
TRAWA.  SŁOŃCE.  LIŚCIE.  ZIMA. 
(Zdjęcie Cesarza z czasów młodości, dojrzałości...) 

 

 

 

Wieczerzę spożywam z całym dworem, siedzę za stołem i podjadam, co 

doniosą, zapijając piwkiem. Jakże ten złocisty napój uwielbiam! Przekładam 

ponad wszystko. Kiedyś nawet, jak podstawiono dziewicę, pierwszy 

skosztowałem złocisty napój. Najbardziej uwielbiam tłuściutkie mięsiwo i to 

takie, żeby tłuszcz kapał, wtedy pyszność, palce lizać. Sprawę kontroluję 
skutecznie popuszczając pasek, gdy dziurek zabraknie, koniec obwieszczam, 

klaskając dłońmi. Wtedy realizuję następny punkt programu. Majordomus 

przynosi cesarski kalendarz, patrzę na datę i odczytuję. Dzisiaj: Kaśka, Maryśka, 

Jaśka, dostawka do poduszki i biorę wszystkie na warsztat. I tak ten sam 

scenariusz, wpisał się w kolejny wieczór na zamku berlińskim, przez długie lata. 

Ale wszystko ma początek i koniec. Te pierwsze przeżyłem, końca nie, chociaż 
siwiutki jak gołąbek. Razu pewnego, w zasrany poniedziałek, pasek od spodni 

pękł. Dozorca przestał kontrolować łakomstwo. Nie pamiętam, co dalej? Do 

świadomości dochodzę już w łożu, jakiś taki dziwnie słabiutki, nie czując ciała. 

Macam ciało rękami i wkoło. Czuje pod palcami - żyję, ale nikt przy boku, jak 

to? Powoli z trudem otwieram powieki. Nic nie widzę, wszystko jakby za mgłą. 
Osłabiony doszczętnie, wysilam się wolą życia i patrzę. Powoli, pomału obraz 

rozjaśnia, przybierając kształty. Doszczegłem niewyraźnie, w koło kręcą się na 

jasno ubrani. Zaschniętymi wargami z wysiłkiem wybełkotałem: światła. 

Podsunięto łoże pod okno. Pierwsze co zobaczyłem, zielono wszędzie. Trawa! 

trawa! - wyksztusiłem i zapadłem ponownie w śpiączkę, zabierając wymówione 

słowo. Szepcząc w myślach dalej: trawa, trawa. Wywołałem obraz, ja w 

kołysce, wkoło zielono. Ma...ma. O! Patrzcie, syn zaczyna mówić. Dalej film 

senny potoczył szybko. Biegam po trawniku przed zamkiem, hałasuję, waląc 

kijem po murach i rzucając kamieniami w dostojników oraz gości dworu. 

Niańka: tak nie wypada następcy tronu, przyłożę rózeczką. Otwiera się okno - 

Matka! Klara, przyprowadź łobuza na obiad, przedtem doprowadź do wyglądu. 

Nasz Cesarz dzisiaj zły, może widok syna rozchmurzy oblicze. Zmiana obrazu 

sennego: siwiutki starzec, chudy jak palec. Jego Dostojność, dzisiaj przerabiamy 

zasady dobrych manier. W odpowiedzi pokazałem język. On: na groch klęczeć! 
Nie! Krzyknął: Służba! Scena zeszła z planu, następna weszła: sala tronowa, 

cały dwór wkoło. Na podium siedzi siwy brodacz w koronie, kiwnął palcem, 

podszedłem wystraszony i ukląkłem. Chwycił za ucho, pohasaj jeszcze trochę i 
do woli, twoje ostatnie chwile szczeniaka. Zawstydzony wyrwałem się i 

uciekłem do parku. Oczy  spotkały  oczy kuzynki, w gościach. Ach! To ty, tak 

długo czekałam, prawie wieczność. Chodź! Kocham. Przestraszony uciekłem do 

nikąd. Sen znikł, a namiętności obudziły do życia. Powoli  otwierałem powieki, 

przychodziło z trudem, jakieś takie ciężkie. Znowu wkoło jak za mgłą postacie 



w konturach niewyraźnych. Osłabły ledwo wyksztusiłem: Światła! Nie widzę. 
Podsunięto ponownie pod okno. W oczach oślepiająco zaiskrzyło gwiazdami, z 

wysiłkiem słabowito wykrzyknąłem: Słońce! Słońce! I zapadłem w letarg w 

gorączce. W oczach zobaczyłem ślub, ja bohater główny i kuzynka 

cudzoziemka. Rodzina, krewni i goście w tle. Ojciec wypunktował na koniec 

uroczystość. Od dzisiaj dźwigasz życie i nie licz na nic. Potem sarknął z 

uśmiechem: a jeszcze w niedługim czasie mój ciężar dołożę. Zobaczysz jaki 

słodki - i roześmiał się od ucha do ucha - powodzenia młody byczku. 

Odpowiedziałem: tato nie zawiodę. On: pożyjemy, zobaczymy, historia oceni i, 

dobra rada, czyń wedle własnej miary. Mój wzorzec zły. Co ojciec mówi? To co 

słyszałeś. Cicho! W tej części życia najważniejsze bitwy staczałem w sypialni. 

Przeżyłem Stalingrad i Waterloo, dokumentem dzieci. Gdy ten film pokazał 

koniec, nowy natychmiast wszedł na ekran. Ojciec zmarł, matka wdowa, 

przejmuję władzę. Dzwony katedry hałasują uroczyście. Był władca jest władca. 

Dopiąłem i otworzyłem książkę z nie napisaną  historią. Codzienny kierat życia, 

przytłoczony obowiązkami wagi cesarskiej. Jakąż wielką frajdę dawała pełnia 

władzy, używałem dowoli. A ja wam pokażę! Przyśnił się typowy scenariusz. 

Sekretarz melduje. Najjaśniejszy Panie, szlachcic z Saksonii czeka tydzień już 
pod drzwiami na wysłuchanie. Odpowiedziałem: Niech jeszcze postoi, wtedy 

nabierze respektu. A ile dawało bawienie się jego kłopotem Zalegał z podatkiem 

prosił o dyspensę, nie pierwszy. Nie dawałem dojść do głosu. Ciągle 

przerywałem zbijając z tropu, żeby pognębić i postraszyć. Po to postawiono na 

piedestale. Zakończyłem: nakarm  żołdaków, będziemy kwita, inaczej ściągnę 
siłą i zostaniesz goluśki. Idiota przejęty podesłał żonę. Nie tędy droga kmiotku, 

na plewy nie nabierzesz. Babski gatunek bardziej stoi na nogach i do rzeczy 

przystępuje od razu. Spokojnie proszę panienko. Złociutki Cesarzu, nic nie 

mamy. Patrz, nawet nie stać na majtki i zadarła kieckę. Na to tylko czekałem. 

Krzyknąłem: Służba! Wychłostać dupsko, żeby nie swędziało i do lochów. 

Uwięziona żoneczka katalizatorem i szybko doszliśmy do konsensusu z 

dłużnikiem - co cesarskie cesarzowi. Na wrogów znalazłem sposób, moc pieści 

pokazywałem, polując zajadle na króliki i bażanty. A jakaż przyjemność i 

satysfakcja unicestwiać! Czyniłem z pasją, przeciwnik bez szans, wychodziłem 

na orła. Ganiałem ofiary po krzakach i łąkach, przestraszone ptactwo waliło w 

powietrze. Wtedy ze swojej armaty, aż  pierze się sypało. Mh! Niech inni 

władcy wiedzą, Dżingis Chan tu. Celując do zwierzyny darłem mordę, zabijam 

króliczka Tima z królestwa Ubu, i bach! A teraz króliczkę Lulu, jędzę z 

Babigrodu, i pif! Słysząc polowanie, dwór srał w gacie, miał stracha, zmienię 
obszar polowania i wejdę na zamek. Nie Kaligula, trutni trzymam do czasu, jak 

niewygodni, wtedy paznokciem trach i po szkodnikach. Wiem, obce poselstwa 

szpiegują za krzaków, w jakiej kondycji cesarstwo? Znaczy ja. I dla przestrogi. 

Nie tykać lwa! A po dupie z soli. Trafiony, uszkodzony, odgłos z krzaków – aj-

jaj-aj. Kontuzjowani w nocy pisali tajne raporty, świeciło do rana. Skutek tego: 

przysyłano dary poddańcze z ich stron. Cesarzu my grzeczni, nie strzelaj. W 



sprawach polityki dobrze prowadziłem grę na szachownicy. Wynik końcowy 

doprowadzałem po myśli. Jako arbiter obserwowałem pojedynki i ustalałem 

reguły gry, w zależności od kąta widzenia własnej dupy. Bywało tak: pionek 

gwałcił królową. Czemu nie? Za tą przyjemność przecież zapłacił król. 

Odwracałem głowę, jak popełniano samogwałt i zwalono konia. Otoczony 

widzami, z spod oka obserwowałem jakie miny stroją. Trzeba uważać, żeby nie 

wygwizdano i trzymałem z większością. Zachowując cały czas na obliczu 

niewzruszoną minę dostojnego sędziego, cugle meczów mocno trzymałem w 

łapach. Wszystko kręciło się na zasadzie – przeciwnik wieżę, poplecznik pionka 

tracił. Dobrze wodziłem oczami po zakamarkach pola szachowego i nie 

pobłądziłem. Siła pełni życia przerwała sen. Znowu z trudem nawiązałem 

kontakt z otoczeniem i zawołałem: Światło! Podsunięto pod okno. Widzę jak 

żółte liście z drzew fruwają w powietrzu. Wydusiłem z krtani: Liście! Liście! Z 

wysiłku zemdlałem i przeszedłem w stan nieświadomości sennej. Uroczystość 
wielka na zamku, syn pierworodny żeni się, czuję brzemię lat na barkach. Widzę 
jak na dłoni, koło życia pętlę zamyka, a co będę oporem stawał, bez szans, 

trzeba przekazać pałeczkę. Żona odwrotnie, jak lwica baczyła na stadko i 

strzegła owieczki. Musiałem warknąć czasami: Nie rozmiękczaj realiów żywota, 

niech hartują. Wilczki duże i rozum w łepetynie. A niech same trzymają cugle. I 

baczyłem uważnie, żeby ciągle polowali dla kondycji. A jaki nektar przy 

wieczerzy piłem, słuchając dzieciaków spowiedzi. Po kolei według starszeństwa 

wywołując do tablicy. Co masz do opowiedzenia? Film senny z tej serii 

wyświetlono. Najstarszy syn zaczynał. Złapałem posła z Cesarstwa Wschodu, 

jak dogadywał się z kwatermistrzem wojsk. Za zlecenie na dostawę kamaszy dla 

armii odpali działkę 15%. I co? Obcokrajowca kopnąłem w dupę z taka siłą, że 

wyleciał jak procy do swoich. Kwatermistrza wytargałem za ucho i rozebrałem 

do nagusa. Teraz spróbuj zakombinować, jaja obciacham. Bardzo dobrze, 

syneczku i pogłaskałem po główce. Następny do odpowiedzi! Cesarzu ojcze, ja 

lepszy od  brata. Cicho gówniarzu! Dostaniesz prztyka w nos, a pierworodnemu 

nie podskakuj, chociaż głupszy. Uważaj, co mówisz! Możesz oberwać. 
Skazanyś na jego cień. Zabeczał i poleciał pojęczeć do matki. Teraz ty, 

córeczko. Kochany Ojcze! W gości przybył syn władcy Cesarstwa Północy i 

nawet patrzy, ale zapytał, co wniosę? Jasna cholera, jeśli chodzi o tą materię, nie 

mam poczucia humoru. Jeśli widzi tylko to, w dupie takiego zięcia! Powiedz, 

żeby spadał! Nie pozwolę rozdrapać cesarstwa, następny gołodupiec chętny na 

miód. Całość kończyłem sakramentalnym słowem: Spowiedź familijna 

skończona! Tylko taki jakiś lęk trzymał zawsze, jak w samotności. Wszyscy 

ciągną do szczęścia ziemskiego, toż to padół i brzemię kłopotliwe. Tak 

naprawdę tylko jedyna przyjemność pozostała, zabawa z wnukami. Kiedy czas 

pozwalał, wyrywałem do nich. Bawiliśmy się w piaskownicy, usypując zamki i 

pomniki. Droczyłem się i wyrywałem z rączek łopatki piaskowe. Szkraby w 

rewanżu ściągały koronę i przymierzali, wyrywając nawzajem. Co, ciężka? - 

pytałem. Ale taki słodki bagaż - wrzeszczeli  zazdroszcząc. Poczekajcie wnuki 



na swój czas. Znużony snem i życiem czekałem na koniec. Przerwało pukanie. 

Kto tam? - zapytałem. Ja Stamtąd – odpowiedział - teraz ty, twoja kolej, zaraz 

pakuj. Zbierz żywot spisany. Szybko zgarniałem życiorys do kupy. Zacząłem od 

tego, co na plusie. Oj, sporo tego. Głos nieokreślony upomniał: ciemne strony 

zlicz, więcej tego. Zapadłem w zakłopotanie. Zacząłem lodowacieć. We śnie 

krzyknąłem przeraźliwie: Zima! Zima! Głowa opadła, ciało zwiotczało, oczy w 

słup. Skonałem. Zjawiłem się Tam w materii duszy. Popatrzono i zważono na 

oko czyny ziemskie: przeciętniak -        zapadł werdykt. Odetchnąłem z ulgą, nie 

tak źle, a ręce ubabrane w krwi i błocie. Na tym pułapie nie idzie inaczej, 

choćbym nawet chciał. Niedorajdę zgładzą! W strachu czekałem, co zrobią. 
Wystrzelony we wszechświat w postaci atomu, fruwałem w przestrzeni 

nieskończoności, stykając się po drodze z bilionami podobnych  przypadków. 

Spotkałem przodków, tak samo w niemocy. Za jakiś czas gwiezdny siły 

magnetyczne ściągnęły na ziemię.  Byłem trawą.  O, młodość! Uradowany, 

pragnąłem jak najdłużej pozostać zielonym. Jak trawę skoszono, wyparowałem 

z zielenią w chmury. Gdy przyszła pogoda, znikł młodzieńczy kolor i przyszło 

słońce. O, dojrzałość! Przypiekałem ziemię promieniem słonecznym, ile tylko 

wlezie, aż do zbioru plonów. Słońce znikło, wszystko zaczęło więdnąć, 
zobaczyłem liście, pętające wszędzie i niepotrzebne. O, starość! Ziemia zmieniła 

kąt ustawienia: śnieg zaczął padać, przyszła zima. O, śmierć! Zlodowaciałem, 

unicestwiony na zawsze. 

 
 


