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Szkielet 

 

 

 Mężczyźni przyjechali ciężarówkami. Była noc. Wieś zbudziła się, ponieważ psy 

zaczęły ujadać jak szalone. A potem wszystko zamarło. Rano ojciec powiedział, że 

przywieziono archeologów. Nikt z nas nie wiedział kto to. Dopiero potem, w szkole 

nauczyciel Fatyga wyjaśnił co nieco. A mianowicie, że oni chcą wydobyć spod ziemi jakieś 

stare skorupy, resztki dawnych domów. Może nawet szkielety!  

 Zawrzało między uczniami.  

- Jeżeli wyciągną szkielet, będzie nocami straszyć! - oświadczył Maciej, najstarszy syn 

sołtysa Kiełbasy. 

Dziewczyny zapiszczały. Z wypiekami na policzkach zaczęły przygryzać końce warkoczy. 

- Przyjdą duuuchy! Hu- hu! 

- Będą was dusić! 

- To straszne… 

Młodsze dzieci zaczęły popłakiwać. 

- No, przecież nie wiadomo, czy oni znajdą cokolwiek na tych wykopaliskach - powiedział 

ktoś rezolutnie.  

- Właśnie! 

- A tym bardziej nie wiadomo, czy jednak będą tam trupy… 

Wyśmialiśmy maluchów. Wiadomo, jak będą kopać fachowcy, jakiś szkielet być musi! 

 

     *** 

 

 Słońce stało w zenicie. Na stole z kraciastą ceratą leżały jabłka przyniesione z sadu 

oraz dzbanek kompotu. Apetyczna szarlotka nikogo nie mogła dziś skusić. Czekaliśmy okazji, 

by się wymknąć na dwór. 

- Zobaczcie, nikogo nie ma w polu przy robocie. Wszystkich jakby wymiotło - rzekła matka. 

Wytarła ręce w brzeżek fartucha i zerknęła przez okno. Wcześniej wychodziła raz po raz na 

ganek, aby mieć lepszy widok. 

- Są w knajpie. Poszli popatrzeć na archeologów. Wasz chłop także tam polazł! - zawołał już 

z progu komendant straży pożarnej, pan Tutka. 

- Ot, czort! - westchnęła matka - Zapije się, to jest pewne. 

- I tam, zaraz zapije… 

- A nie? 

- No, może ździebko… 

 Pan Tutka ciężko usiadł przy kuchennym stole. Wyciągnął krzywe nogi, obute w 

gumowe kalosze. Nalał sobie kompotu. Pił łapczywie, po czym nagle odstawił opróżniony 

garnuszek. Po kraciastej ceracie łaziły dwie tłuste muchy. 

- Malwy wam ładnie kwitną… 

- Ano, jak co roku… Aaaa … co oni, ci archeolodzy, robią? 

- Jak to co? Popijają piweczko z naszymi chłopami! 

- A pana czemu tam nie ma? - spytałem, a matka rzuciła ścierką w moim kierunku. 

- Ty łobuzie! Szacunku nie masz za grosz! Ale… właściwie to, czemu? 

- Bo ja jestem osobą urzędową - sapnął komendant straży.  

Do dwóch much, łażących po stole dołączyły trzy nowe. 



- Ale z ramienia urzędu będę musiał tam pójść. Sprawdzę kto, co i w ogóle - dorzucił. 

Następnie wstał. Obciągnął koszulę, otarł chusteczką czoło całkiem mokre od potu.  

- Gorąc dziś. To ja już pójdę. Do widzenia! 

Matka wzięła garnuszek i wypłukała nad zlewem.  

- Dzieci, zajrzę do kur! 

Szarpnąłem brata za rękaw. Mrugnął do mnie porozumiewawczo.  

Chwilę później biegliśmy w stronę knajpy, na skróty przez łąkę koniczyny, należącą 

do księdza proboszcza. 

 

     *** 

 

 Przy stołach panował gwar. Ktoś zanucił melodię. Ukryci w krzakach łowiliśmy 

pojedyncze słowa, wylatujące przez otwarte okna.  

- Nic z tego - powiedziałem - musimy podejść bliżej! 

- Jak złapią, złoją nam skórę. 

- Wracaj, jeśli się boisz. 

- Nie boję! 

- W takim razie idziemy! 

Skradając się, podeszliśmy pod okno. Na brudnym parapecie stały dwie pelargonie i pusta, 

zielona butelka.  

- Podsadzę cię. Zajrzysz do środka! - syknąłem cicho do brata. 

- Dobra… 

Kucnąłem, a Stasio stanął mi na ramionach, zajrzał. 

- Ojciec jest? - badałem sytuację. 

- Tak. 

- A archeologów też widziałeś?  

- Tak. 

- I co? 

- Antoś, oni, ci archeolodzy, są tacy… bardzo podobni do ludzi. 

- A do kogo mają być podobni, chyba nie do niedźwiedzi? 

- Ciszej, bo nas tu znajdą. 

- Racja. Słuchaj, co mówią! 

- Ale… czego mam słuchać? 

- No, czy mówią o trupach. 

 Od podsadzania brata rozbolały mnie barki. Siedzieliśmy, słuchając brzęku szkła i 

bełkotów. 

 

     *** 

 

 Prace wykopaliskowe zaczęły się już następnego dnia i trwały prawie pół roku. Przez 

ten czas  wszyscy mieszkańcy wioski zdążyli się przyzwyczaić do obecności archeologów.  

Mężczyźni rychło wznowili wszelkie prace polowe. Ale przez jeszcze kilka dobrych 

tygodni co dnia któryś z chłopów zachodził na wykopaliska, by wybadać co i jak pod 

pozorem rozmowy. Wieści rozchodziły się migiem. Powoli zaczęło spadać zainteresowanie 

pracami archeologów, tym bardziej, że zbliżała się pora zbioru kartofli. 

- Znaleźli znów kilka jakichś fragmentów starego gara - wzdychał ojciec z rozczarowaniem, 

gdy wracał po robocie do domu.  

- Miejże w głowie wykopki, a nie wykopaliska! - sierdziła się matka - Dałbyś już wreszcie 

spokój… 



 Siedzieliśmy z bratem, przysłuchując się tym rozmowom z coraz mniejszą uwagą. W 

szkole od dawna nikt nie poruszał tego tematu, bo cóż kogoś mogą obchodzić jakieś gliniane 

naczynia, na dodatek w kawałkach. 

 Któregoś popołudnia, kiedy  mozoliłem się nad zadaniem z matematyki, Stasio 

niespodziewanie mocno szturchnął mnie w ramię. Złapałem packę na muchy - pogroziłem. 

- Antoś, a co jak oni kopią z niewłaściwej strony? 

- Kto? Co? 

- Ci archeolodzy… 

- I co z tego? 

- A gdybyśmy my sami pokopali pod lasem, znaleźlibyśmy ten szkielet, zdobyli sławę w 

ogóle. No i też bylibyśmy archeologami! 

 

     *** 

 

 Sprawę omówiliśmy gruntownie na przerwie. Starsi koledzy chętnie zadeklarowali 

pomoc. Powiedziałem, że każdy musi przybyć z własną łopatą. Ustaliliśmy, że już w 

najbliższą sobotę bierzemy się za kopanie. 

 Praca ruszyła pełną parą. Było nas kilkunastu, ale po czterech tygodniach zostałem 

sam z moim bratem.  

- Nudy na pudy - marudził Stasio. 

- Na efekt trzeba cierpliwie poczekać - burknąłem, choć w głębi serca czułem, że mały chyba 

ma rację.  

- To kop se sam - oświadczył - a ja idę do domu. 

Opuścili mnie wszyscy. A teraz nawet i Staś jak ten Brutus! Wbiłem ze złością łopatę, aż 

odprysnął płat darni. I wtedy, ku ogromnemu zdumieniu, ujrzałem kawałek kości - pożółkły i 

opleciony wkoło korzonkami. 

- To… kość! - stwierdziłem, kucając, by się lepiej przypatrzyć. 

- Kość szkieletora!!! Ratunku!!!  

- Czekaj! Cisza! - syknąłem. 

- Ratunku! Uciekajmy! 

Dałem się ponieść emocjom. Panika brata udzieliła mi się, więc co sił w nogach gnaliśmy 

przez łany żyta, wrzeszcząc ile sił w płucach. 

- Trup! 

- Trup! Trup!!! Trup!!! 

 

     *** 

 

 To była prawdziwa sensacja! Policja ogrodziła pomarańczową taśmą teren naszego     

„ wykopaliska”. W knajpie mówiło się teraz wyłącznie o tajemniczym szkielecie. Ustalono, iż 

należał on do mężczyzny, który po wojnie został zastrzelony z jakiegoś na razie 

niewytłumaczonego powodu i zakopany pod lasem. Nie umiałem zrozumieć, dlaczego to 

znalezisko zupełnie nie interesowało naszych archeologów.  

Pan policjant Kabata wraz z kilkoma innym, których po raz pierwszy widziałem na 

oczy, parę razy zachodzili do nas. Kabata wypytywał o to kopanie pod lasem. Mama się 

zarzekała, że nam przyłoży paskiem, ale w ogólnym rozgardiaszu umknęło jej to z głowy. 

Niedługo po tym zdarzeniu gruchnęła wieść, że archeolodzy zwijają majdan. Pewnego 

dnia przybyły dwie ciężarówki. Ekipa załadowała sprzęt, auta ruszyły drogą, psy szczekały, 

dopóki pojazdy nie zniknęły z pola widzenia.  

I… tyle ich widzieliśmy! 

 



 

   *** 

 

 

Siedzieliśmy ze Stasiem i jedliśmy ogórki. Świeże, tyle co przyniesione z pola. 

Pachniało koprem i octem. 

- Tato…? 

Ojciec odłożył nożyk, którym obierał czosnek i spojrzał na mego brata znad stojącej na stole, 

pękatej kamionki. 

- Co smyku? No, powiedz. 

- A czy my już zostaliśmy tymi… archeologami? 

- Jasne! 

- Naprawdę? 

- Owszem.  

- A może nasz szkielet był jakiś… wybrakowany? Może on się nie liczy? 

- Liczy się, liczy. Nic się nie martwcie, chłopcy! 

- To czemu tamci z wykopaliska go mieli w nosie? Pojechali sobie po prostu… 

- Tego i ja nie rozumiem…  

- No, ale ja rozumiem i wam z urzędu wyjaśnię! Tylko poproszę kompotu. 

To pan komendant straży pożarnej. Pojawił się w naszej kuchni i wnet zajął miejsce przy 

stole. Mama postawiła przed nim garnuszek. 

- Ogórki wam obrodziły. 

- Ano, jak co roku… 

- Więc jak, proszę pana, z tym trupem? - Stasio, nie mogąc wytrzymać z ciekawości, aż 

przygryzł czubek języka. 

- Wasz trup był dla nich za młody. Po prostu. 

- Jak za młody?! - ojciec uniósł się z miejsca i walnął pięścią w stół. - Jak za młody?! Nasz 

trup?! To był porządny nieboszczyk, a nie jakiś wypierdek mamuta! 

- No właśnie! Oni zdecydowanie woleli mamuta… 

 Pan Tutka długo tłumaczył. Nim groźna twarz ojca wypogodziła się, zdążył wypić ze 

cztery garnuszki kompotu z gruszek. Pojawiła się butelka domowego bimberku. 

 Kiedy komendant wytoczył się na podwórze, podśpiewując pod nosem, ojciec nas 

mile zaskoczył. Wysupłał z kieszeni spodni nowiutkie dwadzieścia złotych i wręczając nam 

na cukierki, huknął na cały głos. 

- A jednak był tam szkielet! Nasz! Zupełnie porządny! A wy, drodzy synkowie, jesteście 

naszymi archeologami!!! 
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