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Zaprzęg
z cieniem

(Dokończenie ze strony 9)gawczy i równie delikatny. A jaka realnatreść tego historycznego pamiętnika. Ligiapomyślała, że w średniowieczu, o którymtraktował tekst, działy się równie strasznerzeczy, jak w czasach współczesnych. Naobrazach przedstawiano wojnę twarzamimałych przestraszonych dzieci, szukającychratunku w objęciach równie przerażonychmatek, mogących tylko dzielić z nimi cierpie-nie. Albo twarzami rannych wojów, którychból odbijał się w oczach i sercach oczekują-cych na ich powrót matek. Realistyczneobrazy walk,  ich okrucieństwo i dynamikęilustrowały konie. Rozdęte chrapy, zbielałe,pełne strachu oczy, wypływające wnętrzno-ści. Teraz to wszystko, powtarzalne szaleń-stwo wojen i zniewoleń, pokazują fotografie.Malarza zastąpił aparat fotograficzny, konie― sprzęt bojowy, armaty i samoloty myśliw-skie ― bomby, rakiety, gaz. I tylko człowiekniszczony i zabijany, niszczący i zabijający, zumysłem chorym na totalitaryzm, terroryzm,a wciąż  jeszcze człowiek, przetrwał.Przetrwać. Przezwyciężyć ból obejmującygłowę, pełznący do drętwiejącego serca.Wypełnić serce pamięcią. Może pamięciądziecka lubiącego wyprawy do tajemniczychmiejsc. Znów poczuła dotyk rąk głaszczącychją po głowie i pęd powietrza.
2. Białe konie w białym lasku

Galop beztroskiego źrebaczka
w zaczarowanym kręgu bliskości matki.Do lasku dochodziło się przez porośniętesoczystą trawą ogrody, z wielką gruszą po-środku. Ligia jeździła z Tatusiem na wyprawępo okrągłe gruszki z tego drzewa, które ―rozłożone na strychu ― przemieniały się wkrótkim czasie w smakowite ulęgałki. Tamteż czekała ich serdeczna gościna dwojgastarszych ludzi. Ligia żałowała, że tak rzadkomogła ich odwiedzać. Była w tym jakaś ta-jemnica. Nie jest w stanie odtworzyć, jak siędo tych ludzi zwracała. Może byli to jejdziadkowie ze strony tatusia? Ale przecieżsłyszała, że tamci zmarli w czasie epidemiityfusu, czyli znacznie wcześniej, wówczas,gdy umarł jej maleńki braciszek Rysio, którywyssał chorobę z piersi zakażonej tyfusemMamusi. Chorobę przyniosła do rodzinysiostra tatusia. Mimo to za śmierć synkawiniono nieszczęśliwą matkę, która już nigdynie odzyskała radości życia. Rodzina tatusianie lubiła mamusi prawdopodobnie za to, żeodziedziczyła majątek po nieżyjącym ojcu.Reszta rodziny była raczej uboga. Mamusianie szczyciła się swoim majątkiem, byłazresztą bardzo skromna.  Źle znosiła niechęćrodziny męża, która doprowadzała do niepo-rozumień w ich małżeństwie i spowodowaław końcu tę fatalną decyzję sprzedaży dóbr

pod Lubartowem stanowiących własnośćMamusi, a następnie wyjazdu w okoliceLublina. Ligia ukończyła wówczas pierwsząklasę szkoły podstawowej.Ale po kolei. Ligię kusił tajemniczy białybrzozowy lasek. Myślała o nim często, ażwybrała się tam w tajemnicy przed rodzica-mi i siostrami. Wtedy właśnie  przydarzyłosię jej coś, czego nie potrafiła zrozumieć.Przebyła szeroki rów, łąki, kawałek lasu iwyszła na polanę pełną słońca. Przed niąjaśniał młody lasek, pośród bieli brzóz prze-mykały pojedyncze promienie słońca, jakgdyby zapraszały do zabawy w chowanego.Cienie i światło przeskakiwały jak „zajączki”puszczane lusterkiem na ścianę przez jejstarszą siostrę. Ciekawe, co ona zrobi, kiedyjej powiem o mojej wędrówce, myślała Ligia.Będzie zazdrościć — a może już tu była? Czyżto nie ona  mówiła, że za ogrodem z grusząjest biały las? A za lasem szeroki rów z wodą,potem łąka z wysoką trawą, po której brodząbociany. To pewnie jest jeszcze jakaś innadroga,  z drugiej strony, pomyślała Ligia,rozglądając się po zielonej polanie. Naglezobaczyła przed sobą małe źrebiątko, białejak kora okalających ją brzóz. Podskakiwało,jakby grało w klasy, ale  nie uważało na nogi,by nie „skusić”. Obok skubała trawę białakobyłka. Piękna jak na obrazie, pomyślaładziewczynka. Kobyłka podnosiła co jakiś czasśliczny łeb by zarżeć. To rżenie --- Ligia lubiłarżenie koni ― było skierowane do źrebiątka,które odwracało się wówczas i przybliżało domatki. Ligia, też dziecko, podążyła w ślad zanim z wyciągniętą ręką. Wydawało jej się, żerozumie rżenie kobyłki. Źrebaczek obrócił sięku niej, popatrzył pięknymi dużymi oczami,po czym bryknął i rozpoczął galop. Nie na-myślając się Ligia zaczęła biec szybko i corazszybciej. Biegli tak obok siebie wokół kobył-ki. Ona przestała skubać trawę, popatrzyła izaniepokojona zarżała raz i drugi, corazgłośniej, a dziewczynka i źrebak zataczalicoraz szersze kręgi, jak gdyby przyspieszanitym rżeniem. Ligia biegła jak zaczarowana,jej jasna sukienka unosiła się obok białegoźrebaka, niemalże stanowili jedno. A kobyłkamatka rżała wciąż głośniej i głośniej. WtemLigię pochwyciły czyjeś ręce mocno i jedno-cześnie łagodnie. Oderwana od ziemi czuła,jakby ziemia jeszcze się kręciła. Ręce ponio-sły ją do miejsca, gdzie długa słomiana strze-cha dachu łączyła się niemal z progiem sieni,przez którą przeniosły ją te ręce i umieściłyna ławie między stołem a oknem.Znad szarej długiej brody odezwał sięmelodyjny głos:– Trzeba dać panience naparu z ziół, abywzmocnić serduszko. Biegała za szybko i zadługo, ścigając się ze źrebaczkiem. To wróżbana dalekie podróże, czeka ją...Więcej już nie usłyszała, zapadła w pół-sen. Czuła ręce głaszczące jej włosy i kojącąrozmowę dwojga starszych ludzi, którychuważała za babcię i dziadka. Nade wszystkojednak chciało jej się spać. Niespodziewaniepojawił się Tatuś. Piła gorącą herbatę pach-nącą miętą i macierzanką, a człowiek z brodąopowiadał o jej przygodzie z końmi. Nazakończenie powiedział:– Jej trzeba strzec, sam ją wybrałeś naspełnienie twoich zamiarów, zamiast syna,

ona...Nie słuchając dalej, tatuś wyniósł ją zizby i ułożył na wymoszczonej słomą fur-mance zaprzęgniętej w Kasztankę, którejLigia nie lubiła. Bała się jej zębów i kopyt.Staruszkowie odprowadzili ją, żegnającznakiem krzyża. Wóz potoczył się, corazbardziej rozkołysany i turkoczący.  Zasnęłamając przed oczami troskliwe twarze kocha-nych ludzi, których już więcej nie zobaczyła.Nie jeździła już tam z tatusiem, a po pewnymczasie wyjechała z rodzicami i siostrami wokolice Lublina. Potem przyszła wojna ikoniec jej dzieciństwa. W tych strasznych iciężkich dla ich rodziny czasach śnili jej sięczasami tamci dobrzy, opiekuńczy, tak bliscy,chroniący ją ludzie. Z tamtego zdarzeniapozostała również ciekawość:  co znaczyłysłowa, które mówił do tatusia starszy pan zsiwą brodą, który przerwał ten jej  niebez-pieczny bieg w zaczarowanym kole. A wróż-ba, czy też przepowiednia o dalekich podró-żach? Podróże. Ligia lubiła je zawsze i lubi dodziś, każdym pojazdem, łącznie  z samolotemczy okrętem  i ich kołysaniem. Myślała teżczasem, co to znaczyło, że tatuś ją wybrał,tym bardziej, że często wymagał od niejwięcej niż od sióstr, a i na więcej pozwalałprzy całej swojej surowości i wymaganiach.Tym Ligia tłumaczyła jego różne późniejszemałe ustępstwa. Była jego córeczką, darzył jązaufaniem, wiedział, że nie zawiedzie anijego, ani nikogo innego, w tym siebie samej.W życiu, na co dzień nie wszystko byłotak łatwe, piękne. Był jednak cel, do któregodążyła, potrzeba osiągnięcia go i nadzieja.
Lidia Kosk

„Powróciłem”Dawno, dość dawno, albo i nawet bardzodawno, nie miałem w rękach tak dobregotomiku. Jerzy Stasiewicz, poeta, prozaik,dramaturg, powrócił. Tak, powrócił i tobardzo dosłownie, bo jego najnowszy tomiknosi właśnie taką nazwę: Powróciłem. A jeślipoeta powrócił, to z przyjemnością i ja wróci-łem do Niego.Po poprzedniej książce, która zrobiła namnie ogromne wrażenie, poezji i dramacie,książce o jakże filozoficznym tytule – Po co
komu krzyż, (Warszawa 2015) i takiej samejfilozoficznej zawartości treści, tym razem niemogło być inaczej. Wiadomo było, że sięgającpo tom Stasiewicz nie będzie się zawiedzio-nym czytelnikiem. Co najwyżej można zato-pić się w magii słowa, w transcendentali-zmie, czy też niezwykle poważnych dysku-sjach o życiu. Dom – krwisty pot / dłonie
szorstkie odparzone / ciepło, chleb i sól.Już w pierwszym zdaniu, we wstępie,który napisał Eligiusz Dymowski, możemypoczuć i przypuszczać, zresztą słusznie, że


