
Barwy jesieni ˝ycia

Dzisiaj byliÊmy w odwiedzinach u poznanego na
deptaku staruszka. Siedzia∏ sobie pod jab∏onkà, jak
niegdyÊ Jan Kochanowski pod lipà i ju˝ przy bramie
powita∏ nas s∏owami - dzi´kuj´, ˝e przyszliÊcie.

Na stole ma aparat do mierzenia ciÊnienia i kaje-
cik do zapisywania wyników, aparacik do ucha, karuzel´
z tabletkami na wszystkie pory dnia, wody dzbanek
do popicia i 6 par okularów; te do chodzenia, te na
telewizor, do czytania , w dal, te w wzwy˝ ... w skos...

W garnku na piecu ugotowana kasza na obiad. Dzi-
dek mówi - kipi kasza, kipi groch, lepsza kasza ni˝ ten
groch. Bo od grochu boli brzuch, a od kaszy jestem
zdrów. Poczekajcie ruk und cuk, pocz´stuj´ was zylcem
(czyli galaretkà z nó˝ek). Opowiada, ˝e mia∏ kare ko-
nie, co to drobnik z furà wioz∏y do sàsiada, potem w
kieracie chodzi∏y. J´te psy pilnowa∏y obejÊcia, a on
mia∏ knyf do ka˝dej roboty.  - dziÊ sam sobie ugotuj´,
wypior´, posprzàtam, chocia˝ palce niezdarne i oczy
m´tniejsze. Na kredensie stojà zamkni´te s∏oiki z
ogórkami i gàsior z m∏odym winem.

- Bibk´ zrobili my wczoraj. Pocz´stowa∏em koleg´
ze szkolnych lat moim winem, a ten ciubaryka ju˝ po
pierwszym kieliszku delirki mia∏, potem ÊpiewaliÊmy,
bo z taƒcowaniem ju˝ nie te lata. SiedzieliÊmy na plu-
szowej kanapie nakrytej haftowanymi serwetami. - Pan
Bóg ludziom wiekowym si∏´ odbiera, a ch´ci zostawia.
Wyd∏u˝a si´ lista niedomagaƒ. Wiek z∏oty wcale nie
jest taki z∏oty, ma swoje cienie. Oj, nie uda∏a si´ Panu
Bogu staroÊç: ani zjeÊç, co lubisz, ani podskoczyç. Oby
tylko nie czekaç latami na odwiedziny rodziny albo
kostuchy w domu „pogodnej” staroÊci. Zaczynam si´
baç i mieç dreszcze. Strach, to czerwona lampka ostrze-
gawcza, co budzi cz∏owieka do przytomnoÊci fizycznej,
umys∏owej i moralnej.

Przecie˝ ma Pan swoje dzieci i wnuki, które kochajà.
Nie zginiesz dziadku. My te˝ b´dziemy Ci´ odwiedzaç,
pomo˝emy.

- Dzieci, owszem, odwiedzà, ale na tyle, by herbat´
wypiç albo na przeszpiegi czy jeszcze ˝yj´ i lecà do
swoich spraw i biznesów. Dla nich niedzisiejszy jestem
i niepotrzebny. SamotnoÊç boli najbardziej, to wierna

towarzyszka ˝ycia, sta∏y lokator. A do dzieci nie pójd´,
bo starych drzew si´ nie przesadza.

Widz´ na stole list´ sprawunków.
- Sàsiadka cz´sto do mnie zaglàda i kupuje co trze-

ba, a dziÊ nie wiedzieç czemu, nie przysz∏a.
- To ja pójd´
- B´d´ kontent.
- Co tu jest napisane? Okowita?
- To denataurat, kolana nacieram. Rygiel myd∏a,

„bia∏y jeleƒ” do prania, grys, bombk´ soku, kwaterk´
Êmietany, nudle, herbat´ i g∏ówk´ kapusty, to parzy-
brody nagotuj´. Jeszcze tutk´ karmelków „raczków”,
dla prawnuków, o ile przyjdà. Podpiwek i ose∏k´ mas∏a.
Zna Pani dobrego i taniego krawca, bo mojà kapot´
trzeba przenicowaç, frymarczy si´, a to ino patrzeç
przyjdzie zima i trzeba cieplej si´ przyodziaç.

W miniogródku rejwach robià go∏´bie. Nie bojà
si´ stracha ubranego w koszul´ non-iron, p∏aszcz orta-
lionowy i portki na laminacie. - A gdybyÊ, dziadku mia∏
szcz´Êcie i posiad∏ eliksir przywracajàcy m∏odoÊç, to...

- W pierwszym rz´dzie da∏bym go swoim przyja-
cio∏om po to, by nie odeszli, zostawiajàc mnie samego.
Z nimi mog´ powspominaç wspólnà podró˝ przez
epoki. Wspomnienia to jak spi˝arnia na jesieƒ i zim´.
Lata mijajà i przysz∏o mi tylko patrzeç, jak inni cieszà
si´ ˝yciem, dêwigam na grzbiecie prawie wiek.

- Ale jak na swoje lata pami´ç ma Pan lepszà ode
mnie.

- To dzi´ki kontaktom z ludêmi, którzy mnie rozu-
miejà, dzi´ki aktywnoÊci fizycznej na Êwie˝ym powie-
trzu, choçby w ogródku.

Teraz ju˝ wiem, jaki jest sekret d∏ugowiecznoÊci
- Trzymaj si´ ciep∏o, dziadku, dzi´kujemy za goÊcin´.
- Co? ju˝ idziecie? To ja wam dzi´kuj´ za odwie-

dziny.
W moim domu nie mog´ zasnàç. Wskazówki zegara

zataczajà kolejne ko∏o. Pyzaty ksi´˝yc robi za latarni´
na podwórku, zaglàda do sypialni i zabiera najmniejsze
ch´ci do snu.

Boj´ si´ staroÊci... Gdzie si´ podzia∏ mój optymizm?
       Irena Go∏´biewska
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OG¸OSZENIA ZAMIESZCZONEGO U NAS
NIE ZMOCZY DESZCZ I NIE PORWIE WIATR.

PRZY D¸U˚SZYM CZASIE EMISJI - DU˚E RABATY!

CA¸A STRONA ZA TYDZIE¡ EMISJI
NON STOP

24,00 Z¸ + 22% VAT
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Laboratorium fotograficzne Kodak - Express
Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3, tel. 283 62 85

Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
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