze zło-
ści tą przeklętą łapą poranioną z całych sił o ścianę, a krew jak z polewaczki 
bryzgała na wszystkie strony. Za niedługi czas zjawili się sanitariusze, opatrzyli 
Karambusa i odesłali do szpitala. Następnie poszli opatrzeć górala, poszliśmy 
z nimi. Leżał pośrodku izby na ławce, dogorywając. Krew buchała grubą strugą 
z rany jak z fontanny aż pod sam sufit, obandażowano go i odesłano do szpitala 
w Cieszynie. Dalsze losy obydwóch są mi nieznane. Prawdopodobnie góral się 
wylizał. A Karambus z niewładną ręką, jako do żadnej służby wojskowej wcale się 
nienadający, został zwolniony. 

Obydwie kompanie, wkrótce stąd zostały odwołane jako zbyteczne na tym 
odcinku, zastąpione zostały oddziałami Straży Granicznej. Pewnego dnia jakiś 
komitet przyszedł nas prosić, abyśmy zagrali na zabawie. Porucznik pozwolił, 
więc my się przygotowali. W niedzielę, na godzinę 3 po południu, znaleźliśmy 
się w oznaczonym miejscu. Po odegraniu marsza, zaczęliśmy grać do tańca. Za-
dowolenie było ogólne. Wojskowa muzyka wszystkim imponowała. Nie tyle mu-
zyka, która nie była zbyt wybredna, ile mundury, które szczególnie nadzwyczaj 
góralkom się bardzo podobały. Lecz niestety, nagle i niespodziewanie przyszedł 
rozkaz do odmarszu. Zmieniła nas kapela góralska. Myśmy wstąpili w szeregi 
maszerującej już kompanii. Serdecznie żegnani przez miejscową ludność, z ża-
lem opuszczaliśmy to gościnne ustronie, pozostawiając w nieutulonym smutku 
i płaczu za swoimi żołnierzykami nieszczęśliwe góralskie dziewczęta. No cóż, taki 
już jest los żołnierza. Na wieczór byliśmy w Cieszynie, tu załadowaliśmy się na 
pociąg, i w oficerskim wagonie, przy piciu i jedzeniu, z wielkim graniem i śpiewa-
niem dojechaliśmy do Oświęcimia.

Łąka, 25 marca 1963 roku

30  Tu w znaczeniu: pazury.

Od źródeł Wisły do jeziora Narocz

W Oświęcimiu zorganizowano cały pułk, załadowano na ciężarówkę i ode-
słano na wschodni front. Siedem dni jazdy z muzyką, śpiewem i różnymi przygo-
dami. Z południowo-zachodnich krańców, od czeskiej granicy, żółwim krokiem 
toczyliśmy się aż na północno-wschodnie rubieże. Wylądowaliśmy w Wilnie. Po 
kilkugodzinnym marszu ku wschodowi noc nas zastała w jakiejś wiosce litew-
skiej, gdzie zakwaterowano nas na nocleg. Była godzina jedenasta w nocy, dano 
nam obiad i kolację razem, byliśmy mocno pomęczeni, więc się nam twardo 
i smacznie spało. Gdym się zbudził rano, leżałem w stodole koło drzwi i głowę 
miałem przysypaną śniegiem. Gdy na południu kraju było jeszcze dosyć ciepło, 
tu zastaliśmy już ostrą zimę. Tu rozpoczęło się inne życie, twarde żołnierskie ży-
cie, surowa dyscyplina i ostre rozkazy. Naprawdę rozpoczęła się wojenka i marsz 
ku wschodowi na spotkanie z nieprzyjacielem, śladami Napoleona, na Kijów, 
Smoleńsk i Moskwę. 

Dalsze losy wojenne do naszego opowiadania nie należą. Po zranieniu gło-
wy dostałem się do szpitala polowego w Wilnie, gdzie zrobiono operację i ode-
słano do Zamościa. Stąd, po ponownej operacji, skierowano mnie na dłuższą ku-
rację do Bielska. Tu zapoznałem się z muzykantami, zawarłem też z jednym taką 
umowę, że on mnie ma uczyć grania z nut, a ja jemu kupię granatowe cywilne 
ubranie w lepszym gatunku. Tak też zrobiliśmy, zaczęliśmy naukę. Warunki były 
dobre, bośmy mieli czasu pod dostatkiem, więc zaczęliśmy ćwiczyć rano i po 
południu, nawet i po osiem godzin dziennie. Wyniki były dobre, postęp duży, 
ale nie trwało to długo. Po trzech tygodniach wypisano mnie ze szpitala, i nauka 
gry w początku była przerwana – a do uzupełnienia jeszcze daleko. Ale i to mnie 
dużo pomogło. 

Ze szpitala wcielono mnie do oddziału, gdzie trzeba było wykonywać róż-
ne znane czynności ze służbą wojskową związane. Gra znów na długi czas się 
przerwała, dopiero w roku 1921, po zwolnieniu z wojska, stworzyliśmy zespół 
i zaczęliśmy od nowa muzykować. Początkowo mój zespół składał się z trzech 
skrzypiec i kontrabasu. Z czasem zaczęliśmy go, z biegiem postępu w muzyce 
i tańcach, przekształcać i uzupełniać, zmieniając częściowo instrumenty, jako też 
i muzykantów.

Był to już zespół, jak to się mówi, na poziomie. Graliśmy w czterech, a nie-
rzadko w pięciu, dobierając klarnet. Mieliśmy po 23 lata, z dykcją i dobrym cha-
rakterem, w postępowaniu i zachowaniu też nienaganni, toteż wzięcie mieliśmy 
wielkie, bo i muzyka szła nam dobrze, nie brakowało pochwał i poklasków, a więc 
po prostu stosunek tak do nas, jak i do naszej muzyki, był także bardzo dobry. 
A żeśmy wszyscy czterej muzykę bardzo lubili, więc nie szczędziliśmy czasu na 
ćwiczenia i graliśmy stale, dzień i noc. Stosunek nasz do innych zespołów nie 
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był wrogi, chociaż inne zespoły bardzo sobie zazdrościły, ani zawistny, bośmy 
grania mieli aż nadto i granie nam szło lepiej jak innym zespołom, więc czego 
mieliśmy im zazdrościć? 

Zasięg działalności naszego zespołu sięgał bardzo daleko, obejmując 
wszystkie okoliczne wioski, ponieważ podobnych zespołów w okolicy nie było. 
Były gorsze, starego stylu. Myśmy posiadali repertuar nowoczesny i graliśmy 
utwory, jakie były wówczas w modzie, jak na przykład walczyki Straussa31, Le-
hára, utwory Kálmána32, piosenki Własta33, Peterburskiego. Znaliśmy wszystkich 
obecnych kompozytorów i piosenkarzy, o których inne zespoły nie miały po-
jęcia. Oprócz tańców tylko ludowych, myśmy grali wszystko, panom, chłopom 
i Żydom. 

Wieść o łąckich muzykach pod marką Rysiów słynęła w najdalszych zakąt-
kach różnych okolic, toteż głównie graliśmy w Łące, Terliczce, Łukawcu, Palików-
ce, Strażowie, Krasnem, Załężu, Trzebownisku, zaś dorywczo graliśmy jeszcze 
w Jasionce, Stobiernej, Medyni, Wólce po Lasem, Pogwizdowie oraz na Czar-
nej, Małej Woli, Kraczkowej i Krzemienicy pod Łańcutem, a niekiedy w samym 
Łańcucie. Zespół nasz znany był bardzo dobrze, także Alfredowi Potockiemu, 
bośmy tam bywali na jego zamku, z wieńcami dożynkowymi. 

Graliśmy przy wszystkich okazjach. Zabawy, wesela, przedstawienia, potań-
cówki, dożynki, obchody, nawet kuligi. Jeżdżono więc po nas z bliska i daleka, 
toteż i zarabialiśmy nieźle, tylko tyle, że to były miliony, więc trzeba było zaraz 
od ręki tracić, bo do tygodnia już nic z tego zarobku nie było, papieru do licha, 
a pożytku mało. A gdy się waluta ustaliła, to znów kryzys światowy, chłopi nie 
mieli pieniędzy, więc nie rozbijali się za bardzo, a gdy się unormowało i pieniądz 
zaczynał nabierać pełnej wartości, to znów druga wojna i nie można się było cze-
goś dorobić, jak przyszło, tak poszło, tylko tyle, co w pamięci pozostało. 

Najchętniej tośmy grać lubili w Łące, Łukawcu, Terliczce i na Załężu. W tych 
wioskach byli ludzie spokojni, grzeczni, zabawni, milsi i przyjemniejsi w obej-
ściu, nie zapijali się tak, a tym samym i mniej wystąpień chuligańskich. Śpiew 
wdzięczniejszy i mowa delikatniejsza. Zaś w Strażowie, Krasnem, Trzebownisku, 
tośmy grać nie lubili, dzikie postępowanie, wulgarne wyrażanie się wobec dziew-
cząt i kobiet, fałszywy, przeraźliwy śpiew, raczej do ryku dzikich bestii podobny, 
przerażał nas, a nadto nie dało się wytrzymać patrzeć na ich wszystkie wybryki 

31  Johann Strauss – austriacki kompozytor, dyrygent i skrzypek. Rozsławiony przez walce ta-
neczne swojego autorstwa, m.in. Nad pięknym modrym Dunajem.
32  Franciszek Lehár i Emmerich Kálmán – węgierscy kompozytorzy operetkowi, najwybitniej-
szy przedstawiciele II operetki wiedeńskiej.
33  Andrzej Włast – przedwojenny tekściarz i satyryk, kierownik warszawskich kabaretów, zało-
życiel teatru rewiowego „Morskie Oko”.

z bronią, jak zaczęli przed oczami repetować, machać nożami i pałkami wywijać, 
poniektórzy mieli siekierki, a niekiedy i młoty kowalskie. 

Pewnego razu graliśmy w Palikówce na weselu, przyszła taka szajka ze Stra-
żowa pod przewodnictwem Józefa Laskowskiego, również z tej wioski, było ich 
około 15, zażądali kategorycznie placu do tańca, którego im starszyzna weselna 
odmówiła. Jak ten Laskowski hukną ośmiokilowym młotem w kanapę, na której 
my grając siedzieli, wieko popękało na trzaski, szczęście, że zdążyłem porwać 
nogę, bo byłbym musiał dzisiaj o kuli chodzić. Innym znowu razem, a było to 
w Krasnem, niespodziewanie zbrodzień, a był nim handlarz końmi Matus Mater-
na, wyrwał spode mnie krzesło, stojąc na kanapie, na której siedziałem, a ja zna-
lazłem się na środku izby z instrumentem, leżąc na plecach, pomiędzy szalejącą 
chlajstrą34. Mnie się najmniej to zdarzało, ale innym muzykom stale. 

Raz Żyd z Krasnego grał, a nazywał się Lejzor, w Łące na weselu żenił się 
Biednik z Krasnego, to sobie też wziął swoich muzyków, ale w Łące obce muzyki 
nie wytrzymywały, jak nie uciekli zaraz rano spod kościoła, to wieczorem ko-
niecznie musieli. Ten Żyd ze swym zespołem obwożony był po całej parafii, bo 
starsza drużka była z Łukawca, trzeba jej było tam odegrać i tam dręczono Żyda, 
i dokuczano, jak tylko kto umiał, bo to był Żyd, a jakaś mania prześladowania 
Żydów opanowała wówczas świat cały, w dodatku Żyd biedny całą noc piłował35 
i ani na sól do kwaśnego mleka nie ugrał. Drugą nockę znalazł się w Palików-
ce u swaszki, tam ponoć jeszcze gorzej Żyda dręczono. Na trzeci dzień w Łące 
u pani młodej dopiero mu naprawdę dogodzono, jak mu tam zaczęto wywodzić, 
a Żyd był kiepski muzyk i żadnej rady z tym graniem sobie nie dawał. Ponadto 
nie płacono mu zgoła, mówiono wprost: co ci będziemy płacić, jak ty Żydzie grać 
po polsku nie umiesz. Na ostatku przyszedł na tę nędzną żydowską muzykę ze 
swoją szajką Jan Burak, niby trochu chuligan, a i figlarz wielki, do tego można się 
było pośmiać z niego, ale jak był pijany, a ktoś go podjudził, stawał się bardzo 
niebezpieczny. On to Żyda na śmierć przestraszył, wołając: Ty, cybuchu kasztanie, 
pogańska duszo, tyś Pana Jezusa ukrzyżował. Poszedł na pole wydarł dziób od 
stępy, co się tłucze kaszę i tym dzióbem przyszedł zabić nieszczęśliwego Żyda. 
Gdyby nie inni, którzy go obezwładnili w chwili, kiedy dziób ze strasznym roz-
machem leciał na stroskaną głowę żydowską, byłby tenże zginął niechybnie mę-
czeńską śmiercią od strasznego zamachowca. Żyd od tego czasu zachorował na 
bicie serca i od tej chwili granie na wieki zarzucił, mówiąc: Aj waj slaksenn tchefen, 
już ja go więcej skrzypiec do ręki nie wezne. I w rzeczywistości już go nikt grającego 
nie widział. 

34  Chlajstra – hałastra.
35  Piłował – grał.
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Takie i tym podobne przygody będą się piętrzyć na każdym kroku u wszyst-
kich wiejskich weselnych muzyków, którzy żyją w ciągłym niebezpieczeństwie 
i trwodze. Ile takich przygód się przeżywało, na ile zabójstw musiało się patrzeć, 
to by trzeba dużo arkuszy zapisać o tym. Były też chwile wesołe, zabawne i roz-
koszne idylle, ale to tylko rzadka przeplatanka. Muzykant nigdy nie jest pewny 
i nie wie, co się z nim stać może. Noc mruga gwiazdami, księżyc pyzaty się śmie-
je – rozkosz dla zakochanych, a dla muzykanta? Strach i trwoga! Każda noc ma 
swoje zagadki i niespodzianki dla niego, tęskni więc za domem i szepce cichą 
modlitwę, oddając się w opiekę jakimś siłom nadprzyrodzonym, spodziewając 
się zawsze napadu i niebezpieczeństwa, mówiąc: Panie pozostań z nami, bo się 
ma ku wieczorowi!

Łąka, 22 kwietnia 1963 roku

mój zesPół muzyczny

Było nas czterech, wszyscy rodziliśmy się w roku 1898 w Łące, mieszkaliśmy 
również w Łące, co nam dawało szansę dobrego i poprawnego grania, ponieważ 
mieszkając blisko siebie, mogliśmy się często schodzić i dużo ćwiczyć. Ja byłem 
kierownikiem tego zespołu, który też figurował na moje nazwisko. Moim zasad-
niczym instrumentem były skrzypce i na nich przeważnie grałem. Poza tym gra-
łem jeszcze na flecie, kontrabasie i perkusji. Z grania nie odniosłem żadnych mi-
łych wspomnień, bo nie miałem zamiłowania w dzikich orgiach i pijaństwie oraz 
w przygodnych miłostkach, owszem, lubiłem i kochałem muzykę, ale w domu, 
na weselach i zabawach – tylko z musu, aby zarobić. Społecznie nie pracowałem, 
z braku czasu i zamiłowania do tego. Wolny czas wolałem obrócić na co inne, co 
mi dawało więcej zadowolenia i lepsze zyski, bo zapotrzebowanie na pieniądz 
było zawsze. – Pieniądze to jedyny sposób na odpędzenie biedy od domu – jedna 
starsza i doświadczona kobieta tak była zwykła mawiać (bieda niczego się nie 
boi, ni narzekania, ani bitki, a gdzie poczuje pieniądze stamtąd zaraz ucieka). 
Nawet i chorobę prędzej przetrwać można przy pieniądzach i ja w to wierzę! Bez 
honorów i zaszczytów obejść się można, a bez pieniędzy nie bardzo. 

Nie chciałem pracować dla idei. Miałem dosyć dużych wojen. Przy wojsku 
ofiarowano mi nominację na kaprala (tak z łaski na uciechę, abym był), odrzu-
ciłem, bojąc się obowiązków, wolałem swobodę, która mi zawsze bardzo impo-
nowała. Narzucano mi kandydaturę i poparcie na sołtysa, później na kierow-
nika „zlewni mleczarskiej”, zrezygnowałem z tego, chociaż to już było płatne. 
Nie chciałem zaprzątać umysłu takimi sprawami, które mnie nie interesowały, 

uważałem to za balast. Nie zajmowały mnie też sprawy gospodarcze, postępo-
we, ani polityczno-społeczne, ponieważ wszystkie te urządzenia uważałem za 
tyraństwo ujarzmiające człowieka. Nie lubię propagandy ani reklam, nie lubię 
adwokatów, policjantów, złodziei i chuliganów. To znaczy nie lubię czynników 
rządzących i przeciwnych im czynników zakłócających spokój publiczny. Władza 
jest to narzucanie swych życzeń i przekonań, a co stawia opór, to zmiażdżyć. 
Ona od tysięcy lat jest winna barbarzyństwa (bez wyjątku, czy jest to władza 
świecka czy religijna). Pomimo tego władza jest potrzebna, dopóki przestępstwo 
istnieć będzie na świecie, a istnieć będzie długo, bo do udoskonalenia ludzkości, 
jako też i form społecznych, droga jeszcze nieskończenie daleka. Formy ustroju 
społecznego zmieniać się będą po niezliczone razy i po wsze czasy, póki będzie 
świat istniał i ludzie, a końca świata nikt nie dojrzy, ponieważ czas i przestrzeń są 
niezmierzone, bo nie mają granic. A więc dzisiejsze ustroje, chociażby najlepsze, 
do końca świata już by istnieć miały? Nieprawda! Zmieniać się muszą i zmie-
niać się będą z duchem czasu, jak i wszystko zmienia się na świecie i człowiek 
zmieniać się musi, gdyż dziś nie jest jeszcze człowiekiem (z wyjątkiem niewielu 
tylko na tej ziemi), uczyć go trzeba i wychowywać, aby się uczył, musi być syty 
(a nie wszyscy są jeszcze najedzeni). Łaknący zawsze będą się uganiać za żerem, 
będą kraść i napadać, a co najmniej żebrać. Zwykła to rzecz i naturalna. A więc 
najpierwsze to warunki do życia. Aby wykorzenić zło, które dzisiaj się rozpano-
szyło, potrzebna jest długa i żmudna praca, wpojenie etyki, czyli nakazu duszy, 
zrozumienie samowładne sprawiedliwości, nienarzucone i nienakazane, bo jeśli 
człowiek będzie człowiekiem, nie potrzeba będzie wójta, milicjanta, adwokata, 
ani kryminału. No i bez kościoła również by się obeszło, bo i bałwochwalstwo 
również zbytecznym jest na świecie. Dużo by jeszcze trzeba pracować dyploma-
tom, aby taki jaki ład na świecie zaprowadzić, dotychczas bardzo mało jeszcze 
na tym polu zrobiono, dopiero zaledwie mały początek. Brak wspólnego języka, 
dyskryminacja, zawiść międzynarodowa w tym przeszkadzają. 

To samo zdanie co ja podzielał Jan Barszczowski, drugi skrzypek w zespole. 
Umysł swój w młodym wieku kształtował na czytaniu Robinsona Crusoe oraz 
kalendarzy „Przyjaciel Żołnierza” i powszechnych, czyli uniwersalnych wyd. Ste-
inbrenera36. Zachwycał się ich artykułami, a jeszcze więcej cenił w nich ilustracje, 
które stale kopiował, czym ja się od niego zaraziłem. Lubił także wydawane we 
Lwowie konne karty do gry, w które też stale grywał – gdy go pewnego razu do 
nitki ograno, a zostało mu płótno w kieszeni, zarzucił ten proceder. Był wier-
nym i dzielnym żołnierzem Jego C. K. Apostolskiej Mości Franciszka Józefa, mile 
nam panującego. Nawet na bierzmowaniu nadał sobie jego imię, jak również 
mnie do tego namówił. Służył w 6. pułku ułanów, ale na piechotę, gdyż konia 

36  Kalendarze ludowe Steinbrenera (austriackiego wydawnictwa) około 1900 roku zyskały na 
wsiach dużą popularność, wśród nich „Przyjaciel Żołnierza” wydawany co roku w języku nie-
mieckim, węgierskim, czeskim i polskim. 
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brakowało dla niego. Walczył na Wołyniu, nad rzekami: Stochodem, Styrem, Bu-
giem, potem przeniesiono go na front włoski, w czerwcu 1918 roku brał udział 
w 13. ofensywie, przekroczył Piavę, skąd rejterował piechotą co sił w nogach, za 
co został dekorowany brązowym medalem waleczności. Na ostatku, aby sobie 
nie krzywdował37 i był na wszystkich frontach, posłano go do Albanii podpierać 
rozwalające się mury monarchii austro-węgierskiej, ale nie poradził, trzeba było 
i stąd uciekać. Opatrzność był dla niego łaskawa, w listopadzie 1918 roku cho-
ry na malarię, powrócił ledwo żywy do rodzimych pieleszy, przynosząc ze sobą 
dobytek w postaci kilku tysięcy wszy wielkości lnianego siemienia. Po krótkim 
wypoczynku poszliśmy razem walczyć za sanację z Rosją Sowiecką. Niedługo by-
liśmy razem, los znów nas rozdzielił na dłuższy czas, ja pozostałem na miejscu, 
on jako kawalerzysta brał udział w słynnych walkach na szable z Budionnym 
poza Lwowem, za co otrzymał Krzyż Walecznych. 

Życie jego obfitujące w różne, pełne przygód wypadki, musiałby sam 
szczegółowo zobrazować. Późniejsze losy jego życia równały się mniej więcej 
z moimi. Poza muzyką zajmował się rolnictwem i kolekcjonerstwem kalenda-
rzy, za którymi obaj podróżowaliśmy po okolicy, co nam sprawiało wielką przy-
jemność. Jak mnie, tak i jego pasjonowały stare czasy, starzy ludzie, stare domy 
i wszystko to, co było, a nie ma. Odwiedzamy też często te miejsca, gdzie będąc 
pacholętami bawiliśmy się lub psocili oraz oglądamy szczątki starych zabudo-
wań, jeśli jeszcze gdzieś pozostały. Gdy rozmawiamy, przypominamy sobie stare 
postacie i zdaje się nam, że ich czujemy i słyszymy, i widzimy, chociaż ich nie 
ma. Miło jest rozmawiać o przeszłości. Wspomnienia, wspomnienia i jeszcze raz 
wspomnienia. Młody, nowy świat nie do nas należy, my jego nie rozumiemy, 
a on nas, chociaż się do niego stosować potrzeba, bo on się do nas nie przysto-
suje. W naszych myślach budzi się świat stary, świat wspomnień i świat naszej 
młodości zmartwychwstaje i miłe daje nam wyżycie. 

Trzeci skrzypek sekundzista nazywał się Jan Porada, nie wyszczególniał się 
niczym, zwykły wyjadacz chleba. Ekonomista jak każdy, dbał o dobytek i fortunę, 
toteż ożenił się dosyć wcześnie i średnio bogato. Na graniu kariery nie zrobił, 
ponieważ nie szedł za postępem czasu. Gdy nastały nowe piosenki i tańce, Ja-
siek nie dawał sobie z tym rady i trzeba było go zastąpić innym. Czwarty z rzędu 
basista Jan Rząsa, zwany ogólnie „Paluchem”, również nie zasługuje na szersze 
omówienie. Lubił hołubić dziewczęta, toteż skutek nadspodziewany, troje dzieci 
przedślubnych, no i jak z tego wynika elementy niezgorsze, nie przejmował się 
też tym, jadł i pił, co wlazło w niego, no i dalej hołubił. Około 1930 r. Jasiek usu-
nięty z zespołu, ponieważ kontrabas zastąpiony musiał być perkusją i tak dwóch 
wyleciało – bas i sekund – a zastąpiono ich akordeonem i trąbą, ale o tych póź-
niej. 

37  Aby sobie nie krzywdował – (ironiczne) aby nie była mu krzywda.

„Jak Pan Bóg dopuści to i z kija wypuści”

Barszczowski, oprócz powyższego opisu, miał jeszcze nałóg do rybołówstwa 
i strzelania. Lubił czasem zapolować, chociażby tylko i w myślach. Pewnego razu 
nabiliśmy taką wspólną prochowicę i wieczorem poszliśmy w pole, a był trzeci 
z nami. Trafiliśmy na szczególną zwierzynę – trójka dziewcząt z sąsiedniej wio-
ski okopywała do księżyca kartofle. Ciche, romantyczne ustronie miało się stać 
miejscem tragedii. Chcąc je nastraszyć, postanowiliśmy do nich strzelać, huk 
byłby niesamowity, więc i strachu niemało, a może i coś więcej, bośmy w nich 
celowali, a rura nabita była mocno. Dobry kielich z karabinowych patronów wsy-
paliśmy do środka, przybitka z papieru, a potem już do końca rury (a była dość 
długa) ołów i kamienie, aż do wierzchołka rury, koniec wylotu zgłobiliśmy bron-
nym gwoździem. 

Trzeci kumpel, który był z nami, miał strzelać. Złożył się więc, kierując lufę 
wprost na dziewczęta. Spłonki, których było cztery, nie zapaliły, widać były za-
wilgnięte, nakładaliśmy pałki z zapałek i to nie poskutkowało. Powróciliśmy 
z niczym. Tym razem nam się udało, los nas oszczędził, a co nas miało spotkać 
winnych, spotkało niewinnego, takie są dziwne losu koleje. Nabita rura leżała 
ze dwa dni, po którym to czasie znalazł się nieszczęśliwy nabywca i razem z ła-
dunkiem za 5 koron austriackich zakupił, dając 2 korony zaliczki, a resztę miał 

Zespół muzyczny Józefa Rysia (Kapela), ok. 1929 r.
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wyrównać, jak coś upoluje. Nie dawało mu długo czekać, więc bezzwłocznie udał 
się natychmiast na rabsie38. Wybrał uroczy zakątek nad Starym Wisłokiem, ob-
fitujący w dzikie kaczki. Nałożył spłonkę, złożył się, wycelował w stadko i paw! 
Woda silnie zafalowała. Strzelec boleśnie zajęczał, trzymając w jednej ręce tylko 
kawałek rozszczepionego drewna ze strzelby, druga zaś dłoń na strzępy była 
rozszarpana, z brakującymi dwoma palcami, a z kaczek ani śladu. Tych trzech 
koron, rzecz jasna, już nam nie oddawał i my jakoś nie śmieliśmy się o nie upo-
minać. Dziękując, nie wiem jakiej opatrzności, że nas to ominęło. 

Poza tym trudniliśmy się jeszcze na Święta Wielkanocne strzelaniem z moź-
dzierzy. Strzelano po wszystkich parafiach, bo taki był zwyczaj, strzelali starzy, 
więc i my po nich to strzelanie. Jednego razu przyszło dwóch takich młodych 
„filozofów” z prośbą, aby im dać wystrzelić, dlaczego nie, proszę bardzo, i biorą się 
do tego. Mieli przy sobie proch artyleryjski, bo ktoś tam przyjeżdżając na urlop 
przywiózł z wojska. Nabili sobie sami. Wsypali dość pokaźną ilość tego środka 
wybuchowego, na to kiepską przybitkę z papieru, a potem twardy kamień. Jeden 
trzymał kawałek żelaznej osi od wozu, specjalnie do tego celu przygotowanej, 
a drugi ośmiokilowym młotem kowalskim smaglował39 z wierzchu, co się dało, 
aż iskry leciały. Jedna taka mała iskierka znać musiała się dostać do środka, bo 
gdzieś tam papier dobrze nie przylegał, i spowodowało wybuch, skutkiem czego 
moździerz na pół rozwaliło, oś i kamienie trafiły w powietrze, rękę trzymającą tę 
oś rozszarpało odrywając trzy palce, a gaz i ogień spowodowany wybuchem wy-
palił oczy temu, który machał młotkiem. Wypadku śmiertelnego na szczęście nie 
było. Od tego czasu śmiertelnie baliśmy się broni i zarzuciliśmy strzelanie, tym 
bardziej, że nasz basista manipulując coś z rewolwerem, przestrzelił sobie dłoń. 
Gdy jakiś chuligan na weselu repetował i migał nam przed oczami pistoletem, 
nie mogliśmy patrzeć na to spokojnie, bo się nam zdawało, jak mówi przysłowie, 
że jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Oto krótki fragment życiorysu członków 
naszego zespołu.

38  Rabsie – kłusowanie.
39  Smaglować – tu w znaczeniu: uderzać.

Łąka, dnia 6 maja 1963 roku

[…]

W poprzedniem piśmie scharakteryzowałem częściowo swój zespół, jego 
stosunek do ludzi i otoczenia, jako też i ludzi do zespołu, jego obsadę i brzmienie 
oraz zarobek. Co do tego ostatniego, to nie było zbyt dobrze w porównaniu do 
przedwojennych czasów, zarobek ten równał się prawie zeru, graliśmy bowiem 
w chwili największej dewaluacji, tak że, co się dzisiaj zarobiło, jutro zaraz trzeba 
było stracić, bo po paru dniach pozostała tylko kupa bezwartościowych papie-
rów i nic więcej nie mieliśmy, tylko tę satysfakcję, żeśmy grali, ale pamiętam, że 
i butów nie miałem sobie za co kupić. 

W roku 1924, gdy ustalono walutę, coś niecoś się dychło40, ale znów zamęt 
polityczny, zmiana gabinetów, przewrót majowy w 1926 roku, w dodatku rozbito 
nam znów na szczątki nowy kontrabas na weselu, z duszą trzeba było uciekać 
ratując życie i na tym się zakończył pierwszy powojenny etap działalności nasze-
go zespołu. Nowy świat powojenny, nowy ustrój, nowi młodzi ludzie dorastają, 
nowa moda, nowe stroje i piosenki, wszystko zmienia się w szalonym tempie, to 
samo dzieje się z muzyką. Trzeba było tworzyć nowy zespół (ale jaki). 

Gdzieś w portowym mieście Nowy Orlean, u ujścia rzeki Missisipi, na połu-
dniu Stanów Zjednoczonych, grali Murzyni na małych okrągłych gitarach i dłu-
gich niklowych rurach, do tego przychodziła sekcja rytmiczna w postaci blach, 
grzechotek, klaksonów i bębnów. Była to łobuzerska muzyka (zwana ragtime41). 
Mimo mało życzliwej nazwy czarna muzyka zaczęła prędko opanowywać świat 
cały. Grano, tańczono, śpiewano w rytmie ragtime od rana do wieczora, przy każ-
dej okazji. Nazwa ta została zmieniona na jazz (dżez), pod którą to nazwą świat 
cały obiegła i do nas przywędrowała. Trzeba ją było naśladować i to prędko, bo 
przyszedł taki wyelegantowany facet z bakami, w czapce z długim dachem na 
bakier i z bukietem włosów nad lewem uchem, i powiada: zagrajcie tam jakiego 
sima lub blusa, i trzeba było zastosować się do tego rozkazu. A potem to już po 
porządku: tanga, bostony, ton-stepy, one-stepy, foxtroty, slo-foxy, rumby, baja
-bongi, chugi-ougi, bamby, kalamby, samby, mamby, rokant-role, świsty, swingi, 
beguine i tak dalej, i dalej, a że już nie mogli języka wyłamać i wypowiedzieć, tak 
nazywali wszystko razem ogólnie szlagierami albo dżezami i grało się. Z począt-
ku sprawiało to dosyć duże zakłopotanie i trudności, bo trzeba było zmieniać 
styl rytmu ze zwykłego prostego na synkopowy, nierówny i zadzierzysty, jak rów-
nież i melodie były abstrakcyjne, często wcale niezrozumiałe, ale później przy-
wykło się i do tego, trzeba było zmienić także dotychczasowych wykonawców, 

40  Dychnąć – odetchnąć.
41  Ragtime – rodzaj muzyki jazzowej.
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którzy w żaden sposób nie dawali sobie z tym rady. Odrzuciliśmy na razie dwoje 
skrzypiec i kontrabas, na ich miejsce włączyliśmy flet, klarnet, trąbę i perkusję. 
Jedne skrzypce jeszcze pozostały. Na tym my się na razie oparli. Była to dopiero 
imitacja dżezu.

 Na początku szło nam jako tako, nikt z nami nie konkurował, więc pomału 
posuwaliśmy się naprzód, ale dorobek był jeszcze nietęgi, bo kryzys światowy, 
bezrobocie, a przy tym ogólny brak pieniędzy dawał się dobrze chłopom we zna-
ki. Chłopek musiał się długo namyślać, gdy miał gdzieś wydać złotówkę lub dwie, 
toteż kapano nam za granie tylko drobnymi groszami. Dopiero po roku 1930, gdy 
czasy zaczęły się trochę normować, chłopskie produkty trochu zdrożały i chłop 
już wziął za kilo żywej wagi złotówkę, zaczęto oglądać się za luksusami i szukać 
nowości. I wydybali42 oni zespół na rynku w Rzeszowie, gdzie pod Kościuszką 
schodzili się muzykanci z okolic Rzeszowa, tu ich godzono na zabawy i wesela. 
Nie był to zespół lepszy od naszego, ale nowość i z miasta. Zespół ten występo-
wał pod tytułem „Szymków”, a reprezentował go Szymon Szela, analfabeta nie 
znający się na nutach, pochodzący z Zaczernia, a zamieszkały w Rzeszowie. Był 
on nie tyle muzyk, co dobry organizator, dobierał sobie zdolnych wykonawców, 
wprowadzał innowacje i różne zmiany w zespole. On pierwszy zastosował dwa 
nowe atrakcyjne instrumenty, jakich jeszcze w naszych okolicach nie znano i nie 
widziano. A to saksofon i akordeon, które się świetnie reprezentowały w zespo-
le pod względem formy, jako też i barwy tonu. Stworzył tym rewelację ogrom-
ną. Zaimponowało to ogółowi i nam nogi podcięło, naturalnie chwilowo, bośmy 
musieli i my to samo w zespole zastosować. Później znalazło się i więcej takich 
zespołów: Wójciki i Rupy z Rzeszowa, Bojdy z Zalesia, które zaczęły rajzować po 
okolicy, ale nie ma złej rzeczy, co by na dobre nie wyszła. 

Myśmy grali tanio, za granie na jednej zabawie braliśmy zaledwie 35 zł. Na-
tomiast oni nie żałowali nikogo, darli skórę, co się dało, biorąc za jedną zabawę 
aż 60 złotych, prawie dwa razy tyle co my, co się równało wartości połowy nor-
malnej krowy, gdyż w tym czasie można było lichszą krowę za 120 złotych kupić, 
nawet za stówkę. Myśmy na tym skorzystali, bośmy się podnieśli do tej samej 
co oni ceny i utrzymaliśmy się przy niej, odwołując się na to, że innym tyle płacą, 
i nie było apelacji, musieli płacić. Z tego wynikło, żeśmy mniej grali, a zarobek ten 
sam. Ubić nas też w graniu nie ubili, bośmy im dorównywali na każdym kroku. 

Od 1935 roku sytuacja się całkiem już poprawiła. Młodzież częściowo szła 
już do pracy, a chłopi za swoje produkty mogli też wyższe ceny uzyskać. Te 
wszystkie chłopskie rozruchy i walki przyczyniły się do stworzenia hasła: „Fron-
tem do wsi”, i to podziałało coś niecoś na polepszenie chłopskiej doli, zaczęto 
budować domy ludowe i urządzać więcej zabaw i wesel huczniejszych, więc i dla 

42  Wydybać – wyszukać.

muzyków lepsze czasy nastały. A do wojny mieliśmy grania do syta i zarobek do-
bry. Na zabawie jeden muzykant mógł zarobić 10 zł. Co się równało na dzisiejszy 
czas pół sąga drzewa, dziś – 600 zł. A muzyk na zabawie dziś zarabia przeciętnie 
200 do 250 zł, tzn. ani połowy, a więc taki stosunek, chociaż i dzisiaj muzycy 
dobrze zarabiają. To był złoty okres dla muzykantów, ale niestety krótkotrwały. 

W roku 1939 wszystko, jak wiadomo, się skończyło, bo wróg ciężkimi butami 
wszystkich nas zdeptał. We wojnę to już tylko wegetacja. A po wojnie natworzyło 
się zespołów różnego kalibru, szkoły muzyczne kształciły i przysposabiały mło-
de pokolenia do tego. Wytworzyły się nowe zespoły wokalno-instrumentalne, 
których my, jako starsi wiekiem, a z powodu tego niemający już siły i głosu, nie 
byliśmy w stanie naśladować i musieliśmy z placówki ustąpić. Trafia się jeszcze 
do dziś dnia, że kogoś bieda przygoni i trzeba jeszcze zagrać, ale zdarza się to 
bardzo rzadko i to już nie wchodzi w rachubę. Oprócz tego prowadziłem jesz-
cze chóry młodzieżowe, mieszane, dwu, trzy i cztero-głosowe, za co dostałem 
uznanie i podziękowanie za pracę społeczno-oświatową na kursach wieczoro-
wych w Łące, wyrażone przez plenarne posiedzenie Powiatowej Komisji Oświaty 
Pozaszkolnej w Rzeszowie w dniu 24 kwietnia 1933 roku. Poza tym osobiste po-
dziękowanie wyrażone przez ówczesnego starostę dr. Artura Friedricha.

I to by było już chyba tyle co do mojej działalności na niwie muzycznej. Po-
zostaje jeszcze tylko do opisu wesele łąckie i wspomnienia o starszych jeszcze 
ode mnie muzykach, o których mi opowiadano, albo których ja jeszcze za ma-
łego chłopca zapamiętałem, o ich życiu, naiwności i różnych przygodach. Wyżej 
wspomniałem o zespole Szymona Szeli z Rzeszowa, o nim samym nic nie powie-
działem. Był to chłop tęgi i silny, dawał sobie radę z różnymi bandami, nie dał 
sobie, jak to powiadają, „w kaszę nigdy napluć”, rzucał się na drabów i respekt 
czuli przed nim, umiał ich też obedrzeć ze skóry, nie żałował nikogo i wciąż wołał: 
Dawać, dawać, bo słoma (co miało znaczyć, że jak nie mają pieniędzy, to niech idą 
spać). Był to filozof i dowcipniś wielki, ale i on styrał43 się prędko. 

Pewnego razu spotkałem go na ul. 3 Maja, w lichym już stanie, ale humoru 
nigdy nie tracił, na zapytanie: jak się macie, Szymonie, odpowiedział mi, że źle, 
bo nie ma baby, bo je lubił często zmieniać, tak jak i muzyków w swoim zespo-
le, i pod tym względem lubił nowatorstwo. Na zapytanie, jaką mam mu babę 
szukać, kiedy nie znam jego gustu, on mi odpowiedział: może być, jaka chce, aby 
promieniała. On nieborak jeszcze mleka napić pragnął się na ostatku. Po pew-
nym czasie dowiedziałem się, że grając na weselu w Staroniwie, tak mocno przez 
jakąś szajkę został poturbowany, że go przywieziono do domu ledwo żywego 
i wkrótce odszedł na rajskim zagrać weselu. I tak zakończył się żywot jednego 
z wielu. Cześć Jego pamięci, kiedym go wspomniał.

43  Styrać się – umęczyć się.
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II. autobIografIa II. autobIografIa

Grupa mężczyzn z Łąki (drugi z lewej – Józef Ryś), ok. 1929 r. Józef Ryś przed karczmą, Terliczka, marzec 1940 r.

Od lewej: Bronisław Ataman, Henryk Ataman, Józef Ryś, Łąka, 1939-40 r.

Józef Ryś i Roman Dacko grają w szachy, obok stoi inż. Józef Gancarz, Łąka, 18.06.1939 r.
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II. autobIografIa II. autobIografIa

Ludwika Wilczyńska i Józef Ryś na progu domu, 1948 r.

Józef Ryś klepie kosę.

Zakończenie żniw. Od lewej: Antonina Wilk, Józef Ryś, Maria Kamińska, Franciszek Ryś i Bronisława Wilk.

Józef Ryś z Marią Kamińską (po lewej) i Antoniną Wilk.

Dorośli (od lewej): Antonina Wilk, Bronisława Wilk, Stefania Domino i Józef Ryś.
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II. autobIografIa II. autobIografIa

Józef Ryś, Łąka, 1964 r., fot. F. Kotula.Józef Ryś z synami: Janem (po lewej) i Józefem, Łąka, 15.08.1961 r.

Józef Ryś z rodziną: żoną Marią i synami: Janem i Józefem, Łąka, 25.08.1969 r.Pierwsza komunia św. starszego syna Józefa Rysia. Od lewej: Jan Ryś, Katarzyna Malicka, Józef Ryś, Maria Kamińska. 
Za nimi stoi Maria Stopa.

Józef Ryś i Maria Kamińska z dziećmi na progu domu.
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II. autobIografIa II. autobIografIa

Józef RyśDom wybudowany przez Józefa Rysia, Łąka, 5.08.1977 r.

Dom wybudowany przez Józefa Rysia, Łąka, 5.08.1977 r. Józef Ryś ze swoim chrześniakiem, Franciszkiem Bałandą.
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Łąka, dnia 29 stycznia 1963 roku.

Przepraszam za błędne i niestaranne pismo 
– nie byłem nigdy szermierzem pióra, z braku 
czasu spieszę się, aby jak najwięcej napisać. 
    

Szanowny Panie Doc. 

Donoszę, że list otrzymałem. Za pamięć bardzo dziękuję. Pisze Pan, że mu 
często na myśl przychodzę. Myśli nasze, jak widać, zbiegają się ze sobą, bo i ja 
często sobie Pana przypominam. Marzeniem moim było zawsze spotkać się 
z Panem. Lecz ciężkie warunki życiowe, walka o byt, kłopoty rodzinne i gospo-
darcze oraz słabość, która w ostatnich czasach coraz bardziej mnie przysiada, 
przeszkadzają mi w tym. 

Co do odwiedzenia Pana w muzeum, to też zawsze miałem w planie, ale 
to muzeum było dłuższy czas w remoncie i kiedy tam zaszedłem, zastałem go 
zawsze pod zamknięciem. Ostatnio na jesieni odwiedziłem muzeum z myślą zo-
baczenia się tam z Panem, ale niestety nie zastałem go tam. Zwiedziłem tylko 
wystawę, ale nic zachwycającego dla siebie tam nie znalazłem. 

Wspomina Pan o pisaniu książek oraz zachęca do pisania o wiejskich mu-
zykach weselnych – zapewne będzie to rzecz bardzo ciekawa, tym bardziej, że 
w literaturze mało spotyka się pism na podobne tematy. Ja znam dużo różnych 
przygód, smutnych i wesołych, z ich życia, o których mi chętnie opowiadali, i sam 
też sporo przeżyłem. Prawdę Pan mówi, pisząc, że nie ma ich i nigdy nie będzie, 
i kto powie, i wspomni, jak ongiś1 bywało.

1  Ongiś – kiedyś.
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Wymarli. Poniewierka po nocach, nieprzespanie, ciężka praca w złych wa-
runkach – raz w nadmiernym gorącu, drugi raz mrozem przejęci, często nie ma-
jąc należytej okrywki. W niskich, śmierdzących chatach, przy naftowym kopcą-
cym świetle lub w paszku2 dymiących szczyp, struci alkoholem, tonący w dymie 
od fajek i papierosów, żywcem się dusząc dogorywali. 

Stosownie do Pańskich wymagań i życzeń będę się starał częściowo opi-
sywać swoje i innych muzyków przeżycia na wiejskich weselach. Jako też same 
wesela oraz stosunek gości weselnych do muzykantów i odwrotnie, ale nie we-
dług podanych przez Pana tematów, lecz według własnego stylu, co Panu nie 
przeszkodzi znaleźć potrzebne odpowiedzi, lecz w innej formie i kolejności. 

Mała uwaga! Czy jest Pan dostatecznie przygotowany do napisania takiej 
książki nie będąc wiejskim muzykantem? Czy potrafi Pan odtworzyć w wyobraź-
ni atmosferę ich otoczenia, ze wszystkimi niebezpieczeństwami, jakie na nich 
czyhają, nie przechodząc i nie przeżywając tego? 

Czy potrafi Pan się wczuć dostatecznie w ich bardzo tragiczne położenie 
i odczuć mizerną dolę i niedolę tych nieszczęśliwych ludzi? Jeśli tak, to życzę suk-
cesów, i będę starał się z całej duszy w tym Panu dopomagać. 

Zastrzegam się! Może wyolbrzymiam sprawę lub ją przesadnie przejaskra-
wiam, niech Pan osądzi. Ażeby sprawiedliwie osądzić, wystarczy może takie wy-
rażenia względem muzyków dość często używane wspomnieć, jak: kurwa mać, 
ja cię pierdolę, skurwysynu, w dupie jebany, chuj ci w dupę, bucu, chuju, kutasie 
itd. A przy tym noże, bijaki3, siekiery, patki, żelazne flaszki i inne. 

Niech Pan nie obraża się, że tak piszę. Jeśli to ma być materiał, z którego 
Pan ma czerpać wiadomości do napisania, czy coś podobnego, musiałem tak 
napisać.

2  Paszk – zaduch.
3  Bijak – kij przytwierdzony do rękojeści cepa, służący do młócenia.

Jak w niebie, tak i na ziemi

Kościół nasz opiera się na twierdzeniu, jakoby w niebie panować miało 
wieczne wesele, muzyka, tańce, śpiewanie, radość nieograniczona, nieopisana, 
jednym słowem niepojęta. Tam nie ma zmartwień, ani pragnień, nie ma żalu, 
tęsknoty, ani boleści. Jest tylko radość i radość, ciągła radość i tak na wieki. Praw-
da ta nie bardzo jakoś trzyma się ludzi, ale się trzyma. Jedna kobiecina tak mi 
opowiedziała o niebie: Mełłam w żarnach pszenicę na placki, bo miało być wesele, 
zmełłam ćwierć, a ćwierć mi jeszcze pozostała. Chciałam się przewietrzyć i odpocząć, 
bom się umęczyła. Więc wyszłam na pole. Był widać północek4, bo kogut zapiał trzy 
razy. Ledwiem drzwi uchyliła – tak powiada – łysnęło5 okrutnie, jasność uderzyła 
niezgruntowana6 i niebo się otworzyło, i w tej jasności ujrzałam Trójcę Świętą – Bóg 
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a dookoła anieli, archanieli, cherubini, serafini grali, 
śpiewali, aż się rozlegało. Przeżegnałam się i wszystko znikło.

Prawda, nieprawda? Może przemęczenie, półsen lub halucynacja. Dziewczę 
spracowane myślało o weselu, więc się jej i uroiło niebieskie wesele. No cóż, 
wcale się nie dziwię. Tak jej mówił dziadek, babka, matka, ojciec i ksiądz na am-
bonie kołem7, to powtarza, toteż i ona tak mówi. 

A więc wesele w niebie!

To samo, co do wesela w niebie, odnosi się i na ziemi, z tą tylko różnicą, że 
ziemskie nie trwa wiecznie, a dwa lub trzy dni tylko jedzą i piją, co brzuch wstrzy-
ma do wypuku8, gdyby trwało wiecznie, znacznie przeniosłoby niebo, bo tam nie 
jedzą ani nie piją. A tu jak trafnie określa Mickiewicz: 

Jedzą, piją, lulki palą,  
Tańce, hulanka, swawola;  
Ledwie karczmy nie rozwalą, 
cha cha, chi chi, hejza, hola!9

Słusznie by więc można twierdzić, że zawód grajka weselnego jest znośny. 
Poważanie, szacunek, poszanowanie, jedzenie, picie, śpiew, taniec – jednym sło-
wem, jak w niebie. No to by była jedna strona medalu. Dobrze by było, gdyby nie 
było tej drugiej. Obżarstwo, opilstwo, przekleństwo, wulgarne wyrażenia, ubli-

4  Północek – północ.
5  Łysnąć – błysnąć.
6  Niezgruntowana – niezrównana.
7  Kołem – wciąż.
8  Wstrzyma do wypuku – zmieści.
9  Fragm. ballady Pani Twardowska A. Mickiewicza.
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żanie, przezwiska, smród paszk10, wyziewy, niewyspanie, duszność. Często tego 
muzykanta i z dymu nie widać.

A ile było takich wypadków – muzykant idący z wesela, przepity przeleżał 
się parę godzin w rowie, na mrozie i po kilku dniach był gotowy. Wymaszerował 
tam, gdzie pokój wieczny. Chuligaństwo i pijaństwo to najstraszniejsza i najohyd-
niejsza plaga społeczeństwa, która zatruwa atmosferę życia ludzkiego na ziemi. 
Ich działalnością: pałki, noże i siekiery, a skutki: kalectwo, zabójstwo i śmierć. Na 
owe skutki i wybryki najwięcej narażeni są właśnie grajkowie weselni, gdzie się 
szajki chuligańskie najwięcej skupiają, siejąc niepokój, zamęt i grozę. Oto gehen-
na i kwarantanna, którą w wiecznej trwodze i strachu pod działalnością pałek, 
noży i rewolwerów przeżywają grajkowie na wiejskich weselach. 

Nieraz rzucają instrumenty na pastwę losu, ratując życie. Czasem śmiercią 
padają na miejscu, co się już rzadziej zdarza, albo co najmniej zbici lub ciężko 
pokaleczeni dogorywają i gasną powoli, nie osiągając prawie nigdy późniejszego 
wieku. Może Pan nie wyobraża sobie stanu ich położenia. Jako też sami grajko-
wie nie odczuwali tego, może oni aż zanadto byli zadowoleni ze swego losu i za-
wodu, przecież oni wywodzili się z tego samego środowiska, jakoby i ich otocze-
nia. I niejako można by powiedzieć, czuli się w swoim żywiole jak ryba w wodzie. 
Mogli być nawet bardzo szczęśliwi, razem jedząc i pijąc, razem hulali, cieszyli się 
i razem się za łby targali. Ot, dola, skutki ciemnoty i zacofania. Stan taki potrwa, 
zmiana tylko żółwim postępuje krokiem. 

Jeszcze o muzykach

Jeden ze starszych ludzi odwiedzał mnie dość często, przychodząc na poga-
wędkę, a miał się za muzykanta i lubił na ten temat rozmawiać. Muzykantem on 
ta nie był, ale miłośnikiem gry na basach, i czepiał się tego instrumentu – chociaż 
tu można powiedzieć, że więcej się mu podobał zarobek jak sama gra, o któ-
rej pojęcia nie miał, ale miał za to wyobrażenie wielkie o sobie, zawsze mówiąc 
z fantazją: Myśmy grali, myśmy grali. Grywać to on nie grywał wiele. Z braku in-
nych czasem go tam z musu ktoś zawołał, ale bardzo rzadko. Najwięcej włóczył 
się z kolędnikami. Nasrożył się wówczas, napuszył jak kogut, odął wąsy, zarzucił 
czarny, lagwerski11 płaszcz na siebie, basy na ramię i szedł jak paw nadęty przez 
wieś, od chaty do chaty, za owymi kolędnikami. Czasem to tam ktoś puścił z mi-
łosierdzia tych kolędników, wtedy stojąc koło drzwi basował siarczyście, akom-
paniując skrzypkowi, który wygrywał: 

10  Paszk – zaduch.
11  Płaszcz o kroju wzorowanym na mundurowych płaszczach austriackiej piechoty był charak-
terystyczny dla regionu rzeszowskiego pod koniec XIX i na początku XX wieku. Noszono go do 
stroju odświętnego.

Szczęśliwe czasy nam się zjawiły, 
Łaskawe nieba Boga spuściły 
Żywot święty, niepojęty, Maryi miły. 
I my się wszystkie cieszcie żywioły, 
Dodajcie trunku, co robią pszczoły (itd.)

Podczas tego grania i śpiewania, i kolędowania pełno gapiów napchało się 
do izby i sieni, zrobił się natłok wielki, bo tak bywało. Znaleźli się tam i tacy, 
co patrzyli, aby tylko komu jakiegoś figla spłatać, toteż niespostrzeżenie jakieś 
psotniki rozdarły płaszcz od rozporka aż po kołnierz, niby temu basiście. Gdy już 
po skończonej kolędzie wyszedł na pole, owiał go silny, chłodny, mroźny wiatr 
zimowy. Ogląda się, a tu dwie poły płaszcza, jedna po jednej, druga po drugiej 
stronie, wieją się na silnym wietrze jak chorągwie aż ponad głowę. Śmiechu było 
niemało, ale on sobie wnet poradził, zapiął guziki i dał do tyłu, zaś z przodu to 
rozprute spiął grawkami12 i znów był ubrany. 

Pewnego razu przyszedł ten basista do mnie i zastał mnie grającego na 
skrzypcach. Nie pytając się złapał stojący w kącie kontrabas i zaczął z całej siły 
jadliwie13 na nim piłować14, przerabiając po strunach i głośnicy15 już nie palcami, 
ale całą paścią16, chodząc po całej szyjce od kluczy aż do postawka17, czyniąc tak 
przerażający łuzgot, wcale niepodobny do tonów, ale do ryczącego wołu, gdy go 
ktoś żywcem ze skóry odziera. 

Nie ma tu miejsca na szczegółowy opis tej gry. Ograniczę się tylko do tego, 
żem mu nie kazał przerabiać paluchami, które on miał jak trzonki od sierpa, 
mówiąc: Nie trzeba Franciszku (bo mu tak było na imię). Ale on mi ostro z przeko-
naniem odpowiedział, kiedy to się przerabiać należy – tak dalece był pewny, że 
grać umie, a on nic nie umiał, ledwie się w tempie utrzymał, ale z pompą i dumą 
wciąż opowiadał, chwaląc się, jak to pięknie, ładnie grali w Cynkowie, na obżyn-
ku18. Pewnego razu było dużo wesel i zabrakło muzykantów. Wyszukał sobie on 
granie i dopasował zespół podobny do siebie. Wyruszyli z motyką na słońce, 
dano im po kieliszku wódki, no i placka weselnego na przekąskę i kazano zagrać. 
Napróbowali się, napróbowali i z miejsca nie ruszyli, odprawiono ich do domu.

Dalszych jego przygód nie opisuję, bo trzeba jeszcze o innych napisać, 
a szkoda.

12  Grawka – agrafka.
13  Jadliwie – zajadle, z jadem.
14  Piłować – fałszować.
15  Głośnica – tu chodzi o podstrunicę.
16  Paść – pięść.
17  Podstawek – mostek.
18  Obżynek – tu: dożynki.
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Zapłata za granie

Na weselu raz grało trzech ubogich muzykantów. Każdy muzykant ma do-
bry humor i samopoczucie dotąd, dopóki nie trafi się drań spod ciemnej gwiaz-
dy, który sam jeden potrafi zatruć atmosferę na całym weselu. A jak się trafi 
takich dwóch, trzech albo, Boże nie dopuść, cała szajka, to piekło otwarte. Ale 
wystarczy i jeden a dobry, to ani muzyki, ani goście na takim weselu nie wytrzy-
mają. Tak i tu dotąd było dobrze, dopóki nie zjawił się taki. Wpadł z furią do izby, 
stanął przed muzykami, oczy mu się zaświeciły jak wściekłemu psu i rozkazu-
je grać nic nie płacąc. Muzycy się przestraszyli nie wiedząc, co począć ze sobą, 
strach ich ogarnął okrutny, a ta bestia otwarła paszczękę jak piekielne czeluście 
i nieludzkim głosem zaczyna po swojemu coś niby to wyśpiewywać. Co on ta 
śpiewał, to go ani sam diabeł nie zrozumiał. Muzycy nic nie grali, bo nie wiedzie-
li, co zagrać. Popadł on w piekielny szał i zaczął skakać jak opętany, odgrażając 
się różnymi przekleństwami i przezwiskami: wy, cholery takie owakie, których nie 
godzi się nawet powtarzać i w dalszym ciągu ze zgrozą wywodzi, że ja was grać 
nauczę, aż wam paluchy popuchną, i to, i tamto, co mu tam ślina do niucha19 przy-
niesie. Nareszcie, ku ich wielkiemu przerażeniu, zaczyna ich przesadzać, tego 
pierwszego dał na drugie miejsce, drugiego na trzecie, basistę znów posadził 
z basami na pierwszym miejscu i tak im szyki pomieszał, że im się w głowie 
pokręciło i dopiero teraz kazał im grać. Muzycy powariowali z tego wszystkiego, 
bo w takich okolicznościach można i szaleć, i zaczęli grać nie wiedząc, co i jak, 
ale grali całą parą, nie dbając, co będzie, bo się zalękli20 i nie wiedzieli nawet, co 
robią. Widocznie mu się to granie bardzo spodobało, albo może to jego zacza-
dzenie, bo przystając w tańcu powiedział: A widzisz ty taki owaki „świergało”21, 
nauczałeś się grać. I zaczął znów hulać z wielką pasją, aż mu siwa22 kamizelka 
nade łbem fruwała i stężnik23 pękł u portek, portki chwycił w garść i hulał dalej 
jak zwariowany. Gdy się już nahulał do wypuku24, na ostatku z taką siłą uderzył 
łapą o ziemię, że ani koń tak nie uderzy, niby to tupnął, aż mu obcas odpadł od 
buta, złapał ten obcas, poobzierał się25 dokoła, jak puści nim ze strasznym jadem 
do muzyków. Gdyby jeden z nich, widząc że obcas w jego kierunku się zbliża, nie 
był się w porę pochylił, byłby mu głowę roztrzaskał. Obcas trafił w obraz i tylko 
szkło z brzękiem posypało się na głowy biednych muzyków. I oto zapłata.

Ze wspomnień jednego z muzykantów 
opowiedział J. Ryś dnia 10 lipca 1963 r.

19  Niuch – gęba.
20  Zalęknąć się – wystraszyć się.
21  Świergała – epitet stworzony od słowa „świergotać”, oznaczającego ptasie ćwierkanie. Tu 
ma zabarwienie obraźliwe.
22  Siwa – niebieska.
23  Stężnik – sznurek, którym ściągano w pasie konopne spodnie.
24  Do wypuku – do rozpuku.
25  Poobzierać się – pooglądać się.

Jędruś w Bratkowicach

Było to na zapuście, a zima była sroga i w śniegi obfita. Pewien gospodarz 
z Łąki piechotą wybrał się do Rzeszowa – a miał syna muzykanta. Gdy już po-
wracał do domu, a droga prowadziła przez Pobitno, wyszedł pewien stary muzy-
kant, tu zamieszkały, prosząc owego gospodarza z Łąki, aby był tak dobry i gdy 
zajdzie do domu, jak najprędzej wyprawił tu swego syna, bo jadą grać na wesele 
aż do Bratkowic, a brak im jednego do spółki, więc będą na niego czekać. Naglił26 
chłopa do pośpiechu i aby to było pewne. Chłop przyobiecał i tak się rozeszli.

Gdy chłop, ciężko zmagając się i grzęznąc w głębokim śniegu, powrócił do 
domu, postanowił wykonać, co przyobiecał, ale jak? Śnieg głęboki, wiatr mrozem 
palący, droga daleka, a chłopak jeszcze młody i słaby, więc cóż teraz robić? Ale 
żal uwagi nie ma, woła on chłopaka i mówi: Jędruś, dziadzio Więcek z Pobitna 
prosili bardzo, abyś poszedł do nich. Pojedziecie grać na wesele do Bratkowic. 
Obiecałem im i dałem słowo, że cię wyprawię, będą czekać. Co teraz zrobimy? Jak ty 
zajdziesz, taka zawieja? Ale chłopak nic sobie z tego nie robił, zgodził się nawet 
z ochotą. Wyjść wyjdzie i pójdzie, ale czy zajdzie? Lecz przepadło, postanowiono 
i zrobiono, nie można było inaczej, decyzja zapadła i przepadło. Ojciec ubrał 
chłopaka pięknie i dobrze, dał mu swoje sukieniaki27 z lampasami, buty koniaki28, 
a do butów skrętki ze słomy29, na koszulę dał mu swą kamizelkę30 i korasankę, 
a na wierzch płaszcz pelerynę31, na głowę nadział32 mu czapkę żarnówkę33, kark 
okręcił chustką i chłopak był gotów. Ładnie wyglądał w tym ubiorze, nawet 
trochę komicznie. Teraz wsunęli mu jeszcze skrzypcięta34 pod pachę, zamaczali 
palce w kropielnicy, przeżegnali na drogę, pobłogosławili i poszedł. 

Patrzono się za nim jeszcze przez okno, ale nie długo, po paru krokach znik-
nął w śnieżnym tumanie i już go oko nie dosięgło. Żadne. Zadumał się ojciec, 
zaszlochała matka, a on pasując się z wiatrem, zwalając grube zwały śniegu, po-
suwał się krok za krokiem, zdążając do celu. Już ustawał, utykał i upadał, zdawało 
się, że go przywieje, już, już, że ledwo się rusza, ale jeszcze zwodzi, już niedaleko, 
coraz bliżej, żeby do wąwozu, żeby na górę, to już będzie i doszedł, już mało tchu 
w nim pozostało. 

26  Naglił – ponaglał.
27  Sukieniaki  – męskie spodnie szyte z niebieskiego (zwanego „siwym”) sukna, noszone od 
święta, na styl wojskowy wypuszczane na wysokie cholewy butów, część stroju rzeszowskiego.
28  Buty koniaki – buty z wysoką cholewą.
29  Wyściółka ze słomy w butach do początku XX wieku była przez chłopów powszechnie sto-
sowana, zatrzymywała ciepło i chroniła przed wilgocią.
30  Szyta z niebieskiego sukna kamizela była również częścią stroju rzeszowskiego.
31  Ciemny płaszcz z kołnierzem i pelerynką był wierzchnim odzieniem w stroju rzeszowskim.
32  Nadział – nałożył.
33  Charakterystyczna dla stroju rzeszowskiego czapka, robiona na drutach z białej wełny, zdo-
biona ornamentem.
34  Skrzypcięta – skrzypce.
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– Dziadzio przyszedłem. – Jędruś spóźniłeś się, długo na ciebie czekamy, fura już 
dawno stoi. – Dziadzio nie mogłem dojść. I upadł. Trzeba go było zabrać do izby, 
odgrzać i odkrzysić35. Odtajał, przyszedł do przytomności, trzeba było jechać, bo 
droga daleka. 

Ta sama historia wydarzyła się z dziadkiem. Dziadek był stary, wziął na sie-
bie siwą kamizelkę na parcianej36 podszewce, na dwa guziki u spodu zapięta, 
a tu wyżej duszaki37 prawie że nagie, cała grdyka38 na wierzchu, jeno kłaki spod 
koszuli wyłażą, na ramiona zarzucił czarny burnus lagwerski39 z dragonem40 roz-
piętym, który się wiał na nim jak chorągiew. Głowę nakrył kapeluszem z aksa-
mitką, przywiązując go krajką41 pod brodę, aby mu go wiatr ze łba nie zrywał, 
i w takim stroju wybrał się do Bratkowic, na taką siarczystą zimę. I pojechali, te 
biedne Boże śpiewaki, jak skowronki skulone albo pisklęta wyrzucone z gniazda 
jechali. Czas się dłużył. Tumany śniegu z wiatrem wciskały się na zanadrze42, pod 
pazuchy43, za kołnierze i wszędzie – Boże, zlituj się nad sługami twoimi – a tu je-
chać trzeba. Wyjechali za Rzeszów, świata Bożego nie widać, dopchali się ledwo 
do Rudnej, a tu już ich całych śniegiem przykryło. A gdzie Mrowla, a gdzie Brat-
kowice? Niczym dojechali na miejsce, dziadek w kość się przemienił, ściągnięto 
go z wozu, bo był bez ruchu i sam z wozu nie zlazł. Zaprowadzono go do izby. 
Musiano dziadka wsadzić pod pierzynę, nacierać jego skostniałe członki, poić go 
gorącą herbatą. A tu wesele, ludzie chcą się bawić, a dziadek zamiast grać, leży 
jak suseł pod pierzyną. 

Po niejakim czasie dziadek zaczął tajać, ale upłynęło to parę ładnych godzin. 
Przez ten czas obowiązki grajka weselnego musiał pełnić sam Jędruś tylko z ba-
sistą, ale był jeszcze słaby i niezbyt biegły w graniu, toteż prędko się umachał44 
i w dalszym ciągu nie mógł podołać i wydołęgać45, aż wreszcie ustał na pięk-
ne. Skrzypki druhy wypowiedziały posłuszeństwo i wypadły mu z ręki. Przyszedł 
więc do łóżka, w którym leżał dziadek i skarżył się żałośnie mówiąc: Dziadzio, już 
nie mogę – i zapłakał. – Czemu płaczesz dziecko? – zapytał dziadek. – Już nie mogę, 

35  Odkrzysić – przywrócić do życia.
36  Parciany – zrobiony z grubego płótna konopnego lub lnianego.
37  Duszaki – piersi, tors.
38  Grdyka – krtań.
39  Burnus – płaszcz sięgający do połowy łydek, z cienkiego, fabrycznego sukna. Jego krój był 
wzorowany na mundurowych płaszczach austriackiej piechoty, noszony do stroju odświętnego.
40  Pas (patka z guzikami) z tyłu płaszcza.
41  Krajka – chustka.
42  Zanadrze – miejsce pod wierzchnim ubraniem na piersi.
43  Pazucha – pacha, a także najbardziej zewnętrzna, górna część ubrania, za którą, bliżej ciała, 
można coś schować.
44  Umachać – umęczyć.
45  Wydołęgać – wydołać.

jo grom i grom, a ony nic nie płaco, jeszcze mnie bić obiecujo, chodźcie, dziadzio. 
– Idźże, idź, Jędruś, dziecko kochane, jo tam zaraz przyjdę, jeno się oblekę, to jo se 
tam z niemi pogodam. – Dobrze, dziadzio, jeno wnet – łkając, ze łzami w oczach, 
ochrypłym głosem powiedział i odszedł. 

Dziadek nieco przyszedł do siebie i rychło zjawił się tam, gdzie się bawiono, 
siadł na ławie, zagrał jeden taniec i drugi, za trzecim zszedł z ławki, wziął skrzypki 
pod pachę i innym zrobić to samo kazał, zabierając się do odejścia. Obstąpiono 
ich dookoła pytając, co zaszło. Dziadek wybuchnął z wielką pasją. – Co zaszło? To 
jo tu tyle światy przyjechoł i inni ze mną po to, żeby wam grać za darmo? A wy psie 
krwie! Psie dusze! Psie ścierwa! Psie juchy! Psie nasiona! – i tak wszystkie przekleń-
stwa od psów wywodzi. – Wstyd publika, chłopacyna gro i gro, a tu ani złamanego 
szeląga nikt nie da! A wy ścierwy niedobre! A niech wam psi grajo! – i zabierał się 
do odejścia. Zatrzymali dziadka, przeprosili ładnie tłumacząc się, że nie wiedzieli 
– według ich zwyczaju młody ma z góry muzyka zapłacić, a nie oni. Dziadek ich 
jeszcze ofuknął mówiąc, że on dostał dwa reńskie zadatku na struny, a nie po 
to, by im grał całą noc za darmo. – To ładnie – odpowiedzieli – teraz już będziemy 
wiedzieć. Coś poszeptali między sobą, następnie zebrali pieniądze do kapelusza, 
to znaczy zrobili taką składkę i wręczyli dziadkowi. 

Teraz grano i bawiono się do rana. Po skończonym weselu dobrze ich uczę-
stowano i odwieziono do rzeszowskiej rogatki. Tu nie wiadomo, czy ze zmarz-
nięcia, czy z opilstwa – ale prędzej to drugie – kiedy złazili ze sań, basista się po-
tknął i upadł na basy, przy czym zgniótł ich na drobne okruszki, skorupy z basów 
pozbierano, a pieniądze utknęły w śniegu. Z tym poradzili sobie w ten sposób, 
że biorąc śnieg do przetaka, którego pożyczyła im Żydówka, wytapiali pieniądze 
trzymając przetak nad gorącą blachą, śnieg topniał, a pieniądze pozostawały na 
sicie. Trudno było tych wszystkich drobnych wyłowić, ani połowy nie wypłukali, 
trzeba by było wszystki śnieg znieść do izby, co okazało się niemożliwe. Musieli 
na tym poprzestać, dobrze, że tyle zdołali uratować i z tego byli bardzo zadowo-
leni, a że nie było, co chować, toteż wleźli do karczmy i zrobili poprawiny, przepi-
jając od razu wszystko. Ululali się do cna – taki był zwyczaj muzykancki i obyczaj, 
i takie przysłowie: Z muzyki, z gołębiarza to nie będzie gospodarza. 

W domu czekano na Jędrusia z wielkim utęsknieniem, bo trzeba było bar-
dzo pieniędzy na biedę. Gdy nie powracał, postanowiono go odszukać. W Załężu 
na „Strycharówce”, pod górą koło urwiska, gdzie dawniej brano glinę do wypa-
lania cegły, stoi kapliczka św. Jana Nepomucena, tuż przy kapliczce śniegiem 
przysypany i na kość zmarznięty leżał Jędruś, a obok jego liche skrzypeczki. Tu 
go też odnaleziono. Po przyniesieniu do domu okazywał jeszcze małe oznaki 
życia, cudem tylko i z wielką biedą dało się go uprzytomnić i do świadomości 
przywrócić, ale niedużo brakowało, coby Jędruś, jak już nie diabłom w piekle, to 
co najmniej aniołom w niebie przygrywał. Gorzej jednak z tym, że nie było czym 



56 57

III. MUZYKANCI III. MUZYKANCI

biedy od domu odegnać, bo Jędruś ani grosika przy sobie nie miał, a bieda się 
niczego ponoć nie boi, ni płaczu, ni przekleństwa, ni pały – jednych pieniędzy się 
boi, gdzie je poczuje, stamtąd zaraz ucieka. 

Jędruś długie lata jeszcze grywał z różnymi przygodami, zaś dziadek Wię-
cek załamał się psychicznie, opanowany jakimiś strasznymi wizjami, dręczącą 
zmorą przegranych na weselach piątkowych godzin, z powodu cofania wska-
zówek na zegarze, o północy z czwartku na piątek, popadł w taką depresję, że 
rzucił skrzypce w ogień chcąc się pozbyć tej męki, która tak żarła jego duszę, 
w tym przeświadczeniu, że to one winne temu wszystkiemu, więc niech się spa-
lą, mając taką nadzieję, że razem z nimi spalą się także wszystkie jego złe uczynki 
i będzie lepiej rozstać mu się z tym światem. Oto, co daje nam wiara w życie 
pozagrobowe. 

z Życia dawnych wiejskich muzyków

Aby skrzypce miały rzoz46

Skrzypce mają swoje kaprysy. Nieraz płynie z nich ton pełny i soczysty, na-
brzmiały ciepłem i miękki jak asamit, dzwięki toczą się jak perły. Innym razem 
skrzypce stawiają opór, brzmią szorstko i krzyczą, ton jest zimny i suchy. Jaka 
jest tego przyczyna? Niejeden zastanawiał się nad tym i starał się wszelkimi spo-
sobami to zło usunąć. Już od dawna rozmaitych używano środków, aby zwięk-
szyć i spotęgować głos skrzypiec, a także poprawić jakość ich brzmienia. Tu nie 
podaję środków technicznych, używanych przez konstruktorów i korektorów 
podczas ich budowy czy naprawy tychże, wymieniam tylko sposoby najprostsze, 
stosowane i używane tylko przez wiejskich skrzypków. Sam widziałem, jak wy-
palano skrzypce spirytusem, lano do środka denator47, następnie przypalano 
zapałką, płomień buchał przez otwory rezonansowe i strasznie w nich hucza-
ło. Podczas tego trzeba było instrumentem obracać we wszystkie strony, aby 
do każdego miejsca ogień zaglądnął i wszystkie zakątki w nich dobrze wypalił. 
Wyglądało to tak, jak żeby złego ducha w ten sposób z tych skrzypiec wypędza-
no. Na tym się zakończył cały zabieg. Rezultat był raczej ujemny niż dodatni, 
skrzypce dostawały dudniące brzmienie, a niekiedy z powodu rozgrzania kleju 
od środka rozklejały się, to znaczy, że w ten sposób można było tylko zniszczyć 
instrument, a nie poprawić. Oto jeden i to dosyć zawodny sposób. 

Sposób drugi polegał na tem, że się borowało dziurki w bokach skrzypiec 
jako dodatkowe otwory rezonansowe. Miałem takie skrzypce – to nie szkodziło, 
ale też i nic nie pomagało. Oprócz tego wyskrobywano skrzypce, z wierzchu lub 
ze środka, zmieniano lakier itd. Najradykalniejszym, ale niezawodnym sposo-
bem miało być rozbicie skrzypiec. Kładło się je do wora i uderzało o piec lub 
o ścianę, następnie trzeba było kawałki wyjąć z wora, ale ostrożnie, aby który nie 
zginął, a potem z powrotem skleić, aby były całe i miały grać, jak należy. Zabieg 
ten miał być pewny, ale bez gwarancji. Ja żadnego z tych środków nie stoso-
wałem i nic konkretnego twierdzić nie mogę. O tym tylko słyszałem od starych 
skrzypków.        

Można było jeszcze coś uczynić, aby skrzypce grały lub nie grały, ale to była 
rzecz niesłychanie trudna do zrealizowania, i nie byle kto mógł się o to pokusić. 
Trzeba się było poświęcić na śmierć i życie, zaryzykować i oddać się z ciałem 

46  Rzoz – zacięcie, werwa, żar.
47  Denator – tu: denaturat.
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i duszą siłom nieczystym. Z niżej podanych powodów nie każdy chciał decy-
dować się na to. A oto i one: O północy, kiedy wszystkie duchy harcowały na 
krzyżowych48 drogach, za poszukiwaniem ofiar dla siebie, trzeba było tam iść 
między nich niejako w gościnę, zabrać ze sobą kociołek i czarnego kota, aby 
go zagotować na ogniu i sprawić im ucztę. Nie był to żart, ani zabawka, gdyż 
podczas takiej czarnej biesiady działy się niesłychane w realnym świecie rzeczy. 
Trzeba było przetrwać straszne niebezpieczeństwa i przeszkody, na co trzeba 
było cierpliwości i odwagi, i śmiałka nie lada. Ale gdyś wytrzymał i nie stchórzył, 
miałeś wszystko, co dusza zapragła. Gdy kot już był całkiem ugotowany, zaczęły 
się ukazywać najstraszniejsze widma i w najpotworniejszych postaciach, jakoby 
na posiłek z tego kota. Czarownice na długich ożogach49 z topielcami hulały koło 
ogniska, roiły się różne gady, olbrzymie jaszczurki, węże i żmije, stawał się coraz 
większy szum i łuzgot50, aż do huraganowych grzmotów. Ziemia huczała i trzęsła 
się w posadach, świat się walił, nawet kotne diablice z piekła powyłaziły. Trze-
ba było wówczas powoli zbliżać się ku ognisku do kociołka, od którego smród 
i swąd niesamowity osłabiał i odurzał aż do utraty przytomności i omdlenia, trzy-
mać się dobrze na nogach, aby cię nie porwało w ogień lub powietrze, wyjąć 
kości z kota i szczyptę popiołu z ogniska, tylko trzeba było wiedzieć jaką kość i na 
tym właśnie sztuka polegała. 

Gdyś już zdążył i zdołał tego dokonać, dzieło było skończone, zostałeś zwy-
cięzcą i pogromcą wszystkich złych mocy na świecie. W jednej chwili wszystkie 
duchy i zjawy wracały do swoich kryjówek i siedlisk, a ty, zachowując te cenne 
amulety, już miałeś przy sobie takiego jednego piekielnego pana na usługach, 
który się tobą opiekował i coś zamyślał, toś rozkazywał, a on się słuchał i wszyst-
kiego, czego dusza zapragnęła, ci dostarczał, ale w zamian swą duszę trzeba mu 
było na własność oddać.

O to posądzano basistę Rejmana Andrzeja zwanego „Fidkiem” i odtąd z tego 
powodu jego syna Władka nazywano „Kotem”. Chodzili obydwaj na granie, 
o którym Władek miał zwyczaj opowiadać: Obegrały my wesele. W rezultacie oj-
ciec grał, a syn siedział w kącie i placki zjadał. Dobrze im się powodziło, szczęście 
im naprawdę sprzyjało. Chodzili też na rabsice51. Idąc, na czaty stawali zawsze 
w „Kogutkowym kącie”, na „Krzywym Wale”, gdzie droga z dębiny przez Wisłok 
na łąckie pola przechodzi. Tu na skrzyżowaniu dróg, gdzie stoi krzyż drewniany, 
spotykali się za swoim opiekunem i tu żaden gad spod ich rury żywy nie uszedł. 
Rura jad miała zabójczy, a skrzypce i basy rzoz niesłychany. 

48  Krzyżowe drogi – skrzyżowania dróg.
49  Ożóg – kij do poprawiania ognia w piecu.
50  Łuzgot – łoskot.
51  Rabsice – kłusowanie.

Dawno temu był ponoć raz taki wypadek na Wólce pod Lasem, że skrzypce 
wisząc na ścianie, po takim zabiegu same grały. Dawniej, kiedy to grywali jeszcz-
cze nieboszczyk Siłka, co ich to po śmierci ksiądz nie puścił do kościoła i dzwonić 
zabronił na pogrzebie, z powodu tego, że znali się na owych sztukach piekiel-
nych i umieli uczynić lub odczynić, muzycy grywali we dwójkę, na jednych tylko 
skrzypcach i basach. Na skrzypcach napięte było cztery struny – najgrubsza, czyli 
najniższa zwała się szychem, a potem stopniowo w górę szła za nią barania, 
następnie rzymka i ostatnia najwyższa kwintą zwana. Muzyk nasiadał52 całym 
smykiem na wszystkie cztery struny i darł rozpaczliwie tam i nazad53. Smyk miał 
kabłąkowaty, gruby jak obłąk54, którym rżnął te skrzypcięta, aby cięto55 jak naj-
głośniej, a one niebożęta wrzeszczały, wiszczały56 wniebogłosy57 ze strasznego 
bólu, aby ludziom dogodzić i pożądliwościom zadośćuczynić. 

Basy posiadały trzy tylko struny: bąk, barania i jedwabna, najczęściej zastę-
powana stalowym drutem. Do wzmocnienia brzęku i spotęgowania brzmienia 
u basów służyło szkło, nieduży kawałek podkładano pod psa i z wierzchu przy-
ciskano śrubą do górnej pokrywy basów (psem nazywano dolny uchwyt, czyli 
żabkę, do której przymocowane były struny, to znaczy strunnik). Ruch smyczka 
po strunach powodował drżenie szkła, które wyrczało, nadając basom charczą-
ce brzmienie oraz więcej szumu i huku, tym samym stwarzało nastrój wesoły 
wśród uczestników zabawy. Basista pociągał smyczkiem po strunach krótko, ale 
z naciskiem. Basy wydawały niskie tony, do rechotania starej świni podobne lub 
do kwakania kaczora, jeśli były wyższe. Czasem brzękał palcami po strunach, 
a tyłem smyczka uderzał koło podstawka, co się nazywało „z pazura” i dawa-
ło znakomity efekt, ożywiało grę i pobudzało tańczących do ochoczego ruchu. 
Często też tego sposobu gry używano, tym bardziej, że się wszystkim podobał 
i wszyscy się o to upominali wołając chórem: Z pazura tam, z pazura. Ale na to 
trzeba było dobrego mistrza, bo nie każdy basiata potrafił to wykonać, gdyż na-
leżało to do wirtuozji i sztuki wielkiej. 

W owym czasie umieszczano muzyków najczęściej gdzieś w kącie koło drzwi, 
naprzeciwko pieca. Pod okno muzyków nie puszczano, ponieważ nad oknem, 
pod powałą rozmieszczone były na ścianach poświęcane obrazy Świętych Pań-
skich z odpustami, tam wisiała święcona gromnica, palma, tam też widniał krzyż 
na środkowym tragarzu wycięty, a za muzykami ponoć czarty się plątają, w co 
mocno wierzono, nieprzyzwoicie by więc było i nieprzystojnie łączyć złego ducha 

52  Nasiadał – przylegał.
53  Nazad – z powrotem.
54  Obłąk – piła jenodręczna.
55  Cięto – tu: grano.
56  Wiszczeć – krzyczeć, piszczeć.
57  Wniebogłosy – bardzo głośno.
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ze świętymi przedmiotami – zniewaga wielka, tym bardziej, że przed muzykami 
odbywały się najrozmaitsze orgie, bitki ciężkie, przekleństwa wulgarne, pluga-
we mowy i sprośne śpiewki, a to wszystko razem nazywano Sodomą i Gomorą, 
i wielką obrazą boską, więc nie mogło to się dziać pod oknem prawie, w obliczu 
Boga, czyli najwyższego majestatu. Mógłby się ten ostatni sprzeciwić, mocno 
pogniewać i coś z tego temu domowi uczynić, a jak wiadomo trudno rozgniewa-
nego Boga ubłagać i przeprosić – lepiej nie ryzykować i niech tam diabeł w ką-
cie, za muzykami spokojnie sobie siedzi lub w piecu za czeluściami, w ciemno-
ściach pokutuje, a gdyby coś i chciał dokazywać, to tam na zabezpieczenie przy 
drzwiach kropielnica ze święconą wodą wisiała, co miała moc wielką na uspo-
kojenie czarcich wybryków. Niechby jeno spróbował, a parę kropel wystarczyło, 
aby się prędko opamiętał. 

Pieniądzmi dzielili się według starej metody: trzeci grajcar dla basisty i se-
kundzisty58, to znaczy – prymista59 brał dwa grosze, a ci dwaj po jednym, czyli 
połowa zarobku dla prymisty, a druga połowa dla tych dwóch. Sekundziście jako 
młodemu chłopcu, rekrutowi, który dopiero był na wyszkoleniu, nie rozchodzi-
ło60 się o to. Basista też nie dawał oznaki po sobie, ale coś tam na dnie jego duszy 
było niewyraźnie. Drzemał tam jakiś jad podobny do zaklętego ducha, czekają-
cego na wyzwolenie i wybuch. Tkwiło tam jakieś wielkie niezadowolenie i złość 
pomieszana z zazdrością, niedająca się ukoić. Nie mógł przeboleć tej zniewagi 
i nierówności, jako, że nie czuł się gorszy od prymisty, a kto wie, czy nie miał się 
za lepszego. Oprócz tego prymista pobierał zadatki, których między wspólników 
też nie dzielił i to powodowało tę ostrą i bolesną drzazgę w sercu basisty. Jednak 
utrzymał to w tajemnicy do pewnego czasu, knując w myśli plan, jakim by to 
sposobem odwetować i wyrównać straty spowodowane nierównym i niespra-
wiedliwym podziałem. Czuł się tym bardzo urażony, ale gasił jak mógł w sobie tę 
urazę, udając zadowolenie. Pili też razem wódkę, bo ją bardzo lubili, i przychwa-
lali sobie nawzajem. Wiodło się im nawet dobrze, bo mieli dwóch panów do 
pomocy i dwóm też panom służyli. Z Bogiem zaczynali, bo siadając do grania, 
żegnali się zawsze nabożnie. A z diabłem kończyli, bo po każdym weselu tak byli 
popici jak belzebuby, wywracając się jak kręgle leżeli pod ławami bezprzytomni, 
tarzający się w tym, co wydzielili z siebie. 

Gdy owi trzej muzykanci siadali do grania, mieli taki zwyczaj, czyli przywilej, 
aby siadać wzdłuż tragarzy61, a Boże nie dopuść w poprzek, bo by się nie darzyło, 
nie byłoby głosu, ni rzozu żadnego w graniu. Co to była za przyczyna, nie chcieli 
tego wyjawić, czy też nie umieli wytłumaczyć, albo też sami nie wiedzieli i nigdy 

58  Sekundzista – drugie skrzypce.
59  Prymista – grał pierwsze skrzypce.
60  Nie rozchodziło się – nie miał pretensji.
61  Tragarz – gruba belka stropowa biegnąca wzdłuż całej powały.

się tego nie dowiedziałem. Podczas grania mruczeli wszyscy dosyć głośno, co 
powiększało brzmienie instrumentów, przez co muzyka stawała się podwójnie 
głośniejsza.

Muzykancka zawiść

Z czasem ten przeżytek poszedł w zapomnienie i muzykanci spode drzwi 
wdarli się pod okno. Pan Bóg się jakoś temu nie sprzeciwiał, jako też i diabeł 
nadmiernej radości nie okazywał. Co miało odbyć się przy drzwiach, odbywało 
się przy oknie. Z czasem do dwóch muzyków przyłączono jeszcze jednego – se-
kundzistę – i grywano teraz we trzech, na ławie pod oknem – prym, sekund i bas. 
Prymista prowadził melodię grając: 
A ci lici, a ci li ci, a ci li ci ciajciom 
a ci lici, a ci lici, a ci li ci ciajciom.

Basista znów basował w ten sposób: 
Wiara babka nadzieja miała dziadka złodzieja 
popopioł po popioł djabeł babke utopioł.

Sekundzistę nazywano „piciom”, bo wciąż monotonnie powtarzał:
Piciom piciom piciom piciom 
piciom piciom piciom piciom.

Jak ludzie, tak i muzyki, często gęsto kłócili się między sobą, po największej 
części powodem do tego był zarobek i podział pieniędzy. Okradali się też na-
wzajem, jeśli do tego nadarzyła się okazja, chowając zarobione pieniądze jeden 
przed drugim, ile się dało. Z tego też powodu dochodziło czasami do bardzo 
ostrych starć między nimi, a niekiedy zrywali się i do bitki, zapalczywie skakając 
z pazurami do ślepi62 jeden ku drugiemu. Ci muzycy, o których chcę napisać, na 
pozór żyli w zgodzie i bardzo się szanowali. Było ich trzech: Kula Jędruś – pry-
mista, sekundzista Grześko Barszczowski i Rejman, również Jędrzej mu było na 
imię, z przydomkiem „Fidek” – specjalista od basów. Stanowili oni doskonale 
zgrany zespół. Każdemu dogodzili i wszystkim się podobali bardzo. Jak raz grali 
w Stobiernej u Szafrańskiego, to wszyscy na ławy i jeden na drugiego wyłazili, 
aby ich widzieć. Jedni się dziwowali wołając z zachwytem: Ale grają! Ale grają! 
– Takie to muzyki, jako żywo na świecie, jeszcze nie słyszeliśmy takiej muzyki – mó-
wili drudzy. Zaś inne zespoły mruczały między sobą z zazdrością: Ony mądre, bo 
z nut grają. A oni grali aż się rozlegało, aż wapno sypało się ze ścian, nie znając 
ani ślepej nutki. Darzyć im się darzyło, grania mieli do syta i pieniędzy im też nie 
brakowało, ale szczęście jest zmienne i zmienne są życia koleje. 

62  Ślepie – oczy.
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Pewnego razu poszli grać na bardzo bogate wesele, srebrne monety sypały 
się do basów, jak z rogu obfitości. Pili wódkę, bo ją bardzo lubili, i z wielką się też 
lubością o niej wyrażali. Nazywali ją pocieszycielką, brąkwią, chardygółą i inne 
jeszcze przeróżne i pocieszne nazwy jej wymyślali. Umieli też maić okowitę, a że 
się dobrze znali na tej profesji, toteż często na weselach powierzano im tę funk-
cję. Maili w dużym szflu dolewając na przemian to wody, to okowity, aby nie była 
zbyt ostra, ani za słaba. Tendencja była zawsze na mocniejszą, przy tym trzeba 
było kosztować, gdyż przy tej czynności to było nieuniknione. Kosztowali pół-
kwartkiem, kieliszkiem nie dało się odczuć działalności tego płynu. To postępo-
wanie musiało odnieść pożądane i przewidziane skutki, toteż często bywało tak, 
że niczym wesele wróciło z kościoła od ślubu, oni już gotowi leżeli pod ławkami. 
Tak było i na tym weselu. Grali jednak do rana, a o poranku, mając w basach 
tyle brzęczącej monety, rozradowani z pieśnią, czy już to po zachodzie słońca, 
wracali do domu.

Inkluz63

Muzykanci mieli tę zasadę, że nigdy po graniu nie trzepali basów64 na we-
selu, jako też nie liczyli pieniędzy i nie dzielili ich między siebie, gdzie było dużo 
gapiów i ciekawskich, bo a nuż mógłby mieć ktoś zdradliwe oczy i urzeknąć tak, 
że stałoby się coś złego z tymi pieniądzmi. Muzykant i rybak jedną chodzili dro-
gą i jedną mieli zasadę. Żaden nie pokazał nikomu pieniędzy i i nigdy się do 
nikogo nie przyznawał, ile zarobił – to już było wykluczone. Toteż rybak leciał 
we świtanie65, zaraz po północy do miasta z rybami, aby, Boże obraniaj, nikt 
nie dostrzegł, ile ich miał. A muzykanci trzepali basy dopiero w domu, gdzie 
oprócz najbliższych domowników nikt więcej nie śmiał widzieć i być świadkiem 
przy tej czynności. A czy nie mógłby mieć ktoś inkluza? I pieniądze niewidocznie 
ściągnąć? Wszystko możliwe. I w to mocno wierzono. 

Toteż i nasi muzykanci dopiero w ciszy domowej, spokojnie, z powagą, ufni 
w obfity połów, podobnie jak i rybacy ciągnący włok do brzegu ciekawi, ile ryb 
będzie w matni66, zabierali się do trzepania tych basów. Zaczęło tam w nich coś 
rzegotać i wylatywać po trochu, ale to wszystko tylko same drobne i niewiele 
tego. Twarze im się zasępiły i nagle posmutnieli. A gdzie się podziały te grube, 
co tak obficie z brzękiem wpadały do basów? Obracano też tymi basami dokoła, 
tak i owak, na darmo, nic nie wygnietli. Z próżnego nie naleje, jak mówi przysło-

63  Inkluz – tajemnicza siła zamknięta w przedmiocie, przynosząca właścicielowi szczęście.
64  Nie trzepali basów – nie wysypywali napiwków z basów.
65  We świtanie – o świcie.
66  W matni – w sieci.

wie. Świecili zapałkami zaglądając do środka basów, ale na nic, czarno tam było 
i ciemno jak otchłań i nic tam nie dojrzeli. Dziwią się wszyscy, a najbardziej ba-
sista. Co by się stać mogło? Ale przepadło, na tym pozostało, że inkluz ściągnął 
pieniądze. Gdy już wspólnicy porozchodzili się do domów, a prymista z ojcem 
pozostali sami, zaczęli dumać nad tym, czy aby to prawda była z tym inkluzem. 

Będziesz pił, będziesz jadł, będziesz tracił, a pieniądze będą zawsze do 
ciebie powracać i nigdy ci ich nie braknie. Ale trzeba sobie wyhodować takiego 
pana, co ci je będzie zawsze przynosił, i co stracisz, powrócą do ciebie. Aby sobie 
wyhodować takiego pana, trzeba poczynić pewne zabiegi. Oto najgłówniejsze: 
Przez pewien czas nie chodzić do kościoła, ani do spowiedzi i w ogóle żadnych 
innych sakramentów nie przyjmować. Pacierza nie mówić. Nie myć się, nie cze-
sać. Jakieś tam formułki odmawiać. Przez dziewięć dni nie jeść, nie spać i jajko 
surowe pod pazuchą nosić, z czego wylęgnąć się ma ten opiekun, co się nazywa 
inkluz.

Pewnego razu chłop sprzedał cielę na jarmarku i przyszedł do domu dosyć 
wesoły, bo dobrze sprzedał. Dzieci obdarzył obwarzankami, babie też kupił śle-
dzia na lekarstwo, aby ją brzuch nie bolał. Baba śledzie lubiła, słone, niesłone 
i prosto z beczki, toteż spożyła go zaraz, a resztę pieniędzy kazała oddać sobie 
na przechowanie, bo wiedziała, że nie lubił za kołnierz wylewać. Jak ją tam cza-
sem mile pogłaskał, to mu tam udzieliła na kieliszek lub dwa, ale nie więcej. 
Chłop sięga do kieszeni, ani w jednej, ani w drugiej nie znalazł nawet złamanego 
szelążka. Przewraca wszystkie inne kieszenie, ile ich tam miał przy sobie, do góry 
podszewką, trzęsie koło siebie, sięga za zanadrze, nawet i do rozpórka od portek 
zagląda, po niezliczone razy szuka, na rozstąp ziemi koło siebie, na piecu, w sza-
fie, w łóżkach trzęsie jak odurzony, a przecież ich tam nie chował. Czy udaje, czy 
naprawdę nieszczęście go tak oszołomiło, nie wiadomo. Dosyć, że pieniędzy nie 
ma i nie będzie. Narobili z babą takiego gwałtu, że niech ręka Boska broni. – Anie 
święty – chłop wrzeszczy na całe gardło, bo takie miał przysłowie. – Anie święty! 
Gdzie się podziały? Pyta sam siebie, za łeb się chwyta, drze kudły na nim i dalej 
wrzeszczy. – Anie swięty! Przepadło, inkluz porwał pieniądze i wrócił temu chłopu, 
co ciele u mnie kupił, bo był z niem w zmowie. O laboga! Anie święty, gdzie ich teraz 
szukać. Otworzył niuchę na oścież i drą się z babą wniebogłosy: Inkluz!!! I-i-i-in-
kluuz!!! 

Nie wiadomo, czy chłop zgubił, czy przepił pieniądze, bo się nigdy do tego 
nie przyznał, a potem odegrał komedię i zwalił na Bogu ducha winnego inkluza, 
który istniał tylko w ciemnych umysłach. 
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Smoła w basach

Stary Kula, ojciec prymisty, mówi tak do syna: Jędruś, wies ty co – jakeście trze-
pały te basy, to ja pomiarkował – jak Rejman zbierał pieniądze, to tarł niemi o ziemię, 
niby to niechcący, a mnie się zdawało, że naumyślnie. Co by to mogło znaczyć? Pokaż 
no te pieniądze, będziemy widzieć, zobaczymy, czego on tak rajbował niemi o ziemie, 
i w jakiem celu on to robił. 

Po zbadaniu pieniędzy okazało się, że są poplamione smołą i dla niepo-
znaki basista szurował67 je o ziemię, aby resztki smoły z pieniędzy usunąć. Wpa-
dli więc na pomysł ojciec z synem, że basista ani chybi nalał smoły do basów 
i odkryli tajemnicę zniknięcia pieniędzy. Doszli także do przekonania, że drob-
ne pieniądze z powodu swej lekkości nie mogły się przylepić do smoły i dały 
się z basów wytrzepać. Zaś grube z przyczyny ciężkiego upadku, przylgnęły do 
smoły i uwięzione na dnie basów tam pozostały, a basista specjalnem haczy-
kiem, sobie tylko znanym sposobem, mógł je wydobywać. Zagadka wyjaśniła się 
od razu. I oto był ten inkluz, za pomocą którego basista wynagradzał sobie wy-
żej wymienione krzywdy. Prymista natychmiast poleciał do basisty, udowodnił 
smołę w basach i przylgnięty do niej pieniądz, którego basista nie zdążył jeszcze 
albo jakoś nie zdołał z basów wydobyć, zresztą pech chciał, aby pozostał tam 
na świadectwo. Na żądanie zwrotu pieniędzy basista tłumaczył się dosyć filozo-
ficznie, mówiąc że te pieniądze zmieszały się już z jego pieniądzmi i on nie wie, 
które by to były, bo się nie dadzą rozpoznać. Za te drwiny i kradzież w żywe oczy, 
prymista rozeźlił się mocno, splunął: Tfy, psa krew – bo takiem przekleństwem 
najwięcej się posługiwał – i na tym się skończyło, że basistę usunął ze spółki.

Śpiący basista

Na miejsce Rejmana, który miał inkluza i smołę w basach, wzięto na basistę 
Walentego Dudka, tym bardziej, że on już nie upominał się o żadną podwyżkę, ani 
o równy podział pieniędzy. Wziął, ile mu dano, schował i był zadowolony. Uradzili 
syn z ojcem, że jest dobrym sąsiadem, przy tym biedny i dziecinny, niechże sobie 
i on na sól zarobi, a Rejman złodziej i oszust niech łapę liże. Tak uradzili i na tym 
pozostało, że niech basuje Walek. Basować to on ta nie umiał dobrze, gdzie mu 
tam było do Rejmana, któremu basy grały jak organy, a jak zaczął wymyślać 
z pazura, a szczypać po strunach i brzękać, a wypukiwać smykiem po basach 
przeróżne rytmy, to aż z zachwytu wszystkim oczy na wierzch wyłaziły. Takie 
to było figlarne to Rejmanowe granie. A Walek jak Walek, skrzeczał ta na tych 
basach ni tak, ni owak, ni przyszyć, ni przyłatać, ni tempa, ni melodii, nic z tego 

67  Szurować – trzeć.

nie wychodziło, a przy tym miał jeszcze jedną wielką wadę i przywarę, która mu 
w graniu bardzo przeszkadzała, a to przez to, że śpiochem był bez upamiętania, 
często gęsto spadał z ławki razem z basami na ziemię i te ostatnie rozbijał. 
Trzeba je było stale naprawiać, toteż podrutowane były w niemożliwy sposób 
i zamiast grać, to tylko chyrczały68. 

Pewnego razu, a było to wieczorem, żona wyprawiła go do gruby69 po ziem-
niaki. Jak ta poszedł, tak już nie wrócił, bo tam natychmiast bardzo twardo zasnął. 
Ona woła: Walek! Waaalek! A gdzieżeś ty ta? A Walek nic nie słysząc chrapie sobie 
w najlepsze. Nareszcie o nim zapomniała, kładąc się do łóżka również zasnęła, 
dopiero rano wstając z łóżka znów sobie przypomniała Walka, że go wyprawiła 
wczoraj jeszcze po ziemniaki. Poszła do grubki i tu go śpiącego odnalazła. Dała 
mu więc parę szturchańców i dopiero oprzytomniał cokolwiek. 

Jak też to będzie z tym nowym basistą szło to granie? Wszyscy byli ciekawi, 
więc naschodziło się ludu a ludu co niemiara. Wieczór był piękny księżycowy. 
Muzycy odegrali za oknami znaną serenadę; po spożyciu podwieczorku usiedli 
na ławie pod oknem i grali. Głos leciał po rosie daleko. Muzycy pomrukiwali, bo 
już mieli dobrze w czubie. Dom obstąpiono dookolusieńka, a najwięcej w sieni 
i za oknami. Chałupa była niska, więc i okno niewysoko i zaduch się zrobił nie-
samowity, gdyż tłum zatkał drzwi i okno wstrzymując dostęp powietrza tak, że 
żywcem się wszystko dusiło. Kiedy ruch do tańca, był największy i najhuczniejsze 
śpiewanie, basiście siedzącemu akurat prosto w oknie, zdrzemło się cokolwiek, 
a potem stopniowo zapadał w sen coraz głębszy i głębszy, aż nareszcie zasnął 
tak twardo, żeby go nawet najsilniejszy grzmot armat nie rozbudził. Ale i na to 
jakiś przebiegły dowcipniś wynalazł sposób skuteczny, bo basista jak oparzony 
buchnął w kąt, ocierając się koszulą zaczął głośno krzyczeć, że mu ktoś niebacz-
ny70 ciepłej wody za kołnierz nacedził, nie oszczędzając także i basów. Głowę 
cokolwiek poobcierał, zaś z basów po kolanach lała się biało-żółto-cytrynowa 
śmierdząca ciecz, kapiąc dużymi kroplami na ziemię. Nie wierzono i niepodo-
bieństwem było, aby ktoś grzał wodę i na wesele nosił, aby nią muzyków ob-
lewać. To była woda, co każdy z nią chodzi i nosi ją przy sobie. Naśmiewano 
się z basisty i odtąd muzycy z graniem do kąta się chronili. A na tym podobne 
potrzeby jest klozet, gdzie można je załatwiać i ciepłą wodę odlewać, a nie muzy-
kom za kołnierz. Teraz basista mógł sobie bezpiecznie w kącie zasypiać, bez prze-
szkód i szwanku żadnego, nikt bowiem nie śmiał na widoku całej publiczności 
wyjmować tego naczynia z ciepłą wodą i lać wobec wszystkich, po Bogu ducha 
winnym, śpiącym basiście. Ową przygodę śpiącego basisty Walentego Dudka, 

68  Chyrczeć – wydawać skrzekliwy dźwięk.
69  Gruba – piwnica.
70  Niebaczny – nieostrożny.
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opowiedział mi mój stryk71 Ryś Stanisław naoczny świadek tego zdarzenia. Opi-
sał Ryś Józef z Łąki w lutym 1964 roku.

Koniec.

71  Stryk – stryj, brat ojca.

Józef Ryś, Śpiące muzyki.

jak tO byłO w matysówce

W piekielnych czeluściach

Na południe od Rzeszowa, obok traktu prowadzącego na Tyczyn, jest wieś 
Matysówka, skąd wywodzą się okoliczni handlarze koni. Stąd też chłop z Łąki 
upatrzył sobie w Rzeszowie na targowicy, podczas jarmarku, dziewkę, jak sprze-
dawała z tatusiem gniadą kobyłę. Upodobał ją sobie, bo się miło do niego uśmie-
chała. Miała wabliwe72 czarne oczy, którymi ze wszystkim go oczarowała. Zęby 
u niej były jak mleczne perły, toteż taki urok na niego rzuciła, że już nikomu ani 
jednym słowem nie dał sobie rozbełtać73. Ojciec, matka perswadowali i prze-
kładali na różne sposoby, ale nic nie pomogło. Postanowił się z nią ożenić i to 
prędko. Jak pomyślał, tak też zrobił nie namyślając się ani chwili. Wnet też prze-
minęły miodowe miesiące, znikła miłość i sen o szczęściu złotym przemienił się 
w rzeczywiste, twarde życie pełne trudu, trosk i niedoborów. Od słowa do słowa 
często gęsto zaczynali się kłócić i w miejsce małżeńskiej miłości powoli zaczynała 
się pomiędzy nimi rodzić nianawiść tak, że zaczęli sobie i do oczu z pazurami 
skakać, bo ponoć Ksantypa i huzar baba była, a dokuczliwa niezmiernie, toteż 
zalazła mu za pazury tak głęboko, że nieraz narzekając złośliwie tak mawiał:

– Ty czarownico przeklęta, diabeł mnie tu do ciebie przyprowadził. 

Na co ona mu znów odpowiadała: Ty Belzebubie z piekła rodem, żebyś ty się 
był z tą kobyłą, com ci ją na jarmaku sprzedawała, ożenił, a nie ze mną. Ty cabanie 
jakiś.

Na wesele wziął sobie muzykantów z Łąki, aby mu przy tej wielkiej uroczy-
stości tak po naszemu, jak w Łące, pięknie, ładnie zagrali. Było ich trzech! Dwoje 
skrzypiec i basy. Na prymie siedział Jędruś Kula, sekund, czyli drugie skrzypce 
prowdził Grzech – „Piciom” zwany, ponieważ monotonnie na swych skrzypcach 
powtarzał: piciom, piciom, piciom, piciom! i tak kołem dokoła. Basista zwał się 
Rejman, z przydomkiem „Fidek”, też Andrzej, jak i prymiście mu było na imię, co 
do basowania nic mu nie można było zarzucić. Chodzili oni całą noc, po różnych 
wertepach i wątokach74, od chaty do chaty, zbierając gości, których było niemało 
– drużek, swatów i różnej starszyzny – a każdemu trzeba było odegrać z osob-
na. Mordęgi i łażenia co niemiara, a zysk mizerny, kiedy niekiedy ktoś tam coś  

72  Wabliwe – wabiące.
73  Rozbełtać – odradzić.
74  Wątok – wąwóz, dolina strumyka.
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kapnął, ale to tyle, co pies napłakał, tylko za te kieliszki trzeba było piłować75, ale 
oni i na to byli łapczywi, więc mało się tym przejmowali.

Gdy już to wszystko zegnali do kupy, przy czym im zeszło do rana, popro-
wadzili całe grono z graniem i śpiewaniem do panny młodej, czyli jak tu na-
zywano, że idą po ciało, bo taki był tu zwyczaj. Rano, jak zwykle przy różnych 
ceremoniach, które dokładnie zobrazował Jan Kisała z Handzlówki, wybierano 
się do ślubu, a po ślubie wesele. Wesele jak wesele, ale to chodzenie z góry na 
dół i z dołu do góry, i znów na dół i do góry, i tak caluteńką noc – to im dopiero 
dało po kulach76 – niby tym naszem muzykantom – tak, że się nie mogli w żaden 
sposób opamiętać. Nieprzyzwyczajeni do takich garbatych terenów, utyskiwali 
niemiłosiernie i niezmiernie naklinali, ale cóż to było naprzeciw tego wszystkie-
go, co dopiero niebawem na drugą noc miało ich spotkać.

Z początku, za dnia to im tam jako tako szło to granie i pomału dawali sobie 
radę, dopóki wieczór nie nadszedł i wszystko się nie „popiło” i nie zaczęło wa-
riować. Gdy zmrok zapadł szary, zaczęły pojawiać się nietoperze, najsamprzód77 
z rzadka, a potem całymi stadami i strasznymi bandami zaczęły napływać. Ob-
stąpiły dom dookolusieńka, a potem wcisnęli się do środka. Zaczęło się wypra-
szanie, a przy tym kłótnie i harmider wielki. Zrobił się ścisk i ciżba niezgrunto-
wana, jak podczas wotywy na odpuście w kościele, z tą tylko różnicą, że zamiast 
pokornych westchnień zgraja zaczęła szaleć i wyć w przeraźliwy sposób. Z nad-
miernego paszku i gorąca lampa nie chciała płonąć i co chwilę gasła. Jak ta horda 
zaczęła skakać, butami trzaskać z całej siły jak opętana, kołami wymachiwać, 
błyskać nożami i krzyczeć wniebogłosy na przemian, tak jakby już koniec świata 
miał nastąpić.

Nasi muzykanci utracili ducha, osłabli, pot im oczy zalewa, rękami już ru-
szać nie mogą, a tu graj! Chórem wołają wszyscy i każdy z osobna. Jeden mówi: 
Graj mnie! Drugi krzyczy: Mnie graj! A ten trzeci z nożem skacze do gardła i z całej 
siły piszczy: Czemu mnie nie gracieeee!!! takie owakie sk…syny. I wykrzykuje, co mu 
tam do tego psiego pyska ślina przyniesie, i szczeka po polsku, po łacinie i jak 
go tam jeszcze diabli nauczyli. Tak rozkazują, a żaden złamanego szeląga nie 
kapnie. 

Grajkowie nie wiedzą, co się z nimi dzieje, dostali zawrotu głów, zamroczyło 
ich, na oczy nie widzą, a tu ode drzwi pałki i kamienie, tylko im koło uszu gwiz-
dają, waląc z szumem i łuzgotem78, aż wapno ze ścian i powały na ich stroskane 
głowy się sypie.

75  Piłować – grać.
76  Kule – nogi.
77  Najsamprzód – najpierw.
78  Łuzgot – łoskot.

Sąd Boży na Józefata dolinie. Strach, lęk i trwoga opanowały grajków. Ze 
strachu i rozpaczy dostali spazmów, boleści i skurczów żołądka. A jeszcze, co 
najgorsze, i biegunki. A tu wyjść się nie da, broń Panie Boże, ni drzwiami, ni 
oknem, bo wszystko obstawione. Nie wypada inaczej, jeno w spodnie robić. 
Taka to wielka spotkała ich bieda.

Postanowiono jakimś sposobem załatwić ową potrzebę. Ale jak? Na ich 
szczęście była tam z boku druga mała izdebka. Przez tę izdebkę, niespostrzeże-
nie jeden po drugim, kolejno mieli się wydostać na pole. Pomysł był dobry, ale 
czy da się go zrealizować, bowiem trudny był do wykonania. Pierwszym, który już 
nie mógł dłużej wytrzymać tego ucisku, i postanowił za wszelką cenę wydostać 
się na świat, miał być basista. Był to chłopina nieduży, z postaci do karakona79 
podobny, więc najmniej mógł być zauważony i najprędzej mógł się wymizgać. 
Tak go też zwierało, że zaczął na ławce prędko nogami przerabiać, nagle rzucił 
się na oślep w ciżbę, aby się dostać do tej izdebki, a stąd oknem na pole. Udało 
mu się wprawdzie tego dokonać i byłoby wszystko dobrze, gdyby nie to, że był 
za mało ostrożny. 

Trzeba się było oddalić na odpowiednią odległość, cichego i spokojnego 
ustronia poszukać, a on tego nie zrobił, ponieważ nie znał okolicy i ciemno było 
niezmierne, a zwierało go tak niemiłosiernie, że już ani kroku dalej nie był w sta-
nie postawić. Przykucnął więc pod najbliższym krzakiem i robił, co należało. 
Ulżyło mu bardzo, bo się pozbył wielkiego ucisku i nawet podczas tej czynności 
zrobiło mu się bardzo przyjemnie, toteż owiany świeżym powiewem powietrza, 
oddychając pełną piersią ocknął się co nieco, nie myśląc prędko powracać do 
tego piekła. I tak się też stało, że wnet nie powrócił. Dochodziły go wprawdzie 
jeszcze z izby te piekielne odgłosy tłuszczy i jękliwe, uprzykrzone jak brzęczenie 
komara, zawodzenie skrzypiec, przypominające mu nieznośną atmosferę wnę-
trza izby. Zdawało mu się też, że go wciąż piskliwem głosem wołają: chodź tu!, 
chodź tu! chodź tu! Ale on zaczął pomału zapominać, popadając z wolna w ja-
kiś błogi stan nieświadomości, bo naprawdę bardzo był przemęczony i śpiący. 
Zaczęły jakieś marzenia i wizje na oczy nachodzić i niebawem głęboki sen go 
ogarnął.

Na dnie głębokiego jaru 

W izbie tymczasem gwałt się wielki uczynił. Tłuszcza rozwarła pasz-
częki na cały oścież jak piekielne wrota, wołając i krzycząc na całą parę: 
Gdzie basista? Czego nie basuje? Zaczęto maltretować tych dwóch w okrutny 

79  Karakon – karaluch.
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sposób, którzy Bogu ducha winni nie wiedzieli nawet, jak się tłumaczyć i co po-
cząć z sobą. Nie było żadnego ścierpienia, ni wytrzymania. Nie czyściec, a pie-
kło prawdziwe ze wszystkimi swoimi katuszami przechodzili. Żadne pióro na 
świecie nie jest w stanie ich doli opisać. Zarządzono poszukiwania za basistą, 
lecz bez skutku. Rezultat był taki, że ci dwaj zalani potem męczyli się sami. Kto 
wie, czy i w spodnie nie narobili, bo po zniknięciu basisty, już żadnego na pole 
nie wypuszczono, zresztą sami nie kwapili się z wyjściem, przeczuwając, co mo-
gło by ich tam na polu spotkać – jeśli nie śmierć, to chyba ciężkie kalectwo. I tak 
trwali noc całą w mękach ciężkich i strachu wielkim, znajdując się jakby w czelu-
ściach piekielnych, czyniąc pokutę nie wiadomo za czyje przewinienia. Bez żad-
nej ulgi i chwilki wytchnienia chełtali80 jednym cięgiem na tych skrzypciętach. Po 
ruchach tylko widać było, że grają, ale głosu żadnego wśród tej wrzawy słychać 
nie było. Przygrażano im do łbów pięściami i pałkami, że cicho grają, więc pod 
naciskiem takiego pręgierza musieli się wysilać, czyniąc radość swoim prześla-
dowcom, którzy ani na chwilę nie przestawali ich dręczyć i dokuczać w okrutny 
sposób. Są niespokojne duchy, które na widok ludzkiej niedoli cieszą się i radują.

Tymczasem basista nic nie wiedząc i nie słysząc, mocno sobie chrapał i był-
by się dobrze przespał i wypoczął wyśmienicie, gdyby nie to, że jakiś zbrodzień, 
a raczej wesołek i dowcipniś wielki, niebaczny na ciężki stan jego osłabienia, 
cichaczem podeszedł i znienacka plecami w tył z całej siły, z wielkim rozmachem 
pchnął go do głębokiego parowu. Ten, lecąc kłęba, ocknął się dopiero na dnie, 
gdzie go do reszty zimna woda orzeźwiła. Na razie nie mógł się opamiętać i po-
miarkować, co się z nim stało i co się dzieje, skąd się tak nagle tam znalazł? Do-
piero pomału zaczął sobie wyobrażać całą sytuację i obmyślać plan wydobycia 
się z tej pułapki, gdyż nie było tu bardzo przyjemnie. Uprzytomnił sobie wielkie 
niebezpieczeństwo, jakie w tej chwili przeszedł. Byłby tu może i zapieczętował81, 
gdyby nie to, że spadając z jednego krzewu na drugi, tracił szybkość biegu, co 
uchroniło go od niechybnej śmierci albo co najmniej ciężkiego rozbicia.

 Gdy już znalazł się na dnie tego wątoku i poczuł wodę pod sobą – bo sobie 
tam cicho spokojnie i potoczek szemrał – otrzepał się, naciągnął porcięta, bo 
spuszczone były i zaczął szukać drogi powrotnej. Droga ta była uciążliwa i nieła-
twa. Trzeba było po dnie potoczka brnąć, niekiedy i po pas zapadać się w zamu-
liska, przewracać się, wstawać i znów naprzód gruntować, bo brzegi były niesły-
chanie wysokie i strome tak, że nie sposób się było do góry wyskrobać82. Trzeba 
było w bród, jak powiedziałem, żółwim krokiem posuwać się naprzód. A wątok 
był nieskończenie długi i wyjście gdzieś bardzo daleko, a tu noc ciemna, że oko 
wykol. Ale wszystko ma swój koniec. Po paru godzinach wylądował i do człowie-

80  Chełtać – pracować z udręczeniem.
81  Zapięczętować – tu: zginąć, umrzeć.
82  Wyskrobać się – wdrapać się .

ka niepodobny dostał się do swoich, którzy go z niecierpliwością oczekiwali, nie 
mogli go też i poznać. Na zapytanie, co się z nim stało i działo, powiedział: 

– Niech was Bóg broni i Matka Najświętsza od powietrza, głodu, ognia i ta-
kiego grania zachowaj nas, Panie. I zakazał pod wielkim warunkiem, aby na pole, 
Boże nie dopuść, żaden nie wychodził, bo tam śmierć czyha i niebezpieczeństwo 
wielkie, o czym już oni także wiedzieli. 

Niefortunna ucieczka 

Jakoś szczęśliwie doczekali do rana. Rano jeszcze goście nie chcą się rozejść, 
chociaż jest piątek. Jednak wypłakali i uprosili parę godzin spoczynku, a wieczór 
od nowa to samo – hulaj diable trzy dni świąt (!). Podczas spoczynku obmyślali 
ucieczkę, ponieważ nie byli tu w stanie już dłużej wytrzymać. Jeśli już dwie doby 
tu wytrzymali, trzeciej wykończyliby się na pewno. Postanowili więc za wszelką 
cenę zwiać. Ale jak?

Pomału zwlekli się z pościeli, raczej z barłogu, który specjalnie dla nich był 
przygotowany w postaci wiązki słomy rzuconej w rogu izby. Przykrywki83 nie 
mieli żadnej, chyba od fajki, po cichu nieznacznie wzięli instrumenty i ostrożnie 
wymknęli się z mieszkania nie oglądając się za siebie, aby jakiego zła nie ścią-
gnąć. Stopniowo przyśpieszali kroku, aby jak najprędzej oddalić się od gniazda 
szerszeni. Ale czujność i opieka nad nimi była aż za dobra. Stróżowano ich jak 
trzeba. Wcześnie zauważono ich nieobecność, urządzono pogoń i zawrócono 
z drogi, przy tym zagrożono połamaniem kości w razie następnej ucieczki. Przy-
kra to była chwila słuchać podobnych pogróżek. Tłumacząc się udawali wielkie 
zadowolenie z tego wesela. 

– Myśmy nie mieli na myśli żadnej ucieczki – powiadali. – My chcemy grać, bo 
nam zależy na dobrem zarobku, ale nam się wszystkie struny wyrwały, tośmy się wy-
brali do Rzeszowa tylko, aby ich tam kupić i wrócić z powrotem do was, do Matysów-
ki. A gdzież nam lepiej będzie jak nie u was. Uwierzono im i zezwolono na odejście, 
ale instrumenty kazano zastawić jako gwarancję rychłego powrotu. Jakże mamy 
iść bez instrumentów? Kiedy one potrzebne są do miary, aby nie kupić strun krótkich 
lub za długich? 

Jakoś dali się przekonać i zwolnili ich.

Gdy już znaleźli się na prostej drodze, orzeźwieli nieco, odetchnęli głę-
biej świeżym powietrzem, a zrobiło im się lżej na sercu i duszy, świat wydał 
im się piękniejszy, ziemia pod nogami milsza i słońce jaśniejsze. Myśleli, że się  

83  Przykrywka – nakrycie.
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wydostali z otchłani piekielnych gdzieś do rajskiej krainy szczęścia i rozkoszy, 
gwarząc wesoło, wolni i swobodni, niegnani trwogą lub lękiem, upojeni przyrodą 
i wesołym świergotem ptasząt doszli szczęśliwie do rogatki w Rzeszowie. Zado-
woleni i uradowani tak szczęśliwym obrotem sprawy ze złego na dobre wstąpili 
do karczmy, która się tu znajdowała.

Zarobili niewiele, ale coś tam grosza w basach było. Postanowili się za to 
uczciwie zabawić i trochu rozweselić, bo w smutku pogrążeni i strachem przejęci 
przetrwali i przesiedzieli przecież całe dwie doby. Gdy już znaleźli się w środku 
dużej szynkownej izby, instrumenty w kącie złożyli, sami zaś rozlokowali się za 
stołem i kiwnęli na Żyda. Żyd zjawił się przed nimi natychmiast z pytaniem: 

– Ny, co sobie łaskawi panowie życzą? 

Rozkazali: wódka i piwo, a potem przekąskę i znów wódkę, i piwo itd. – Na 
frasunek dobry trunek – kiedy wyrwali się z niewoli, trzeba zażywać wolności. Tak 
też zrobili, używając na całego i dalej napełniali szklanki i kieliszki, dopóki im 
czasu starczyło, zabierając się nawet do śpiewu. Dobrze by było, aby śpiew ten 
znów nie zmienił się w płacz i zgrzytanie zębów. 

Podczas tego małe dzieci – Żydek i Żydóweczka – dobrali się do instrumen-
tów i zaczęli paluszkami pobrzękiwać na skrzypcach i basach. Na ten zew, widząc 
to stare Żydy podeszły do muzykantów, mówiąc: Ny, panowie muzykanci, coby wy 
byli tak dobźi i zagrali coś tim małym źidkom, co by oni sksieli, ucieszyli się i poton-
cili. Ny, ja bardzo prosia, ja zaplace, postawie piwo, wódki i śledź na przekąska, ino 
zagchajcie, nu, chciejcie zagchać.

Muzykantom nie trzeba było dwa razy powtarzać, do grania oni zawsze sko-
rzy byli, tym bardziej, że już byli przy dobrej ochocie. Złapali więc instrumenty, 
podstroili i od ucha siarczystą polkę zagrali, a te małe dzieciaki złapały się za 
ręce i zaczęły po szerokiej szynkowni drobno nóżkami przerabiać i pląsać, zaś 
stare Żydy, nie posiadając się z radości, z wielkim zachwytem i lubością przyglą-
dały się tym pląsom podziwiając: Ni aj waj waj siajne git siajne git.

Wtem dał się usłyszeć tętent kopyt i furkot wozu tuż pod ścianą karczemną. 
Do karczmy wpada rozjuszona banda i z wielkiem przekleństwem napada na 
nieszczęśliwych muzykantów.

O jo joj, co się tu dziać będzie? I byłoby niechybnie przyszło do krwawej 
rozprawy, gdyby Żyd w porę nie zawiadomił policji, która gorące temperamenty 
potrafiła już po swojemu natychmiast ostudzić. Muzykanci zrobili wystraszone 
miny. Stanął im w oczach obraz poprzedniej nocy, jaki przechodzili, zaczęli się 
przeto tłumaczyć, mówiąc:

– My tylko po drodze tu wstąpili, aby małą chwilkę tylko odpocząć, a teraz idzie-
my na miasto załatwić z tymi strunami i zaraz, natychmiast wracamy. Wy zaś, pano-
wie, zaczekajcie małą chwileczkę tu na nas, ażeby wam się nie przykrzyło84, na nasz 
rachunek wypijcie sobie po pół kwaterku85. Odchodząc mile się ukłonili, zapewnia-
jąc pośpiech wielki, i zniknęli wśród miejskich zaułków. Spieszyli się też, ale nie 
do nich, ani do sklepu po struny, ale w kierunku stacji kolejowej. Gdy dopadli, 
pociąg już stał na torze gotowy do odjazdu i już jakby na nich czekał. Jeszcze nie 
dowierzali, oglądając się w stronę poczekalni z trwogą, czy aby tam złoczyńcy 
i tu nie urządzili za nimi pościgu. Ale gdy już znaleźli się w klasie i urzędnik ruchu 
dał sygnał do odjazdu, a maszynista zagwizdał i pociąg ruszył, wtedy naprawdę 
upewnili się, że już im nic nie grozi i nikt ich nie dogoni. I dopiero teraz basista 
udając wielkiego zucha, wykręcił się tyłkiem do okna i podnosząc jedną nogę do 
góry, krzyknął: O tu mnie teraz pocałuj – wskazując ręką na swój pośladek. A pry-
mista dodał: Chuchnij mi na worek – rozstawiając przy tym nogi. 

Przez ten czas pociąg szybko zbliżał się do przystanku w Strażowie, gdzie 
nasi pasażerowie szczęśliwie wylądowali, skąd już bezpiecznie dostali się do 
swoich pieleszy w Łące. 

– Nie ma jak to w Łące – powiadali i odtąd często przypominali sobie ową 
przygodę, mówiąc: Jak to było w Matysówce.

Koniec.

czarOdziejski ulubiOny skrzyPek 

W oddaleniu dobre 2 km na południe od naszej wioski, pomiędzy Krasnem 
a Łąką, wzdłuż kolei z Rzeszowa do Łańcuta, ciągnie się koryto Starego Wisłoczy-
ska, który tu niegdyś ponoć płynął pozostawiając po sobie ślad w postaci głębo-
kiego jaru. Jar ten w pewnym miejscu dzieli się na dwie odnogi, z których jedna 
– „Rysztokiem” zwana – odbija pod ostrym kątem wprost na południe, przecina 
tor kolejowy zataczając łuk dużych rozmiarów aż po krasieńską drogę, aby znów 
wrócić na pierwotne miejsce tworząc zamknięty kąt o przestrzeni kilkudziesięciu 
mórg dobrego pola, zwanego „Zaprzyrwiem”. 

84  Przykrzyć – nudzić.
85  Kwaterka – dawna miara objętości = 1/4 garnca. Wg miar austriackich obowiązujących 
w Galicji od 1857 roku garniec = 3,84 l. Muzykanci zaoferowali więc swoim prześladowcom po 
ok. pół litra trunku.
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Tu, pomiędzy tymi dwoma korytami, na tym to Zaprzyrwiu miała zwierzyna 
polna, ptactwo łowne i wodne swoje prawdziwe królestwo. Pachniało tu szu-
warami i sitowiem, a wiatr na harfie trzcin nadbrzeżnych wygrywał szumiące 
smętne melodie. Zaglądali tu często kłusownicy i wnykarze. Tu też jesienną porą 
parobki ze wsi przyjeżdżali na nocny wypas koni, jako że i traw różnych wielka tu 
była obfitość. Brzegi, czyli podwisłocza owego uroczyska, gęsto były obrośnięte 
krzewami i drzewami rozmaitego gatunku tworząc zagajniki o mniejszych lub 
większych przestrzeniach, okalając oddzielne jeziorka i bagna. Gdzie znów no-
cami buszować miały duchy nieczyste. Kto się tu o takiej porze znalazł, z trwogą 
przebywał ten niebezpieczny teren. Można tu było łacno86 zabłądzić i plątać się 
bez końca, nieprędko odnajdując miejsce, którędy by wyjść można. 

Jednemu parobkowi taki oto zdarzył się wypadek: Był jeszcze małym chło-
pakiem, kiedy ojciec wyprawił go tu na noc z końmi, aby je dobrze napasł, bo 
o świcie trzeba było jechać po zbiórkę do lasu. Konie dobrze się pasły, więc uwią-
zał sobie je u nogi, a sam ukołysany poszumem jesiennego wiatru popadł w sen 
głęboki. Wtem stał się szum wielki, jakoby diabłów dziesięciu naraz się żeniło, 
konie się spłoszyły i uwiązanego za nogę chłopaka w galopie ciągnęły za sobą 
w bród. Po dnie Wisłoczyska go przedarły, a gdy z rozmachem wyskoczyły na wał 
wysoki, chłopak zawadził się o korzeń pod brzegiem. Pod wielkim naprężeniem 
szczęściem nie noga, a powróz się urwał. Konie poszły, a chłopak zemdlony 
pozostał w wodzie. Zimna woda wnet go oprzytomniła i czworakiem nad ranem 
przywlókł się do domu, leżał ze trzy tygodnie na piecu i wylizał się pomału, ale 
o tych diabłach długo nie mógł zapomnieć. Gdy mu ktoś mówił, że to czego in-
nego konie się zlękły, a nie diabłów, że to tylko we śnie mu się przywidziało, nie 
dał się przezbyć87, obstając przy swoim. 

Niejednej to jesiennej nocy i nieraz przyjeżdżano tu gromadnie na wyżej 
wspomniany wypas, puszczano konie w żelaznych pętach, które ginęły w gąsz-
czach wśród krzewów na podwisłoczach, sami zaś parobkowie kładli się na ro-
zesłanych derkach i drzemali lub marząc wsłuchiwali się w jesienne poszumy, 
albo w rzewne tony weselnej muzyki, która płynąc po wodzie aż dotąd ode wsi 
dobiegała, rozczulając parobków do tego stopnia, że się niekiedy i do tańca po-
rywali. I któż to tak czarował i urzekał swoją muzyką?

Wiele lat temu był tu taki skrzypek, który posiadał moc i czar taki w sobie, 
mówiąc do ludzi, a szczególnie do kobiet: Trzebaż i to wszystko albo do tysiąc chle-
bów, bo takie miał przysłowia. Jak wezne te łupy88 do ręki, to wszyscy śmiać się lub 
płakać będziecie, co ja zechce. Toteż nie dziw, że tak mu skrzypeczki grały, jakby 

86  Łacno – łatwo.
87  Przezbyć – przekonać.
88  Łupy – skrzypce.

się w nich czarci ukocili89, i chyba na czarcich skrzydłach melodia płynęła aż tu, 
na ową Przyrwę, gdzie parobkowie, jak opętani przez czartowskie moce, hulali 
nieraz aż do tchu utraty. 

Opowiadano, że niekiedy przekładał skrzypce z prawej do lewej ręki albo 
i za plecy, a one mu grały. Ale to już chyba mit czy fantazja! Jednego razu zdarzy-
ło się tak, że mu ktoś uczynił90, podczas grania pękły mu naraz wszystkie cztery 
struny. Nie namyślając się długo wybiegł prędko na pole, złapał jakieś powrósło, 
zrobił z niego wiecheć nieduży, podpalił go i rzucił do studni. Sam obleciał ją 
parę razy wkoło, coś namamrotał, napluł do środka, zrobił parę magicznych ru-
chów rękami i stała się rzecz niesłychana – w studni wybuchło istne piekło, woda 
się zagotowała i wszystkie złe moce naraz zawyły. Wśród tego zgiełku piekielne-
go zjawił się winowajca, zjęty91 tajemniczymi mękami i strasznymi cierpieniami, 
prosił usilnie skrzypka o przebaczenie za wyrządzoną szkodę, co ten chętnie 
uczynił. Uspokoiło się wszystko. Skrzypek przywiązał nowe struny do skrzypiec 
i dalej pracę swą kontynuował, zachwycając gościa swą piękną grą, śpiewem, 
opowiadaniem różnych żartów i dowcipów oraz radując wesołymi, kuglarskimi 
sztuczkami, figlami. 

Humoru mu nigdy nie brakło i dobrego samopoczucia, toteż potrafił roz-
miłować i w sobie rozkochać wszystkie kobiety, jako też i całe towarzystwo we-
selne. I tak bawił ludzi i sam swoimi skrzypeczkami umiał się bawić, pstrykał 
po strunach i tylcem92 smyczka po nich melodie przeróżne wydzwaniał. Albo 
i drzewcem smyczka po deszczułkach skrzypiec różne cudne rytmy wystukiwał, 
to znów smyczek puszczał po strunach jaki długi, aby nim wodzić tam i z powro-
tem i tęskne nuty wyciągać. Po takich tęsknych, rzewnych dumkach zrywał się 
nagle, smyczek wyrzucał do góry, aby z wielką siłą i rozmachem uderzyć nim 
w struny, wywołując nowe zadziwiające efekty. Pojedyncze tony jak perły kaska-
dami wyskakiwały i sypały się z jego instrumentu lub całymi snopami akordów 
rzucone w przestrzeń upajały ludzkie ucho. 

Skrzypek ten nazywał się Siłka. Imienia jego nikt nie wspominał93. Żył 
w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. Mieszkał sam w małym domku, żo-
naty nie był, więc i rodziny nie miał żadnej. Zresztą i cóż takiemu po żonie? Co by 
jej dał, jak sam nic nie miał, oprócz kiepskiej płócioncyny94? Biedny był jak mysz 
kościelna, bo ponoć za kołnierz nie wylewał. Najwierniejszym jego towarzy-
szem i przyjacielem był duży czarny pies. Nigdy się też obydwaj nie rozstawali. 

89  Ukocić się – urodzić się.
90  Uczynił – tu: rzucił urok.
91  Zjęty – przejęty.
92  Tylcem – tylnią częścią.
93  Nie wspominał – nie pamiętał.
94  Płócioncyna – płócienna koszula.
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W domu pies miał barłóg w kącie przy drzwiach pilnując wejścia. Na weselu leżał 
pod ławką, gdzie jego pan siedział, którego strzegł jak oka w głowie. Czasem, jak 
zwykle na weselu, rozpoczęła się wrzawa, a niekiedy dochodziło także do bójki, 
obydwaj towarzysze stawali i prędko uspokajali awanturników, a że byli obydwaj 
potężnych rozmiarów, toteż wszyscy i każdy z osobna czuli respekt przed nimi. 

Po cichu posądzano go o konszachty ze złym duchem, który w postaci tego 
czarnego psa stale mu towarzyszył, czekając, czy rychło będzie umierał, aby du-
szę z niego wydrzeć i porwać do piekła. Tak przypuszczano ogólnie, tym bardziej, 
że do kościoła nie chodził. Ksiądz obrzucił go klątwą. Skrzypek niewiele sią nią 
przejmował, a raczej śmiał się z niej, toteż nie dokuczała mu wcale i nie czuł jej 
prawie na sobie. Ludzie też przywykli do tego i pomimo nakazu przewielebnego 
nie omijali skrzypka wcale. Owszem, uznawano go ogólnie za mądrego i rozsąd-
nego, toteż poważano go i chodzono po radę. Jak na każdego przyszedł czas, że 
umiłowany skrzypek czarodziej popadł w chorobę, z której już jakoś nie mógł 
się podźwignąć, a gdy go już bardzo ściskało, zeszły się baby, odkadzały, odma-
wiały uroki, a potem pacierze, a gdy nic nie pomagało, po cichu zaczęły szeptać 
między sobą i pomału delikatnie namawiać, czy aby nie zechciał księdza sobie 
przyprowadzić. Do spowiedzi on nie uczęszczał, ponieważ uważał ją za zniewagę 
ludzkiej godności. Po co się kajać i skruchę czynić człowiek przed człowiekiem, 
kiedy żadne bóstwa tego nie żądają i nie potrzebują? Więc nic nie odpowiedział. 

Baby pewne, że zgodny, posłały po księdza, który posłuszny swemu obo-
wiązkowi nie dał długo czekać na siebie i dosyć prędko zjawił się na miejscu ze 
sprzętem do tego potrzebnym. Dobry pasterz porzuca 99 wiernych owieczek, 
aby odszukać i uratować jedną zbłąkaną, która oddaliła się od stada. Pokropił 
dom, aby czarta odpędzić, a potem zwrócił się do chorego rozkazując, aby się 
kajał, żałował i pokutę czynił. Nie było poprawy – chory nie odwrócił się do łaski 
czyniącego kapłana. Z czym ten przyszedł, z tym poszedł, obruszył się tylko na 
baby, że po próżnicy go tu sprowadziły. Zły, bo musiał pokutę czynić za umiera-
jącego grzesznika. Chory odwrócił przyćmiony wzrok na izbę, pytając obecnych, 
czy poszedł? – Poszedł, poszedł – odpowiedziały z goryczą. – Niech idzie z Bogiem 
– odpowiedział i spokojnie umierał, godnie i bez sprzeciwu. Wiedział, że kto się 
rodzi, to i umrzeć musi. 

Zgon miał lekki. Nie trzeba mu było trzeciej krokiewki z dachu zdejmować, 
nie było mu więc ciężko z tym światem się rozstawać, bo nie miał nikogo i niko-
mu nic nie winien. Wystrugano trumnę z białych świerkowych desek, naznaczo-
no węglem czarny krzyż na wieku, rzucono wiór pod głowę i do snu wiecznego 
ułożono. Różańca na kark mu nie wieszano, choć taki był zwyczaj, bo go nie 
miał nigdy, za życia nie nosił. Czapkę jeno pod pachę mu dano i tak wyprawiono 
go w podróż daleką. Ksiądz jako łotra wiszącego po lewicy i klątwą obrzuco-
nego, który się nie chciał kajać i o przebaczenie prosić, bo nikogo nie obrażał, 

do kościoła nie przyjął, bo nie było i po co. Nie okadził i nie pokropił, bo i to nic 
nie daje. Dzwonnicę zamknął nie zezwalając na podzwonne95. Jest w przyrodzie 
i w naturze ludzkiej taka siła, że żadne prawo jej nie zwycięży i nie zmoże nawet 
boskie – znalazło się paru mocnych i odważnych parafian, którzy zadbali o to 
i wbrew zakazowi kaznodziei potrafili wyważyć drzwi do dzwonnicy i tak roz-
paczliwie, i siarczyście dzwonili, a tak zajadle za sznury targali, że o kęs biedne 
dzwony dookoła swych osi się nie obracały. I dotąd trwało to dzwonienie, dopóki 
carguty96 od dzwonów na strzępy się nie potargały. Ni ksiądz, ni żaden ze służ-
by kościelnej nie odważył się przyjść i przeszkodzić, wyczuli bowiem zajadłość 
chłopską. Już uczestnicy pogrzebu, którzy pomimo zakazu władz kościelnych 
licznie się zgromadzili, powracali z cmentarza, aby stypę na cześć zmarłego przy 
kieliszku i szklance w karczmie urządzić, a dzwony wciąż jeszcze dzwoniły i jęki 
żałosne echem rozpływały się w przestrzeni, głosząc wszem i z osobna, że od-
szedł ulubiony i umiłowany skrzypek, który już nigdy nikomu nie zagra. Osądzo-
no go też ze strony społeczeństwa jako najlepszego i najczulszego towarzysza 
i przyjaciela. Kler po swojemu potępił go, jak i Paganiniego. No cóż? I sądy Boże 
też okazują się czasem niesprawiedliwe, i często się mylą.

Czas wszystko w ludzkiej pamięci zaciera. Był i nie ma go. Długo żałowano 
umiłowanego grajka, a było czego żałować. Od takich to uczyli się mistrzowie 
jak Moniuszko, Szopen, Wieniawski i wielu innych. Na tych to motywach opierali 
swe kompozycje i wiekopomne dzieła, podsłuchując ich nocami po karczmach 
i na wiejskich weselach, naśladując ich mistrzowską grę i zadziwiającą technikę 
smyczkową. To, co tu napisałem, to tylko szczątki z opowiadania mojej starej 
ciotki, która dużo o nim opowiadała, ale ja będąc małym bardzo mało z tego za-
pamiętałem. Ciotka nazywała się Barszczowska Józefa z Rysiów, siostra rodzona 
mojego ojca. Nie mogła jakoś odżałować i zapomnieć tych czasów, kiedy tańco-
wała za muzyką ulubionego skrzypka czarodzieja. 

Opowiedział Ryś Józef z Łąki 
dnia 10 lipca 1963 roku

95  Podzwonne – bicie w dzwony kościelne na pogrzebie.
96  Cargut – tu: sznur.
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kOncert na basetli

Zestawienie partytur na jakiekolwiek kapele i zespoły muzyczne jest rzeczą 
bardzo trudną i pracochłonną. Na to trzeba dużo czasu i umiejętności niemałej. 
Muzykę można tworzyć w sposób wieloraki. Jak w różnych innych zawodach, 
tak i tu, gdyż posiada ona zawiłe łamigłówki i karkołomne akrobacje. Tu trzeba 
się także stosować do wykonawców i ich zdolności. Muzyka ludowa ma swoje 
odrębne akcenty, tak że żadnymi znakami nutowymi nie można jej dokładnie 
oznaczyć, jak również nie wystarcza najlepsze opanowanie instrumentu i najbie-
glejsza technika. To trzeba mieć w żyłach i we krwi, w palcach, w duszy i w całym 
sobie. Trzeba nią przesiąknąć jak beczka naftą, gdyż ukazuje się ona w niezliczo-
nych wariantach. Jeden utwór ludowy można grać w nieograniczonych ilościach 
i różnych wykonaniach. Nuty tu mogą nam dać tylko szkielet budowy utworu, 
który trzeba architektonicznie umieć przybrać i przystroić od siebie, co się nazy-
wa improwizacją. Słynni kompozytorzy i wirtuozi nie dawali żadnych objaśnień 
przy swoich utworach, dopiero podczas wykonania używali przeróżnych kom-
binacji i stosowali z pamięci masę najrozmaitszych ozdobników, trioli, trylików, 
obiegników, kwintoli, sesktoli i wiele innych. I czy przeciętny, chociażby nawet 
dobry muzyk wykona to wszystko? Pytanie!

Jest zespół ludowy Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego97, 
jedyny tego rodzaju, który częściowo naśladuje ludową muzykę, toteż są tam 
zebrani najzdolniejsi ludzie z całej Polski i zaangażowani do tej roboty. Kołacz-
kowski umie ująć prostą piosenkę gminu w ramy artystyczne, tworzy z niej pięk-
ne ornamenty i układa w mozaiki muzyczne z towarzyszeniem akompaniamen-
tu opartego na zasadniczych trójdźwiękach durowych i molowych oraz innych 
akordach septymowych wielkich i zmniejszonych w rozmaitych przewrotach.

Wszystkie grajki weselne żadnej gry się nie uczą, ani jej nie ćwiczą. Radzą się 
już grających i od razu się zgrywają, jako też na poczekaniu tworzą, czyli układa-
ją melodię i teksty według okoliczności, jakie potrzeba. Piosenka płynie prosta, 
pierwotna, śpiewana i grana w jednym głosie (unisono). Prymiście towarzyszy 
klarnet, obydwaj wygrywają jedną melodię, ozdabiając ją według swego gustu 
i smaku. W tym dopomagają im basista i sekundzista, którzy w większości wcale 
grać nie umieją, wystarcza im tylko jakie takie poczucie rytmu i tempa, a harmo-
nicznie się z tymi dwoma wcale nie zespalają, ponieważ o tym nie mają żadnego 
pojęcia. Sekundzista ma wtórować pierwszym skrzypcom, czyli wspomagać je 
w graniu. To słowo „wtórowanie” (czy to przez niezrozumienie tego wyrazu, czy 
co) zostało zmienione na „torowanie”, co oznacza i tak to wygląda, że ten sekun-

97  Jerzy Kołaczkowski (1907-1995), polski dyrygent, kompozytor, publicysta muzyczny, w la-
tach 1946-1972 dyrygent chóru i orkiestry Polskiego Radia.

dzista ma niejako torować drogę na tym instrumencie, popycha wszystko swym 
harowaniem na basach, dodając czaru tak grającym, jak i tańczącym, o czym 
wspomnę w dalszym opowiadaniu, bo dawniej tak bywało, że jakiś tam przy-
godny kum, swok czy szwagier spotkał się w karczmie z prymistą i przy kwaterce 
zagadnął: Wzion byś ta mojego Grzesia, Ignasia czy Florka na torowanie! – A dobrze, 
dobrze! Niek ta przyleci do mnie – odpowiedział. Poduczył chłopaka rąbać smycz-
kiem po strunach i już kwalifikowany. Brał go zaraz na weselną praktykę, dawał 
mu szóstkę czy dwie na struny, a resztę zabierał sobie i na tym się edukacja 
skończyła. Basista również był podobny, tylko nieco starszy wiekiem, przeważ-
nie z dużymi wąsami. A oto i schemat, na podstawie którego tworzyły się wszyst-
kie wiejskie zespoły muzyczne.

W podobny sposób, jak tu opisałem, stworzyło zespół dwóch braci: Frynk 
i Stanley Wolfy. Tak się wabili z angielska, ponieważ dłuższy czas przebywali 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. – Grelos, Maryos, Francuz i ty, mały 
nędzeroku98, chodźcie chlać! – tak Maryna zwoływała swoją czeladkę do codzien-
nego posiłku, a było tego pięcioro, dwóch najstarszych – Stach i Franek byli wiel-
kimi wielbicielami i miłośnikami muzyki, raczej amatorami do pieniędzy, o czym 
też dzień i noc myśleli i marzyli, chociaż ani krzty99 grać nie umieli. Słysząc, iż 
muzykanci na graniu dobrze zarabiają, uwzięli się na to i spaskudzili tak, że się 
im jeno, jak na złość, wciąż tylko grać chciało, tym bardziej, że grosz ich nęcił 
niezmiernie. Z tego też powodu lubili także pohandlować. Handlowali głównie 
instrumentami. Zawsze pozbywali się lepszych, a gorsze nabywali, zamiast od-
wrotnie, toteż nie zarabiali na tym interesie, jeszcze dopłacali, bo nie znali się 
ani krzty na tym towarze. Stach miał skrzypce i klarnet, Franek nie miał żadnego 
instrumentu. Uradzili tedy i postanowili kupić basetlę100, do której Frynk miał 
wielkie zamiłowanie i ochotę do grania na tym instrumencie. Wybrali się też 
w tym celu na jarmark do Rzeszowa. Po drodze wziął także Stanley klarnet do 
sprzedania, co sobie go przywiózł z Ameryki. Nie umiał grać na nim, po co więc 
miał poniewierać się po kątach i zastępować101 w chałupie? Ażeby nie przerzucać 
go z miejsca na miejsce, trzeba się było też pozbyć koniecznie niepotrzebnego 
grata z domu, choćby nawet za bezcen. 

Naprzeciw ratusza, w samym środku głównego rynku w Rzeszowie stał 
pomnik Tadeusza Kościuszki z kamienia wykuty. Pod tym pomnikiem muzycy 
sprzedawali i kupowali różne stare instrumenty, najczęściej skrzypce i basy, 
przeważnie nienadające się do żadnego użytku. Tu też niebawem znaleźli się 
i nasi amatorzy Frynk i Stanley z klarnetem pod pachą. Pochodzili, porozglądali  

98  Nędzerok – biedak.
99  Ani krzty – ani trochę.
100  Basetla – ludowy instrument smyczkowy o niskiej skali, wielkości pośredniej między wio-
lonczelą a kontrabasem.
101  Zastępować – przeszkadzać.
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się co nieco, popytali o ceny i zaczęli szukać i zachęcać kupców na klarnet. Nie-
długo trzeba było czekać i namawiać, klarnet był tani i dobry, toteż go wnet 
sprzedali. Następnie wzięli się do kupna owej basetli. Tu im zeszło nieco dłu-
żej. Udawali wielkich znawców, oglądali każdą dookoła, ile ich tam było, darli 
po nich smykiem jak piłą, niby to próbują, czy dobry dźwięk, a przy tym czynili 
huk i grzmot niesłychany i niesamowity tak, że tym łomotem zwabili pół miasta 
ku sobie. Zrobił się koło nich ścisk wielki i ciżba. Obstąpili ich tłumnie wielką 
gromadą i zaczęto niepojęcie z nich bujać wołając: Koncert! Koncert na basetli! 
Grać tam jeszcze! My chcemy słuchać, grojcie nom! Było śmiechu i przypowieści 
co niemiara i to różnego kalibru. Jeden jakiś wesołek, porównał nawet owego, 
rzekomego basistę z basetlą, mówiąc: Kupcie ojciec! Ona jest całkiem do was po-
dobna, może wam posłużyć za żonę. Na tę zachętę przystąpili nareszcie do kupna. 
Obrali pierwszą, lepszą z rzędu, bo ta nie było i w czym przebierać, wytargowali, 
uderzyli parę razy w rękę, dobili zgody i zapłacili, co ta mogli za te szczerupy102, 
z czego im sprzedający wyrzucił dwa centy na bruk, żeby się basetla darzyła, bo 
tak sobie życzyli. 

Miało się już ku wieczorowi. Słońce wisiało nisko, tuż nad zagajami Stare-
go Wisłoczyska. Od Dębiny do Krzywego Wału oblane złoto-tęczowymi falami 
światła słonecznego zbliżały się dwie nikłe postacie. Im bliżej Kogutkowego Kąta, 
tym stawały się wyraźniejsze. A gdy wyszły z niskiego podwisłocza, wałem na 
wysoki grzbiet gościńca, było ich całkiem widać jak na dłoni. Ubrani w czarne 
długie amerykańskie oberkołty103, podobni byli do olbrzymich karaluchów albo 
innych tym podobnych chrabąszczy. W miarę jak zbliżali się ku wiosce, stopnio-
wo przybierali kształty ludzkie. Byli to bracia Frynk i Stanley. Frynk niósł na swo-
ich krępych i barczystych grabach dosyć dużych rozmiarów basetlę, kupioną, jak 
wam już wiadomo, na dzisiejszym jarmarku. Niósł ją bardzo delikatnie i nader 
ostrożnie, gdyż to było jak żegotka104 połupane, podrutowane, Boże ratuj i zlituj 
się Boże, tak, że ino, ino kupy się trzymało i lada chwila mogłoby się w kawałki 
rozsypać, więc szedł równo i lękiejko105 jak z jajami. Gdy znaleźli się już w domu, 
Frynk zdjął basetlę pomaleńku z karku, przypatrzył się jej z lubością, obrzucił 
parę razy dookoła, tak jakby szkołę tańca chciał z nią przeprowadzić i jeszcze 
raz długą chwilę jej się przypatrywał, a gdy ją już dokładnie zlustrował, szarpnął 
pazurami za struny, brzęknął potężnie i przystawił kosmate ucho do wierzchniej 
płyty, czy aby dobry jęk miała. Nie było jęku, charknęła tylko jak dorżnięte by-
dlę, co dech ostatni wydaje z siebie. – Próbuj jeszcze raz – odezwał się Stanley. 
Szarpnął powtórnie jeszcze raz z większa siłą, ale nic się nie poprawiło, basetla 
tylko skowyt bezdźwięczny wydała i na tym pozostało. –Trzeba dużo na niej grać, 

102  Szczerupy – skorupy, szczapy.
103  Oberkołt – przekręcona ang. nazwa overcoat – płaszcz.
104  Żegotka – kołatka, grzechotka.
105  Lękiejko – delikatnie.

a basetla się wygra i dźwięk się naprawi – oświadczył znowuż Stanley. – No, jo! – 
mruknął Frynk pod nosem i jak niepyszni postawili basetlę w kącie za piecem, 
na straszną zasępę106 i utrapienie wszystkich domowników. I tak basetla po kil-
kuletniej poniewierce doczekała się spoczynku, a o basiście taka pogaduszka się 
objawiła:

Marzy wiecznie o muzyce  
I smaruje sobie smyczek  
Bas stoi koło komina  
Grania jak ni ma, tak ni ma!

Basista nie zasypał gruszek w popiele, ale nieustannie o graniu myślał i szu-
kał go jednym cięgiem. W dzień i w nocy chodził i szwędał się jak łajza po roz-
stajnych drogach, niby pies z pęcherzem i pytał każdego, czy nie potrzeba muzy-
ków? Nareszcie nadarzyła im się ta upragniona chwila na to granie, do którego 
oni tak lgnęli z lubością przez całe życie. Był to karnawał. Świat szumiał i huczał 
od zabaw i wesel, i różnych orgii. Przy tym wszystkim odczuć dał się ogólny brak 
muzykantów. Co żywe, wszystko grało – i ślepe, i kulawe. To spowodowało, że 
ktoś błąkał się po ulicy, szukając, pytał o jakich grajków, nie patrząc już, kto by 
to był, byle cośkolwiek zagrał. Frynk, ów basista, w mig się o tym dowiedział, po-
leciał czym prędzej na jego spotkanie i na granie się zgodził. Poszukał z bratem 
Stachem więcej podobnych sobie nieumiejów107, zebrali się w kupę, sformowali 
zespół i wyruszyli z motyką na słońce. 

Wesele odbywało się w Spółdzielni Produkcyjnej w Trzebownisku, żenił się 
Maciek Ćwieków, który obsługiwał tam trzodę chlewną. Spółdzielcy postarali się 
o doborowe trunki, obfite i smaczne przekąski, było co jeść i pić, jeno grać nie 
miał kto. Muzyków uraczono dobrze, dano im tam dosyć wódki i piwa oraz plac-
ka weselnego pod dostatkiem, aby głodni nie byli, a potem zaśpiewano i kazano 
grać. Napróbowali się i tak, i owak, i w żaden sposób nie poszło. Chociaż basista 
Frynk wołał na nich: Łapaj Stachu! Łapaj Grzechu! – i to nie pomogło. Wzięli się 
jeszcze raz do tego, lecz niestety z miejsca nie ruszyli. Odprawiono ich z kwit-
kiem do domu, a wesele odbyło się bez muzyki. Od tego czasu grać zaprzestali, 
bo ich ta nikt nie żądał i słuchać nie chciał. 

Jeszcze raz trafiła im się taka okazja (a było to w Cytkowie na folwarku), 
gdzie urządzano małą gościnę dożynkową dla fornali, a mieli tam krewnego 
karbownika, który zaprosił ich na tę libację. Nie pogardzili więc zaproszeniem, 
z okazji skorzystali i na libacji chętnie się znaleźli, bo chcieli użyć na dobrym 
jadle i napitku. Nie omieszkali też z sobą zabrać instrumentów, chociaż im nikt 
o tym nie przypominał, ale oni się chcieli najeść i napić, użyć muzykanckiej sławy, 

106  Zasępa – utrapienie.
107  Nieumiej – ignorant.
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jeszcze do tego i zarobić. Nie wiem, jak było z tym ich muzykowaniem, bo nie 
było się od kogo dowiedzieć, lecz sami często o tym wspominali, jak to ładnie 
grali na dożynkach w Cytkowie. I to już chyba ostatni raz było, bo brat Stanley 
był wątły, zachorował na płuca i wnet się wykończył. 

A Frynk od tego czasu już sam tylko solo na swojej basetli w domu koncer-
tował. Mieszkał wśród bagnisk i krzewów, w zaroślach nad badunią108 przy ulicy 
Błotnej na tak zwanych „Wilczych Dołach”, bo tak od jego nazwiska to miejsce 
nazwano, gdzie żaby na wzór jego basów wiecznie i nieustannie mu wtórowały, 
ducząc109 i kumkając od wieczora do rana nocne serenady. Miał się za wielkiego 
muzyka i lubił na ten temat rozmawiać, toteż odwiedzał mnie dość często przy-
chodząc na pogawędkę. Był naprawdę miłośnikiem gry na basach. Jakaś choro-
bliwa i prześladowcza mania opanowała go i opętała, aby grać na tym instru-
mencie, chociaż tu można powiedzieć, więcej mu się podobał zarobek niż sama 
gra, o której nie miał zielonego pojęcia, ale za to wyobrażenie o sobie miał wiel-
kie mówiąc: – Myśmy grali tu tak było, a tam znowu tak. I lał bzdury, niestworzone 
rzeczy i Boże niewidy110, a nigdy nie dał sobie wytłumaczyć tego, że on grać nie 
umie, i niech Bóg broni mu to powiedzieć. 

Czasem włóczył się z kolędnikami. Nasrożył się wówczas i napuszył jak paw 
lub kogut do piania. Narzucił czarny płaszcz na siebie. Basy na ramieniu powie-
sił, przygładził wąsy i fucząc szedł jak kocur nadęty i wyprężony przez wieś, od 
chaty do chaty, za owymi kolędnikami. Kiedy niekiedy ktoś puścił tych napastni-
ków z miłosierdzia, dygoczących z zimna na środku ulicy, ale to nie przytrafiło się 
często, toteż dobrze mu wąsy oszadziały111, niczym się ta hołota gdzieś wpako-
wała i zaczęła kolędować. Gdy się to stało, on wtedy był już wielkim panem. Stał 
wyprostowany jak struna koło komina i zamaszyście basował, wtórując grajko-
wi, który świerczał na skrzypcach:

Szczęśliwe czasy nam się zjawiły 
Łaskawie nieba Boga spuściły 
Żywot święty niepojęty Maryi miły 
I ty, słuchaczu bądź dziś wesoły 
Bo nawet wszystkie skaczą żywioły 
Zbądź frasunku, dodaj trunku 
Co robią pszczoły.

Podczas tego kolędowania pełno dzieci i innych gapiów napakowało się do 
izby i sieni, zrobił się tłok wielki (bo taki był zwyczaj, że wszystko pchało się za 

108  Badunia – bagno, grzęzawisko, głęboka kałuża.
109  Duczeć – ryczeć, łkać.
110  Boże niewidy – cuda.
111  Oszadziały – pokryły szadzią.

Józef Ryś, Koncert na basetli, s. 8.
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kolędnikami, a najwięcej młodzi chłopcy i dziewczęta). Znaleźli się tam i tacy, 
co ich kolęda nie obchodziła, patrzyli tylko, aby jakiego złośliwego figla komuś 
wypłatać. Ale komu? Najznaczniejszą figura był pan basista. Chłop wielki, pokaź-
ny, z sumiastym jak wiechcie wąsem i czupurną miną, jego się też uczepiły te 
niegodziwe draby, dranie i psotniki. Najsamprzód zaczęli jak wyżły chodzić koło 
niego, badać dokładnie od stóp do głowy i wąchać, jak by się do niego uczepić. 
Gdy mu się już dobrze przypatrzyli i spenetrowali, jak i co, zobaczyli coś niecoś 
– nadpruty rozporek u jego płaszcza. Dobra! Jest już początek! I wzięli się do 
czynu. Obstąpili go dookoła, zrobili ciżbę koło niego i darli pomalutku a ostroż-
nie poły, aż do samej szyi dopruli, zatrzymując się dopiero na grubym szwie 
przy kołnierzu. Po ukończonej kolędzie wyszli na pole. Basistę owiał po plecach 
nieprzyjemny chłodny wiatr zimowy. Oglądnął się dookoła siebie, zobaczył dwie 
poły od płaszcza, łopoczące nad jego głową jak chorągwie na maszcie. Z tyłu 
miał na sobie popasaną kamizelczynę i spodnie na stężniku, z powodu wygło-
dzenia aż na same biodra opadnięte, ponieważ kolędnicy kiepsko go hodowali, 
dostawał od nich jedną tylko bułeczkę na dobę i kieliszek wódki, a resztę sami 
wszystko pochłaniali, zjadali, i tak o niczym musiał się plątać za nimi niby za 
jakąś straszną karę. Śmiechu z tego płaszcza było co niemiara, z początku nic 
z tego nie wiedział, aż dopiero później się domyślił, co zaszło i zaczął z angielska 
siarczyście kląć: Gode heł! Sanowa-być ju cumere! Te pozary chącfockie! Puste łby 
darymniki! Taki dobry oberkolt amerykański podarły! – Wypaszkał się112 i wziął się 
pomału do naprawiania płaszcza. Długo mu przy tym nie zeszło, bo sobie umiał 
poradzić. Zdjął z siebie te dwie połowy, pozapinał na guziki i dał na plecy, a to 
rozprute wykręcił do przodu, pospinał agrafkami na brzuchu i znów był ubrany, 
tylko wyglądał tak, jakżeby tyłem pasował się do przodu. 

Pewnego razu przyszedł do mnie, zastał mnie grającego na skrzypcach. Nie 
namyślając się długo i nie pytając, złapał stojący w kącie kontrabas i zaczął z całej 
siły na nim jadliwie smykiem od końca do końca piłować, przerabiając po stru-
nach już nie palcami, które były jak trzonki od sierpa grube, ale całą pięścią, cho-
dząc po szyjce jak opętany od kluczy aż do podstawka, czyniąc tak przerażający 
łozgot113, że wcale do żadnych tonów nie był podobny, ale do ryczącego bawołu, 
którego ktoś żywcem ze skóry obdziera. Nie ma tu miejsca na szczegółowy opis 
tej gry. Ograniczę się tylko do tego, żem mu zwracając uwagę nie kazał pazurów 
do strun przytykać, mówiąc: Nie trzeba Franciszku przerabiać! Grajcie na próżnych 
strunach, to będzie czyściejsze brzmienie, bo wy i tak palcować nie umiecie, nie zna-
cie żadnego krycia i nie wiecie, gdzie palec przystawić. Ale on się nie dał przezbyć, 
w to, co ja mu mówiłem, nie wierzył i ostro z przekonaniem odpowiedział: Kiedy 
to się należy przerabiać, bo wszystkie muzyki na instrumentach przerabiają! Tak 
dalece był przekonany, że dobrze grać umie, a on nawet w tempie nie mógł się 

112  Wypaszkać się – wykrzyczeć się.
113  Łozgot – hałas.

utrzymać, nie mówiąc już o rytmie czy melodii, ale wciąż z wielką dumą opowia-
dał: Jak my to pięknie ładnie w Cytkowie na obżynku grali. I wciąż tylko jak na złość 
ten Cytków przypominał. 

Było to za czasów sanacyjnych. Święto konstytucyjne w tamtych czasach 
obchodzono trzeciego maja. Pewnego razu graliśmy na takim obchodzie pod 
kościołem w Łące. Zespół ten został naprędce złożony z różnych elementów, 
między którymi znalazł się i ten basista. Zaproponowaliśmy organiście, czyżby-
śmy nie mogli zagrać z nim podczas nabożeństwa na chórze. – Owszem – od-
powiedział, zgadzając się na to. Zrobiliśmy próbę. Przećwiczyliśmy parę pieśni 
do Matki Bożej przy fortepianie i gotowe. Gdy przyszła kolej na bas, organista 
zagrał jego partię i kazał mu powtórzyć pytając, czy on na pewno zagra? – No 
tak! Przecie ja grać umie – odpowiedział całkiem pewny siebie, a kiedy kazano mu 
próbować, uparł się i stanowczo zaprzeczył mówiąc: Ja teraz nie będę grał, a na 
chórze i bez próby zagram wszystko. Uśmialiśmy się z tego i oświadczyli mu, że 
jeżeli teraz nie chce, to i na chórze grał nie będzie, i na chór my go nie wzięli, co 
go bardzo zażenowało i obraziło. 

Takich muzyków brało się tylko na paradę dla efektu i do rachuby. Pożytku 
z nich nie było żadnego. Bywało i tak, że darmo po obcych wsiach ten człowiek 
spacerował z basami. Łotrzyki i łobuzy chcąc mu wypłatać figla, a wiedząc o jego 
manii do grania, przychodzili niby to godzić go na wesele czy zabawę. Kazano 
mu się zgłaszać w tym a w tym miejscu, o tej a o tej godzinie, a że był naiwny jak 
dziecko i punktualny, zjawiał się co do minuty z basami tam, gdzie mu kazano 
i krążył jak węzeł114 szukając wiatru w polu, a łotrzyki zza węgłów i przydachów115, 
dobrze ukryci, urągając śmiali się w kułak, jak go na dudka wystrychnęli. 

W Terliczce odbywało się wielkie walne zebranie Kółka Rolniczego. Były tam 
delegacje powiatowe, wojewódzkie, cała Rada Gromadzka i wszyscy mieszkańcy 
wsi licznie się zgromadzili. Ciżba była ogromna, gdyż skromna sala kancelarii 
gminnej nie mogła pomieścić wszystkich zainteresowanych, którzy się tu zebrali, 
toteż dyszeli wszyscy jak ryby w zimie na przydusku116 pod lodem. Sprawy były 
ważne. Wygłaszano różne referaty na tematy polityczne, gospodarcze, ekono-
miczne i inne. Byli tacy, co ich te sprawy obchodziły, a byli i tacy, że patrzyli, aby 
psoty czynić i złośliwe figle płatać. Łotrzyki chcąc sobie sprawić radość i uciechę, 
a przy tym imprezę i niespodziankę zebranym na sali, postanowili znowu zamó-
wić Franciszka na granie i tu go z basami sprowadzić, ciekawi, jakie wrażenie wy-
woła okazała figura i postać na zebranych. Uwinęli się też prędko, bo niebawem 
i poważna osoba Frajcyska z dużym instrumentem na ramieniu pojawiła się 

114  Być może chodzi tu o porównanie do wyżła – psa myśliwskiego.
115  Przydach – daszek okapowy, wąski dach jednospadowy, mocowany do ściany.
116  Przydusek – przyduszenie.
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tuż pomiędzy zebranymi. Jak sum podczas swej wędrówki za żerem rozbija toń 
wodną, tak on prując bystro wśród ciżby na środek sali pod samiuteńką lampą 
się znalazł i podczas największej dyskusji pod trybuną prezydencką stanął pyta-
jąc: Gdzie to będzie granie, panowie? Wszyscy najsamprzód zadziwili się, a potem 
powstał śmiech ogólny. Nawet najpoważniejsi zaczęli się śmiać z tego figla do 
wypuku. I tak się jedni śmiali, drudzy bujali, a jeszcze inni stateczniejsi gospoda-
rze i urzędnicy pytali: Skąd wyście się tu wzięli i znaleźli, Franciszku! – Może z nieba 
spadli – ktoś tam ode drzwi zadrwił. – Na bok żarty! Poważnie pytamy, kto was tu 
wołał i sprowadził, my o żadnej zabawie nie wiemy? Tu jest zebranie gromadzkie. Kto 
wam tu kazał przychodzić? Powiedzcie, to go ukarzemy. No kto to był? – Jo nie wiem, 
bo ciemno było. Gode cheł! Sanowa być! Niek ich wszystkich slak trafi! – krzyknął, 
napluł na podłogę i poszedł, skąd przyszedł, jak po zmyciu, czyniąc niemało jęku, 
brzęku, bijąc ze złości swoją basetlą o progi i odrzwia. Nie było go! Był i nie ma 
go, zniknął w ciemności jak paproć. 

Od tego czasu już więcej kiwać się nie dał. Grać już teraz nie chodzi, bo jak 
wyżej wspomniałem, nie umie, ale od czasu do czasu nachodzi go taka chwi-
la, marząca i tęskniąca za czymś nieuchwytnym, jakby mania miłości ujęła go 
w swoje szpony i pęta. Wprawdzie jest wdowcem, już po siedemdziesiątce, ale 
krew kipi w nim jak ukrop i serce nieustannie tłucze się i bije jak młotem wspo-
mnieniami młodości. W takich to chwilach smaruje smyczek i pobrzękuje na swej 
basetli mrucząc jej do wtóru. Po takiej słodkiej melodii popada w jakąś dziwną 
rajską melancholię i ekstazę zapomnienia, robi mu się bardzo miło, przytula się 
z wielką miłością do swej kochanej basetli, ściska ją i pieści, a dusza jego pławi 
się wtedy w niezgruntowanych głębinach rozkoszy i marzeń. Po pewnym czasie 
budzi się z tego letargu miłosnych uczuć. Opuszczają go mary i zmory! Albo jak 
na jego wiek marności nad marnościami. Basetle wówczas odstawia w kąt, od-
chrząknie parę razy i powraca znów do normalnego stanu. 

Niekiedy także jego syn Andrzej dostaje wilczego szału. Bierze on ten nie-
winny instrument, ujmuje w swoje żelazne paści i objęcia i tak gorliwie, niesły-
chanie go miłuje, a basuje tak siarczyście na nim, jakżeby wszystkie trąby ar-
chanielskie zmarłe duszyczki na sąd ostateczny zwoływały. Basetla wówczas 
wydaje głosy nieznane i niebywałe. Szumi, grzmi, stęka, jęczy, skowyczy, sko-
mli, charczy i ryczy tak niesłychanie, jakżeby już naprawdę koniec świata miał 
nastąpić i z grobów umarli powstać mieli. Andrzej coraz bardziej się rozpala, 
wpada w promienie natchnień i złudy i wyje tak przeraźliwie, że trwoga najod-
ważniejszych śmiałków przejąć by mogła. Jeden tylko Andrzej w swoim żywiole 
się znajduje. Jeden tylko tatuś Andrzejów słuchać tego mogą. I jedna tylko An-
drzejowa, prosta dusza, przy tej piekielnej muzyce radować się może. Rozkosz 
jakaś dzika rośnie w tej duszy, krew się burzy i szuka ujścia w tym szale. Andrzej 
nabija się muzyką jak akumulator elektrycznością i gra, i basuje. Basuje coraz 

Józef Ryś, Koncert na basetli.
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mocniej i coraz prędzej. Robi straszną burzę na tym instrumencie i sam się też 
w burzę zamienia. Gdy szał już dochodzi do najwyższego napięcia, Andrzej rzuca 
bas i tańczy. Tańczy uparcie i zapamiętale jak derwisz turecki i jeszcze bardziej, 
i jeszcze prędzej. Robi straszny wir naokoło siebie. Jego pokaźna osoba zamie-
nia się w mglisty kłąb i ginie w tym wirze. Andrzej stał się niewidzialnym, a bajka 
o czapce niewidce rzeczywistością. Andrzej w zawrotnych, niewidocznych, szalo-
nych obrotach zaczyna wydawać brzęk do bąka wirującego podobny. Nareszcie 
pada z przesilenia nieprzytomny i tak się kończy ta Andrzejowa radość niezgrun-
towana.

Jest po wojnie. Faszystów pokonano. Zwycięskie sztandary wywieszono na 
gruzach Berlina. Zapanowała ogólna radość na świecie. Ludzie zaczęli oddychać 
pełną piersią spokojnego życia. Nikt już nie krył się przed wrogiem i w nocy po 
polach jak pies nie kluczył. W demokratycznej wolnej Polsce, jak i we wszyst-
kich oswobodzonych spod jarzma i okupacji hitlerowskiej państwach, zaczęło 
się wolne, nieskrępowane życie.

Jest pierwszy maja. Święto Pracy. Dzień ten, tak w miastach, jak i po wsiach, 
jest z wielkim entuzjazmem we wszystkich państwach świata demokratycznego 
obchodzony. Już od rana auta z miast podjeżdżają do wiosek, aby zabrać lud-
ność wiejską oraz dzieci szkolne i inne organizacje młodzieżowe, które by chciały 
wziąć udział w pochodzie i uroczystości pierwszomajowej. W pierwszych latach 
powojennych, kiedy jeszcze aut nie było za wiele, prezydia rad narodowych ta-
kie wycieczki organizowały furmankami konnymi. Ażeby to było efektownie i jak 
najparadniej, zabierano ze sobą i muzykę. Jako tradycyjny instrument musiały 
być także i basy, więc wzięto już wówczas podstarzałego i dobrze posiwiałego 
basistę z krwi i kości Franciszka. Instrument ten wyszedł już z mody i wszyscy się 
muzycy z nim rozstali. Jeden tylko Franciszek pozostał mu wierny aż do samej 
śmierci. Nie opierał się też wcale, gdy go zamówiono na to granie i zawiado-
miono, że ma jechać na pochód do Rzeszowa. Owszem był bardzo zadowolony 
i wielce się tą wiadomością uradował. Wydarł basy zza komina, obtarł proch, 
którego już dosyć sporo nagromadziło się na ich powierzchni, powiązał porwa-
ne struny, nasmarował smyczek. Przymocował kawałek kabla do basów i powie-
sił je sobie na karku. Podsadzono go na wóz i jazda. 

Zajechaliśmy do Staromieścia. Wozy umieszczono w pofolwarcznym parku 
pod drzewami, a my piechotą wyruszyliśmy do miasta, gdzie mieliśmy zająć wy-
znaczone nam miejsce w pochodzie. Uszliśmy zaledwie kilka kroków, a nasz ba-
sista Franciszek upadł w poprzek na samem środku gościńca i tak jak cielna kro-
wa zatarasował przejście i przejazd na drodze. Pełno pieszych, furmanek i aut 
czeka, a tu basista leży jak olbrzymi żółw na ziemi związany z basami i nie da się 
go w żaden sposób od tych basów odłączyć, zawiesił je sobie na szyi na kablu 
jak karabin, kabel krótki i cienki wbił się w kark zatrzymał dopływ krwi i żywcem 

chłopa dusi, a tu nie ma rady uwolnienia go od tej męki, a może i śmierci. Przez 
łeb kabel za żadne skarby nie przejdzie. Wepchać wepchał, bo z sierścią, a teraz 
z powrotem pod sierść, szkoda mówić. Karby w karku, głęboka karczma i guzo-
waty łeb przeszkadzają w zdjęciu kabla i nie puszczą. Odwiązać także się nie da, 
bo kilka stalowych drutów tak jest ze sobą zwikłanych i splątanych, że szkoda 
o tym myśleć. A przeciąć? Też nie ma czym, trzeba by majzel117, kowadło i młot. 
A skądże to wziąć, jak nikt się na to nie przygotowywał, a tu chłop leży prawie już 
bez duszy, rzęzi i dogorywa, ledwie tylko pojękuje i z każdą sekundą życie z niego 
ucieka i szybko uchodzi. – Co tam jest? Jechać tam prędzej, robić plac – zator się 
zrobił okrutny, bo furmanek i samochodów wciąż przybywało, a tu ani rusz. Aż 
dopiero ktoś wpadł na dobry pomysł i zrośniętego z basetlą jak bracia syjamscy 
basistę ściągnięto do rowu, posłano gdzieś do kowala po młot i obcęgi i dopiero 
dalszej operacji spokojnie dokonano w krzypopie118, lecz basista niestety w po-
chodzie udziału już nie wziął. Będąc mocno tą kontuzją osłabiony został w towa-
rzystwie swej basetli leżeć na wozie. I tak zakończył się koncert na basetli. Była 
to jego ostatnia wyprawa na granie. 

Po paru dniach kazano się muzykom zgłosić w Gminnej Spółdzielni w Ja-
sionce po węgiel (w tamtych czasach bardzo trudny) w nagrodę za wyżej opisa-
ne granie. Przydzielono nam i odważono po trzy metry na każdą grającą osobę. 
Basista nie zgłosił się osobiście po odbiór, bo już mu tak koncert pierwszoma-
jowy dogodził, że nie mógł. W zastępstwie wyprawił córkę Antoninę, której tam 
powiedziano: Za co ci będziemy dawać, jak ojciec nie grał, a leżał na swojej basetli 
na wozie! – I teraz leży, boście go chciały udusić! – krzyknęła z całej siły, z wściekło-
ścią. – Nie trza go było brać z domu, bo on tam nie był potrzebny – i takiego gwałtu 
narobiła jak kwoka, co ją ktoś z jaj spłoszy. Obiecano jej dać dwa metry i na to 
nie przystała, znów się w czorta przemieniła, tak że wszyscy urzędnicy krzykli 
jednogłośnie: Dać jej! Dać jej! 

Za jakiś czas dowiedzieliśmy się, że basista Frynk zmarł. Dostał jakiejś cięż-
kiej astmy z kaszlem i silnych boleści w piersiach, z których to dolegliwości wełną 
owczą ani borsuczym sadłem nie dało się go wyleczyć. Nawet takie środki jak 
lilijka św. Antoniego czy masło św. Wawrzyńca także nie pomogły. Córka Anto-
nina dała ofiarę do braci bernardynów w Rzeszowie, ale i to zawiodło. Matka 
Boska cudowna nie chciał interweniować do Boga! Pozostawił po sobie sierotę. 
Umiłowaną towarzyszkę niedoli basetlę, której wierność do śmierci dochował 
i nie opuścił jej myśląc o niej do ostatniego tchu swojego życia. A może to ona 
przyczyniła się do jego upadku? Ale trudno, wcześniej czy później i tak nastąpić 
by to musiało!

Opowiedział Ryś Józef z Łąki  
dnia 10 i 28 lipca 1963 roku

117  Majzel – przecinak.
118  Krzypopa – rów, fosa.
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wędrOwny grajek

Urodził się gdzieś na Medyni, za młodu pasał bydło u zamożniejszych go-
spodarzy, ażeby mu się nie cniło, na fujarce sobie przygrywał, głos leciał z szu-
mem wiatru i echem rozlegał się po polanach i zagajnikach. Tak spędzał dziecię-
ce lata, a gdy odrósł, wzięto go do wojska. A że nie było po co wracać do wioski, 
pozostał w wojsku zawodowym, długi czas w nim spędził. Przebywał w Wiedniu, 
gdzie nauczył się mówić po niemiecku. Gdy powrócił w rodzinne strony, nazwa-
no go Wiedeńczykiem. Albo nikt mu inaczej nie powiedział jak „Niemiec Wojtek”. 
Ponieważ oprócz tego nikt nie używał jego właściwego nazwiska, przeto wkrótce 
zanikło i mało kto wiedział, jak się prawdziwie nazywał. 

Ponieważ większą część życia spędził w zawodzie wojskowym, do innej pra-
cy już nie mógł przywyknąć… i stał się wędrownikiem. Ze skrzypcami pod pachą 
włóczył się od wioski do wioski prowadząc życie tułacze i koczownicze, nie posia-
dał domu, żony, ni żadnej rodziny. Kładł się do spania tam, gdzie go noc zastała. 
Jego dach nad głową to niebo gwiaździste, a szum lasu go do snu kołysał. Gdy 
jacyś muzykanci szli grać na wesele, a brakło im jednego członka na wesele w ze-
spole, na jego miejsce przybierano Wojtka, który chętnie udzielał swej pomocy, 
nie odmawiając nigdy nikomu. I tak, od czasu do czasu, włączał się do jakiegoś 
zespołu, aby coś na życie zarobić. Niekiedy wpraszał się nawet albo i wymuszał 
na kimś, aby go przyjęto do zespołu, w przeciwnym razie odgrażał się uczynie-
niem. Ludzie w to wierzyli i bano się go w ogóle, mówiąc: Światowiec może to 
zrobić. Cyganie, wędrowcy i wszyscy inni włóczędzy na tym koniku jechali, wymu-
szając od ludzi jałmużny, datki i noclegi, a w razie odmowy straszyli uczynkiem 
lub podpaleniem. Tym samym się właśnie i Niemiec Wojtek posługiwał. Najwię-
cej w to wierzono w lasowiackich okolicach i tam też ów Wiedeńczyk najwięcej 
się plątał, zresztą były to jego rodzinne strony i tu się czuł najpewniejszy. 

Jadąc raz na Kąty Rakszawskie zawadziłem o Trzeboś, że to było w niedzielę, 
a droga wypadła mi koło kościoła, toteż spotkałem się z miejscowymi muzykami, 
którzy się tu zeszli na sumę. A byli mi dobrze znajomi, omawiając różne spra-
wy z muzyką związane, między innymi mimochodem wspomniano o Wojtku. 
Jeden z nich ze zgrozą opowiadał, jak raz idąc grać na wesele Wojtka ze sobą 
nie wzięli, pomimo to że się wpraszał. Wypłatał im takiego figla, że do dziś dnia 
pamiętają. Kiedy był największy ruch do tańca i zarobek najobfitszy, Wojtek jak 
zjawa ukazał się w sieni i jak zmora nienawistnym wzrokiem przeszywając ich na 
wskroś ode drzwi, jak promieniami śmierci, tak ich urzekł siarczyście, że wszy-
scy zdrętwieli, a struny wszystkie u skrzypiec i basów, jakby nożem urżnął, na-
raz popękały. I inne podobne rzeczy opowiadano o nim z wielkim przejęciem 
i ogólnie uważano go za wielkiego czarodzieja. Musiałem udawać, że im wierzę. 
Uczynił, nie uczynił – ja tak sobie sprawę zrozumiał po swojemu. Muzykant jak 
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ujrzy drugiego muzykanta, to zaraz z portek wyłazi, nadyma się, nasiada smy-
kiem na wszystkie struny, a gdy i siły ma trochę, to i przerżnie struny, zwłaszcza 
gdy te ostatnie są słabe, bo i gdzież tam wiejski muzyk miał kiedy dobre struny? 
Pieniądze przepije, a struny guz na guzie wiąże, i oto skutek, a potem biednego, 
głodnego Wojtka, który się z żalem może i zazdrością, że oni grają, jedzą i piją, 
a on nie, popatrzył, posądzają o nieczyste siły. A on biedny, Bogu ducha winien, 
musiał stać w sieni, aby go ktoś czymś choć trochu pokrzepił, bo w nim żołądek 
z głodu skwierczał i język z pragnienia wysychał. Coś mu tam potem wynieśli na 
przeprosiny i niby, żeby to odczynił. Gdy Wojtek się dobrze pokrzepił i nakropił, 
przebaczył, i udając zrobił tak, aby znów dobrze było. Struny powiązali i dalej 
grali, tylko buczało. Tak mi opowiadano o Wojtku pod trzeboskim kościołem, 
a na odjezdnym, przy pożegnaniu przestrzegli mnie, aby go unikać, gdyż jest to 
człowiek wielce niebezpieczny i może dużo złego komukolwiek uczynić. Podzię-
kowałem im za przestrogę i odjechałem spokojnie, bo nigdy podobnych rzeczy 
się nie obawiałem.

Pierwszy raz będąc jeszcze małym chłopcem ujrzałem Wojtka grającego 
na weselu w Łące. Miał duże bakenbordy119 łączące się prawie z wąsami, co 
mu nadawało marszowy wygląd. Siedział ze skrzypcami pod brodą, palcami 
lekko wibrował po strunach, co nadawało skrzypcom lekko słodkawy rzewny 
ton, w którym czuć było odcień bólu i skargi. To było dla mnie coś nowego 
i w moim dziecięcym pojęciu coś niesłychanie pięknego. Jako że od dziecka mu-
zyka na mnie robiła wrażenie, słuchałem też tej Wojtkowej gry z prawdziwym 
zachwytem, jako też i jemu samemu nie mogłem się napatrzeć. Różnił się od 
naszych ludzi strojem i obyczajem. Trafnie i nie darmo nazywano go Wiedeń-
czykiem, bo rzeczywiście tak wyglądał ze swoimi bakenbardami. Ubierał się, jak 
to u nas powiadano, z waszecią, w ubranie z żerdzi120 w mieście kupione, gdzie 
wówczas nasi chłopi nosili ubrania parciane, wykonane własnym przemysłem, 
a tylko od niedzieli i święta stroili się galantnie w liberię sukienną nabytą w mie-
ście. Na spodnie kupowano sukno błękitne tockiem121 zwane, na których z boku 
różnokolorową włóczką krawiec wyszywał szerokie lampasy, zaś kabat122 był 
szyty z ciemniejszego sukna, kolorem przypominającego granat, a dla ozdoby 
dookoła był lamowany czerwonym sukienkiem i błyszczące bakfanowe123 guziki, 
do których czyszczenia kupowano specjalną pastę w Rzeszowie, a w braku tejże 
używano skrobanej cegły lub popiołu. 

119  Bakenbordy a. bakenbardy – bokobrody.
120  Żerdź – poprzeczny drąg przybity na słupie.
121  Tocek – sukno fabryczne.
122  Kabat – krótki kaftan.
123  Bakfanowe – rodzaj blachy.

Upłynęło sporo czasu, ja rosłem, nad światem przechodziły różne burze, 
wydarzenia i wypadki, które zacierały się w umyśle, a czas płynie nieubłaganie 
naprzód i szybko ucieka, trudno go dogonić – a któżby tam pamiętał o jakimś 
Wojtku włóczędze. Na ciemnym tle leśnej ściany, w malowniczym ustroniu na 
Czarnej pod borem jest leśniczówka, a obok mała chatka z maleńkim okienkiem. 
Tuż obok tej malutkiej chateńki, odbywało się huczne wesele leśnika, na którym 
ja miałem zaszczyt znaleźć się ze swoim zespołem. Nie tyle interesował mnie 
bogaty dom, huczne wesele i liczne na nim towarzystwo, ile maleńka ta chat-
ka. Zapytałem więc gości weselnych o nią i jej mieszkańców, bom już tak chciał 
wszystko wiedzieć. Objaśniono mi natychmiast i powiedziano, że tam mieszka 
tkacz taki, co płótno z nici wyrabia, a to małe okieneczko służy mu do oświetlenia 
czółenka, kiedy puszcza go między osnowę, o czym się sam wkrótce przekona-
łem, gdyż podczas przerwy obiadowej nie omieszkałem odwiedzić tkacza i zo-
baczyć, jak się płótno wyrabia. Tenże poinformował mnie dokładnie i obeznał124 
z tą robotą uskarżając się przy tym na żonę, która była bardzo młoda, a on stary, 
że go nie chce słuchać i pomagać mu w pracy. – No cóż, tak już bywa na świecie. 
Później dowiedziałem się, że ona umarła, a on żyje. Podczas rozmowy z tkaczem 
zauważyłem mężczyznę w podeszłym już wieku siedzącego ze skrzypcami na 
przypiecku. Był to Wiedeńczyk, którego ja nie poznałem. Zmienił się, obrósł jesz-
cze bardziej w swoje bakenbardy. Był dosyć skromny i nie wydawał mi się wcale 
taki groźny, jak go osądzali i mnie opisali koledzy muzykanci z Trzebosi. Obydwaj 
z tkaczem pasowali do siebie, stanowiąc dobraną grupę jak święty Cyryl i Meto-
dy, którzy również byli wędrownikami. Swój swojego zawsze znajdzie, bo i tkacza 
od czasu do czasu mania wędrówki ogarniała i robił sobie kiedy, niekiedy wypa-
dy, i jako taki zaprzyjaźniłem się z nimi. 

Po pewnym czasie znalazłem się na Pogwizdowie za Wisłokiem, u Lecha Ka-
rola po kalendarze, i tu spotkałem Wiedeńczyka ze skrzypcami, z którymi on jak 
widać nigdy się nie rozstawał, i znów tworzyli dobraną parę lekkoduchów, jeden 
oprawiał kalendarze, a drugi mu przygrywał przy tej robocie, a obaj nie mieli nic 
z tego. W złotej mgle, oblani aureolą zachodzącego słońca, która równomiernie 
wkradała się maleńkim okienkiem do tej przytulnej izdebki, wyglądali jak święci 
pańscy. Bardzo mi się spodobali i miło spędziłem tych parę chwil z nimi, gdyż 
lubiłem podobne ciche i spokojne towarzystwo, w przeciwieństwie do wesel-
nych, pijackich orgii. Było to 13 kwietnia 1937 roku, długo ten dzień pozostał mi 
w pamięci. Był to dzień, który należał do najpogodniejszych dni w moim życiu.

Jeszcze raz grając na weselu w Palikówce spotkałem się z Wojtkiem. 
Krążył wówczas koło domu weselnego jak stary wyżeł. Poznałem, że jest 
głodny i wyniosłem mu pokrzepę125 w postaci dużej kromki weselnego placka 

124  Obeznać – zapoznać.
125  Pokrzepa – posiłek.
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z masłem i serem oraz oddałem mu swoją porcję piwa i wódki. Przyjął wszystko 
i cichym głosem podziękował, albowiem był już słaby. Ostatnim razem, a było 
to we świtanie rano już późnią jesienią, zobaczyłem go już mocno pochylonego 
i zgarbionego od ciężaru lat, znów, jak i po raz pierwszy, w Łące w gospodzie 
u Marcina Dygonia. Na swych skrzypeczkach w ganku wygrywał Szczęśliwe czasy 
nam się zjawiły. Może Dygoń, który na św. Marcina obchodził uroczyście swoje 
imieniny i obdarzył wprawdzie Wojtka jakimś drobnym datkiem, bo był dosyć 
zamożny, ale on, Niemiec Wojtek, już nigdy szczęśliwych czasów nie miał się 
doczekać, o których tak całe życie marzył i tęsknił. Szron bielał pod nogami 
i skronie Wiedeńczyka pobielały szronem. Słaby był i smutny, a skrzypeczki 
chrapliwym i świszczącym głosem jak pisklę się skarżyły. Była to ostatnia pieśń 
Wojtkowa, pieśń smutku i boleści przypominająca bliski koniec Wojtkowej 
wędrówki na tym padole. Oczy Wojtkowe zamglone i bielmem zachodzące, 
bez blasku i wyrazu, nawet już i łzy ostatniej wytoczyć nie mogły. Niedługo już 
pożył. Niebawem usłyszałem, że rozstał się z życiem i skrzypeczkami swoimi, 
a powędrował w dalekie nieznane nam światy. 

Profesor Dragan Michał z Łukawca uwiecznił jego podobiznę i w swoich ar-
chiwach umieścił, a ja zachowałem go w pamięci i dla wspomnienia potomnych 
tych parę słów o nim napisałem.

Napisał J. Ryś.

Świr, świr za kominem

Szanowny i drogi Panie! Przypominam sobie i plącze mi się po głowie, że 
kiedyś był Pan w zamiarach napisania książki o „Wiejskich muzykach wesel-
nych”. Może ta książka jest już na ukończeniu lub może niezaczęta jeszcze, toteż 
dla przypomnienia zasyłam Panu okruch na przyczynek i przynętę, jakim wy-
grzebał z mojej pamięci, z prośbą o umieszczenie go do wyżej wspomnianego 
opowiadania. Oto i on.

Józef Ryś, Stanisław Sierżęga z Łukawca, skrzypek.
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wesele POd gruszą

Cisek Józef, muzykant klarnecista z Trzebosi, tak był umęczony tym gra-
niem, że nieraz powracając z wesela, spał idący, a spał tak twardo, że jego towa-
rzysze, nieraz rozmaite figle z nim wyprawiali, a on się nie rozbudził. Kładąc się 
spać po graniu, nigdy się nie rozbierał. Tak jak był ubrany, w kurtce czy w kożu-
chu, upadał najczęściej na wznak i tak sobie leżał, jak wołek zasypiając. Nosił on 
duże jak wiechcie sumiaste wąsy, które po pierwszej wojnie światowej już nie 
były w modzie. Raz podczas takiego snu koledzy obcięli mu jedną połowę tych 
wąsów, zaś drugą pozostawili nietkniętą. Robili to niezbyt delikatnie, ale on się 
i tak nie przebudził. Bardzo wówczas pociesznie wyglądał, kiedy po przebudze-
niu wziął klarnet do ust, nadął się jak archanioł Gabriel, oczy zwrócił ku powale, 
fujarę wzniósł do góry i zaczął jakąś dziką polkę na cały gaz rąbać tak, że zwrócił 
na siebie ogólną uwagę. Ten jeden wąs jak u chrabąszcza, nastroszył mu się 
i rozcapierzył na cały rozdęty policzek, a z drugiej strony nic, tylko pół gołej war-
gi. Wszyscy śmieją się do wypuku i patrzą na niego, a on nic z tego nie rozumie, 
aż mu podano lusterko, na które popatrzył i dopiero się pokapował, co zaszło. 
Zaczął narzekać na psotnych współzawodników i towarzyszy od muzyki. 

I tak pracował ten ubogi grajek: sobie na pożytek, Bogu na chwałę i ludziom 
ku radości, jak ten skowronek niewinny każdemu umiał dogodzić i każdego za-
dowolił tak, że nikt nigdy na niego nie narzekał. Aż raz przyszła zła chwila na 
niego. W cichą, gwiaździstą noc na Medyni Głogowskiej odbywało się wesele 
pod gruszą. Było co jeść, co pić, toteż i wesoło się goście bawili, raźno przytu-
pywali, bo muzyka, wśród której znajdował się i Cisek Józef ze swym klarnetem, 
grała raźno i skocznie. Naraz z cieni nocnych wyłonił się jakiś nieznany zbrodzień 
i z całej siły ogromnym kamieniem ugodził Ciska w samiuteńkie plecy. Upadł nie-
borak i z bólu gryzł ziemię wijąc się jak robak, płakał i jęczał żałośnie: O mój Boże! 
Mój Boże! Co ja jemu winien? Cekoj! Cekoj! – odgrażał się. Z dala dał się słyszeć 
szelmowski chichot chuligańskiej bandy. Zaś współzawodnicy i towarzysze nie-
szczęśliwego Ciska, uciekając spod gruszy do izby, aby i im coś podobnego się 
nie przydarzyło (a mogłoby się przydarzyć), zostawiając go leżącego pod gruszą, 
na odchodnym powiedzieli mu tak: Acha! Narobisz mu tyle, co Kasper suce w dziu-
rawej stodole. I umknęli. Takie było politowanie nad niedolą uczciwego człowieka 
i wiernego towarzysza. 

No cóż, tak już jest w życiu na świecie, że w niebezpieczeństwie każdy dba 
o całość swojej skóry i ratuje tylko siebie, a prawdziwych przyjaciół poznajemy 
w biedzie. I tak się stało, że Cisek sam do domu już nie doszedł, trzeba go było 
koniecznie do Trzebosi doprowadzić albo i odwieźć. Od tego czasu Cisek zaczął 
słabować i na granie przestał chodzić, gdyż brakowało mu tchu. Za niedługi czas 
dowiedzieliśmy się, że Cisek z Trzebosi umarł i tak przeniósł się na rajskie wesele 

w niebie. Prawdopodobnie Bojdy z Zalesia, tamtejsze muzyki, mu to zrobiły z za-
zdrości, że nie zawołano ich grać na to wesele i aby dokonać zemsty postarali się 
o ten siarczysty kamień, który dopomógł Ciskowi do lżejszego skonania. Ale cóż 
z tego? Nikt tego głośno nie mówił, bo pewności nie było, ni żadnych świadków. 
Gwiazdy mrugają. Noc cicha milczy, a Cisek? Śpi sobie spokojnie w ciemnym, 
zimnym grobie. Lelek tylko od czasu do czasu w swoim bezszelestnym locie uka-
że się nad jego mogiłą, a dzika polna grusza żywym przypomina ten wypadek.

Cześć jego pamięci!

Józef Ryś, czerwiec, Boże Ciało 1970 roku

Józef Ryś, Trzej bracia muzykanci.
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Józef Ryś, Skrzypek. Józef Ryś, Skrzypek z papierosem.
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Józef Ryś, Odgrywiny.

Józef Ryś, Szynkarz.

Józef Ryś, Muzyki idą.
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Józef Ryś, Chodzony.

Józef Ryś, Pije Kuba do Jakuba.Józef Ryś, Śpiewaki weselne.
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WIERSZE

Wiejski krajobraz namalowany przez Józefa Rysia.
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Dla Ciebie

I

Przez szumiące łany zbóż 
Przez płynące zdroje 
Ślę Ci moje pozdrowienia 
O serce ty moja

Ślę Ci moje pozdrowienia 
Ślę Ci serca uderzynia 
I skowrończych pieśni pienia 
w nieuchwytną dal 
Bo mi czegoś żal jedyna 
Bo mi czegoś żal

Oj nie żal mi samej Ciebie 
ani twoich ust mi żal 

Ni policzków purpurowych 
ani twoich włosów płowych 
ani twoich ócz błękitnych 
Co gdzieś patrzą w dal bezkresną 
Co gdzieś patrzą w dal.

Żal mi tylko pieśni drgania 
Żal mi tylko duszy łkania 
Żal mi tego co nie wróci 
co minęło co tak smuci 
co tak piecze co tak pali 
co w przeszłości ginie dali 
wpośród życia burz i nie wróci już.

II

Choć ty dla mnie niczym jesteś 
Choć zginęłaś w mrokach dni 
lecz moja myśl upragniona 
moja dusza rozmarzona 
wciąż o tobie śni jedyna 
wciąż o tobie śni.

Śni o łąkach tych kwiecistych 
O tych trawach powłóczystych 
O tych miedzach wąskich długich 
wśród szerokich pól

Na rozłogach na przydrożach 
Przy zachodu słońca zorzach 
Tam został mój ból i smutek 
Tam został mój ból

Tam została moja młodość 
moja radość moje sny 
moich marzeń nić srebrzysta 
moich uczuć fala czysta 
Tam zostałaś ty jedyna 
A po tobie łzy!

III

Ślę Ci srebrny odgłos dzwonka 
i tę ranną pieśń skowronka 
i siną tę mgłę w świtanie 
I bociana klekotanie 
I te blaski słonka złote 

moje smutki i tęsknotę 
nic mi nie trza już bez ciebie 
wszystko oddam Ci od siebie 
pozostanę sam

Bom już taki szczery tobie 
Nie zapomnę Cię aż w grobie 
I wszystko Ci dam jedyna 
I wszystko Ci dam

Dam Ci wszystkie pieśni moje 
Dam Ci serca uczuć zdroje 
Dam Ci mojej duszy tchnienia 
moje myśli my marzenia 
wszystko wszystko tobie dam 
pozostanę sam bez ciebie 
pozostanę sam

Bo mi nic już nie potrzeba 
prócz kawałka tego nieba 
Tego nieba błękitnego 
Tego gaju zielonego 
i słonecznych lic 
i tych gwiazdek co migocą 
i tych zórz co zachód złocą 
a pozatem nic już więcej 
a pozatem nic!

IV

Choć mi Ciebie nie potrzeba 
ni miłości twej 
ni litości ni westchnienia 
ni uśmiechu ni spojrzenia 
komu chcesz to daj to wszystko 
komu chcesz to daj

Ale wspomnij czasem z dali 
i na mojej pieśni fali 
spłyń do mnie we śnie 
i ukołysz mnie jedyna 
boś ty moja jest dziewczyna 
boś ty zawsze zawsze moja 
i anielska postać twoja 
niechaj strzeże mnie

Niech unosi się nade mną 
czuje ze mną cierpi ze mną 
niech cierpienia moje koi 
Serca mego rany goi 
Bo tak wszystko szarpie rwie 
Ach jak boli boli mnie

I niech czuję Cię przy sobie 
Wszystko wszystko oddam tobie 
moje życie serca bicie 
sny marzenia pieśni pienia 
moje radość smutki moje 
wszystko droga wszystko twoje 
moje łkania moje łzy 
wszystko zabierz sobie ty!

Teraz ślę Ci w pozdrowienie 
Niebo całe całą ziemię 
Purpurowe zórz słońce złote 
na wesele na ochotę 
Księżyc blady gwiazdy skrzące 
i uczucia swe gorące 
i duszę Ci swoją ślę 
Tylko wspomnij mnie choć czasem 
Tylko wspomnij mnie!



110 111

IV. wIersze IV. wIersze

JR, Łąka, dnia 27 grudnia 196?1

[***]

Czy wspomnisz sobie czasem 
O Złociusieńka ty złota o perło ty najdroższa 
tę studnię naszą u płota 
I tę niedużą chatę i ten mleczny gościniec 
te wierzby rosochate co się wiją jak wieniec 
na około pół naszych listeczkami szeleszczą 
szumią sobie i szemrzą jak muzyka słuch pieszczą 
niby grają śpiewają niby drzemią czy dumią2 
to znów ptaszek zakwili one stoją i szumią  
Może już zapomniałaś najśliczniejsza ty miła 
wstęgi starych dróg polnych któremiś tu chodziła 
A te łany zbóż złotych przeplatane atłasem 
maków modrych bławatów czy wspomnisz sobie czasem 
Przypomnij sobie złota nasze wody i błota 
i te łąki zielone i te brzozy plecione 
i te nasze świtania co dzień z mroków wyłania 
różam wschód maluje a parami mgieł snuje 
I to słońce wschodzące i te kwiaty na łące 
i ten pastuszek bosy co gna bydło wśród rosy 
śpiewa sobie oj dana wspomnij sobie Kochana 
Poranek już nadchodzi 
słońce wyżej się wznosi 
Bocian po smugach chodzi 
kosiarz łąkę już kosi 
i jakże to zapomnieć 
takie cudne obrazy 
te chaty strzechą kryte 
i te krzywe przyłazy3 
i te pieśni skowrończe 
i te pszczółki brzęczące 
I ten cmentarz za wioską co tam często chodziłaś 
i w nim mogiłę ojcowską co się na niej modliłaś 
i ten kościół z dzwonnicą otoczony lipami 
i w nim się też modliłaś o szczęście między nami 

1  Rok nieczytelny.
2  Dumać – zamyślić się.
3  Przyłaz, prawdopodobnie chodzi o przełaz, czyli poprzeczną ławeczkę 
w płocie do przełażenia, zwykle w połowie wysokości płotu.

A kiedy nad wieczorem purpura błyśnie zorze 
Gdy szary zmierzch zapada dzwon głosi Imię Boże 
to ja wtedy siadałem na progu waszej chaty 
i w myślach cię pieściłem jak najcudniejsze kwiaty. 
Pamiętasz te wieczory kiedy o szarym zmroku 
na firmamencie nieba gwiazdka zabłysła w oku 
Potem druga i trzecia i tysiąc koło siebie 
jakby ich pełną garścią porozsiewał po niebie 
ty na nich si patrzyłaś i o szczęściu marzyłaś 
i dola Cię niemiła ode mnie odpędziła. 

Lirnik wioskowy

Skrzypko ty moja śpiewna 
z czarodziejskiego drewna 
zrobiona 
Skrzypko ty moja kochana 
wymarzona droga umiłowana 
Nagrany jestem i grałbym 
wciąż jeszcze 
wkiedy ja skrzypko z tobą się napieszczę 
nagrany jestem i wciąż mi 
grania chce się 
a echo niesie cichy wiatr po lesie 
Grać nie przestanę choć mię  
boli ręka grać nie przestanę 
choć mi serce pęka 
Graj skrzypko moja skrzypko 
ukochana 

Z czarodziejskiego  
drewna zbudowana.

Dana moja dana  
Skrzypeczko drewniana 
Taka rzewna taka śpiewna 
piosenka kochana.
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O! gdyby słonkiem…

O gdyby słonkiem tym złotym 
Albo choć tym gwiazdki promykiem 
Spłynąć tam do – Ciebie! 
Albo na niebie zabłyśnij mi z rana

Ukaż się w cieniach nocy 
Ukaż w tych mgłach świtu 
Albo w tych białych chmurkach 
Wśród niebios błękitu

Oj płynąłbym do Ciebie 
Jak do życia raju 
Jak do szczęścia wiecznego 
I jak ptak do gaju

Tak ja tęsknotę wielką 
Odczuwam do Ciebie 
I tak miłuję Ciebie 
Jak Boga na niebie

Uklęknąłbym przed tobą 
I z radosnym okiem 
Karmiłbym się i pieścił 
Wciąż twoim widokiem

I śmiałbym się i płakał 
I z dziecka zwyczajem 
Nie mógłbym się nacieszyć 
Słodkim życia rajem

I patrzyłbym się zawsze w twe błękitne oczy  
Przejrzałbym się w kryształach 
Twej duszy uroczy 
I byłbym już w prawdziwym 
Tego świata niebie!

Ach! Gdyby błyskawicą…. 
Jam lecieć do Ciebie.

[***]

Oj przeszły lata anielskie 
niewinne, pasterskie, sielskie 
I ty we świat iść musiałaś 
pamiętasz jak mnie kochałaś 
Dziś wyrosłaś spoważniała 
Lecz już nie ta moja mała 
Którą w wiośnie życia pieszczę 
czy pamiętasz? Kochasz jeszcze?

 

Potęga miłości

Przez zielone łany i przez bór szumiący 
Daję tobie pocałunek gorący kochany 
Dałbym ci jeszcze kwiaty maki bławaty 
co kwitną życie bo ich tak lubicie i ciebie nad życie 
Że ja tak lubię ciebie 
zaszumcie wierzby! Wy wiecie 
czy ja tak kocham jeszcze  
kogoś na świcie? 
powiedzcie gwiazdy na niebie! 
Bo ja już więcej słów nie wypowiem 
Niech za mnie mówi świat 
Niech szumią zboża niech szemrzą wody 
Niech mówi o tem każdy kwiat 
niech ptak zakwili w gęstej leszczynie 
Mojej dziewczynie 
Że ja tak kocham i w żadnej chwili 
Mojej miłości nie zmienię 
Niech także mówią o tem niebiosy i perły rosy 
i mgły i chmury niech zagrzmią z góry 
I tęczy wstęga że miłość to jest potęga! 
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[***]

Tak mi ciebie brak najdroższa  
Tak mi ciebie żal 
Dnie bezbarwnie szaro płyną 
Mknie godzina za godziną 
Zimno pusto tak.

Tak mi brak jest serca twego 
Jasnych w oczach lśnień, 
Nieba słońcem zalanego 
Mego szczęścia jedynego 
I radosnych drżeń.

Tak mi ciebie brak jedyna 
tak mi ciebie brak 
Serce tylko cię wspomina 
I tęsknoty mgłę rozpina, 
Tak mi ciebie brak!

Józef Ryś, 2 października 1932

 
Ulewy wiosenne kwiecień maj i czerwiec 1962 rok

Jak się zaczęło w kwietniu 
przez maj i przez czerwiec 
tak lało bez ustanku 
kapało bez przerwy

Rozpłakało się niebo 
zachmurzone płacze 
Kiedy ja cię kochane  
słoneczko zobaczę.

Takeś znikło jak paproć 
a wielka cię szkoda 
Kiedy znowu powróci 
kochana pogoda

Bez ciebie tak nam przykro 
cały świat się smuci 

Kiedyż znowu to słońce  
i radość powróci

Już drugi miesiąc leje 
a leje tak wściekle 
wszędzie woda zalało 
nawet ogień w piekle

Wszystkie kotły piekielne 
Katusze i kaźnie 
pozostały zalane 
zmieniły się w łaźnie

Trzeba by Bogu piekło 
od nowa budować 
zamiast pieców baseny 
i łodzie budować

I byłoby to piekło  
całkiem w innej modzie 
zamiast wózków z paliwem  
pływałyby łodzie

Jeszcze by lepszą Jezus  
dał diabłom wygodę 
Gdyby w piekle jak w Kanie  
zmienił w wino wodę.

Wiosna

Idzie pełna uroku i krasy 
i kogoż ona nie nęci swem przepychem 
i bogactwym4 zieleni i kwiatów?

Idzie jak strojna dziewoja 
przez szare pola, – lekkim otulona wiatru podmuchym5. 
Hymn uwielbienia ptaszki jej dzwonią. 
Idzie władczyni potężna,  
aby nam rzucić garść darów  
swoich przecudnych, a serca nasze 
nadzieją krzepić!

4  Bogactwym – bogactwem.
5  Podmuchym – podmuchem.
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Łącka szopka 

Hej, posłuchajcie nadobne łącanki,  
W maleńkiej chatce, u Bronki Rejmanki 
Dzisiejszej nocy stała się nowina:  
Tam jest dziecina. 

Koło Piecucha, przy rozstajnej drodze,  
Kuł kowal z młotem przy Bronce niebodze,  
I taka to rzecz jej się przytrafiła, 
Że porodziła. 

Więc niedaleko, też tam jej szukajcie,  
A koło kuźni Frankowej pójdziecie.  
Do niskiej chaty we drzwi zapukajcie,  
Tam ją znajdziecie. 

Wypadki różne po tym świecie chodzą,  
Jedni mrą z głodu, a drudzy się rodzą.  
I jeszcze więcej tych ubogich dzieci  
Z nieba nam leci. 

Dziwię się bardzo, że w dwudziestym wieku  
W Betlejem szukasz dzieci, ty człowieku  
Nie widzisz ich tu pomiędzy swojemi,  
Na naszej ziemi. 

Aż w Betlejemie nie trzeba ich szukać,  
Do biednej chaty tu, w Łące zapukać.  
Tu naprawiajmy, stare i odwieczne  
Krzywdy społeczne. 

Bieda na świecie wciąż niedolą orze,  
Więc bierzcie z sobą, jak który co może. 
Nie odciągajcie, tylko się pospieszcie 
I jem zanieście. 

Więc Stach Paciocha weźmie mu pokładki,  
I dziką kaczkę też dla jego matki.  
Mleka spod masła dla małego pana  
Wleje z pół dzbana. 

A gdyby mu jeszcze przywidziało,  
Że coś brakuje, lub może za mało  
Weźmie jędora6, co wczora z wieczora  
Wsadził do wora. 

Jędruch z Terliczki, ów pastuch gromadzki,  
Niechaj wyciąga spod przydacha taczki 
I pcha do Bronki dętą gołębicę i  
Kotną królicę. 

Janek Worowiec złapie grzybek tłustych, 
A na dodatek garnuszek kapusty 
Talerz śmietany na dobre śniadanie,  
By miała ssanie. 

Za niem Jan Burłaj znowuż jej zaniesie  
Jaja, co w lesie bażant mu naniesie  
By nie morzyła kochanego dziecka 
Owa owiecka7. 

A Koń, psia dusa8, tak upominają  
Sowę Matusa, co w komorze mają  
Aby zanieśli chociaż jaką togę 
Przykryć niebogę. 

Więc Sowa Matus przestępują progi 
Niosą jej ryby, wszystkie co do nogi 
Które złapali wczoraj we Wisłoku 
Do swego włoku. 

Kasper Sierżęga także się znaleźli 
Razem z innemi też do izby wleźli 
Dali jej gęsie, co ze sobą mieli 
W małej kobieli9. 

Zaś Tadek Parduch pomiędzy innemi 
Pcha się do środka i włazi do sieni 
Idzie pobożnie, bo bardzo wstydliwy 
I bojaźliwy.

6  Jędor – indyk.
7  Owiecka – owieczka.
8  Dusa – dusza.
9  Kobiela (kobiałka) – pojemnik z łyka z obłąkiem.
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Zładował z rana dużą wiązkę siana  
Opałke10 siecki11, owsa pełne niecki.  
Niesie to wszystko, dla chudej krowiny  
Do tej gdowiny12. 

I Walas Wojtek też poprosił żony 
Aby mu wlała z liter samogony 
A na dodatek pachnącej kiełbaski  
Wydobył z faski13. 

A także z półki poździerał14 gomółki15  
I serki suche wepchał za pazuchę 
Zaś na dodatek kawałek słoniny 
By miała kszciny16. 

I Surowcowa też nie byli taka 
Nabrali grochu pewnie z pół przetaka17 
A na dodatek jeszcze i wędzonki  
Nieśli dla Bronki. 

Maryna także baba Węgrzynowa 
Co się w Łukawcu na pastwisku chowa 
Zanieśli chleba, co uzbierał Jonek 
Ze cztery kromek. 

Jantek Bryskiewicz też nie był od tego 
By nie ratował człowieka biednego 
Dał polędwicę, co wędzioł w kóminie18 
Bo zabioł19 świnię. 

10  Opałka – koszyka o owalnym kształcie, nie posiadający pałąka.
11  Siecka – sieczka, czyli słoma drobno pocięta dla zwierząt.
12  Gdowina – dziecina wdowy.
13  Faska – beczka do przechowywania produktów spożywczych.
14  Poździerał – pościągał.
15  Gomółka – regionalny przysmak, uformowany z sera stożek, z dodatkiem 
kminku ziół, i wysuszony.
16  Kszciny – chrzciny.
17  Przetak – duże okrągłe sito do ręcznego przesiewania.
18  Wędzioł w kuminie – wędził w kominie.
19  Zabioł – zabił.

Pinkwas i Judka i Mojsiek z Majdanu 
Też się pokłonić przyśli20 tymu21 panu.  
Gdy go ujrzeli, to go przywitali,  
Kurę mu dali. 

Niemało takich pasterzy jest w Łące 
By zanieść mogli i dać dary Bronce 
A stać ich było na wszystko bo mieli 
Lecz dać nie chcieli. 

Jakoś po trochu wszyscy się złożyli  
Bronce pomogli i ją pocieszyli 
Resztę jej dają Rady Narodowe 
Polskie Ludowe.

Dziwnie się plecie na tem bożym świecie 
Nie jesteś w stanie mój ty mości panie 
Wszystkiem dopomóc w izbie i w komorze 
Zachowaj Boże.

Cipcia z Kawalcem pokazują palcem 
Że z Kuba Wojtek też nie mają portek 
A więc i dla nich coś by się przydało 
Bo mają mało.

Dziurę załatasz już drugie wyłażą 
Jednego wesprzesz znów się inni swarzą 
Jednych ponosi zbytek i swawola 
A drugich? Gnębi zła dola.

Choćby na ziemi nie wiem jakie bogi 
Chciały sprostować i rzeki i drogi 
Nigdy nie będzie na świecie równości 
Przez ludzkie złości!

Józef Ryś

20  Przyśli – przyszli.
21  Tymu – temu.
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Miłość i wiosna

/ Wieczór na wsi / 

Gdzieś tam słonko za lasem  
daleko zachodzi. 
U studni na ligawce22  
parobek zawodzi.  
A w szuwarach na stawie  
zakumkały żaby 
Na pogródkach23 posiadły  
i chłopy i baby.  
Bo wieczór był majowy, 
gwiazdy już na niebie 
Przy pełni księżycowej  
mrugają na siebie.  
Chrabąszcze i komary  
brzęczą na przemiany  
Nietoperz bezszelestny  
też wyruszył w tany. 

W olszynowych zagajach  
w opłotkach przy chatach  
Na przydrożnych rozstajach  
stanęli na czatach  
chłopcy by z dziewczętami  
spotkać się posiedzieć  
Wielką jem swoją miłość  
szeptem wypowiedzieć. 

Z konikami na nockę  
jedzie pastuch bosy,  
Śpiewa: Miłość się rodzi  
z biedy i rozkoszy.  
Piosenka brzmi czasami  
smutna lub radosna,  
„Bo wiosna to jest miłość,  
A miłość to wiosna”.

22  Ligawka – ludowy instrument dęty, w formie rogu, wystrugany z drewna.
23  Pogródek – próg przed domem.

Powrót muzykantów z wesela

I kiedy pszczoły z kwiatów wracają do ula  
Sytne pyłkiem i miodem gdzie jest ich matula 
Tak i oni ciężarni24 do domu wracają,  
Bo i oni jak pszczoły w domu matkę mają. 

Ażeby nie powracać z rękami próżnemi 
Tak się obładowali ciastami różnemi 
Słodkiemi łakociami wypchali kieszenie  
Bo już takie z chytrości mieli pokuszenie. 

Kieszenie i zanadrza, i brzuchy i biusta 
Tak były spakowane, a, nawet i usta  
Dobrze były spakowane, stale źwieke25 paśli [przeżuwali] 
Aż dopóki szczęśliwie do domu nie zaszli. 

A jak się oddalali, syn z ojcem kochani 
Tak z dala wyglądał, jak napompowani 
Nogi kabłąkowate cienkie jak cybuchy 
Kałdun gruby jak beczka, a na twarzy suchy

Tak jeden jak i drugi do siebie podobni:  
Ojciec stary, syn młody, kawaler nadobny.  
Szli blisko obok siebie, prawie bok przy boku,  
Zbliżając się do domu, przyspieszali kroku. 

Już z sinej mgły do góry wypłynęło słońce,  
Już i rosa perlista wysycha, na łące 
Gdzieś z oddali, od wódy26, dwie nikłe postacie  
Słabym i chwiejnym krokiem zdążają ku chacie. 

A w chacie: na nich czeka, stojąc koło progu  
Matka: – Wracacie? Chwała Panu Bogu!  
Cali, żywi i sytni, a obładowani 
– Ach! Witajcie, witajcie! moi ukochani!

24  Ciężarni – z ciężarem, z ładunkiem.
25  Źwieka – żuchwa, szczęka.
26  Wóda – woda.
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Sielanka

Dzwoni ptaszek pieśń radosną 
Koło miedzy wierzby rosną 
U stóp wierzby płyną smugi 
a wzdłuż smugi zagon długi

Na zagonie dziewka stała 
A wkoło niej grzęda biała 
Na murawie koło dziewki 
Na fujarce rzewne śpiewki 
Gra pastuszek a wśród grania 
Płynie rozkosz miłowania

Co ja lubię

Lubię ja to słonka i księżyc w wieczorze 
I tę czarną rolę i to złote zboże 
Miły mi skowronek dzwoniący w niebiosy 
Te zielone łąki błyszczące wśród rosy 
Lubię ja te zorze z wieczora i z rana 
Na dachu słomianem białego bociana 
Lubię i te kwiaty co wyrosły z wiosną 
Lubię też piosenkę tęskną i żałosną.

Tęsknota

Czemu tak dumasz wierzbo stara 
Co cię tak smuci? 
Czemu smutno szeleści liść twój 
Że młodość twa nie wróci?

Gdzie te dnie młodości 
Mojej i twojej kochane? 
I te wróbli świergoty 
Na twych gałązkach umiłowane?

Wróbel świergoce 
Gdzieś słychać smętne piosnki pastusze 
Słońce migoce 
Lecz pustka zalega duszę

Napisał w roku 1933 Józef Ryś 

Uroczy sen 
 
Śniła mi się nad wodą 
urocza wioseczka 
A przez wioskę nad stawem 
ciągła się dróżeczka 
A wzdłuż drogi słomiane  
Chaty pochylone 
A za chatami pola 
i łąki zielone.

Gdzie wioseczka, gdzie rzeczka  
I gdzie chatka mała 
Koło drogi nad rzeczką 
dzieweczka siedziała 
A na łąkach derkacze 
stukały jak tkacze 
Kiedy ja cię znów moja 
dzieweczko zobaczę.

Już z oddali zatrąbił swój hejnał stróż nocy 
Zbudziłem się i zniknął cudny sen uroczy 
Pierzchnął i prysnął jakby ta bańka mydlana 
Kiedy cię znów zobaczę ma wizjo kochana.

Powróćcie jeszcze do mnie  
moje sny kochane 
Sny cudowne urocze 
Sny niezapomniane 
Sny radości sny marzeń 
niczem młodość stracę 
Niech was jeszcze ostatni  
raz w życiu zobaczę.

Ach nie wróci nie będzie 
już tego co było 
To marzenia młodości 
to się tylko śniło 
Znikło i bezpowrotnie 
już nigdy nie wróci 
Serce drży oczy płaczą 
a dusza się smuci.

Napisano dnia 5 maja 1962 roku

Józef Ryś, Z fujarką.
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Bieda

Siadła pani na zapiecku,  
A na imię jej jest bieda.  
I dokucza nam i dziecku,  
Wygnać się jej z chaty nie da 
– bo to bieda. 

Jedna stówka, to za mało  
– Dwie na tydzień by się zdało.  
Lecz kukułka nie wykuka,  
A poszukać wielka sztuka 
– nie poszuka. 

Ukraść się nie da nikomu, 
Ani też zdefraudować.  
Bieda zawsze siedzi w domu, 
Nie ma wcale co rachować 
– trza czarować. 

I nie ma o co zahaczyć,  
Aby można się wzbogacić. 
Zawsze w domu coś brakuje,  
Bieda biedną biedę kuje 
– nic nie folguje.

Ktoś by ci coś obiecywał,  
Kiedy ciebie bieda bije.  
Czekaj psie aż baran zdechnie...  
Baran sobie ciągle żyje  
– pies z głodu wyje. 

Biedna bieda jeść ci nie da, 
Chociaż ciebie tak miłuje.  
Nie szczędzi nikogo bieda,  
Czarne łoże ci zgotuje 
– bo cię miłuje. 

Ona ciebie znajdzie wszędzie, 
Gorzkiemi łzami cię zmyje. 
Niczem złote słońce wzejdzie,  
Rosa tobie oczy wyje  
– a nie odejdzie. 

Ale, trudno się nazywa  
– Bieda była, jest i będzie.  
Ona za biednem człowiekiem  
Krok za krokiem pójdzie wszędzie 
– jej nic nie będzie. 

Świerszcz zaświerkał  
Gdzieś tam w sieni...  
Kiepskiej doli nic nie zmieni; 
Choćbyś nawet stawiał karty 
– bo już taki los uparty. 

Słowik śpiewa w jarzębinie,  
Miesiąc minie, rok przeminie...  
Bieda piszczy gdzieś w kominie,  
Śpiewa słowik w jarzębinie  
– bieda w kominie. 

Już bociany powróciły 
I czeremchy zabielały. 
Drzewa się zazieleniły,  
Kwietne łąki się przyśniły  
– komu świat miły? 

Ponad góry, gdzieś daleko,  
Poza lasy... poza pola...  
Od człowieka myśl ucieka,  
Pozostanie zła niedola 
– Boża wola. 

Miłościwy, wielki Panie! 
Co my teraz mamy robić?  
Na Twe święte zmiłowanie,  
Trzeba z biedą w parze chodzić 
– bo co zrobić?
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Hula hop (fragment)

Hula, hula, hula hop 
Hula stary, młody chłop 
Hopaj, hopaj, hopaj hula 
Hula stara i smarkula

Hula brzydka, hula ładna, 
która sprytna, która zgrabna, 
Hula mądry, hula głupi, 
Kto se tylko kółko kupi.

A kto nie ma za co kupić, 
Musi gdzieś forsy ułupić. 
Albo komuś dobrze życzyć, 
Kółka od niego pożyczyć.

Hula hop, kręć się koło 
Hulaj, śpiewaj, a wesoło 
Hej kółeczko, kręć się, kręć. 
Hula każdy, kto ma chęć.

I poważna, i rozsądna,  
Która tylko tańca żądna. 
Rozpustnica i uczciwa,  
Która tylko tańca chciwa.

Hula hop! Hulaj dyna, 
Hula Kaśka i Maryna. 
Hula Maciek, hula Wojtek, 
choćby nawet ni mioł27 portek.

Choć pożałowania godne, 
hula każdy, bo to modne. 
Hula każdy, bo to szyk, 
hulaj dusza tylko mig.

I dla dobrego przykładu, 
Hulaj kmieciu, hulaj dziadu, 
Czy stąd jesteś albo skąd,  
Hulaj diable, trzy dni świąt. 

27  Ni mioł – nie miał.

Taniec różny jest na świecie, 
Sami o tem dobrze wiecie. 
Ale takie hula hopa 
nie dla chłopa, nie dla chłopa.

Dawniej Wojtki, Sobki, Maćki, 
Jadały razowe placki 
I hulały na zabawach 
Polki naraz aż po ławach.

Jak sobie chłop podniósł nogę,  
jak uwalił o podłogę, 
Jak się nadął, jak se stęknął, 
A u portek stężnik pęknął.

Wieje wietrzyk od ogroda, 
Naszych starych tańców szkoda,  
Co ich tańczyli ojcowie 
Nie chcą tańczyć ich synowie.

Takie czasy, taka moda 
Na to też święcona woda 
Nie pomoże nie daj Boże 
bo inaczej być nie może.

Trzeba hulać hula hopa, 
choć to taniec nie dla chłopa. 
Ale trudno za postępem  
Trzeba kroczyć szybkim tempem.

Napisał Rys Józef w Łące 
dnia 6 lutego 1960 roku

 

Józef Ryś, Hula hop.
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Józef Ryś, Zimowa pogawędka



130 131

V. opowiadania V. opowiadania

Józef Ryś, Santa Lucia.

santa lucia

Były w Polsce takie czasy,  
Że chłopi jedli i pili, popuszczali pasy! 

W roku pańskim 1945, zaraz na początku rządów demokratycznych, kiedy 
to wszystko jeszcze nie było ujęte w karby, państwo nie szło chłopom z pomocą, 
jak to jest dzisiaj, nie opiekowało się, ale i nie zdążyło tak dokładnie wyracho-
wać, ile to miarek owsa, bobu, wyki, ziemniaków i wiele, wiele innych produktów 
strączkowych i niestrączkowych chłopu się urodziło. Ile tuczników, baranów, by-
ków, wołów, bawołów i innego żywca chłop nahodował, aby państwu na obo-
wiązek z wielką uciechą odstawić. Bywały nawet takie czasy, że chłopi z muzy-
ką i ze śpiewem zboże do punktów skupu odwozili. Natomiast państwo dzieliło 
chłopów pańską ziemią z reformy. Panowie poszli sobie w dal, a inni się jeszcze 
nie odrodzili. Chłopi wówczas żyli bez kurateli i opieki państwowej, nie płacili po-
datków i nie wywiązywali się z żadnych obowiązków wobec państwa, a używali 
prawdziwej i wprowadzonej od wieków wolności na cały gaz, nie troszcząc się 
ni o co.

W tym to błogim czasie chłopi sadzili sobie po pół morgi bakonu1, toteż 
dymili jak z lokomotyw, aż chmury stały z tego dymu. I pędzili samogon, ile kto 
chciał i jaki się komu podobał, bo im nikt w paradę nie wchodził i nie przeszka-
dzał. Pędzili z ziemniaków, ze zboża, z malasu2, a nawet i z tej larugi3, co się 
w ustępach4 nachodzi, też niektórzy próbowali ciągnąć. Handlowali tym i pili do 
wypuku, częstując się i dzieląc nawzajem z babami i dziećmi. Wszystko chodziło 
pijane. Do dziś dnia mile i z lubością wspomina się te czasy. Niemcy grabarze 
poszli sobie het, a chłopi po nich samogonem goili swe rany. Dopóki drudzy zno-
wuż nie zaczęli pomału załazić im za skórę i nie zabraniali owej swawoli. 

W tym to czasie jeżdżono masowo do cukrowni w Przeworsku z wielki-
mi baniami po malas, z którego małym kosztem i bardzo łatwo otrzymywano 
życiodajny wyskok, zwany ogólnie bimbrem. Gaszono nim pragnienie, goszczono 
się też nim w każdej chałupie i o każdej porze, jeden drugiego pytając: Wyście ta 
już gnali? – A juści – odpowiadał sąsiad. – Przyniosłem wam nawet skosztować. – 
A spatrzojcie ta i naszego – zagadywał drugi, wyjmując butelkę z szafy i tak się 
zwykle rozpoczynało. 

1  Bakon – tytoń.
2  Malas a. melasa – słodki, ciemnobrązowy, gęsty syrop, produkt uboczny produkcji cukru np. 
z buraków cukrowych. 
3  Laruga – błoto, tu chodzi o kał.
4  Ustęp – ubikacja, wtedy na wsiach niewielka zamykana od wewnątrz budka, zazwyczaj wol-
nostojąca, z umieszczoną poziomo wewnątrz deską z otworem nad suchym dołem, do którego 
wpadają fekalia.
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Stefka Szczurowa także pojechała do Przeworska. Wzięła ze sobą banię 
na czterdzieści litrów, więc powiedziała bratu Józefowi: Wyjdziesz ta po mnie do 
stacyj w Strażowie, to mi pomożesz przynieść tego malasu, bo sama nie dam rady 
przydźwigać. 

W rzeczywistości czterdzieści litrów tego towaru z odległości trzech kilome-
trów jak na kobietę to stanowczo za ciężko, toteż i wyszedł ten Józef. Po przyby-
ciu do domu zalano malasem kociołek i podpalono pod nim. Gdy się już dobrze 
zagotowało i zaczęło z rurki kapać, pokosztowano; bardzo dobry się udał. Więc 
napełniono dziesięciolitrowy gąsiorek tym przednim, a potem jeszcze z pięć li-
trów tego lichszego (ale też dobrego) do garnka ukapało. Gąsiorek umieszczono 
za łóżkiem od ściany, aby był całkiem bezpieczny, zaś te z garnkiem pod szaf-
ką na ławce postawiono. Stefka przygotowała się do podróży, ubrana galancie5 
przejrzała się jeszcze w lustrze, poprawiła pejsy, podczesała grzywkę nad czołem 
i rzekła do brata Józefa: Być tu w chałupie i nigdzie nie chodź, daj krowie jeść, umieś 
na malaskę, ugotuj kurom ziemniaków i pilnuj tej wódki jak oka w głowie. Pamiętaj! 
A ja polecę co tchu do Staromieścia poszukać kupca na samogon. Może i ślepej Pie-
kliny zapytam, czy nie mają miejsca na kilka liter bimbru. Bo trza pieniędzy za to pole 
z reformy zapłacić. No, już lecę, a ty zapal, postaw na blasze ziemniaki i zalej wodą. 
Tylko żeby mi się, Boże obraniaj, jaka szkoda nie stała w chałupie – upominała. – 
Dobrze, dobrze – mruknął Józef pod nosem. 

Stefka zarzuciła tyłkiem, fyrtła6 jak urzeczona, przeskoczyła przez próg, fiku 
kiciu, i już goni przez pola, jeno wiatr nią miota. I tak za parę minut znikła na 
horyzoncie jak pomroka7. Józef teraz pozostał sam w domu, ale niedługo trwała 
jego samotność. Gdy tak sobie łazi po izbie pogwizdując wesoło i nie spiesząc 
z robotą, zaskowyczała zawórka8 w sieni. – O, ktosi to idzie! – westchnął. Drzwi się 
otwarły i do izby wlazł Kulka Jędruś. 

Niski to był chłopak i drobny, ale wąsy miał sumiaste jak wiechcie, a wiecz-
nie nastroszone, bo ich ta nigdy nie uczesał. A i włosy takie same, i brwi jak przy-
dachy. Wyglądał jakby diabłu z wora uciekł, ale pomimo wszystko był to łagodny 
chłopina, jeśli nie był pijany. W pijaności odgryzał się każdemu, straszył bitką, ale 
że się go nikt nie bał, bo nikomu nie mógł dać rady, toteż bił chudą piąstką po 
różnych przedmiotach, kalecząc ją i obdzierając ze skóry. A potem płakał z bólu 
i zajadłości wołając: Sakrew! Macie kiedyście chciały, czekaj, jo ci pokaże – odgra-
żając się w ten sposób każdemu, ale nikomu nic nie zrobił. Tak było i dzisiaj. – 
Dzień dobry – rzekł. – A, dzień dobry, krzesnoojce9! Jak to dobrze, zeście ta przyszli, 

5  Galancie – elegancko.
6  Fyrnąć – uciec, oddalić się szybko.
7  Pomroka – ciemność.
8  Zawórka – rodzaj zamknięcia w drzwiach.
9  Krzesnoojciec – ojciec chrzestny.

bo mi się krątwi10 ogromnie. Stefka poleciała do Staromieścia, a może i do Rzeszowa 
wpadnie, a ja pozostałem sam i nie wiem, co robić. Kazała mi tu mlecną malaske 
umiesić, gotować ziemniaki, a ja nie wiem, jak się to brać do tego. – Psa! Co się tro-
pis? My tu ugotujewa. Dej drzewa, jo zapole, a ty zalej ziemniaki, a potym bedziewa 
świechtać na te prażycke11, jeno mnie tak cosi piece w gardle; ni mas ta odrobine cym 
poszalać? Słyszołem, żeście pono warzyły? – A, to jest, krzesnoojce, ale pełny gąsior, 
nie można ulewać, bo by Stefka zaraz poznała, a to jest przeznaczone na sprzedanie, 
jej tam potrzebno na coś pieniędzy, zresztą co mnie tam do tego. Ona by mi ślepie 
wydarła, łeb urwała, jej tu co ino nie widać. Zaczekajcie jeszcze chwile, jak przyjdzie, 
to was poczęstuje. A ja już nie chce z nią zaczynać, ona mnie tu nagadała, wy ją nie 
znacie i nie wiecie, czem ona pachnie. Niech ją kryminał zawali, a ja ją już nie chce 
naruszać. – O, tak, tak, sakrew! Bedzies sie boł głupi Stefki? Upuść kwaterkę, jo wypi-
je, ty wypijesz, na to miejsce dolejewa wody, a ona i tak, sakrew, za przeproszeniem, 
gówno będzie z tego wiedzieć. 

I tak się też stało. Zaczęli się częstować i wesoło pogwarzać, a po wypiciu 
drugiej kwaterki przypomnieli sobie o obowiązkach gospodarskich i surowych 
nakazach gospodyni domu, to znaczy o mieliwie12 i gotowaniu. Toteż i wzięli się 
do tego niebawem. Ziemniaki postawili na blasze, zalali je wodą i podpalili pod 
nimi, a potem zabrali się do tego mieliwa. 

Żarna stały w sieni, w kącie za drzwiami. Józef namierzył garniec pszenicy, 
postawił w żarnowej ducai13, która była dość płytka i zaczęli z wolna obracać. 
Było to wszystko dobrze, gdyby nie byli podpici, z czego pomieszało im się tro-
chę w głowach, a nawet dobrze zawróciło. Z tego powodu nie wiedzieli, w którą 
stronę mają obracać, jeden mówił, że w prawą, drugi znów w lewą. I tak też 
obracali; jeden w te, a drugi w inną stronę ciągnie. Zaczęli się przemawiać i żar-
nówką szarpać, aż przyszło do ostrej kłótni, bo tak Józef, jak i Kulka byli uparci 
i nie przezbyci, a obaj chcieli mieć rację. Nareszcie jakoś się uzgodnili i zaczęli 
obracać. Ale że byli rozgoryczeni na siebie, tak obracali z jadem i szaloną szyb-
kością, że kamień brzęczał i szumiał jak syrena. Zaś spod niego zamiast mąki 
sypała się jak ogon komety długa smuga iskier. Z tak szybkiego obrotu stracili 
równowagę, żarnówka wypadła z obsady i wyleciała im z rąk. Żarna oderwały się 
od ściany i runęły na ziemię, a równocześnie z nimi i pszenica gęsto rozsypała 
się po całej sieni. 

Teraz dopiero obaj wpadli w prawdziwą szewską pasję. Zaczęli skakać do 
siebie i nawzajem zarzucać sobie zwalając winę jeden na drugiego. Kulka złapał 

10  Krątwić – nudzić.
11  Prażycka – blacha na piecu.
12  Mieliwo – jedzenie.
13  Ducaja – otwór w kamieniu żaren.
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za żarnówkę, która tymczasem spokojnie na ziemi leżała i zaczął się nią złowro-
go mierzyć na Józefa. Lecz Józef, jako wysłużony i wyćwiczony sanacyjny poli-
cjant, znający się na fechtunku, odparował tę groźną broń od siebie i wytrącił 
mu ją z ręki. Równocześnie dał mu tak silny sztos w pierś, że potoczył się w tył, 
a padając na ziemię uderzył głową o próg, aż go zamroczyło. Ale to było jeszcze 
za mało, bo się zebrał z powrotem, złożył piąstki do bitki i zawołał: Ty, sakrew, 
policjancie! Ty do mnie? I rzucił się na Józefa. Ale Józef znów złapał go w pół, pod-
niósł do góry, a potem na dół i tak go jakoś lekko posadził na ziemię, że wnet 
pomiarkował, co znaczy siła i kto mocniejszy. Bo już nie mógł o swej mocy pod-
nieść się z tego siedzenia. Popatrzył się jeno żałośnie na Józefa i rzekł: Józef, coś 
ty głupi? Nie rozumies się na sprawach? Toteż i Józefa teraz ogarnęła litość, zwiódł 
go, wprowadził do izby i zaczął żałować. A żałość znów wyrażała się w gęstych 
poczęstunkach. 

Na te tropy zjawił się Karol Rejman. Na ramiona miał zarzuconą lichą stu-
dencką burnusinę, którą gdzieś kiedyś u Żyda na tandecie14 nabył, zaczął zacie-
rać ręce i w nie chuchać, przygrzewając je nad blachą, pod którą się już paliło 
i dobrze huczało. Grzał się nieborak, bo mu zawsze zimno było, tym bardziej, że 
to było porą zimową. – Eeee, zimno! – jęknął. – Ni mos ta Józio co? Tak mnie w brzu-
chu urzyna już trzeci dzień, piłem mięte, petynek i nic nie pomaga. Może byś upuścił 
kwaterke – prosi pokornie, równocześnie mrugając na Kulkę. – Naprawiłem wom 
budzik, Stefka obiecała i jeszcze wam coś zrobie. 

Karol był dłubachą15, zrobił buty, postawił piec, między innymi trudnił się 
także naprawą starych zegarów. Jak miał ktoś dobry zegar, to potrafił tak długo 
koło niego manipulować, aż go doszczętnie zepsuł, tak, że już nigdy nie nadawał 
się do żadnego użytku. Pamiętał on i mile wspominał czasy austriacko-węgier-
skie i świętej pamięci Franciszka Józefa, za którego to rządów i panowania był 
on jeszcze młody, nie było mu tak zimno i lepiej mu się powodziło na świecie. 
Piastował on wówczas godność policjanta miejskiego, udekorowany brązowym 
medalem, z numerem na lśniącym półksiężycu u szyi i w dętym kapeluszu pod 
kogucim piórem spacerował sobie po świńskiej targowicy w Rzeszowie i wyko-
nywał rozporządzenia rady miejskiej. A kto go sobie lekceważył, wyjmował po-
simeser16 ze skórzanej czarnej pochwy i wymachiwał mu koło ucha. Dziś prosi 
Józefa o lekarstwo na rżnięcie w brzuchu17. Józef zaczął się trochę tłumaczyć, ale 
że był już dobrze podchmielony, a Kulka przygadnął, bo Karol mrugał na niego 

14  Tandeta – plac, na którym odbywa się sprzedaż i kupno małowartościowych i tanich towa-
rów.
15  Dłubacha – majsterkowicz.
16  Posimeser – chodzi o półdługi pałasz, nieco zakrzywiony i noszony w czartnej pochwie, 
który był częścią uzbrojenia policjantów Autonomii Galicyjskiej.
17  Rżnięcie w brzuchu – ból brzucha.

znacząco oczami, no i słowo znowu stało się ciałem, znowu wyciągnęli od Józefa 
jeszcze kwaterkę. 

Józef już teraz ma dwóch pacjentów do leczenia, którym nie szczędzi zabie-
gów na dolegliwości w żołądkach. Piją teraz dalej kwaterka za kwaterką, a za-
miast jęczeć z bólu, rozśpiewali się na dobre. Usłyszał to Leon Sądek, bo lubił 
wszystko słyszeć i widzieć, i wszędzie być – czyli tak zwany wszędobylski – a zwą-
chał wszystko, bo miał trochę przydługi nos. Toteż i on między nimi się znalazł, 
a wślizgnął się tak cicho jak wąż. Był szewcem lepięgą18, to i zaraz przygadał: 
Józiu! Połatałem Stefie buty, przyszyłem przyszczypki, daj ta kwaterke! Józef się już 
wcale nie tłumaczył i nie bronił. Rozśpiewany i rozhukany dawał, ile kto chciał, 
nie bacząc na nic; czy to niewola, czy kajdany? Tak się weselili, że brakowało 
im tylko płci pięknej, czyli kobiet. Nareszcie zjawiła się sąsiadka, dosyć walna19 
i przyścipna20 baba. A przy tym bardzo wesoła, zalotna i łakoma była. I także 
Stefka miała na imię. Toteż ucieszyli się nią, a ona rzekła: Józiu, pożycz pół kwarty, 
jutro warze, to oddam. Józef wcale nie był skąpy. On się tylko bał Stefki, jeśli nie 
był pijany. Teraz było mu już wszystko jedno. – Niech ją kryminał zawali, ja ją mam 
dziesik! Pijcie ludzie! – namawiał i nalewał, ile kto chciał. 

W ten sposób gąsiorek wypróżnili aż do dna. Zaś tą drugą, co stała w garn-
ku pod szafką, Józef nie wiedząc co to jest, myśląc, że to woda, zalał stojące na 
blasze ziemniaki. Ziemniaki kipią i im kipi w głowach. Samogon się pali na blasze 
i im wszystkim serca palą się i płoną gorącą miłością do tej jedynej kobiety, którą 
tam między sobą mieli. Więc ją chwytają za kark, duszą, przyciskają do siebie 
dobywając się do jej łona i do całowania się biorąc, a poniektórzy i za podszycie 
chwytają. Z początku zaczęła się oganiać, ale potem nie mogąc sobie z nimi dać 
rady, poddała się im mówiąc: – Róbcie ze mną, co chcecie, wy mnie tu nie zjecie. 
I powstała wiekopomna bachanalia. Jak wicher zerwali się wszyscy do szalonego 
tańca. Od ławy do ławy, od ściany do ściany, kto kogo złapie. Wszystko powie-
trzem fruwało, a samogon wrzał na blasze w garnku z ziemniakami i im we łbach 
wrzało i wszystko wrzało jak w ukropie. Karol przyniósł skrzypeczki, bo sobie 
czasem zawerczeć lubił, Kulka wydzierał je Karolowi, bo też zagrać umiał. Jak za-
częli grać, to wszystkie struny w skrzypcach i włosień u smyczka do cna wyrwali. 
Gdy już nie było na czym zagrać, zaczęli rozpaczliwie głośno śpiewać: 

Pijcie chłopy wódkę, dziś uciecha nasza;  
Jutro pojedziewa po drzewo do lasa.  
Pijcie chłopy wódkę, ujadajcie chleba;  
Kochajcie kobiety, pójdziecie do nieba. 

18  Lepięga – partacz.
19  Walna – spolegliwa.
20  Przyścipny – dowcipny, wesoły.
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Leon jak noc podzwrotnikowa miał dosyć gorący temperament, którego 
dziś wszystkim nie brakowało. Złapał Stefkę i zaczął się z całej siły koło niej obra-
cać, ocierając się o jej biust. Ale, niestety, ona już nic poradzić nie mogła. Zmity-
gowana21 na piękne, opita, utrudzona, rozczulona muzyką i śpiewem z wielkiego 
ukontentowania upadła na łóżko i rzewnie się rozpłakała. Korzystając z tej okazji 
Walek Micał, którego też tam do kompletu nie brakło, bo lubił ochłapy, szkło ję-
zorem czyścić i wszystkie zlewki po każdym wypijać, jako że za sanacji mleko roz-
woził po dworze, ujął ją w swoje miłościwe objęcia, do swego łona mile przytulił, 
uściskał jak małe dziecko, upieścił i trzęsącym się od wielkiej lubości głosem do 
rozkosznego snu ukołysał, śpiewając jej swoją ulubioną włoską piosenkę „Santa 
Lucia”. 

W tej chwili Stefka, Józefowa siostra, całkiem dobrze załatwiła w Staromie-
ściu interes ze ślepą Piekliną. Dobijając targu wyciągnęła ze starej jak z bola-
ka22 dosyć wysoką cenę za bimber, gdyż ta stara handlarzyca potrzebowała jak 
najwięcej tego produktu. Bowiem sprzedawała go i na miejscu oraz szmuglując 
puszczała go na pasek i przemycała w inne okolice. A więc dobity targ, uderzyły 
w ręce i Pieklina dała Stefce zaliczkę na te dziesięć litrów, które stały za łóżkiem 
koło ściany. Tylko z tym zastrzeżeniem, aby go dostarczyć natychmiast, jeszcze 
dziś na wieczór, bo amatorzy i nabywcy już czekają, tak że wszystko idzie prawie 
od ręki. Stefka kupiła zaraz duży kosz, aby miała w czym transport doprowadzić 
i natychmiast z pośpiechem udała się w podróż powrotną. Po drodze wpadła 
jeszcze tylko na chwileczkę do staromiejskiego kościoła, aby dać na ofiarę do św. 
Antoniego, odmówić chociaż jedną zdrowaśkę w intencji dobrego i szczęśliwego 
załatwienia sprawy, podziękować Bogu za łaskawą i miłosierną pomoc w tym 
interesie i poprosić o błogosławieństwo, aby i dalej tak się szczęściło. A może to 
jeszcze zawczasu dziękować? Zapłata z góry, podziękuje z góry, a przecież spra-
wa jeszcze nie załatwiona do dna. Przeszkody i zawody różne także bywają na 
świecie, więc i tutaj jeszcze znak zapytania można postawić? 

Stefka po dziękczynieniu gruchła się23 w piersi, pokłon oddała głębo-
ki, aż czołem uderzyła o posadzkę, fuknęła, zdmuchała proch, ucałowała 
kamień i wyleciała z kościoła jak z procy. Gdy się już znalazła na polu i świeżym 
powietrzem odetchła, ocknęła się z kontemplacji i pędzi co sił ma w nogach do 
domu, aby transport na czas w przeznaczone miejsce odstawić. 

W domu tymczasem wszystko było rozhukane i rozśpiewane. Libacja do-
chodziła do najwyższego punktu i echo piosenki rozbrzmiewało w następują-
cych słowach: Ucieszcie się ludzie w tej Stefkowej budzie! Jak się ucieszycie, każdy 

21  Zmitygowana – złagodniała.
22  Bolak – wrzód, strup.
23  Gruchnąć – uderzyć.

Józef Ryś, Santa Lucia, s. 10.
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do dom pójdzie. Ucieszcie się ludzie w tej Stefkowej budzie! Jak się ucieszycie, bude 
rozwalicie. 

Podczas tego śpiewania, gdy się tak wszystko roi jak w ukropie, w izbie 
huczy jak w ulu, a wszystkie kury od wszystkich sąsiadów wydłubują rozpro-
szoną pszenicę, niby zjawa nieszczęścia w progu ukazuje się gospodyni, wła-
ścicielka domu, Stefka. Z początku nie mogła się zorientować, co się dzieje. Aż 
dopiero kiedy bimber do kosza pakować chciała, aby go Józef jak najprędzej do 
Staromieścia odstawił, prędko przekonała się, że nie było co pakować. Że gąsio-
ry już są opróżnione; z jednego wypite, a drugim ziemniaki zalane parkoczą24 na 
blasze. Bóg nie okazał się miłosiernym, na nic nie przydały się modlitwy, ofiary, 
dziękczynienia i czołobicie w staromiejskim kościele. Pan Bóg oszukać się nie da, 
ani nic w Niego wmówić nie można! Teraz dopiero Stefka z pobożnej przemie-
niła się w czorta. Dostała piekielnego szału, wpadła we wściekłą furię i łeb czy 
nie łeb, wszystkich za porządkiem, nie wyłączając i Stefki Rzewnisowej, zaczęła 
grzmocić siarczyście. Wszyscy natychmiast oprzytomnieli i rzucili się do panicz-
nej ucieczki, każdy wiał gdzie mógł, drzwiami i oknami, tak jak w piosence. Tylko 
Walek Micał pozostał na miejscu, nie dbając o Stefczyne razy, rzewnym, trzęsą-
cym głosem śpiewał Rzewniszce do ucha ostatnią zwrotkę pieśni „Santa Lucia”. 

Kulka byli bratem Stefczynej i Józkowej matki. W tej chałupinie się urodził, 
tu spędził młode lata, więc miał pretensje i nie chciał wyjść po dobroci i bez 
żadnej okazji ustąpić, aby go nie posądzono o tchórzostwo. Tym bardziej, że był 
pijany, a do tego jeszcze i Stefka go podrażniła tą bitką, bo ze trzy razy pałą po 
suchym kłębie25 przemaglowała. Naklął więc siarczyście: Sa krew! Ona mnie? Jo 
ci dom! – i rąbnął pięścią z całej siły i mocy, ile jej tam w tym lichym i mizernym 
ciałku tkwiło, w ostry kant dębowej szafy, od którego to uderzenia obciął sobie 
ze skóry do kości wszystkie cztery palce złożone w kułak, z których teraz krew 
potoczyła się obficie. Wzniósł więc ową zranioną rękę do góry i zaczął nią grozić 
i machać w powietrzu jak kropidłem, niby że to miał komuś tym dokuczyć. Skro-
pił tylko obficie krwią ściany i nic więcej. Na ostatku ze strasznego jadu krzyknął: 
Mocie sakrew, cholery, kiedyście chciały! – jęknął boleśnie i wyszedł z izby. – No 
dobrze, żem się pozbyła tego starego skurcybyka wariata – wrzasła Stefka. – A te-
raz ty, psubracie! – ryknęła znów na brata Józefa. – Wynoś mi się jak najprędzej 
z chałupy, bo cię tu nagła krew zaleje! – i złapała za żarnówkę, która w kącie stała, 
aby go przemaglować parę razy. W tej chwili na strychu dał się słyszeć wielki 
stuk i chrobotanie dachówki. Niczym się spostrzeżono, już ze sto dachówek było 
wytłuczone i byłaby nieomal wszystka dachówka poszła precz, gdyby Stefka z tą 
żarnówką nie oderwała się od Józefa, a nie poleciała na górę. Kiedy Stefka myśla-
ła, że się już pozbyła wszystkich pijaków z chałupy, chciała się znowu przewieźć 
na Józefie i powetować na nim poniesione szkody. 

24  Parkotać – wrzeć.
25  Kłąb – kręgosłup.

Tymczasem, Kulka kręcił się jeszcze po sieni, poczuł w sobie potrzebę wyda-
lenia wszystkich nieużytków z siebie, a trzeba to było robić prędko, bo go bardzo 
uwierało, namacał więc za kominem stojącą drabinę i jakimś cudownym sposo-
bem wydrapał się na górę myśląc, że do ustępu. Tam zrobił co swoje, a nazad 
nie znalazł już dziury do zejścia z powrotem, więc zaczął grzmocić dachówkę, 
gdzie go Stefka z żarnówką zastała przy tej robocie. Kulka nie spodziewając się 
tego, walił dalej po dachówce, a Stefka po nim żarnowicą. Kulka widząc, że to nie 
przelewki, dał nura między łaty i takim sposobem odbył podróż z góry na ziemię. 
Trafił głową na cementowy chodnik i klapa. Skaleczony, zbroczony krwią, oka-
lony26 i unurzony we własnych wydalinach, śmierdzący jak padlina, do sobaki27 
podobny, leżał sobie bez pamięci pod Stefczynym progiem. Narobiło się gwałtu. 
Zbiegli się sąsiedzi, na Stefczynym obejściu zaroiło się znowóż od ludzi. – Kulka 
nie żyją! Kulka nie żyją! – ze wszech strony odzywają się głosy. Józef ze Stefką 
zaczęli gwałtować: Laboga, krzesnoojce! krzesnoojce, laboga! Targają go za wąsy, 
szczypią po twarzy i co mogą, to robią, aby go jakoś okrzesić. Ale gdzie tam, nic 
z tego. Wyniesiono go na boisko, tam wylano na niego ze dwie płutnie zimnej, 
prosto ze studni wody (chociaż to była zima). Z pół godziny poleżał w tym lodzie, 
a gdy już i to nie pomagało, zaczęto odmawiać różaniec, bo Stefka tak rozkaza-
ła. I cud się stał. Któż by się spodziewał, kto by pomyślał, że on żyje? Ożył! Na-
prawdę ożył. Podniósł brwi do góry, bo miał jak przydachy, oczy otwarł szeroko, 
groźnie popatrzył i krzyknął: A wy cholery! Zamiast mnie ratować, to wy się za mnie 
modlicie? Żebym jak najprędzej ścinki zrównał? Psa krew! Ja wom tu dom! – i pięści 
złożył do bitki. 

Ale że to już na nogi nie stanął i niczym nie władał, a przy tym jeszcze i nie-
trzeźwy był, tak się i ruszyć nie mógł. Złapał go Józef na chordaki28 i odniósł do 
domu, a gdy pies u sąsiadów zaszczekał, to ledwie że żywy jeszcze potrafił się 
psu odgryzać mówiąc: Dałby ja ci sakrew, żeby ja cie dostał; już byś ty więcej na 
mnie nie szcekoł, ty sakrew! – i splunął. 

Nie wiadomo, jak go tam żona w domu przyjęła, gdyż o tym już nikt nic nie 
mówił. Po tej okazji Kulka z parę dni odleżał. Józef wyleciał z domu, bo go Stef-
ka na oczy widzieć nie chciała, a zaś sama ona jeszcze tego wieczora odniosła 
zadatek ślepej Pieklinie do Staromieścia. W koszu, który specjalnie do transpor-
towania bimbru kupiła, posadziła sobie kwokę na jajkach. Na ratę za reformę 
trzeba było jałówkę ze stajni wyprowadzić i tak plany całkiem się pokrzyżowały. 
Kto sobie w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi. Jak już powiedzieliśmy, na nic 
przydała się powyższa umowa z Bogiem i ślepą Piekliną. 

26  Okalony – ubrudzony.
27  Sobaka – pies.
28  Na chordaki – na barki.
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kwestarze 

Jak na całym świecie, tak i u nas w Polsce znajduje się dosyć przeróżnych pa-
miątek w postaci krzyży, figur, kapliczek przydrożnych i kaplic, aż do największych 
kościołów parafialnych i katedralnych oraz klasztorów, miejsc cudami słynących 
i innych świętych przybytków zamieszkałych przez przewielebnych ojców, dok-
torów filozofii teologicznej, gorliwych mnichów i wielu jeszcze tym podobnych 
opatrznościowców strojnych w białe i czarne, brązowe i fioletowe habity, którzy 
mało robią, dobrze i dużo jadają, a żyją z miłosierdzia bożego utrzymując się 
z łaskawych ofiar pobożnych i naiwnych wyznawców wiary, których u nas, jako 
też i w innych państwach, jeszcze do dziś dnia nie brakuje. 

Najwięcej takich świętych przybytków zapełnionych sługami Bożymi rozma-
itego gatunku było w wiekach średnich, za czasów feudalnych, podczas świętej 
inkwizycji, kiedy to Kościół miał władzę nieograniczoną na ziemi i sprawował 
tak zwane sądy Boże nad niedowiarkami, heretykami, czarownikami i innymi 
wrogami Kościoła św. Wykonawcami tej władzy był zakon dominikanów, czyli tak 
zwanych „psów Pańskich”. Oj! Biada było takiemu, który się sprzeniewierzył ich 
prawom, a dostał się w ich pięści.

Moja matka znała jedynie klasztor oo. Bernardynów w Rzeszowie i jego po-
bożnych mieszkańców w brązowych habitach, przed którymi spowiadała się raz 
do roku, a to podczas odpustu na Matkę Boską Anielską, w dniu 2 lipca każde-
go roku. Poza tym odwiedzała jeszcze klasztor, ile razy znalazła się w mieście 
w jakiejkolwiek sprawie, wchodząc tu na krótką modlitewkę. Po odmówieniu 
paciorka przed cudownym obrazem Matki Bożej kładła drobną ofiarę do szka-
tuły św. Antoniego, żegnając się odchodziła ufna w łaskę i pomoc tych świętych 
orędowników. 

Ojciec natomiast znał znów oo. Franciszkanów, bo pasek św. Franciszka po-
święcony na odpuście w Krzemienicy na swych biodrach nosił, toteż gdy zjawił 
się po kweście w naszym domu, jaki by to nie był zakonnik, on każdego mia-
nował Frajcyskiem, toteż gdy wchodząc do mieszkania powiedział: Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus – nasz tatuś odpowiadał mu głośno i dobitnie: Na wieki 
wieków amen, witajcie Frajcysku – i chylając się całował go w rękę, co my (dzieci) 
widząc u ojca, robiliśmy to samo. 

Po takiej przywitoczce29 następowało wyznanie kwestarza czego żąda i skła-
danie jakiegoś datku przez ofiarodawcę. Z kwestarzem zawsze chodził chłop lub 
jakiś wyrostek z worem, do którego zsypywał zboże. Na jaja miał koszyk na ręce. 

29  Przywitoczka – przywitanie.

Józef Ryś, Kwestarze, s. 2.
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Kwestarz zaś dzierżył zawsze w ręce krzyżyk błogosławiąc nim pobożnych ofia-
rodawców, tych, którzy byli hojniejsi. Gdy w worku było już sporo zboża i pod 
wierzch koszyka jaj, odnoszono do stojącego na drodze wozu w ślad za kwe-
starzami posuwającego się naprzód, aby znów po napełnieniu woru i koszyka 
towar od nich odebrać i tak przez całą wieś.

Na kwestarza wybierano i wyprawiano zakonnika lub braciszka zakonnego 
w bardzo ubogim i połatanym ubiorze, wyglądającego nędznie i licho, z popę-
kanymi rękami, a który by umiał nabożnie je składać i pokornie prosić, to już 
takiemu nie żałowano niczego, dostał, co chciał i zaopatrywano go obficie. 

Dawniej takich kwestarzy po wsiach włóczyło się więcej i ofiary też okazal-
sze bywały. Dawano kury, gęsi, a nawet i cielęta wyganiano z chlewów. Trafiali 
się też czasem i niechętni ofiarodawcy, którzy się często i chowali przed kwesta-
rzami. Jeden taki zamożniejszy gospodarz widząc, że kwestarz z wozem skręca 
w jego wrota, skrył się pod półkoszek30 do góry dnem na środku podwórka le-
żący. Jakoś go tam ów braciszek widocznie dostrzegł, bo sobie kazał gospodyni 
jaj ugotować, a potem wrzące na półkoszek poszedł odcedzić. Oj! Niedługo się 
ta pod tym półkoszkiem osiedział gospodarz, bo wyskoczył jak z procy mocno 
poparzony. Braciszek z góry wiedział, co się stanie, lecz udał bardzo zdziwione-
go, przeżegnał się mówiąc: Wszelki duch Pana Boga chwali. A gospodarz otrzepał 
się cośkolwiek z tego wrzątku, nie wiedząc nawet, jak się tłumaczyć, przeprosił 
jeszcze kwestarza i hojnie go obdarzył. Sam wysmarował się borsuczym sadłem, 
a szczególnie poparzone miejsca, i od tego czasu już nigdy pod półkoszek nie 
właził bojąc się, aby znów po raz drugi w życiu coś podobnego mu się nie przy-
darzyło. Na samo nawet wspomnienie dostawał zimnych dreszczy i gęsiej skórki. 

Jednego razu widziałem kwestarza, który się różnił dużo od wyżej tu wy-
mienionych współzawodników. Nie chodził z nim chłop z worem, ani się fura za 
nim drogą posuwała (toczyła). Podróżował sam tylko od chaty do chaty i zbierał 
pieniądze, których zawsze bardzo dużo potrzebował, i umiał się także o nie upo-
minać. 

Był to mężczyzna młody, silny i zdrowy, a nad wyraz urodziwy i zalotny. Brał 
się nawet do całowania niewiast, ale przebierał, musiały to być piękne dziew-
częta i nader gustowne mężatki, toteż ofiary sypały się jak z rogu obfitości, a co 
jedna naprzeciw drugiej, to więcej dawała. On też umiał zachęcać, ładnie dzię-
kować, oczy przymrużać i mile uśmiechać się, a coraz więcej żądać, obiecując 
nabożeństwa za całe rodziny. Po wieczne czasy się odprawiające, a modlitwy, 
a westchnienia – aż się babom gorąco robiło, a on łowił, ale to łowił – ale wszyst-
ko ma swój koniec! Dopóty dzbanek wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. 

30  Półkoszek – jedna z dwóch części kosza wiklinowego wyściełających ścianę szczytową, dno 
i boki wozu.

Józef Ryś, Kwestarze, s. 5.
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Józef Ryś, Kwestarze, s. 6.

Byłem wówczas u krewnych w Łukawcu. Kobiecina w starszym wieku łatała 
sobie podartą koszulinę z parcianym nadołkiem31 narzekając na kiepski wzrok 
i niedobre oczy. Miała jakieś i okulary też, ale nic przez nie uwidzieć nie mogła. 
Tarła ta i tarła te szybki brudną zapaską, a przeważnie jedno okienko, ale cóż ta 
z tego, kiedy okulary i tak patrzeć nie chciały.

Ja sobie zażartowałem mówiąc: Uważajcie, abyście dziury w szybkach nie 
wytarli! Bo szkoda! – I wziąłem od niej okulary, aby je zobaczyć. Po oglądnięciu 
przekonałem się, że jedna tylko szybka w okularach pozostała, drugiej zaś bra-
kowało, udając, że wycieram i czyszczę, wyjąłem i tę pozostałą ostatnią szybkę, 
oddając babie gołą tylko ramkę bez szkiełek; mówię: No zobaczcie teraz, pró-
bujcie, może lepiej przejrzycie, bo dobrze wyczyściłem. Kobiecina okulary na oczy 
włożyła i zadziwiła się niezmiernie: O! jucha! teraz to dopiero widzę przedobrzyjce32 
– odrzekła. Widać, że niepotrzebne jej były żadne okulary, gdyż, jak się okazało, 
lepiej widziała bez szkieł jak ze szybkami. 

Gdym ją już uspokoił z okularami, zaczęła się znów uskarżać na zegar, że źle 
chodzi, fałszywie wskazuje, mylnie wybija godziny i często stawa i z tego powodu 
nie wie, kiedy spać, kiedy wstawać i wkiedy jeść, a co najgorsze to to – wkiedy 
do kościoła wychodzić, aby się nie spóźnić. – I jak by to temu zaradzić? – pytała. 

A był tam taki stary dziadyga, co nie miał jednego ślepia i o dwóch pałkach 
chodził udając kulawego, a nazywał się Barłoga. Do nieboszczyka Zagłoby był 
podobny i beśtefranty33 się go też takie trzymały. On im to doradził, że zegar 
bardzo dobrze pójdzie, ale go trzeba w garnku na blasze we wrzącej wodzie 
wygotować. – O! jucha! nie wiedziałam jako żywo o takim sposobie – zadziwowa-
ła się i zaraz natychmiast kazała dziewuchom rozpalać ognisko. Kasia i Antosia 
zakrzątły się i nie zeszło ani zdrowaś Maria, a już się zegar w garnku zaczął na 
dobre gotować.

Dziadyga tymczasem siadł sobie spokojnie na zapiecku i pykając fajkę łypał 
tym jednym ślepiem po wszystkich ciekaw, jakie wrażenie na obecnych wywoła 
jego dowcipny pomysł. Uśmiechając się szyderczo pod nosem, drwił sobie dalej, 
każąc mieszać zegar w saganie, aby się nie przypalił i dobrze na wszystkie strony 
wygotował.

Podczas gdy dziad Barłoga siedział za piecem kurząc fajkę i doradzał, to 
pałki jego także stały do tego czasu oparte w kącie koło drzwi i wypoczywały 
spokojnie. A był tam i syn Stefan, co się go także czasem psie figle trzymały.

31  Nadołek – część kobiecej koszuli, znajdująca się na samym dole, uszyta z gorszej jakości 
samodziału lnianego.
32  Przedobrzyjce – przedobrze.
33  Beśtefranty – żarty.
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Wyniósł on po cichu i niepostrzeżenie owe pałki z izby i w sieni na progu 
popodcinał siekierą obydwie tak, że ledwie się trzymały, i postawił po kryjomu, 
że go nikt nie zauważył, tak samo w kącie, tam, gdzie były przedtem.

Po pewnem czasie dziadygę zwarło i trzeba było wyjść po swojej potrzebie, 
złapał więc pałki i hajda, a chcąc przekroczyć próg, który był dosyć wysoki, trzeba 
się było silnie na nich oprzeć, lecz niestety, pałki w takim stanie, jak ich to ten 
Stefan urządził, nie mogły wytrzymać tego naporu – bo dziad był jak Zagłoba 
przy pełnej tuszy – złamały się w przecięciach, a dziad upadając całym swoim cię-
żarem na próg potłukł sobie kość ogonową tak boleśnie, że trzeba było dziada 
zwodzić i do ustępu prowadzić – a może nawet co i w portki narobił? 

Przez ten czas zegar się już dobrze wygotował i drewniana obudowa w po-
staci sklejonej i lakierowanej skrzynki rozlazła się w garnku na drobne części, 
z jakich była złożona, a więc z czego zegar powstał, w to się obrócił. Widząc to 
Stefan, teraz dopiero zrozumiał, że dziad w ten sposób zadrwił sobie siarczyście 
z nich i z ich zegara, więc postanowił jeszcze jedną zemstę wykonać na złośliwym 
dziadzie. 

W tej chwili dziewuchy Kasia i Antosia przebierały spod gęsi jaja, odebrały 
trzy czyste, niezapłodnione, czyli tak zwane zaparty, i odłożyły jako nieużyteczne 
na bok, do wyrzucenia. Jaja te były już dobrze zaśmierdziałe. Przydały one się 
w tej chwili Stefanowi, jak znalazł, i niezły on zrobił z nich użytek. Złapał je, zacza-
ił się w pokrzywach i w same piersi ugodził dziada, który w dziurawym ustępie 
siedział i stękał. Jaja rozprysły się po całem dziadzie jak granaty i uszlachciły34 go 
galancie35. Miał ich pełno w ustach, oczach, uszach i nosie, a poza tym wszędzie. 
Dziad narobił gwałtu okropnego co niemiara. Zranionego i tak osmrodzonego 
trzeba go było w rosole z tego zegara kosierować36, a co się dziad naprzeklinał 
i nazemścił37, tego ani na wołowej skórze nie spisać. Ale i śmiechu było co nie-
miara. 

Siedział tam także na ławie pod oknem Kuba Bandylak, stary lis i wyga, co 
cały świat objechał. Obejrzał Amerykę i kraje do niej przyległe. Był w Kanadzie, 
Meksyku, na Florydzie i Kubie. Objechał całe małe i wielkie Antyle. Był tam gdzieś 
nawet policjantem i gdzie tylko były jakieś powstania czy rozruchy, to on wszę-
dzie brał udzial w tłumieniu tych buntów. 

Jakiś klecha kiedyś na pewno zalazł mu mocno za pazury, na nagniotki na-
stąpił i srodze dokuczył, bo cięty był na nich i stale tylko o nich różne rzeczy 

34  Uszlachcić – upaprać.
35  Galancie – elegancko, dokładnie.
36  Kosierować – myć szczotką, szorować.
37  Zemścił – pomstował.

wygadywał. Pewnego razu w nietrzeźwym stanie zjawił się w kościele, podczas 
gdy katecheta przygotowywał dzieci do pierwszej świętej spowiedzi. Tam zaczął 
z księdzem dyskutować na temat religijny i krytykować go, że dzieciom niepo-
trzebnie zawraca głowy. Ksiądz nie chciał z nim długo takiej polemiki prowadzić, 
toteż wezwał do interwencji wiernych, którzy, aby się Bogu przysłużyć, a tym sa-
mym na niebo sobie zarobić, na ten zew prędko się zlecieli i jak pszczoły trutnia 
z ula, tak Bandylaka Kubę z kościoła natychmiast wynieśli. 

Po usunięciu Kuby z kościoła, ksiądz nakazał tercyjankom surowe posty 
i gorące modły o nawrócenie tego grzesznika. 

Podczas gdy tercyjanki38 się modliły i swe cielska umartwiały postem, 
ks. Bogdan zaprosił Kubę do swego pokoju, uraczył go i uczęstował, jeszcze mu 
obiecał dobrze zapłacić i taką oto z nim zawarł umowę: Aby był Kuba tak grzecz-
ny i przyszedł do niego do spowiedzi, a następnie przystąpił do stołu Pańskiego, 
co by tercyjankom udowodnić cud prawdziwy. I tak się też stało. Kuba zapłatę 
wziął jako Judasz, do prośby się także zastosował i wykonał, co do niego należa-
ło.

W najbliższą niedzielę odbyło się nabożeństwo dziękczynne za nawrócenie 
nałogowego grzesznika i niedowiarka Jakuba Bandylaka, które odprawił solen-
nie czcigodny administrator ks. Bonawentura Bogdan. Cud się stał namacalny 
i od tego czasu w naszej parafii wiara o sto procent się pogłębiła. 

W tym to czasie, kiedy dziada Barłogę z tej śmierdzącej jajecznicy koszero-
waliśmy w rosole z zegara, gospodyni w okularach bez szkieł łatała sobie koszu-
linę z nadołkiem, a Kuba Bandylak opowiadał o cudzie i swoim cudownym na-
wróceniu, drzwi się otwarły i objawił się w nich ten właśnie czarujący i całujący, 
uroczy i czcigodny przewielebny braciszek kwestarz. 

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – wyrzekł z namaszczeniem. 

– Na wieki wieków amen; witajcie Frajcysku – odpowiedziała nieśmiało gospo-
dyni domu. 

– Bóg zapłać! Bóg wam zapłać za dobre słowo. Pokój temu domowi – i zaraz 
ucałował Kasię i Antosię, które były bardzo rade z tego i wzajemnie wycałowały 
go po rękach. Następnie uroczyście powiedział: Zbieram tu datki na budowę ko-
ścioła Bożej Opatrzności w Warszawie! Każda ofiara będzie Bogu miła, jeśli będzie 
ze szczerego serca dana. Gospodyni nieśmiało popatrzyła na niego i pokornie 

38  Tercyjanka – pochodzi od słowa tercjarka, oznaczającego kobietę ze stowarzyszenie ludzi 
świeckich związanego z określonym zakonem; tercyjanka może być używane także w znaczeniu 
– dewotka.
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zapytała: Po kielo39 ta jegomość Frajcysek zbierajo? – Po dwadzieścia, dwadzieścia 
pięć do trzydziestu, a nawet jeden gospodarz w Zaczerniu i trzydzieści pięć ofiarował. 
Bóg nie zapomina, komu co winien, większa ofiara, większe dziękczynienie gorętsze 
modły do Boga i msze św. po wieczne czasy za łaskawych ofiarodawców i ich rodziny 
będą się odprawiać na ich zbawienie – tak jednem tchem wypowiedział dobitnie.

Babie z tego przemówienia aż łzy rzewne w oczach stanęły, włosy jej znio-
sło40 na głowie i lęk jakiś nieograniczony opanował ją dokoła i do szpiku kości 
ogarnął. Westchła głęboko i trwożliwym głosem rzekła do córki: 

– Kasio! Jest ta w śkloneczce na szafie pół złotego, dej ta jego mości kś. Frajcy-
skowi.

– A cóż to za ofiara? – krzyknął z furią – A cóż to za to będzie? Ani jedna modli-
tewka, ani nawet krótkie westchnienie do Boga.

– Nie ma więcej przy duszy – wyksztusiła trzęsącym od lęku głosem gosposia.

Wszyścyśmy się zatrwożyli srodze, tylko jeden Kuba Bandylok nie stracił 
ducha i pierwszy się zdobył na słowo, zwrócił się do baby i tak się odezwał:

– To wy nie wiecie co zrobić? 

Baba ożywiona nadzieją, że już jakaś dobra rada wybawi ją ze strasznego 
frasunku i wskaże jej wyjście z tej niemiłej i tak neder kłopotliwej sytuacij, szybko 
zapytała z wielką i prawdziwą ufnością:

– A co, kochany Jakubie?

– Wyprowadźcie mu konia ze stajni! 

Baba z przerażenia o mało ze stołu nie spadła, na którym jak wsza na stru-
pie siedziała, a braciszek krzyknał jak oparzony: A cóż tu czarty panują w tym 
domu? Przekleństwo niech padnie na tę sodomę i na jej mieszkańców – i zniknął 
w zaułkach osiedli.

Teraz wszyscy domownicy rzucili się z pyskami na Kubę. Nawet i dziad Bar-
łoga, który już cośkolwieczek zdążył się upamiętać i obsuszyć po tej śmierdzącej 
kąpieli – także przyczynił się do tego, że Kuba Bandylak rychło musiał z tego 
domu uciekać, aby się kije obfite nie posypały na niego.

Biedna gospodyni domu już do wieczora nic nie wzięła do gęby, a w nocy oka 
nie zmrużyła, tak była udręczona i na wskroś przejęta ową srogą klątwą, którą 
to niełaskawy braciszek raczył ją obdarzyć i na jej ubogi domek niesprawiedliwie 

39  Po kielo – po ile.
40  Znieść – podnieść.
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rzucić, bo i cóż ona winna temu, że oprócz tej półzłotówki, ani złamanego 
szelążka więcej w chałupinie nie było.

Uspokoiło się dopiero wszystko nazajutrz, gdy ich doszła wiadomość, że 
brat kwestarz został przez policję przyłapany, ujęty jako oszust i odprowadzony 
do więzienia, gdzie rozebrano go z szat zakonnych, zdjęto z niego habit, prze-
trząśnięto walizkę i ogołocono z pieniędzy, których ponoć sporo znalazło się 
koło niego.

I tak zakończył się incydent z kwestarzem.

Nosił on także masę obrazków, za które kazał sobie dosyć słono płacić, 
a umiał je bardzo ciekawie reklamować i nad wyraz trafnie zachęcać. 

– Ojcze! Matko, córko! Synu! Oddajcie się w opiekę Matki najświętszej, oto ona 
cudami słynąca, a ta łaskami obdarza. A oto niepokalanie poczęta w promieniu, 
a tamta w błękicie. A może Anioł Stróż? Chrońcie się pod jego skrzydła, on was od 
złego ustrzeże, on was ochroni itd., – aż do uprzykrzenia stwarzał Boże niewidy 
i blagował, aż i dojechał. 

Odtąd mało się widywało kwestarzy, a w dzisiejszych czasach wcale się nie 
ukazują i nie plątają po wsiach. 

sPacerem PO rzeszOwskich targOwiskach

Nad srebrnymi falami Wisłoka, w malowniczej kotlinie otoczonej wzgórza-
mi Podkarpacia, gajami i lasami, wśród pełnych wdzięku pól i pastwisk, wśród 
licznie rozsianych tu wiosek leży miasto Rzeszów. Pierwszy raz odwiedziłem 
Rzeszów ze swoim kolegą Wojtkiem, gdy byłem jeszcze małym chłopcem. Był 
to dzień Bożego Ciała. Do Rzeszowa wybrało się wtedy kilku podrostków. Po 
mieście oprowadzał nas Wojtek, jako że on znał najlepiej z nas wszystkie dziury 
i zaułki miasta. 

W tym dniu, za macochy Austrii, odbywało się bardzo uroczyste nabożeń-
stwo, ale nam nie o to chodziło. Zależało nam tylko na tym, aby zobaczyć cały 
garnizon wojskowy tego miasta, który brał udział w nabożeństwie wraz z peł-
nym sztabem, a przede wszystkim orkiestrę. Nasłuchałem się w tym dniu i na-
patrzyłem co niemiara generalskim zielonym pióropuszom, ułańskim czakom 
z włosiennymi kitami i landwerskim41 kapeluszom z kogucimi piórami. Po nabo-
żeństwie i rewii wojskowej zwiedzaliśmy najbliższe uliczki, ale z powodu gorąca, 
głodu i pragnienia rozbolały nas głowy i musieliśmy zrezygnować z tej przyjem-
ności. Pokonaliśmy jednak dziesięciokilometrową przestrzeń piechotą i przez 
wioskę Załęże, lasek dębowy powróciliśmy do domu. Od tego czasu polubiłem 
bardzo tę żydowską mieścinę i już od lat coraz częściej Rzeszów odwiedzam, 
gdyż jest to najbliższe miasto mojej rodzinnej wioski. 

 

Na rynku tego miasteczka nabywało się i sprzedawało wszystkie ziemiopło-
dy. Rej w handlu wodziła przekupka Patrośka, powszechnie znana, ordynarna 
i pyskata baba, która z każdym musiała się wykłócić. Była przy tym przezorna 
i bardzo ostrożna, toteż umiała upilnować dobytku swego przed złodziejami. 
Mimo to razu pewnego taki oto przytrafił jej się przypadek. Dwóch ulicznych 
chłopaków wobec policjanta, gawiedzi, przeraźliwego krzyku tej baby potrafiło 
zabrać jej sprzed nosa pełniuteńki kosz najpiękniejszych jabłek i ulotnić się z nimi. 
Patrząca na to z wielkim przerażeniem Patrośka była bezradna, bo chłopcy już 
z góry obmyślili, jak babę obezwładnić i udaremnić jej pogoń za unoszącymi 
zdobycz. Pomysł był prosty i polegał na tym, że spódnicę jej gęsto przygwoździli 
pluskiewkami do wkopanej w ziemię ławki, na której siedziała. Podczas całego 
zajścia baba rzucała się na ławce z otwartym pyskiem i przewalonymi jak u żaby 
ślepiami, ale tak naprawdę nic nie mogła zrobić, a o powstaniu z ławki nie było 

41  Przymiotnik od niemieckiej nazwy jednostki wojskowej – Landwehra. Były to jednostki woj-
skowe tzw. drugiej kolejności, formowane w Prusach, Niemczech, Austro-Węgrzech i Szwajcarii 
w XIX i XX wieku.
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mowy. Ostateczna rada to zrzucić z siebie ubranie i w adamowym stroju puścić 
się po mieście w pogoń za urwisami, zresztą oni już zniknęli w tłumie, który 
śmiejąc się do rozpuku ułatwił im ucieczkę. 

 

Rynek w Rzeszowie jest duży. Wyszczególnia się tu pięknie zdobiony budy-
nek zwany Ratuszem. Tu, pod domem urzędowym kobiety wiejskie sprzedawały 
nabiał. Pewnego pięknego poranka przyszedł nieznany gość i oznajmił, że pra-
gnie zakupić mleko od wszystkich kobiet. Zachęcone obietnicą wyższej ceny rzu-
ciły się wszystkie białogłowy, ile ich tam było, do tak zacnego kupca i po dokład-
nym odmierzeniu litrów pozlewały mleko do jednej beczki, bo tak sobie życzył 
ów kupiec. Kobiety były zadowolone, że tak prędko pozbyły się mleka, natomiast 
gość tymczasem poszedł po pieniądze, którymi miał im wypłacić należność. Jak 
poszedł, tak nie przyszedł i do dziś go nie ma. Kobiety czekają i czekają, na-
reszcie wieczór się zbliża, więc i czekać nie pora. Wobec tego postanowiły sobie 
mleko odebrać, każda swoje. Ale czy to tak łatwo? Rzuciły się do beczki wszyst-
kie naraz i pchały jedna przez drugą, aby którejś nie udało się wziąć więcej, niż 
uprzednio wlała. A było tych bab cała gromada, toteż zrobił się ścisk i tumult 
wielki, a gwałtu i pisku było co niemiara. W końcu wytworzyła się bójka okropna. 
Każdy może sobie wyobrazić, jak taka babska wojna wygląda. Bańki i dzbany 
żeglowały tylko w strugach mleka, które spływało po babach i po rynsztoku, tym 
bardziej, że beczka przy takim natłoku musiała się wywrócić. Ów ciekawy kupiec 
na pewno stał gdzieś zaczajony i z balkonu obserwował tę tragiczną, a zarazem 
ucieszną scenę. On urządził sobie wesoły kawał, ale dużo nieszczęśliwych ko-
biet z próżnymi bańkami i rozbitymi głowami, z płaczem i bez grosza do domu 
wracało. Wprawdzie władze wszczęły energiczne poszukiwania owego sprawcy 
babskiego nieszczęścia, ale go nie znaleziono. 

 

Pod tym samym ratuszem zdarzyła się także niemiła przygoda Michałowi 
Sierżędze, chłopu z Łąki nie umiejącemu czytać ani pisać, który przybył do Rze-
szowa, aby zapłacić podatek. Chłop zapytał jakiegoś przygodnie spotkanego ła-
zika, gdzie się oddaje podatek. Ten wskazując palcem na siebie bardzo grzecznie 
mu odpowiedział: Oto ja jestem ten, co podatki odbiera. Chłop skwapliwie wyjął 
grajcarki z zanadrza i z pokorą wręczył rzekomemu poborcy. W zamian otrzymał 
pokwitowanie następującej treści: „Znalazł raz mądry głupiego, co pod murem 
odebrał podatek od niego”. Obydwie strony – i chłop, i odbiorca rozeszli się za-
dowoleni. 

 Józef Ryś, Z przeszłości rzeszowskich targowisk.
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Najrozmaitsze wyroby przemysłu chałupniczego można było zakupić na 
Nowym Mieście, czyli obecnym placu Wolności. Sprzedawał tu także swoje wyro-
by bednarz, który był niewielkiego wzrostu. Walenty B. nabył u małego bednarza 
tak wielką beczkę, że musiał słupy w drzwiach wyrąbywać, aby ją sprowadzić do 
domu. Inni bednarze dziwili się bardzo, że taki mały, niepokaźny bednarzyna, 
a dał radę zbudować beczkę tak olbrzymich rozmiarów. 

 

Jednego razu kupowałem tu osełkę do ostrzenia kosy. Żyd cenił 50 gro-
szy, a ja dawałem mu 45 groszy. Żyd trzymał się uparcie swojej ceny, a ja nie 
chciałem mu już ani grosza przyczynić. Podczas tego targowania nadszedł mój 
znajomy i z tyłu klepnął mnie dłonią przez ramię, pytając: Co kupujesz? – Osełkę 
– odparłem. Ile dajesz? – znów pyta. Odpowiadam, że 45 groszy, a Żyd ceni 50. 
– Daj mu 10 – krzyknął – to złodziej, cygan, on mi dziurawy kubek sprzedał. Żyd się 
obraził i „zagwajcał”: Nu, ty kupiec na zdechłe ryby. Co ty chcesz ode mnie? Czy to ja 
kubki robię? Trza było se dobry wybrać. Kolega znów ostro wsiadł na niego: Chcesz 
15 groszy ty kłapciuchu? – Żyd westchnął głęboko i zamiast za 50 groszy, to za 15 
oddał osełkę, ale zły był jak szatan, że mu kolega tak sromotnie popsuł interes. 
No cóż i tak czasem bywa. Odchodząc, mój znajomek uświadomił mnie, jak po-
stępować w czasie kupna z Żydami: Trzeba ich zakrzyczeć i na ich wygórowaną 
cenę proponować zaledwie jedną trzecią cząstkę, a i to za dużo. Od tego czasu i ja 
w przyszłości z powodzeniem korzystałem z tej metody, tylko mniej ordynarnie. 

 

Jednego razu kupowałem ubranie. Żyd cenił 60 złotych, a ja mu dawałem 
15, to znaczy zaledwie jedną czwartą wyznaczonej przez Żyda ceny. Myślicie, że 
się obraził? Gdzież tam, opuścił mi zaraz dziesiątkę za 50 złotych chciał mi zaraz 
ubranie pakować. Ja pohamowałem go i mówię: Czekaj, czekaj, jeszcześmy się nie 
ugodzili. Daję mu 16 złotych, a on opuszcza drugie 10 i bierze się do ponowne-
go pakowania, już tylko za 40 złotych. – Jeszcze mamy czas – mówię – dam ci 17. 
Teraz on opuszcza tylko o piątkę, a ja po złotemu nadkładam i tak z 60 złotych 
stanęło na 21. Zapłaciłem prawie trzecią część z tego, co Żyd chciał wziąć za 
ubranie. 

Innym razem było znów inaczej. Wlazłem do tekstylnego sklepu, aby zoba-
czyć, co tam jest. Jakiś lepszy gość oglądał podrzędną granatową materię, którą 
Żyd wybrał na jego żądanie, zachwalając: Nu, to już najlepsza materia, jaką mam 
w swojem składzie, ale będzie droga, panie, o bardzo droga, bo aż po 60 złotych za 
jeden meter. Zorientowałem się, że jegomość nie zna się ani na kupnie, ani na 
towarze. „No, kiedy tak, Żydzie, to dobrze, ja cię tu dostanę”, pomyślałem sobie 
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i stanąłem w kącie koło drzwi przysłuchując się dalej. Gość zapłacił, ile Żyd chciał 
i kazał sobie z tej materii uszyć ubranie, bo Żyd i krawca swojego zatrudniał. Za 
szycie i dodatki kazał sobie słono zapłacić. Klientowi jakoś na pieniądzach nie 
zależało, więc zgodził się na wszystko. Gdy przysłuchiwałem się, jak przebiega 
transakcja, też nabrałem ochoty na sprawienie sobie podobnego ubrania. Wy-
szukałem sobie lepszą materię od tej, którą ugodził ten „panister”, bom się coś 
niecoś na tym rozumiał i zapytałem Żyda, ile kosztuje. Żyd się zacukał, ale po 
namyśle odpowiedział: Ny, nie widział pan, ile zapłacił ten jegomość, co dopiero 
odszedł? To już i panu dam za te piniądze. – No tak – odpowiedziałem Żydowi – 
ale on wziął najlepszą materię, jaka była w sklepie, sam pan tak powiedział, a mnie 
na taką nie stać, więc biorę inną, a tym samym gorszą i tańszą. Żyda aż zatkało 
i nie wiedział, co mi odpowiedzieć i jak z tego wybrnąć. Przez chwilę się jąkał, 
wreszcie odzyskał rezon i mówi do mnie: Nu, pchoszę wyjść ze sklepu, ja go potrze-
buję zamknąć. Zadzwonił mi kluczami przed nosem, co mnie bardzo zirytowało 
i krzyknąłem: Halt, zamkniesz, jeśli ja zechcę i pozwolę na to. Najsamprzód oddasz 
temu panu pieniądze. Ja go znam i wiem, gdzie mieszka. Wiem także, ile kosztuje ta 
materia, za którą tyś zdarł od niego aż tyle pieniędzy. Potem odpowiesz przed sądem 
za oszustwo i cygaństwo, jakim się posługujesz, bo i z policją mam też znajomości. 
Żyd zmiękł na poczekaniu. Sprzedał mi materię lepszą od tamtej tylko po 23 zło-
te za jeden metr i dopiero wtedy mógł sobie zamknąć sklep. 

 

Na Nowym Mieście znajdowało się stoisko z butami szewców głogowskich. 
U jednego z nich kupiłem sobie buty z cholewami, w które się zaraz obułem. 
Buty rzucały się w oczy, bo były czerwone. Wszystkim się podobały i niejeden 
chwalił: Aleście sobie ładne butki kupili. Ja też bym kupił, gdybym miał za co. – Ładne 
i dobre – odpowiadałem – ale i drogie. – Ile zjadły? – pytali z ciekawością. – Osiem-
naście papierków jak lodu, bez reszty. – Wartają – odpowiadali – nie ma co gadać, 
ładne buty, aż nadto. 

Tak gawędząc doszliśmy do ulicy Gałęzowskiego, prowadzącej do Rybie-
go Placu pod pomnikiem Mickiewicza, a że było to w dniu jarmarku, zeszła się 
ogromna rzesza ludzi i czy trzeba było, czy nie, każdy przepychając się szedł 
przed siebie. Nic dziwnego, że tłok zrobił się niepowszedni. Jedni chcieli coś 
sprzedać, drudzy kupić, a jeszcze inni ukraść, toteż ruch był jak w mrowisku. 
Nie darmo miejsce to nazywano Rybim Placem. Schodzili się tu wszyscy rybacy 
z okolicznych wiosek, a najwięcej z Łąki, którędy biegnie koryto starego Wisłoczy-
ska obfitujące w rozmaite gatunki rybiego żywiołu. Oprócz okolicznych rybaków, 
balie i szafliki ze śledziami porozstawiali tu Żydzi. W sąsiedztwie handlowali swo-
imi wyrobami masarze i rzeźnicy. Reklamowali głośno swój towar, kiszki i inne 
wędliny, a nade wszystko kiełbaski drażniące swoim zapachem powonienie. Aby 
były smaczniejsze, przysmażano je zaraz na gorących piecykach. Byli tacy, co je-

dli i pili, ale głodnych też nie brakowało, co im kieszeń pustką śmierdziała i kiszki 
marsza grały. Łykali więc ślinkę, upajając się tylko widokiem i zapachem tych 
smakołyków. 

Na Rybim Placu zdarzały się ludziom różne przygody i śmieszne historie. 
Razu jednego jakiś biedny chłopina z odległej wsi kręcił się pomiędzy rybami. Był 
bardzo licho ubrany – na grzbiecie miał stary wypłowiały mantel (jeszcze pewnie 
po austriackiej wojnie), na którym łat rozmaitego kształtu i gatunku nie brako-
wało. A że był bosy, choć to już słoty jesienne następować zaczęły, co rusz ktoś 
mu na nogę nastąpił butem podkutym żelazną podkówką, o co w takiej ciżbie 
nie było trudno. Trzymał on wręcz kromkę suchego razowego chleba próbując 
go ugryźć, ale chleb tylko świszczał mu w zębach, bo zęby już miał nadwyrężone 
wiekiem. Postanowił sobie tedy zwilżyć chleb, chociażby w śledziowym sosie, 
który go nic nie będzie kosztował, bo przecież złamanego szelążka nie miał przy 
duszy. Zbliżył się więc do beczułki ze śledziami, przy której stała bogaczka taka 
sama jak on – smarkata i rozczochrana Żydówka z kopyścią42 w ręku, pilnująca 
skwapliwie swojego dobytku. Beczułka, w której spoczywały śledzie w słonej za-
prawie, stanowiła na pewno cały jej majątek. Biedny chłop ani tego nie posiadał. 
Zamachnął się gwałtownie i całą pajdę suchego chleba zanurzył w sosie śledzio-
wym, który wypełniał beczkę. Szkoda mu było uronić najmniejszej kropli tego 
drogocennego przysmaku, dlatego prędko wyjął i prosto do pyska wpakował, 
unosząc furaż43 do góry, aby sos nie ściekał po brodzie i nie kapał na ziemię. 
Oblizał pięknie ładnie chleb i ponownie zamierzał go zanurzyć, lecz nie zdążył, 
bo Żydówka z całej siły zaczęła okładać go kopyścią po kłębie. Nie dbając o to, 
zabiegał coraz to z innej strony, nie dając się w żaden sposób od beczułki ode-
gnać. Zrobiło się wielkie zbiegowisko, obstąpiono dookoła Żydówkę i chłopa. 
Właścicielka śledzi machała zamaszyście kopyścią wołając: Nu, ty świń! Ślaksen 
trefen! Szwajne szajs! Wun mi tu będzie taki nieporządek robić, ja ci tu dam w moje 
śledzie grzebać! 

Jedni się dziwowali tej ciekawej imprezie, drudzy śmiali się i przyklaskiwali 
w ręce. Nie wiem, co działo się dalej, bo ciżba zrobiła się tak ogromna, że nie mo-
głem nic dojrzeć. Kiedy zrobiło się przestrzeni, zobaczyłem znów beczkę: leżała 
przewrócona na ziemi, a wokoło niej rozsypane śledzie. Pod beczką, podobnie 
jak chłopska pajda chleba w śledziowym sosie, kąpała się Żydówka wrzeszcząc 
niemiłosiernie. Z nurtów ciżby wyłonił się chłop z kromką dobrze namoczonego 
chleba w ręku. W pysku pod wąsami, niczym wydra pana Paska44, trzymał ogrom-
nego śledzia przegryzając go kłykami na przemian z chlebem i udał się w stronę 
cmentarza, gdzie w sąsiedztwie znajdowała się świńska targowica. 

42  Kopyść – długa łyżka z drewna.
43  Furaż – pasza.
44  Wydra o imieniu Robak była pupilką znanego pamiętnikarza Jana Chryzostoma Paska. Opi-
sał ją i tak stałą się bohaterką literacką.
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Po schrupaniu wyżej wspomnianego śledzia chciało mu zapalić. Zobaczył 
sprzedawcę gazet, który się tu kręcił, więc zbliżył się do niego i zaczął grzebać 
w gazetach, przebierając jedna za drugą, ile ich tam było, każdą z osobna. Wy-
macał wreszcie jedną, która mu najbardziej odpowiadała i odszedł z nią kawa-
łek, ale niedaleko. Ja wówczas zapytałem dyskretnie gazeciarza, dlaczego on tak 
gmyrał45 w tych gazetach. Ten uśmiechnął się pod nosem i mruknął: On nie umie 
czytać, dlatego wybiero najcińszo, aby jo użyć zamiast bibułek do skrącania cygar. 
Zaraz obydwaj przekonaliśmy się o tym, gdyż dziadowina stanął nieopodal, wy-
jął pęcherz z bakonem46, urwał kawałek gazety i skręcił sobie takiego cygara, jak 
gęsie łajno. Widząc jakiegoś młodego jegomościa palącego, przystąpił do niego 
po ogień. Panisko nie dał mu wprawdzie ognia, lecz w zamian obdarzył go pu-
dełkiem zapałek, aby go już więcej o ogień nie napastował. Na zapytanie, jak 
miał śmiałość przystąpić po ogień do takiego gościa, odpowiedział z przekąsem: 
Czy to on lepszy ode mnie? Ja był na wojnie, a on nie! No, słuszna uwaga. Nie wie-
dzieliśmy, co na to odpowiedzieć. 

 

Świńską targowicę, gdzie spędzano żywy inwentarz, zwano placem. Tuż na 
rogu, pod murem opasującym stary cmentarz, pośród zgiełku, szumu, kwiku 
świń i ryku bydła umieścił się dziad grający na skrzypcach. Dziad miał bielmo na 
oku i stąd do nieboszczyka Zagłoby był podobny, tym bardziej, że i brzuch nosił 
okazały, zawsze napełniony jak przenajświętsze niecułki47. Wywodził on dziwną 
pieśń opiewającą jakiś dramat przejmujący do kości. Gromadzące się wokół nie-
go tkliwie usposobione niewiasty obdarzały dziada obficie groszami, a on jęczał 
coraz żarliwiej: 

Wtenczas to trąba strasznym głosem ryknie  
I na wskroś groby umarłych przeniknie,  
A to, w co wierzym spełnione zostanie –  
Ciał zmartwychwstanie.  
I źli usłyszą głos gromu strasznego.  
Idźcie przeklęci do ognia wiecznego,  
Który od wieków czartu zgotowany,  
Wam teraz dany. 

 

45  Gmyrać – przebierać w czymś, szukać.
46  Bakon – tytoń.
47  Niecułka – podłużne naczynie półkoliste wydrążone w jednym kawałku drewna.

Obok dziada na beczce wywróconej do góry dnem stał dosyć przystojny, 
niestary jeszcze mężczyzna. Miał na ręce (od samej dłoni aż po ramię), a oprócz 
tego na szyi, nadziane różańce, szkaplerze i medaliki. Babom się widać podo-
bał bardzo, bo zgromadziły się wszystkie wokół niego i tak patrzyły ku niemu 
na oścież48 wybałuszonymi oczami, z taką pożądliwością, że o kęs im te oczy 
na wierzch nie wylazły, jakby żywcem zechlać go chciały. A on potężnym gło-
sem – głos miał czysty, donośny i dźwięczny – trzymając w ręce obrazki, którymi 
niejako tłum babski błogosławił, tak do nich wołał: Panie ojcze! I ty, pani matko! 
Jesteście niezadowoleni, gnębieni przez jakieś niepowodzenia lub chorzy? Albo was 
jeszcze inne nieszczęścia tłoczą ku ziemi, czyli może dzieci wasze są w nieszczęściu 
czy cierpieniu? Kochana córko i synu! Czy i was niepowodzenia nie cisną, nie dręczą, 
nie budzą w waszych młodych sercach zwątpienia i lęku? Jeśli lęk, to oddajcie się – tu 
wskazał palcem na obrazek – tej oto Pani, królowej nieba i ziemi w opiekę, a ona 
was od cierpień i doli, złej ochroni. Oto Matka wasza w promieniach! Oto Matka wa-
sza w błękicie! Ona patrzy na was łaskawym okiem. Ona się nad wami zlituje i błogo-
sławić was będzie, jeśli gorąco ją o to prosić będziecie – tak ludzi odurzał słowami 
i gestami, pokazując przy tym święty obrazek. 

Następnie wskazując przedmioty, którymi był obwieszony, tak dalej prawił: 
A oto różaniec! A oto szkaplerz! A oto medalik i krzyżyk, na którym postać umęczo-
nego Zbawiciela patrzy miłosiernie na ciebie! On cię odkupił, on pragnie twojego 
zbawienia. Obejrzyj się i ty na niego! Trzysta dni odpustu za jedno westchnienie i po-
bożne ucałowanie któregoś z tych świętych przedmiotów poświęconych przez wieleb-
nych ojców paulinów w Częstochowie. Niebo jest dla każdego otwarte, kto posiądzie 
te oto skarby, a modły gorące i msze święte za łaskawych nabywców po wieczne 
czasy odbywać się będą. 

Prawie naraz wszystkie ręce uniosły się ku górze i wszytkie głosy odezwały 
się chórem: I mnie! I mnie! Pchali się wszyscy, jeden na drugiego, w obawie, aby 
też, Boże obraniaj, komu nie zabrakło. Tłok zrobił się ogromny, bo wszyscy na-
raz rzucili się do kupna. On zdejmował ze siebie, to znaczy z rąk i szyi, święte 
przedmioty i dzielił pomiędzy ludzi. Tłum w lot wszystko porywał, a on wyjmo-
wał coraz to nowe owiąsła49 z walizy i obdzielał, wołając: Komu jeszcze, komu? 
Święte przedmioty wyrywali mu z rąk tak szybko, że nie mógł sobie dać rady 
z odbieraniem pieniędzy, których miał już pełną szkatułę. Nareszcie skończyły 
się owe świętości od ojców paulinów częstochowskich. Zwinął więc manatki ten 
tak szczodrobliwy sprzedawca łask, błogosławieństw i odpustów, którymi obda-
rzył naiwną gawiedź. Nie mając tu już nic do roboty odszedł sobie w dal, pozo-
stawiając pamiątki, amulety i nadzieje. No cóż, każdy wierzy w swoją szczęśliwą 
gwiazdę i musi mieć coś na pocieszenie. 

48  Na oścież – na całą szerokość otwarte.
49  Owiąsła – różności do zawieszania, noszenia. 
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Opróżnione miejsce na beczce zajęli zaraz karciarze. Było ich dwóch. Jeden 
z nich trzymał w ręce trzy karty i ogłaszał: Jedna wygrana, dwie następne przegra-
ne! Ta wygrywa – objaśniał pokazując kartę – jest to as winny, a te dwie dziesiątki 
przegrywają. Łatwo odgadnąć, a więc proszę zagrać. Odważnym szczęście sprzyja! 
„Pomigał” rękami i rzucił karty na próbę. Drugi z nich (rzekomo się nie znali) 
złapał kartę i odwrócił. – Wygrana! – krzyknął z udaną radością i postanowił spró-
bować po raz drugi. Tym razem także udało mu się odgadnąć. Schował więc do 
kieszeni drobną wygraną, bo i stawka była niska, i zaczął oglądać się za kimś, kto 
by zechciał zagrać z nim do spółki, tłumacząc przy tym, że sam nie ma pieniędzy 
na większą stawkę. 

Nie trzeba było długo szukać i namawiać. Wnet znalazł się pożądany ama-
tor. Sprzedał dzisiaj wieprzka i w ten sposób chciał swój majątek powiększyć. 
Wiedział, że pieniądze w kieszeni mają to do siebie, że przyciągają drugie tyle, 
tak więc dał się namówić, tym bardziej, że wspólnik, aby mieć pewność wygra-
nej, zaznaczył kartę wygrywającą przez nieznaczne załamanie jej rożka. Teraz 
już wygranie było łatwe i nawet dziecku nietrudno było wskazać właściwą kar-
tę. Postawili więc, już do spółki, większą stawkę i znów wygrali. Gdy amator już 
dobrze zaznajomił się ze sztuką odgadywania wygranej karty, zrezygnował ze 
spółki i postanowił zagrać sam. Wspólnik nie sprzeciwiał się i nie narzucał swo-
jego udziału w dalszej grze. Kurcaba Serafin, bo tak nazywał się szczęśliwy ama-
tor gry, zagrał sam i znów wygrał, ale było to już po raz ostatni. Więcej razy już 
mu wygrać nie dali, zmienili też naznaczoną kartę. Chłop był zapalony do gry, 
a chcąc odegrać swoje, nie przestawał grać. Całe prosie już poszło, za które miał 
kupić żyta na chleb powszedni. Gdy już grajcarków za wieprzka w kieszeni nie 
stało, gra się skończyła. Postał jeszcze chwilę niedługą, podumał, poskrobał się 
po łbie, jak zwykle w takich chwilach bywa, i odszedł chwiejnym krokiem jak każ-
dy stroskany człowiek. Usiadł na pomoście w tyle wozu i srodze się zaturbował: 
co to będzie, skąd weźmie na chleb dla żony i dziecisków50? Nie myślał wcale 
o sobie, gdyż teraz i jeść mu się odechciało, ale zrozpaczony nic nie mógł wymy-
ślić. Kiedy sąsiad spytał go, czy sprzedał wieprzka i kupił żyta, machnął tylko ręką 
od siebie, co miało znaczyć: przepadło wszystko. Oj, przepadło. 

 

Ostawmy więc beczkę ludzkiego szczęścia i nieszczęścia, pod którą diabeł, 
inkluz czy jakiś inny czort siedział, gdyż nieopodal rozległ się rozpaczliwy krzyk 
i wołanie na pomoc. To chłop Bojda Józef okładał z całej siły biczyskiem po gło-
wie i plecach swoją żonę za to, że dała ukraść dwa z siedmiu indyków, które on 

50  Dzieciska – dzieci.

sam pielęgnował i tuczył twardymi kulami z ciasta. Pięć ptaków przywiózł dziś 
na jarmark, aby je sprzedać. Pieniądze za indyki przeznaczone były na zakup 
rzemienia do naprawy końskiej uprzęży oraz inne potrzeby domowe. Trzy sztuki 
jakoś udało im się upchnąć. Dwa pozostały jeszcze na wozie i stało się nieszczę-
ście. 

Józef był to chłop gruby i mocny, ale niezdały51 i rapciaty52, jakby do kroko-
dyla podobny. Jego żona Kaśka wołała na niego: ty „niećwieloku”, ale on się tym 
nie przejmował. My nazywaliśmy go „Żukiem”, bo pochylony posuwał się wolno 
ku przodowi, a nogi i ręce rozstawiał szeroko, jakby w ciągłej obawie przed wy-
wróceniem się. Chociaż był taki niespory53 jak ślimak, to jednak podróże odby-
wał bardzo dalekie i zawsze miał swoje dziury do obejścia. Tak i teraz odwlókł się 
od wozu, a Kaśce nakazał, aby dobrze pilnowała dwóch indyków na wozie, a gdy 
trafi się kupiec, żeby sprzedała choćby i taniej. 

Kaśka z wyglądu była niewielka i drobna w przeciwieństwie do Józefa, ale ży-
zna54 była, jędrna, żwawa i strasznie zapobiegliwa. Jeśli zapragnęła coś posiąść, 
to starała się to zdobyć tylko sobie znanymi sposobami, ale nie za pieniądze, bo 
tych u nich zawsze brakowało. Środków do tego celu używała rozmaitych: lubiła 
przyświadczyć, przychwalić, a jeśli to zawiodło, to i pocyganić. Najczęściej stoso-
wała dziadowskie przysłowie „prośba mur przebija”. Toteż prosiła Pana Jezusa, 
Matkę Bożą i wszelkich innych orędowników z nieba o błogosławieństwo, opie-
kę i łaskawe wstawiennictwo do Boga za nią, jej całą rodzinę wraz z dziadkami 
i wnukami. Wierzyła bowiem mocno w cudowne zjawiska, szczęśliwe wydarze-
nia, zabobony i gusła. Toteż darzyło im się wszystko jak z płatka, kwitła miłość 
małżeńska, rodzinna, jak również przygodna, pozadomowa też się przytrafiła. 
Jak każdy miał swój przydomek, tak i Kaśkę nazywano ogólnie „Kanarzycą”, bo 
komuś przyszło do głowy, aby ją tak mianować. Teraz pozostała na wozie sama 
jak palec i czuwała nad indykami, które w tyle wozu siedziały w półkoszku. Przy-
chodzili niejedni pytać o cenę, ale Kaśka wciąż drogo ceniła. Jeżeli ktoś dawał 
15 złotych, to ona żądała 18, jeśli już 18 dawno, to chciała 20 i tak bez końca, aż 
się wszyscy przekonali, że u niej nie kupi i zbrzydło im wypytywanie o cenę. 

Miała akuratnie czas, bo chętni na kupienie indyków już się rozeszli, więc 
zaczęła się modlić nabożnie. Odmówiła cząstkę różańca świętego oraz nowennę 
do św. Antoniego Padewskiego, patrona od zguby, aby jej pobłogosławił i do-
pomógł sprzedać z korzyścią jeszcze te dwa indyki. Tak zamodlona, utrudzona 
rannym wstaniem i daleką podróżą zapomniała o świecie bożym i okruszeczek 

51  Niezdały – niezgrabny.
52  Rapciaty – krzywonogi.
53  Niespory – powolny.
54  Żyzna (o kobiecie) – pełna życia.
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jej się zemrzyło55, w końcu jakby na wieki amen zasnęła. Sen był słodki i bardzo 
miły. Śniło jej się, że szła ze Stachem Przewnisem do Lipnicy koło Raniżowa, 
gdzie w studzience czy jakimś źródełku można było zaczerpnąć cudownie leczą-
cej wody, której potrzebowała do zagojenia ręki. Miała też nadzieję, że zobaczy 
w owej wodzie odbicie wizerunku najświętszego oblicza Pana Jezusa i najsłod-
szej Marii Panny. Podczas tak błogiego i lubego snu rzezimieszki podeszły cicho 
do wozu, podniosły do góry „kłapcie” starego półkoszka bez dna, gdzie siedziały 
utuczone indyki, i bez trudu zdobycz wyciągnęły. Błogi sen zamienił się w przy-
krą i bolesną rzeczywistość. Wyśniony Stach zamienił się w katowską postać jej 
męża Józefa, który teraz budził ją, aby się dowiedzieć, czy sprzedała indyki. Kiedy 
zaspana i zalękniona nagłym pojawieniem się męża wyznała, że indyków nie 
sprzedała, złośliwy Józef zamiast oczekiwanych pieniędzy za indyki zaczął racho-
wać biczyskiem jej biedne kości, pytając, ile wzięła za indyki. Ona odpowiadała: 
Dawali 18, a ja chciałam 20. – A mosz, psiakrew, dwadzieścia! A mosz, a mosz! Nie 
przestawał ją okładać, aż dopiero sąsiedzi, litując się nad dolą Kaśki, obronili ją, 
ale i tak dostała już tyle, ile w nią wlazło. Tak oto cudowny sen Kaśki zamienił się 
w smutną rzeczywistość. 

 

Wawrzek Sierżęga z żoną sprzedali roczną jałowicę na dzisiejszym jarmar-
ku za dobrą cenę, więc byli zadowoleni. Wawrzek został drzemać na wozie, zaś 
baba udała się na miasto za sprawunkami. Zaledwie oddaliła się od wozu, a już 
zjawił się dosyć przystojnie ubrany, bardzo grzeczny jegomość i zapropono-
wał Wawrzkowi kupno pięknych wizytowych spodni z dobrej wełnianej materii 
w modny deseń. Wawrzkowi spodnie spodobały się niesłychanie, ale cena była 
stanowczo za wysoka i nie mógł się na nią zgodzić. Cena, którą sam zapropono-
wał była znów o wiele za niska, więc „panister” z powrotem zapakował towar, 
pakunek oszpagatował i odszedł. Za niedługą chwilę zjawił się ponownie przed 
Wawrzkiem i oznajmił, że zgadza się oddać spodnie za podaną przez niego cenę, 
gdyż potrzebuje natychmiast pieniędzy, a lepszego amatora nie znalazł. Jeśli tak, 
to Wawrzek wyjął natychmiast pieniądze, wyrachował, ile trzeba i zapłacił. Nie 
oglądając nawet pakunku wrzucił go pod siedzenie, a jegomość zniknął od razu 
jak kwiat paproci. 

Po pewnym czasie wróciła do wozu baba, niby Wawrzkowa żona. Gdy zała-
twili już wszystkie sprawunki jarmarczne, poprawili uprząż na koniu i szykowali 
się w podróż powrotną do domu, nadszedł ich sąsiad Kuba, pytając, czy mógłby 
się przysiąść. Wawrzkowie chętnie się zgodzili, bo razem jest weselej podróżo-
wać. Wyrównali więc i poprawili siedzenie, po czym umieścili się na nim wygod-
nie. Mieli już ruszać z miejsca, kiedy spod siedzenia wypadł pakunek. Widząc to 

55  Zemrzyło – zmorzył sen.

Kuba zapytał: A cóż tu mosz w tym zawiniątku? – Opatrz – odpowiedział Wawrzek. 
Kuba nie był ciekawy, więc nie kwapił się do oglądania, mówiąc: Co bede ci tam 
rozdzieroł pakunek i grzeboł, jak mosz dobrze zawinięte, to niek ci ta leży. – No, 
opatrz, opatrz, kiedy ci koże – przynaglał Wawrzek, chcąc się pochwalić swoim 
nabytkiem. 

W końcu Kuba jakby z musu rozwinął zawiniątko i zapytał zdziwiony: No 
i cóżeś mi to pokozoł? Wawrzek odpowiedział zniecierpliwiony: To nie widzisz co? 
Portki za trzydzieści papierków kupiułem, przypatrz się. Czego się dziwujesz? – A bo 
to tu nie widze żodnych portek, jeno kawołek jakiegosi parucha w papier owinięte. 

Wawrzek obejrzał się i rzeczywiście zobaczył kawałek chadry56 powalanej 
końskim łajnem. Na chwilę odeszła go pamięć, oniemiał, oczy w słup mu stanę-
ły, a potem nagle jak bomba wybuchnął: A niek cie ślak trafi ty taki owaki. Żeby jo 
był wiedzioł, pokozoł by jo tobie. Już byś więcy portek nie sprzedawoł. A tom kupiuł! 
Złapał gałgan i z całej siły rzucił nim na ziemię w bydlęce i świńskie odchody, 
których wówczas na targowicy w Rzeszowie nie brakowało. Gość już niejedne 
takie spodnie dzisiaj sprzedał. Miał on zawsze przy sobie dwa pakunki: jeden ze 
spodniami na pokaz, drugi ze starymi chadrami w podobnym opakowaniu do 
sprzedania. W taki sposób handlowali także inni. Podobny przypadek zdarzył się 
babie z Łąki, która zamiast pięknej wełnianej chustki, kupiła starą dziurawą der-
kę. Podczas jarmarków na targowiskach miejskich w Rzeszowie działo się wiele 
podobnych oszustw i kradzieży.

Jedynie baba Wawrzka zdawała się być bardzo ucieszona tym wydarze-
niem, chociaż radość ta była udawana. Bolejąc skrycie, drwiła sobie z męża: Kup 
se jeszcze Wawrzuś kapelusik na głowę z królewskiego łajna, a będziesz już ładny, 
ustrojony, mądry i udany. Wawrzek podczas drogi nic nie mówił i tak zajechali na 
podwórko. Na drugi dzień wszyscy już wiedzieli, jakie to Wawrzek porteczki kupił 
sobie na jarmarku w Rzeszowie. 

 

Gospodarz z Łąki Jan Czernik kupił na targowicy w Rzeszowie siwego ko-
nia od handlarzy Lisowiczów z Matysówki. Lisowicze to znane cygany, oszusty 
i duszę z drugiego człowieka wydrzeć by rade. Czuły u Czernika jeszcze trochę 
drobnych pieniędzy, toteż zabrały go do szynku niby na litkup57. Czernik zgodził 
się, bo konia kupił dobrego, choć dobrze za niego też zapłacił. Konia przywiązał 
do poręczy na placu targowym, a sam udał się do szynku. Handlarze dobrze 
zaopiekowali się wszystkim – Czernikiem i koniem. Kiedy już znaleźli się w szyn-
ku, hojnie Czernika częstowali gorzałką, naturalnie za jego pieniądze. Wnętrze 

56  Chadra – szmata, ścierka.
57  Litkup – stary zwyczaj picia na potwierdzenie „dobitego targu”.
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szynku było ciepłe, gorzałka też swoje robiła, toteż chętnie z handlarzami gwa-
rzył i do konia się nie spieszył. Tymczasem jedni handlarze zabawiali Czernika 
rozmową, przychwalali mu, a wspólnicy odwiązali dobrego konia od poręczy i na 
to miejsce postawili podobnego, tylko bez jednego oka i kalekę na łapy. Kiedy 
już dobrze podchmielony Czernik „przycioporgoł się”58 do poręczy, okazało się, 
że ani on, ani koń nie może kroku zrobić. 

Czernik na razie nie rozeznał się w oszustwie, ale jak się przenocował w mie-
ście gdzieś pod murem – a noc była chłodna, toteż prędko wytrzeźwiał – dobrze 
pomiarkował, co zaszło i wnet wyznał się na sztuce złodziejskiej. Cóż jednak 
z tego, jak ani handlarzy, ani świadków nie było. Wynikła bardzo kłopotliwa dla 
niego sytuacja, bo takiego konia ani sprzedać, ani wziąć do chałupy. Zaprowadził 
konia do rakarza, aby go ubił i ze skóry obłupił, dobrze mu za tę usługę zapłacił 
i tylko skórę z konia do domu przytaskał. Oszalały ze złości, że dał się tak naciąć, 
tak sobie zaśpiewał: 

Jak jo był na roli, to jo był bogaty, 
Miołem cztyry konie, kapelusz rogaty. 
Teroz na półrolku to jo już zubożoł, 
Konia mi ukradli, kapelusik zgorzoł. 
Konia mu ukradli, bo sie namówili, 
Kapelusik zgorzał, bo go podpalili. 

Przygody Jana Czernika opisywać by można jeszcze dalej, ale czas przenieść 
się na inne jeszcze targowiska w Rzeszowie i przypomnieć stare dzieje.

Rzeszów w tamtych czasach posiadał tylko 35 tys. ludności, w tym blisko 
połowa to byli Żydzi. Naród ten był ściśle wmieszany w nasze życie codzienne, 
a ich działalność związana była przede wszystkim z handlem, który był zupełnie 
przez nich opanowany. Wszystkie place targowe, sklepy zapełniali przeważnie 
sami Żydzi. Najgłówniejszymi targowiskami narodu żydowskiego były: Ruska 
Wieś, Baldachówka, Różanka i Mikośka. Ta ostatnia zwana była także Kurzą Uli-
cą, ponieważ baby sprzedawały tu drób wszelkiego gatunku. Mieszkał tu w ma-
leńkiej budce obok bóżnicy żydowski rzezak59, który według wszelkich praw ry-
tualnych rzezał na „kosier60” te gady. Była to najbardziej plugawa i śmierdząca 
dzielnica, gdzie w ciemnych i wilgotnych suterenach, piwnicach mieszkała razem 
ze szczurami żydowska biedota. Dzień w dzień – czy to ulewne deszcze, czy sza-
rugi i pluchy jesienne, czy trzaskające mrozy, zamiecie śnieżne w zimie, czy wio-
senne roztopy i rozlewiska, czy skwar letni – stały tu kamieniem wszystkie Małki, 
Estery, Gołdy i Ruchle przy swoich budkach i głosem wiecznie zachrypniętym od 

58  Przycioporgać się – dowlec się.
59  Rzezak – rzeźnik.
60  Kosier – koszernie.
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ciągłego wołania namawiały: Ny, wi znajomka, psichodzujcie tu do mnie, jo wom 
tanio spsiedom. Co poczebujecie? U mnie wsisko jest. – Ej, wątpię – ktoś odpowia-
da. – Nu, jest i wątpie tyż – woła handlarka i pyta swojego Żyda: Mojżesz, wątpie 
masz? – Naj – odpowiada Żyd. – No, gosposio – mówi znów Żydówka – dzisiaj nie 
ma wątpiego, bo nam zabrakło, ale jutro na pewno bedzie. Ny, może co inne kupicie? 
Może koszule, może gacze dla waszego mąża, bedzie mu potrzebne. Może czapki 
takie galante z kożuchym. I tak cały dzień do uprzykrzenia. 

Lubiłem przebywać pośród tej żydowskiej nędzy, przysłuchiwać się targo-
waniu, przypatrywać ciekawym postaciom, jakie tu o każdej porze dnia można 
było spotkać. Moja matka miał tu swoją znajomą – rozczochraną Łajkę, której 
zawsze jesienią przynosiła rzepę w koszyku na dożywienie wiecznie głodnych, 
smarkatych i umorusanych bachorów. W zamian Żydówka dawała kawałek 
macy do skosztowania.

Naprzeciw kirkutu stary Żyd rozłożył pod gołym niebem swój nędzny warsz-
tat blacharski. Jego wyposażenie składało się z drewnianego kloca, na którym le-
żało kawałek szyny. Dookoła porozrzucany był materiał w postaci starej zardze-
wiałej blachy. I nic więcej. Niewiele używał on też narzędzi do swego rzemiosła. 
Najgłówniejsze z nich to młotek i nożyce do cięcia blachy. Te ostatnie wieszał 
u szyi na sznurku w celu zabezpieczenia przed złodziejami, ponieważ stale go 
z tego narzędzia okradano. Ubiór jego składał się z łat i łatek różnej wielkości, 
gatunku i koloru – istny rodzaj szczególnej mozaiki. Chude i kabłąkowate nogi 
zaopatrzone były w obuwie, które nie sposób opisać. Bielizny na pewno nie po-
siadał żadnej, bo szyję jego – oprócz sznurka, na którym wisiały nożyce – zdo-
bił tylko potargany gałgan przypominający szczątki szalika niegdyś. Spod tego 
okrycia wydobywała się naga pierś porośnięta gęstym kędzierzawym włosem. 
Tak ubranego, z młotkiem w ręku i nożycami uwieszonymi na szyi, można było 
tu odnaleźć o każdej porze dnia, a raczej ich, gdyż stała przy nim jak widmo 
ona z głową pochyloną i podpartą na dłoni. Oblicze jej o wydłużonych liniach, 
pomarszczone niczym suszona śliwka przypominało starą osełkę, której skąpy 
gospodarz używał tak długo do toczenia kosy, aż nie sposób ją było w rękach 
utrzymać. Była to jego żona, która zawsze mu towarzyszyła. On trudnił się prze-
ważnie reperacją starych naczyń, bo to było jego specjalnością. Ona skwapli-
wie pomagała mu w jego rzemiośle. On niski, prawie karzeł, nosił marynarkę za 
dużą, sięgającą prawie kolan. Ona wysoka i chuda jak tyczka nosiła krótki płaszcz 
powyżej kolan i w ten sposób dolna linia ich ubioru licowała ze sobą. 

Ruch i skupisko wokół nich panowało wielkie, szczególnie podczas dni tar-
gowych i jarmarków. Od strony publiczności dolatywały różne żarty, szyderstwa 
i śmiechy pod ich adresem, na które nie reagowali – byli cierpliwi i spokojni. Ro-
botę wykonywali bezwiednie, nie patrząc nawet na nią. Częściej patrzyli w prze-
ciwną stronę, skąd mogli nadejść ewentualni klienci, których zachęcali słowami: 
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Ny, znajomka przychodzijcie tu do nas z tym miskiem. My go wom tanio belziemy 
naprawiować. – No, a co to będzie kosztować – pyta baba. – Tle tu dziur w tem gro-
cie jak gwiazd na niebie. Ile tu trza cyny zepsuć. Docie śtyry szóstki, boście znajomka 
– odpowiada Żyd. – My dla znajomków bardzo tanio robotę liczymy – dorzuciła 
Żydówka. – Ho, ho! – zadziwiła się baba – za cztery szóstki to jo se nowo miske 
kupię! – O wa! Jaka mi gospodyni, wielkie mecyje. Wuna sobie nowe miske kupi! A ty 
mosz piniądze? Ile dosz? – Dwie szóstki – odpowiada baba. – Idź do diabła, gotuj 
sobie w take dziurawe miske, kiedyś taka mądra. Dwa szóstki diabłu na tabake, a jo 
nie chce do takiego grota ręki przykładać. Baba położyła rękę na tyłku i odchodząc 
rzekła: Tu mnie pocałuj! – Nu, nie być taka mądra, ty zwariowana babo. Dej dwie 
szóstki, żebyś nie płakała. I tak się pogodzili. 

– Hej, gospodorzu, gospodorzu pokożcie no tego rondel. Wun bedzie potrzebo-
wał nowego dna z dobrego blachy! I tak dalej, i tak dalej. Wszystko robili szybko, 
w pracy nie ustawali. Ona szapoliła się61 koło niego jak wesz, gdy chce się ją 
złowić – odbijała stare dna od naczyń, w miejsce których on przyprawiał nowe 
dna ze starej blachy, wybierała materiał i podsuwała mu pod ręce, targowała 
się o cenę. W wolniejszych momentach zbierała pracowicie po ulicy wszystkie 
trzaseczki, śmiecie i papierki, aby podsycić lichy ogienek w starym garnku, gdzie 
grzała się kolba do lutowania dziurawych naczyń. Zimową porą przy tym ogniku 
ogrzewali swoje zgrabiałe od mrozu ręce. Obydwoje byli bardzo ruchliwi i wy-
trwali w pracy, aczkolwiek ona od czasu do czasu opierała się o mur i zmrużywszy 
jedno oko lekko zasypiała. Gdy czasami zabrakło im pracy w mieście, szukali jej 
po wioskach, nawołując jękliwym głosem: Heej! Heej! Garki naprawiować! Rondle 
z miskiem, na masło, na mleko, na gotowanie i smażenie! Heej! Echo tego wołania 
rozlegało się po łęgach i rozłogach dróg, odbijając się od bielonych drewnianych 
ścian, aż milkło, jak i oni znikali gdzieś w zagaciach i zaułkach ludzkich zabudo-
wań, opłotków. Szczęść im Boże. 

 

Żelazne wyroby nabywali wszyscy u Mortki lub u Kulawego Żyda. Obydwaj 
posiadali sklepy w suterenach. Ten ostatni handlował starym żelazem. Nie miał 
obu nóg i z powodu tego kalectwa umieszczono go w paczce po gwoździach. 
Handlował on swoim towarem spokojnie dotąd, dopóki ktoś nie pokusił się na 
złamanie siódmego przykazania. Wtedy biedny kaleka unosił się z wielkim gnie-
wem w swoim gnieździe i wołał gromkim głosem: Ti złodziej! Bo jak ja wstanę, 
to ja tobi dam! Ti złodziej, rozbójnik! Gewałt, policja, chytać go! Krwią nabiegłe ze 
złości i załzawione z żalu oczy musiały patrzeć bezsilnie, jak nieuczciwy klient 
bezpiecznie wynosi ze sklepu towar bez pieniędzy, często jeszcze drwiąc z niego. 
Złodziej znikał, a Żyd dalej siedział sobie w paczce jak kwoka na jajkach, pilnując 
swego dobytku. Raz w tygodniu, tzn. w sobotę podczas szabasu, wynoszono 

61  Szapoliła się – kręciła się.
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Kulawego Żyda z jego gniazda. Ponieważ Talmud zabrania Żydom w czasie świąt 
wszelkiej lokomocji kołowej i nakazuje wszystkim wzięcie udziału we wspólnych 
modlitwach w bożnicy, przeto inni wyznawcy Mojżesza obowiązani byli prze-
nieść kalekę do świątyni. 

 

Kto potrzebował nowy lemiesz do pługa, motykę, rydel lub siekierę uda-
wał się tam, gdzie stała niekształtna postać o żółtym, wychudłym obliczu, za-
padłych policzkach i zezowatych, wyblakłych oczach. Fizjonomia ta z oblezioną 
i tylko z rzadka upierzoną rudym włosem bródką z kształtu i koloru podobną 
była raczej do zwiędłej, wiosną wydobytej z kopca marchewki, aniżeli do ludzkiej 
twarzy. Spod okazałego jak gdula i wiecznie smarkatego nosa zwisała cienki-
mi kosmykami para ognistych wąsików. Wierzch głowy przykrywał zatłuszczony 
i zdeformowany kapelusz – niegdyś czarny, dziś o nieokreślonym kolorze. Z tyłu, 
spod kapelusza widać było kawałek aksamitnego beretu. Z prawej i lewej strony 
twarzy niczym wężyki wyłaniały się długie pejsy zwinięte na kształt korkociągów. 
Koślawe jego ciało odziane było w szary, źle przykrojony chałat, przez co postać 
bardziej przypominała jakąś poczwarkę, niż człowieka. Stał tu kamieniem i do 
każdego przechodnia z osobna skrzeczał chrapliwym głosem: Ny, może łańcu-
chów, może gwoździów albo co juksiego? Ny, gospodorzu, u mnie wszystko jest, co 
chcecie, to znajdziecie. Młotka z bobkiem tyż, tylko wejdźcie do sklepu. Nad jego 
głową niczym drogowskaz sterczała wbita w mur na sztorc stara, zardzewiała 
kosa, na której widniały koślawe litery napisane palcem umaczanym w wapnie 
„Tu Mortka”. 

Kto budował nowy dom, ten wszelkie okucia do drzwi i okien oraz żelazne 
części do pieców kupował u Rubina (też na Mikośce). Rubin sklep miał zawsze 
zaopatrzony w większy zasób materiałów tej branży. 

Barwne materie na spódnice i kaftaniki kupowały kobiety u Lalki. Lalka był 
to rudy, kędzierzawy Żyd z dobrze zaokrąglonym już brzuszkiem. Jak miał klien-
tów, potrafił być przychylny i delikatny przy targowaniu. Żona jego była mło-
dą jeszcze, tryskającą zdrowiem, przystojną kobietą. Stała na ladzie i wybierała 
z półek co piękniejsze i modniejsze materie, a przyodziewając się w nie, zachę-
cała do kupowania. Reklama była nad wyraz trafna, toteż ciżba i natłok w ich 
budzie były niesłychane. Niejedna matka rada by oddać ostatni grosz, aby córkę 
tak pięknie ubrać. 

 

Podczas kupna konieczna była umiejętność targowania się z Żydami. Prze-
ważnie każdy cenił swój towar dwa razy tyle, ile był wart. W czasie kupowania 
zdarzały się różne nieprzewidziane sytuacje, szczególnie jak trafił jakiś dowcip-

ny klient. Jeden z takich kupował raz trzy metry cajgu62 korczyńskiego na jakąś 
przyodziewkę. Żydówka mierzyła niby dobrze, nawet kawałek przyczyniła, ale 
chłop coś podejrzewał. Wyjął metr z rąk Żydówki i sam zabrał się do mierzenie 
płótna. Po sprawdzeniu okazało się, że 25 cm brakowało do miary. Wtedy chłop 
wyciągnął zza pazuchy piłeczkę (kupił ją sobie do obcinania drzewek) i nie namy-
ślając się długo, uciął 25 cm z metrowej listwy służącej do mierzenia materiałów, 
mówiąc przy tym: Jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Mieliście metr o ćwierć za 
długi, dlatego wam wyrównałem. Gdybyście taką miarą mierzyli dalej, zeszlibyście 
na psy i niczego byście się nie dorobili, a szkoda was. Żydy lamentowały, że nowy 
metr trzeba będzie kupić, ale ludzie, którzy podczas tego zajścia byli w sklepie 
orzekli, że dobrze zrobił. 

 

Do następnego stoiska przyszedł chłop z zamiarem kupienia materii na ko-
szulę. Żydówka rozwinęła kawałek płótna i zaczęła płótno tarmosić przed jego 
oczami, reklamując w ten sposób jego wytrzymałość. Ciągnąc płótno stękała 
udając wielki wysiłek. Mówiła przy tym: To nie jest płótno, to żeloz nieprzeżyty, to 
się nie da w żaden sposób urwać. No proszę, proszę sprobować gospodarzu. I zaczę-
ła wtykać chłopu półtno do garści. Chłop złapał w pazury i ani nie czując rozdarł 
na przełaj wzdłuż i w poprzek, potem rzucił jej pod nogi kawałki, mówiąc: Ne, 
mos zeloz kiedyś chciała, pozbieroj se teraz te smaty. Rozwścieczona Żydówka za-
częła wołać za chłopem: Ny, psiakchew ti chamie! Tobie sziny stalowe łamać, koleje, 
pociągi, lokomotywe ciągnąć, a nie siłe płótna mierzyć. Tfu, śwajne szajs! Ślaksen tre-
fen! Nic więcej zrobić nie mogła, bo przecież sama chłopu płótno w rękę wcisnęła 
i drzeć kazała. Chłop zrobił, jak chciała, a siły w rękach nie czuł, płótno podarł. 

 

Zdarzało się, że do sklepu żydowskiego przychodził chłop bez pieniędzy, 
bo miał ochotę przymierzyć jakiś płaszcz albo kurtkę, które mu się podobały. 
Żyd skwapliwie pomagał mu ubrać odzienie, przyklepywał, naciągał, gładził fał-
dy mówiąc przy tym: Nu, gospodarzu, jakby na was robiony, w sam raz. Skąd wy 
wiedzieli, że wun bedzie takie prawe do waszej osobe? Cimes. Siajne git. Chłop nie 
przywiązywał wiele wagi do żydowskich przypochlebnych słów i odpowiadał: 
Gdzie on ta na mnie pasuje, jak jo taki krzywy i garbaty. Żyd natychmiast zaprze-
czał: Jaki krziwy, jaki garbaty? Taki galanty chłop, może tylko trochu przychylony, ale 
żaden garbaty. Po co takie paskudne słowa na swoje poważne osobe wygadywać? 
Jak wy tego luberyj kupicie, a ubierzecie sie w niego, to on was wypchostuje jak patyk 
z laskowego orzecha. Wasze żona jak to zobaczy, to zaraz powi: „Nu, skąd to taki 
wysoki urzędnik do naszego domu przichodzi? To nie mój mąż, wun taki zwykły chłop 

62  Cajg – mocna tkanina bawełniana.
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poszed obtargany, a teraz skąd wzion sic taki wielgi pan? Dopchawdy, ja jego nie 
poznaje”. Chłop wymownie klepnął się po kieszeni na znak, że nic w niej nie ma, 
bo w rzeczywistości tak było, i pomimo pochlebstw zaczął pomału zdejmować 
splendor63 ze siebie, po czym spokojnie sobie wyszedł. Żyd dopiero teraz poży-
czył sobie pyska u psa i dalej za chłopem wołać: Ny, idź do diabła, ty mysziginie, 
garbus jeden, a nie kupiec! Chłop wmieszał się w ciżbę jarmarczną i niewiele sły-
szał z tych wywodów albo udawał, że nie słyszy. 

W Rzeszowie oprócz wtorkowych i piątkowych targów odbywały się parę 
razy w roku wielkie jarmarki, a to: na Józefa 19 marca, na Świętą Trójcę 22 lipca, 
na Mateusza 21 września, na Wszystkich Świętych 2 listopada i na Tome (To-
masza) 21 grudnia. Na jarmarki ciągnął lud z bliska i z daleka różnymi drogami 
i traktami, piechotą i na wozach. Jeden z takich głównych gościńców prowadził 
od Niska i Kamienia przez Sokołów, Nienadówkę, Stobierną i Jasionkę. Tu do-
jeżdżali bocznymi drogami garncarze z Medyni i Zalesia, ciągnąc przez piachy 
niemało wszelakiego glinianego naczynia. W Nowej Wsi natomiast panował 
przemysł koszykarski. Z każdego prawie podwórza wyjeżdżała fura obładowa-
na koszami i półkoszkami. Na furze siedział chłop w siwej kamizeli, kapeluszu 
przyozdobionym aksamitką i trzaskając z batoga podążał na jarmark do Rzeszo-
wa. Sprzedawszy towar wstępował zwykle do szynku i wracał do domu dobrze 
podchmielony, skory do przechwałek i kłótni. Najczęstszym powodem zwady 
między chłopami była siła i lotność koni. Jeśli schodziło się dwóch takich ma-
niaków, to zaraz robili zakłady i urządzali zawody, kto kogo wyprzedzi. Zawody 
kończyły się najczęściej tym, że jeden pozostawał w rowie z połamanym wozem, 
a nierzadko i sam gnaty miał poprzetrącane, zaś drugi na wozie bez kół wracał 
do domu końmi okrytymi pianą, ze śladami uderzeń bata na grzbiecie. Na za-
wziętość i głupotę nie ma lekarstwa. 

 

Kazimierz P. często gęsto lubił sobie coś wypić, a okazja ku temu zawsze 
się znalazła, gdyż pełnił urząd wójta i wszyscy o jego względy zabiegali. Najczę-
ściej schodzili się we trzech: Józef, Ignac i on, Kaźmirz. Gdy już mieli pod wierzch 
w czubach zaraz zaczynali się o byle co przezbywać. Dzisiaj chodziło im o żarna 
– w którą to stronę powinny się obracać. Jeden mówi, że w tę, drugi w tamtą, 
a trzeci miele jak zwariowany we wszystkie strony, aż iskry lecą spod kamienia 
i sypią się na podłogę. Narobili przy tym takiego strasznego huku, że wszystkich 
pobudzili. Było już po północy i przestraszeni ludzie zaczęli głośno odmawiać 
pacierze myśląc, że to diabeł żeni się u wójta. Innym znów razem wybrali się do 
miasta – Kaźmirz miał do załatwienia jakieś sprawy urzędowe, a Ignac i Józef to-
warzyszyli mu. Po załatwieniu wszystkich sprawunków mocno popili. Kazimierz 

63  Splendor – blask.

Józef Ryś, Z przeszłości rzeszowskich targowisk.
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jako wójt zawsze nosił ze sobą grubą lagę z obwarzankiem, pod pachą tabe-
lę z papierami. Z takim wyposażeniem znalazł się teraz na moście kolejowym, 
a wraz z nim jego nieodstępni satelici: Ignac i Józef. Przed nimi pojawiło się ja-
kieś poważne panisko w surducie i czarnym cylindrze na głowie. Ponieważ po 
łobuzersku zajęli całą szerokość mostu i zagrodzili drogę dumnemu panu, ten 
w złości obrzucił ich dość niegodnymi, a nawet ubliżającymi słowami. Jeśli tak, to 
Kaźmirz, nie namyślając się długo, zaczął tego wielce czcigodnego pana okładać 
kontobuchem64 po cylindrze. Kiedy kontobuch rozleciał się i białe kartki zaczęły 
fruwać między torami, a między nimi czarny cylinder, Kaźmirz zaczął palicą ra-
chować panu kości na grzbiecie, aż się kurzyło z surduta. Pan zaczął ratować się 
ucieczką osłaniając łysinę obiema rękami. 

Poruszenie zrobiło się wielkie, wnet znalazł się policjant, którego Ignac 
uspokoił zaraz silnym uderzeniem w nos, a tymczasem Józef zaśpiewał znaną 
piosenkę lwowskich uliczników: 

O północnej godzinie powracam przez Lwów. 
Upiłem się na winie i mam przygodę znów, 
Ale mi się nic nie stało, bom jest hultaj, jakich mało. 
Mijam bernardyński plac, wtem nadchodzi graf, 
A ja kułak odwijam i w cylinder bach, 
Aż się denko załamało, dam mu więcej, bo to mało. 
Wtem nadchodzi polikier i podnosi głos, 
A ja kułak odwijam i buch dziada w nos, 
Aż mu w oczach pociemniało, bo tak mu się należało.

Równocześnie ze śpiewem owej piosenki wszczął się w mieście alarm i urzą-
dzono natychmiastowy pościg. Trzej kompani musieli uciekać co sił w nogach. 
Na szczęście na Ruską Wieś, gdzie mieszkał Jan, nie było daleko. Mieli tu sanie 
– bo rzecz miała miejsce w zimie – zaprzężone w parę lotnych koni i jak tylko 
sani dopadli, od razu ruszyli galopem. Na zakręcie sanie silnie uderzyły w róg 
krawężnika, odrzuciło ich w przeciwną stronę, aż w saniach coś zagrzechotało. 
Zaledwie mieli czas wykręcić na środek gościńca, już w pościgu za nimi gnała na 
wozach straż pożarna, którą policja zaalarmowała. Widząc co się dzieje, nie bor-
gowali65 koniom i smagali je batem bez miłosierdzia. Jeden drugiemu wydzierał 
lejce z rąk w przeświadczeniu, że lepiej umie prowadzić konie. W końcu je tak 
pomieszali, że konie nie wiedziały, w którą stronę gnać i przez żelazną bramę 
wpadły w obejście staromiejskiego kościoła i tak przez przypadek udało im się 
zmylić pościg. Nie wiedząc gdzie znikli uciekinierzy, ścigający minęli z rozpędem 
kościół, przejechali przez wieś i najpierw staromiejską drogą, potem głogow-
skim gościńcem pognali w kierunku Rudnej. 

64  Kontobuch – z niem. księga rachunkowa.
65  Borgować – folgować.
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Uciekinierzy na wszelki wypadek objechali jeszcze ze trzy razy kościół, po 
czym wyjechali na gościniec i spokojnie ruszyli w stronę Trzebowniska ku domo-
wi. Jazdę utrudniał wójt, który stracił przytomność i wiecznie spadał z sani. Ignac 
z Józefem spętali mu nogi i przywiązali. Łeb wlókł mu się za saniami i podskaki-
wał jak piłka. Tak dojechali do Trzebowniska i tu wszczęli znów bitkę z chłopaka-
mi, którzy śmiali się z tej pociesznej jazdy. Teraz jednak trafili na swoich – prze-
ciwnicy nie chcieli ustępować, nie bali się bata, ani laski i kołkami wyrwanymi 
z płotu zaczęli boleśnie okładać Józefa i Ignaca. Znów trzeba było pośpiesznie 
rejterować, a nie bardzo było na czym, bo sanie nadwerężone jeszcze w Rzeszo-
wie „na pięknie” do cna się rozleciały. Ignac ruszył piechotą, musiał w dodatku 
taskać półkoszek na głowie. Józef na jednej tylko sanicy przywiózł nieprzytomne-
go Kazimierza do domu. Powracali jak Napoleon spod Moskwy. Od tego czasu 
przestali zaczepiać na drogach spokojnych ludzi, a Kaźmirz po tej niemiłej przy-
godzie stracił fantazję. 

Powróćmy jeszcze raz na Mikośkę zwaną Kurzą Ulicą. Była ona zawsze cia-
sno obstawiona furmankami, a naokoło kirkutu nie można było ani palca wbić. 
Stała tu między innymi jednokonna furmanka Szmula z Łąki. Szmul powlókł się 
gdzieś za towarem, bo utrzymywał mały sklepik, zaś Szmulina, jego żona, sie-
działa na wozie i pilnowała dobytku, który Szmul naznosił. Wtem zjawił się przed 
nią policjant miejski, czy też urzędnik skarbowy, żądając od niej należności za 
placowe od postoju. Był w czarnym mundurze, na głowie miał sztywne wyso-
kie czako, także czarnego koloru, z żółtym bączkiem. W skórzanej pochwie przy 
boku telepał mu się dosyć szeroki i długi, sięgający poniżej kolan zebel66, a na 
szyi miał powieszone cesarsko-królewskie znamię w postaci metalowej wypo-
lerowanej blachy w kształcie półksiężyca, na której był wybity jego numer. Była 
to groźna postać i Żydowina, aby uniknąć opłaty tłumaczyła mu, że to nie jej 
koń: Ny, wuli wcale nie należy do naszy osoby, to jest koń Koniów. Urzędnik nie-
pewny, czy dobrze zrozumiał, zapytał jeszcze raz i usłyszał znów to samo: No, 
to ja panu od razu mówię, że to nie nasz koń, bo my taki koń nie mamy. Koń jest 
Koniów. Funkcjonariusz jako wykonawca państwowego prawa uznał to za drwi-
ny i lekceważenie władzy, a tym samym jego urzędowej osoby. Odpasał szablę 
i zaczął Żydówkę płazować. Ona narobiła ogromnego wrzasku, czym ściągnę-
ła wszystkich pobliskich Żydów. W tłumie znalazł się mąż nieszczęśliwej ofia-
ry. Przypadł do policjanta, wyrwał mu karabelę, przez co policjant z napastnika 
zmienił się w ofiarę. Przy spisywaniu protokołu Żyd opowiadał to samo, co jego 
żona, że koń jest Koniów. Po dokładnym przebadaniu sprawy okazało się, że koń 
z wozem był wynajęty od gospodarza o nazwisku Koń. Skończyło się na tym, że 
Szmulowi, jako pogromcy urzędowej osoby, udzielono ostrej nagany.

66  Zebel – chodzi o pałasz, który nosily policjanci.

Skończyła się wojna i skończył się czas ludzkiej nędzy. Nie ma już Kulawego 
Żyda, który sprzedawał stare żelazo, nie ma Mortki, ani blacharza, co pod gołym 
niebem garnki reperował, nie ma rudej rozczochranej Łajki z wiecznie głodnymi 
bachorami i jej siostry, Czarnej Małki. Nie ma biedoty żydowskiej gnieżdżącej 
się w suterenach wraz ze szczurami. Nie ma także bogatych Jamów, Rajchów, 
Durkierów, Zilberów, Goldbergów, Rubinów, Diamentów i innych żydowskich 
kapitalistów. Gdzie są oni wszyscy? Gdzie Łajka, Gołda, Rachela, Estera i Lalka? 
Na pamiątkę po nich zostały dwie bożnice i pozostałem ja, który to wszystko spi-
sałem. Tylko umiłowane wody Wisłoka pozostały niezmienne i płyną wytrwale 
jak dawniej. 

Józef Ryś, Legendy o Starym Wisłoku.
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Śladami staregO wisłOczyska

Na wzgórzu, po prawej stronie Wisłoka, w kierunku północno-wschodnim 
od Rzeszowa rozrzuciła swe nie dość bogate chatki wioska Pobitno. Stąd też 
roztacza się wspaniały widok na miasto leżące w dolinie zwanej „Głęboka”, skąd 
piosenka ludowa. 

Pobitno na górze, Rzeszów na dolinie 
A pomiędzy nimi srebrny Wisłok płynie.

Oglądając z góry pobitniarskiej Rzeszów wpada nam w oczy stacja kolejowa 
i most nad Wisłokiem, przez który przebiega z tego miasta podwójny tor kolejo-
wy, ocierając się o malutką wioseczkę Załężem zwaną i biegnie dalej w kierunku 
wschodnim na stronę łańcucką.

Niedaleko, bo w odległości może pół kilometra na wschód, na południo-
wej stronie toru, przylega do góry pobitnieńskiej Kopiec Konfederatów Barskich. 
Nikt go tu nie sypał; natura sama go utworzyło, a czyjaś ręka nieznana, ku czci 
tych bohaterów, wtłoczyła tu kamień z napisem, od którego nazwa pochodzi. 
Kamień zmurszał już ze starości, a napis trudny dziś do odczytania. Kopiec ten 
widoczny z daleka, znany jest każdemu, ale nie każdy zapewne ma pojęcie, co to 
byli konfederaci barscy? Nie będzie więc od rzeczy przy sposobności coś i o tym 
napomknąć. 

Za panowania przedostatniego polskiego króla Augusta III Sasa, po raz 
pierwszy rozłożyły się moskiewskie wojska obozem w Polsce niby przechodem 
tylko idąc do Prus, z którymi Rosja wówczas wojowała, ale w rzeczywistości roz-
panowywały się one w bogatej podówczas i urodzajnej Polsce, rabując i uciska-
jąc lud polski. Po śmierci ostatniego Sasa, w czasie bezkrólewia, działy się jeszcze 
gwałty i nieporządki. Różne możne rodziny, które chciały w kraju przewodniczyć, 
ze swymi wojskami porywały się na siebie, tak że aż pułki moskiewskie, które 
w owym czasie, niby przez przyjaźń dla Polski, przysłała carowa Katarzyna, mu-
siały zwaśnionych godzić i uspokajać. Pod wpływem tej carowej, obrano królem 
Stanisława Poniatowskiego. Nigdy wybór człowieka przeznaczonego na zgubę 
narodu nie mógł być trafniejszy – pisze o nim Kraszewski. Koronacja odbyła się, 
w dzień św. Katarzyny, patronki carowej, 25 listopada 1746 roku. Po koronacji, 
choć nie było żadnego do tego powodu, wojsko moskiewskie nie opuściło Pol-
ski. W Warszawie zaś zamieszkał chytry poseł rosyjski „Rapnim”67 i ustawicznie 

67  Nikołaj Wasiljewicz Repnin – rosyjski książę, generał-feldmarszałek i dyplomata. W latach 
1764–1768 rosyjski poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Warszawie, w tym czasie 
sprawujący faktyczną władzę nad Rzecząpospolitą jako bezpośredni wykonawca woli Katarzy-
ny II.
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miewał z królem konszachty, wtrącając się we wszystkie sprawy, aby opanować 
zupełnie króla. Żeby kraj zupełnie osłabić, usiłował przebiegle waśnić panów 
jednych z drugimi i podburzać ich także przeciw królowi.

Otworzyły się oczy bystrzejszych w narodzie umysłów, że źle sobie obra-
li króla i że naród sam sobie musi teraz radzić, jeśli nie chce zgubić kochanej 
ojczyzny. Zaczęto tedy radzić i zbierać się potajemnie, aby poruszyć szlachtę 
do wystąpienia zbrojnego przeciw wojskom moskiewskim i wyrzucenia ich poza 
granice Polski.

Zajęli się tą sprawą najgorliwiej: biskup Adam Krasiński, brat jego Michał 
– podkomorzy różański, książę Karol Radziwił i Józef Pułaski – starosta warecki, 
który stanął na czele słynnej konfederacyj barskiej – nazwanej tak od miasteczka 
Baru na Podolu.

W lutym 1768 r. zjechali się do Baru wyżej wymienieni patroni i dnia 29 lu-
tego przysięgali wszyscy obecni, że z bronią w ręku powstaną przeciw Mo-
skalom grzebiącym Polskę i że bić się będą do ostatni kropli krwi za wolność 
ukochanej ojczyzny. Wielu porzuciło żony, dzieci i gospodarstwa, a ciągnęło do 
Baru, zapisując się pod chorągiew pana Pułaskiego. I zebrało się tego wojska 
konfederackiego do ośmiu tysięcy. Nastała straszna walka. Przewaga liczebna 
była po stronie Moskali, do których przyłączyły się także i wojska królewskie 
zamiast walczyć po stronie konfederatów. Konfederaci walczyli jak lwy zażar-
te, jednak nie mogli się zmierzyć, ze swymi nieprzyjaciółmi, którzy mieli wojska 
regularne dobrze wyćwiczone, wiele armat i dużo pieniędzy do prowadzenia 
wojny, odbierali im więc Moskale miasto jedno po drugiem, a wreszcie podstą-
pili pod Bar, małe i słabo bronione wzniesienie. Zacięcie broniła się tam mała 
garstka konfederatów, lecz na widok wojsk polskich łączących się z Moskalami 
ogarnęła ich taka żałość i taki ból srogi, że już nie zdołali dalej się bronić. Bar 
został wzięty przez wojsko moskiewskie i królewskie, ale nie koniec był jeszcze 
konfederacji, pan Kazimierz Pułaski68 nie stronił odwagi i stanął zamiast ojca na 
czele konfederatów, stoczył szereg szczęśliwych bitew, broniąc się przeciw prze-
mocy w Berdyczowie na Podolu, aż dopiero wskutek braku żywności musiał się 
poddać 24 czerwca 1768 r. Równocześnie, chcąc jak najprędzej zniszczyć konfe-
derację na Ukrainie, chwyciła się caryca Katarzyna iście szatańskiego sposobu. 
Porozsyłała swoich ludzi z rozkazem do popów prawosławnych, żeby chłopów 
i Kozaków podburzali do rzezi szlachty, księży i Żydów, pozwalając im palić i ra-
bować69. Ciemni chłopi pochwyciwszy za noże, które im popi poświęcili, i pod 

68  Kazimierz Michał Władysław Wiktor Pułaski herbu Ślepowron (1745-1779) – jeden z do-
wódców i marszałek konfederacji barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA, wol-
nomularz.
69  Zdania historyków, co do roli administracji rosyjskiej we wznieceniu powstania chłopskiego 
(koliszczyzny) są podzielone. Władysław Konopczyński i Antoni Mironowicz uznają, że taka in-
spiracja była, a Tadeusz Korzon i Władysław Serczyk uważają, że nie jest ona potwierdzona.
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wodzą przewodników kozackich Żeleźniaka70 i Gonty71, rozpoczęli najokropniej-
szą rzeź zwaną humańską – 28 czerwca 1768 r72. W samym miasteczku Humaniu 
wyrżnięto do 20 tysięcy ludzi. Samych dzieci małych natłukli i nasiekli tyle, że trzy 
studnie miejskie zapełniali nimi. Od Kijowa do Humania, na przestrzeni 60 mil 
wzdłuż i 40 mil wszerz, lała się krew. Wsie i miasta zburzone, wszelka własność 
zrabowana. Nie szczędzono ani starców, ani niewiast, ani dzieci. Straszną tę rzeź 
humańską opisuje poeta ukraiński Taras Szewczenko w utworze „Hajdamacy”.

Smutny i zbolały przywódca konfederatów Kazimierz Pułaski, tułał się po 
różnych krajach Europy, aż wreszcie udał się do Ameryki, gdzie walcząc w obro-
nie niepodległości przeciw Anglikom, zginął bohaterską śmiercią pod Savannah 
w roku 1779. 

Z wielu zaciętych bitew, jakie stoczyli konfederaci w obronie wolności, jed-
na odbyła się na Pobitnej, pod dowództwem Hieronima Lubomirskiego dnia 13 
sierpnia 1769 roku.73 Bohaterską śmiercią zginęło wtedy 42 konfederatów. Po-
grzeb odbył się 14 sierpnia w kościele oo. Reformatów w Rzeszowie. Kamień 
z tym zapewne napisem umieścił ktoś nieznany na wyżej wymienionym pagórku 
i stąd pochodzi nazwa „Kopiec Konfederatów”.

Podczas czteroletnich walk konfederacyjnych zginęło do 100 tysięcy ludzi. 
Z owego strasznego wyczerpania narodu skorzystali wrogowie i król pruski Fry-
deryk II, caryca rosyjska Katarzyna II i cesarzowa austriacka Maria Teresa do-
konali pierwszego rozbioru Polski w roku 1772, zagarniając blisko trzecią część 
ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Na tym kończę swoje wywody historyczne o kon-
federatach i kopcu na Pobitnej.

Na północ od wyżej wspomnianego kopca, wzdłuż Wisłoka, rozciągają się 
piękne niwy wiejskie, wśród których schodzą się różne wątoki74, kotliny i jary. 

70  Maksym Żeleźniak (ur. 1740, zm. po 1768) – kozak zaporoski, przywódca powstania chłop-
skiego.
71  Iwan Gonta (1705-1768) – setnik nadwornej milicji magnata Franciszka Salezego Potockie-
go, w 1768 jeden z przywódców powstania chłopskiego.
72  Źródła historyczne podają nieco inną, o kilka dni wcześniejszą, datę rzezi humańskiej: 20 
lub 21 czerwca 1768.
73  Jak podaje Krzysztof Bajrasz, autor artykułu o historii Kopca Konfederatów Barskich, od-
działami konfederacji barskiej dowodził Filip Radzimiński i książę Jerzy Marcin Lubomirski. 
„Potyczka rozegrała się w kilku etapach na dość rozległym terenie obejmującym miasto Rze-
szów, podrzeszowskie błonia (obecnie w przybliżeniu obszar po obu stronach ulicy Lwowskiej, 
ograniczony potokiem Strug i Wisłokiem) z kulminacją na terenie wzniesień przylegających do 
ówczesnej wsi Powietna (osiedle Pobitno) oraz okolic mostu na Wisłoku” (źródło: https://www.
erzeszow.pl/516-historia/8375-rzeszowskie-historie-i-historyjki/8404-o-przeszlosci-kopca-na
-pobitnem-slow-kilka.html, dostęp 30 kwietnia 2022).
74  Wątok – potok.

https://www.erzeszow.pl/516-historia/8375-rzeszowskie-historie-i-historyjki/8404-o-przeszlosci-kopca-na-pobitnem-slow-kilka.html
https://www.erzeszow.pl/516-historia/8375-rzeszowskie-historie-i-historyjki/8404-o-przeszlosci-kopca-na-pobitnem-slow-kilka.html
https://www.erzeszow.pl/516-historia/8375-rzeszowskie-historie-i-historyjki/8404-o-przeszlosci-kopca-na-pobitnem-slow-kilka.html
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Jeden z tych jarów „Starym Wisłoczyskiem” zwany, pokręcony i pokurczony we 
wszystkie strony, wije się niby cielsko olbrzymiego węża kierując się ku wscho-
dowi. Im dalej na wschód, tym głębszy i o wyższych brzegach. Skąd się wziął, 
trudno powiedzieć. Prawdopodobnie jest to koryto starego Wisłoka, który przed 
wiekami ponoć tędy płynął75. Przez bory gęste widać, musiał się przedzierać 
i wielkie zwalczać przeszkody, a napotkawszy na takie, których nie mógł zwal-
czyć, odbijał na prawo i lewo, w przód i w tył, tworząc łuki i zygzaki, o mniej 
lub więcej razwartych kątach. I tak torował sobie drogę pomiędzy odwiecznymi 
dębami, wśród nieprzebytych gąszczy, pokrywających tu większe przestrzenie 
tworząc las zwany dębiną. Z lasów tych do dniach dzisiejszego, niewielka tylko 
pozostała połać obok wioski Załęże, przylegająca i należąca do dóbr folwarcz-
nych hr. Potockiego w Załężu. 

Oprócz tego lasku, gdzieniegdzie po polach pozostały jeszcze pojedyncze 
dęby, durniące76 w samotności o minionych wiekach. Spokojnie zaś wody jaru, 
cicho szemrzące baśń o wierzeniach ludowych, tworzą cudowne uroczysko, 
obrosłe drzewami i warzywami różnych gatunków, dające schroniska dzikiemu 
i wodnemu ptactwu oraz zwierzynie.

Pomiędzy Załężem a Trzebowniskiem jar ten krzyżuje się z wyboistą drogą, 
która wpada w jego koryto i na bród przez niego przechodzi. To właśnie miej-
sce na skrzyżowaniu, zwane ogólnie Starym Wisłokiem wywołuje w podróżnych 
niemiłe uczucia i nastrój ponury, a szczególnie w nocy. Gadki ludowe mówią, że 
duchy złe miały tu swoje siedlisko, wskutek czego doznał tu niejeden niemiłej 
przygody. Oto i jedna z nich: 

Drogą tą prowadzącą z Rzeszowa przez Pobitno, Załęże i Trzebownisko do 
Łąki, powracał pewien zamożny gospodarz z jarmarku. Powracając wszystkie po 
drodze odwiedzał karczmy, a było ich w ów czas bardzo wiele. Gospodarz ów, na 
imię mu było Marcin, wiózł jeszcze ze sobą syna Wojciecha – obydwaj z żonami 
i kumoszką, a w tyle, w półkoszku siedział jeszcze wnuczek Wawrzuś, którego 
wzięto do pilnowania koni.

Było to późną jesienią, dnie były krótkie deszczowe, a noce mgliste i zim-
ne, na drogach okrutne błota i doły ogromne. W takiej to porze na Wszystkich 
Świętych, odbywał się jarmark w Rzeszowie. Jarmark był huczny i gwarny, bo 
taka już była dawniej moda i układ: biedny czy bogaty, potrzebował czego, czy 
nie potrzebował, ale na jarmarku być musiał. 

75  W sierpniu 1744 roku albo w 1750 roku w wyniku czterodniowej ulewy i powodzi Wisłok 
zmienił koryto – ustępująca woda w Rzeszowie popłynęła korytem rzeczki Stara Przyrwa, a za 
Nową Wsią wdarła się w koryto Czarnej.
76  Durnić – marzyć, rozmyślać.
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Nasi znajomi sprzedali ładne stadko gęsi, toteż sobie nie żałowali. Dobrze 
podchmieleni wracali dosyć na wesoło, a nawet i z przyśpiewkami. Ochoty im 
nie brakowało, toteż wstąpili sobie jeszcze do karczmy „Głęboką” zwanej, aby 
się pokrzepić w drodze, a że znajomości było dosyć, toteż zeszło im tu chwilę. 

Zmierzch gęsty zapadał. Konie zaczęły się niecierpliwić. Prosięta kwiczały 
z głodu, a Wawrzuś zmarznięty mocno ledwie się ruszał na wozie, nie mógł już 
i koni dopilnować, które się rwały coraz bardziej, nie chcąc już dłużej ustać na 
miejscu. Nareszcie też i Wawrzuś zaczął żałośnie płakać, tak czy owak, chcący czy 
niechcący, trzeba było i musieli progi gościnnej karczmy opuszczać i jechać da-
lej. Ciężko im było wydostać się na wóz. Usadowili się jako tako i ruszyli z kopyta 
wzdłuż nowego cmentarza, przyśpiewując:

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie 
A światłość wiekuista, oj, niechaj jem zaświta!

Jechali lwowskim gościńcem77 dosyć raźno chociaż było pod górę. Jechali 
ze śpiewem, bo tak musieli, bo mieli w głowie78. Na rogu cmentarza nagle skrę-
cili, wiśta79, na lewo i przez Pobitno jechali już starą błotnistą drogą tak, że im 
tylko po kamieniach te kudłate łby skakały. Przebywszy wzgórza pobitniarskie, 
stoczyli się dość stromym wąwozem w nizinę, przejechali tor kolejowy i wcięli 
się między stawiska i doły, gdzie dawniej wybierano glinę na cegłę, którą miesz-
kający tutaj strycharze80 w piecach wypalali. Cegielnia zniszczała. Dziś stoi tu 
karczma „Strycharzówką” zwana, zamieszakała przez Żyda Wołka. Dobrze mu 
się tu działo. Przy okazji jarmarku wdziewał on czarną jupę81 na siebie, stał przy 
szynkwasie, nalewał trunki, podawał przekąski, robił rachunki i wszystkim starał 
się wedle możności dogodzić. Miło tu było i przytulnie, kto raz w tym miejscu się 
zatrzymał, nieprędko stąd ruszał. 

Pod karczmą stało już sporo furmanek, toteż i nasi znajomi, Marcin z Woj-
ciechem też zjechali z drogi i przed karczmą stanęli. Zresztą konie już tak były 
nauczone, że same pod karczmę skręcały. Wyprzęgli je, zadali im obrok, aby 
i wnuczka Wawrzunia mogli wziąć ze sobą, który już zmarznięty był na kość. Ko-
biety też zgramoliły się z wozu, tylko prosięta zostawili boskiej opiece.

Prędko wleźli do środka, tam było huczno i gwarno jak w ulu, bo i muzyka 
przygrywała od ucha, a pięknie grali, bo ich było ze trzech. Nie tylko skrzyp-
ce i basy brzęczały, ale i klarnet pobekiwał także. Znał każdy Czarnotę i Krupę, 

77  Lwowski gościniec – ulica Lwowska w Rzeszowie.
78  Mieć w głowie albo mieć w czubie – być pijanym.
79  Wiśta – komenda dla konia w zaprzęgu do jazdy w lewo. 
80  Strycharz – cegielnik.
81  Jupa – okrycie wierzchnie.
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z grania wdzięcznego i z żartów rubasznych, toteż baby mizdrzyły się do nich 
i zęby szczerzyły. 

Nasi znajomi pokrzepili się mocną okowitą, zagryźli śledziem, ruszyli i pu-
ścili się w taniec ognisty tak, że i o bożym świecie całkiem zapomnieli, a przy-
śpiewywali, a przytupywali, aż podłoga pod nimi dudniła. A znalazło się i więcej 
Marcinów, gdyż to było imię pospolite, a tu i św. Marcin, patron bliski, na siwym 
koniu się zbliża82, więc go trzeba uroczyście uczcić i oblać obficie. Rozbawieni, 
rozhukani i rozszalali czuli się jak w niebie, toteż nie żałowali sobie żadnego po-
częstunku i niczego dotąd, dopóki grajcarków83 za gąski starczyło.

Noc była już późna. Oszołomieni i mocno pijani, potrzaskując z batoga, je-
chali nasi podróżni od rowu do rowu, w ciemnościach przyśpiewując sobie.

Z Rzeszowa jade bardzo wesoły 
Na Strychazówce wypił gorzoły 
Jak już mniemam jaić i wesołym być 
Ach czy ty nie ma kto na mnie robić

Ide do piwnicy mam masło w donicy 
Kapuste w garnku i ryż we worku 
Jak ju ni mom pić itd.

Opodal karczmy jest pagórek o urwistej ścianie, a pod tą ścianą pośród 
dwóch lip stoi kapliczka św. Jana Napomucena. Komu by też przyszło do głowy, 
że tak rozśpiewani i weseli nasi podróżni już za niedługi czas będą płakać, jęczeć 
i wić się z boleści i rozpaczy, gdyż spotka ich ten sam los dzisiaj, co i kiedyś tego 
świętego, z tą tylko różnicą, że tamten z rozkazu królewskiego został strącony 
z mostu do rzeki Wełtawy, oni zaś samochcąc84 z wysokiego brzegu wpadli do 
koryta Starego Wisłoczyska. 

Od tej kapliczki wspinali się wąskim wąwozem na pagórek, przejechali wą-
ską aleję lipową obok dworu załęskiego, z pagórka ześlizgli się na równinę i stąd 
już ciągnęli prosto aż do krzyża, skąd prowadziła droga w dębinę, oni zaś skręcili 
w lewo, jadąc w kierunku Trzebowniska, aż przyjechali do jaru, który się zwie 
Starym Wisłoczyskiem, a droga w bród przez niego przechodzi.

Jar był głęboki, o wysokich i urwistych brzegach. Droga była wąska, a prowa-
dziła tuż nad samym brzegiem. Trzeba było jechać ze stromego pagórka w dół 
i do przebrodu85, ale tak nie było. 

82  Na siwym koniu się zbliża – zbliża się wielkimi krokami, już niedługo.
83  Grajcar – pieniądz.
84  Samochcąc – z własnej winy.
85  Przebród – miejsce w wodach, które można przejść w bród.
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Na wozie byli wszyscy bez pamięci, a świat Boży w jedną czarną plamę się 
przemienił. Konie same prowadziły po równej drodze, lecz teraz było inaczej, bo 
tu było mocno z góry jeszcze i skręt przykry, i właśnie na tym skręcie, z najwyż-
szego brzegu stoczyli się wszyscy w przepaść. 

Jak tam to wyglądało, to nie wiem, jeden tylko zły mógłby to opowiedzieć, 
bo jego tam panowanie było i jego mocą się to stało. Dosyć, że utopili jednego 
konia, drugiego ledwie zdołali uratować, świnie również przepadły, a sami? Moc-
no sobie karki ponakręcali. Marcin, najstarszy z podróżnych, tak dotkliwie się 
poturbował, że niedługo już podróżował po tym Bożym świecie, a inni od tego 
czasu karczmy bardzo omijali. 

No cóż, diabeł nie diabeł, ale trzeba było na kogoś winę zwalić, gdyż nikt do 
złego przyznać się nie chce.

Odtąd droga przebrnąwszy przez jar prowadzi w kierunku północnym na 
Trzebownisko, a jar płynie sobie dalej spokojnie ku wschodowi, obrosły w gę-
ste krzewy, rozszerza swoje koryto i pogłębia wody. Staje się coraz piękniejszy, 
nabiera krasy i uroku, a w łonie swym kryje skarby nieprzebrane. Mają tu swoje 
kryjówki wydry i piżmaki. Lis buduje tu schron głęboki dla swojej rodziny, a bor-
suk zalega na sen zimowy. Zające szukają zacisza, sarny i jelenie ciągnie do wo-
dopoju.

Dawniej dzik wędrowny zachodził tu na odpoczynek, a niekiedy i wilki zgłod-
niałe szukały tu uczty, zas w przeźroczystych głębinach wodnych kryją się ryb 
liczne gatunki. Metrowej długości szczupaki pląsają po głębinach. W bagnistych 
przebrodach, leniwie wylegują się liny i karasie, a płotki, japonki i okonie błądzą 
wśród zarośli wodnych.

Są tu przepastne trzęsowiska także, porośnięte szuwarem, trzciną, sito-
wiem, tatarakiem i innymi jeszcze chwastami wodnymi, toteż i ptactwo wodne 
ma tu prawdziwe swoje królestwo. Dzikie kaczki składają i wysiadują swoje jajka. 
Wodna kurka nurkuje od kępy do kępy, a w krzakach nad brzegami drzemią 
złotolśniące bażanty. Oprócz tych jest tu jeszcze mnóstwo różnego drobnego 
ptactwa, które się gnieździ w trzcinach i szuwarach, a świtaniem aż się zachodzi 
od świstu gwizdu i śpiewu.

W niecieczy86 (obszar polny), gdzie Wisłok zaplątał się między stare dęby 
i rzucił się w ich objęcia, aby sobie nawzajem szelestem liści i szemraniem wód ci-
cho opowiadać tajemnicze baśnie czarowne, a brzask srebrne swe blaski zacznie 
słać na gładkiej powierzchni toni, warto tu być. Zapominasz wówczas o wszyst-
kich troskach życia powszedniego, a myśl twoja biegnie w inne, szczęśliwsze, 

86  Nieciecz – część dawnego koryta rzeki.
Józef Ryś, Śladami Starego Wisłoczyska.
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zaczarowane światy i serce w tobie tętnić zaczyna, a dusza się twoja razem z tym 
wszystkim żywiołem raduje i wtedy myślisz, że się naprawdę w krainie cudów 
znalazłeś. 

Stąd jar ten skręca prosto na północ, styka się ze znaną nam już z powyższe-
go opisu drogą, która od Trzebowniska równolegle z nim biegła. Droga biegnie 
dalej ku wschodowi, aż do wioski Łąka, a jar odbija znów na południe tworząc 
Kąt Kogutków zwany także „Krzywym Wałem”

Starzy mówią, że i tu zagnieździł się diabeł, ale niewiele jednak wyrządzał 
szkody, bo obok na skrzyżowaniu, gdzie droga rozwidla się, idąc przez obszar 
polny „Okrągłą” zwany, stoi krzyż, u którego stóp nękani przez złe moce szukali 
skutecznej pomocy i ratunku. Słyszałem, że nawet Żyd opętany przez czarta, 
błąkający się w nocy po polach, zbliżył się do krzyża, objął go rękami, mówiąc 
Panie Jezusie Ciasnochów Franków ratuj mnie – i został wysłuchany. 

Innym znów razem szedł tędy żołnierz na urlop, a że to była noc późna 
i godzina duchów nadchodziła, to sobie żołnierz odmawiał różaniec. Wtem 
usłyszał jęk jakby do tonącego człowieka podobny. Żołnierz był dzielny i odważny, 
bo cóż by był za wojak. Był też i mądry. Wiedział, że zły lubił tu rozmaite filge 
płatać przechodniom. Ale i tonącego trzeba ratować. Zszedł więc z drogi po wale 
aż do samej wody, a że to była noc ciemna, nic nie mógł dowidzieć. Słyszał tylko 
szelest szuwaru i chlipanie wody. Jak ratować, to ratować. – Wszelki duch Pana 
Boga chwali – powiedział żołnierz, westchnął i podał bagnet topielcowi. Bagnet 
był poświęcony i zły, jak widać, nie chciał się go imać, bo woda tylko zabulgotała 
siarczyście, wiatr zaszumiał w trzcinie, diabeł burknął ze złości, a mądry i poboż-
ny żołnierz przyszedł sobie spokojnie do domu. Zdarzenia takie przytrafiały się 
dawniej dosyć często, prawdziwe czy nieprawdziwe – za to się nie ręczy. 

Szarą godziną, gdy świerszcze rozśpiewały się w szczelinach i szparach pie-
cowych na nalepie87 i pod dymnikiem88, rozsiadali się gawędziarze na ławach 
koło komina i bajki takie snuły się całymi godzinami podczas długich zimowych 
wieczorów.

Pewnego czasu, a było to jesienną porą, szedł sobie chłopek z jarmarku, a że 
to była już późna, chłodna jesień, toteż wlazł sobie do karczmy i na rozgrzewkę 
wypił parę kieliszków mocnej okowity. Ażeby mu było jeszcze cieplej tak – zebrał 
się do hulania89, bo muzykanci grali siarczyście, ostro i mocno tupali, przymruku-
jąc do wtóru, a baby łypały ślepiami na niego, bo był ładny i bardzo im się podo-
bał, toteż i ochota go brała do nich. Jak się rozhulał, zapomniał o wszystkim i noc 

87  Nalepa – przedłużenie pieca piekarskiego przeznaczone do spania; zapiecek.
88  Dymnik – komin.
89  Hulać – tańcować. Józef Ryś, Śladami Starego Wisłoczyska.
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go tam zastała, bo dzień był krótki. Jak się już dobrze nahulał, zgrzał się i koszula 
na nim zmokła, tak się i opamiętał, przypomniał sobie babę, dzieci, i pomyślał 
o powrocie do swojej chałupy. Może to już było gdzieś koło północy. Złe duchy 
zaczęły po świecie harcować, a było tego wówczas bardzo mnogo, plątało się to 
po rozdrożach wątokach i kniejach, różnego rodzaju upiory, topielce, boginki 
i moc innych zaczarowanych i zaklętych duchów, a światełka, czyli błędne ogniki 
im przyświecały. Te błędne ogniki miały to być dusze zmarłych geometrów90, 
którzy za życia fałszywie mierzyli, a teraz po śmierci za karę i pokutę muszą 
się plątać po polach i wyrównywać wszelkie nieprawości. Kto nie miał przy so-
bie święconej wody lub kawałka kredy, także święconej, którą to trzeba było się 
określić dookoła – a był to jedyny środek – ten przedpadł z ciałem i duszą.

Tak było i z naszym podróżnym. Ale chłop się nie bardzo obawiał, bo miał 
karmelitański szkaplerz na sobie i pasek św. Franciszka kupiony i poświęcony 
w dzień Matki Bożej Pocieszenia na odpuście w Krzemienicy, którym był opa-
sany, toteż wziął chomąto91 na siebie, bo sobie go dziś kupił na jarmarku i nie-
sie, idąc śmiało mruczy sobie po pod nosem, bo był trochę i pijany. Przychodzi 
do Krzywego Wału. A tu? Włosy mu się jeżą na głowie. Na Kogutkowym moście 
ukazuje się jakaś postać. Był to pan dosyć dostatnio ubrany, ale nie po naszemu. 
Zaczyna stukać kopytami, a z tyłu wystaje mu coś jakby kawałek ogona spod 
kusego kubraka. Przychodzi do chłopa i mówi: Gospodarzu, wymieńcie chomą-
to, dostaniecie ode mnie lepsze i ładniejsze, które nie jest prawe na mojego 
konia, będzie bez dopłaty. Chłop się przeżegnał, a że był skory do interesu, wi-
dząc chomąto piękne, zdobne w sprzączki złociste, a bez żadnego kosztu, tak 
i zmienił. Wiatr zaszumiał. Panisko znikło, a chłopak z wielką uciechą wraca do 
domu rad, że przebył tak niebezpieczne miejsca bez szwanku, a przy tym zrobił 
jeszcze dobry interes. Pszyszedł do chaty, złożył chomąto na ziarnach, dzieci 
obdzielił obwarzankami, a sam? Zadowolony, położył się do łóżka, przytulając 
się do baby dał jej rogala i opowiedział, jaki to dobry dzisiaj zrobił interes. Baba 
aż go uścisnęła z radości i z lubienia wielkiego, a on się nie bronił, bo mu była 
miła. Zakończył opowiadanie, zrobiło się cicho, a słychać tylko było ciche szepty 
i mlaskanie. Chłop pomrukiwał z cicha, a ona stęknęła, kiej nie kiej, i tak w tym 
wielkim i błogim miłowaniu zasnęli. 

Słońce wzniosło się ponad dachy i ranek był wielki, kiedy chłop dźwignął się 
z posłania. Zmitygowany wczorajszą podróżą i nocnym miłowaniem. Baba się 
jeszcze przeciągnęła, jeszcze czegoś żądna, ale chłop ciekawy, więc zrywa się, 
i wychodzi do sieni oglądać chomąto, a i baba za nim poleciała. Osłupieli, gdy 
stanęli przy ziarnach, bo zamiast chomąta pięknego siarczysta skiba ziemi tam 
leżała. Nie wiedzieli, co gadać, on zaczął kląć, jak to umiał, i zgrzytając zębami 

90  Geometra – geodeta.
91  Chomąto – rodzaj jarzma, którego używano do zaprzęgania koni do wozu, pługa.

Józef Ryś, Śladami Starego Wisłoczyska.
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pięściami wymachiwał babie koło głowy, a baba tylko ciężko wzdychała mówiąc: 
A wicie? Ale, ale! Przepadło, chodź, Sobuś do izby, nie frasuj się, jeszcze sobie chomą-
to kupimy. I ująwszy go miło za rękę, coś mu cicho na ucho szepnęła i poprowa-
dziła do komory, aby go tam ze wszystkim uspokoić. Chwilę im tam zeszło, bo 
chłop nie mógł zapomnieć zniewagi, jaką mu diabeł wyrządził, ale baba umiała 
rozmaite plastry na serce przykładać tak, że go trochę i uspokoiła, bo cóż by to 
była za baba.

Tu jednak diabeł chłopa okropnie pokiwał, ale dusza ocalała, bo szkaplerz 
nosił w zanadrzu i poświęcony pasek na biodrach.

Od Krzywego Wału koryto zwraca się znów ku południowi płynie już przez 
łąckie pola, tworząc kąt mniej więcej o równo rozwartych bokach zwany babą. 
Podanie ludowe mówi, że tu chłopi kryli się przed Tatarami, a baby nocami jeść 
im tu podrzucały i stąd nazwa „w Kącie u Baby”. Z owego Kąta u Baby koryto 
zwraca się ku północy, zbliża się do drogi, skąd na miejscu odbija w prostej linij 
na południe, skręca na zachód i znów na północ, i na południe, tworząc łuki do 
drogi cygańskiej podobne. 

To najpiękniejsze uroczysko Starego Wisłoka nazywa się Gacowym 
Kątem. Tu według opowiadania starych rybaków mają być najgłębsze wody, 
niezgruntowane nawet najdłuższą żerdzią rybacką. Tu gromadziło się najwięcej 
zwierza, ptactwa i ryb, toteż kłusownicy, wnykarze i rybacy dniem i nocą zasia-
dali tu na łowy. Zastawiano tu sidła na lisa borsuka i wydrę. 

Stare podanie mówi, że w dębinie kwaterowali konfederaci ścigani przez 
wojska nieprzyjacielskie. Nie mając gdzie ukryć kasy wojennej, aby nie dostała 
się w ręce wroga, tu ją zatopili. Czy to prawda, trudno wiedzieć, ale stary rybak 
Kania Tomasz słysząc o tym, często tu łodzią pływał i długo na pięć metrów żer-
dzią szturał po dnie głębiny, czy aby gdzieś nie zadudni owa skrzynia z dukatami, 
ale wszelkie zabiegi spełzły na niczym. Dziadek dalej biedę klepał aż do śmierci, 
a skarby gdzieś na dnie głębiny przymulone, do dziś dnia czekają na szczęśli-
wego odkrywcę i wyzwolenie. Pytanie, czy są i czy ich kiedyś ktoś odnajdzie? 
Ale to już tajemnica Wisłoczyska, który posuwa się dalej ku wschodowi, tworząc 
mniejsze lub większe kąty biorące nazwy od właścicieli, którzy je posiadają: „Kąt 
Sliżów”, „Kąt Ciasnochów” itd.

Następnie jest kąt dosyć głęboko wcinający się na południe w pola kra-
śnieńskie zwany „Grobkami”. Nie znam pochodzenia tej nazwy. W tym kącie 
był przebród, którym przeprawiały się gromady robotników i robotnic idących 
na bandos, czyli zarobek do folwarku na Załężu. Już o godzinie czwartej rano 
wszyscy zbierali się gromadnie z grabiami, motykami i kosą na środku wsi przed 
plebanią, skąd wyruszali udając się w kierunku wyżej wspomnianego dworu 

w celu zarobkowej pracy przy siekaniu ziemniaków, buraków, sieczeniu i susze-
niu siana. Podczas tej podróży trzeba było przeforsować wodę znanym wam już 
przebrodem. Mężczyźni przychodzili wcześniej i przy tym zdejmowali spodnie. 
Kobiety musiały podnosić spódnice i koszule aż do pasa, a jako więcej stateczne 
i wstydliwe, nie chciały tego robić przy mężczyznach, aby który przypadkiem coś 
nie zobaczył, więc aby to było bez świadków, trzeba było koniecznie odczekać, 
aż się mężczyźni przeprawią, odejdą i oddalą się ku laskowi. 

Ale był jeden śmiałek, a nazywał się Duszka Bartek – prawdziwa to była zła 
dusza – ukrył się w gąszczach szuwarów i, chcąc nastraszyć płochliwe kobiety, 
udał prawdziwego, nieczystego ducha. Gdy te znalazły się już na środku wody, 
świecąc nagością swych brzuchów, to on zaczął sobie puszczać potężne bąki 
w wodzie. Zgęszczone i ściśnięte pod wodą gazy wydobywały się z wielką siłą 
i mocą na powierzchnię wód, czyniąc eksplozje w postaci głośnego hurgotu92 
i bulkotania, niby wybuchy podwodnych gejzerów. Przestraszone i nieszczęśliwe 
bandochy93 rzuciły się do panicznej ucieczki. Jedna po drugiej z piskiem wylaty-
wały na brzeg, z wielkiej bojaźni zapominały o chustach i tak jak z wody wyla-
zły, z obnażonymi pępkami, pomieszane jak stado saren uciekały w popłochu 
w kierunku lasku myśląc, że to złe duchy tak bojarzą94 w kępach sitowia. Od tego 
czasu wszystkie niewiasty udające się na bandos do Załęża, chodziły na Krzywy 
Wał i Trzebownisko, a nie na przebrody. 

Od Grobek jar zwraca się ku północy i znów na południe tworząc ostry ząb, 
aby powstał o większym obszarze „Kąt Plebański”. Obydwa te bliźniacze kąty nie 
posiadają w naszym opowiadaniu ważniejszego znaczenia. Kąt Plebański kończy 
się tak zwanymi „Kępami”, od których linia Starego Wisłoczyska prostuje się. 

Na tej prostej linii Wisłoka zdarzył się raz taki wypadek, o którym do dziś 
dnia plącze się pomiędzy tutejszym ludem takie opowiadanie. Pewien gospodarz 
z Palikówki, a Gaweł się nazywał, znalazł się w Łące, w karczmie u Wotka, a że był 
chłop ludzki i miał dużo znajomości, toteż popijał sobie z różnymi kompanami. 
Wesoło im tam było, toteż libacja przeciągała się do późna w nocy. Bezprzytom-
ni wszyscy, porozchodzili się we wsze strony, niektórzy trafili do domu, inni błą-
dzili po nocy. Nasz znajomy gość z Palikówki, zamiast w kierunku swojej wioski, 
na wschód, udał się ku południowi i znalazł się przy Wisłoczysku w pobliżu tych 
Kęp, o których się już wyżej wspomniało, a że to był północek – godzina duchów 
– toteż dostał się nasz chłopak w ich szpony. Jeden najzłośliwszy z nich, złapał 
chłopa za nogi i drze ku sobie do wody, a że chłop był siarczyście mocny w rę-
kach i z całych sił trzymał się grubej olchy, toteż diabeł tak darł niemiłosiernie,  

92  Hurgot – hałaśliwy odgłos.
93  Bandoch, bandos – robotnik sezonowy.
94  Bojarzyć – rządzić.
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że już i olcha chwiać się zaczęła w korzeniach. I nie wiadomo, jak by było, ale 
chłop taki gwałt straszliwy uczynił, że do wsi słychać było i wszystkich ludzi ze 
snu pobudził i na nogi postawił. Każdy przejęty, co się dzieje, cofał się do swo-
jego kąta. Jeden tylko odważniejszy Dudek Skopciałek – tak go nazywano, bo 
w dymnej chałupinie siedział i temu już było wszystko jedno – zabrał ze sobą 
zamaczaną w święconej wodzie palmę oraz kredę, także święconą, i co tchu po-
leciał do Wisłoczyska w kierunku dobywającego się głosu. Gdy się znalazł na 
miejscu, chłop już cały był w wodzie, tylko jeszcze łeb sterczał na wierzchu i uszy, 
a pięści jak osęki zahaczone za olszynę trzymały się kurczowo. 

Diabeł jemu burczał ze złości i strasznego wysiłku, ale jak go tu Dudek prze-
żegnał, a na krzyż pokropił tą palmą, to dopiero diabeł zaczął ryczeć napraw-
dę, lecz Dudek kropił, nie folgował diabłu, który się wił jak w ukropie, ale nie 
ustępował, bo mu żal było tak dobrej zdobyczy popuścić, więc trzymał. Chłop 
wyciągnięty był jak struna u basów. Jęczał i gwałtował okrutnie, bo już i do prze-
rwania mało brakowało, ale jucha mocny był i nie przerwał się. Dudek święconą 
kredą określił drzewo, złapał chłopa za ręce i zaczął ciągnąć z całych sił, bo był 
siarczyście mocny, a jeszcze pokropywał palmą i styliskiem od niej grzał diabła 
bo bawolim łbie. Dopiero teraz diabeł takiego boruku95 narobił, że wieś zadrżała 
w posadach i chłopa puścił, który przy pomocy Dudka wygramolił się na wysoki 
wał. Stąd już Dudek darł chłopa do swego obejścia, ale we wrotach diabeł aż 
kawałek żerdzi urwał, tak mocno swoją ofiarę ucapił, lecz i Dudek nie popuścił, 
dopóki chłopa nie wciągnął do swojej dymnej lepianki, gdzie go pożywił i na 
piecu osuszył. 

Diabeł jeszcze nie ustępował, zamienił się w okropnego bąka i trzy dni brzę-
czał jednym ciągiem koło Dudkowych obrębów96, ale Dudkowi święconej wody 
nie brakowało, w kropieniu nie ustawał, a kropidłem umiał dobrze machać, więc 
diabła zwalczył. 

Nad ranem, kiedy jutrzenka zeszła z obłoków na ziemię i świt się stał, moce 
piekielne przestały działać, złe duchy wróciły na swoje miejsca i niebezpieczeń-
stwo minęło.

Na drugi dzień jeszcze, jakiś pan w kusym fraku nie po naszemu ubrany zja-
wił się u Dudka, a ten nie pytając znów go po swojemu świeconą wodą wybłogo-
sławił. No cóż? Być może jakiś zwykły podróżny padł ofiarą ludzkiego fanatyzmu, 
skropiony obficie wodą zamiast się dowiedzieć o drogę odeszedł z kwitkiem.

Miałem i ja w swym życiu podobne wypadki.

95  Narobić boruku – narobić hałasu.
96  Obręby – obejście.

Raz jadąc z Wysokiej Głogowskiej zapytałem jakiegoś chłopa pasącego by-
dło o drogę do Stobiernej, a było to w niedzielę. Wygrażając batem, tak mi od-
powiedział: Jo ci tu dom droge do Stobiernej, ty bezbożniku! Niedziela święto, suma 
w kościele, a ta psiokrew się włóczy i o droge pyta. Innym znów razem to samo 
przydarzyło mi się w podróży z Trzebosi do Kątów Rakszawskich. I tak się często 
zdarza, ale trudno, jeśli się chce podróżować, trzeba wszystko cierpliwie zno-
sić i za dobrą monete przyjąć. Tak i tu. Dudek przechodnia gburowato ofuknął 
i wodą skropił, ale za to chłopa od utonięcia uratował, bo czy od diabła, w to nie 
wierzę, ale i piękne bajki też wolno tworzyć. 

Chłop z wdzięczności za skuteczny poratunek w złej chwili Dudka hojnie 
obdarzył dając mu: ćwierć bobu, żyta korzec i jagieł miarkę. Od tego też czasu 
nigdy więcej nie zatrzymywał się tak długo po karczmach. 

Dziś jeszcze można usłyszeć, jak starsi mieszkańcy naszej wioski Łąki o tym 
wypadku sobie opawiadają, chociaż Gaweł i Dudek już dawno nie żyją. Jako też 
znaleźć można jeszcze w obecnej chwili ludzi, którzy mają wielką skłonność do 
bałwochwalstwa i mistycyzmu, wierzą w rozmaite bóstwa, obrzędy, czary, du-
chy, cuda i inne rozmaite zjawiska i objawienia.

Od wyżej wspomnianych Kęp, gdzie buszowały nie tylko złe duchy, ale 
i masa różnych innych łapiduchów i kłusowników czatujących tu na tarło rybne 
i zwierzynę, która kępami przeprawiała się tam i z powrotem przez Wisłoczysko 
i łatwa była do zdobycia, i kto wie, czy to nie jeden z nich tak okropnie nastraszył 
pijanego Gawła, że aż odważny Dudek musiał go z tych niedelikatnych pazurów 
wydzierać i stąd to potem powstała ciekawa bajka o diable, któremu nikt nie 
przeszkadzał spokojnie gnieździć się pod strzechą nad Dudkowym okienkiem 
– od tych to kęp ta prosta linia Wisłoczyska ciągnie się aż do „Rysiowego Kąci-
ka”, który może najdłuższym i najostrzejszym łukiem wcina się daleko w krasi-
nieńskie pola, gdzie już za mojej pamięci utopiło się troje ludzi kąpiących się na 
głębokich czystwinach97 zimnych wód, co spowodowało skurczenie się mięśni 
tonących, niemogących się wyratować. Były to dwie osoby z Krasnego i jeden 
chłopiec z Łąki. W ludzkim pojęciu miała to też być sprawa nieczystych duchów. 

Na wschód od owego kącika Wisłoczysko znów się prostuje, a nieopodal, 
może ze staję, jest kąpielisko, od łanu plebańskiego pola zwane „Prawędą”. Tu 
na tej prawędzie kąpała się dziatwa z całej wsi. Zaledwie żegnało się bydło z pa-
stwiska, zaraz wszyscy całą hałastrą lecieliśmy na Prawendę, gdzie znów starsi 
schodzili się z sakami i włokami98 na połów ryb. Oj! Była to radość.

97  Czystwina – tu: przejrzysta woda.
98  Włok – ciągnione, czynne narzędzie sieciowe do połowu ryb.
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Od Prawendy, już niedaleko do „Pukałowego przebrodu” tu przeganiało się 
bydło przez wodę na „Zaprzyrwie”, gdyż odtąd łożysko Starego Wisłoczyska roz-
widlało się i rozchodziło w dwie przeciwne strony. Jedna odnoga zwana Przyrwą 
płynęła prosto ku wschodowi, zaś druga zwana Rynsztokiem ciągnęła się daleko 
poza kolej na południe, aż po samo Krasne, gdzie zataczała szeroki łuk obok 
Strażowa, aby znów powrócić i złączyć się z Przyrwą. Urodzajny obszar polny 
w łuku pomiędzy dwoma korytami Starego Wisłoczyska zwie się „Zaprzyrwiem” 
i należy do wioski Łąki. 

Widać, że Rynsztok był pierwszym i starszym korytem Wisłoczyska, kiedy 
tworzy granice między Krasnem a Łąką, dopiero później, podczas jakiejś wiel-
kiej powodzi, Wisłok przesunął się, wyprostował i skrócił swój opływ, ale granica 
pozostała na tym pierwszem starym korycie i w ten sposób w łuku pomiędzy 
tymi dwoma korytami Starego Wisłoczyska powstała wyżej wspomniana połać 
Zaprzyrwiem zwana. 

Na tym przebrodzie, gdzie było owo rozwidlenie Wisłoczyska, mieliśmy 
z moim kumplem, któremu było na imię Jaś, a nieraz już w moich pismach o nim 
wspominałem, niezbyt wesoły wypadek, a raczej smutną przygodę. Pewne-
go pogodnego wieczoru wybraliśmy się z sakiem na ryby, a byliśmy wówczas 
jeszcze bardzo młodzi i nocna wyprawa stanowiła dla nas nie lada99 problem. 
Obeszliśmy cały Rynsztok, aż poza kolej, i wróciliśmy z niczym, to znaczy ani 
jednej rybki. Znaleźliśmy się znowóż na przebrodzie, na którym była i kładka 
do przechodu. Noc była już głęboka, księżyc świecił jak rybie oko. Postanowi-
liśmy jeszcze zaciągnąć parę razy sakiem, bośmy nie mieli tych rybek za wiele, 
ledwieśmy wleźli do wody, a tu na kładce pojawił się duch z kosą. Bielusieńki, 
bo był w koszuli, kosa na ramieniu błyszczy. – Laboga! Śmierć z kosą! A któż by 
się spodziewał o tym czasie, godzina może już była pierwsza po północy, że to 
chłop wraca z pola od koszenia. – Wszelki duch Pana Boga chwali! – Zaczęliśmy 
w panicznym strachu uciekać, pozostawiając na pastwę losu ubranie, sak i ryby. 
Przed duchem może byśmy byli uciekali, ale to było gorsze od ducha, bo to był 
Gancarz Chalakiem zwany – chłop mściwy i zawzięty, a kogo złapał na swym 
polu, nikomu nie podarował. Złapał nas, posądził o stratowanie trawy i zboża, za 
co nas nie zmiernie sponiewierał, a w dodatku zabrał ubranie, sak i ryby, które-
śmy uciekając pozostawili na wale. 

Pod ochroną nocy przyszliśmy nago do domu. Co było w domu? O tym się 
nie mówi. Dopiero na drugi dzień rano rodzice nasi poszli do niego wytargować 
i wyprosić nasze ubrania. 

Odtąd nie chodziliśmy już na ryby.

99  Nie lada – nie byle jaki.

W sąsiedztwie za Przyrwą, ale już po drugiej stronie stronie Rynsztoka, na 
strażowskim terenie jest dosyć bogate zabudowanie należące do zamożnego 
gospodarza zwanego Szubarkiem. Dziś jest tu rojno100 i gwarno, gdyż odbywa 
się huczne weselisko jego córki, z którą żeni się, też niebiedny i nadobny kawa-
ler, Stefan Panek. 

Obydwie strony postawiły się jak trzeba, toteż postarano się jak zwykle 
o dobry zespół muzyczny, jako też zaproszono licznych gości, krewnych i przy-
jaciół, którzy zabawiali się jak w Kanie Galilejskiej. Nie będę opisywał tu wesela, 
gdyż opisałem go z drobnymi szczegółami w innym miejscu, dziś ograniczę się 
tylko do tego, co przydarzyło się na tym weselu. Wesele jak wesele, goście jedli 
i pili do wypuku, ile się w nich zmieściło i byłoby wszystko dobrze, gdyby nie to, 
że według tutajszego zwyczaju schodzili się na wesela i nieproszeni, tak zwani 
cywile, wieczorowi goście, którzy mieli też swoje wymagania – chcieli potańczyć, 
a oprócz tego oglądali się też za jedzeniem i piciem, a jeśli im tego odmówiono, 
starali się wszelkimi sposobami sami sobie dogodzić. To już zależało od okolicz-
ności – jeśli szajka była słabsza, a poczuła na weselu siłę, pozostawała bierna, 
w przeciwnym razie po prostu robili napad i zdobywali siłą to, co im było potrze-
ba. 

Tak samo było i tu, ze złości i zazdrości, że jedni używają i bawią się, popadli 
w szał, tym bardziej, że i muzyka ich pobudzała do desperackiego czynu. Uzbro-
jeni w pałki, noże i rewolwery uderzyli na bawiących się weselników, a była to 
paczka wyrafinowanych, niewybrednych, niecofających się przed niczym, dobra-
nych i dobrze zorganizowanych zbirów, przed którymi nie było tu żadnej obro-
ny. Zrobili ścisk i zamieszanie wielkie, podczas którego łowili, co się dało. Jedni 
wynosili placki, kiełbasy i inne smakołyki z komory. Inni flaszki z doborowymi 
trunkami wykradali, a jeszcze inni cicho płaczące z lęku niewiasty po ciemnych 
kątach niewolili. 

Między innymi znalazł się tam też dosyć przystojny i stateczny jegomość. 
Był to ślepy na jedno oko inwalida wojenny na rencie, obsiedziały na gospodar-
ce, mający się dobrze. Oprócz tego był jeszcze na posadce państwowej w In-
spektoracie Skarbowym, gdzie pracował w charakterze woźnego. Leja się nazy-
wał, a był z Krasnego. Jego to dzisiaj ta „szwołoć parszywa” na kozła ofiarnego 
sobie upatrzyła, gdyż zdobycz dobrą u niego zwęszyli. Wywrócili go, połazili po 
nim niemnożko i ogołocili ze wszystkiego. Zabrali pieniądze, laskę ze srebrną 
rękojeścią i złoty szwajcarski zegarek marki „Cyma”, aż kamizelką, do której był 
przywiązany, oberwali. Jak się zebrał i podniósł z ziemi, już nic zgoła nie miał przy 
sobie, nawet i sztuczne szklane oko podczas tej rebelii wyłuszczyło się i gdzieś 
mu zginęło, a pozostała tylko głęboka, otwarta, łzawiąca jama.

100  Rojno – tłumnie.
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Wszyscy goście ze strachu pouciekali lub się pochowali gdzieś po ciemnych 
dziurach i zakamarkach. Jeden tylko pan Leja pozostał na miejscu, bo mu już 
było wszystko jedno; bowiem już nic nie miał do stracenia, przez to i żyć mu się 
nie chciało, toteż wylazł sobie na ławkę, aby go słyszano i podniósł głos żałosny. 

– Bestie! Kanalie! Niegodziwcy! Obrabowali mnie i zrujnowali doszczętnie! – od 
tych słów rozpoczęło się kaznodziejskie kazanie pana Lei do złoczyńczów, którzy 
go pokornie wysłuchali, chichocząc z cicha po kątach, a potem z braku wesel-
nych gości pozasiadali za stołami i dzielili chleb i wino między sobą jak w wie-
czerniku, czym chata bogata. No cóż, boski dar miałby się zmarnować? Trzeba 
go zużyć i na pożytek obrócić. 

Teraz wzięli się do śpiewu i hulatyki, a mieli dużo humoru i czym muzykan-
tom płacić, toteż ci grali od ucha i bawiono się wesoło, i śpiewano:

Hej tam koło drogi karczma murowana 
Hej tam karczmareczka jeszcze nietykana 
Uwiążcie mi konia, uwiążcie karego 
Ja szynkarkę wytańcuję i siądę na niego 

Wy idźcie do fosy, zabierzcie kiełbasy 
Oj zabierzcie i sery te dwadzieścia cztery 
Nie jedźcie gościńcem, jeno manowcami 
Ja szynkarkę wytańcuję, pojadę za wami

Tańcujże se, tańcuj 
Karczmareczko tłusta 
Bo na jutro, na rano 
Komoreczka pusta.

Było już dobrze po północy, kiedy muzykanci z tego sąsiedzkiego wesela 
powracali do domu. Najbliższa droga do Łąki wypadła im na Zaprzyrwie, mo-
stem przez Wisłoczysko, a stąd już prosto do wsi. Ale że to była noc letnia, ciepła 
i parna, więc nie szkodziło im usiąść na podwisłoczu, odpocząć troszkę, bo byli 
przemęczeni, i porozmawiać spokojnie. Miło im było tu na świeżym powietrzu 
oddychać, więc się i do domu nie spieszyli. Duchów żadnych się nie lękali, cho-
ciaż nieraz słyszeli, że tu straszy, bo już gorszych nigdzie, ani w piekle nie ma, 
jakich dziś na weselu mieli sposobność oglądać. 

Pomału zaczął im już i sen na oczy włazić, gdy wtem jakaś postać na tle 
ciemnej nocy zamajaczyła. Nie był to zapewnie nikt inny tylko jakiś opóźniony 
osobnik powracający z tego wesela, a może nawet i sam pan Leja po tym gor-
liwym kazaniu, zrozpaczony po utracie swego dobytku i oka, błądził tu po tych 
wertepach szukając wiatru w polu, a nie mogąc odnaleźć drogi do Krasnego. 

Nasi muzykanci, chcąc mu pokazać, raptem zerwali się z podwisłocza, a basista 
ogromnego narobił huku na basach tak, że wymieniony osobnik puścił się do 
gwałtownej ucieczki i w panicznym strachu, co tchu zaczął rejterować101, sadząc 
w kierunku kolei do Krasnego.

Opowiadał on potem długo swojemu młodszemu rodzeństwu, jak go to złe 
duchy na Zaprzyrwiu opadły102 i porwać chciały do piekła. 

Tak jest ze wszystkimi strachami. Trzeba mieć odwagę i sprawdzić je, a tego 
się nigdy nie robi, tylko ze strachem ucieka. Prawdę mówi przysłowie, że strach 
ma wielkie oczy.

Muzykanci opuścili podwisłocza i odeszli, a jar zatacza łuk, skręca ku półno-
cy, tworząc ostatni kąt na Łąckich polach zwany „Szablą”. Stąd już przechodzi na 
Palikowskie grunty i inne nieznane mi bliżej tereny.  

W tej tu Szabli rybacy często zastawiali sidła na ryby. Były to zastawki roz-
maitego kalibru: wędki, więcierze, saki, a najczęściej tak zwane bębny. Bęben to 
okrągła, w kształcie walca, na trzech obrączkach drewnianych naciągnięta sieć 
z dwoma gardłami po obydwu stronach, naprzeciw siebie. Gdy tym gardłem 
ryba trafi do środka bębna, już się stamtąd nie wydostanie. Do takiego bębna 
mogło wejść kilkanaście sztuk grubszej ryby, jak również i drobiazgu. Po wy-
dobyciu z wody tej zastawki, wybierano ryby do saka103, a bęben z powrotem 
ustawiano do wody przywiązując go do tyczki, którą wbijano w dno rzeczki, aby 
nie wypływał do wierzchu, bo ryba by żadna nie wlazła i zabieg byłby daremny.

Po wyławianiu ryb wszelkie sieci, aby je uchronić od gnicia, trzeba było na 
brzegu podwisłocza dobrze wysuszyć, aby znów zdolne były do dalszego użytku. 
Takie sieci pozostawiano nieraz i na noc, aby się dobrze wysuszyły.

Feldwacha104

Było to w pierwszą wojnę światową. Któryś tam dywizjon austriacki, skła-
dający się z czterech pułków – 90. ruski, 4. bośniacki, 40. polski i 89. mieszany 
– trzymał front nad Styrem w pobliżu miasta Ołyka. Piąta kompania z 89. puł-
ku była w rezerwie – niby to na spoczynku – ale pomimo to widać coś zaszło 
ważnego, bo otrzymała rozkaz wystawienia głównej placówki, wysuniętej naj-
dalej ku przodowi, w stronę nieprzyjaciela, od którego dzieliła ją niewielka tylko 
odległość. Placówka kwaterowała na cmentarzu, umieszczono ją pod kaplicą  

101  Rejterować – uciekać.
102  Opaść – otoczyć kogoś w grupie.
103  Sak – sieć na ryby w formie worka rozpiętego na kabłąkach.
104  Feldwach – warta, placówka.
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w piwnicy, gdzie zainstalowano telefon, a oficer dowodził tą placówką. Poste-
runki rozstawiano tu gęsto i ważne to miejsce dobrze strzeżono. W krzakach za 
cmentarnymi murami w piwnicy zdawało by się, że było tam bardzo bezpiecz-
nie, ale gdzie tam, Rosjanie dobrze o tym wiedzieli i nieraz próbowali szczęścia 
zdobycia tej tak przytulnej austriackiej siedziby. 

Załogę placówki zmieniano zawsze nocą, gdyż w dzień nie było możliwym 
na oczach nieprzyjaciela doprowadzić i odprowadzić tak dużego oddziału woj-
ska. Czasami tylko, gdy zapadła mgła, bo to było jesienią, udało się takiej zmiany 
dokonać, ale to zawsze połączone było z wielkim niebezpieczeństwem. Później 
dopiero dla większej pewności, pół kilometrową odległość między linią frontu, 
a placówką połączono głębokim rowem, który kopały duże kompanie wojska 
przez całą noc. Już podczas kopania tego rowu Rosjanie próbując szczęścia, zro-
bili napad z boku, aby odciąć i zabrać ową placówkę, ale natrafili na silny opór 
i musieli się cofnąć, za to innym razem powiodło im się lepiej.

Noc była ciemna i burzliwa, wiatr szumiał i harce w gałęziach drzew wypra-
wiał niesłychane. Rosjanie cicho i niespostrzeżenie podeszli, połapali posterun-
ków i zajęli cmentarz z kaplicą, gdzie w piwnicy zastali śpiących jak baranki ryce-
rzy, jako też i dowódca siedział przy swoim telefonie daremnie. I tak zlikwidowali 
feldwachę. 

Dwóch tylko śmiałków z tej placówki porwało się do ucieczki, niejaki Ślączka 
od Borku i drugi, wysokie chłopisko, pan frajter105 Walenty Skiba z Łąki. Rzucili 
się obydwaj do rowu i zaczęli chyłkiem wiać jeden za drugim, Ślączka naprzód, 
Skiba za nim, w kierunku swoich, ale pomimo to, że rów był głęboki i frajter Skiba 
dosyć przychylony, to jednak tak dużo wystawał ponad teren, że sołdat rosyjski 
go doślepł106 i rzucił się w pogoń za nimi, a nie chcąc strzelać, aby nie alarmować 
innych wart i posterunków, wołał tylko głośno: Pastój! Bo strelam107. A gdy to nie 
pomogło, dopadł ich, trzasnął tylko kolbą frajtra przez tapetę108 i powiedział: Job 
twoi mać, sukinsyn, bierzaj i my i tak dostaniem, ty tu pridźiasz109! 

Frajterowi krew zalała oczy, nie była to wprawdzie rana śmiertelna, ale jed-
nak odwalony żelaznym kopytem od karabinu kawał skóry jak kabinka110 w kie-
szeni zwisała nad czołem. I tak brocząc krwią wlókł się biedny wojaczek do swo-
jej kompanii jak ubity zając. 

105  Frajter – stopień w niektórych armiach odpowiadający starszemu szeregowcowi.
106  Doślepł – dostrzegł.
107  Pastój! Bo strelam – Stój! Bo strzelam.
108  Tapeta – twarz.
109  Job twoi mać, sukinsyn, bierzaj i my i tak dostaniem, ty tu pridźiasz – Pieprzyć twoją mat-
kę, sukinsynu, uciekaj, a my i tak cię dorwiemy, i przyjdziesz.
110  Kabinka – kieszonka.

Rosjanin natomiast poszedł do telefonu – a po niemiecku umiał perfekt 
– natychmiast zatelefonował tam, gdzie trzeba – bo był poinformowany przez 
dowódcę tejże placówki – że dwóch żołnierzy uciekło, co znaczy zdezerterowali 
z placówki i dowódca rozkazał, aby ich z powrotem odesłano w to samo miejsce, 
skąd wyszli. 

Jest to wielkie przekroczenie subordynacji wojskowej. Za takie coś grozi  
feldgericht (sąd polowy), garnizon lub kula w łeb.

Jeszcze ci dwaj żołnierze nie doszli do swoich, a tu już depesza telefoniczna 
z powyższą wiadomością, co się stało, leżała na stole w kancelarii 5. kompanii 
89. pułku, która była telefonicznie połączona z placówką.  

Gdy się zjawili, zdyszani i przestraszeni rzekomi dezerterzy, jakiś inspek-
cyjny oficerzyna z rewolwerem w ręku przysiadł ich i odgrażał się strzelaniem, 
jeśli natychmiast nie wrócą tam, skąd przyszli. Oni się składają111 i opowiadają 
szczegółowo, jak to było, ale on wcale nie chce ich słuchać. Frajter Skiba poka-
zuje mu nawet ranę od karabinu na głowie i sumituje się na Boga, ale nic z tego, 
nie uwierzył.

Komendant 5. kompanii także złapał za rewolwer i znów skacze im do głów, 
że ich będzie strzelał, jeśli natychmiast nie wrócą tam, gdzie powinni się znajdo-
wać według rozkazu, co znaczy: Co fort ajne rikiem ślisen cum feldwache gradaus 
marsz!112 

Nie było mowy, ani żadnego tłumaczenia. Nie pomagały perswazje, ani zra-
niona frajterowa głowa. Oficerowie austriaccy byli głupcy nieprzezbyci, uparci 
i nie dający się w żaden sposób przekonać. 

Gdy już te dwa chłopy – frajter Skiba i gimajny Ślączka – miały tego wszyst-
kiego dosyć, nie mogły nic poradzić i w żaden sposób się wytłumaczyć, tak wtedy 
rzekł frajter do Ślączki: Chodź, kamrod, mielibyśmy być rozstrzelani i ginąć jako 
dezerterzy, to lepiej żyć u Ruska w niewoli. I poszli. Gdy się tam znaleźli, ten sam 
Rosjanin, który złoił wysokiego frajtra przez łeb, podał mu rękę i tak mu powie-
dział: Zdrastwuj towarzysz a szczo? Nie gaworił ja tobie, że ty tu pridźioż?113 Teraz 
złączyli całą feldwachę i wraz z komendantem i tymi dwoma uprowadzili daleko 
w głąb Rosji. I tak nasi bohaterzy dostali się w niewolę. 

111  Składać się – kajać się, tłumaczyć się.
112  Co fort ajne rikiem ślisen cum feldwache gradaus marsz – zapis ze słuchu komendy, nie-
dokładny fonetycznie, można go przetłumaczyć: Z powrotem natychmiast wracać na placówkę, 
marsz.
113  Zdrastwuj towarzysz. A szczo? Nie gaworił ja tobie, że ty tu pridźioż? – Witajcie, towa-
rzyszu, a co? Nie mówiłem, że sam tu przyjdziesz?
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Konwojent

W roku 1918, już po przewrocie i rewolucji październikowej w Rosji, zaczęli 
stamtąd powracać wojenni jeńcy. Między innymi wrócili także nasi znajomi – 
frajter Walenty Skiba z Łąki i Ślączka, których wcielono do oddziałów i kazano 
znów od nowa pełnić służbę wojskową na różnych etapach w całym kraju, a co 
poniektórych jeszcze i na front wysyłano, aby w dalszym ciągu walczyli wiernie 
za honor cesarza i ojczyznę austriacko-węgierską, aż do ostatniego zwycięstwa. 

Frajter Walenty Skiba dostał się, czyli został przedzielony do 17. pułku strzel-
ców, stacjonujących tymczasowo w Krakowie na Woli Listowski114. Tu Walenty 
pełnił służbę przy sanitarnym oddziale, a najczęściej włóczyły się te łapiduchy po 
górach aż gdzieś koło Dynowa, polując robili obławy na dezerterów, od których 
wówczas aż się roiło.

Państwa centralne chyliły się ku upadkowi. Szczególnie armia austriacka 
słabła z dniem każdym, żołnierze żywieni kasztanami, żołędziami i suszoną tra-
wą, którą zwano „grincajgcem”, byli mocno osłabieni i nie mogli walczyć sku-
tecznie. Były to oddziały samych maruderów, które topniały z dnia na dzień, 
jak śniegowe zaspy na przedwiośniu, gdyż żołnierze ci z głodu wywracali się po 
drogach i umierali na tyfus i czerwonkę lub co najmniej odchodzili masowo do 
szpitali, gdzie znów z braku potrzebnych lekarstw także marli, bo wówczas tyl-
ko aspiryną i jodem wszystkie choroby próbowano leczyć. Reszta zaś wojska 
– żołnierze, którzy czuli się jeszcze zdrowsi, masowo dezerterowali tworząc tak 
zwane zielone kadry po lasach, z którymi także trzeba było walczyć, ale walkę tę 
podjęła już cesarsko-królewska żandermeria. 

Sierżant sztabowy 5. kompanii z biurka odczytał rozkaz dzienny, wyznaczył 
służbę, rozdał pocztę, a potem wywołał:

– Kto na ochotnika zgłasza się za konwojenta – eskortować czterech dezerterów 
z Krakowa do Przemyśla?

– Chier!! – odezwał się ponury głos. 
– Kto – zawołał jeszcze raz sierżant. 
– Gefraiter Walenty Skiba! 
– Dobrze – odpowiedział podoficer – Proszę się zgłosić u profusa więzienia, 

który wam wyda dalsze instrukcje co do tego. 

Pociąg z Krakowa do Przemyśla odchodził o godzinie 6. po południu. Kon-
wojent w pełnym uzbrojeniu odebrał dezerterów i udał się na stację kolejową. 

Nie będę tu opisywał trudności, jakie przechodził konwojent z powodu  

114  Chodzi o Wolę Justowską.

ciżby i braku miejsca w pociągu. Gdy się już jako tako umościli, pociąg obłado-
wany nadmierną ilością pasażerów, snuł się jak wąsiel115, stukając miarowo na 
spojeniach szyn.

W wagonach brakowało szyb i światła. Silny wiatr jesienny wdmuchiwał się 
uparcie dziurawymi oknami do środka i ziębił po karkach i uszach ściśniętych 
tam jak śledzie w beczce pasażerów. Konwojent również poczuł się znurzonym. 
Głód mu już zaczął na dobre dokuczać i spać mu się chciało ogromnie. Zaniedbał 
też i pilnowania dezerterów, którzy zdawali się być nad czymś głęboko zamyśle-
ni. Tak nareszcie dowlekli się do Rzeszowa.

Zatrzymany konwojent się rozbudził, bo to przecież swoje najbliższe mia-
steczko zobaczył i duch się w nim rozbudził przypominając sobie swojskie, naj-
bliższe okolice, których już tak dawno nie oglądał. Wojna, front, Wołyń, Styr, 
Stochód i rana nad czołem zadana przez rosyjskiego sołdata wzbudziły w nim 
świadomość niewoli tam, hen, gdzieś daleko, aż w guberni chersońskiej, a teraz 
on znów wolny, a przed oczami rodzinne strony, wsie, ogrody i pola. Ach!!! Co 
za radość! Niezgruntowana! Na taką myśl o wszystkim się zapomina, ten tylko 
nie wie i nie odczuje tego w sercu, kto nigdy nie tęsknił. On już nie konwojent – 
to Walek Skiba, chłop z Łąki, tu z niedaleka, wolny gospodarz – takie marzenia 
snuły mu się po głowie, lecz w rzeczywistości na tę upragnioną wolność trzeba 
było jeszcze chwilę poczekać.

Tymczasem do stojącego pociągu dolecieli jak zwykle przekupnie handlu-
jący przeważnie wodą, ziemniaczanymi plackami – bo o chlebie naonczas116 
nie było mowy – no i jakąś kiełbasę także sprzedawano. Kiełbaska pocięta była 
w krótkie kawałki, opakowana w papier, niby to ze względu na higienę, i porcyjka 
taka kosztowała 1 koronę waluty austriackiej.

Najpierwszy do wagonów dopadł nieduży chłopczyna, niosąc na tacy ten 
produkt wołał doniosłym szczebiotliwym głosem: – Wurst! wurst117! Konwojent 
nachylił się przez okno, kiwnął palcem na chłopca, który mu podał jeden kawa-
łek kiełbaski i placek. Chcąc za towar zapłacić, konwojent zadudłał się118 z szuka-
niem pieniędzy, przy czym mu chwilę zeszło. Podczas tego zajęcia nie zdążył za-
uważyć, jak wszyscy czterej więźniowie udali się w przeciwną stronę ku drzwiom, 
opuszczając miejsce postoju, spokojnie wyszli sobie z wagonu i znikli w tłumie, 
czyli po prostu ulotnili się i nasz konwojent już ich nigdy na oczy swoje nie zoba-
czył. Przykro mu było, że się w ten sposób rozeszli, tak bez pożegnania, bo był 
już po części z nimi zżyty, przecież sześć godzin podróżowali razem. 

115  Wąsiel a. wąsad – ból w krzyżu.
116  Naonczas – wówczas.
117  Wurst – kiełbasa.
118  Zadudłał się – zaplątał się.
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Trudno się nazywa. Trzeba się z losem pogodzić, dalej się tym zbytnio nie 
przejmował. 

Pociąg ruszył. Konwojent głodny wziął się szczerze do jedzenia, odwinął 
papier i zagryzł łapczywie aż zgrzytło. I co się okazało? Dwa zęby na przedzie 
od razu się wyłamały i wypadły z gęby, bo to była kiełbasa fałszywa, czyli gałąź 
olszowa z korą na skos pocięta i owinięta w papier, całkiem do prawdziwej kieł-
basy podobna.

Dziąsła zaczęły obficie krwawić. Żołnierz klął z bólu i ze złości, wyrzucając 
ten kawałek nieszczęsnego kija przez okno. Ma jeszcze naładowany karabin 
i bagnet, ale konwojentem już nie jest, ani żołnierzem, do wojska nie ma po co 
wracać! Gnić w kryminale? Ani się śni! Jest teraz dezerterem jak tamci. Stany ich 
zrównały się! Co teraz robić? 

Pociąg dojechał do Strażowa. Walenty wysiadł i udał się najkrótszą drogą 
przez Palikówkę ku swojemu domowi, a potem pomyśli, co dalej czynić. Tymcza-
sem idzie wzdłuż Starego Wisłoczyska. Silny wiatr jesienny dmucha mu prosto 
w oczy. Jest teraz północek. Od wyżej wspomnianego kąta – cośmy go Szablą 
nazwali – naprzeciw Augustowej chaty pędzi z wiatrem jakieś widmo, z daleka 
trudno rozpoznać jego dziwne kształty. Księżyc wprawdzie niby przyświeca, ale 
od czasu do czasu chowa się za chmury. Walenty miarowym krokiem posuwa 
się drogą, a to dziwiadło na przełaj mu ją zastępuje. Ni to pies? Ni dzik? Ni inne 
jakieś stworzenie. A co się podtoczy bliżej, to i podskoczy, a przejrzyste jest jak 
duch. 

Walkowi włosy dęba stanęły na głowie, chociaż żołnierz bać się nie powi-
nien niczego, jednak ciarki i strężoga119 przeszły go na wskroś. Strzelałby, ale 
dom Kuźniarów stoi na przeszkodzie, na którego tle akurat znajduje się zjawa. 

August mieszkał na polu, miał duże gospodarstwo i liczne trzody, a że mu 
było za mało, dobrał sobie w dzierżawę jeszcze łącką plebanię. Jego żona Kata-
rzyna smagała każdego batem, kto chciał skrócić sobie drogę przechodząc przez 
dziedziniec lub ścieżką na przełaj przez plebańskie pole, które oni uważali już za 
swoje. 

Sługi, które u nich sypiały tylko po cztery godziny na dobę, okropnie dusili 
ciężką, nieustanną pracą i kiepskiem odżywianiem. Po całodziennej pracy zmu-
szano ich jeszcze dodatkowo do mielenia zboża na karmę dla świń, co trwało 
prawie do północy. Zaś o godzinie czwartej rano budzono ich do innych ciężkich 
robót i tak nieustannie, kołem do koła, jak sachalińskich skazańców na katordze, 
męczono ich i duszono codziennie, o czym mi opowiadał naoczny świadek Jan 

119  Strężoga – wilgoć, stęchlizna, mroźne powietrze.

Dubiel, który u nich w służbie osobiście te katusze przechodził. Niewiele na tym 
zyskali. Kombinowali jak tylko, na różne sposoby, ale jakoś szczęście nie chcia-
ło im dopisywać. Trzeba było plebanię opuścić i zamieszkać znów na własnym 
polu, u siebie w domu.

Za Witosa120 Gustek uczepił się Stronnictwa Ludowego i polityki. Obwożony 
w wozie na cztery konie, w asyście dziewcząt po krakowsku pięknie w gorse-
ty ubranych; on sam w sukmanie i czerwonej rogatywce, wstęgą przepasany, 
z sumiastym jak wiechcie wąsem, symbolizował chłopa na wiecach i demon-
stracjach. Na takiego kuglarza w sam raz się nadawał, ale i z tego nic nie wy-
szło. Nareszcie z wielkiem tryumfem, w otoczeniu czternastu swoich większych 
i mniejszych dzieci, jako płodny ojciec obchodził z żoną 50-letni owocny jubileusz 
pożycia małżeńskiego „Złote gody”, za co jako nagrodę – za uczciwe i sprawie-
dliwe wykony – otrzymał pamiątkowe berło z krzyżykiem od zarządcy łąckiej pa-
rafii ks. Nalepy. Powracając z tak rzadko zdarzającego się uroczystego obrzędu, 
błogosławili tym berłem kłaniających im się, godnych i pobożnych uczestników 
tego nabożeństwa. 

Augustowe śpią sobie spokojnie, a poświęcone berło, pamiątka złotych go-
dów stojąca w kącie za łóżkiem, czuwa nad nimi, strzeże ich bezpieczeństwa. 
W tej chwili śnią może o rajskich rozkoszach, które ich mają spotkać kiedyś, po 
śmierci, w niebiosach, nie przeczuwając nawet, jaka tragedia rozgrywa się w ob-
rębie ich zabudowania. Kruczek tylko uwiązany przy budzie na łańcuchu może 
coś zwąchać, bo poszczekuje trwożliwie. 

Temu to Augustowi nie chciał Walek Skiba przerywać błogiego snu i naru-
szyć tak licznej rodziny. 

Jego to dom z żoną i czternastoma dziećmi stanął na przeszkodzie ostrze-
liwania tak zuchwałego upiora. Walek mógłby ustrzelić ze czworo jego rodzeń-
stwa, a szkoda tak liczne stadko rozrywać. Musiał przez to Walek zrezygnować 
ze strzału, a zaatakować ducha białą bronią, czyli z bagnetem w ręku rzucić się 
na upiora, który tak nachalnie zastępował mu drogę, co było bardzo ryzykowne. 

Teraz akurat zbliżyli się ku sobie i oko w oko naprzeciw siebie stanęli do 
walki. Walek zaatakował; rzucił się zajadle na upiorne zjawisko i przybił je bagne-
tem do ziemi. Dzielny żołnierz zwyciężył. Teraz tylko zidentyfikować, co to jest. 
Żołnierz się boi nad tym pochylić, aby mu nie napluło w oczy, ale gdy chwilę cza-
su trwał tak w bezruchu, odważył się i podrzucił bagnetem do góry to dziwadło. 
Dopiero teraz rozpoznał, że był to najzwyklejszy duży bęben rybacki, suszący 
się przy Starym Wisłoczysku w Szabli, a silny wiatr jesienny po pustych, nagich 

120  Wincenty Witos – polski polityk, reprezentujący ruch ludowy, trzykrotny premier Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
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polach, aż tutaj go przygnał. A że od czasu do czasu unosił się do góry, to była 
ta przyczyna, że co się podtoczył, to utknął na tyczce, do której był przywiązany 
i podskoczył. Ot, i teraz leży ta ofiara przybita bagnetem do ziemi, aby nie uciekła, 
która tak srodze Walka nastraszyła. Zabrał on go sobie na pamiątkę do domu 
i na ryby z nim chodził, a cesarzowi służyć już nie chciał i do wojska austriackiego 
więcej nigdy nie wrócił. Zgłosił się do zielonej kadry i razem z innymi hasał sobie 
po kątach Starego Wisłoczyska, kryjąc się przed patrolami żandermerii i tak już 
dotrwał aż do końca wojny. 

Legenda

Gadka ludowa opowiada, że niegdyś, niegdyś, bardzo dawno temu, ślada-
mi Starego Wisłoczyska prowadziła droga pełna zapadlisk, dołów i bagna siar-
czystego, przy której grasowała moc nieczystych duchów i zbójców gromady. 
W lesie obok drogi stała i karczma murowana, wabiąca przejezdnych zapachem 
pieczeni, smażonych mięsiw, doborowych trunków i wdzięczną muzyką, opodal 
której i zbójcy zasiadli na czaty, a po mokrej robocie w owej karczmie obliczali 
i dzielili swe łupy, a potem? Jedli tu, pili, bawili się i tańcowali. Hulaj diable, trzy 
dni świąt. Gdy zaszła potrzeba, kryli się w gęstym lesie dębowym i zaroślach, 
które im dawały bezpieczne schronisko. 

Dzień był chłodny i słotny. Jakaś wielce zamożna pani w złoconej karcie ze 
swoją świtą, posuwała się powoli, noga z nogi, drogą, która, jak już wyżej wspo-
mniano, była bardzo niewygodna, trudna do przebycia, nieskończenie długa 
i kręta. Toteż zniecierpliwiła się i zdenerwowała taką jazdą ta wybredna dama, 
gdyż była mocna sfatygowana, a chcąc odpocząć po tak znojnej i ciężkiej po-
dróży – tym bardziej, że i konie były silnie zmęczone – stanęła na popas w tej 
karczmie. 

Noc zapadła cicha. Ledwie dama jako tako się rozlokowała, ułożyła na po-
słaniu i do pierwszego snu skleiły się jej powieki, wnet dały się słyszeć jakieś po-
dejrzane szmery? To zbójcy, którzy nie pozwolili długo na siebie czekać, wkradli 
się oknem do miejsca jej spoczynku, zrabowali bogate mienie, a potem zniewa-
żając jej niewinną postać, gwałt zadawali haniebny rozkoszując się jej młodym, 
pięknym świeżością, kwitnącym i pachnącym ciałem. Było ich dwunastu, a co 
jeden to się bardziej znęcał i większe jej cierpienia zadawał. Zrozpaczona i bliska 
już śmierci, takie oto ciężkie i straszne przekleństwa wyrzekła: Ażeby się zapadła 
taka droga i ta karczma czartowska! Tak się też i stać miało. 

Razem z drogą i karczmą zapadli się też zbójcy i owa bogata dama wraz ze 
swoją świtą, która takie srogie przekleństwo wyrzekła. 

Dziś śladami owej drogi wije się cicho i poważnie sędziwy jar Starego Wi-
słoczyska, a na miejscu karczmy w kształcie ciemnobłękitnego oka rozlało się 
piękne przeźrocze121, do Świtezi122 podobne, obrosłe gęsto drzewiną i krzewami. 
Rośnie tu także parę starych, rosochotych wierzb, wyobrażających dwunastu 
zbójców brodatych przeglądających się w lustrze przeźrocza i kłaniających ma-
jestatycznie nimfie, w głębinie jego wód ukrytej. 

Pierwotna głębia tego jeziorka prawdopodobnie miała być bezdenna, więc 
i niezgruntowana, sięgająca aż gdzieś do czeluści piekielnych, gdyż według ludo-
wego mniemania i pojęcia, piekło ma być gdzieś głęboko pod ziemią ukryte, a ze 
względu ciężkiego przekleństwa damy, czartowska karczma miała się zapaść aż 
het, gdzieś do samego piekła.

Pani ta jeszcze do dziś dnia daje znać o sobie podczas cichych, spokojnych 
letnich nocy, gdy jakiś samotny wędrowiec zapuści się na te tereny, a godny jest 
tego, może wśród szelestu szuwarów i wód szemrania odczuć jakieś tajemne 
szepty i westchnienia, usłyszy żałosny jęk i motającą się skargę ludzkiem głosem 
wypowiedzianą. Od czasu do czasu nimfa jeszcze teraz nie dość ostrożnych 
wciąga na głębokie dna jaru jako swoje ofiary. Już za mojej pamięci na tutejszym 
stosunkowo niedługiem odcinku utonęły cztery osoby, nie licząc tych, których 
udało się wyratować.

To, co tu napisałem, to już ostatnie wspomnienia klechd i opowiadań o śla-
dach i jarach Starego Wisłoczyska. Dawniej ludzie lękali się takich zaklętych 
miejsc i unikali ich skwapliwie. Dziś odbywają się tu lęgi dzikich i innego wod-
nego ptactwa, a wnykarze i kłusownicy zastawiają tu swoje sieci i sidła na owo 
ptactwo i łowią je, nie omijając i nie zrażając się owymi przepaściami. 

Zapadliska te w wojnę, podczas okupacji niemieckiej, były dobrymi schro-
niskami oddziałów partyzanckich, czatujących tu na niemieckie transporty ko-
lejowe i ich konwojentów. Na oczach banszusów123 zwalano tu z wagonów ol-
brzymie masy węgla i w żywe oczy, w odległości może dwustu metrów od toru 
kolejowego, sprzedawano go bez żadnej żenady tym ludziom, którzy go najbar-
dziej potrzebowali. 

121  Przeźrocze – przejrzysta przestrzeń.
122  Świteź – jezioro na Białorusi, o którym balladę napisał Adam Mickiewicz.
123  Banszus – pracownik kolei.
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ciernista drOga tOmka

W kierunku zachodnio-wschodnim, wzdłuż Starego Wisłoczyska, otoczona 
sadami i krzewami, rozłożyła swe chaty gromada Łąka. Równolegle z chatami od 
Terliczki, ku dworowi ciągną dwie główne drogi – jedna północną stroną, poza 
stodoły zwie się „Zagumniem”, zaś druga środkiem pomiędzy chaty się snuje 
„Wsią” zwana. Jest jeszcze i trzecia droga, która od Palikówki na północ w poło-
wie Łąkę przecina, krzyżując się z wyżej wspomnianymi już drogami ku Łukaw-
cowi się kieruje. Ta droga nazywa się „Pszyczną”(?). Czwarta z dróg, która prowa-
dzi po zaokniu południową częścią wsi, przez zagrody w kierunku Trzebowniska 
na Rzeszów, to „Zielona Ulica”. To przez ptactwo tu uczęszczające najpiękniejszy 
zakątek wsi. To ciche ustronie zakochanych, to raj grzesznych dusz. Pozostała 
nam jeszcze piąta i ostatnia wąska uliczka, wijąca się pomiędzy „Budy” i „Wilcze 
Doły”, nad bagnistymi stawami – to „Błotna”. Można by porównać ją do obrazu 
Chełmońskiego pt. „Koncert żab”, gdyż tu przez cały rok żaby nie przestają ani 
na chwilę kumkać i rechotać. Jest to „romantyka księżycowa”, ballada cichych 
westchnień i nocna serenada słowików! Jest jeszcze kilka miejsc i nawsia przy-
drożne, które też swoje nazwy posiadają jak na przykład: Gęsia Krzywda, Ko-
niec, Górka Olejarnia, Łęg, Kościarka, Szkotnia, Skoszynka, Pierzaja itd. Każdy 
z mieszkańców takiej dzielnicy ma wielkie przywiązanie do nazwy swojego miej-
sca, szczyci się nią i chlubi. W razie zajścia jakiegoś sporu czy kłótni, tak mawiają: 
Co? My Szkotniacy, czy Górczanie! Nie bójmy się! Albo: My z Gęsiej nie dajmy się! Lub 
też: My z kmieci bedziewa dziadom z Kojca drogę robić? 

Tak samo dziewczęta z każdej dzielnicy swój honor posiadają i jedna drugą 
czy to w robocie, czy w strojach, a nawet i w pobożności przewyższyć i prześci-
gnąć pragnie. I tak Zagrodzianie i Zagrodzianki z Zielonej zawsze lubiły wyszcze-
gólniać się swoją urodą, skąd piosenka:

Zagrody, Zagrody, nie brak wam urody,  
Zagrodzianie chłopi, woda was nie topi.

Natomiast z Błotnej już nie miały takiego powodzenia. Zresztą, zależy od 
tego, którzy się na jaki stopień w wiejskiej hierarchii wybili. Mogło parę dziew-
cząt urodą zaimponować lub chłopcy swoją sprawnością i dzielnością w bójkach 
lub w pijaństwie się wyszczególnić, wystarczyło byle głupstwo, a wzięte za dobrą 
monetę.

Kukułeczka ku-ku!

Mieszkała przy ulicy Zielonej w pięknym zagaju124, tam gdzie księżyc przez 
korony drzew swe promienie sieje. Gdzie słowiki nocne serenady śpiewają, 
a w ciche, pogodne dnie kukułki szczęście wróżą. Ot, świat złudzeń, marzeń 
i snów. Na imię jej było Janka. Miała czarne oczy, a w oczach jakąś głębię uczuć, 
rozkoszy i tęsknoty. Na niczym jej też nie zbywało, biedy nie miała żadnej, ale 
jej wciąż było za mało, bo chciała być bardzo bogatą, więc zapragnęła szczęścia, 
bo i któż by to nie chciał być bogatym. Pewnego razu posłyszała ona od kogoś, 
że jeżeli kukułka pierwszy raz na wiosnę zakuka, trzeba natychmiast, jak naj-
prędzej liczyć pieniądze, to się ich dużo przysporzy (ale je trzeba zawsze nosić 
i mieć ciągle przy sobie), bo nie czas ich szukać już podczas kukania kukułki, gdyż 
jak ta przestanie kukać, wtedy już jest za późno rachować, wszystko wówczas 
przepada i na nic się obraca. Tak też i owa Janka chciała postąpić, więc i nosiła 
te pieniądze stale przy sobie, oczekując tylko jak rychło pojawi się ten szczęśliwy 
zwiastun wiosny i przysporzy jej, czyli nakuka dużo, dużo pieniędzy. Lecz, nieste-
ty, kiedy pojawił się piękny maj, zakwitły bzy i jaśminy, wiosna wzbudziła radość 
serc, a kukułki zaczęły szczęście wróżyć, wówczas serce Janki się zasmuciło, bo 
nie miała już co rachować. Grajcarki gdzieś wyroniły125 się z kieszonki albo je ktoś 
po kryjomu wyjął i bez kukułki porachował. Kukułka kukała, ale na łzy nieszczę-
śliwej Janki, która zamiast się wzbogacić, jeszcze do reszty zubożała, toteż płaczu 
i narzekania było co niemiara. Tak to zawsze jest. No cóż, nie każdemu szczęście 
sprzyja! Które jest złudne i często zawodzi, zresztą, masz co – nie ciesz się, nie 
masz – nie smuć się. 

Nie ma też złej rzeczy, co by na dobre nie wyszła. Przeminął rok. Podczas 
którego dużo się w życiu każdego człowieka zmienia. Janka też już dawno zapo-
mniała o stracie pieniędzy i smutku. Owszem, pełna radość jej piersi teraz roz-
piera, a szczególnie ukazuje się w jej czarnych, na oścież rozwartych i głębokich 
jak otchłań morska oczach. Przyszła znów świeża, nowa, urocza, pełna nadziei 
i radości wiosna, do której się i Janka tkliwie uśmiecha, w sercu jej zapałała gorą-
ca miłość. Zakwitły sady i gaje, a w nich odezwały się ptaki. Tym razem zazula126 
wykukała Jance prawdziwe szczęście, które ona sobie wyczarowała, swoim uro-
kiem zwabiła i przyciągnęła ku sobie. Był nim serdecznie i szczerze ją kochający 
Franek Pakuła, który ją wnet pojął za żonę i do ślubu poprowadził. Po roku uro-
dził im się syn, a przy chrzcie nadano mu imię Tomek. 

124  Zagaj – zagajnik.
125  Wyroniły się – ulotniły się.
126  Zazula – kukułka.
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Świnia w piecu

Franek Pakuła utrzymywał niedużą gospodarkę, miał półtorej krowy, bo 
było i małe cielątko, jedną szkapę, no i drobiu kilkanaście sztuk. A przy tym cho-
wał on także i świnie, bo Jance się bez niej krątwiło127 i koniecznie chciała ją 
mieć. Ta ostatnia, którą teraz kupili, nie bardzo im się darzyła, miało to już parę 
miesięcy, a zgoła nie rosło. Franek za to lubił ją bardzo, bo zachowanie miała 
chwalebne i nienaganne, a mądra jucha była taka, że ani rady, samopas sobie 
chodziła wszędzie, nie robiła żadnej szkody, a do spania wskakiwała do chlebo-
wego, piekarskiego pieca. Żal mu było tej gadziny utracić, ale że to była świn-
ka liliputka i nic na jej wadze nie przybywało, więc trzeba ją było natychmiast 
sprzedać i to jak najprędzej. Toteż objechali z nią wszystkie okoliczne miastecz-
ka, gdziekolwiek tylko odbywały się jakieś targi, czy jarmarki na zwierzęta. Aby 
zachęcić kogoś i wzbudzić smak do kupienia, próbowali ją także i sami jedno od 
drugiego na przemian targować – to Franek od Janki, to znów Janka od Franka 
kupowała. A kłapali przy tym, a zachwalali, a jedno drugiemu fikcyjnie co raz to 
więcej dawało, by wabić w pieniądze i jak najwięcej od kogoś wyłudzić, ale na 
darmo, bo nikt się jakoś nie złakomił i nie pokusił do kupna tego tak nadzwyczaj-
nie dobrego gatunku. 

Dziś powieźli ja na jarmark do Głogowa, spodziewając się i myśląc, że może 
tam prędzej znajdzie się jakiś kupiec, który będzie chciał nabyć i posiąść na wła-
sność tak gatunkową loszkę. I sprzedali. Poszła z lekkiej ręki, bo zachwalali bar-
dzo, mówiąc: To wyjątkowo dobry gatunek, rosły i paśny, a szczególnie na maciorkę 
do rozpłodu się nadający. Trafił się skądś z Zabajki taki sam mądry jak i oni gospo-
darz, co się rozumiał na takim dobrym gatunku zwierząt i kupił do galopu. Klepli 
więc ręka w rękę i prędziutko został właścicielem tak nadzwyczajnego stworze-
nia. Frankowie z tej radości, że się pozbyli, czy z tego frasunku, że utracili tak 
miłego gada, aby się chłop nie rozmyślił, nie cofnął od kupna i nie wrócił tego 
prosięcia, a nie odebrał grajcarków, prędko się z tego miejsca ulotnili i poszli coś 
wypić, bo spiekota dokuczała nieznośna i w gardłach im wysychało ogromnie. 
Potem rozejrzeli się jeszcze po mieście i pomyśleli nad tym, aby znów kupić ja-
kieś prosię i chować, bo czym zapłacą podatek na jesieni albo pokupią na zimę 
buty i opał, jeśli nie będzie co sprzedać. Po pewnym czasie wrócili znów na tar-
gowicę. Niewiele było tych prosiąt do sprzedania. Paki już były opróżnione. Coś 
tam jeszcze takich maluchów pozostało, ale to do niczego, bali się tego nabywać, 
aby znów jakiego nieszczęścia do domu nie przywlec, lepiej już tego uniknąć. 
I mieli już odejść, ale patrzą, trzyma baba podrościucha128 na powrózku. 

127  Krątwić – boleć.
128  Podrościuch – podrośnięte zwierzę.

– Pani matko! Ile się ceni ta loszka? – zagadali – A jak to z was, boście znajomi, 
to półtrzeci stówki – odpowiedziała. – O, widzisz Franek, mało co droższa od naszej 
– krzyknęła Janka. – Trzeba kupić. Niedługo się też targowali, bo baba się uparła 
i nie chciała już nic opuścić. 

– To choć na szczęście coś dorzućcie, aby poszła z ręki, to się będzie lepiej da-
rzyć. – I tak się będzie dobrze darzyć, bo przetargowana – odrzekła baba i wyrzuciła 
dwa centy na bruk, bo do ręki nie wolno szczęścia dawać. 

Podjęli te drobne, chuchli na nich trzy razy, bo tak należało ze szczęściem 
postąpić, a potem je Janka schowała w zanadrze. Wypłacili handlarce półtrzeci 
stówki na rękę, uderzyli znów w dłonie i świnia była kupiona. Franek i Janka Pa-
kułowie jadą sobie zadowoleni z głogowskiego jarmarku do domu. Świnka sobie 
pochrząkuje, bo już i głodna być musi. Janka się cieszy, bo interes dobrze im 
poszedł, tak ze sprzedażą, jak i z kupnem. Przypatruje się lepiej tej świni i mówi: 
Franek! Tak jakby to nasza ta świnia, nie wiesz ty? – Wiem! A juści nasza! Nasza, kiej 
my ją kupili i zapłacili za nią. A czyjaż by była? – Słuchaj, nie o to chodzi, jeno całkiem 
do tamtej, co my ją sprzedali, podobna. – Wiecie – chłop odpowiedział – a czyż to 
świnia do świni nie jest podobna? Zresztą będziemy widzieć w domu, jak wskoczy do 
pieca, to ona sama. – No tak – przytaknęła baba. – Gdy przyjechali do domu i świnię 
z wozu zrzucili, jeszcze się nie obejrzeli, a ona hyc prosto do pieca i już w środku sie-
dzi, bo się jej spać chciało. – A widzisz ją? – wykrzykli obydwoje naraz. – Trzeba się 
było tego spodziewać, bo przecież przy sprzedawcy baba nas wyraźnie znajomymi 
nazywała i zaręczała, że się nam będzie dobrze darzyć, bo przetargowana! – A juści! 
Może być, że się odmieni – odrzekła Janka. – Jeśli nie zdechnie – odparł Franek – Ale! 
Ale jak my się to oszukali, dzień zmitrężyli, jeszcze trzeba było pięćdziesiąt papierków 
dopłacić. Żeby to, żeby! Niech cie koci wezmą. 

Tak przeklinali. Co się dalej stało z tą świnią? Nie dowiedziałem się o tym. 
Może ją zjedli? Na pewno! Bo kto by ją kupił? Raz tylko ta sztuka im się udała 
sprzedać tę gadzię.

Jak Tomek uraczył się lubaskami

Upłynęło znów parę lat. Franek i Janka przechodzili różne losu koleje, jak to 
w życiu bywa, to i też przyponiewierali się już co nieco po trochu. Mały Tomek 
chował się na pozór dosyć dobrze, ale miał także rozmaite swoje przygody. Lu-
bił on (jak i wszystkie inne dzieci) bardzo owoce, a szczególnie lubaski, których 
zawsze odczuwał brak i wciąż mu ich było za mało. Miał on także nieodstępną 
towarzyszkę doli i niedoli, córkę sąsiada, małą Zosię, która była rok młodszą od 
niego i tak sobie obydwoje razem zawsze w parze chodzili. 
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Raz Franek, Tomka ojciec, poszedł na Terliczkę do krewnego, co go tam Bź-
dziuchem nazywano, w odwiedziny. A było to w lubaskowym sezonie. Bździuch 
miał wielkie mnóstwo tego specjału, który jadł z całą rodziną, dzielił, trzodę kar-
mił, jeszcze na drzewach i pod drzewami dużo się marnowało. Ucieszył się Bź-
dziuch Pakułą, że go tak przyszedł odwiedzić, to go też z wdzięczności uraczył, 
ile tylko w niego wlazło, jeszcze do domu dla całej rodziny w sporą ilość tego 
specjału go obdarował i zaopatrzył. Przydźwigał więc Franek Pakuła w worze na 
plecach to żywobicie (a było tego może z półtorej ćwierci albo i lepiej), wysypał 
do kosza i teraz mogli się wszyscy najeść i nasycić do woli, ile kto chciał. 

Mały Tomek już od młodości okazywał wielką skłonność do obżarstwa, 
z tego powodu w rodzinie nazywano go głodnym, toteż dzisiaj chciał sobie wyna-
grodzić za wszystkie czasy. Nie żałowano mu też tego owocu, ani sam go sobie 
nie skąpił, bo było tego w bród, ile duszeczka zapragnęła. Wszyscy jedli, ale już 
najwięcej pochłaniał Tomek, ażeby się prędzej i lepiej najeść połykał z kośćmi129. 
Wszyscy już odeszli od kosza, a Tomkowi jeszcze było za mało, przebierał, która 
była miększa, i wciąż biedny mizerota dokładał, wrzucał do gębiny i łykał. Na-
reszcie i on odszedł, chociaż jeszcze dosyć tej strawy w koszu zostało. Widocznie 
miał już tego po kobyłki130, bo poczuł mdłości, zaczęło mu się bekać i czkawka go 
śmiertelna dławiła. Upadł więc na ziemię i zaczął się tarzać po nawsiu131, gdzie 
zieleniła się popaskudzona przez gęsi licha trawina. Tak ten nieszczęśliwy To-
mek te gęsie odchody wywalcował, że i ta odrobina zieleni znikła, a pozostała 
tylko roztarta brązowa masa gęsiego łajna. Uciarany132 i umazany w tym wił się 
w boleściach jak piskorz w soli, a przy tym krzyczeć zaczął wniebogłosy, na całe 
gardło, bo go okrutnie rozpierało na wszystkie boki i dęło niezmiernie. Zbiegli się 
wszyscy sąsiedzi i domownicy, litują się tylko nad cierpiącym, a dalej nie wiedzą, 
co radzić. Tomek wciąż jeszcze z niesamowitym jękiem tarza się po nawsiu, już 
i do człowieka niepodobny. 

I byłby się na pewno biedny nieboraczek w tych ciężkich boleściach wy-
kończył, ale ktoś wpadł na szczęśliwy pomysł i doradził, aby zawołać znachora 
Maćka, co pomagał krowom i koniom i dopiero on zaradził, i zrobił, co należało. 
Kazał jak najprędzej nagotować wody, bo w Tomku już mało tchu pozostało. Go-
tującą się wodę wlał do koryta, w którym zanurzono cierpiącego Tomka. Maciek 
obracał go w tym korycie i gniótł co miał siły ze wszystkich stron, a najbardziej 
po brzuchu manewrował, na którym cienka skóreczka jak pęcherz była nadęta, 
a przez nią jak przez bibułkę każdy czubek kości z lubasek się ukazywał. Maso-
wanie to trwało dosyć dłuższą chwilę, ale widać pomogło, bo w Tomku zaczęło 

129  Kości – tu: pestki.
130  Kobyłka – tu: kokardka. Mięc po kobyłki – mieć po kokardę, mieć już dość.
131  Nawsie – część wspólna terenu wsi obejmująca także drogę między domami.
132  Uciarany – ubrodzony.

ogromnie churgotać , a potem z niego ruszyło i to na obydwie strony razem, 
górą i dołem, waliło jak z fontanny, a Maciek gniótł dalej, nic nie folgując, aż na-
reszcie zaczął brzuch opadać, robił się coraz miększy. Dopiero teraz Maciek dał 
spokój, bo Tomkowi zelżyło i przestał jęczeć. Jeszcze resztki gazów i kości z niego 
wychodziły, ale brzuch zmiękł do reszty i całkiem opadł. 

Tomek poleżał parę dni, ponieważ był po tej operacji całkiem osłabiony, 
a przy tym z powodu zepsucia tym obżarstwem żołądka stracił smak do jedzenia 
i niczym nie mógł się pożywić, bo co zjadł, to wszystko natychmiast z niego wy-
rzuciło, a ciągła biegunka nieustannie dręczył jego kiszki, a Maciek znachor dał 
mu piołunu do picia i dopiero żołądek Tomków przychodził pomału do siebie 
i cośkolwiek się umiarkował, ale od tej chwili do jakiegoś czasu Tomek na lubaski 
ani nie popatrzył. 

Myjak w barszczu

Ciężka, mroźna i śnieżna zima w roku 1929 dała się każdemu dobrze we 
znaki. Niejeden też na nią narzekał i skomlał, gdyż srogo wszystkim dokuczy-
ła i niemało narobiła szkody w gospodarstwach, polach i ogrodach. Cisnęła się 
też do mieszkań, stajni i piwnic i mroziła wszystko, co było, a olbrzymie zaspy 
i śnieżne zwały zawalały drogi, studnie i podwórka tak, że i nosa trudno było wy-
chylić na pole. Czterdziestostopniowy mróz nie darował nikomu. Między innymi 
Frankowi Pakule calusieńki kopiec ziemniaków do imentu zmroziło. Siadł więc 
Franek na ławce koło przypiecka, zakurzył fajkę i tak się jakoś dziś zafrasował 
i zaturbował133 jak nigdy. Spluwa ino tylko na ziemię i coś tam sobie mruczy 
i wyrczy pod nosem jak niedźwiedź na przedwiośniu, kiedy ze snu budzić się za-
czyna. Nie spodobało się to Jance i krzyknęła mu nad uchem: Coś ty dzisiaj wstał 
do góry tyłkiem, czy co? Tak siedzisz jak jaki smętek zaboruchany134, cosi myślisz, do 
jakiego przekleństwa się bierzesz, o nic się nie troszczysz, a przecie dzisiaj niedziela 
i trza się do kościoła zbierać, bo już sygnują pierwszy raz na ludzi, czas na sumę 
wychodzić, a tyś jeszcze łeba nie obtarł, ani pyska nie ochlapał, a czas nie czeka. Alo! 
Wyłaź zza tego pieca, bierz się do czego! Pucuj buty, bo tak cię przejadę tą warzochą 
między ślepce, to ci się ruski miesiąc przyśni i wszystkie gwiazdy na niebie uwidzisz. 
Moźli, na co ty jszcze czekosz? – tak baba krzyczy na chłopa i warzochą wygraża 
mu koło głowy. 

Franek się poruszał, odchrząknął, wąsy nastroczył, kłąb dymu z pyska wy-
puścił, zazgrzytał zębami i ochrypłym głosem z siebie wykrztusił: Niechaj sobie 
sam w tym kościele siedzi, kiedy taki mądry. – Niby kto taki mądry? – pyta baba. – 

133  Zaturbował – zmartwił.
134  Zaboruchany – zachmurzony.
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Chyba nie jo! Jeno ten, co ziemniaki zmroził – i zaczął utyskiwać na Pana Boga. – A ty 
bezbożniku przeklęty! Sudomiku, bluźnierco jakiś – krzyczała teraz już na całą parę 
i ile w pysku siły miała. – Czy ty się piekła nie boisz? Pana Boga w sercu nie masz? 
Popraw się, bo cię Pan Jezus skaże jeszcze na tym świecie! – i tak dalej wywodziła, 
jak tylko mogła, umiała i co jej ślina do pyska przyniosła. Ale się Franek baby nie 
uląkł, chociaż nad nim tak zanosiła i natrząsała, był stanowczy i zawzięty, uparł 
się, na swoim postawił, a co postanowił, wykonał i do kościoła się nie ruszył. 

Ale i Pan Bóg swojego też darować nie chce, znienacka na ciebie napada 
i ani się zmiarkujesz, ni spostrzeżesz, kiedy i jak zła przygoda spotkać cię może. 
Zamiast do kościoła Franek zawrócił się do piecyka, bo myślał, że Janka dobrych 
pierogów nagotowała i tłusto je namaściła, ale, niestety, zamiast tego napotkał 
tam tylko barszcz jałowy, prosto od siekiery, czosnkiem jeno zaprawiony, a par-
ny jak spirytus. Ze złości szarpnął mocno drzwiczkami od piecyka, aż coś tam 
w środku zabulgotało, wydarł z rury dosyć spory i pokaźny garnek tego specjału 
i drewnianą łyżką chlipiąc zaczął się pożywiać i powoli swój żywot napełniać. 

Baba znów krzyczy na niego: O widzisz, wziąłeś się do chlania, a do kościoła ni 
do roboty to cię ni ma! Tam krowy i kaj w gnoju stoją po kolana, stłuczone po uszy, to 
się nie ruszysz, żeby cokolwiek uprzątnąć. Tylko po garnkach się tłuc, jas cię trzęsie, 
a przecież i drudzy na to czekajo – i chce chłopu spod niucha135 garnek wyrwać, 
ale chłop mocno trzyma garściami za ucho, pięścią dał babie sztosa pod piersi aż 
po drugą ścianę się potoczyła, a sam teraz na dobre znów się zabrał do jedzenia, 
chlipając dalej od garnka się nie ruszył. Nareszcie coś gęściejszego nabrał na 
łyżkę, wsadził do pyska myśląc, że to kożuch z barszczu – a kożuchy lubił bardzo, 
jakie by nie były – zaczyna gryźć, coś tam jeszcze miał tych zębów, ale niewiele – 
obraca jęzorem w gębie i przewala to w pysku z boku na bok, nareszcie próbuje 
połknąć, wybałuszył ślepie, bo mu coś tam w gardle ugrzęzło i ani rusz w żadną 
stronę się ruszyć. Zaczyna charczeć, bo mu już i tchu zabrakło. 

Nareszcie wybełkotał niewyraźnie: Matka! Maaaatka! Chodź mnie to pobij po 
plecach, bom się kożuchem z barszczu udławił. – E! Kto by się kożuchem z barszczu 
udławił – rzekła, przypatrując mu się lepiej, zaziera136 do jego niucha, zadziwowa-
ła się i mówi: Oj! Zdały to kożuch? Toć tyś przecie myjak połknął, bom go zawiesiła 
na drzwiczkach od pieca, aby obesechł, a nie ma go. Musiał wpaść do barszczu i tyś 
go zechloł137. O! Widzisz, przyszło ci na koniec, nakarmiłeś się. – A to myjak, myjak – 
odpowiedział niewyraźnie, chrząkając i krztusząc się. 

I rzeczywiście, baba otworzyła mu pysk na oścież warzochą, złapała za ko-
niec myjaka, którego jeszcze kawałek z gardła wystawało i ciągła jak łożysko 

135  Niuch – gęba.
136  Zazierać – zaglądać.
137  Zechloł – zjadł.

z krowy po wycieleniu, aż mu ślepia na wierzch wyłaziły. Gdy się już ocknął, jak 
nie wydarł babie myjak z garści, który do tego czasu ona jeszcze w ręku trzyma-
ła, i z całej siły bachnął nim o ścianę, aż zadudniło. – No i cóż ci winien ten biedny 
myjak? – pytała baba. – Nie widzisz? – krzyknął ze złości. – Byłby mnie psiakrew 
udusił, o mały kęs, już nie dużo brakowało, a byłbym nie żył – i kopnął go jeszcze 
z całej siły nogą, że aż pod próg poleciał. – Dej mu spokój, nie mścij się na nim, bo 
to nie myjak jeno Pan Bóg cie skarał, boś Go obraził – zadrwiła Janka. Ale Franek 
do Pana Boga już teraz żadnej urazy nie miał, jeno ten myjak go jeszcze drażnił 
i od tego czasu już nigdy żadnych kożuchów z barszczu z zacierki, czy z kaszy nie 
połykał.

Kołtun

Tomek był bardzo ciekawym dzieckiem i wielkim zmyślnikiem138. Wystrugi-
wał i składał ze szczypek139 przeróżne gwiazdki i krzyżyki, robił klekoty i taradaj-
ki. To dzwony ze starych baniaków wieszał pod przydachami i żegotał nimi jak 
na postrach. To znów urządzał telefony z nici i pudełek po zapałkach, budował 
kolejki i z górki puszczał po drewnianych szynach. Zastawiał klatki i rozmaite 
potrzaski na ptaki. Nawet skrzypce z deszczułek sobie wydłubał i cośkolwiek na 
nich zagrać potrafił. Znaleźć u niego można było zawsze coś nowego – to bąka 
do puszczania ze sznurka, to pistolet, to łyżwę, a nawet majstrował takie cu-
daczne młynki, co się w nich za pomocą wiatru drewniane kukiełki obracały lub 
drewniani kowale o kowadełka młotkami klepali, i wiele, wiele innych jeszcze 
ciekawszych rzeczy i przez to był wielkim utrapieniem rodziców, a przeważnie 
matki. 

Nie dano mu też w domu darmo siedzieć. Pasł on wiecznie gęsi przy nawsiu 
koło drogi, zostawiając je najczęściej same bez żadnej opieki, a sam po polach 
lub też nad sadzawką lepił z błota kukułki, od czego nazywano go kukułkarzem, 
natomiast gęsi przez ten czas szły w sąsiedzką szkodę, a rodzice najczęściej 
odnajdywali je w ludzkich chlewikach pod zamknięciem zajęte, trzeba je było 
wykupywać z tej niewoli i płacić za wyrządzoną szkodę, a stratę ową wetowa-
no na Tomusiowej skórze, jednak on nic sobie z tego nie robił. Włóczył się po 
rozległych drogach i krętych ścieżynach za kołtunami140, czyli po prostu specjal-
nie na nie polował. W kołtunach odnajdował po parę centów, których on za-
wsze potrzebował, to na struny do skrzypiec, to na gwoździki i inne przybory do  

138  Zmyślnik – pomysłowy człowiek.
139  Szczypki – kawałki drewna.
140  Kołtun – zbity kłąb splątanych i zlepionych włosów, któremu w dawnych czasach przypisy-
wano różne znaczenie, a ścinanie miało charakter obrzędowy.
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majsterkowania, bo od rodziców nigdy żadnych pieniędzy nie otrzymywał, a mu-
siał mieć młotek, obcążki i siekierkę. Najgłówniejszym i najbardziej ulubionym 
jego narzędziem to był nóż scyzoryk z rybą i małe nożyczki z bocianem, którymi 
on wycinał różne cacka z papieru, a Zośka mu w tym pomagała.

Dawniej nie bywało na świecie tylu lekarzy i szpitali, ile ich jest w dzisiej-
szych czasach, albo też nie stać było na to nikogo. Wówczas na lekarza trze-
ba było krowę ze stajni wyprowadzić i to dobrą. Natomiast byli rozmaici wróże 
i znachorzy, którzy doradzali nieszczęśliwym w złych przypadkach. Ludzie leczy-
li się sposobem domowym. Używali przy tym rozmaitych zabobonów i zaklęć. 
Jednym z takich czarodziejskich sposobów leczenia, najczęściej używanym, był 
kołtun. Nosiły go na głowach przeważnie kobiety. Gdy kogoś często bolała głowa 
lub jakieś inne dolegliwości czuł w sobie, zapuszczał kołtun. Aby go dobrze wy-
hodować, nie wolno było podczas danej choroby strzyc, czesać, ani też myć wło-
sów na głowie, wtedy to tak zaniedbane włosy mierzwiły się, zacierały i wiązały 
w wyżej wymieniony kołtun. Była to binda zwichrzonych, pokręconych kudłów, 
które według mniemania ludzkiego miały wchłaniać w siebie chorobę z całego 
ciała, ustępującą razem ze ściągniętym kołtunem. Hodowanie i noszenie takiego 
kołtuna na głowie mogło trwać kilka, a niekiedy kilkanaście miesięcy, a nawet 
i dwóch lat. 

Gdy już ten kołtun odrósł od głowy, a przede wszystkim dokuczył tak dane-
mu osobnikowi, że już nie mógł z nim dłużej na głowie wytrzymać, bo to i pie-
kło, i świąd powodowało nieznośny, i wszy, i strupy dawały się dobrze we znaki, 
przystępowano do zdjęcia go z głowy. Przy tej czynności, jednej tylko zasady naj-
ściślej przestrzegano i nie wolno jej było pod żadnym warunkiem przekroczyć, 
a mianowicie przez dwa Wielkie Piątki pod zgrozą kołtuna na głowie nie trzymać, 
to znaczy można go było zapuszczać kiedykolwiek i nosić przez dwa lata, ale 
tylko do Wielkiego Piątku, a Boże obraniaj nie zapomnieć z drugiego Wielkiego 
Piątku nie zerwać, bo inaczej to nic z tego, że choroba ustąpiła, ale jeszcze inne 
jakieś nieszczęście mogło się przyplątać. 

Po zdjęciu kołtuna z głowy, wkładano do jego środka parę groszy, owijano 
go starą chustką lub inną jakąkolwiek kolorową szmatą, aby była dobrze widocz-
na i wyrzucano w takie miejsce, gdzie ludzie najwięcej uczęszczali – a przeważ-
nie na krzyżowe drogi. Dosyć takich kołtunów poniewierało się w przydrożnych 
rowach, pod krzakami głogów, dzikich agrestów i białego bzu. Pieniądze w nich 
umieszczone miały wabić chciwych i łakomych do podjęcia waciątka z kołtunem. 
Gdy ktoś nieświadomy lub niebaczny posunął się do rozgrzebania takiego zawi-
niątka i wydobycia z niego pieniędzy, miał ściągnąć na siebie chorobę z dotknię-
tego nią osobnika i sam w nią wpadał, a tym samym uwalniał od niej chorego na 
zawsze. Na tym kończył się cały zabieg i w to mocno wierzono. 

Nie wiadomo, czy to prawda, bo Tomek z kijkiem w ręku stale włóczył się za 
kołtunami tam, gdzie się ich najwięcej spodziewał. Rozwijał je, gmyrał w nich pa-
tykiem i wygrzebywał drobne miedziaki, których najczęściej było cztery do pięciu 
centów. Jak na Tomka był to dosyć duży kapitał. Kupował on za nie sprzęt do 
majsterkowania, cukierki, figi i strączki świętojańskie141. Zajadał je najspokojniej 
i nic mu się jakoś złego nie stało i żadne go się choroby nie czepiały. Po takim 
wyśmienitym uczynku kładł się na piecu – bo zawsze tam sypiał – i wypoczywał. 
Tę jedną miał wadę i biedę ze sobą, że podczas snu w nocy lubił się często pocy-
kać142, za co matka okładała go szturchańcami, a czasem i pogrzebaczem stukała 
po jego sterczących kościach. Ażeby tego uniknąć, zapobiec i zabezpieczyć się 
przed brzydkim nałogiem, a szczególnie przed napaścią ze strony matki, Tomek 
wynalazł sobie bardzo ciekawy sposób – związał sobie sam koniec cyka143 moc-
ną dratwą i na dwa węzły dobrze zacisnął, co okazało się bardzo skuteczne, bo 
Tomek przespał spokojnie noc calusieńką, a z cyka ani nie kapało, ale co z tego, 
jak rankiem to przymierze tak mu napuchło i napęczniało, że Tomek i teraz, jak 
i poprzednio z lubasek, dostał wielkich dolegliwości i z tego powodu znów naro-
bił okropnego wrzasku. Nikt nie wiedział, o co tu chodzi i co robić, gdyż Tomek 
był wstydliwy i do niczego przyznawać się nie chciał, jęczał tylko żałośnie zdjęty 
okropnym cierpieniem i morzem łez się zalewał, a nic nie powiedział, pokazywał 
wprawdzie na podbrzusze, które było znacznie nadęte tam, gdzie mu najwięcej 
dokuczało, ale i dalej mówić nic nie chciał, co i jak, więc nie wiedzieli, co z nim 
czynić mają i w jaki sposób go ratować trzeba.

Mniemano, że to z tych kołtunów takie dolegliwości go opanowały. Natrze-
pywano144 go. Dawano mu wodę pieprzoną i soloną do picia z krężla145 od ką-
dzieli i to nic nie pomogło, bo Tomek coraz większe gwałty czynił. Aż dopiero 
zawołano wyżej już wspomnianego Maćka znachora, co znał się na chorobach 
końskich i bydlęcych, i dopiero on wykrył przyczynę Tomkowych cierpień i bo-
leści. Położył go na ławce, kazał mocno trzymać i jakimś sobie tylko znanym 
sposobem znalazł i przeciął dratew, której z powodu wielkiego opuchnięcia 
wcale już widać nie było. Po tym zabiegu od razu sikło aż na powałę zalewając 
znachorowi oczy, który na szczęście był w okularach i tym sposobem uniknął 
porażenia i uszkodzenia wzroku, a Tomkowi od razu pofolgowało i uchroniło go 
od dalszych i gorszych jeszcze komplikacji.

141  Strąki świętojańskie – owoce szarańczyna strąkowego, przypominające strąk fasoli z mięk-
kim miąższem i nasionkami w środku; sprowadzane z regionu śródziemnomorskiego; w smaku 
przypominają osłodzone kakao.
142  Cykać – tu: posikać.
143  Cyk – penis.
144  Obrzęki i napuchnięcia dawniej leczono m.in. natrzepując je np. wodą ołowiową, jakie 
natrzepywanie tu zastosowano, Ryś nie podaje. 
145  Krężel – część kądzieli, walec drewniany zatknięty w przęślicę, służący do nawijania przę-
dziwa.
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Zegar z kukułką

Tu cośkolwiek, chociaż z grubsza, należałoby zapoznać się z zasobnością 
Maćka znachora. Nie będziemy tu szczegółowo opisywać jego postaci, ale naj-
główniejsze znamiona wymienić koniecznie by wypadało. Powierzchowny jego 
wygląd nie wzbudzał miłych uczuć, ni dużego zaufania, raczej ujemnie niż do-
datnio działał na otoczenie. Wysoki, nieco pochyły, wyglądał jak żuraw u stud-
ni. Twarz miał długą jak siedleczka146, a dziobatą147. Miał nieokreślonego kolo-
ru oczy, tkwiące i kryjące się gdzieś bardzo głęboko pod krzaczastymi brwiami, 
świeciły jak gwiazdy w nocy. Czoła spod włosów widać nie było. Od brwi zwisał 
dosyć okazały, szeroko na policzki rozlany, czarny od tabaki nos i wąskie a dłu-
gie, o górnie zaokrąglonych kątach jakby do uśmiechu usta nadawały tej fizjo-
nomii dosyć łagodny i wesoły wyraz. Brody to on nigdy nie golił, z rzadka tylko 
nożyczkami obstrzygiwał. Tak samo postępował i z wąsami, i włosami. O myciu 
się nie mówi. 

Na sobie nosił parciane zgrzebne portki i takąż długą aż do kolan sięgającą 
koszulę, przepasaną nisko, aż na biodrach, pasem, który przez ciągłe noszenie 
i pocenie się na rurkę był już zwinięty. Na to narzucona była płótnianka, a zimą 
kożuch. Przez stale rozwarte zanadrze wychylała się gęsto owłosiona, kosma-
ta pierś, udekorowana wiązką medalików i karmelitańskim szkaplerzem. Gło-
wa udekorowana była dużym jak chochoł słomianym kapeluszem, spod które-
go zwisały aż na ramiona zakołtunione włosy. Tak ozdobiony wyglądał jak dziki 
stwór, do straszydła raczej, a nie do człowieka podobny. Oto jego powierzchowna 
powłoka. 

Wewnętrznie jednak był on człowiekiem i to niepoślednim. Posiadał on 
swój autorytet w społeczeństwie i poważanie wielkie, bo był wszystkim bardzo 
potrzebny. Każdemu coś dopomógł, doradził, dobrze życzył i co mógł, to czy-
nił, aby bliźnim dogodzić. A gdy się czasem trochę złościł, to takim się przysło-
wiem posługiwał: A psie nasienie, których to słów w przykrych chwilach zamiast 
przekleństwa używał. Jak na przykład podczas wyrywania zęba, gdy wydobywał 
zardzewiałe kleszcze ze starego dragona od burnusa148, a kogoś ze strachu tak 
trzęsło szczękami, to on go tak uspokajał: Rozdziaw gębę, rozdziaw, nie bój się, to 
nie boli. Pacjent chce krzyknąć, a tu już ząb na wierzchu w kleszczach się znajdu-
je. – O! To psie nasienie! Jak on mocno siedział – niby to się zadziwiał Maciek. – Tfu! 
Tfu! Tfu! Na psa uroki – splunął trzy razy na ziemię, kleszcze wsunął do dragona 
i po wszystkim. 

146  Siedleczka – drewniana szufelka do przesypywania mąki.
147  Dziobaty – z bliznami po ospie.
148  Burnus – rodzaj wierzchniego okrycia.

Maciek, oprócz rwania zębów, leczenia bydła, koni i świń, pomagał także 
w różnych chorobach i ludziom. Umiał składać połamane kości, naprawiał ręce 
i nogi, znał rozmaite zioła i na wszystkim się rozumiał. Gdy ktoś potrzebował 
kupić maszynę do szycia lub sieczkarnię, które wówczas dopiero zaczęły nasta-
wać149, szedł także do niego. Tak samo zegara bez niego nikt nie poważył się 
kupić. On musiał wybrać, wypróbować i dobrze wybadać, czy równo i wyraźnie 
tyka, a także głośno i dźwięcznie bije i ładnie kuka. Wszędzie musiał być Maciek 
i nigdzie się bez niego nie obeszło. I dzisiaj sąsiedzi wybierając się po zegary do 
miasta zamówili sobie także Maćka znachora. 

149  Nastawać – pojawiać się.

Józef Ryś, Zegar z kukułką.
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Pod krzyżem 

Sąsiedzi: Franek – Tomków ojciec – i Sobek Szyszka, mieli po jednym koniu, 
które od Cyganów nabyli. Zmówili się więc sprzęską150 wyjechać do Rzeszowa 
na jarmark po zegary. Już dziś na jutro zamówili sobie Maćka, namazali uprząż 
dziegciem, aby nie skrzypiała, przęczki151 na chomątach wypucowali cegłą na 
wysoki glanc i popiołem jeszcze wygładzili, aby błyszczały jak gwiazdy na nie-
bie. Wóz w półkoszkach wysmarowany mazią, a na nim siedzenia z twardej, aby 
się nie uginały, bobówki152, już był wyszykowany i konie też stały przy dyszlu 
zaprzągnięte, tylko siadać i jechać. Ale baby jak to zwykle baby, nie mogły się 
jakoś, hady Bóg153, zgrantować154, no i Maćka jeszcze także jakoś widać nie było, 
więc trzeba było koniecznie poczekać, bo bez niego bowiem zegara kupować 
nie chcieli, on musi być, wybrać, bo on się najlepiej na tym rozumie. Nareszcie 
zjawił się i Maciek. Baby umieściły się z jajami na tylnym siedzeniu, chłopy zaś 
na przedzie pozapalały sobie fajki, Sobek ujął w ręce lejce, a tu Tomek trzyma 
się koła i straszne gwałty czyni, że i on do miasta po zegar z kukułką chce jechać. 
Było to rano, chłody jesienne już zaczęły następować i po bosych nogach do-
brze szczypały nocne przymrozki, a Tomek nie miał jeszcze butów, bo drzewiej155 
nie dbano wiele o dzieci, zdawano się ze wszystkim na łaskę Bożą, to i dzieci 
chowały się wyłącznie na Bożej opiece. I jak to brać takiego bosego berbecia156 
do miasta? Nie zważając na jego krzyki, odegnali go batem od wozu i pojechali. 
Ale co z tego? Tomek był uparty. Przejechali przez plebanię, koło Stelmacha i do 
krzyża na Krzywym Wale się zbliżają, a tu Tomek zapłakany, zasmarkany rwie za 
nimi na ukoski przez pola, tylko kurz się za nim unosi. Oni po koniach, aby mu 
uciec, Tomek był chybszy157 i dogonił ich, uczepił się kurczowo wozu i leci, a gwał-
ty w dalszym ciągu czyni niemiłosierne. – Czy skaranie boskie, czy co? – zaczęli 
narzekać i batem go od wozu odganiać, ale nic z tego – nie pomogło, bo Tomek 
uwiesił się z tyłu za półkoszkiem na rozworze158 i tak sobie wisiał na brzuchu 
jakby kiełbasa całkiem bezpiecznie, bo oni tam nie mogli dosięgnąć go batem, 
a on ani na chwilę nie przestawał się drzeć w niebogłosy, aby ich zatrzymać. Mu-
sieli stanąć, a pasły tam na przydrożnych błoniach konie i bydło trzebowniskie 
pastuchy, którym otuchy dodali ojcowie, mówiąc: A odgońcie tego chłopaka od 
wozu – i sami dali przykład, jak mają z nim postąpić. Dopiero teraz wzięto Tomka 

150  Sprzęska – bryczka, wóz na dwa konie.
151  Przęczka – sprzążka do zapinania pasów.
152  Bobówka – słoma z bobu.
153  Hady Bóg – dawne powiedzenie, towarzyszące narzekaniu; dopomóż, Boże!
154  Zgrantować się – uszykować się.
155  Drzewiej – dawniej.
156  Berbeć – maluch.
157  Chybki – szybki.
158  Rozwora – drąg łączący przednią i tylną część podwozia wozu gospodarskiego.

na dwa końce w krzyżowy ogień. Jedni z wozu, drudzy z ziemi zaczęli z całych 
sił tak siarczyście i niemiłosiernie razić i smagać batami, że Tomek nie ścierpiał 
tego biczowania i upadł na ziemię, a oni w dalszym ciągu jeszcze go okładali tak, 
że musiał koniecznie szukać ocalenia w ucieczce, zerwał się do niej i zmykał jak 
zając, ile mu sił starczyło przebierając nogami tak prędko, że ich wcale w powie-
trzu i widać nie było, jeno ledwo wyraźny mig zauważyć się dało, a mały jego ka-
dłubek wydawało się, że się unosi i płynie nad ziemią. Dopiero takim sposobem 
go się pozbyli i odjechali, nie mając miłosierdzia nad swoim dzieckiem. Maciek 
jeden tylko miał ludzkie serce, żałował i litował się nad biednym, nieszczęśliwym 
Tomkiem. 

Pastuchy jeszcze i teraz nie pofolgowały Tomkowi, mocno podcinały krępy-
mi, guziastymi batami jego gołe zmarznięte łydki, a krew cienkimi strużkami, jak 
po pijawkach, obficie spływała na ziemię. I tak go gnali z powrotem, aż pod krzyż 
do Krzywego Wału, nie żałując mu batów i stąd się wrócili. A Tomek? Okrwawio-
ny, we łzach tonący, podobny do cierpiącego, rozpiętego na krzyżu Zbawiciela 
znużony ucieczką i bólem zdjęty, upadł pod Męką Pańską i tak zasnął.

Zima się pomału zbliżała i szron siwy już zaczął osiadać na trawie, nad Tom-
kową biedną głowiną, gęgając unosiły się i leciały na południe klucze dzikich gęsi 
i żurawi, on leżał w koszulinie i boso, z pociętymi nogami pod krzyżem, na chłod-
nej, szronem zroszonej ziemi i śnił o rzeźbionym w winogronowe listeczki zega-
rze z kukułką, jaki kiedyś widział u Maćka znachora. Zmarznięty śpiąc wiernie 
i cierpliwie jak psina czekał tu na swoich niezbyt dobrych rodziców. Wieczorem, 
kiedy pijani i syci wesoło gwarząc, ze śpiewem wracali z jarmarku, tu go zastali 
i odnaleźli śpiącego. Po zbudzeniu, Tomek z zimna ziewając skamlał i dzwonił 
zębami. Nawet sam widok zegara z kukułką nie mógł go uprzytomnić, gdyż do-
stał bardzo silnej ograżki159 i tak dygocąc leżał na wozie. Po przyjeździe do domu 
Maciek postawił Tomkowi garnek na żywocie, aby ściągnąć z niego słabość i trzę-
sawicę160, a potem dopiero wziął się do ustawiania zegara na ścianie, trudno go 
było ustawić, bo ściana był nierówna i guzowata, ale po pewnym czasie udało 
mu się uruchomić ten przyrząd. Tomek rozgorączkowanym wzrokiem patrzył 
się na zegar, który pomału zaczął mierzyć długi czas Tomkowej choroby.

Dłużył się czas zimowy. Tomek przeleżał parę tygodni na piecu pod tatusio-
wym kożuchem i przy pomocy Maćka zdążył się pomału wylizać z wyżej opisanej 
choroby. Gdy się zwlókł z tego legowiska, zaczął znów myśleć i wymyślił szop-
kę, w której za pomocą kręcenia korbką poruszały się małe figurki, przygrywa-
ło dwóch muzykantów na basach i skrzypcach, a czterech małych żołnierzyków 
w siwych kabacikach i czerwonych portkach z szabelkami i dziewczętami przy 

159  Ograżka – dreszcze z zimna, objaw gorączki.
160  Trzęsawica – dygotanie.
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boku pląsało dookoła we wnętrzu tej ciekawej szopki. Tomek od chaty do chaty 
oblatywał z tym po najbliższych sąsiadach i zabawiał ludzi, a przeważnie mło-
dzież i dzieci tym swoim wymysłem, gdyż naprawdę śmieszne było to dziwadło. 
Następnie znów Tomek wybudował drewniany rower na trzech kółkach. Siedział 
on na nim do jakiejś poczwary podobny i obracał dwoma jak u brusa161 drew-
nianymi korbami, za pomocą których to dzidko162 z głośnym świstem, zgrzytem 
i skrzekotem z wolna posuwało się naprzód, a cała falanga dzieci obstąpiła go 
dookoła, lecąc z nim na wyścigi, a starsi wołali: Hej! Hej! Nie słyszano, nie widziano, 
żeby kiedy ciort na diable jechał. 

I tak Tomek dalej swój żywot spędzał na zmysłach, a matuś jego narzekając 
głośno wołała: Ty, psio krew, jo ci wygonie te fifinki ze łba, jaz będziesz po ścianach 
skakał. I okładała patkami jego biedne kości, gdzie dopadła, a on jej się wyśli-
zgiwał i ratował ucieczką, podczas której ona znów machnie i celnie za nim rzu-
cała, ale on umiał tak sobą zręcznie manewrować, że pociski te przeważnie go 
omijały, a robiły tylko dziurę w powietrzu, bo podskakiwał, gdy trzeba było nogi 
chronić, lub przykucał, jeśli pocisk szedł górnie i głowa była zagrożona, trzeba się 
było na boki, w prawo i w lewo uchylać, jak zaszła potrzeba. W ten sposób lawi-
rując chronił się i unikał napaści i ciężkich uderzeń ze strony macierzyńskich ata-
ków, przez co ona złościła się jeszcze gorliwiej, bo sobie rękę na darmo zrywała, 
a Tomek był nadal niedosiężny. Takie manewry matka urządzała z Tomkiem, co 
dnia ucząc go gospodarskiego respektu i modlitwy, do której on nie bardzo się 
przykładał. Mówiąc z nim ranny pacierz podpowiadała mu święte słowa, między 
które wplatała różne psikusy i bezeceństwa. I tak: Anioł Pański zwiastował, a idzies 
ty pierojski rabinie do sieni! – rabinem nazywała koguta. – Pannie Maryi i poczęła. 
A leżęś ty cholersko wrego – wrega to wiecznie beczące cielę. – I poczęła z Ducha 
Św. A pojdzies ty diobelski mruku – tak na kota wołała. 

Tomek to wszystko za nią powtarzał i nadal był niepoprawny, jak na złość 
robił swoje, po drzewach i niechwiejach163 łaził, czasem spadał i rozbijał się, i tak 
już być musiało, a matka dalej wywodziła, kijaszkiem za nim rzucała i nazywa-
ła to wszystko skaraniem Bożym, a dla Tomka była to naprawdę Męka Pańska 
i droga ciernista, bo jak widać nie miał znów tak bardzo pusto w głowie? 

Idylla

Teraz już Zośka była nieodstępną towarzyszką Tomka, razem uczęszczali 
do szkoły, razem się uczyli, bawili się także razem, a w wolnych chwilach od-

161  Brus – kamień szlifierski używany do ostrzenia narzędzi metalowych.
162  Dzidko – złe licho.
163  Niechwieje – grube zarośla.

wiedzali Maćka znachora. Oglądali tam ilustrowane kalendarze, których Maciek 
był kolekcjonerem i sporą ilość ich posiadał. U Maćka było ciepło i przytulnie, 
toteż tam spędzali swój wolny czas i wszystkie wolne od pracy chwile i tak razem 
przetrwali zimę, po której nastąpiła wiosna, a z nią powszechna radość i wesele, 
we wszystkich żywych sercach zakwitły. Na Zielonej ptaki zaczęły śpiewać, w po-
wietrzu unosiły się barwne motyle, a na Błotnej znów zakumkały żaby. Wiechy 
tataraków i trzcin na Starym Wisłoczysku już się rozwinęły i bazie srebrzyste 
zakwitły. Ukazały się także baranki na olchach i leszczynie, a jałowiec czerwo-
nymi pękami też się zarumienił. W przyprószony tęczowo-złotą mgłą ranek, ob-
lani falami światła słonecznego Tomek i Zośka chodzili wśród sitowia, zrywali 
gałązki rokiciny, wplatali w nie rozkwitłe pręciki iwy164 i jałowca, a formując je 
w odpowiednie kształty, wiązali w nieduże snopeczki, ozdabiając je kolorowemi 
tasiemkami tworzyli z nich tak zwane palmy, które później sprzedawali ludziom 
na oświęt165. 

Takie palmy święcono po kościołach w Kwietną Niedzielę (tydzień przed 
Zmartwychwstaniem Pańskim). Po oświęceniu tychże palm, maczano je w świę-
conej wodzie, obchodzono dookoła obręby, czyli domostwo i kropiono obficie, 
aby je zabezpieczyć przed złą przygodą, nieczystymi duchami i aby wszelkie 
inne nieszczęścia nie miały dostępu do tego domu. Kropiono także bydło, gdy 
pierwszy raz wychodziło w pole na pastwisko, aby się nie gziło166 i czarownica 
nie urzekła. Takie pokropienie miało chronić od burz i piorunów. Dziś z lepszym 
powodzeniem spełniają takie funkcje gromochrony. Również czarownice i złe 
duchy boją się więcej szkół, postępu w nauce i lepszego gospodarowania, ani-
żeli święconej wody. Tomek i Zośka chodzili także z pasyjką, do tego potrzebny 
był krzyżyk, o co postarał się sam Tomek i koszyk na jajka, o który zatroszczyła 
się znów Zośka. W Wielkim Tygodniu oblatywali domy od chaty do chaty i tak 
deklamowali: 

Już się zbliża ta Kwietna Niedziela 
Trzeba nam przywitać Pana Zbawiciela 
Czemże Go przywitać? Kwiatuszków nie widać 
Ciężka zima była, kwiatki wymroziła 
Dla Pana Jezusa nic nie zostawiła 
Pan Jezus maluśki pogubił pieluszki  
A ja Go też noszę, o jałmużnę proszę 
A nie z przymuszenia jeno z łaskawości 
Zapłaci wam Pan Bóg z nieba wysokości. 

164  Iwa – rodzaj wierzby.
165  Na oświęt – do święcenia.
166  Gzić się – w przypadku zwierząt: biegać z bólu spowodowanego ukąszeniami gzów.
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Pomiędzy Tomkiem i Zośką zaczęła się rodzić i wiązać niewinna miłość dzie-
cięca. Niejeden to raz Tomek kupił lub nawet ukradł na odpustowym straga-
nie dla Zośki słodkiego piernika lub barwne miodowe korale na jej szyi zawiesił, 
a gdy się Tomkowi jakaś krzywda stała, to Zośka żałując opłakiwała go rzewnie 
i serdecznie. 

Ostatnia podróż Tomka

Minęła znów słodka, kwiecista wiosna, ukochana, umiłowana wiosna i ob-
fite brzemienne w urodzaje lato, skowronki i inne ptaki w gajach przestały już 
śpiewać. „Zielona” też ucichła i na „Błotnej” także przestały żaby rechotać. Tylko 
koniki polne jeszcze świerkały i gawron czasem gdzieś w pustym polu zakrakał, 
a wskazówki na rzeźbionym zegarze z kukułką wciąż posuwały się naprzód i mie-
rzyły czas – tik tak tik tak tik tak tik tak – i tak cicho nadeszła jesień hojna w swe 
dary, szczodrobliwa i owocna jesień, jedyna nagroda za ciężką pracę i trud rol-
nika. 

Franek i Janka, ojcowie Tomka, znów sobie wyhodowali parę chudych pod-
świnków, z którymi na dniach mieli się udać na spęd jarmarczny, aby je sprze-
dać i na wydatki zimowe coś grosza uciułać. Wybrali się więc sprzęską sąsiedzi 
Franek i Sobek Szyszka, ale tym razem już i Tomka zabrali ze sobą. A że był to 
poniedziałek i w tym dniu odbywały się targi w Głogowie, toteż tam zamierzali 
się udać. Wrzucili więc w półkoszek wyżej wspomniane podświnki, nakryli je dra-
binką, na niej posadzili małego Tomka z patykiem, by przypilnował, aby się nie 
gryzły owe podświnki, a w mieście dopilnował znów koni, kiedy oni będą musieli 
odejść od wozu za sprawunkami. Tomek bardzo się tą podróżą ucieszył, toteż 
nie ruszył się z drabinki, chociaż wygodnie mu tam nie było. 

Posiadali więc wszyscy na wozie i ruszyli z kopyta. Szczęśliwie zajechali do 
miasta, sprzedali wieprzki. Baby pozłaziły z wozu, mając w koszykach jajka i ko-
gutki, poszły na plac targowy, aby je sprzedać. Chłopy zaś wyprzęgły konie, dały 
im jałowy obrok i również zabrały się w swoją stronę, a tylko sam Tomek jak 
palec pozostał przy koniach na wozie. Z początku bardzo mu się przykrzyło. Gdy 
się już trochu opatrzył widokiem miejskich budynków, zaczął przyglądać się ko-
ściołowi i jego wysokiej wieży, na której widniał wielki zegar. Tomek bardzo lubił 
zegary i nimi się wielce interesował, a że takiego jeszcze nigdy nie widział, toteż 
nie mógł mu się napatrzeć, gdy go już dobrze zlustrował, zaczął straszyć wróble 
rozdzierające końskie łajna, szukające tam resztek niestrawionego obroku, a po-
tem zwróciły jego uwagę beczki ze śledzi pod murami starej karczmy, pomiędzy 
które kryły się małe pejsate zwierzątka. Tomek zlazł z wozu i nieśmiało zaczął się 
ku nim przybliżać. Gdy się już nieco oswoił i z nimi poznajomił, zaczął wskakiwać 

z beczki do beczki, przykucał na ich dnie, a małe Żydki w ślad za nim robiły to 
samo. Po pewnym czasie tak się wszyscy umorusali w tych beczkach ocieka-
jących śmierdzącą śledziową zaprawą, że już wcale do dzieci nie byli podobni, 
ale do prawdziwych śledzi z tych beczek wyjętych. Żydówka swoje rodzeństwo 
zagnała do łaźni, a Tomek jeszcze gorszy od wieprzka wrócił do swojego wozu. 
Śmierdział aż strach, ale i jego czekała kąpiel nie najgorsza. 

Tomek był już nareszcie i głodny. Rano przecież jeszcze wyjechali z domu, 
a tu już południe dawno minęło i czwartą godzinę zegar na wieży kościelnej ude-
rza i krątwić167 mu się bardzyjko168 zaczyna i nudy śmiertelne go biorą. Słońce kry-
je się już poza dachy domów. Na ziemię długie cienie się kładą, nareszcie i mrok 
gęsty zapada, a tu nikogo nie widać i w dalszym ciągu nikt się nie zjawia. Wieś 
Zabajka – jak mi się zdaje – jest najbliższą sąsiadką słynnego miasteczka Gło-
gowa. O Zabajce słyszałem od sąsiada, jak będąc na pniakach poza Głogowem, 
w lasach, aż gdzieś koło Stykowa powracającego do domu w Zabajce ciemność 
zaskoczyła i tu musiał nocować. Później i ja także znalazłem się ze swoją kapelą 
na weselu. Stamtąd też chłop nazwiskiem Szafran, który przyjeżdżał w odwiedzi-
ny do Augustyna Dudki zamieszkałego w Łące, bo obydwaj razem spędzili dłuż-
szy czas w Ameryce podczas pracy w pensylwańskich kopalniach i zaprzyjaźnili 
się, po śmierci Augustyna Szafran w wielkiej trosce i żalu po stracie tak dobrego 
kolegi i towarzysza pracy, w dowód wiecznej pamięci przywiózł w darze wielki 
krzyż dębowy – jako to w leśnych okolicach o drzewo i cieśle nietrudno – który tu 
na łąckim cmentarzu na grobie tego serdecznego przyjaciela na pamiątkę wko-
pano. Tam u tego znajomego Szafrana w Zabajce znaleźli nasi sąsiedzi gościnne 
przyjęcie i tam zabawiali się wesoło, podczas gdy nieszczęśliwy Tomek skomlał 
z głodu i chłodu na wozie, a że to była jesień i pierwszy listopad nadchodził, 
a z nim święto umarłych, toteż Franek, ojciec Tomków dostał znów krzyż od Sza-
frana, aby go wkopać na grobie swoich ś.p. nieboszczyków dziadków. I tak też 
się stało. Światła zapłonęły, gdy się zjawili. Krzyż położono z boku na pomoście. 
Parę małych prosiąt wypuścili w półkoszek. Tomka obdarzyli obarsonkiem i leżeć 
przy świniach w półkoszku kazali. Zaprzęg poprawili przy koniach. Niedaleko też 
ujechali, bo na Borsuku była karczma, której nie dało się ominąć, gdyż grała tam 
muzyka. Gniewek, znany murarz z Głogowa, wymachiwał smyczkiem szeroko, 
a mruczał przy tym do wtóru tak, że ich wielka ochota brała do tańca. Noc była 
późna. Tomek zaczął płakać z głodu i zimna na wozie i świnie kwiczały, bo głod-
ne były od rana. Żal im było opuszczać gościnnych karczemnych progów – och, 
gdyby nie świnie i Tomek. Jadą dalej lasami, dojechali do Sosnówki. I tu karczma 
jasnym i ciepłym blaskiem zaprasza ich do swego miłego wnętrza i tu jeszcze po-
prawili, ale baby już z wozu nie złaziły, bo Tomek rzewnym głosem się rozbeczał. 

167  Krątwić – nudzić.
168  Bardzyjko – bardzo.
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Chłopy wynosiły im na wóz przekąski i poczęsno169, a po każdym wypiciu baby 
próżne szkło wyrzucały do tylu w półkoszek. 

Noc już była głęboka, a wciąż ten Tomek był na przeszkodzie. Jechali lasem, 
a potem Wysoką – wioska, gdzie można w piachach utonąć – nareszcie dopcha-
no się do pastwiska zwanego Jasienikami. Była tam droga znana z bagnisk siar-
czystych i dołów głębokich, na samo wspomnienie o tej drodze furmanom włosy 
znosiło na głowach, a co biedne koniska podżyły o tym się już nie mówi. Do tej 
drogi dobrnęli nasi podróżni. Zaczęło wozem robić na wszystkie boki, z dołu do 
dołu, po szynkle, tak że tylko te tyrchate170 łby jak makówy latały im od ramienia 
do ramienia i uderzały jeden o drugi, a faje jak serca u dzwonów chodziły tam 
i nazat wahadłowym ruchem, iskrząc na wietrze. 

Tomek ukołysany poświstem jesiennego wiatru i szmerem opadającego li-
stowia olszyny – gdzie jej tu dużo rosło na tych mokradłach – zasnął jak kamień. 
Pijaki chłopy i baby również pozasypiali, a konie puszczone luzem, kierując się 
według swojego własnego instynktu, same szukały drogi. Wozem zaczęło co-
raz bardziej z dołu do dołu rzucać na boki. Kłapcie starego półkoszka wysuwały 
się powoli, lecz stale coraz więcej ku tyłowi, dotąd aż wypadły z wozu, a razem 
z nimi prosięta i Tomek, a pozostał tylko krzyż na pomoście. Senność podpitych 
ludzi, chlubotanie wody i szum jesiennego wiatru nie pozwoliły jakoś posłyszeć 
Tomkowego jęku, ani też świńskiego kwiku prosiąt, które przepadły na wieki 
wieków i już nigdy ich nie zdołano odnaleźć. Natomiast w drugim dniu, po dłu-
gim szukaniu, dowiadywaniu się, pytaniu się w tutejszej okolicy, natrafiono na 
Tajęcinie na ślady ledwo dychającego Tomka. Żył jeszcze, ale zakrzepł przez całą 
noc w wodzie, tym razem już na wieki. Wykąpał się też dobrze nieborak i wymył 
ze śmierdzącej i cuchnącej śledziową wonią cieczy na śmierć, aby czysto i god-
nie, stanąć przed sędzią najwyższym, na tamtym świecie. 

Tym razem nie było dla Tomka żadnego ratunku. Maciek znachor używał 
wszelkich znanych mu środków, aby go uprzytomnić, kadził go, natrząsał, roz-
maitymi formułkami zganiał chorobę, ale nie pomogło i wszystko spełzło na ni-
czym. Cóż było robić? Komu tu winę przypisać? Rodzice nie poczuwali się do 
niej. No to kto? Zwalono wszystko na Pana Boga, bo taka była Jego wola, a wola 
boska jest święta i z tym się trzeba było koniecznie pogodzić, jedna tylko Zośka 
nie godziła się z tym, myśląc w swej dziecinnej główce, że Pan Bóg nie byłby tak 
okrutnym i srogim, aby zabierać jej umiłowanego i najdroższego w życiu przyja-
ciela i towarzysza niedoli. Tomek i Zośka zawsze się bali, nie lubili i unikali księży 
obchodząc ich z daleka, pomimo to sprowadzili go teraz, aby udzielił Tomkowi 
ostatniej pociechy odpuszczenia grzechów i na drogę wieczności namazał jego 

169  Poczęsno lub poczesne – poczęstunek alkoholem.
170  Tyrchate – wystające.

ciało świętymi olejami. Szczęściem Tomek był już nieprzytomny, nie mógł sko-
rzystać z usługi kapłana i radować się z niej. Niewiadomo, może to i lepiej? Teraz 
Tomek leżał sobie na słomie pod środkowym tragarzem, na którym wyrzeza-
ny171 był krzyż, i dogorywał. Aby złe duchy przy skonaniu nie napastowały jego 
niewinnej duszyczki, odmawiano pobożnie różaniec. Następnie namoczono pal-
mę w święconej wodzie i obficie skropiono Tomka, a zegar z kukułką wybił mu 
ostatnią godzinę. 

Mały Tomek przez całe swoje krótkie życie kroczył ciernistą drogą. Zawsze 
krzyże mu się znaczyły, aż doniósł biedny męczennik swój krzyż na Golgotę, któ-
ry na grobie dziadków wkopano, a pod nim spoczął i on. W nieutulonym żalu 
i płaczu pozostała mała Zośka. Boże, jeśli gdzieś jesteś, zlituj się nad biedną, 
ludzką niedolą. 

171  Wyrzezany – wycięty.
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Józef Ryś, Zapowiedź gromady.

zaPOwiedź grOmady

Wieczorem, kiedy zachód w purpurze kąpać się zaczyna, słychać trąbę, 
znów jakaś nowa jest przyczyna. Widać i Bartka, jak stoi na rogu ulicy, oczy przy-
mrużył, policzki nadął jakoby donice. Kark naciągnął i głowę zadarłszy wysoko, 
oparł się na palicy172, nogi rozstawił szeroko. Wyraźnie i delikatnie wszystko gło-
śno wypowiedział. Trąbą i pyskiem aż nadto, aby każdy wiedział. Prawdziwa kara 
boska była z tymi Niemcami. Co dzień to coś innego ten Bartek obwieszcza. Dziś 
zboże, jutro trzodę lub mleko odwozić. A to pojutrze do roboty w lesie albo lotni-
sko budować i tak nieskończenie, dzień za dniem, że się już nawet i życie całkiem 
uprzykrzyło. Dziś mają wyjazd z mlekiem do mleczarni Walenty Niedźwiadek, bo 
tak już było za Niemców, że co dzień to inny furman (który miał konia) za darmo 
musiał mleko do Staromiejskiej Mleczarni odstawić. 

Walentego Niedźwiadka we wsi zwykle nazywano zmyśnikiem, bo co nikt 
nie zdołał wymyślić, to on zawsze coś nowego stworzył i wydłubał. Raz nawet po-
trafił zmontować drewniany rower, ale wówczas był jeszcze młodzieniaszkiem 
i chciało mu się dłubać. Zresztą do zmyślania to on zawsze był skory i ciekawy, 
bo i taki do dziś pozostał. Po ukończeniu tego roweru wybrał się nim w podróż 
do Rzeszowa. W tamtych czasach rower był bardzo atrakcyjnym i rzadkim zjawi-
skiem, a jeszcze taki prototyp ręcznej roboty, toteż niezwykle wszystkich miesz-
kańców miasta Rzeszowa nadzwyczaj zainteresował i wielce zachwycił, więc nie 
trzeba było się dziwić, że całą gromadą puścili się w pogoń i polecieli w ślad za 
Walentym. Tłuściejsze panie i starsi panowie zalani potem wcześniej zrezygno-
wali z pościgu i pozostali w tyle, a tylko dzieciarnia całą zgrają prowadziła go uli-
cami i zaułkami miasta. Ulice wówczas nie były jeszcze asfaltowane i tak gładkie, 
jak są dzisiaj. Wykładano je wtedy okrągłymi jakby łby kocie dużymi kamieniami. 
I taką ulicą Walenty Niedźwiadek, niczym jaki stwór dziwaczny, otoczony wyżej 
wspomnianą zgrają, w tumanie kurzu ogromnego, naokoło grodu rzeszowskie-
go podróżował, a że pojazd nie posiadał ogumienia na kołach ani teleskopów, 
toteż łeb Walentego Niedźwiadka trząsł się i skakał jak w febrze, a rower pod 
nim tak siarczyście na przemiany świszczał i piszczał, skrzeczał i skowyczał, bo 
przecież nie obracał się na łożyskach kulkowych lub wałkowych, a wprost na 
drewnianych i nie smarowanych osiach się toczył. Podróż ta długo by jeszcze 
trwać mogła, gdyby nie wpadł w jakiś głęboki wybój zarzucony grubym kancia-
stym kamieniem i tu zakończył swoje popisy. Bicykl173 schrobotany174 stał się nie-
zdolny do dalszego użytku, odmówił posłuszeństwa i przestał działać, a Walenty 

172  Palica – pała, kij.
173  Bicykl – rower.
174  Schrobotany – popsuty.
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Niedźwiadek piechotą na nogach musiał z miasta powracać do domu, niosąc na 
sobie połamane części z tego swojego wehikułu. 

Również i dziś przygotował tarantas175 swojej roboty, powiązał go drutami, 
do wasążka wrzucił młotek, obcęgi i gwoździe, które to przyrządy mogą się przy-
dać, aby naprawić, gdyby, Boże obraniaj, w drodze się coś zepsuło, bo to wszyst-
ko było słabieńkie, że tylko na Bożej miłości się trzymało. Zresztą za Niemców 
szkoda było dobrego wydzierać i pokazywać, choćby kto i miał, bo te psubraty 
zaraz na przepadło zabrały i trzeba się było z tym pożegnać na wieki, toteż każ-
dy, gdzie tylko mógł, to chował. 

Niczym się Walenty Niedźwiadek wybrał w tę daremną i niepopłatną po-
dróż, chciał jeszcze zjeść jakie takie śniadanie, na które też czekał, bo jeszcze 
nie było gotowe. Ażeby tego czekania skrócić czas i mniej się krątwiło, to sobie 
zapalił cygara, bo też i palaczem był nałogowym, a to nie tylko papierosów, ale 
i fajki – gdy ją z ust wyjął, brał papierosa, a po papierosie kładł znów fajeczkę do 
pyska i tak jednym ciągiem na przemian. Teraz właśnie tlił papierosa w lufce, 
która była przy wylocie, aby się nie spalała, zaopatrzona w mosiężną okówkę. To 
właśnie mała okóweczka stała się dziś wielkiem nieszczęściem. A to dlaczego? 
Zaraz się dowiecie. A więc po wypaleniu tego cygara rzucił cygarniczkę z nie-
wygaszonym niedopałkiem na komodę, aby znów zapalić fajkę. Na komodzie 
leżał tam zapart, czyli zaśmierdziany zbuk176 spod gęsi wyjęty, napełniony zgniłą 
jajecznicą i zatrutym gazem. Cygarniczka potoczyła się pod zbuka, przypaliła go 
niedopałkiem i swoją rozpaloną okówką, gaz się wewnątrz jaja rozgrzał, swoją 
objętość powiększył i zbuka z wielką siłą rozsadził, i to akuratnie w tym samym 
momencie, kiedy Walenty zbliżył się do tego nieszczęśliwego kredensu i sięgał 
po cygarniczkę, aby na przemian po fajce znów zapalić cygara. Niestety, zamiast 
tego hukło ogromnie i zalało Walentemu twarz całą, ręce, piersi i oczy śmier-
dzącą, gęstą larugą (a szczególnie z oczami to już było najgorzej, bo mu je ścięło 
drobnymi, ostrymi odłamkami skorupiny). 

Walenty z przelęknięcia i bojaźni oniemiał. W pierwszej chwili nie wiedział, 
co się stało i co się z nim dzieje? Dopiero później ocknął się z tego letargu i pytał, 
czy jeszcze ma oczy? Ale na to nikt nie mógł odpowiedzieć, bo oczy były zaciśnię-
te i zalepione śmierdzącą cieczą, która się po jego twarzy zlewała i już stopniowo 
zaczęła zastygać i zasychać, tworząc na jego oczach i całym obliczu dosyć grubą 
powłokę twardniejącej glazury. Dopiero po obmyciu się w gorącej wodzie i usu-
nięciu owej powłoki z twarzy, dało się pomału otworzyć jedno oko, a to drugie 
za chwilę, bo jeszcze było zaklejone. Na szczęście oczy nie doznały poważnego 

175  Tarantas – dawny pojazd konny, na czterech kołach, o nadwoziu w kształcie pudła osadzo-
nego na drążkach zamiast resorów.
176  Zbuk – zgniłe jajo.

szwanku, ani większych obrażeń, piekły i paliły go tylko, bo jeszcze nie wszystkie 
skorupki dały radę wypłynąć do wierzchu, jednak pomału zdołano je powyjmo-
wać i bez wielkiego trudu usunąć. 

Gdy już ten Walenty Niedźwiadek przyszedł do siebie, pomrugał oczami 
i przekonał się, że jeszcze widzi, tak powiedział: Myślałem, że to bomba pękła i roz-
szarpała mnie, ale kiedym cały, to jo wom powiem, co to było, bo wy pewnie żadne 
nie wiecie? Tam w tem jaju była maleńka cząstka atomu. Uspokojony już zupełnie 
po tej katastrofie i po zjedzeniu śniadania, ruszył w podróż. Podjechał więc tym 
lichym sprzętem przed zlewnię, wrzucił duże banie mleka na kolaskę (bo więcej 
nie było) i zaczął szykować się do odjazdu. Ludzie nie chcieli dawać mleka dla 
okupanta, tylko z wielkiego musu, chociaż nieraz tych opornych sparzyło, ale 
drudzy na to nie patrzyli i nie zważając na represje, upierali się, co tylko mieli 
tchu w sobie, do upadłego. Jeszcze ten Walenty na wóz nie wsiadł, a już się stała 
szkoda, niewielka wprawdzie, ale to już zły znak na dalszą drogę. Bat mu się 
wplątał między nogi, gdy na przodzie dyszla nim chciał krzyż święty nakreślić, 
obalając się przy tym, złamał biczysko. To znów chcąc podjąć lejce, które leżały 
na ziemi, potknął się, a kobyła w tym czasie ruszyła, noga mu wpadła pod koło, 
które przetoczyło się po niej, obdzierając ją ze skóry aż do samej kości. Na razie 
z biedą umieścił się w tym tarantasie i ruszył z miejsca, ale też daleko nie ujechał 
bez przeszkody, bo mu się trochę zemrzyło i fajka wypadła mu z pyska (a była 
kamienna), wpadła pod koło, tylko zgrzytło i było po fajce. Schrobotało ją na 
drobno razem z cybuchem, który miał być ponoć z bursztynu.

Z wielkiego rozmyślunku aż im się ziewnęło 
A pod kołem coś zdurkło i mocno zgrzytnęło 
Podczas tego ziewnięcia pysk im się roztworzył 
Na oścież tak szeroko, co by kułak włożył. 
I z tego powodu wypadła mu fajka 
Rozprysła się pod kołem jak mydlana bańka 
Hola – na konia – hola – zaraz zawołali 
Co się stało, od razu nie spenetrowali. 
Zleźli z wozu i patrzą, a sobie nie wierzą 
Że skorupki z ich fajki pod kołami leżą 
Zebrali te skorupki i jak wszystkie osły 
Stulajo ich do kupki, ażeby się zrosły. 

Co to będzie dalej? Zajechał do Trzebowniska, ale mu to już chodzi po gło-
wie, bo utracił niezgorszą fajczynę, złamał grabowe biczysko, no i noga mu moc-
no posiwiała i zaczyna nieznośnym, złośliwym bólem dokuczać. Przejechał przez 
most. Minął młyn, posterunek, szkołę i już zbliża się do gminy, wtem usłyszał 
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głos i wołanie: Hej! Hej! Palton!177 Halt! – Walenty obejrzał się za siebie i zobaczył-
Walusia Pętelkę, jak leciał za nim, dalej wołając: Halt! Stanij! Palton! To mnie nie 
widzisz, że ja idę z takim haniebnym ciężarem? A ty nie staniesz i nie zabierzesz mnie. 

Waluś skupował we wsi towar i wynosił do miasta, aby coś na tym zarobić. 
Było to za czasów okupacyjnych zakazane i ostro zabronione, ale miasto potrze-
bowało, a szczególnie Żydzi, którzy w gettach żywcem z głodu marli. Oberwało 
się Walusiowi za to nieraz i to dobrze, bo był nawet i w obozie w Pustkowie, ale 
on i na to nie patrzył. Po odsiedzeniu kary ryzykował dalej, bo potrzebował żyć 
na świecie, a dobra psu i mucha. Toteż codziennie napełniał swe kosze po brzegi 
rozmaitymi wiktuałami i potajemnie, ukradkiem wynosił do miasta, obdzielając 
nimi tych najbiedniejszych i zgłodniałych, wymieniając na inny towar, jakiego 
znów potrzebowała ludność wiejska. Dziś był objuczony wyjątkowo aż czterema 
koszykami, które były napełnione masłem, serem, mąką, jajami i innymi specja-
łami i łakociami wiejskiej produkcji. Z miasta znów przynosił gałgany rozmaitego 
gatunku i rodzaju, o które na wsi było bardzo trudno. I tak to prowadził handel 
wymienny, a to co nosił w tych koszach, to było całe jego mienie, kapitał i mają-
tek, ponieważ oprócz tego nic on więcej nie miał przy duszy. 

Dziś miał już tego towaru za wiele i nie mógł się z tym ciężarem gmyrać178 ni 
gracać179, więc wołał, labiedził180 i nalegał, aby pozwolił chociaż ten towar na wóz 
załadować, a on już pójdzie piechotą. Walenty najpierw tłumaczył się brakiem 
miejsca na wózku, ale potem tak powiedział: Jo bym cie wzion, ale widzę, ty nie-
siesz masło, jaja i inne trufta181, co by się łatwo zniszczyć mogły, samochody jeżdżą, 
a moja kobyła lękliwa, co będzie z twoim towarem, jak gdzie, Boże nie dopuść, wy-
walę? Już go potem nie pozbierosz. – Co by ta! Co by ta! – odpowiedział Waluś – Bo 
mnie nie chcesz wziąć, to tak kręcisz! – Chyba, że tak – odrzekł Walenty. – Jak się nie 
boisz, to siadaj. – Ty się nie bois, a jo się będę bał? I przy tych słowach władował się 
z koszami na brykę, ulokował się jako tako i już dalej gwarząc dojechali szczęśli-
wie do Staromieścia, aż do rzeczki o dość wysokich brzegach, gdzie rozbierano 
stary już zużyty most, a budowano nowy. Trzeba było stanąć, bo tylko jedną 
stroną puszczano furmanki, więc trzeba było zaczekać aż tamte z przeciwnej 
strony przejadą, i tak na przemian. Gdy ruszyli, przejechali przez most i znaleźli 
się na drugiej stronie rzeczki. Równocześnie z nimi ruszył także i ogromny wał 
motorowy, który ugniatał kamienie na gościńcu, a narobił on hurgotu i szumu 
niemało, tak, że kobyła opanowana lękiem stanęła dęba, odbiła nagle w bok i już 
obydwaj nasi nadobni i mili pasażerowie Waluś Pętelka i Walenty Niedźwiadek 

177  Być może chodzi o pardon – z franc. proszę wybaczyć.
178  Gmyrać – pełzać.
179  Gracać się – robić coś bardzo wolno.
180  Labiedzić – narzekać.
181  Trufta – tu: towary.

znaleźli się w przydrożnym rowie, a wózek do góry kołami na nich się wywalił. 
Wiadomo także, co mogło stać się z towarem. 

Z baniek białymi strugami wylewało się mleko i rowem spływało do po-
toku, od którego się tam i woda dobrze zabieliła. Waluś zaś jak naleśnik leżąc 
nurzał się w jajecznicy, maśle i mące. Walenty uporał się tymczasem z kobyłą, 
aby ją co nieco uspokoić, a potem poprosił dwie tęgie staromieszczanki, które 
się akurat nawinęły i z litości pomogły mu dźwignąć i naprostować rozwaloną 
kolasę. Wrzucił dwie próżne banie, z których już mleko do znaku wyciekło, a że 
do mleczarni nie było z czym jechać, więc ruszył prosto do miasta, ażeby sobie 
tam wyszukać jakieś spokojne ustronie, odpocząć i odetchnąć z tego strapienia, 
a kobyle dać jaki taki obrok.

Walenty byli dłubachą182. Lubił broń rozmaitego kalibru, dlatego stawał za-
wsze na Różance za magistratem, gdzie Rutkowski miał warsztat rusznikarski, 
i tam przypatrywał się wyrobom i wystawom jego pracy. Dziś za szybą wystawo-
wego okna były dosyć piękne okazy strzelb, rewolwerów, pistoletów i wiele jesz-
cze innych ciekawych przyborów strzeleckich i łowieckich. Napatrzył się też więc 
temu wszystkiemu do syta. Teraz właśnie powracał do wozu i napotkał opapraną, 

182  Dłubacha – majsterkowicz.

Józef Ryś, Zapowiedź gromady. Waluś Pętelka
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Walenty bardzo się dziwił, jak to prędko ta licha poczwarka potrafiła się 
przemienić w tak pięknego motyla, grającego tak cudnymi barwami. Mieniła się 
też w jego myśli jak paź królewski i odtąd już tylko o niej myślał, lecz niestety: 
Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szpyrka. Pomimo pragnień nigdy już w życiu 
nie zobaczył ją na świecie. Skończyło się tylko na gorących i cichych marzeniach. 
Z żalem też zaprzągł chabetę183 do dyszla i wyruszył ku domowi. Podczas gdy 
Walenty Niedźwiadek zachwycał się dziewczyną motylem (bo ją tak sobie na-
zwał), Waluś Pętelka jak kupka nieszczęścia leżał sobie jeszcze w staromiejskim 
rowie. Nie zrywał się, bo mu tam gdzieś dobrze nacisnęło kręgosłup i po tej 
katastrofie nie mógł się wyprostować. Dopiero po pewnym upływie czasu i po 
dłuższej chwili wygramolił się stamtąd, pozbierał szczątki swego mienia, którego 
mu już niewiele pozostało, tyle co trochę mąki i sera, zaś wszystko masło i jaja 
wniwecz się obróciły. Teraz stoczył się po stromym brzegu w dół, aż na samo 
dno, do potoczka i tu upaprany w jajecznicy, maśle i mące długo się koszerował, 
skrobał, obcierał i płukał, oraz posegregował, co nieco resztki swego towaru. Na 
ostatku obmył sobie twarz i ręce, usiadł na brzegu rzeczki, aby trochę na słoń-
cu obeschnąć i ochłodnąć z tego zmartwienia. Ale zamiast tego, na wspomnie-
nie klęski i widok straty, jaka go tu spotkała, popadł w jeszcze większą depresję 

183  Chabeta – nędzny koń.

zakołtunioną, tyrchatą dziewczyninę, która wynajmowała się u Żydów do po-
mocy domowej. W tej chwili pompowała wodę u studni i nosiła w podwórze 
zlewając ją do beczek.

– Jeśli jeszcze jedną beczke nalejesz, dostaniesz wolne – obiecywał jej Żyd. 
Dziewczyna się ucieszyła, pospieszyła się i napełniła beczki, za co została już na 
cały wieczór zwolniona od pracy. W tej chwili z ostatnim wiaderkiem wody zaszła 
Walentemu drogę.

– Tfu! Na psa uroki – przeszła mi wodziarzyca przed nosem, żeby się choć znów 
nie chciało, jakie złe nieszczęście wydarzyć.

Po niedługiej chwili wyszła z bramy, ale już nie ta brudna, obtargana i roz-
czochrana poczwara, lecz z parasolką w ręku, pod kapeluszem z piórami i lisem 
na karku pięknie wystrojona pani. Pooglądała się jeszcze po sobie, przeglądła 
w kieszonkowym lustereczku i znikła w tłumie miejskim. Walenty Niedźwiadek 
cmoknął sobie parę razy z wielkiego zachwytu, bo mu teraz ta panienka bardzo 
wpadła w oko, i zadumany powlókł się jeszcze zobaczyć drugą wystawę, także 
z bronią, u Karasia na ulicy 3 Maja, gdzie znów, przewinęła się ona przed jego 
oczami, ale już w towarzystwie wachmistrza od ułanów, który ją pod rękę pro-
wadził, gdzieś do wesołego „Lunaparku” na tańce i rozrywkę.

Józef Ryś, Zapowiedź gromady. Dziewczyna-motyl i wachmistrz od ułanów.

Józef Ryś, Zapowiedź gromady. Wodziarzyca.
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i rozpacz, zgnębiony troską o życie, złapał próżne połamane w katastrofie kosze 
i z bólem serca i żalem w duszy, powlókł się jak łachman gdzieś w dal, w kierun-
ku getta żydowskiego.

W powrotnej drodze do domu, Walenty już nie zastał Walusia Pętelki na 
miejscu katastrofu w staromiejskiem ruczaju, nad owym potoczkiem. Jechał te-
raz samotnie myśląc o dziewczynie motylu, która jakby urok lub czary jakieś na 
niego rzuciła. Toteż mieniła się jej postać w jego umyśle tak, że przypomniały mu 
się młode lata i piosenka.

Gdy dwadzieścia liczył lat 
Piękny młodzian, zuch i chwat 
Tam w ustroniu spotkał raz 
Skromne dziewczę, cudnych kras 
Gdy do serca tulił ją 
Słowik śpiewał piosnkę swą 
Odtąd nocą księżycową 
Nucą razem z nią

Gdy miał siedemdziesiąt lat 
Gdy młodości minął czas 
Tam w ustroniu szukał znów 
Swych młodzieńczych cudnych snów 
Lecz słowika zamilkł śpiew 
i ostygła w żyłach krew 
Westchnął dziadek, otarł łzę 
Zanucił piosnkę tę

Jeszcze raz ptaszku mój zanuć pieśń 
Jeszcze raz w sercu niech szumi krew 
Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! 
Powtórz śpiew srebrzysty śpiew!

Są w życiu ludzkim takie złudne chwile, które budzą miłość nawet i u star-
szych mężczyzn do młodych dziewczyn i na odwrót. No cóż, słońce i po zachodzie 
odbija swe blaski na niebie, ale to już tylko na krótko. Toteż i Walenty jeszcze 
myślał, bo mu nic w tym nie przeszkadzało. Na pozór spokój miły panował wszę-
dzie. Przyroda tchnęła wonią kwitnących zbóż, a chwilową ciszę przerywał tylko 
świergot wróbli i szczęk opróżnionych po mleku baniek i turkot kół, które to od-
głosy rozmarzonego Niedźwiadka ukołysały do miłego i spokojnego snu.

Nagle tę błogą i drogą chwilę rozkosznych marzeń, przerwał Walentemu 
ostry i przeraźliwy głos kobiety, która szła z miasta z glinianymi garnkami na ple-
cach, co sobie je dziś na mleko kupiła. Miała ich z sześć, jeden w drugi włożone, 

a niosła je w płachcie owinięte. A że on jadąc śpiący nie widział ją i minął, toteż 
tak ona piskła na niego i ochrypłym, a wrzaskliwym głosem zawołała.

– Walek! Walek! To mnie ty nie widzis? To ty mnie nie znos? Cys ty oślep, cyj się 
wściek, cy co innego, co się stało, że ty mnie na wóz nie weźnies? 

Walenty ocknął się ze snu, oczy przetarł, dobrze jej się przypatrzył i dopiero 
teraz pomiarkował, co ona za jedna i tak się do niej odezwał:

– Co bym nie znoł, co by, przecież ty jezdeś ze wsi Maryna Szcupajka i znom cie 
i widze, ale?

– Co ale, jakie ale? – i nie dała mu dokończyć tego zdania. – Przecież widzis, że 
ide z ciżkiem towarym, a ty jedzies i ani się na mnie nie chces obejźryć? A przecies, by 
ci przyjemni było ze mną jechać we dwoje?

Walentemu jeszcze nie wyszumiała z głowy i pewnie nigdy nie wyszumi 
dziewczyna, którą tak po swojemu nazwał motylem, toteż na widok tej starej 
ćmy dostał nudy, uczucia wymiotów i tak pomyślał: „Jo cie pieprze z takom two-
jom przyjemnościom, żebyś mi tu bździałą pod nosym, ty zło krew, staro wiedź-
mo”. Bo mu wciąż jeszcze tamta była na pamięci, splunął z obrzydzenia i tak 
rzekł: Jo tu jus przewios tak jednego i jus więcy nie chce nikogo przewozić, bo widze, 

Józef Ryś, Zapowiedź gromady. Maryna Szcupajka.
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że i ty z gorkami idzies – i opowiedział jej całą scenę z Walusiem Pętelką i jego to-
warem. Ale ona nie uwierzyła i nie dała się odgonić, bo była nieprzebyta i chciała 
koniecznie jechać, więc tak odpowiedziała: 

– Ty tylko tak godos, bo mni nie chces wziąć i kręcis, jak możes, aby się mię po-
zbyć, ale jo i tak nie ustąpie.

– Mioł bym jus być taki niedobry, to cie wezne, uwieś się tam gdzie możes.

Baba pomału, z biedą wygramoliła się na tę kolasę. Było to małe i zagraco-
ne bańkami, wiaderkiem, opałką, toteż nie było i placu, gdzie by można i usiąść 
wygodnie. Ale się jakoś ugnieździła, oparła tyłkiem na wasążku i tak kawęcząc184, 
trzymała swoje garnki na plecach, bojąc się wciąż, aby jej nie popękały. Walenty 
jak naumyśnie poganiał kobyłę, a wózek się toczył i coraz bardziej skakał po 
wyboistej drodze, toteż i babę odbijało od wasążka i podrzucało do góry razem 
z garnkami tak, że tylko żegot w tej płachcie było słychać na plecach.

Tak podróżowali dotąd, dopóki nie nadjechał silny czołg na gąsienicach, 
który transportował wielkie cysterny z benzyną na lotnisko w Jasionce. Gdy spo-
tkali się oko w oko z tym potworem, kobyła znów dostała wstrząsu nerwowego 
i dzikiego szału. Pomimo, że Walenty trzymał ją mocno na lejcach, jednak nie 
dał rady jej osadzić. Nagle buchła w bok i wprost powietrzem w lot przez rów 
przeskoczyła. Rów ten nie był głęboki, więc bez szwanku przewaliła go na drugą 
stronę i bezpiecznie wylądowała na jakimś miękkim kartoflisku. Zaś Szczupajkę, 
z wystającymi daleko na plecach garnkami, zawadziło o słup telegraficzny, któ-
ry na jej nieszczęście tu właśnie się znalazł, i zsadziło pięknie ładnie na ziemię, 
aż w niej jękło. Leży ona teraz na gościńcu jak pokraka z poranionymi nogami 
i krzyczy: O moje kolana! O! Moje gorki. A żeby cie Bóg skarał za moja krzywde – tak 
wywodzi. Ale kogo ten Bóg ma skarać i za co? 

Walenty tym czasem polem dojechał do najbliższego mostku, przez który 
z pola znów przejechał na bity gościniec. Kobyła się już co nieco uspokoiła, Wa-
lenty ze strachu ochłódł, zapalił cygara, poprawił uprząż na koniu, na kolasie co 
było porujnowane także porównał, kiwnął na Szczupajkę batogiem i zawołał: No 
chodźze, siadoj!

Na co mu odpowiedziała: Jedź, jedź, do ciężki cholery, jużeś mnie przewioz, jak 
się patrzy, juz cie mom dość, będę cie pamiętać do śmierci i twoje przeklęto jazde. 
A że była w kiedyś w Ameryce, tak jeszcze do tego i po angielsku przyczyniła: Sa-
nowabyć! godecheł!185 I tak pozostała jak kwoka między skorupami, na gościńcu 
siedzieć.

184  Kawęczeć – narzekać.
185  Son of a bitch! Go the hell! – Sukinsynu! Idź do diabła!

Tak oto Walenty dziś przewiózł tych dwoje tałuchów: Walusia Pętelkę z to-
warem oraz Balwinę186 Szczupajkę z garnkami. Długo ona jeszcze potem pamię-
tała tę przyjemną podróż we dwójkę z Walentym, który na odjezdnym zgrzytnął 
kłykami187, i mruknął pod nosem: Dobrze ci tak, nie godołem ci, ty cholero! Cegos 
nie usłuchała. Takie było jego pożegnanie z Balwiną. Śmignął batem i odjechał, 
tylko tuman kurzu pozostał za nim.

Walenty od tego czasu już nigdy nie spotkał miłej dziewczyny motyla, która 
nie tylko przeszła mu drogę z wodą, ale i gdzieś głęboko w sercu utkwiła. A ona? 
Ot, buja sobie jak motylek z kwiatka na kwiatek z ułanami, jeśli czyjąś żoną nie 
została. A może gdzieś samotna tęskni i bawi małego ułanika? Opłakując swoją 
smutną dolę i los? Któż to wie?

Walenty rad, by ją jeszcze raz w życiu zobaczyć i słów kilka od niej usły-
szeć, bo ją też często wspomina, lecz niestety, rada by dusza do raju. Trzeba 
się wspomnieniami zadowolić. A może?! Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek 
z człowiekiem może, jeszcze z mlekiem nieraz pojadą i na Różance spoczną.

Waluś Pętelka także jeszcze często ukradkiem kosze do miasta wywłóczy. 
A Bartek gromadzki dalej ogłasza i obwieszcza zarządzenia i rozkazy okupantów 
niemieckich.

     

Ze wspomnień okupacji niemieckiej 
      napisał Józef Ryś, w Łące, 
      Prima Aprilis, 1967 roku

186  Wyżej jest Maryna, a tu Balwina.
187  Kłyki – zęby.
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Józef Ryś, Jak Jantek Pamuła dostał się do nieba, karta tytułowa.

jak jantek Pamuła dOstał się dO nieba

Gorąca łaźnia!

Pomiędzy starym a nowym łożyskiem Wisłoka, w odległości może dziesię-
ciu kilometrów od Rzeszowa, rozrzuciła swe ubogie chaty nieduża i licha wioska 
Łąka. O tej to Łące tak niegdyś mówiono: Nikt przez tę wioskę nie przeszedł, ni 
przejechał bezpiecznie. Chyba że w południowej porze podczas posiłku, kiedy te 
zbereźniki, obżerały się gorącą jaglaną kaszą (na serwatce gotowaną), a żaden 
od tej strawy nie odstąpił, bo posilali się z jednego naczynia, bojąc się, aby ich 
inny z rodzeństwa nie objadł. Wówczas, gdy się jakiś podróżny uwinął i pospie-
szył, to uszedł bez szwanku, w przeciwnym razie mógł nachlapać188, ile wlazło 
w niego, lub zostać ogołocony ze wszystkiego, co miał przy sobie.

Najzjadliwsze z całej wsi, podobne do sfory rozwścieczonych psów, były 
„Gandziary” i „Rząsiele”. Wysiadywało to towarzystwo wiecznie po karczmach, 
a potem pijane jak nieboskie stworzenia włóczyło się wieczorami i po całych 
nocach, aby tylko kogoś napaść i skrzywdzić na zdrowiu lub mieniu.

Z Gandziarzy najmłodszy brat Wawrzek nosił kamienie w worku i pobie-
gał za starszymi, bo był mały i miał krótkie nogi, więc nie mógł zdążyć za nimi. 
Gdy rozpoczęli bójkę, Wawrzek im podawał kamienie pod ręce, a sam, ile razy 
kogoś uderzył w jadaczkę, tyle razy musiał podskoczyć, ale pomimo to grzał189 
siarczyście. Raz, gdy uderzył roczną jałówkę pomiędzy przednie łopatki, trzeba 
ją było zwodzić i długo prosić, niczym powstała. Pałka rzucona z jego ręki grała 
w powietrzu jak furlacka190.

Z Rząsielów zaś wyróżniał się Jantek, a ponieważ był fafulasty191 na twarzy, 
przez to nazwano go Pamułą. Ten i pod kościołem nie darował i nie przepuścił 
nikomu, a choćby go w kawałki porąbać przyszło, to nie ustąpił, taka to była 
jędza. 

Tak było dotąd, aż zjechał do wsi rzeszowski szwadron ułanów 6. pułku, 
który tam stacjonował, i zajął kwatery po domach. Żołnierze wnet rozpoznali 
się z dziewczętami, jak to zwykle bywa, toteż nie brakowało miłych uśmiechów 
i zalotnych słówek. Dziewczęta zerkały oczami, bo mundur żołnierski posiada 

188  Nachlapać – oberwać.
189  Grzać – bić.
190  Furlacka – mątewka, drewniany przyrząd od mieszania.
191  Fafulasty – gruby, pucułowaty.
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ten urok, że ściąga wzrok i wabi ku sobie; tak też i cisły się do ułanów, przylgły do 
nich, tuliły się jak skowronki pod ich skrzydła, więc i niemało było żalu i płaczu, 
kiedy ułani opuszczali wioskę.

Nadszedł smutny czas rozstania. Żołnierze szykowali się do odjazdu, ale na 
rozweselenie tych stroskanych niewiast urządzili pożegnalną zabawę, na którą 
też każdy ułan zaprosił swoją znajomą i umiłowaną dziewczynę. 

Zabawa odbywała się pod gołym niebem, na samym środku gminnego 
pastwiska, zwanego łęgiem. Muzyka urżnęła skocznego mazurka. Każdy ułan 
ująwszy swoją dziewczynę pod bok poprowadził ją do kółka, zadzwonił szczebel-
ką do taktu i rozpoczęły się pląsy. 

Miejsce zabawy otoczyła gęsta, zbita masa ludności cywilnej, gdyż każdy 
chciał widzieć, jak się wojskowi zabawiają. Z przodu w pierwszym rzędzie stanęli 
kawalerowie, którzy chcieli się dobrze przypatrzeć tańcom różniącym się nie-
co od miejscowych naszych tańców. Niektórzy chwalili, inni zaczęli krytykować, 
a jeszcze inni złościć się i naklinać, a nawet zazdrościć o tanecznice, niedługo 
czekając pozabierali ułanom dziewczęta i ruszyli całą obławą w dziki protesta-
cyjny taniec. 

Józef Ryś, Jak Jantek Pamuła dostała się do nieba. Pożegnalna zabawa z ułanami.

Najpierwszymi, którzy podnieśli manifest i podbudowali innych byli Gan-
dziarze i Rząsiele. Była to prowokacja, której nie mogli darować żołnierze cywi-
lom, gdyż ubliżała honorowi wojskowemu i trzeba ją było pomścić. 

Cywilna banda szalała. Rej wodzili Rząsiele i Gandziarze. Wojskowi zebrali 
się w kupę, coś poszeptali między sobą (a przeważnie starszyzna). Zatrzymano 
muzykę. Jeden ze starszych wachmistrzów wystąpił i ogłosił, że zabawa odbywa 
się tylko dla wojskowych i cywile powinni chwilowo ustąpić. 

Muzyka znów zagrała, a cywile ponownie całą zgrają, z wielką furią ruszyli 
do tańca. Jeszcze raz zatrzymano muzykę, powtórzono ogłoszenie i poproszono 
o miejsce dla wojska. 

Tylko niektórzy zastosowali się do tego ogłoszenia. Zaś Gandziarze i Rzą-
siele dalej pozostali w kole tanecznym, byli bowiem oporni i ani rusz nie myśleli 
ustępować, a najgorszy to już był Jantek Pamuła. 

Teraz już nie pytano i nie proszono nikogo! Lecz pogrożono i wydano ostry 
rozkaz po raz ostatni, aby ci oporni natychmiast opuścili miejsce zabawy i jesz-
cze raz powtórzono rokaz. 

– Taniec dozwolony tylko dla wojskowych, dla cywilnych osób płci męskiej wstęp 
surowo wzbroniony!

Muzyce znów grać kazano, a jeden z ułanów tak zaśpiewał: 

– Gdzie ułani tańcą, tam ostrogi brzęco!
Zmykaj cywil-banda, bo cie pokalico! 

I to była ostatnia przestroga dla Jantka, której on też nie posłuchał. 

Żołnierze od nowa ruszyli do tańca, a pomiędzy nimi, nieustępliwy i uparty 
– jak wrzód na tyłku – obracał się Jantek Pamuła. Żołnierze już muzyki nie wytrzy-
mywali, zagasili tylko światło, a Jantkowi zarzucili jakiś paruch na głowę i zaczęli 
z całych sił płazować szablami z wierzchu, jaki długi i szeroki. Ile ich tam było, nie 
wiadomo, ponieważ ciemno było, a noc milczy. Dość że Janek upadł, a potem po 
jego nieszczęsnych bokach zaczęli ułani siarczyście ostrogami dawać, on z po-
czątku tylko stękał, a potem to już gwałt i pisk czynił niesłychany, wołając o zmi-
łowanie. Nikt mu jednak na ratunek nie pospieszył.

Chociaż braci miał pięciu, z niemałym jadem i żalem musieli patrzeć się 
na srogą i okrutną egzekucję. Nie było żadnego miłosierdzia, odzienie na nim 
podarli i skórę na strzępy, a podobno i trzewia z niego zaczęły wyłazić. Jak flak 
pokrwawiony i poszatkowany, na czworakach Jantek wypełznął z miejsca tej sa-
motnej kaźni, a potem już bracia dopomogli mu zatoczyć się do domu. 
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Stach, Jantków kamrat, również był świadkiem jego pogromu, ale zamiast 
pospieszyć ku obronie i ratunkowi, zaraz zwiał, bo się przeląkł i o swoją skórę. 
Dopiero na drugi dzień koło południa przyszedł z ciekawości popatrzeć, czy Jan-
tek jeszcze żyje i co się z nim dzieje. Zastał tylko jego ojca, który o niczym nie 
wiedział, a na zapytanie: Co Jantek robi?, odpowiedział: Tam się wczasuje w izbie 
na piecu. 

Stach cmoknął sobie językiem, bo taki miał zwyczaj i pomyślał: Już jo wie, jak 
on się tam wczasuje, bo się ruszać ni może i odczuć. 

Żołnierze odjechali. Już i echo po nich ucichło. Jantek Pamuła ich tylko jesz-
cze dobrze pamiętał, który poleżał parę ładnych tygodni, niczym się po tej krwa-
wej łaźni opamiętał i przyszedł jako tako do siebie. Nie wnet się to wszystko 
pozrastało, bo kości były pochrobotane192 i wnętrzności odbite, ale na takim 
przyschnie jak na psie. Gdy się już z ran wylizał i dobrze wykichał, postanowił się 
ożenić. Wziął sobie dosyć walną193 kobiecinę, która przymnożyła mu dwie córki 
i dwóch synów, Sobka i Tomka. 

Chociaż żołnierze sprawili mu dobrą i gorącą łaźnię, nie odmieniło to jed-
nak jego wściekłej natury. Pozostał nadal takim, jakim i był – zgryźliwy, niemi-
łosierny i mściwy był to człowiek, toteż i żona przy nim ucierpiała co niemiara. 
Nieraz zbił ją i sponiewierał jak nieboże stworzenie, ale i ona też umiała mu 
dokuczyć, jak się patrzy, i też mu w pięty poszło. Pienił się prawie ze złości, jak ją 
prał z całej siły, a ona mu mówiła i pokazywała: Jeszcześ mnie tu nie ugryz, jeszcześ 
mnie tu nie uchloł, jeszcze tu białe ciało, jeszcze tu – pokazywała, a on się wściekał 
z jadu i bić nie przestawał. I tak było. Jak dla ludzi, tak i dla żony był nielitościwym 
człowiekiem. 

Czas upływał, a z czasem rosła nieufność i złość do wszelkiego stworzenia 
na świecie. Rosły też i dzieci. Najstarsza córka Werusia rozwinęła się jak kwia-
tuszek nad wyraz i wyrosła na urodziwą dziewczynę. Chłopcy nie dali jej długo 
czekać na siebie, zaczęli ubiegać się o jej względy i wnet trzeba było pomyśleć 
o weselisku.

Konferencja w niebie

Była sobie u nas we wsi taka baba, Marysia jej było na imię, co nader pokor-
ną i nabożną się mianowała. Różaniec na karku nosiła i po odpustach się wiecz-
nie włóczyła, to do Leżajska, to do Borku, a nawet i na Kalwarię licho ją nosiło. 

192  Pochrobotane – pogruchotane.
193  Walna – dużych rozmiarów.

Ale odpust, to rozpust, toteż i z Marysią tak się stało. Z czasem zły duch się do 
niej przyplątał, aby Panu Bogu na złość zrobić i dobrze mu dokuczyć, a sobie ra-
dość sprawić i przysługę piekłu oddać. Bo też i nie żadna to sztuka skusić i złowić 
szelmę jakąś tam, gdzieś spod ciemnej gwiazdy, ale zdobyć taką osobę, co cia-
łem i duszą całkiem Bogu się oddała i ofiarowała, to wręcz niełatwo, i za takimi 
to złe duchy najwięcej się uganiają i polują na nie. Toteż skusił diabeł Marysię, 
bo słychać było, że sobie jakiegoś dziada gdzieś na odpuście upatrzyła i, jak to 
powiadają, psy z nim pasła194. 

Ale i Pan Bóg też nie próżnuje i z założonymi rękami na to nie patrzy, lecz 
stara się jak najbardziej diabłu w tym przeszodzić, na złość zrobić i krzywdę wy-
rządzić, zdobywając i wydzierając z jego paści195, jak największych grzeszników, 
gdyż im twardszy i zagorzalszy grzesznik, tym wspanialsza zdobycz i zwycięstwo 
większe, chwała, wesele i radość w niebiosach gorętsza. 

Taka to walka odwieczna i nieskończona, zawzięta i uporczywa, pomiędzy 
niebem a piekłem, szatanem księciem ciemności, a Bogiem królem wszechświa-
ta nieustannie panuje. Ale, gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta – toteż 
największy profit196 z tego mają duchowni wszystkich wyznań i religii na całej 
kuli ziemskiej, bo są pośrednikami między człowiekiem, a różnego rodzaju złymi 
i dobrymi duchami oraz bóstwami wszelkiego gatunku.

Rozmaite zaklęcia, błogosławieństwa, pokropienia i kadzidła, są bardzo 
skuteczne i pomocne, jeśli się dobrze za nie zapłaci. Im większa ofiara, tym zba-
wienie pewniejsze. Za pieniądze robi się przysługę Bogu, uwalniając zgubione 
dusze z paści szatańskich, czyni się wielką radość w niebie, a w piekle zębów 
zgrzytanie. Najgorzej jest wtedy, gdy do grzesznika nie ma żadnego przystępu 
i niebo zacznie płakać, a piekło się gzi197 i raduje. 

Tak też było i z tą pobożną babą Maryną, o której tu chcę napisać. Odpust 
swoją drogą, a ona swoją drogą lubiła chodzić, a najgorsze było to, że chodziła 
po omacku, nocami, kiedy to diabeł, duch ciemności, najwięcej bojarzy198, kusi, 
do złych czynów namawia i tym, którzy go słuchają, w różnych nieuczciwych po-
czynaniach dopomaga. Tak plądrował diabeł, a razem z nim i Maryna. 

Podczas takich nocnych spacerów, trzeba się było także i o złamanie siód-
mego przykazania pokusić, bo często gęsto w domu coś brakowało, a w nocy 
można było nabyć łatwo i tanio nic za to nie płacąc. Czy to wonnego sianka 

194  Psy paść – prowadzić dostatnie życie.
195  Paść – pięść, garść.
196  Profit – zysk.
197  Gzić się – baraszkować.
198  Bojarzyć – rządzić się.
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dla jałówki potrzeba lub świeżego zielonego koniczku dla króli, a może groszek 
okrągły albo i fasolkę do kapusty, którą także uciąć było można na cudzym za-
gonku199, a to wszystko wcale nic nie kosztowało, całkiem za darmo, trochę tylko 
chęci i odwagi, a użytek z tego był dobry. 

I tak było dotąd, aż się Panu Jezusowi z nieba patrzeć na to wszystko uprzy-
krzyło. Tak więc do św. Pietra mówi: Wies Ty no, Pieter, już dosyć tego wszystkiego, 
już mnie tak ta chaladryga Maryna udręczyła, że już więcej cierpioł nie bede. Trza 
już raz z tym skojcyć, babe srogo ukarać i diabłu tym sposobem na złość zrobić, 
aby mu dobrze dokuczyć i od ty Maryny koniecznie odegnać, a jej? Aby się wszelkich 
bestefrantów odechciało i grzyszyć przestała, bo jak dali poleci, to wojna z diabłym 
przegrowa, jo ci godom, Pieter przegrowa. Gotowy się nom tu cały porządek w nie-
biesiech popsuć, bo to już tak niebywało, że se i som Bóg Ojciec ni mógł z niem 
poradzić, choć był jeszcze młodszy. A co się stało z Adamem i Ewą? Nie skusiół ich, 
nie zbestwioł? Nie namówił do grzychu, jak dopiero jo musioł na krzyżu zakapać, 
jego potęga skruszyć i łeb przebrzydłemu wężowi na miazge zetrzeć. I tak do dziś 
dnia, przy rozstajnych drogach nieszczęśliwy wisze. Dobrze, że w tamtych czasach 
wieszano na krzyżu, a gdybym za kark na zwykłej szubienicy? Musiołbym za kark na 
powróżku dędać, aby duszecki przez diabła pokuszone i opętane z mąk czyściowych 
wybawić, ale i to nic nie pomaga, bo one i tak jak na złość pchają się w te czartowskie 
sidła jak zwarjowane.

– I co czynić Pieter? Trza cosik radzić! 

– Ano prawda i to, Panie – odrzekł Pieter. – Źle jest na świecie, zuchwalstwo 
panuje wielkie. Żebym tak mógł, to bym ich tam wszystkich uśmierzoł, a Marynie trza 
przykazać, Panie, trza powiedzieć – wiele on tam nie dogadał, mruknął, wysmarkał 
się, odchrząknął i tyle. Na tym zakończyła się ta konferencja niebieska. 

Chrystus, znękany konfliktem i walką z szatanem utrudzony wielce, odszedł 
wypocząć gdzieś w cichym ustroniu. Zaś Pieter pobrzękując kluczami powlókł 
się gdzieś w kierunku bramy. Bóg Ojciec jak zwykle zasypiał na swoim stołku 
kiwając się, a Duch Św. coś mu tam wydłubywał z głowy. Reszta personelu nie-
bieskiego była przy swoich zajęciach w terenie. Tak było w niebie, inaczej było 
na ziemi. 

Wesele

Nie mógł też Pan Jezus strawić i Jantka Pamuły, który się teraz jeszcze bar-
dziej rozsierdził, nikogo nie szanował, był skąpy niemiłosiernie, nic nikomu nie 
dał, nie darował i nie przepuścił. Udręczone życie mieli z nim ludzie i zwierzę-

199  Zagon – pas gruntu rolnego.

ta, które katował teraz bez miłosierdzia, odbijając na nich te baki200, które od 
ułanów kiedyś wyfarsował. Taki był teraz jucha201 mściwy jak sam diabeł i do 
tego diabła był całkiem podobny. Dlatego też i sam Pan Jezus znienawidzi go, bo 
też i nieznośny był posoka202, jakby jaki wąż jadowity lub inny jakiś gad zgryźliwy, 
a nie dowierzał nikomu ten Jantek, tym bardziej, że gdy ostatnio sprawiał wese-
le swojej córeczce Weruni i postarał się o doborowe trunki, smaczne potrawy 
i przekąski, ogołocono go ze wszystkiego. 

Muzyka grała od ucha, wszystko hulało na zabój, Jantek nosił jadło i napitek, 
którymi obficie napełniona była komora, aby było jeszcze weselej. Szum i hałas 
był wielki jak to na weselu. Wszystkim już kurzyło się z czubów i Jantkowi też, bo 
nie lubił za kołnierz wylewać, a przy weselu i sobie nie żałował niczego. 

Niby komorę przymykał za każdem razem, pilnował i klucz przy sobie nosił, 
ale i tak coś za prędko ubywało z tej komory wszystkiego, bo znów stała tam 
w sieni taka gawiedź, co przyszła na gapę i widziała, co i gdzie w komorze leży. 
Byli, to się dobrze przypatrywali, jak Jantek właził i wyłaził, i wynosił stamtąd 
przeróżne łakocie i smakołyki, a głodni byli i łakomi, i smak do picia i jedzenia 
mieli, a lubili się także z kimś czyim mieniem podzielić, tak też zrobili i teraz. 
Kiedy Jantek z komory się wysunął i poszedł do stołów gości obdzielać, którzy go 
podnosili w górę, łbem o tragarz tłukli i wiwatowali, to ci nieproszeni goście mieli 
czas odemknąć, bo nosili przy sobie dobrany klucz lub wytrych, którym umieli 
się znakomicie i sprytnie posługiwać, wynosili z komory, co tam było, i częstowali 
się nawzajem, ile w nich wlazło. 

Gdy tak pili wszyscy razem, proszeni i nieproszeni, to św. Pieter tak prawi 
do Pana Jezusa w niebiosach: 

– Niek se ta nieboracki używajo, ale co nom z tego, jak my też w niebie musiwa 
poszcić, a tu tak w garle zasycho od tych jasnych promieni, co tak od tronu Boga 
Ojca bijo, a tu ani cym przeloć, ani nawet zwilżyć się nie do, tylko śline łykoj biedno 
duszo niebiesko – i tak z żalem i zazdrością mruczał pod nosem, bo mu się przy-
pomniały biednemu staruszkowi czasy, kiedy jeszcze był młody, chodził sobie 
tu po naszej ziemi, na tym padole płaczu, i też lubił czasem chuliganić. No cóż? 
Próżne żale, przeszła młodość i radosne chwile. Rozmarzył się trochu św. Pietro-
wina i łzami oczy mu zabłysły, zachłysnął się i popatrzył na swojego Zbawiciela, 
którego się po trzykroć zapierał.

Jezus się trochę zaturbował, splunął i nic nie rzekłszy odszedł, bo mu się 
Pietrowa przewrotność nie spodobała, chociaż już i przywykł do niej.

200  Baki – razy, uderzenia.
201  Jucha – drań.
202  Posoka – krew.
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Z komory tymczasem, dalej w dwójnasób wynoszono, aż i wynieśli wszyst-
ko, co tam tylko było. Tomek, najmłodszy syn Jantka, coś zwiększył i tak mówi do 
ojca: Tato, kradno z kumory wszystko i wynoszo!

Na co znów ojciec odpowiada: Tomuś, nie bój się, nie, jo mom klucz przy sobie! 
– i na dowód tego, że ma, trzepał tym kluczem z całej siły, który mu wisiał u pasa. 
I tak, pewny siebie ani się spostrzegł, kiedy się wszystko ulotniło z komórki. Tak 
i wkrótce nie było czym gości traktować, więc trzeba się było wcześniej z nimi po-
żegnać, zresztą goście sami nie mieli ochoty przy próżnych stołach się rozsiadać. 

Od tego czasu Jantek podwójnie zaostrzył swą czujność. Był bardzo prze-
zorny i ostrożny. Umiał sobie dobrze przypilnować wszystkiego, w domu i w po-
koju, w stajni i w stodole, we dnie i w nocy, przyrzekając solennie, że się już nie 
da więcej nikomu obrabować, ani skrzywdzić. Nic nie uszło jego bacznej uwadze, 
toteż, czy sobie wykosił siano, czy zboże, lub też wykopał ziemniaki, to tam przy 
tym polu całą nockę dulczał203, aby mu tam, Boże obraniaj, nic nie zginęło, nie 
ufając ni Bogu, ni świętym Pańskim patronom od zguby, ani też bliźnim, których 
tak miłował, jak jego ułani miłowali. I jego to Pan Jezus miłosierny wybrał jako 
narzędzie na pokaranie owej świętobliwej złodziejki Maryny.

Była jesień, liście na drzewach rumieniły się i mieniły wszystkimi barwami, 
zmieniając swój zielony kolor na brązowy we wszystkich odcieniach, od najciem-
niejszego karminu, poprzez cynober, oranż, chrom, aż do najjaśniejszego złota. 
Babie lato rozciągało swą białą przędzę po jarach, ścierniskach i rozłogach. Dymy 
ognisk pastuszych snuły się nad ugorami i łęgami, a nad smugami unosiły się 
mgły i opary. W polu już gdzieniegdzie zieleniła się woń ozimego żyta i pszenicy. 
Natomiast łęty204 ziemniaczane już zaczęły przysychać, więc czas i kopać, bo to 
i po suchych dniach miało być za chwilę. Tak i zawrzały wykopki na cały gaz. 
Ludzie się roją po polach jak w ukropie. Wozy tylko skrzypią od nadmiernego 
ciężaru, jakim są przeładowane. Każdy zwozi całoroczny owoc swej pracy, za-
bezpieczając się na zimę, aby on sam i jego bydełko nie głodowało i miało co na 
zęby wrzucić. 

Również i Jantek Pamuła z całą swoją rodziną zabrali się do tej gorączkowej 
pracy, aby ziemniaki jak najprędzej z pola sprzątnąć i zwieźć do domu, bo dzikie 
gęsi kluczami ciągną i głośnym gęganiem oznajmiają swą podróż na południe, 
a lecą dosyć nisko, co wróży zbliżenie się rychłej zimy, więc trzeba się pospieszyć, 
bo jeszcze inna pilna czeka na nich praca. Skrzętnie się też uwinęli i ziemniaki 
na wieczór gotowe już były do zwózki, ale że konia swojego nie mieli (a ruch był 
wielki na konie), toteż i furmanki dostać nie było można, więc ziemniaki na kopę, 

203  Dulczał – czuwał.
204  Łęty – nadziemne części ziemniaka.

ponakrywano je badylami i tak pozostawiono na całą noc. Jeszcze gorzej było 
z tym, że trafiło się to z soboty na niedzielę i ziemniaki przez dwie noce musiały 
pozostać w polu, więc trzeba je było koniecznie pilnować, bo Jantek był bardzo 
przenikliwy i nie chciał na boskiej tylko opiece ziemniaków w polu pozostawić, 
a że ostrożność nie zawodzi, to już wolał je sobie tam przypilnować, nie zadając 
się na żadne łaski świętych pańskich z nieba. 

Wieczorem, kiedy zmrok zapadł gęsty i niemymi skrzydłami pokrył okolicę, 
Jantek zarzucił bursinę na plecy i powlókł się w kierunku swego pola, gdzie przy 
małej drodze u smugi, na stajanisku leżały jego ziemniaki. Dyskretnie utulił się 
pod badyle, ulokował się wygodnie i tam sobie siedział cichutko zaczajony, czu-
wając bacznie. 

Dziadowska idylla

Nazajutrz była niedziela, święty dzień Matki Bożej Pocieszenia. W tym to 
dniu odbywał się odpust w Krzemienicy, w wiosce położonej niedaleko, tuż obok 
Łańcuta. Niewysokie wzgórza falujące zbożami oraz głębokie jary, gęsto poro-
śnięte drzewami i krzewami, nadają jej prawdziwego uroku i piękna. 

Już przy gościńcu, który ciągnie się wzdłuż wioski z południa ku północy, stoi 
stary modrzewiowy kościółek. Już od rana furmankami i pieszo, ciągną tu ludzi-
ska smutni i weseli, jedni na pocieszenie, drudzy na odwiedzenie, ten i ów się 
z grzechu oczyści, inny nabędzie, ktoś kupi szkaplerz karmelitański, ktoś znów 
pasek św. Franciszka. 

Nie wszyscy kupują, są i tacy, co kradną. Stefanek porwał całe owiąsło205 ko-
rali. Kramarka stówkę płacić obiecuje temu, kto zgłosi się na ochotnika, by ująć 
zuchwałego łotrzyka i łup mu odebrać, ale gdzież tam, Stefanek wieje wzdłuż 
cmentarza w kierunku Łukawca, tylko się za nim zakurzyło i przepadły krasiwe206 
korale na wieki wieków. 

Inny, korzystając z ogólnego zamieszania, buchnął znów całusy i serca, któ-
re były przeznaczone dla zakochanych. A jeszcze inny ściągnął pierścionki zarę-
czynowe z tombaku i bakwanowe obrączki ślubne. Ruch i tłok się przy tym zrobił 
ogromny. Wszystko się roi, jak w ukropie. W tłumie tym między innymi znalazła 
się i nasza znajoma Maryna. Najpierw odszukała dziada, z którym się już chwilę 
nie widziała, a tęskniła bardzo do niego. Siedział on na dużym kamieniu obok 
głównej bramy i głośno odmawiał pacierze. Było to bardzo dobre i korzystne 

205  Owiąsło – wiązka.
206  Krasiwe – piękne.
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stoisko, bo wszyscy pątnicy znajdujący się na tym odpuście przesuwali się koło 
niego, a dziad jęczał głośno i żałośnie, toteż i każdy rzucił mu coś do pękatego 
kapelusza. Maryna wnet poznała go po jękliwym głosie, podeszła bliżej ku nie-
mu, powitała go wzrokiem, stanęła przy jego boku.

Była to para dobrana, dziad jeszcze młody, zdrowy, dobrze zbudowany 
i dosyć urodziwy. Tylko podczas świąt i odpustów przybierał na siebie połata-
ną, zniszczoną garderobę, wywracał oczy i udawał kalekę, wykorzystując w ten 
sposób opiekę i szczodrobliwość Bożą w niebie, a tu na ziemi wielką głupotę 
i naiwność ludzką. 

Maryna zaś miała męża w Ameryce, który również był dla niej dosyć łaskawy 
i hojny, wspierał ją nie najgorzej, więc z tego powodu była bardzo strojną, a stroi 
miała pełną skrzynię. Była to ponętna, brunatnej cery pedantka, zwana ogólnie 
„Czarnulą”. Obecnie miała na sobie strój Cyganki: szeroką fałdowaną spódnicę 
z falbanami w kwiaty, białą bluzeczkę w czerwone kółeczka, buciki na korkach. 
Na plecy zarzucona była po łobuzersku atłasowa chustka w tęczowe pasy na 
kremowym tle, zwana szabasówką, a głowę zaś nakryła zawadiacko na bakier 
żółtego koloru zawojem, który to kolor akuratnie pasował do jej brunatnej cery, 
czarnych jak heban włosów i żarem płonących, głębokich jak toń morska oczu. 
Do tego zalotna była, a w sercu jej wiecznie płonął gorący jak wulkan, nienasy-

Józef Ryś, Jak Jantek Pamuła dostała się do nieba. Dziadowska idylla.

cony ogień miłości. Toteż nic dziwnego, że przy tym wszystkim zaimponowała 
dziadowi i ogółowi całemu. Obstąpiono ich też dookoła, a oczy wszystkich zwró-
cone były tylko na Marynę. 

Zaczęli śpiewać. Dziad zaintonował niskim i grubym, przez nos basowym 
głosem, pieśń pokutniczą o sądzie ostatecznym i Łazarzu, teraz włączyła się Ma-
ryna i pochwyciła nutę wysokiem dyskontem, a miała głos silny i czysty, prawdzi-
wie rzewny, słowiczy śpiew.

Dopiero teraz łzy srebrnymi perłami jak groch zaczęły spływać po policz-
kach pobożnych pątników, a dziadowska kapotka prędko zaczęła pęcznieć od 
nadmiaru obfitych i hojnych datków, jakich nie skąpili litościwi ofiarodawcy. 
Pieśń wdzięcznym głosem rozpływała się szeroko, powoli wżerała się w tkliwe 
serca i dusze ludzkie, wywołując żal nieukojony i rzewny płacz niewieści. Naoko-
ło słychać było tylko żałosne łkanie i głębokie westchnienia. Nawet najtwardsze 
serc ludzkich opoki skruszały i wezbrały niesłychanem wzruszeniem i żalem, 
a Maryna wciąż jeszcze coraz to rzewniej wyciągała tonem wysokim:

Gdy miły Jezus był w Betaniji,
Żałosną mowę prowadził z panną Maryją. 
O matko moja, smutna nowina,
Bo już jutro mnie pożegnasz, swojego syna.
Ach, Jezusie, mój drogi, skarbie mój,  
Kiedy nastąpi skonanie, ty sam przy mnie stój. 
O, matko moja, widzisz te oczy.  
Zobaczysz, jak krew strumieniem z ran się potoczy.  
Widzisz te ręce, co pracowały,  
Aby wszystkie dusze ludzkie zbawienie miały. 
O, matko moja, dla syna swego, 
Gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego.
O, Jezu drogi, synu kochany, 
Dlaczego cię ojciec posłał na takie rany. 
Pozwól mi, synu, bym wprzód umarła,  
Żebym ja wszystkim grzesznikom niebo otwarła.
O, Jezusie mój drogi, skarbie mój,  
Kiedy nastąpi skonanie, ty sam przy mnie stój!

Tak otoczeni przez gawiedź żądną wzruszeń, a skłonną do mistycyzmu, 
dziad z Maryną byliby jeszcze długo śpiewali, ale już wyszła suma z procesją, do 
której przyłączyła się Maryna i weszła do kościoła.

Po adoracji i skończonym nabożeństwie spotkała się znów z dziadem, który 
nareszcie teraz przestał jęczeć, bo miał już kiesę dobrze wypakowaną. Maryna 
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też miała pieniądze, bo umiała przepowiadać z kart, tylko sobie nic nie wywró-
żyła, co ją miało spotkać po tej miłosnej libacji z dziadem. Zmówili się więc na 
jaką taką pokrzepę i wstąpili do karczmy, gdzie także grała i muzyka. Gdy już 
pojedli dobrze i popili, zabrali się też i do tańca. Dziad teraz przebrany w inną 
garderobę, wyprostował się i nawet dosyć przystojnie i elegacko wyglądał, toteż 
i wyginał się na przemiany, a Maryna jak brzoza szczeleściła swoim ubiorem, 
wyszczególniając się wdzięczną urodą pomiędzy innymi parami. Nawet jeden 
muzykant zaczął się do niej ucinać, którego znać zwabiła swym wzrokiem, ale 
mu wnet dziad pogroził i na tym się skończyło. Nie żałowali sobie i nie skąpili 
niczego, a szczególnie napitku, toteż i dobrze im się w głowach zawróciło. 

Gdy się już dostatecznie nasycili i natańcowali, opanowała ich jakaś pomro-
ka i zachciało im się innej zabawy. Udali się więc nad potok w gęste zarośla, 
gdzie teraz słowiki śpiewały, cicho szeleściły liście leszczyny, a woda szemrała 
do wtóru. 

W gaiku, gdzie bystra woda
Po kamyczkach się sączyła 
Pastereczka piękna, młoda
Dla rozrywki coś robiła!

Józef Ryś, Jak Jantek Pamuła dostał się do nieba. Dziadowska idylla.

Czerwone jagody kaliny odbijały się w błękinym dnie strumyka. Dziad i Ma-
ryna upojeni pięknem przyrody zaczęli upijać się sobą. Maryna cieszyła się dzia-
dem. Dziad zaś zapragnął Maryny. Ujął ją w swoje objęcia i tak połączeni razem, 
ciało z ciałem, stracili przytomność z rozkoszy. 

Słońce chyliło się ku zachodowi. Maryna powracała z odpustu, ciągnąc za 
sobą dziada na nocleg do swej chałupiny. Gdy już znaleźli się w zaciszu domo-
wym, trzeba było Marynie pomyśleć o wieczerzy dla siebie i dziada. Przyszło jej 
do głowy, czy aby trochę ziemniaków gdzieś nie można było wydobyć. Miała 
wprawdzie swoje ziemniaki, ale to daleko, trzeba było iść aż pod Wisłok, a upa-
lętana207 była po tym odpuście, więc i nie bardzo jej się chciało, a tu niedaleko 
na sąsiadowym polu, zaraz koło smugi leżą ziemniaki na kopce gotowe, ani ich 
kopać nie trzeba, ale wprost sypać można do worka. Jak pomyślała, tak też po-
stanowiła zrobić.

I byłoby wszystko dobrze, gdyby nie Pan Jezus, który ją dzisiaj postanowił 
ukarać i natchnął Jantka Pamułę, aby sobie dobrze tych ziemniaków przypilno-
wał. Tu znów Marynę diabeł skusił, aby tam poszła. 

Zarzuciła więc okrycie na siebie, worek pod pazuchę złapała i znikła w ciem-
nościach nocnych. Chata stała na skraju wsi, więc jej nikt nie zauważył i dostrzec 
nie mógł. Niedługo znalazła się pod kopą Jantkowych ziemniaków, nie wiedząc, 
że on tam siedzi. Rozglądnęła się dookoła i zaczęła nasłuchiwać. Gdzieś tylko 
puszczyka wołanie słychać było ode wsi, strwożyło ją to trochę, ale wnet się ock-
nęła i oprzytomniała, poza tym cisza panowała wszędzie zupełna jak makiem 
siał, i spokój święty, żywego ducha nie ma nigdzie. Pochyliła się więc, odgarnęła 
badyle, przyklękła i prędko zaczęła ładować do worka. 

Śpieszno jej było, aby ją tam ktoś nie spotkał i nie przyłapał przy tej robocie, 
na samo wspomnienie dreszcz ją zimny przeszedł po kościach. Coś jakby prze-
czuwała, jakaś zła myśl chodziła za nią, przypomniało jej się wołanie puszczyka, 
lecz odganiała wszystkie złe mary od siebie i dalej sypała ziemniaki do worka. 
Gdy już ich miała pod sam wierzch (nie chciała bowiem sypać do pełna, gdyż nie 
było za co worka ująć), zawiązała sznurkiem i spróbowała sobie załadować na 
plecy. Nie idzie, chociaż krzepka była, coś trochę za ciężkie. Próbuje jeszcze raz, 
męczy się, ale Jantek, który do tego czasu upajał się widokiem Maryny, był lito-
ściwy i nie chciał już dłużej patrzeć się na jej mordęgę. Po cichu wylazł spod ba-
dyli, gdzie sobie zaczajony siedział cierpliwie, a ona by się znów prędzej śmierci 
spodziewała jak tego, że on tam jest, i teraz znienacka jakby wyrósł spod ziemi, 
nagle przed nią się zjawił. 

207  Upalętany – zmęczony.
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Lęk ją ogarnął niesłychany, nogi pod nią zadrżały, włosy na głowie dęba 
stanęły i cała zatrząsła się jak osiczyna. Nie wiedziała, co robić i co myśleć? Czyli 
duch to? Czy żywa istota? Ale się wnet przekonała, bo Jantek przemówił praw-
dziwym ludzkim głosem: Cekoj no, cekoj, to ja ci zadom! I niezawodnie był to on, 
a nie kto inny, bo ją mocno ujął za szyję, aby się mu ta … obraniaj, czasem nie 
wymigała i nie uciekła, gdyż szkoda mu było takiej zdobyczy utracić, a zdobycz to 
była rzadka ponętna i tak długo musiał czekać na taką okazję. 

I nie uciekła mu, o! nie uciekła! A gdzieżby? Przecież ją sobie mocno trzymał 
w szponach i z tej lubności, że ona go tam przyszła w tej samotności nawiedzić, 
tak ją czule do siebie przyciskał i ściskał, jak wąż boa duściciel ofiarę swoją ści-
ska, gdy ją chce pożreć. Wszystkie kręgi w niej zażegotały, a bekło jej się tak siar-
czyście, że wszystko, co na odpuście w karczmie z dziadem spożyła i co tam mia-
ła w żołądku, chlusło z niej na Jantkowe duszoki. Potem posadził ją na ziemi, ale 
ją to jakoś tak lekko posadził, że się jej na czymś koszula do pośladka przylepiła. 

A teraz ją zaczął maglować smagłą i giętką bukową chulą208, którą zawsze 
nosił przy sobie, a macał miejsce w miejsce, od stóp do głowy, jaka długa, tam 
i z powrotem, aby też wolnego miejsca nie zostawić, które nie byłoby ubite. I tak 
ją parę razy tam i nazad przemaglował, aż mu do stóp upadła jak Magdalena św. 

208  Chula – gałąź.

Józef Ryś, Jak Jantek Pamuła dostał się do nieba. Jantek Pamuła zaczął maglować Marynę.

i jego przebrzydłe koślawe łapy łzami oblała, bo tak chciał łaskawy i miłosierny 
Pan Jezus.

Nareszcie umachał się i dał spokój, pytając się łagodnie: No, zadołem ci do-
brze? Teraz ci będzie letko! Idź już teraz do dom i więcej nie przychodź. Nie trzeba 
jej było dwa razy powtarzać. Nie oglądając się, ani nie upominając o swój worek, 
dziękowała Panu Jezusowi, że żywa z duszą w ciele uszła. 

Krwawiąc jak ubita łania, Maryna okrakiem poczołgała się ku chacie, gdzie 
oczekiwał na nią wygłodniały dziad. 

Jantek, niedowierzając jeszcze, do rana pilnował swoich ziemniaków w polu. 

A św. Piotr w niebiosach tak prawił do Jezusa Chrystusa: Panie ulituj się nad 
Maryną i okaż jej swoje pszenajświętsze miłosierdzie. Odpusca jej grzechy, bo nikt 
większej pokuty nie cyni, jak ona owa niewiasta Maryna! A ukarz także jeszcze i Jant-
ka Pamułę, bo i on bardzo zasłużył. 

Jezus zasmucił się, że aż tak musi karać swoje niewdzięczne owieczki, kiw-
nął głową i od tego czasu już więcej Maryny duch ciemności po ludzkich polach 
nocami nie uwodził, a dziad się także na wieczne czasy od niej odczepił. 

Nosił wilk owce, ponieśli i wilka!

Upłynęło znów parę ładnych lat. Na łąckich polach odbywało się wielkie 
polowanie z nagonką. Polował Roman Potocki ze swoją świtą, który kupił po-
lowanie legalnie. Komitet łowiecki sprzedał mu je potajemnie, bez zezwolenia 
Rady Gromackiej oraz Bartłomieja Duszki, ówczesnego wójta Gminy Łąka.

Na odgłos strzałów i trąb grania, widok psów, zwierzyny i panów myśliwych, 
wójt kazał zwołać radnych, z którymi niezwłocznie sam udał się na pola. Zrobio-
no gwałt i awanturę, poodbierano panom strzelby i zwierzynę, a tych, którzy 
stawiali opór, pobito. 

Sprawa oparła się o sąd, napastników ukarano przykładnie grzywną i kry-
minałem. Radni dostali po sześć miesięcy aresztu, a wójt jako ojciec gromady 
i Jantek Pamuła, który również brał udział w tej imprezie (a ponoć najwięcej do-
kazywał) otrzymali po roku. 

Po odsiedzeniu tej kary Jantek czuł się nieswojo przez to, że również i w kry-
minale biją mocno, tym bardziej, że był paplą, pysk miał niewyparzony i odgryzał 
się każdemu, a nie dał rady, bo lepsi tam byli i masywniejsi od niego. Ano wojo-
wał, a wojował, aż się dowojował i wywojował. 
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Od tego czasu zaczął coraz bardziej szwankować na zdrowiu. Chodził w żół-
tym kożuchu, bo mu było wiecznie zimno. Jakaś ograżka209 trawiła jego wnętrz-
ności, kulił się nieborak i kaszlał, aż nareszcie zląkł się na dobre i kazał sobie 
księdza przyprowadzić, do którego się przyznał, że ma dużo grzechów i boi się 
umierać. I bał się jucha210 sobacza211 bo strasznie dużo nabroił i miał sumienie 
bardzo obciążone. Ksiądz go pocieszył, rozgrzeszył i zagwarantował pewne zba-
wienie, jeśli się ukorzy, będzie mocno żałował za grzechy, Pana Boga przeprosi 
i przyrzeknie Mu, że już więcej grzeszyć nie będzie, skruchę także i zadość uczyni.

Jantek, jak mógł i jak umiał, tak się zastosował do poleceń spowiednika. 
Starał się ściśle i dakładnie ze wszystkich zadań wywiązać, a gdy też i pokutę 
odprawił, już nie pozostało mu nic do roboty, tylko umierać. Toteż wyciągnął się, 
kciuki zrównał i Bogu ducha oddał, który w tym czasie na swoim królewskim wy-
godnym stolcu zasnął i nawet nie zauważył, kiedy się Jantek do nieba przekradł 
i wpakował. 

Pod niebieską bramą tumult panuje wielki i hałas. Wszystko się pcha na 
grandę jak do święconej wody, a najbardziej pruje i rozbija wszystkich jakieś 
wielkie chłopisko w żółtym kożuchu i baraniej czapce na głowie. Piotr bramę 
trzyma z całych sił i podpiera, czym może, ale sam nie daje rady i pewno nie 
zdzierży wstrzymać tego naporu, zdjęty lękiem woła Jezusa jak niegdyś na ziemi 
podczas burzy na morzu: Panie! Panie, ratuj! Bo bramę przewróci. Jezus rękę do 
czoła przyłożył, popatrzył pod słońce, spojrzał po zgromadzonych pod bramą 
niebieską duszeczkach, zapytał – Pieter? Który by to był aż taki uparty, zuchwały 
i nieustępliwy? 

Piotr oczy wybałuszył, ze strachu trzęsie go portkami i krzyczy na całe gar-
dło: O! Hajnok212, Panie! W tym żółtym kożuchu już się do zamknięcia dobiera, będzie 
bramie ważył, już wrzeciądze213 trzeszczą i zgrzytają, połamie, powywraca wszystko. 
Panie, ratunku, już po nas. 

– Cha! cha! cha! – roześmiał się Chrystus, choć nigdy tego nie czynił i ukazu-
jąc ręką zawołał głośno: Ha! Pieter, nie poznałeś go? A dyć to Jantek Pamuła, tyn, co 
się z ułanami próbował, diabła od Maryny odegnoł i sam diabłu z wora uciekł, takich 
nom tu potrzeba, chodź tu, bracie, niech cię uścisnę – i zbliżywszy się do bramy 
zaczął kiwać na niego mówiąc: A chodź no, chawok214 tu do mnie jak najprędzej, ty 
drobie, niech ci się z bliska przypatrzę. 

209  Ograżka – gorączka.
210  Jucha – drań, 
211  Sobaczy – psi.
212  Hajnok – tam.
213  Wrzeciądz – zamknięcie bramy w formie sztaby.
214  Chawok – tutaj.

Jantek runął na kolana przed Królem Nieba i Ziemi, pokorny jak baranek, 
nie śmiejąc nawet głowy ruszyć, ni słowa wymówić, tylko ze łzą w oku, myślą 
błagał Zbawiciela o zmiłowanie. Chrystus objął go łaskawym wzrokiem i z cicha 
wyrzekł: – Zmazane są winy twoje, jesteś zbawiony i osądzony. Otwirać tam bramę 
– krzyknął na Piotra. 

Ledwo ten małą szparkę zdążył uchylić, a już Jantek jak węgorz wśliznął się 
do nieba, przewracając i Piotra, któremu wszystkie klucze wypadły z ręki. Z tego 
powodu i wszystkie duszyczki, jakie tam stały pod bramą, wkantowały się do 
nieba. – Do bani i z takim klucznikiem – zawołał Chrystus widząc leżącego jak ba-
ran Piotra pod rozwartą na oścież bramą. – Napuszcioł tu hołoty, jeszcze śpiącego 
Boga Ojca ze snu pobudzą. 

W niebie tymczasem zrobiła się ciżba i szum wielki, święty Piotr dopiero 
wtedy dostał prawdziwego pietra, czyli strachu! Wrzasku narobił okrutnego, wo-
łając: Panie Boże! Narobi nam tu grandy i parkoci215 w niebie! Loboga! Niebo nom 
całkiem zawali i zburzy. Ale Pan Jezus jeszcze raz roześmiał się od ucha do ucha 
i powiedział: Piotrze, słabej wiary jesteś, a od czego tu jest św. Jerzy, co piekielnemu 
smokowi starł głowę, a od czego Paweł apostoł, rycerz niebieski, co groźnemu Mal-
chusowi od jednego machu na pięknie ucho odwalił, i wielu innych, co sobie nie z ta-
kimi radę dawali. Ale Jantek Pamuła i bez tego się opamiętał i uśmierzył, wygnać 
się też nie dał, a tak już w niebie na wiek wieków siedzieć pozostał.

215  Parkoć – tu: orgia.

Józef Ryś, Jak Jantek Pamuła dostał się do nieba. Jantek Pamuła runął na kolana przez Królem Nieba i Ziemi.
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samObójca

Dzwon o północy 

Stach miał w sobie coś z wariata, a szczególnie, gdy dobrze podpił, co mu 
się bardzo często zdarzało, a była okazja do tego, bo był dziadem kościelnym, 
więc bywał na różnych weselach, chrzcinach i innych gościnach towarzyskich, 
chociażby nawet i nieproszony, ale jako, że obrządzał216 i usługiwał przy kościele, 
miał zawsze i wszędzie wstęp otwarty i przyjmowano go bez żadnego sprzeciwu. 

Często, gęsto zaglądał on i do karczmy, a że to dzisiaj przy zapuście, toteż 
tym bardziej jej nie opuścił, czyli nie ominął. Po wypiciu kilkunastu kieliszków 
– a któregoś tam, jak się to mówi, nie z ręki – mocno mu się zawróciło w gło-
wie i opanował go sen twardy. Usiadłszy więc, położył ręce na stole, na rękach 
wsparłszy głowę, zmrużył powieki i chrapnął sobie aż lubo. A byli tam i tacy, co 
figle komuś złośliwie na swoją radość, a cudzą krzywdę wyrządzać lubili, toteż 
nie oszczędzili i Stacha, tym bardziej, że go więcej lubili od innych, to i wnet spi-
sek na niego także uknuli. 

Stach miał przy sobie zegarek, wprawdzie kiepski to był klekot, ale zawsze 
na jego potrzebę i taki musiał wystarczyć. Goście, którzy postanowili zadrwić 
ze Stacha, nakręcili zegar ścienny i jego cebulę o pięć godzin naprzód tak, że 
gdy w rzeczywistości była godzina wpół do dwunastej w nocy, to zegar ścienny 
i zegarek Stacha wskazywał już godzinę pół do piątej rano, a o piątej rano Stach 
zwykle pierwszy raz targał za sznurek od małego dzwonu, któremu Nufroś217 
było na imię. Stróż nocny zatrąbił na rogu ogłaszając nadchodzący i zbliżający 
się północek. Zbudzono więc Stacha i zwrócono mu uwagę na zegar ścienny, na 
którym obecnie dochodziła godzina piąta rano. 

Stach się żachnął nie dowierzając, jednak popatrzył na swoją cebulę, która 
tę samą godzinę wskazywała. A więc czas dzwonić na Anioł Pański, zerwał się 
jak oparzony i poleciał na zbity łeb, aby się nie spóźnić. A sprawcy? Śmiali się. 
Tymczasem ze Stacha i swego dowcipu do wypuku. Nie za długo dały się słyszeć 
dźwięki dzwonu rozbrzmiewające w powietrzu, przecinające ciszę nocną jak 
na trwogę. Najpierw pobudzili się ludzie mieszkający najbliżej kościoła, a więc 
księża, organista i służba plebańska, a dopiero później dalsi mieszkańcy wioski 
i straż pożarna, która zaalarmowała już całą gromadę. Wszyscy rozbiegli się po 

216  Obrządzać – wykonywać codzienne prace.
217  Nufroś – dzwon św. Onufry, jeden z trzech przy kościele w Łące.

wsi z gwałtem na ustach: Pali się! Pali się! A gdy nigdzie pożaru nie spotkali, zgro-
madzili się wszyscy pod kościołem i dalej wołali: Pali się! Pali się! Jedni drugich 
pytali, gdzie się pali? Ale nikt nie odpowiadał, bo też i nikt nie wiedział, a dzwon 
nie przestawał jęczeć, bo Stach jednym cięgiem targał go nieustannie z całej siły, 
dopóki nie znalazła się na niego ukróta218. 

Dopiero jak tam poszedł organista Michał – a był to chłop przy dobrej 
pamięci, tylko trochu chromał na jedną nogę i z tego powodu nosił zawsze przy 
sobie dosyć sporą laseczkę, i nigdy się z nią nie rozstawał, a że chłop był ciężki, 
opasły i brzuchaty, to też i laseczka musiała być mocna, gruba i twarda – jak mu 
wlepił tych tarniówek219 może ze dwadzieścia na pierwszą porcję, a potem już 
grzał dobrze i długo, bo nie wiedział, kiedy przestać, toteż Stachowi ze strachu 
wyleciał sargut220 z ręki w oka mgnieniu, a z bólu po ścianach skakał i wił się 
w prochu jak piskor w soli, nie wiedząc, co ma czynić ze sobą. Stach stawał się 
siwy i skóra na nim pęczniała, bo organista miał ciętą rękę i rąbał dobrze. Przy-
patrywał się także tej egzekucji ksiądz dziekan, stojąc w drzwiach dzwonnicy, 
ale nie chciał jakoś interweniować w tej sprawie do nikogo. Stach poleżał chwilę 
w dzwonnicy niczym się pozbierał i opamiętał po tych organistowych okładach. 

218  Ukróta – ukrócenie.
219  Tarniówka – tu: uderzenie laską.
220  Sargut – węzeł na sznurze od dzwonnicy.

Józef Ryś, Samobójca. Organista grzał dobrze, a nie wiedział, kiedy przestać.
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Ludzie zaś robili zgiełk i harmider wielki pod kościołem, czekając na jakieś 
wyjaśnienie, co się stało i na co to dzwoniono o tym czasie w nocy? Dopiero 
teraz wystąpił ks. dziekan i przemówił do ludzi, że nic nie zaszło nadzwyczajne-
go, zalecając im, aby się rozeszli do swych domów i spali spokojnie, ponieważ 
pożaru nie ma nigdzie, chyba że w głowie Stacha kościelnego się paliło, bo może 
przy dzisiejszym zapuście za dużo wypił, coś mu się we łbie poplątało i jakiś 
bies zasiadł mu na mózgu, ale to nic! Jest nadzieja, że po tych bukach, które od 
czcigodnego pana organisty odebrał, może się poprawić i nie będzie was wię-
cej z waszych legowisk po nocach zwodził, zresztą nie tylko on winien, również 
i z jego zegarkiem też coś jest nie w porządku, bo teraz jest dopiero północek, 
a jego młynek już piątą godzinę rano wskazuje i on to pewno pijanego Stacha 
w błąd wprowadził. – Myślę, że od dziś dnia Stach będzie musiał swoją cebulę w ko-
minie powiesić – orzekł ks. dziekan.

Ponieważ Stacha znali wszyscy dobrze z jego wariackich poczynań, toteż 
nikt się bardzo nie dziwił temu zdarzeniu. Ludzie się pomału rozeszli każdy 
w swoją stronę, a tylko Stach w przydrożnym rowie moczył stroskaną głowę, 
przykładając zimne okłady na zbite, boleściwe ciało. W takim to stanie nadybał221 
go jemu podobny jego kolega Karol, z którym często razem popijali i razem się 
za łby wodzili. Doprowadził go do domu oddając w ręce małżonki, która wcale 
się nim nie ucieszyła i przyjęła go tylko z musu, z chłodną bardzo obojętnością. 
I byłoby wszystko dobrze, gdyby nie to, że nazajutrz Stach dostał wyrok zwalnia-
jący go ze służby kościelnej, bo już za dużo tego wszystkiego i tych jego niecnych 
wybryków. 

W domu Stacha z tego powodu powstał wielki i niespodziewany harmider, 
ponieważ z tej służby utrzymywał on całą rodzinę, składającą się z żony i trzech 
córek, a więc czworo głów patrzyło po prostu na jego ręce i tę dziadowiznę, 
co on na parafii uzbierał. Teraz niebawem mieli pozostać prawie bez kawałka 
chleba, a więc urwanie głowy i rozpacz niemała opanowała ich mózgi. Modlono 
się do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na ofiarę do św. Antoniego dawano, 
śpiewano pieśni do św. Rocha i innych świętych pańskich i nic nie pomogło. Na 
razie diabeł wziął tę sprawę w swoje ręce. 

Stach prześladowany przez swoją żonę i córki, zrozpaczony wpadł w dziką 
furię i prawdziwą szewską pasję, a opętany przez czarta uczynił wielką awantu-
rę w domu. Zbiczował i sponiewierał żonę i dzieci, porozbijał garnki i wszelkie 
naczynia kuchenne. Potłukł wszystkie graty domowe tak, że tylko gołe ściany 
pozostały. I tak się zgniewał siarczyście, że jeszcze dziś postanowił sobie życie 
odebrać. Poszedł więc na górę i tam na babie od komina222 zaczął z głośnym 

221  Nadybał – odnalazł.
222  Baba – daszek nad piecem a. zatyczka do komina robiona z grochowin, owiniętych w starą 
płachtę lub worek, żeby w zimie zimno kominem do izby nie szło.

łoskotem toczyć wielki tasak od krajania kapusty, aby sobie krztusi223 nim poder-
żnąć. Naumyślnie robił dużo szczęku i zgiełku tym kapuśniakiem, aby jak najbar-
dziej nastraszyć domowników i tym samym pobudzić ich do czulszego żalu i lito-
ści oraz szybkiego i skutecznego ratunku. Ale oni mieli już dość tych Stachowych 
łajdackich i pijackich wybryków i dziś postanowili już Stacha nie ratować. – Niech 
już raz zdechnie – pomyśleli sobie – ten pies zuchwały i niegodziwy. 

Gdy Stach robił jak najwięcej łoskotu i zaczął charczeć niby to już dogory-
wać, to one, Boże obraniaj, aby śmierci nie spłoszyć, stały sobie spokojnie i ci-
chuteńko w sieni przy drabinie za kominem, na którym on nóż zataczał, modliły 
się o szczęśliwą śmierć dla niego, ofiarowując wszystkie paciorki za jego grzesz-
ną, nieszczęśliwą duszyczkę, aby Bóg miłosierny miał ją w swojej opiece, nigdy 
jej nie opuścił, do królestwa w niebiesiech i do chwały swojej przenajświętszej 
przyjąć ją raczył. 

Ale dusza Stacha harda była i rogata i nie chciała tak prędko z niego wy-
łazić, jakby sobie one tego życzyły i niepilno jej było jeszcze do owych rajskich 
rozkoszy, o które one dla niego tak bardzo Boga napastowały. Ktoś powiedział, 
że wolałby tu na ziemi świnie paść, jak królować w niebiesiech. Zastosował się 
też i nasz Stach do tego powiedzenia. Zaledwie poczuł żelazo i ostrze na swo-
im głytoku224, zaraz przejęła go trwoga, zdrętwiała mu ręka i rzezak z głośnym 
dźwiękiem upadł na powałę. A Stach? Słysząc modlitwę za konających, tak się 
nią mocno rozczulił, przejął i rozsierdził, że dopiero teraz wściekł się na dobre. 
Opanowany szałem niezmiernego jadu skoczył z góry prawie na łeb i począł młó-
cić za porządkiem, co było – i ludzi, i graty, jakie jeszcze pozostały po pierwszym 
ataku, a nawet i łachy na sobie, i na swoich najbliższych darł na drobne strzępy. 

Bo Stach jeszcze nie był zarżnięty, on tylko próbował i udawał samobój-
stwo, a w rzeczywistości czekał, kiedy go przyjdą ratować i przepraszać. A więc 
bił i krzyczał: A wy cholery! Zamiast mnie bronić od śmierci, to wy się modlicie, abym 
najprędzej ducha wyzionął? Cekaj jo ci dom! Jo wom pokażę – i w coraz to większy 
szał zapadał i odbijał na niewinnych i najbliższych mu osobach te buki, co w nocy 
od organisty Michała wyfasował.

Potęga różańca św. 

Stach był fanatykiem religijnym. Wierzył na oślep we wszystko, w rozmaite 
rzeczy nadprzyrodzone – a więc zjawiska mistyczne, czary, duchy złe i dobre, 
cuda i objawienia, błogosławieństwa, poświęcenia. To dawało mu ostoję i silny 

223  Krztuś – gardło.
224  Głytok – gardło, przełyk.
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grunt pod nogami, o czym choćby i teraz, zaraz, w dalszym ciągu tego opowiada-
nia się przekonacie. Na ten gwałt i krzyk naschodziło się niemało i tłumu – bab, 
chłopów i dzieci. Żadnym sposobem, ani siłą nie dało się ułagodzić i uspoko-
ić Stacha. Nie pomogły perswazje, prośby, ni groźby. Dopiero jedna z poboż-
niejszych dewotek wpadła na pomysł i wyczuła, co może być najskuteczniejsze. 
Wzięła więc duży i silny różaniec, podeszła od tyłu i niepostrzeżenie zarzuciła mu 
niby lasso, czyli orkan na szyję. Gdy poczuł już ten halsztuk225 na sobie, wówczas, 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, uspokoił się natychmiast zupełnie. 
Zmiękł jak masło na gorącym ziemniaku i stał się pokorny jakoby apokaliptyczny 
baranek, wierząc w to, że już zły duch odstąpił od niego. Stach już dzisiaj różańca 
z siebie nie zdejmował. Bał się bowiem, aby znów coś złego nie przyplątało się 
ku niemu. Wiedział i czuł to, że z różańcem na szyi nieprzystojnie by było czynić 
takie bezeceństwa i zberesy, więc zachowywał się jak trusia. Niejeden grzesznik 
opamiętać się może, gdy świętości na sobie poczuje. 

Zdawać by się mogło, że już nie ma ratunku, ani żadnego sposobu na 
uspokojenie i uśmiercenie Stacha. Tym czasem łaska Boża czuwa nad każdym 
i znalazł się cudowny, i z tak wielką mocą działający środek, który momentalnie 

225  Halsztuk – chustka na szyję.

Józef Ryś, Samobójca. Zarzuciła mu różaniec na szyję.

poskutkował i Stachowi spokojność przywrócił. I ktoś by powiedział, że nie ma 
cudów, a to przecież cud żywy i namacalny. Nawrócony Stach świętością pałał, 
tylko nie miał go kto na świętego beatyfikować. Oj! Gdyby to był Kostka226 albo 
jaki Odrowąż227 w wiekach średnich, mielibyśmy nowe objawienie dwudziestego 
wieku. Aby do reszty ugasić mocno gorejącą jeszcze za życia Stachową duszycz-
kę, dano mu odrobinkę wódki, gdyż skarżył się na silne bolenie brzucha. To go 
już do reszty udobruchało i zupełnie uspokoiło. 

Rozgrzeszenie

Teraz z kolei pomyślano, co by to począć, aby znów księdza dobrodzieja 
ugłaskać i obłaskawić, bo rzecz tego bardzo wymagała. Poszły więc żona z córka-
mi do niego i na klęczkach błagały o litość i zmiłowanie, już nie nad Stachem, ale 
nad nimi samymi. Ksiądz okazał się dosyć łaskawym, nie dawał się nawet długo 
prosić i kazał Stachowi zaraz powrócić do pracy, ale postawił warunki. Ów wielki 
grzesznik i przestępca miał przyjść natychmiast do spowiedzi, serce skruszyć, 
szczerze się z całego życia wyspowiadać i pokutę solennie odprawić, która mu 
zakazywała pod wielką karą chłosty i utraty pracy przez rok cały nawet patrzeć 
na wódkę. Nie wolno mu było wypić ani kieliszka. Ponadto dwa sągi drzewa 
u księdza na plebanii miał porżnąć i, co najgorsze, to od organisty Michała dwa-
dzieścia pięć twardych oblewanych odebrać. 

Stach zgodził się na wszystko. Słowa dotrzymał, ściśle i dokładnie pokutę 
odprawił, a gdy rok minął, ksiądz dziekan go rozgrzeszył i na przeprosiny cztery 
kielichy wódki nalał i przy stole ugościł. Kazał mu tylko jeszcze iść i pana or-
ganistę przeprosić. Stach po tych czterech głębszych, które dostał od księdza 
plebana, był już trochę pijany. Na samo wspomnienie o organiście ślepie mu 
się zaświeciły jak dzikiemu kotowi, ale poszedł, bo jegomość dobrodziej kazali. 
Gdy ujrzał przed sobą swego groźnego prześladowcę, który mu zaczął prawić 
morały, nie ścierpiał i zamiast go przeprosić, wpadł w złość – bo był, jak wiecie, 
gorączka i raptus – dostał szerszeniego jadu, rzucił się na organistę i zaczął go 
kąsać dotkliwie obelżywymi słowami. Między innymi tak mu powiedział: O tu 
mnie pocałuj – pokazując mu tyłek od portek i tak mówił dalej: – To mnie gospo-
darz ksiądz jegomość dobrodziej podarowali, a ty parobek nie podarujesz? 

Organista już zaczął się oglądać za palicą, ale Stach nie chciał ryzykować 
i w porę się wymizgnął, a z sieni jeszcze krzyknął: Mom cie dziesik, ty czarny psie, 
myślisz, że będziesz mnie pałami okładał? 

226  Św. Stanisław Kostka.
227  Św. Jacek Odrowąż.
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I tak się zakończył konflikt Stacha z kościołem. Nie raz jeszcze, ani nie dwa 
Stach się upijał i zięć jego na swoich barach musiał przenosić go przez wilcze 
doły i kałuże do służby kościelnej, jak św. Krzysztof Jezusa, ale jakoś mu tak 
uchodziło, bo się znów umiał księdzu podlizać, a ten znów miał taką słabość do 
niego i wszystko mu przepuszczał. Gdy Stacha naszła melancholia do pijatyki 
(a często go nachodziła), to już nic nie pomagało, chociażby nawet nie miał pie-
niędzy. Używał wówczas najrozmaitszych sposobów, aby tylko o coś zawadzić. 
Jak były gdzieś wesela, zabawy, to szedł i trzy mile. Gdy już nie było, szukał so-
lenizantów i solenizantek, aby im powinszować i tak czy owak zawsze musiało 
się coś znaleźć. Czasem chodził od chaty do chaty i uskarżał się na straszne 
boleści w brzuchu, więc trafiali się tacy, co mu dawali na uspokojenie po parę 
kielichów. Gdy tak poprawił w paru domach, to i ból ustawał. Raz tylko jedna 
pani źle go zrozumiała (a znała się trochę na leczeniu) i zamiast wódki podała 
mu dwa kielichy rycynusu. Skutek był nadspodziewanie szybki. Niedługo zeszło, 
a nasz Stach galopem musiał lecieć tam, gdzie król piechotą chodzi. Nie bardzo 
też prędko stamtąd wyłaził. Pognało go tak ze dwa tygodnie, toteż klął na ową 
panią siarczyście, która tak z niego zadrwiła, mówiąc: Ażeby ci wól wykrzywiło, ty 
cholero niedobra za moją zniewagę. 

Józef Ryś, Samobójca. Śladami św. Krzysztofa.

Stach lubił niejednemu zaleźć za skórę i srodze dokuczyć, a także do bitki 
był skory i nieustępliwy. Ja wiedząc o tym, jaki on jest kozak, bo nieraz się chwa-
lił i opowiadał o swoich łajdackich wybrykach, postanowiłem go wypróbować 
i przekonać się o prawdziwości jego słow. Było to na jednym weselu. Stach miał 
już dosyć w czubie i zaczął się wałęsać po kątach szukając (jak to powiadają) ja-
kiejś okazji, ażeby kogoś zawadzić, a że nie było nijakiej okazji, więc ja musiałem 
postarać się o nią, gdyż lubiałem takie i tym podobne komedie. Upatrzyłem więc 
sobie drugiego takiego samego zawadiakę, jakim był Stach, tylko jeszcze spryt-
niejszego od niego i mocniejszego. Podjudziłem go, aby nalał Stachowi dobrze 
sadła za skórę, a podkropiłem go jeszcze obficie wódką. Pijakowi nie trzeba było 
dużo nagadywać, ani dwa razy powtarzać. Przyczepił się jak pluskwa do Stacha 
i już chryja. Stach jak żbik skoczył mu do ślepi i z paurami, ale co z tego, kiedy ten 
miał dłuższe ręce, złapał Stacha za gardziel, przycisnął mocno do ściany i dusi. 
Stach z początku próbował się oganiać, bronić się rozpaczliwie i odpychać od 
siebie napastnika, ale cóż, kiedy nic z tego nie wyszło, bo przed tym niezmier-
nym potworem nie było żadnej skutecznej obrony, ani ratunku. Ja też naumyśl-
nie i celowo takiego przeciwnika wybrałem, coby mu Stach nie dał rady i aby go 
nauczyć, przekonać i dać mu nauczkę na zawsze, czym naprawdę chłopskie ręce 
pachną i przestał się raz na zawsze przechwalać ze swoją siłą i głupimi wybry-
kami. 

Teraz właśnie znalazł się w takich rękach, z których w żaden sposób nie 
mógł się wyrwać, bo przeciwnik miał siłę w sobie piekielną i tak zacisnął pazury 
na Stachowej cienkiej grdyce, że żadnym sposobem nie dało się tych paści roz-
chylić. Stach zesiwiał jak śliwka, bo dech w nim całkiem zaparło, oczy wylazły mu 
na wierzch i jęzor, a z ust krwawa piana zaczęła się toczyć. Z początku wył z bólu 
i wzywał pomocy, a potem charczał i chrapał tylko na przemiany. Pomoc na razie 
znikąd nie nadchodziła, a tu Stach prawie że dogorywał. Gardło jego tak mocno 
tkwiło w ręku upartego napastnika, jakby w jakich klubach, a ten jeszcze drugą 
ręką klupał228 zamaszyście po Stachowej obnażonej łysinie. Teraz nie wypadało 
inaczej tylko rękę napastnika piłką oderżnąć od Stachowej grdyki. Ale i bez tego 
się obeszło, gdyż zawezwałem paru mocniejszych chłopów na ratunek, którzy 
pomogli i napastnika zuchwałego od Stacha oderwali. 

Stach zmęczony, zbity i zduszony upadł w sieni za kominem na ziemię, skąd 
my go przenieśli na stępę pod przydach i tam położyli. Dziś już więcej nie dał 
się namówić do bitki. Gdyśmy go zachęcali, aby swoje odwetował, stawiał się 
sztorcem i cichym głosem seplenił: Dziś już nie, kiedy indziej – i przestał mówić, 
bo miał w karku zgniecione kręgi i był bardzo licheńki. Za kilka dni Stach już 
przyszedł do siebie, znaleźli się znów razem obydwaj ze swoim przeciwnikiem 
na innym weselu. I tu również zacząłem pracować nad tym, aby ich także złączyć 

228  Klupać – pukać.
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razem i skojarzyć do bitki. Ja namawiałem Stacha, a basista jego przeciwnika. 
Stach zbuzowany przeze mnie ruszył z fantazją do tańca. Zaś przeciwnik jego, 
już nakręcony przez basistę, ubliżał Stachowi i potrącał go w tańcu, a nawet 
i nakrycie zrzucał z głowy, którym Stach ochraniał i zakrywał swoją łysinę. Tego 
już było Stachowi za wiele i zaczął zgrzytać zębami, ale już nie był teraz głupi, bo 
nie czuł się na siłach i nie był pewny wygrania. Nieraz mu się już wody nalało do 
uszu, więc postanowił uważać i wszystko planował z rozmysłem na zimno, nie 
palił się i nie gorączkował, lecz czekał okazji, aby się rzucić na przeciwnika nie-
spodziewanie, zdradziecko i podstępem. Uderzyć na niego z góry, jak jastrząb 
znienacka, zmiażdżyć go od razu, gdyż oko w oko Stach nie miał żadnej nadziei 
na zwycięstwo, a jeśli mu się cudem udało, to była to jedna szansa na sto. Stach 
i tak bardzo dużo ryzykował. 

Ja zniecierpliwiony długiem czekaniem, kiedy to się nareszcie rozpocznie, 
mruganiem dawałem Stachowi znać, aby już napadał, ale Stach był uparty, pa-
nował nad sobą i kiwnięciem głowy odpowiadał mi, że jeszcze stosowna chwila 
nie nadeszła. Dopiero gdy już przeciwnikowi znudziło się i uprzykrzyło Stacha 
narowić, uspokoił się zupełnie, usiadł na ławie i sen nietwardy naszedł na oczy, 
wtedy Stach wykorzystał moment, popluł silną pięść złożoną w twardy kułak, 
rzucił się jak żbik na przeciwnika i zaczął z całej siły szybko grzmocić między oczy 
po nosie, wargach i zębach, i gdzie się dało niczym cepem na boisku. Twarz prze-
ciwnika zaczerwieniła się krwią, a oczy mgłą zaszły. Niczym się opamiętał i zro-
zumiał, co się stało, już był zbity na kwaśne jabłko, a Stach umknął jak strzała. 
Przeciwnik puścił się wprawdzie za Stachem w pogoń, ale ten już nieraz sparzo-
ny na gorącym umiał dmuchać na zimne i dziś już niegłupi, zawczasu zerwał się 
do ucieczki i w porę zdążył umknąć, zamknąć się w dzwonnicy i silnym drągiem 
podeprzeć. Przeciwnik w ślad za nim przypadł do dzwonnicy, kilka razy z jadu, 
całą siłą pięściami w drzwi walił, ale to nie dało żadnego rezultatu. I cóż mógł 
więcej zrobić? Mury grube, nie wygryzie, a okna wysoko – też nie wyskoczy. I tak 
się skończyło. Tym razem szczęście dopisało Stachowi. Niejednemu tylko świeci 
słońce na niebie. 

Stacha coraz częściej nachodziła mania samobójstwa. Chodził on nawet 
do zakonnic niepokalanek przy zakładzie sierot w łąckim pałacu, aby mu one 
coś dopomogły i podały skuteczną receptę na jakiś dobry sposób do pozbycia 
się i odegnania od siebie tej natrętnej złej myśli. Nabożne mateczki radziły mo-
dlitwę, rozpamiętywanie Męki Pańskiej, post, pokutę, ale to wszystko było dla 
niego za trudne i ciężkie. On chciał lżejszym sposobem dostać się do nieba, bez 
pokuty pozbyć się tych wszystkich naleciałości i niecnych pokuszeń, toteż co-
raz częściej się upijał i przy pierwszej lepszej sposobności czy okazji zły bies go 
napadał. Leciał wówczas z postronkiem na boisko do wieszania lub też topić 
się do Starego Wisłoczyska. Najbliżsi z jego otoczenia, którzy chcieli na własne 

oczy oglądać samobójcę podczas akcji i modlić się za jego ulatującą duszyczkę, 
a może ją zobaczyć w jakiejkolwiek postaci rozstającą się z nieszczęśliwym cia-
łem topielca, lecieli za nim i najczęściej zastawali go nad wodą siedzącego na 
pniaku i moczącego sobie nogi, bo już go mania samobójcza opuściła, zła myśl 
ominęła i daleko od niego odbiegła. Tak się często, gęsto zdarzało. 

Nosił on też przy sobie wyżej wspomniany zegarek, który wskazywał mu 
godzinę, kiedy ma się zjawić do służby kościelnej, a jawił się zawsze z wielką 
punktualnością. Zegarek ten wykorzystywał on jeszcze w innym celu, a miano-
wicie, gdy próbował targnąć się na swoje życie, to zawsze patrzył na niego, aby 
to było w piątek o godzinie trzeciej po południu, bo w ten dzień i o tej porze sko-
nał Zbawiciel Jezus Chrystus na krzyżu i każda konająca duszyczka w tym czasie 
ma doznać tej łaskawości i prosto do raju się dostać. Tak słyszał od starszych 
pobożnych ludzi i tego ściśle się trzymał, i tak też postępował, a że był skłonny 
do różnych mistyfikacji i miał silną wiarę w sobie, to i w to mocno uwierzył, bo 
chciał koniecznie dostać się do tego nieba i to lekko, bez żadnego trudu, toteż 
i z tej okazji do zbawienia nie rezygnował, a starał się wykorzystać to koniecznie 
i zastosować do siebie, ale mu zawsze coś w tym przeszkodziło. 

Miał on podobnego sobie kolegę, którego również nagabywała mania 
samobójcza, a nazywał się Karol. A że na frasunek dobry trunek, toteż często 
razem zasiadali do kieliszka, marząc o samobójstwie o 3. godzinie w piątek i tak 
im tymczasem życie upływało. 

Karol urodził się w roku 1908. Na chrzcie rodzice nadali mu imię Bolesław, 
ale ksiądz się uparł i nie chciał słyszeć o tym, mówiąc: To wy byście Pana szydła-
mi229 bodły – mając na uwadze rebelię z 1846 roku – a pańskie imiona swojem 
szczeniakom byście na chrzcie św. nadawali? A wy, chamy! I ochrzcił Karolem, bo 
takie imię na dzień dzisiejszy gdzieś w kalendarzu wygrzebał. Gdy się ojciec ma-
łego Karolka o tym dowiedział, złapał nowonarodzone i fałszywie jego zdaniem 
ochrzczone dziecko, z przekleństwem odniósł je na plebanię i rzucił je plebanowi 
pod nogi wołając: Jeśli chcesz tak samowolnie rozporządzać i krzcić, jak ci się żywnie 
podoba, to sobie go chowaj, ty klecho zasobaczony – zaczął się nad jegomością 
natrząsać i do bitki skakać. Byłby może ksiądz i coś oberwał, ale prędko poszedł 
po rozum do głowy i czując coś złego, nie chciał ryzykować. „Lepiej uniknąć”, 
pomyślał i uszedł do drugiego pokoju, gdzie się na wszystkie spusty zabarykado-
wał. Mały Karolek tymczasem pozostał na plebanii i chował się dotąd, dopóki się 
jego ojciec nie upomniał i nie przyjął do domu. Rok Karolek przeleżał w kołysce 
i jakby urok ktoś rzucił na niego, ani krzty nie podrósł, dopiero po roku drgnął 
cośkolwieczek. A ksiądz od tego czasu zaniechał przy chrztach posługiwania się 
taką metodą.

229  Szydło – narzędzie do wykonywania dziur w skórze.



274 275

V. opowiadania V. opowiadania

Kulawy Diabeł

Karola już od młodego chłopca prześladowały różne dziwne wizje, straszy-
dła, objawienia i złe duchy. Służył on u zamożniejszych gospodarzy za pastucha, 
a był taki zwyczaj, że pastuchy nocą wyganiały konie na paszę, co się często 
i Karolowi przytrafiało. 

Raz miał on takie zdarzenie, a było to już dobrze po północy, że pasąc konie 
na „Pogorzałach” naprzeciw cmentarza, za daleko się od nich odwlókł i to go 
zdradziło. Mały i młody wówczas jeszcze Karol był bojaźliwy, popatrzył w stronę 
cmentarza i zdało mu się, że jakieś biało mgliste postacie wychodzą stamtąd, 
pojawiają się z wolna i zbliżają ku niemu. Przelęknięty takim widokiem, zaczął 
siarczyście uciekać, a gdy się obejrzał zobaczył jeszcze inny obraz za sobą. Był to 
jakiś kulawy diabeł w postaci ognistego bawoła, który słaniając się kuśtykał, ile 
miał sił, za nieszczęśliwym Karolem uciekającym bez pamięci w kierunku swoich 
koni, pozostawiając kulawego diabła daleko w tyle. Gdy Karol dopadł do koni, 
już jego dziadek nieboszczyk czekał, aby go jak najszybciej na konia podsadzić, 
bo sam jako małe pacholę nie dałby jeszcze rady na grzbiet koński się wyskro-
bać230. Gdy się to stało, konie zaparskały z wielkiego strachu, z miejsca galopem 
ruszyły, lotem błyskawicy rwały i wichrem Karola poniosły do domu. 

Dobrze się stało, że dziadek Karolowi pospieszył z pomocą, bo gdyby nie 
to, Karol byłby przepadł z kretesem bez wieści. Diabeł zaborukał231 ze złości, 
przeklinając swoje nieszczęsne kalectwo i zniknął jak sobaka232 w nocnych ciem-
nościach, a pozostała tylko cisza, chłodna rosa i dusza nieboszczyka, św. pamię-
ci Karolowego dziadka, która niknąc w rannej przedświtnej mgle, z poszumem 
lekkiego wiatru i szmerem cmentarnego sitowia, powracała na swój wieczny 
odpoczynek. Jutrzenka zeszła już z obłoków na ziemię. Na łąkach odezwały się 
derkacze i przepiórki. Na wschodnim skrawku nieba ukazała się różowa smużka, 
oznajmując wczesny letni poranek. Był brzysk233. Zaczęło świtać. Świat budził się 
do życia. Uratowany Karol zasypiał.

Huragan

Czas płynął. Mijały chwile, dni, godziny i lata całe. Jak każdy, tak i Karol prze-
szedł różne fazy i okresy swojego życia. Los nie szczędził mu przypadków ani 
złych, ani dobrych. Niejedno przeżył, dużo wiedział, widział i słyszał. Był na wo-

230  Wyskrobać się – wdrapać, wspiąć się.
231  Zaborukał – zaburczał.
232  Sobaka – pies.
233  Brzysk – brzask.

zie, pod wozem i z niejednego pieca chleb jadał. Z małego i słabego chłopca 
przeistoczył się w tęgiego parobka – ktoś powiedział, że urósł jak badyl, a mu-
skuły dostał jak żabie uda, za co się Karol odgrażał i srożył niemiłosiernie. 

Nareszcie, jak każdy, tak i Karol musiał się ożenić, założyć ognisko domowe 
i rodzinę. Jaga nie była szpetną, ani złą żoną. Pożycie małżeńskie także nie naj-
gorzej im się ułożyło. Jaga przychowała mu dwóch tęgich synów, którymi on bar-
dzo się cieszył. Porzucił teraz służbę i ciężką pracę u ludzi i z parobka stał się peł-
nowartościowym gospodarzem, bo dostał ładną działkę pola z reformy, do tego 
doszedł jeszcze posag za żoną, co razem stanowiło podstawę do życia. Byłoby 
to wszystko dobre, gdyby nie przeszkody, które stają na drodze ludzkiego życia, 
a różne klęski żywiołowe i elementarne niszczą zabiegi i pracę człowieka! Tak 
samo i z Karolem się stało, najpierw zniszczyła go powódź z roku 1934, następ-
nie wojna i hitlerowska okupacja, nareszcie straszny huragan, który nawiedził 
niespodziewanie zachodnią część naszej wioski, 20 maja 1961 roku powyrywał 
drzewa z korzeniami, zniszczył dachy i zdewastował budynki, po których zostały 
tylko połamane gruzy i na ich miejscu trzeba było od fundamentu stawiać cha-
łupy nowe. Była to ciężka i trudna do przebycia chwila. Chaty, stodoły i inne za-
budowania waliły się z wielkim hukiem i łoskotem pod tak olbrzymim naporem 
rozhukanego żywiołu. Dachówki jak nietoperze fruwały powietrzem grożąc na 
każdym kroku zabójstwem. Lęk i przerażenie opanowały wszystkich przeżywa-
jących tę straszną chwilę. Na szczęście wypadków śmiertelnych w ludziach lub 
inwentarzu żywym nie było.

Libacja

Noc była piękna, gwiaździsta i pogodna, jak zwykle po silnych burzach 
i deszczowych nawałnicach. W domu Karola obliczano szkody i ustalano pomoc 
doraźną, najwięcej poszkodowanym i nieszczęśliwym ofiarom tego nadzwyczaj-
nego wypadku. Narada trwała do późna w nocy, co było połączone – jak to zwy-
kle bywa – z małą gościną. Wypito przy tym trochę wódki i piwa, co pobudziło 
tkliwszych uczestników do większego jeszcze żalu i litości. Do tych najdoszczęt-
niej zniszczonych należał także i Stach, i jemu kurny domek rozdarło – bo on 
dobrego nie miał – był także bez dachu nad głową i również rozżalony między 
nieszczęśliwymi tu się znajdował, a dosyć miał już w czubie i coś mu się zaczęło 
w głowie kręcić, i mylić, a znów jak zwykle na tle tego przeklętego samobójstwa 
popadł w jakąś niesamowitą rozpacz i zmorę, która go zaczęła nękać nie do 
przeżycia. Z tych sentymentów i pijatyki zaczęły wszystkich uczestników rozbie-
rać rozmaite dolegliwości i spazmy. Trzeba było koniecznie oddawać to wszyst-
ko, co spożyli dzisiaj podczas tej tak miłej i wesołej libacji.
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Więc zaczęli się pomału rozłazić, po podpłociu i zastodolu. Zniknął także 
gdzieś i Stach niebożątko. I Karol, gospodarz tego domu, też gdzieś się zawieru-
szył. Pozostała tylko opróżniona goła izdebka, w której dopiero co odbywały się 
wyżej wspomniane wiekopomne bachanalia. U środkowego tragarza uwieszona 
była licha naftowa lampina, która słabym tlejącym płomykiem rozświetlała co 
nieco zadymione i okopcone mieszkanie. Po izbie porozrzucane były w nieładzie 
stołki, łachy i rozbite szkło. Na stole stały flaszki z niewypitymi jeszcze trunkami, 
a za stołem siedział sobie dosyć pokaźnej tuszy urzędnik z komitetu szacujące-
go szkody i niosącego doraźną pomoc osobom pokrzywdzonym przez tak sro-
gi żywioł. Trzymał on za kark dorodną gospodynię, żonę Karola i tak jej prawił 
szeptem do ucha: Jaguś, Jaguś moja kochana, jak ja Ciebie nawidzę, jak ja ciebie 
lubię. Żebyś ty wiedziała, co mnie się dzieje bez ciebie. Dzień i noc jeno myślę o tobie 
i tęskność mnie rozbiera okropna za tobą, jak cię nie widzę, a wciąż mi się patrzeć 
chce na ciebie. W ten sposób i tym podobnie wyznawał jej swoje gorące uczucia, 
a przy tym tulił ją mile do swojego łona i przyciskał mocno do serca, nie szczę-
dząc także słodkich całusów, za które ona odwzajemniała mu się z nawiązką, 
obiecując jeszcze większe miłowanie. 

Dobrze im tak było, tak się też trzymali oszołomieni miłością i sobą, nie 
dbając o żadne następstwa. Bury kot drzemiący na piecu był jedynym świad-
kiem tej tak miłej i gorącej pieszczoty. Co było dalej? Kot tego nie wyjawił i nie 

Józef Ryś, Samobójca. Kot był świadkiem i lustro.

powiedział nikomu. Jaga tylko przy obliczaniu szkód poczynionych przez groźny 
huragan największą dostała zapomogę, ponieważ najwięcej wbiła się w pamięć 
urzędnikowi szacującemu szkody żywiołowe po huraganie. Karol, jej mąż wybu-
dował sobie lepsze stajnie i stodoły, a Jagi nie ubyło: Rzuć kamień w wodę, a woda 
się zejdzie! Podczas wyżej opisanej sceny, która odbywała się w izbie z Jagusią 
i urzędnikiem państwowym, po zagajnikach jakoby te wartowniki, co miały Pana 
Jezusa w grobie pilnować, posnęli, Pan Jezus z grobu uleciał, a oni spali sobie 
snem twardym i spokojnym. Tak to biedne dziady, ofiary strasznego huraganu, 
umiały sobie wynagradzać swoje zgryzoty i udręczenia, aby zapomnieć. A dalej 
niech się świat wali i niech się wola boska dzieje.

Dobry trunek na frasunek!

Karol, gospodarz powalonego przez huragan obejścia, zamiast czuwać nad bez-
pieczeństwem domu i przypilnować czci swojej kochanej małżonki, powlókł się 
w ciche ustronie nad sadzawką, tam gdzie w krzakach kwilą słowiki, a gwiazdy 
odbijają swe blaski w czystej i spokojnej przeźroczy wody. Tu schronił się w gę-
stwinie, aby go nikt nie uwidział, zrobiło mu się przyjemnie i miło, tak jakby mu 
się coś chciało według swojej potrzeby, spuścił nawet porcięta i tak zasnął. Byłby 
spał długo, bo sen miał twardy i słodki, ale mu coś przeszkodziło i przerwało. 
Usłyszał jakby we śnie krzyk przeraźliwy, a gdy się przebudził i ocknął, krzyk jesz-
cze raz się powtórzył, a coś szereputało się234 po baduni235 i stękało. Była to noc 
późna, więc się Karol wzdrygnął. Strężoga go przeszła i trwoga, bo był to chłop 
bojaźliwy. Zjęty strachem i wielkim lękiem zaczął się żegnać i modlić odmawia-
jąc wszystkie pacierze, jakich go kiedykolwiek tatuś i mamusia nauczyli i jakie 
sobie w tym strachu mógł przypomnieć. Mrok był gęsty, więc nie mógł zobaczyć, 
co tam w ciemnościach się kryje, co się dzieje i co tam majaczy. Wytęża wzrok 
i jakieś cienie rozeznaje, ale kształtu nie może rozróżnić. „Cóż to za zwierz?”, 
myśli. „Ryba nie ryba? Smok? Skąd się by tu wziął? Krokodyl? Także nie! No to co 
inne? Najprędzej to chyba pewnie zły duch obrał tu sobie swoje siedlisko. Wszel-
ki duch Pana Boga chwali i ja Go chwalę, bom stworzenie jego”. Karol zaczął się 
znów żegnać ze strachu, bo w strachy mocno wierzył i bał się ich ogromnie, ale 
teraz wziął się na odwagę, bo mu już było wszystko jedno. Albo! Albo! Westchnął 
jeszcze do Boga i strasznie krzyknął z całej siły: Co się tu dzieje? Kto tu jest? 

– A to jo – odpowiada jękliwym głosem topielec. 
– Co za jo? Godoj wyraźnie, bo ciemno i trudno uwidzieć, trzeba dopiero poznać 

po głosie. 
– A to jo! Jo! Karolku, ratuj mnie. 

234  Szereputać się – tarmosić się, szarpać się.
235  Badunia – bagno.
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– Ty Stachu? A co ty tu robisz? 
– Topię się, bracie! Loboga, ratuj jak najprędzej. 
– To czego się topisz? 
– Bo jo się chciał wieszać na krzoku, ale się gałąź urwała i wpadłem do wody 

i żeby nie ty, Karolku, przez głupie wieszanie byłbym się utopił. 
– O mały kęs – odrzekł Karol.
– A może ty chcesz się utopić? To jo cie nie będę ratował? 
– Nie! Nie! Nie! Bracie, ratuj mnie jak najprędzej, niech jeszcze nie ginę marnie 

z tego świata. 

Karol podał mu gałąź i wydarł dziada z baduni, wcale niepodobnego do czło-
wieka. Tak upaprani obydwaj ujęli się za karki i ze śpiewaniem (Karol trzymając 
spuszczone portki w rękach, bo pas mu gdzieś wypadł) powrócili znów do Karo-
lowej chaty, gdzie za stołem na ławie znaleźli leżących bez duszy i pamięci Jagu-
się z panem urzędnikiem. Karol zaczął zgrzytać zębami, ale się wnet opamiętał, 
bo mu się przypomniało, ile to dostanie za zniszczone huraganem mienie, jeśli 
zmilczy, zachowa dyskrecję, będzie trzymał pysk w porządku i język za zębami. 
Kot, który to wszystko widział i spokojnie się na to patrzył, również tajemnicy 
nie zdradzi. Wszyscy biesiadnicy znów pomału zaczęli włóczyć nogami i schodzić 
gromadnie do Karolowej izby, gdzie Stach z Karolem unurzani w śmierdzącej 
baduni, trzymając się za karki wymachiwali rękami, śpiewając: 

Ucieszcie się ludzie w Karolowej budzie,  
jak się ucieszycie, każdy do dom pójdzie.

Od tego przeraźliwego gwałtu ocknęła się Jaga z urzędnikiem i krzyknęła 
na tych dwóch: Wynoście mi się śmierdziuchy stąd jak najprędzej, tam do sieni – 
pokazując im palcem drzwi. Usłuchali natychmiast surowego rozkazu. W sieni 
przyłączyła się do nich reszta biesiadników, porwali wielce szanownego urzędni-
ka w środek i niby to na pożegnanie zrobili wielce przyjacielskie koło, przy czym 
zaczęli pląsać od ściany do ściany, dopóki nie natrafili na wejście do piwnicy, 
nakryte słabymi deskami, które się załamały i wszyscy biesiadnicy wraz z urzęd-
nikiem (który ponoć z powodu swej tuszy najwięcej w tym miejscu ucierpiał) 
znaleźli się w piwnicznym lochu. 

Urzędnik po wyjściu z piwnicy czuł się zły i zdenerwowany, tak powiedział: 
Niech was tu wszystkich szlag trafi. Co jo tu użył z wami? Stłukłyście mnie jak świnię, 
złomołem żebro, nadwyrężyłem kręgosłup, zgubiłem długopis i co jo mom z tego? 

Nieborak dawał w ten sposób do zrozumienia wszystkim, że i on chciał-
by coś uzyskać na tym huraganie, bo sama Jaga to za mało. Karol wystawił do 
oszacowania jako zniszczone huraganem rozmaite stare rupiecie, jakie składały 
się z dziada pradziada pod jego domem, bo tak był pouczony przez szanow-

nego pana urzędnika. A więc były tam starożytne brony i pługi, zużyte młynki 
i sieczkarnie, zardzewiałe ramy rowerowe, które lata już gniły na podcieniu i pod 
płotami. Był tam i połamany kierat bez trybów, żarna i jakaś trąba od gramofo-
nu, a na sznurach wiały się na wietrze jak na jarmarku porozwieszane szczątki 
z podartych kożuchów, burnusów i kurtek oraz strzępy ze starych derek, koców 
i kołder. Były nawet i dągi ze spróchniałych i zgniłych beczek i konwi, a żaden 
z tych przedmiotów nie miał nic wspólnego z huraganem oprócz zmoknięcia, 
a przecież one i tak lata mokły na słotach, burzach i deszczach. Nawet żarna 
i stępy (choć nic temu nie brakowało). Karol porobił je kalekami, utrącając im 
nogi naumyślnie, aby urzędnik również je słono oszacował. I tak się stało. „To nie 
z moi kieszeni, a do moi”, pomyślał urzędniczyna i machnął ręką, bo mu ta Karo-
lina obiecał coś wetknąć z tego, co dostanie. Tak więc od wszystkich dotkniętych 
i przez państwo wynagrodzonych coś mu kapło, aby i on nieborak, też nie był 
skąpany i pokrzywdzony przez huragan. 

Oprócz tego wszystkiego Karol wystawił do konfrontacji jeszcze płaczącą 
Jagę, której się płakać wcale nie chciało, ale natarła sobie oczy cebulą i od nie-
chcenia musiały jej się zaperlić łzami. Oj, te babskie oczy! Komisja od huraganu 
pod przewodnictwem wyżej wspomnianego przewodnika, oszacowała wszystko 
na wagę złota. Ot! Co warta tylko jedna Jaga, a ile ich na świecie? 

Józef Ryś, Samobójca. Karol wystawił do konfrontacyj nawet płaczącą Jagę.
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Stach, podobnie jak Karol, również został dobrze wynagrodzony za 
wyrządzone szkody huraganowe, ale od tego czasu rozpił się na dobre, jeszcze 
bardziej rozzuchwalił, często zaniedbywał się w obowiązkach służbowych, tak 
że w końcu ksiądz i komitet parafialny musieli go z kościoła usunąć. Teraz 
myśl samobójcza nie odstępowała go ani na chwilę. Stale nosił nóż za cholewą 
i sznurek w kieszeni, pokazując palcem szyję mówił: Będziecie widzieć, co się ze 
mną stanie. I stało się. Pewnego dnia znaleziono Stachowe zwłoki na górze, wi-
szące na powróśle u bunta. A był to w piątek, zegarek Stachów akurat wskazywał 
godz. 3 po południu. Ksiądz jako Bogu służącemu w kościele, nie odmówił mu, 
jak innym samobójcom, chrześcijańskiego pogrzebu. Dzwony, które on tak umi-
łował, że nawet o północy za ich sarguty targał, też oddały mu swoją przysługę, 
dzwoniąc rozgłośnie podczas jego ostatniej dalekiej podróży. 

Nikt Stacha nie żałował tak bardzo jak Karol. Przy każdej sposobności, a naj-
częściej podczas pijatyki wspominał on go z wielką lubością, a niekiedy to nawet 
i łza perlista zabłysła mu w oku, bo lubił je ronić po pijanemu. Karol dobrze pa-
miętał Stacha, bo Stach na każdym odpuście miał stówkę do stracenia i z wielką 
ufnością pytał Karola, co za ową stówkę zakupić? Na co Karol z przekonaniem, że 
dobrze radzi, odpowiadał: Kup pół basa wódki i kiełbasę, a za resztę piwo – Stach 
z wdzięczności za dobrą radę słuchał Karola jak ojca i robił tak, jak on mu kazał. 
Były to błogie radosne chwile razem przy kuflu spędzone, lecz promienie szczę-
ścia szybko gasną, a następuje mrok. Tak też i teraz wszystko co miłe prędko 
przeminęło i skończyć się musiało, bo Stach nieboraczek się udziergnął236 i od-
szedł tam, skąd nigdy się nie wraca, a Karol w nieutulonym smutku i żalu po nim, 
sam tylko bez towarzysza, jak sierota na świecie pozostał. Przytrafiało się jeszcze 
i teraz Karolowi towarzystwo, z którym on niekiedy, od czasu do czasu popijał, 
ale to już nie ze Stachem. Ze Stachem nigdy on nic nie stracił, bo Stach fundował 
i płacił, a Karol tylko zarządzał i rozkazywał. 

Piejąca kura

Po śmierci Stacha fortuna zaczęła Karola pomału opuszczać i jakiś zły pech 
nieustannie go prześladował. Pewnego razu zleciał pijany z wysokiego tarasu, 
mocno się pochrobotał i kilka tygodni musiał w łóżku leżeć. Innym znów razem 
stoczył się z piętrowych schodów tak niefortunnie, że już nie wstał i trzeba go 
było koniecznie na parę miesięcy do szpitala odstawić, a nigdy nie chciał się 
przyznać, że to z jego własnej winy się stało, lecz zawsze się tłumaczył jasnowi-
dzeniem i tym, że on już z góry przeczuł i wiedział o tym przypadku, który miał 
mu się przydarzyć, bo czarny kot lub zając przeleciał mu drogę, albo sen jakiś 

236  Udziergnął się – zabił się.

koszmarny zwiastował i objawił mu owo nieszczęście, które przez Boga umyśl-
nie dla niego zostało przeznaczone. 

Dziś znów siedzi on na studni, postękuje, a przy każdym nawet najlżejszym 
ruchu krzywi się i kuli boleśnie, a na zapytanie, co mu tak dolega, nieprędko od-
powiada, bo też i mówić nie może, taki jest zbolały. – Ty jesteś jakiś bardzo chory 
Karolu? – zagadnąłem, na co on znów cichym i słabym głosem wybełkotał: Tak 
chorym, jo już na tamtem świecie jedną nogą byłem i jeszcze teraz nie wiem, co się ze 
mną stanie, bo mom wszystkie żebra w lewym boku schrobotane i rękę – w dowód 
czego pożegotał żebrami jakoby klekotem i bezwład palców u ręki pokazał. 

Uwierzyłem mu, bo bardzo był cierpiący i zapytałem, czy może spać? Na co 
on mi też odpowiedział, że nawet położyć się nie może, a gdyby legł, to by i już 
nie wstał i jeszcze mówił dalej, ale bardzo słabo i powoli, że temu wszystkiemu 
winna jest Jaga, bo kura nieustannie piała przez trzy tygodnie, a ona jej łba nie 
ucięła. – Mówiłem, utnij łeb tej kurze, bo ona tu wypieje, ale Jaga nie słuchała mnie 
i stało się! 

A to było tak – Karol posiadał działkę pola koło cmentarza. Do uprawy tego 
pola wynajął sobie konia u wdowy po nieboszczyku Walentym Dudzie. Koń był 
lękliwy. Podczas bronowania tej roli koniowi ukazał się duch nieboszczyka go-
spodarza – tak przynajmniej twierdził Karol – koń z radości, czy z lęku, spłoszył 
się siarczyście, Karolowi lejce się poplątały w rękach, bo i jego strach uchwycił 
za krtań, i wpadł pod ciężkie żelazne brony, u których były bardzo długie i ostre 
gwoździe. Jak on się tam miewał pod tymi bronami, o tym nie wiemy, bo się nie 
mógł wypowiedzieć, ale dosyć na tym, że go dobrze potalało i zgruchotało w nie 
do cna, co tam miał jeszcze w sobie lepszego i tak go naprawiło. Och! Gdyby nie 
ta piejąca kura, co tak Karola urzekła, i Jaga, co jej nie chciała łba uciąć!
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Geszefciarz

Takem go zatytułował, ponieważ świata bożego poza pieniędzmi nie widzi. 
W Łące znajduje się zlewnia mleczarska, gdzie wszyscy tutejsi mieszkańcy do-
starczają mleko, on jednak dał radę wozić mleko aż do Rzeszowa na bloki po 
40 litrów w trzech baniach, na rowerze i nie wściekł się, dla kogo innego byłby 
to wyczyn trudny do pokonania, on jeden z całej wsi potoczył się na to, bo tam 
zamaił1 mleko wodą i wziął parę złotych na litrze, a nie z biedy to zrobił, bo 
jest bezdzietny i zamożony, ale z chytrości. Z tej rowerowej jazdy z nadmiernym 
ciężarem wpośród burz i zawiei śnieżnych, zawiasy w tylnej części ciała już mu 
znacznie pofolgowały i ustał już, i teraz jak wszyscy dostarcza mleko do miejsco-
wej zlewni w Łące. 

Podczas inwazji niemieckiej, jak wielu innych obywateli, pędziła samogon – 
brajdygę2 sprzedawał od ręki, a ten najprzedniejszy i najlepszy wyskok spuszczał 
do litrowych flaszek, korkował i umieszczał w komórce pod ścianą na półeczce. 
Naprzeciw, w drugiej ścianie znajdowało się małe okienko, bardzo gęsto okra-
towane, a więc pewność przed złodziejem. Był on bardzo przebiegły i dobrze 
zabezpieczył swój dobytek, ale znalazł się inny, przebieglejszy od niego, który 
wypatrzył i wyśledził jego dobytek i pomyślał nad tym, jakby wyzbyć go z tego 
cennego mienia. I wymyślił – wziął pręt laskowy o długości na szerokość komory, 
tak aby nim dosięgnąć przeciwnej ściany, gdzie stały butle napełnione perlistym 
płynem. Na końcu owego pręta zadziergnął pętlę ze sznurka, którą zarzucał na 
szyjkę flaszki, umiejętnie skręcał na szyjce flaszki i za pomocą sprytu przyciągał 
flaszkę do okienka. W okienku pomiędzy kratami mieściła się tylko szyjka, ale 
to wystarczało, aby wódkę zlać do podstawionego pod okienko wiaderka. Tak 
w jedną noc wypuszczono mu piętnaście liter najczystszego bimbru, a flaszki 
pięknie zakorkowane z powrotem ustawiono na swoim miejscu. Po owym zaj-
ściu właściciel zjawił się w komórce po bimber ze światłem, gdyż gościł u siebie 
amatorów tego smakowitego specjału. Przypatrywano się mu się z ustronia, jak 
on zareaguje na to, gdyż byli bardzo ciekawi. Brał on flaszkę za flaszką, nawet 
po kilkakroć razy jedną i tę samą, przechylał, badał, próbował nawet wylewać 
i znów stawiał, aby znów ponownie sprawdzać. 

Stał długo w komórce mocno zadumany – co myślał, nie wiemy do dziś 
dnia, nikt się go o to nie pyta, zresztą on sam w tej chwili nie wiedział, co my-
śleć. Flaszki i korki w porządku, a płyn się gdzieś ulotnił. I nie wiadomo dokąd 
pozostałby w tej samotności w komórce, gdyby nie żona, która zniecierpliwiona 
długim czekaniem, jak również i goście, przyszła po niego i wybawiła z tego le-
targu. Sprawcy, których było dziesięciu, a byli to zakładnicy, aby wartować, a tym 

1  Zamaić – rozrzedzić, dolać.
2  Brajdyga – braja. Józef Ryś, Geszefciarz.

samym zapewnić i ubezpieczyć spokój, porządek i nocny spoczynek obywateli. 
Którzy głowę za to nadkładali, dzielili między siebie ten łup bogaty, pijąc, nie 
wiem, na czyje już zdrowie. No cóż, sam Pan Jezus powiedział: „Jeśli masz wierzch-
nią szatę, zdejm ją i daj ubogiemu.” A ponieważ on tego do siebie nie zastosował, 
zrobili to za niego inni.
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Sąsiedzka pogwarka 

Nic oni nie gadali, bo nic nie wiedzieli. Jeden się zaślinił, bo był śliniasty, i wy-
bałuszył oczy. A drugi wywracał kieszonki za kometami, ale nic tam już w nich nie 
było, już ich dawno wydmuchał. Marzył teraz i myślał, skąd by to zdobyć chociaż 
jednego cienkiego. Kto myśli, to i wymyśli. Wymyślił więc, porwał jajo z kurnika 
i przyniósł sobie ze sklepu parę machorkowych. 

Ponieważ był pantoflarzem i przy babie nie śmiał zapalić, a on był bardzo 
palącym, schował się więc za komin i tam się delektował wonnym dymkiem, 
dopóki połowica nie zwąchała. Niedługo się rozkoszował, w mig spostrzegła, 
tego nadpalonego z pyska wydarła, podczas kieszonkowej rewizji i reszta uległa 
konfiskacie. I poleciała do sklepu po jajo. Narobiła huku, więc sklepowa przejęta 
strachem i widokiem takiej herod baby dla miłej zgody przyjęła papierosy, a od-
dała jajo, ale baba nie przystała na to jajo, co jej sklepowa wydała. Ona musiała 
sobie jajo wybrać, jakie było największe w sklepie i w tym celu przerzuciła może 
ze dwie kopy jaj. Po dokonaniu tego dzieła przybiegła do domu. Rozwścieczona 
chłopa zbiła po kuszy3 i odtąd już po wieczne czasy odechciało mu się palenia.

3  Kusza – gęba.

Józef Ryś, Sąsiedzka pogwarka.

Bracia

Jeden brat Kazimierz poza gospodarką rolną trudnił się furmanką, a najwię-
cej jeździł z Żydami. Pewnego razu przewoził Żyda z rybami przez Wisłok i aby 
konia napoić, przystanął na wodzie. Żyd korzystając z postoju chciał sobie ryby 
odświeżyć, a wstawiając ryby z koszem do wody pochylił się z wozu. Kazimierz 
widząc to raptem podciął konia, a Żyd plusk do wody i już używa niespodziewa-
nej kąpieli. Że się Żyd okąpał to nic, ale ryby wszystkie poszły z wodą. – Aj waj, 
aj waj – darł się Żyd po czuprynie, ale mu już nic nie pomogło, ryby nie wróciły. 
Kazimierz zaś pocieszał Żyda, że może ich tam kto inny złapie. 

Drugi brat Mateusz ożenił się już po siedemdziesiątce, wprawdzie po raz 
drugi, a siostra próbowała mu odradzić w ten sposób: Mateusku, w tak późnym 
wieku może to już nie potrzeba się żenić. Ja bym ci wszystko zrobiła. – Nie siostruś – 
odpowiadał. – Tego, co żona nie zrobisz. I ożenił się, psia dusza, Mateusz.

Józef Ryś, Bracia.
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Poufna rozmowa

Wspominają sobie sanacyjne czasy, jak to dobrze było, jeden pełnił służbę 
na granicy, a drugi w P.K.U. Podczas inwazji służyli Niemcom tak samo wiernie, 
jak i sanacji. Urzędowali, odbierali mleko, zboże i wszystko, co się dało na ko-
rzyść wroga i jego sprzymierzeńców. Za demokracji ten w okularach skupował 
jaja. Prawdopodobnie z jakichś tam powodów rodzinnych miał się powiesić, co 
do dziś dnia pozostaje w tajemnicy. Zmarł śmiercią naturalną, normalnie został 
pochowany, ale niektórzy przebąkują, że było inaczej. Ten drugi z wypierzoną 
czupryną wegetuje udając wielkiego inteligenta. Zjawia się tu co roku na 
urlop w towarzystwie małżonki. Są bezdzietni, ponieważ pobrali się już po 
pięćdziesiątce.

Józef Ryś, Poufna rozmowa.

Z opałką po sieczkę

Nazywano ich Parduchami. Nieznane są źródła, ani przyczyny tego nazwi-
ska, w ogóle nie wiem, co znaczy Parduch. Gdy jechali z ojcem do miasta, a Ta-
dek podciął konie, ojciec na niego wołał: Tadek, Tadek, trzymaj konie, nie szaban-
kuj! Słowo „nie szabankuj” znaczy chyba „nie ryzykuj, nie dokazuj”. 

Tadek jechał razu pewnego z gnojówką, a miał nową, pełną beczkę. Ja się 
pytam: Tadek, skąd masz taką ładną beczkę? – To nie moja, pożyczyłem – odpo-
wiada. – A kto to robi takie zgrabne beczki? – To jest dziesik na Medyni. – A dużo to 
kosztuje? – O ho, o ho, ho! – odpowiada i pojechał. Ot, i tyle się dowiedziałem.

Innym znów 
razem prowadził 
konia z parnaku, 
na pytanie: Kupiłeś? 
– Kupiłem – odpo-
wiada. – Dużo da-
łeś? – Dużo – znów 
odpowiada. – Ile? 
– ja się pytam. – 
Wszystkie pieniądze 
– i znów byłem mą-
dry jak i z poprzed-
niej beczki. Takiego 
to się szkoda pytać, 
bo i tak się nic z nie-
go nie dowiesz.

Józef Ryś, Z opałką po sieczkę.
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Łopaciarz

Był to chłop jak tur, jednak ani jego siła, ani łopata nic mu nie dały. Biedy 
jakoś nie umiał odegnać od siebie, nie dawał jej rady i ona go zżarła przed cza-
sem. Puszczony przez żonę i dzieci, licho odżywiony zapadł w chorobę, z której 
już się nie podźwignął. Zmarł zapomniany przez wszystkich, ja jeden o nim tylko 
tutaj wspomniałem.

Józef Ryś, Łopaciarz.

Emerytowany kolejarz

Nie znam go bliżej, spodobała mi się jego fizjonomia, to go narysowałem. 
Napisać o nim nie mogę, bo nie znam żadnych szczególnych momentów z jego 
życia. U nas na wsi pospolicie go nazywają Poufonem.

Józef Ryś, Emerytowany kolejarz.
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Blacharz

Poza rolnictwem głównym jego zajęciem jest blacharstwo. Sporządza on 
rynny, garnki różnej wielkości, bańki na mleko oraz łata stare naczynia, napra-
wia dna oraz wykonuje różne posługi wchodzące w zakres blacharstwa. Poza 
tym trudni się jeszcze ciesielką, buduje różne budynki z drewna i wiąże dachy, 
a z braku takiej roboty rzuca się na kunszt szewski, włada niezgorzej szczecią 
i dratwą, jako też i kołkami szyje, zeluje, daje nowe przyszczypki ze starej skóry 
i na odwrót, nowe buty przerabia na stare. Jest przystępny, skóry nie zdziera 
z nikogo, dzięki temu roboty mu nigdy nie brakuje. Można go postawić za wzór 
i zaliczyć do najuczciwszych ludzi.

Józef Ryś, Blacharz.

C.K. Urzędnik 

Bartłomiej cwany to był lis. Szedł zawsze tam, gdzie trunek pili i gdzie się 
weselili, aby się napić, a nic nie stracić. Udawało mu się to, bo był urzędnikiem 
i miał okazje. Urzędował całe swoje życie. Kiepski był to urzędnik i bardzo niskie-
go stopnia. Był takim taksatorem4, czyli szacmanem. Aby dobrze oszacował, to 
go też dobrze podlewano. Toteż nieraz jak szewc wlókł się spity do domu. Widać 
i na rysunku, że nie w trzeźwym stanie. Bywał i często na weselach, a że był rajcą, 
toteż zawsze występował w roli oratora weselnego, gdzie wygłaszał mowy na 
temat współżycia małżeńskiego.

4  Taksator – urzędnik oceniający wartość dobytku, przedmiotów, nieruchomości, w celu usta-
lenia opłaty.

Józef Ryś, Taksator.
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Kłusownik

O tym niewiele napisać mogę. Pamiętam tylko cośkolwiek jego podobiznę 
i wiem, że był notorycznym, nałogowym i niepoprawnym kłusownikiem. Sam 
hrabia Potocki oraz Lewicki, łowczy jego, wzywali go do siebie, aby mu się z bli-
ska dobrze przypatrzeć i zawrzeć z nim jakąś umowę lub ugodę, aby tak sromot-
nie nie niszczył zwierzyny. Ofiarowano mu nawet jakiś tam odsetek, aby przestał 
i innych przypilnował. Nic z tego. I to nie pomogło. Dalej kłusował, a złapać się 
nie dał. Żadne rewizje w domu za bronią nie odnosiły skutków i nie dawały pożą-
danych rezultatów. Chodzili koło niej żandarmi i strzelcy, a ona sobie spokojnie 
leżała w kołysce pod dzieckiem, bo dzieci u niego rodziły się co roku i nikt nie 
spodziewał się, żeby tam zaglądnąć, a szkoda, bo by byli zobaczyli, jak ona wy-
glądała. 

Józef Ryś, Kłusownik.

Kominiarz

Tomek mu było na imię. Krew do psa – takie miał przysłowie. Był biedny 
wciąż głodny i chłodny. Gdy głód mu już dobrze dokuczył, wówczas wybierał 
się za kominami i za łyżkę strawy jak mógł, tak omiatał. Miał zawsze dobry hu-
mor, a gdy był syty i niezgorzej pojedzony, był nawet bardzo dowcipny. Nie tyle 
jego dowcipy, co sam wygląd fizjonomii i jego postaci już pobudzał do śmiechu. 
Oprócz kominiarskiego rzemiosła utrzymywał on i wykonywał jeszcze inne czyn-
ności, umiał lepić z gliny kukułki, które bardzo pięknie kukały i od tego nazwano 
go kukułcarzem. Naprawiał też stare zegary albo z nowych robił stare. Miał liche 
skrzypczęta5, na których umiał trochę zaświerczeć6 kołem do koła, jedno i to 
samo. „W sieni woda, w izbie woda, a w komórce do da, do da” i tym sobie roz-
weselał swój chudy żywot.

5  Skrzypczęta – skrzyce.
6  Zaświerczeć – zagrać.

Józef Ryś, Kominiarz.
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Wartnik

Nazywał się Pukała. Gdy był jeszcze mały, pasał – jak wszystkie wówczas 
dzieci – krowy w polu. U nas się pasało w polu, ponieważ w Łące pastwiska nie 
było. Jednego razu narobił takiego strasznego gwałtu, że niech ręka boska ob-
rania. Zawył tak siarczyście i przeraźliwie: O laboga! O laboga! O joj joj!!! Wszyscy 
ludzie, kto tylko był w polu, zbiegli się na ratunek, że coś strasznego się dzieje. 
– Co ci się stało takiego? – pytają. – Nic, jeno mi się cnie bardzyjko7! – odpowiada 
z flegmą. Ludzie jak niepyszni rozeszli się przeklinając i na tym się skończyło. 
Śmiał się potem psotnik niecnota, ale co mu kto zrobi. 

Innym znów razem Cyganka wróżyła mu, że go czeka radość wielka, do-
statek, bogactwo duże i wiele jeszcze różnych dobrych rzeczy w życiu mających 
go spotkać. Wróżyła, a potem kazała sobie za to dać wiązeczkę siana dla koni. 
– Teraz mi, Cyganko, wywróż, czy jo mam siano, czy nie mam. Cyganka popatrzyła 
się na zdecydowaną postać chłopa i bez słowa odeszła. Pewnego razu pożycza-
ła sąsiadka pieniądze w kasie i napastowała go o poręczenie, on się tam wiele 
nie tłumaczył, ubrał ten kożuch, co na obrazku widzicie, wziął lagę do ręki i po-
człapał w kierunku tego budynku, gdzie mieściła się kasa. Na zapytanie kasjera: 
No, Franciszku, przyszliście i wy poręczyć? Odpowiedział z flegmą, spokojnie, ale 
dobitnie: Nie! Proszę pana kierownika, przyszedłem jeno powiedzieć, że nie będę 
ręcoł. – No to aż tu musieliście przychodzić, żeby powiedzieć? – zagadnął kasjer, bo 
jakoś wydawało mu się to dziwne. – No tak, proszę pana, bo ona by mi w domu nie 
uwierzyła, że jo nie chcę ręcyć, a tu przy świadkach, to mi uwierzy. I już przez nikogo 
nie napastowany spokojnie odszedł do domu.

7  Cnie bardzyjko – tęskni bardzo.
Józef Ryś, Wartnik.
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Ciekawy

Zawsze siedział przy babach i wysłuchiwał, co parkotały8. Wszystko chciał 
wiedzieć, toteż nazwałem go ciekawym. Nie wyszczególniał się niczym oprócz 
tego, że był doskonałym pastuchem. Krowy pasł długo, zawsze je trzymał na 
powrozie i oganiał z bąków. Nigdy też nie przyganiał krów głodnych do domu. 
Gdy przygnał i uwiązał krowy, szedł na boisko, gdzie stała stara sieczkarnia i tu 
ogromnym gwoździem uderzał w żelazne jej koło, po każdym uderzeniu nachy-
lał się, przykładał ucho jak najbliżej koła i wchłaniał jego dźwięki, upajając się 
nimi do głębi duszy, jak najpiękniejszą muzyką, co dnia po dwie godziny. Tak już 
te dźwięki weszły mu w krew, że nic nie jest w stanie go od tego odzwyczaić. Co 
go tak zachwyca, nie można wiedzieć, bo nikomu się z tego nie zwierza. Widać, 
że jakąś wielką rozkosz w tym odczuwa, kiedy żadna siła od tego nie odwiedzie. 
No cóż, każdy ma swoje nałogi i musi im ulegać, a szczególnie on, stary kawaler, 
czymże on może się rozweselić? Musi urządzać sobie takie koncerty.

8  Parkotać – szczebiotać, rozmawiać.

Józef Ryś, Ciekawy.

Niemowa

Nic nie mogę o nim powiedzieć, ponieważ nie umiem rozmówić się z nim. 
Mogłem go tylko narysować, bom mu się dobrze przypatrzył. Tak mi mówiono, 
że, jak sam twierdzi, wprost z nieba przychodzi. Naiwny był jak dziecko i wierzył 
w niestworzone rzeczy. Nawet swojej żonie nie dał się przekonać, że to nie jest 
prawdą. Nie trzeba się dziwić niemowie, dużo jest takich i między mówiącymi.

Józef Ryś, Niemowa.
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Józef Ryś, Dziany.

Dziany

Wilk Jan zwany powszechnie Dzianym. Powodem tego był ich długi po-
byt w Ameryce. Sposób jego życia był leniwy, dlatego majątku się nie dorobił 
żadnego, zresztą nie dbał o to. Miał dług, a nawet dziadował, nie trapił się przez 
to nigdy. Jak widać z jego fizjonomii, oblicze jego jest dosyć pogodne i łagodne, 
nawet wesołe, radością życia tryskające. 

Miał zawsze dosyć humoru i opowiadał różne wesołe przygody ze swego 
życia, a chociażby nawet i bardzo smutne były, umiał je na wesoło przeobrazić. 
Na przykład wojna w naszym pojęciu to jest rzecz straszna, ale podczas jego 
opowiadania można się było uśmiać do wypuku. Na przykład opowiadał, jak od-
chodził na wojnę, no to już chyba nie było wesołe, a jednak śmiać się chciało, bo 
naprawdę chodził po izbie od ściany do ściany, od drzwi do okna, tam i z powro-
tem, a przy tym brał sobie różne toboły, niby to ekwipunek wojenny, żegnał się 
z nami i odchodził niby to do kościoła, gdzie ksiądz miał mu udzielić błogosła-
wieństwa na tak niepewną drogę, stąd już ruszali całą kompanią na stację kole-
jową, śpiewając przez drogę pieśni: „Serdeczna Matko” i „Twoja cześć, chwała”. 
Wyśpiewał dwie te pieśni caluteńkie. A że pieśni śpiewane były zbiorowo, więc 
musiał śpiewać na całe gardło, naśladując chór cały. Gwarę miał potężną, toteż 
śpiewał strasznie głośno i przeraźliwie, udając nadmierną rzewność. Śpiewał tak 
niepospolicie, że trudno było przesłuchać, ale się słuchało, bo to było oryginalne 
i bardzo ciekawe. Po takiej reprodukcji mocno wyczerpany kładł się zaraz do 
łóżka, którego zawsze byli wielkim przyjacielem. 

Umiał też i samą wojnę odtworzyć. Pewnego razu ich kolumna znalazła się 
pod nieprzyjacielskim ostrzałem. Opowiadając o tym narobił tyle huku, że aż 
uszy pękały. Prawdziwa wojna. Były tam lekkie i ciężkie działa, jak również i kara-
biny maszynowe. Huki te naśladował wszystkimi narządami głosowymi, w jakie 
go natura wyposażyła. Do odtworzenia takiej wojny musiał się dobrze przygoto-
wać. Do naśladowania karabinów maszynowych najadał się bobem. Przeżył trzy 
żony, w końcu sami za nimi podążył. Niechaj chociaż ja ten skromny pomnik po 
nim pozostawię.
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Pastuchy

Tych dwóch od lewa to tylko towarzysze, których ten trzeci główny Wawrzek 
dobrał sobie do pomocy, nimi kieruje i zarządza według swojej woli. Chociaż on 
jest całkiem głuchy, ale za to ma sumiasty wąs i węch niepospolity, który mu 
zastępuje słuch w zupełności, przy tym posiada bardzo bystry wzrok, mierząc 
nim i sięgając do bardzo odległych horyzontów. Żadne ze zwierząt polecone 
jego pieczy nie umknie jego uwagi. Wszyscy trzej stanowią zgraną grupę i bar-
dzo pasującą do siebie, nie kłócą się też nigdy między sobą, spaleni burzliwymi 
wichrami i gorącymi promieniami słońca, na gminnym pastwisku w Łukawcu 
wypasają bydło z całej gromady, od św. Wojciecha po południu, do Wszystkich 
Świętych do południa. Taka jest umowa z gromadą, której się ściśle trzymają, 
za co otrzymują chleb, obiady i zboże na wychowek9 zimowy, oprócz tego pie-
niądze na buty, którymi to darami dzielą się późną jesienią, aby przeżyć zimę, 
a wczesną wiosną znów wyruszyć i znaleźć się wśród trzód na pastwiskach, pro-
wadząc trudne życie kowboja.

9  Wychowek – utrzymanie bydła i pomnożenie potrzebnej dla niego paszy.

Józef Ryś, Pastuchy.
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Józef Ryś, Sąsiedzi.

Sąsiedzi

Ten pierwszy od lewej lubił bardzo gwizdać, niczym się też innym nie od-
znaczał oprócz tego, że nakopał się w swoim życiu najwięcej rowów i pniaków 
w lesie. Kopą Antkiem go wszyscy we wsi klepali10. Miał się za wielkiego morali-
stę i lubił innym błędy wytykać, chociaż sam zbyt dobrych zasad się nie trzymał. 
Drugi, ten środkowy, miał przysłowie (A nie święty), ślepy na jedno oko, ale za to 
na drugie widział w dwójnasób, blisko i daleko. Kiedy sprzedał cielę na jarmarku 
i złodziej zwędził mu pieniądze, nie dostrzegł tego i nie wierzył, aby tak stać się 
mogło. Na pytanie żony, gdzie podział pieniądze, przetrząsał po niezliczone razy 
wszystkie kieszenie i gwałty czyniąc okrutne darł się na całą niuchę: Laboga, Ma-
ryna, nie wiem, co się stało, były w kieszeni, pewnie inkluz porwał. I znów plądrował 
od nowa po wszystkich kieszeniach, nawet i do rozporka od spodni zaglądał. 
Jednak nie pomogło, na tym zostało, że inkluz to zrobił. 

Był to chłop mocny, a zawzięty, nie chorował nigdy. Pewnego razu, a było to 
jesienią, gdy wszystko już w polu zrobił, pozasiewał drzewa i węgla na zimę na-
zwoził i nie miał nic więcej do roboty, wóz jako niepotrzebny do przydacha wpro-
wadził, wywrócił się na podwórku i umarł, jako już niepotrzebny na tym świecie. 

Ten trzeci miał bystry wzrok i zamiast gubić, znajdował pieniądze, zarabiał 
na furmankach, sprzedawał wieprze, drób i nabiał, składał do kupki, dokupując 
co jakiś czas pola, powiększał gospodarkę z roku na rok. Żywił się licho, objada-
jąc się tylko maślanką i serwatką. Miał trzech synów, których tym gruntem do-
brze wywianował, za to żaden z nich do śmierci dochować go nie chciał. Wszyscy 
trzej z owych sąsiadów już nie żyją.

10  Klepali – tu: wołali.
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Kandydat na sołtysa

Hodował parę lichych koni. Jego żonę opanowała mania wielkości, chciała 
koniecznie zostać przynajmniej sołtyską, toteż namawiał go, aby się starał o to 
sołtysowanie. Kiedy przyszły wybory i nie wybrano go, ale innego, wówczas wy-
gadywała w ten sposób: Co mi to za sołtys taki, co ma tylko jednego konia, sołtys 
powinien parą koni jeździć, tak jak mój Władek, to całkiem inaczej wygląda i każdy 
widzi, że sołtys jedzie na parę, a nie jednym popycha, to wstyd na całą gromadę. Na 
takich i tym podobnych żalach i wywodach się zakończyło, a Władek, bo tak się 
nazywał, skaleczył sobie palec i zmarł na zakażenie. 

Józef Ryś, Kandydat na sołtysa.

Bartnik

Nazywał się Kuba, miał ładną gospodarkę, sad duży, chociaż dziki i wszystko 
mu się darzyło, oprócz pszczół, na które się siarczyście zawziął. Żadne niepowo-
dzenia i nic go od tego nie odwiodło, co jedna rójka przepadła, nabywał natych-
miast drugą. Wiecznie z babką przy ulu siedział, palce maczał w miodzie, lizał go 
i babce do ust przytykał mówiąc: Ne, matka, obliż i ty. Babka lizała, bo lubiła nie 
tylko miód, ale i palec, i dziadka.

Pszczoły te stały się nieszczęściem dla dziadka. Jednego razu podczas rójki, 
tak go pożądliły, że spuchł jak beczka i żywot swój zakończył. Pszczoły się wyro-
iły i poszły w świat, a pozostała tylko babka, która po siedemdziesiąt pacierzy 
co dnia odmawiała, na czym schodziło jej do pierwszej godziny po północy, aż 
wreszcie wyczerpana życiem, mając 97 lat, przeniosła się do rajskich pieleszy. 
No cóż, tak trzeba. Szkoda, bo dobra była to babka, ale inaczej nie można. Niech 
króluje z Bogiem.

Józef Ryś, Bartnik.
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Cienki i gruby

Ten pierwszy to był naprawdę cienki, zawsze chłodny i głodny, nie mając ni-
gdy przy sobie ani grosza, ani papierosa. Chociaż ciężko pracował, żył w biedzie 
i jego rodzina też. Z głodu niedowidział, zawsze chorując na kurzą ślepotę. Ale 
ten drugi za to brzuch nosił jak opałkę, zawsze wyładowany mięsem, dobrym 
jedzeniem i trunkiem wyborowym. Dla pozoru był to niby kupcem trzody, ale 
naprawdę to łupił bydło i ludzi. Całe życie tylko pożyczał, a nigdy nie oddawał. 
U ludzi przepadało, a banki ściągały sobie z poręczycieli, którym za podpisanie 
weksli sprzedawano pole. On żył sobie w dostatku jak bąk w czerwcu, dopóki 
starczyło naiwnych i głupich, a gdy ich brakło, też mu bieda nic nie zrobiła, bo 
był już dobrze zapomożony11. Wprawdzie zaczęto go licytować, ale takiemu się 
zawsze dobrze układa. Wybuchła wojna, wszystko przepadło. 

Nie wstydził się jednak ludzi, ani swoich czynów ohydnych, każdemu ów zbir 
śmiało patrzył w oczy, uchylając kapelusza mówił: Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus – udając pobożnego świętoszka chodził do kościoła, gdzie sadowił się 
w ławce, urządzając sobie doskonałą drzemkę. Gdy już zasnął na dobre i zaczął 
głośno chrapać, któryś z siedzących przy nim sąsiadów przebudzał go, co mu 
wcale nie przeszkadzało w powtórnym zaśnięciu. Nawet wojna, która ludzi po-
zbawia mienia i życia, jemu wyszła na korzyść i zyski powiększyła. Jakiś zbłąkany 
Izraelita, który z życiem zdążył resztki swojego mienia ocalić i unieść przed zgrają 
hitlerowską, na tylu uczciwych ludzi trafił akurat na niego, zaufał mu i pozostawił 
towar w jego opiece w nadziei, że bezpiecznie ukrył i bez uszczerbku odbierze 
swoje bogactwo od tego „zacnego” obywatela. Pobożny i litościwy samarytanin 
przyjął to wszystko i zaręczył za przechowanie i zwrot w całości, naturalnie za 
dobrym wynagrodzeniem z góry. Inaczej się jednak stało. Gdy Żyd po pewnym 
czasie zjawił się po zwrot przechowanych rzeczy, powiedziano mu, że je skra-
dziono i nic zgoła Żydowi nie dano. Cóż miał nieborak zrobić? Chyba zapłakać. 
Lecz żadne łzy kamiennych serc nie wzruszą. Chociaż krople skały rozsadzają, to 
jednak serca takich ludzi twardsze są od granitów. Żyd odszedł z żalem i wkrótce 
podzielił losy swoich współwyznawców. 

U „samarytanina” zaś zaczęto handlować żydowskimi rzeczami. Sprzeda-
wano drogie materie wełniane i jedwabne. Stuprocentowe kupony na ubrania 
męskie i kostiumy damskie, i co tam jeszcze było, a było ponoć tego parę spo-
rych i dobrze spakowanych waliz. Z tego wszystkiego udzielono i Panu Jezusowi 
firaneczkę jedwabną do zasłonięcia tabernakulum w kościele, aby się jeszcze 
dalej tak darzyło, bo tak zaproponowała córka, która nie mniej w pobożno-
ści gorliwa była od ojca, przypominając sobie, jak nieboszczka matka zaniosła 

11  Zapomożony – ustawiony, wzbogacony.

świeczki św. Antoniemu, to się w domu zaraz darzyło i było dużo pieniędzy – to 
niby te pożyczki. – Trza dać, trza – wspólnie z całą rodziną uchwalili i zanieśli tę fi-
raneczkę. Ale jak się ksiądz dowiedział, skąd ten dar pochodzi, wyrzucił tę szmat-
kę z kościoła. Ów zacny kupiec już nie żyje, przyszedł jego kres, jak na każdego. 
Pojednany z Bogiem zasnął w Panu i pewnie cały z kopytami w niebie siedzi, bo 
obrabował Żyda poganina, za którego pieniądze sprawiono mu szumny i bogaty 
pogrzeb z chorągwiami. Strzeżcie się takiej udawanej i fałszywej uczciwości. 

Józef Ryś, Cienki i gruby.
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Józef Ryś, Przyjaciele.

Przyjaciele

Obydwaj już nie żyją, nazywali się tak samo, a imiona mieli: Antek i Maciek. 
Antek miał już przeszło 90 lat i za chałupę nawet trzymając się ściany nie mógł 
dojść, na zapytanie, czy może jeszcze chodzić, prędko odpowiadał: Wierz mi, że-
bym tylko miał lepsze buty, to bym jeszcze kozę do Pstrągowy12 ścigoł. Taki był filozof 
z niego, że swoją słabość na buty zwalał, aby się do bezwładności nie przyznać. 
Podczas akcji zbierania folkloru, znalazł się u mnie student krakowskiego uni-
wersytetu z wydziału etnograficznego po wiadomości. Pytał o jak najstarszych 
ludzi i wskazałem Antka. Gdzie tam się od niego czego dowiedział. Antek odwo-
ływał się do swojej matki nieboszczki, że ona wszystko wiedziała, to by na pewno 
powiedziała. Za parę dni spotkałem się z nim, pytając o przyczynę. Tak się tłu-
maczył: Wiesz, Józek, żebyście były przyszły na drugi dzień, to bym wam powiedział, 
bom se przypomniał. Nic jednak nie wiedział, bajdurzył od rzeczy. Widziałem, że 
jest już na schyłku, więc zapytałem, czy czasem nie jest chory. – A broj Boże – od-
powiedział. Za parę dni już ani dobre buty nie pomogły. Odszedł boso tam, skąd 
nigdy się nie wraca. 

Ten drugi Maciek, był pijaczyną, wszystko przepił, a co uchował, to zjadł. 
Cielęta, świnie – ile ich do roku baba uchowała, wszystko spożytkował. Lubił mię-
so i wódkę. O tej ostatniej to się tak wyrażał: Co jo ty kochany pocieszycielki wypioł, 
to by się w kościele po okna nie zmieściło. A u nas w łąckim kościele okna są dosyć 
wysoko wzniesione. 

12  Być może chodzi tu o Pstrągową w gminie Czudec.
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Starszy brat różańcowy

Umiał czytać i pisać. Czytał gazetę niedzielną, co się wówczas bardzo rzad-
ko zdarzało. Był wójtem, gospodarkę prowadził wzorowo. Miał rasowe bydło, 
świnie i parę pięknych koni, które gdy usłyszały muzykę, chciały stajnię rozwalić, 
a to z tego powodu, że często brano ich pod prusaców na wesela, a prusace 
wjeżdżali z konimi do izby, śpiewając przed muzyką, więc owe konie i tańczyć 
umiały, tak były do muzyki przyzwyczajone. A miał też syna Wicka, który też czę-
sto na prusace jeździł, a że mu wódka smakowała, więc i na weselach bywać 
lubił. A proszono go wszędzie, bo nikt tak nie zaśpiewał jak Wicek. 

Ojcu na imię było Kuba, głównym jego zajęciem było pszczelarstwo. Posia-
dał przeszło 30, około 40 pni pszczół, dających mu duże zyski. Sprzedawał nie 
tylko miód beczkami, ale i świece z wosku umiał odlewać, tak zwane gromnice, 
które ludzie z całej okolicy zakupywali do święcenia w kościele na Matkę Boską 
Gromniczną. Dlatego pieniędzy mu nigdy nie brakowało i, chwaląc Boga, dobrze 
mu się powodziło, toteż głośno zawodził różaniec w kościele, aż szyby w oknach 
drżały, taką miał gwarę13, wielbiąc i dziękując za dary, którymi Pan Bóg miał go 
obdarzyć. 

13  Gwara – tu: mowa.

Józef Ryś, Starszy brat różańcowy.
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Józef Ryś, Pustelnik.

Pustelnik

Dom jego stał na polu. Mieszkał sam pod lasem razem ze szczurami i my-
szami, które rajzowały14 po całej jego chałupie. W komorze nie miał nic, bo wyżej 
wymienione gady dom mu z ziarna wyporządziły, ale klucz nosił u pasa udając 
wielkiego magnata. Razu pewnego pozostało mu coś jeszcze ziarna, nie więcej 
nad pół korca, chciał to sprzedać na jakiś podatek. Nie mając swojego konia, po-
stanowił podwieźć do swego krewniaka, aby go wziął do miasta z tym zbożem. 
Jakoś tak niefortunnie umieścił ten worek na taczkach, że po przewiezieniu go 
do krewniaka już nic w nim nie pozostało. A to z tego powodu, że było jeszcze 
ciemno o świtaniu, woreczek sobie leżał na kółku od taczek, trochę to hamowa-
ło, ale z drugiej strony znów było lżej, więc kółeczko wnet sobie dziurę wytoczy-
ło w worku i ziarneczka dosyć grubą strugą prędko sypały się na drogę, czego 
on z powodu niewidoku nie doślepł. Mógłby się spostrzec – bo taczki całkiem 
zlękniały15, a z worka flak tylko pozostał – ale to nie on. Dobrze mu się widziało, 
bo lekko mu się pojazd toczył, ale co z tego, jak ziarneczka z prochem zmiesza-
ne pozostały na drodze i kury od sąsiadów przez cały tydzień sobie używały. 
On gwałtował na krewniaka z całej siły, że on temu winien, czemu nie podjechał 
do jego domu po zboże. 

Nie żenił się, bo wiedział, a może ktoś mu powiedział, że nie byłby w stanie 
dać utrzymania żonie i dzieciom, więc może i dobrze zrobił. Był gnojkiem i na 
gnoju zawsze sobie leżał. Nie umiał, czy nie chciał stworzyć sobie lepszego 
legowiska. Na pytanie dlaczego tak, odpowiadał, że on jest pustelnikiem i tak 
musi pokutować. Lubił bardzo rajcować i opowiadać różne przygody ze swojego 
życia i innych. Był bardzo ciekawym typem. Był, bo on już nie żyje.

14  Rajzować – włóczyć się.
15  Zlękniały – stały się lżejsze.
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Kosiarz

Nie zasługiwał na miano kosiarza, ale już wmówił w siebie i w innych, że kosi 
dobrze i kosy ma wyborowe. Ani to, ani tamto prawdą nie było. Ani kosiarz, ani 
kosy, jak również rolnik z niego był bardzo kiepski, toteż i urodzaju na jego polu 
nie było. W wolnych chwilach uprawiał kołodziejstwo, ale i koła z jego rąk wycho-
dziły niezbyt okrągłe, więcej do gwiazdy jak do koła były podobne, toteż podczas 
jazdy utykały tak okropnie, że trudno było na takim wozie usiedzieć. 

Pewnego razu, a było to w żniwa wybrał się takim wozem w pole, wioząc 
pierogi w donicy żeńcarzom16, droga była daleka, a wozem tłukło okropnie, pie-
rogi z donicą stały na pomoście z tyłu, on się nie oglądał, a gdy się obejrzał, 
donica leżała do góry dnem wywrócona jak kwoka, a pierogi jak kurczęta koło 
niej skakały po pomoście, ociarane17 w plewach i prochu. Nic się tym nie prze-
jął. Ponieważ jechał koło Starego Wisłoczyska, wykąpał pierogi pięknie, ładnie 
w wodzie i żeńcarze spożyli je ze smakiem, tym bardziej, że już późno spożywa-
li obiad, z powodu kąpieli tych pierogów, ale za to były koszerne. Była jeszcze 
i sypka kasza, którą bez szwanku dowiózł. 

Takie i tym podobne przygody ze swojego życia lubił opowiadać, a znał ich 
dużo, prawie bez liku, toteż bajdurzył niestworzone rzeczy, o czym się innym na-
wet nie śniło. Mógłbym więcej przytoczyć, ale tu nie miejsce na to. Dopiero teraz 
mógłbym od niego zdobyć dużo cennych i ciekawych rzeczy, na które przed-
tem byłem głuchy i mało mnie interesowały. Żałuję bardzo, bo mało zostało mi 
w pamięci, lecz niestety śmierć przedwcześnie cisnęła go do grobu i wszystko 
odeszło razem z nim w niepamięć. A jaki miał zabawny styl opowiadania, a jakie 
pocieszne ruchy, a porównania wprost cudowne. Jaka szkoda, jaka szkoda.

16  Żeńcarze, żeńcy – robotnicy pracujący przy żniwach.
17  Ociarany – obrudzony.

Józef Ryś, Kosiarz.
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Józef Ryś, Szewc.

Szewc

Od świtania do ciemnej nocy, a niekiedy w nocy siedzi na trójnogu, łatając 
stare oraz bebuszone18, których już nikt oprócz niego do rąk wziąć by nie chciał, 
łabaje19. Po prawdzie, po jego naprawie jak nie dziś zaraz, to na drugi dzień za-
zwyczaj się rozłażą. Byłem świadkiem, jak gość odbierając naprawione buty, ujął 
je niezbyt mocno za podeszwę, która natychmiast od przyszwy20 się odłączyła. 

Czasami dzieci podczas kunsztu go prześladują, naruszając jego godność 
mistrzowską, zrywa się wówczas, wpada w prawdziwą szewską pasję, chwyta za 
pocięgiel21 i goni co sił za mikrusami, którzy zwykle w porę zmykają i ulatniają się 
jak kamfora. Nie mając na kim wywrzeć swej złości, mści się na starych łabajach, 
rzucając nimi z całej siły o ziemię, aby po chwili ująć je znowu delikatnie w dłonie 
i cierpliwie usuwać usterki.

18  Bebuszone albo rozbebuszone – rozlazłe, rozwalone.
19  Łabaje – niezgrabne, ciężkie obuwie.
20  Przyszwa – część buta, która ochrania stopę, przyszywana do podeszwy.
21  Pocięgiel – skrzany rzemień, którym szewc podczas szycia przytrzymuje robotę na kolanie.
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Mówca

Jest rolnikiem, w wolnych chwilach zajmuje się ciesielką i stawianiem bu-
dynków drewnianych. Lubi bardzo wygłaszać mowy na wiecach, zebraniach, po-
grzebach oraz innych różnych okazjach. Bywało i tak, że go z tyłu za kurtkę zdzie-
rano z mównicy, na którą przez upór przemocą się wspiął. Nie dał jednak za 
wygraną, trzymał się kurczowo, czego mógł, drzewa, żerdzi, czy balustrady, nie 
pozwalając się z miejsca ruszyć, stamtąd zsadzić, a jeżeli już tak, to runął z mów-
nicą, która się razem z nim obalała. Czasem zaciął się w mowie, ale szczękami 
mocno i szeroko ruszał, bo był rozpalony i natchniony duchem, więc złudzenie 
było, że mówi, i chociaż słychać nie było, to jednak można się było domyślić, co 
chce mówić, bo sobie ruchami i mimiką dopomagał. 

Jednego razu podczas wygłaszania żałobnej mowy na cmentarzu przy mo-
gile nieboszczyka naraził się księdzu, który go wygnał z cmentarza. Od tego 
czasu zaniechał tego procederu, chociaż mania pozostała i w wolnych chwilach 
komponuje podobne przemówienia na różne tematy w domu i sam do siebie 
wygłasza. Niekiedy jeszcze zrywa się do wystąpienia i przygotowuje sobie na 
piśmie, ale w domu już o tym wiedzą i gdy on wyjdzie na chwilę, rzucają w piec 
kartkę z przygotowaną mową. Popada wówczas w wielką depresję, traci humor 
i chęć do wszystkiego i na tym się kończy. 

Józef Ryś, Mówca.
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Józef Ryś, Po proszonym.

Po proszonym 

Kuba od młodych lat służył za parobka w Pałacu, jak wówczas nazywano 
wówczas Zakład Sierot w Łące. Siostry Miłosierdzia Niepokalanki, albo mateczki, 
jak on po swojemu zwykł był je nazywać, opiekowały się nim i orały Jakubem, jak 
mogły i jak umiały, nie mając nad nim litości, ani miłosierdzia żadnego i nie fol-
gując w niczym. Jakub miał parę koni, które musiał obsłużyć i nimi furmanić, siać, 
orać i jeździć z mateczkami, gdzie padło. Oprócz tego, sam byłem świadkiem jak 
mateczka przełożona tak jak Kuba końmi, tak ona Kubą jeździła. – Jakubie przy-
nieście wody do pralni. Jakubie przynieście drzewa do kuchni. Jakubie przynieście 
cegły murarzom. To znów gliny i tak bez końca. Aż nareszcie skończyła się miarka 
cierpliwości. Gdy już Kuba miał dosyć tego wszystkiego, rozsierdził się okrutnie 
i zaczął strasznie ciężko przeklinać, a co gorsza kurwować niepokalane panienki, 
ile ich tam było, nie oszczędzając żadnej, ani swojego pyska. Na ostatku wpadł 
w furię i z całej siły krzyknął, aż okna w wirydarzu zadrżały: Niech mnie mateczka 
przełożona w rzyć22 pocałuje. I na tym się skończyło. 

Póki Kuba był młodszy, cierpliwie znosił to wszystko i dawał sobie jako tako 
radę. Na starość został wygnany i jak pies na pastwę losu wyrzucony bezlitośnie. 
Bez przytułku i dachu nad głową włóczył się od wsi do wsi, od chaty do chaty i żył 
o proszonym chlebie. Na końcu, gdy już nie mógł się włóczyć, gdzieś w czyimś 
chlewie wszy go dogryzały. Tę tylko miał wygodę, że mógł sobie kapelusz czy 
czapkę spłowiałą na krówskim rogu powiesić. Ktoś taką piosenkę o nim ułożył: 
„Hejże ino, dyna, dyna, Kuba Dynia jak sprężyna, sajdu, gracu23, sajdu, gracu, 
zagracał się do Pałacu”.

22  W rzyć – w dupę.
23  Sajdu, gracu – worek, graca (narzędzie do kopania ziemniaków).
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Furman

Z zawodu rolnik, poza tym trudnił się jeszcze furmanką, odwożąc codzien-
ne zimą i latem mleko do staromiejskiej mleczarni ze zlewni w Łące. Zarabiał 
nieźle, ale przy tym i konie dusił niemiłosiernie i bezlitośnie. Konie męczył, toteż 
zdychały jeden po drugim, ale i sam się umęczył i zabrał się za nimi, nie przekra-
czając sześćdziesiątki. Z przemarznięcia dostał jakiejś dychawicy24 albo, jak u nas 
mówią „końskich suchot25”, i na to pomarł. Był człowiekiem życzliwym i uczyn-
nym, ale brutal i ordynus wielki, co można było wyczytać z jego fizjonomii.

24  Dychawica – astma.
25  Suchoty – gruźlica.

Józef Ryś, Furman.



326 327

VI. PORTRETY VI. PORTRETY

zagadki ObrazkOwe – dla miejscOwych

1. Rozmawia tylko na migi, a z Markiem ma wciąż intrygi.  
Nazwisko nosi zwierzęcia użytego do ciągnięcia? (Koń)

2. Krew! Pracuje cały dzionek, wodzi krowę za postronek, 
Posiadłości ma w Stykowie, co za jeden? 
Niech kto powie. (Dubiel)

 

3. Choć zawsze furmanią i sieją, i orzą, 
Chodź jedzenie mają, a przecież się morzą. 
Syn ich Wojciech zwie się – nos mają jak kufer, 
Czy zgadniesz kto to? To są... (Ryś Onufer) 

4. Do jedzenia i cygara apetyt wciąż dobry mają, 
co to za jeden pozara, zgadnij, jak się nazywają. 

5. Marzą wiecznie o muzyce, 
wciąż szykują sobie smyczek, 
bas stoi koło kumina26, 
grania jak ni ma, tak ni ma. (Stary muzykant, a nikt go nie woła do grania) 

6. Prędko znajdziesz ich mieszkanie, 
bo tak gniazdo jest bocianie, 
na górce jest ich siedlisko. 
Czy odgadniesz ich nazwisko? (Pietranek) 

26  Kumin – komin.

7. Któż to jest ten chłop zawzięty, 
przysłowie ma a nie święty. 
Patrzy tylko jednym okiem, 
nie ustąpi ani krokiem! 

8. Nic nie robią, tylko jedzą, 
na zapiecku sobie siedzą. 
Taki sobie zwyczaj mają, 
że jak siedzą zasypiają. 
Palić sobie fajkę lubią, 
jak pokurzą, w nosie dłubią. 

9. Zaraza dobrze jest temu, 
kto to się majątkiem brzydzi. 
Co z tego, że go aż tyle 
naskładali sobie Żydzi. 
Ja kopał doły zaraza, 
na tych, co sobie pomarli, 
tak bogaci, jak i biedni 
będą jedną ziemię żarli. 
Tyle naszego na świecie, 
co zjecie i wypijecie. 
Kto to gadał, mądrze mówił. 
Kto on taki? Czy zgadniecie!
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Józef Ryś, Dubiel z Łąki.

Józef Ryś, Ryś Onufry.
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Ryś i Bronisława Wilk (s. 40)
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Pije Kuba do Jakuba – rysunek tuszem, kolorowany akwarelą (s. 105) 
MRE AR 4021
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Ilustracje do wierszy:

Pejzaż – rysunek kredką, 1979 (s. 107) 
MRE AR bn 

Z fujarką – rysunek tuszem, kolorowany akwarelą (s. 122) 
MRE AMT nr inw. 1163 t. 38
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Runął na kolana przed Królem nieba i ziemi (s. 263) 
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MRE AR 3015 a – Kominiarz, rys. czarna kredką (s. 295)
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MRE AR 3016 b – Blacharz, rys. czarna kredką, kolorowany akwarelami (s. 292)
MRE AR 3017 a – Kłusownik, rys. ołówkiem, tuszem, kolorowany akwarelami (s. 294)
MRE AR 3017 b – Taksator, rys. ołówkiem, tuszem, kolorowany akwarelami (s. 293)
MRE AR 3018 a – Emerytowany kolejarz, rys. ołówkiem (s. 291) 
MRE AR 3018 b – Poufna rozmowa na temat urzędowy, rys. ołówkiem (s. 288)
MRE AR 3019 a – Sąsiedzka pogwarka, rys. ołówkiem (s. 268)
MRE AR 3019 b – Ciekawy, rys. ołówkiem (s. 298)
MRE AR 3020 a – Bracia, rys. ołówkiem (s. 287)
MRE AR 3020 b – Niemowa, rys. ołówkiem (s. 299)
MRE AR 3021 a – Łopaciarz, rys. ołówkiem (s. 290)
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MRE AR 3025a – Pastuchy, rys. ołówkiem (s. 303)
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MRE AR (b.n.) – Pozara, rys. atramentem, kolorowany plakatówką (s. 283)
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