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Ta plantacja nas nie wyżywi 

 
    

Plantacja pana Józefa 

 

 Pan Józef skoro świt, uchylił drzwi wychodzące na taras i postawił swoją ciężką 

owłosioną stopę na świeżo wyremontowanych płytkach. Mężczyzna potarł masywne czoło, 

na którym odcisnęły się białe ślady od zbyt częstego marszczenia. Następnie postawił kilka 

drobnych kroków do przodu, lecz naprawdę tylko kilka, bo  powierzchnia z rana była 

nieprzyjemnie chłodna. Wtem  na żółtozielonym płocie przysiadł stary i mądry gawron. Pan 

Józef spojrzał na zwierzę spod gęstych nieco posiwiałych brwi, wciągnął rześkie poranne 

powietrze w płuca wieloletniego palacza i z całej mocy wydobył z siebie przeszywający 

skrzek. Ptaszysko pokiwało łbem z uznaniem, po czym wzbiło się do lotu. Na twarzy 

mężczyzny pojawił się uśmiech, odsłaniający spod spękanych warg, lekko pożółknięte 

szkliwo, nadgryzione już zębem czasu. Teraz starszy pan rozejrzał się po swoim niewielkim 

kilkumetrowym podwórku. Niegdyś rosnąca tam zielona trawa, musiała ustąpić miejsca 

przeoranej suchej ziemi oraz rożnym sadzonkom, stłoczonym niemiłosiernie we własnym 

sosie. Niebieska zjeżdżalnia, piaskownica i basen wylądowały w garażu, bez nadziei, że ktoś 

kiedyś weźmie ją na drugą stronę. 
 

 Roślinki zaczęły już powoli kiełkować, niektórym nawet udało się wydać na świat 

pierwsze owoce. Mężczyzna traktował je z czułością i wyrozumiałością, jednak rosła w nim 

pewna obawa troskliwego ojca. Pozostało mu jedynie westchnąć cicho i objąć wzrokiem 

przepiękne czerwone słońce wznoszące się nad horyzontem. 
 

-Ta plantacja nas nie wyżywi.- powiedział do siebie ze smutkiem, po czym wszedł do 

mieszkania i zatrzasnął za sobą drzwi. 

 

Obiekcje pani Heleny 

 

  Pani Helena była stara kobietą, chociaż w ostatnim czasie sporo przytyła. Z tego 

powodu stała się bardziej markotna i nerwowa, jakby wraz z tłuszczem ubywało jej zdrowego 

rozsądku. Co rano stawała przed dużym lustrem i próbowała przecisnąć przez biodra spodnie 

z liceum. Od tej upokarzającej czynności odrywały ją kroki męża, który po kryjomu 

przedostawał się na taras. Już od jakiegoś czasu przestawały dziwić ją nieludzkie krzyki 

mężczyzny dobiegające chwilę później z podwórka.  



 

 Pewnego dnia pani Helena, zauważyła, że jej Józek położył się spać na boku, chociaż 

zawsze zasypiał wyprostowany jak żołnierz na warcie. Właśnie tamtej nocy cała jego mądrość 

wylała się uchem i obudził się z niedorzecznym stwierdzeniem, że ma prawo robić to, co on 

sam uważa za najbardziej słuszne. Wtedy po raz pierwszy wyszedł na taras w ten swój 

dziwny powolny sposób, jak skradający się szpieg, rozejrzał się jak obłąkaniec z miną biską 

płaczu, po czym wyrzucił wszystkie rzeczy z podwórka na strych, wyciągnął jedynie grabki i 

zaczął orać każdy centymetr ziemi. Pani Helenie wydało się to nadzwyczaj niemądre, 

ponieważ ich dom znajdował się na przedmieściach większego miasta, a tak usytuowanym 

mieszkańcom, nie należy się parać robotą wieśniaków. 
 

 Tego ranka jak zwykle pan Józef, wracając z tarasu, przechadzał się wzdłuż holu, przy 

czym grzecznie przywitał się z żona lekkim skinieniem głowy. Zirytowana pani Helena 

zrobiła krok do tyłu, nakryta na przeprowadzaniu hańbiącej czynności, jaką było ubieranie 

się. Całą swoją złość przelała na zbzikowanego męża, który swoimi wielkimi owłosionymi 

stopami, roznosił niewidzialny piasek po całym mieszkaniu. 

 

Szaleństwo córki Beaty 

 

 Córka Beata została obudzona nadludzkim krzykiem ojca popaprańca w kryzysie 

wieku średniego. Dziewczyna przykryła twarz kocem, żeby uchronić się przed słońcem, które 

oskarżycielsko wdzierało się do jej pokoju. Jej jedynym pragnieniem było przywołać ten 

piękny sen o pięknym chłopcu obracającym jej ciało w swoich ramionach. Już miało dojść do 

pocałunku, kiedy ten stary nieudacznik zaczął bezsensownie drzeć ryja na Bogu ducha winne 

ptaki. Po zatrzaśnięciu drzwi od tarasu ta krowa, matka, znów zaczęła biadolić jak katarynka. 
 

 Zaspana dziewczyna wychyliła twarz znad kołdry i zalała się delikatnymi łzami. Już 

dawno przestała śnić o normalnej rodzinie. Doskonale zdawała sobie sprawę, że prawdziwy 

dramat zaczął się w dniu, kiedy zjeżdżalnia i basen zniknęły z podwórka. To wtedy właśnie 

matka zaczęła tyć, jakby opychała się słodyczami w obawie, że będzie musiała żreć te 

wszystkie sadzonki. Pomimo usilnych starań ojca, rośliny okazały się większymi 

buntownikami niż jego nastoletnia córka. 
 

 Stopy dziewczyny powoli opdały na okurzoną podłogę. Miała odkurzyć tydzień temu, 

ale weekend minął tak szybko, że już nie było sensu. Zresztą to i tak nie ma większego 

znaczenia, bo pokój da się zamknąć od wewnątrz i tylko Beata miała klucz do swojej jamy. 

Odkąd przebycie drogi z łóżka do drzwi stało się niezwykle uciążliwą czynnością, Beata 

zaobserwowała u siebie pojawienie się nieustającej tęsknoty. To dziwne pragnienie objawiało 

się obsesyjnymi myślami, każącymi kierować jej wszystkie intencje ku temu, by znaleźć się w 

domu. Pomimo iż przebywała w czterech ścianach opatrzonych sufitem, wewnątrz jej czaszki 

jak mantra brzmiało jedno słowo: „dom, dom, dom”. Z drugiej strony Beata trwała w 

poczuciu, że niczego nie pragnie tak bardzo, jak tego, żeby wreszcie wydostać się z tego 

prywatnego więzienia, w której przyszło jej sypiać i spożywać posiłki. 
 



 Dziewczyna otworzyła drzwi i wrzasnęła na całe gardło, że właśnie została obudzona. 

Nie było do końca wiadomo co z tym faktem dalej uczynić, rzecz stała się i już raczej nie 

miała szansy się odstać. Pomimo to, krzyk przedarł się w przestrzeń i wypełnić duchotą 

powietrze całego domu. 

 

Krzyk  

 

 Wśród tych następujących po sobie sekwencji stęknięć, urywanych jazgotów, i 

głośnych zapowietrzeń, trwała napięta cisza, czekająca cierpliwie na swoją kulminację. W 

końcu czas oczekiwania dobiegł końca i w towarzystwo pourywanych wyrzutów, wślizgnął 

się krzyk, tępy jak uderzenie młota. Początkowo zmieszał się w muzykę wrzasków i odszedł 

w ciszę niezauważony. Jednak następny krzyk, sprawił, że powszechny gwar stał się 

zawiesiną dźwięków, w której jeden nie pasował do pozostałych. Role odwróciły się 

diametralnie. Józef, Halina i Beata utknęli w martwym punkcie ze słowami zastygłymi w 

gardłach.  
 

 W pokoju na dole leżało dziecko w przemoczonej z przerażenia bieliźnie. Było to 

brzydkie stworzenie, z błędnym wzrokiem jak u ojca, tłustymi paluszkami jak u matki i 

wiecznie wykrzywionymi wargami na kształt jego siostry. Dniem i nocą poruszało się i 

wydawało z siebie dziwne dźwięki oraz obrzydliwe wydzieliny ciała. Smród i gorycz stał się 

nieodłączną częścią jego pokoju niczym postawiony w rogu mebel.  
 

 Ciężko mówić o tragediach, które przydarzają się ludziom zupełnie na to 

nieprzygotowanym. Wtedy ich rzeczywistość rozciąga się do nienaturalnych rozmiarów i 

kształtów, żeby zrobić miejsce dla niezaplanowanego dramatu. Tym właśnie dramatem 

okazało się małe, wiecznie brudne i śmierdzące dziecko. Dziecko, które potrafiło tylko 

krzyczeć, i krzyk miał pozostać jego jedynym środkiem wyrazu aż do końca życia. To 

dziecko było inne. Niepełne. Niesprawne.  
 

 Pan Józef, słysząc żałosne zawodzenie swojego syna, natychmiast przybiegł, aby 

ukoić jego nerwy. Nieporadnie wziął dość dużego już chłopca, na ręce i spojrzał prosto w 

jego rozkojarzone oczy. Dziecko położyło głowę na jego piersi i ze skargą wytarło nos o 

koszulę. Pan Józef spojrzał na nie z czułością, a w jego oczach pojawiły się łzy, które zaczęły 

kapać na twarz chłopca. Powoli oboje dochodzili do siebie. 
 

-Synku, ta plantacja nas nie wyżywi. Co ja mam robić, gdy cały świat spada nam na głowię?- 

zapytał rozpaczliwie pan Józef. -Chciałem wam zapewnić bezpieczny dom. Chyba nic mi się 

w życiu nie powiodło.  
 

 W odpowiedz, chłopiec wydał z siebie krótki radosny okrzyk, rozcierając z 

namaszczeniem ojcowskie łzy na swojej twarzy. Raz jeszcze przytulili się do siebie mocno, 

później pan Józef odłożył syna do łóżeczka i poszedł porządkować rzeczywistość, która nie 

chciała dać się przekopać, niczym najbardziej kapryśna ziemia.  

 

Cisza 



 

 Pan Józef, wchodząc do pokoju, zastał przed sobą dosyć niecodzienny widok. Jego 

żona siedziała na ziemi koło lustra, trzymając twarz w dłoniach. Obok schodów przystanęła 

przerażona Beata, która cichutko płakała.  
 

-Nie martwcie się kobiety, wszystko dobrze. Chodźcie mi pomóc.  
 

-Chcę odejść- wyszeptała Helena. 
 

-Wcale nie chcesz.-odparł spokojnie pan Józef.-Zawsze robiłaś co chciałaś, gdybyś tego 

naprawdę pragnęła, już by cię tu nie było. Wstydzisz się tego, że dalej mnie kochasz i w tym 

jest problem. Ja się ciebie nie wstydzę ani tego, jak wyglądasz, ani tego, jak bardzo zawodzisz 

mnie i swoje dzieci.  
 

-Nie kocham cię.-odpowiedziała nieśmiało pani Helena.  
 

-Tak, pewnie nienawidzisz mnie tak samo, jak moja córka.- parsknął mężczyzna- Nie 

zapomnij, że polałbym własną krwią chwasty, aby wyrosły dla ciebie najpiękniejsza i 

najszlachetniejsze róże. Co dzień pracuję, aby zasłużyć na twoją miłość, aby nie zapomnieć, 

kim jestem, aby móc w końcu włożyć w coś te cholerne ręce! Gdy dotykam ziemi, nie myślę 

o śmierci, tylko o tym, jakie mamy szczęście, że dane nam jest znaleźć się akurat w tej części 

wszechświata, w której możemy dawać sobie miłość. Niezależnie czy kiedyś znajdę się 

jedynie pod warstwą piachu, czy moja dusza uleci w górę do zaświatów – chcę być z wami tu 

i teraz! Przepraszam, ale teraz wchodzę.  
 

 I wyszedł na taras. Beata podeszła do matki, usiadła przy niej i położyła jej głowę na 

ramieniu. Kobiety wtuliły się w siebie, chlipiąc cichutko, jednak na tyle spokojnie, żeby nie 

stracić resztek nadziei na lepszy czas.  
 

 Nikt już nic nie powiedział. Nie było takiej potrzeby. Cisza dała schronienie spękanym 

duszom, aby choć na chwilę mogły ukoić poszargane nerwy. Właśnie miał się rozpocząć 

nowy dzień, niezapełniony jeszcze żadnymi wydarzeniami, ani złymi, ani dobrymi. I nawet 

słońce nie mogło przeciw temu zaprotestować.  


