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Kwaśne jabłka 

 

Salka, gdzie zbieraliśmy się na cotygodniowych lekcjach religii była wysoko 

sklepiona, jej sufit, odległy jak niebo, snuły pająki siecią niewyraźnych pęknięć. Szelest 

modlitwy, jej nieskładnych słów, biegnących to szybciej, to wolniej, szemrzących jak woda w 

strumieniu odbijał się od sufitu i ścian echem. Za oknem słońce rozpalało metalowe pokrycie 

kościelnej wieży. W majowym blasku kwitły bzy i konwalie. Lepiej było nie patrzeć w ich 

stronę, nie poddawać się pokusie ucieczki, choćby tylko w myślach, bo nic nie umykało 

czujnym oczom siostry Judyty. Ziarna różańca kołysały się w fałdach jej habitu jak wahadło, 

równo z tykaniem wielkiego, sennego zegara w kącie pokoju, kiedy przemierzała salkę 

katechetyczną, obracając w ustach każde słowo z "Ojcze nasz" jak landrynkę. Karciła 

wzrokiem tych, którzy próbowali wybiec przed szereg. Nasza niecierpliwość sprawiała, że 

słowa modlitwy ginęły w niewyraźnym, bezsensownym chrzęście. Byliśmy jak fałszujący 

chórek, który nie potrafił się dostroić. Nasze ręce były jeszcze złożone do modlitwy, ale nasze 

nogi niecierpliwie przebierały pod drewnianymi ławkami, gotowe do biegu. Kończyliśmy 

modlitwę dużo wcześniej niż siostra, która wypowiadała każde słowo, rozciągając je w czasie 

jeszcze bardziej, wystawiając na próbę naszą cierpliwość. Na koniec stawała przy pulpicie, 

żegnała się znakiem krzyża i słowami „Idźcie  …” oddawała nam wolność. Właściwie nie 

wiedzieliśmy jak brzmiały ostatnie wypowiadane przez nią słowa, zagłuszał je zgrzyt 

odsuwanych ławek i tupot biegnących nóg. 

Wysypywaliśmy się bezładnie na mały placyk przed kościołem z radosnym piskiem. 

Największym rozczarowaniem było zobaczyć czekającego przed salką rodzica czy dziadka. 

Było nam żal Pawełka, po którego zawsze przychodziła babcia, ale nie śmialiśmy się z niego, 

gdy odchodził opornie i niechętnie, ciągnięty za rękę, oglądając się zazdrośnie za siebie.  

Reszta, ruchliwa i niespokojna jak brzęczący rój, naradzała się hałaśliwie, a później 

rozbiegała, aby w mniejszych lub większych grupach przemknąć się do opuszczonego domu 

organisty, a później do sadu za starym domem. Nie mógł nas zwieść napis „Uwaga. Budynek 
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grozi zawaleniem”. Buszowaliśmy po pokojach, gdzie na ścianach rysował się jeszcze kształt 

stojących tu niegdyś mebli, wiszących fotografii lub świętych obrazków. Na ścianach 

zostawialiśmy ślad naszej obecności, ryjąc w tynku wyznania wiecznej miłości i wiecznej 

nienawiści. Schody skrzypiały pod naszymi stopami i kołysały się jak okręt, gdy wspinaliśmy 

się tuż pod dach. Na strychu wśród kurzu i pajęczyn kształty w ciemności potężniały. 

Spędzaliśmy tu popołudnia mroczne i ponure, karmiąc nasz strach opowieściami o 

przerażającej przeszłości organisty i jego sekretach, które naprędce produkowaliśmy w naszej 

wyobraźni.  

Wiosna wywabiała nas do ogrodu zapachem ziół. Na tyłach domu organisty znajdował 

się niewidoczny z ulicy, zazdrośnie zasłonięty przed oczyma przechodniów, ogród. Ktoś, kto 

go kiedykolwiek pielęgnował, zapomniał o nim już dawno. Zapomniane rzeczy pokrywają się 

kurzem, psują się, niszczeją, a później rozsypują się w proch. Ale to miejsce wyrwało się z 

czyichś dłoni na wolność i kwitło nieokiełznane przez nikogo– nikt nie przycinał jabłoniom 

gałęzi, nikt nie kosił trawy, ani nie wyrywał gorzko pachnących chwastów, nikt nie 

wydeptywał ścieżek, nie płoszył ptaków, które chroniły się tu przed zgiełkiem miasta, nikt nie 

naprawiał muru, niszczonego tysiącami drobnych korzonków panoszących się w wilgotnej 

zaprawie.  

Gdyby zapytano nas o to, co tam robimy całymi godzinami, musielibyśmy 

odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że nie robiliśmy nic. Obsiadaliśmy gałęzie drzew jak ptaki, 

szepcząc i chichocząc wśród liści, zbici w małe stadka. Pochłonięci drobnymi sekretami 

próbowaliśmy rozpoznać i zrozumieć świat, który nas otaczał ciasnym kokonem. Zbyt dużo 

hałasu mogło ściągnąć czyjąś uwagę, więc rozpływaliśmy się barwnych plam ogrodu, 

niknęliśmy wśród jego szelestów. Ukryci w koronach owocujących jabłoni i czereśni jak 

szpaki, czekaliśmy na kolejne dojrzewające owoce, w międzyczasie posilając się tymi jeszcze 

zielonymi i cierpkimi, które wykręcały język i wykrzywiały usta. Oblewaliśmy egzamin z 

siódmego przykazania, nieświadomi, że ono istnieje. 

Wdychaliśmy zapach tego miejsca, zmieniający się wraz z porami roku, 

wprowadzający nas w wiosnę zapach bzu i konwalii, nietrwały i przelotny zapach 

jabłoniowych kwiatów, rozszalały jaśmin, a później słodko pachnąca lipa, gorzki aromat ziół i 

chwastów pleniących się w cieniu. Kiedy w powietrzu pojawił się ciężki zapach gorącej 

smoły, którą zabezpieczano okoliczne dachy wiedzieliśmy, nawet bez spoglądania w 

kalendarz, że nadchodzą wakacje. Kiedy powietrze zaczynało pachnieć wilgocią i 

butwiejącymi liśćmi, wiedzieliśmy, że czas wakacyjnej beztroski dobiega końca.  
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Ogród położony był na wzgórzu, siedząc na gałęziach spoglądaliśmy z góry na ludzi 

spieszących okolicznymi uliczkami, wśród krzywych domków i brukowanych uliczek, na 

których czas się zatrzymał, księdza rozpartego na ławce w swoim ogrodzie i odganiającego 

muchy czerwoną łapką, zakonnice które rozwieszały na sznurach pranie - płachty pościeli i 

białe welony łopotały jak żagle na wietrze. Ich życie, osobne i tajemne, fascynowało nas - 

wierzyliśmy, że zakonnice, podobnie jak księża, są jakimś osobnym gatunkiem ludzkim, 

który przychodzi na świat w komplecie z welonem i habitem zrośniętym z ich ciałami 

nierozerwalnie.  

Trwaliśmy tak poza czasem, aż do chwili kiedy zegar na kościelnej wieży bił kolejną 

godzinę, wtedy z przerażeniem zrywaliśmy się do biegu. Otrzepywaliśmy ubrudzone kurtki i 

spodnie, wyplątywaliśmy z włosów liście i biegliśmy do domu wymyślając usprawiedliwienie 

naszej zbyt długiej nieobecności. Czasem była obowiązkowa droga krzyżowa, albo majowe… 

„no wiesz mamo, jaka jest siostra Judyta, pilnowała, żebyśmy nie wychodzili”. Czasem próba 

chóru z okazji przyjazdu biskupa… 

Nie pamiętam, kto pierwszy powiedział któregoś dnia, że się spieszy do domu i nie 

może zostać. Kto powiedział, że ma lekcje gitary w szkole muzycznej. Któraś dziewczynka 

dodała, że mama ją zabije, jeśli znów wybrudzi w chaszczach sukienkę. Ktoś inny szepnął, że 

organista wcale nie straszy na strychu swojego domu, a może w ogóle nie mieszkał tam nigdy 

żaden organista. Ubywało nas z każdym dniem, jeden po drugim porzucaliśmy nasz  ogród, 

sami wygnaliśmy się z jego murów, zatrzaskując za sobą furtkę i gubiąc klucz do dzieciństwa.  

Przestaliśmy wybiegać z lekcji z radosnym piskiem, wychodziliśmy niespiesznie, 

tworząc ludzkie konstelacje połączone niewidocznymi siłami przyciągania. Szłam w grupce 

koleżanek chichocząc bez wyraźnego powodu. Zatrzymywałyśmy się przy witrynie fotografa 

pełnej wyblakłych już lekko zdjęć ze ślubów i chrztów. Pyzate niemowlęta nie interesowały 

nas w ogóle, ale zafascynowane wpatrywałyśmy się w zdjęcia panien młodych. Czasem 

podziwiałyśmy krój ich sukienek, czasem złośliwie go komentowałyśmy, odrzucając włosy i 

marszcząc czoło. Każda z nas wyobrażała sobie siebie za kilka lat na podobnym zdjęciu 

wystawionym w centralnym miejscu witryny, tak aby całe miasteczko mogło ją podziwiać. 

Udawałyśmy, ze przyglądamy się tej lekko przykurzonej wystawie, jakby jej zawartość 

przyciągała nas niewidzialnym magnesem, podczas gdy zerkając w szybę poprawiałyśmy 

fryzury i sprawdzałyśmy, czy chłopcy ciągle jeszcze tkwią na przeciwległym rogu, pozornie 

pogrążeni w dyskusji, ale zerkający w naszą stronę. Ruszałyśmy dalej, zbite w stadko, 

przechodząc obok nich i udając, że nie interesują nas ich zaczepki. Przypominało to rodzaj 

tańca, którego wcześniej zaplanowane figury każą tańczącym to zbliżać się, to uciekać od 



 4 

siebie. Później znów rozpierzchaliśmy się wracając do domów w różnych konfiguracjach, 

według niezrozumiałego klucza, kto ma bliżej, kto dalej, a kto po drodze do domu, a kto ma 

kompletnie nie po drodze, ale chętnie się przejdzie. 

Jego twarz zaczęłam widywać wszędzie. Wśród nagich jeszcze, pozimowych drzew. 

Na szkolnym korytarzu. W sklepie, przy stoisku z pieczywem. Kiedy wracaliśmy  z salki 

parafialnej, on szedł zawsze na samym końcu, trochę nieobecny, zazwyczaj milczący. Czułam 

jego wzrok między łopatkami. Mieszkał po sąsiedzku, więc wspólnie przemierzaliśmy ostatni 

odcinek drogi. Przyglądał mi się zawsze uważnie, jakby z niedowierzaniem, raczej się nie 

uśmiechał, jego półdługie włosy tworzyły wokół głowy aureolę. Trudno było w nim 

rozpoznać chłopaka z wiecznie podrapanymi kolanami, który parę lat wcześniej najgłośniej 

umiał gwizdać i najdalej pluł pestkami od czereśni. Teraz odzywał się rzadko, pozwalając mi 

paplać bez ładu i składu – bo w tej sposób próbowałam zagłuszyć tę ciszę, która rosła między 

nami. Z czasem jednak moje monologi stawały się krótsze, a on odzywał się częściej. 

Zauważyłam, że czasem cień uśmiechu żłobi w jego twarzy dołeczek w prawym policzku, 

podobało mi się jak włosy spadają mu na czoło, kiedy pochyla głowę. Nasze rozmowy stały 

się pełne wykrzykników "dokładnie to chciałam powiedzieć” i „chyba czytasz mi w 

myślach”. 

Coraz częściej zostawaliśmy razem w tyle, szliśmy tak wolno, ze odległość między 

nami a pozostałymi wydłużała się tak bardzo, że nikt się za nami już nie oglądał i nie 

przywoływał nas gestem. Pewnego dnia, kiedy pozostali wybiegali z salki w pospiechu 

próbując uciec przed wiosenną ulewą, nagle poczułam jak moje palce się zaplatają i zaplątują 

jak winorośl, jak ktoś lub coś przytrzymuje mnie w miejscu. Piski i nawoływania były coraz 

bardziej odległe, podczas gdy my staliśmy w drzwiach wejściowych, przyglądając się 

kroplom deszczu, rozbijającym się o brukowany dziedziniec, dzwoniącym w kościelny dach, 

przeciekającym przez dziurawy dach domu organisty. Pewnie dlatego nie usłyszeliśmy 

chrzęstu różańca w fałdach habitu. Dopiero oschły głos siostry Judyty wyrwał nas z letargu: 

"Co wy tu jeszcze robicie, zmykajcie mi stąd". Wyszliśmy więc w deszcz, on opiekuńczym 

gestem zdjął swoja kurtkę i narzucił mi na ramiona, myśląc że trzęsę się z zimna. Za naszymi 

plecami zgrzytnął klucz zamykający drogę powrotu. Kierując się tą samą myślą, bez 

niepotrzebnych słów i gestów, chroniąc się przed deszczem zakradliśmy się do domu 

organisty. Z trzepoczącym sercem, tak jak kiedyś, gdy baliśmy się że ktoś nas przyłapie 

ostrożnie przeszliśmy przez zapomniane pokoje, w których tętniły ostatnie deszczowe krople. 

Szliśmy przez zarosłe ścieżki starego ogrodu, szukając po omacku znanych sobie miejsc. 

Otulił nas lekki, słodki zapach mokrych kwiatów jabłoni. Najlżejszy powiew wiatru strząsał 
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ich płatki sypiąc nam nimi na głowę. Jabłonie ukryły nas w swoich gałęziach jak dawniej, 

otuliły bezpiecznym uściskiem. Z bliska jego oczy miały kolor majowego nieba, a jego usta 

smak pierwszych letnich jabłek. 

 


