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1.  Adam urodził się dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia 1960 roku. Wielokrot-
nie słyszał, jak to z jego przyjściem na świat było. Gdy jego matkę zabrała karetka, 
ojciec wsiadł na swoją czarną malwę i ruszył do miasta. Dwie godziny zajęła mu ta 
droga pod białostocki szpital. Była śnieżyca, wiatr wiał prosto w oczy, a mróz skuwał 
w jedno ślinę i pot na jego rudych wąsiskach. Na nic zdały się owe przeciwności srogiej 
natury, mężczyzna nie zatrzymał się nawet na chwilę. Niestrudzenie wciskał mocniej 
pedały, a w myślach miał tylko jedno: swego potomka jak najszybciej zobaczyć.
 Siedem lat później, tą samą trasą, siedząc na bagażniku tej samej malwy, Adam 
ze swym ojcem jeździł na targ z jajkami, warzywami, a czasami nawet i połówką 
cielaka, gdy któryś z miastowych zamówił. A później wracali na wieś, chybocząc się 
na boki, nie wiadomo, czy od wypitej przez małego oranżady i piwa przez starego, 
czy od wypełnionej pieniędzmi kieszeni kurtki ojca. Czasami łapali gumę, co dawa-
ło początek wędrówce, podczas której chłopak słuchał o wielkich czynach dziadka 
w partyzantce, krwawym Stalinie, co wywiózł tego samego dziadka, a później zabił 
gdzieś koło Smoleńska, bądź o tym, jak Brzozowskim się dobrze powodzi, bo sąsiad 
kradnie, co popadnie, w PGR-ze, a sąsiadka ma bogatego kochanka, który to podobno 
w Australii dziesięć lat mieszkał, cudaczne kangury oraz inne stwory widział.
 Gdy Adam miał dziesięć lat, w naszej wsi pojawił się pierwszy telewizor. Każdy 
przychodził do Brzozowskich popatrzeć na dziennik, Klossa czy też przygody załogi 
Rudego. Zaglądał też i Adam. Wpatrywał się z rozdziawioną buzią w czarno-biały 
ekran, aż pewnego sierpniowego dnia wypatrzył swoje marzenie – wyścig kolarski. 
Wtenczas wybałuszył oczy, rozwarł jeszcze bardziej pulchne wargi i na zawsze zako-
chał się w rowerach.
 Za dobre wyniki w nauce dyrekcja podstawówki ufundowała mu kolarzówkę 
w kolorze czerwonym. Siadając na niej po raz pierwszy, wiedział, że już niewiele 
czasu dzieli go od pierwszego wyścigu. Talent miał w nogach, co potwierdzał jego 
nauczyciel wychowania fizycznego, więc nie bał się zmierzyć z rówieśnikami. I wygrał. 
Pierwszy raz, drugi, trzeci, w województwie nie było lepszych od niego. Gdy wciskał 
na przemian pedały, ho, ho, gnał przed siebie jak rakieta z tym amerykańcem Arm-
strongiem, co to na Księżycu wylądował. Wszystko wskazywało na to, że już wkrótce 
będzie reprezentował na świecie Polskę Ludową. Tam też by wygrywał.
 Jednak poznał Ewę i dziewięć miesięcy później na świecie pojawił się Marek.
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2.  Na drugie urodziny rowerek bambino, na piąte salto z dodatkowymi dwoma kółka-
mi, w końcu może na tym nauczy się jeździć. Nadaremnie. Potomek nie miał ambicji 
ojca. A przecież miał jeździć i wygrywać wyścigi. Nawet na czterech kółkach nie 
potrafił utrzymać równowagi. Jednak Adam się nie poddawał, sadzał siłą potomka na 
siodełka, kazał pedałować. Nadaremnie. Marek czasami się nawet toczył, ale zawsze 
wypadał. Były płacz, siniaki, poobijane kolana i mnóstwo krwi. Nadaremnie.
 Mały zaczął dostawać spazmów na widok roweru. Ciągnęło go do obrazków 
w książkach, zwierzątek, kwiatków i innych. Ojciec rwał sobie włosy z głowy. Wszyst-
kie plany o karierze kolarskiej syna pryskały jak bańki mydlane. Zaczynały się nowe 
czasy – tłumaczył sobie Adam, zaciągając się mocnym i wpatrując w czarno-biały 
ekran telewizora marki Vela, na którym pokazywali Wałęsę – a więc i młodzież jest 
inna, tak jak telewizja, która nie transmitowała wyścigów, nowa jak system, który 
nadchodzi, nic dziwnego, nadaremnie. 

3.  Dobrze wiedzieliśmy, co planuje Adam, sam nam o tym opowiadał. Jednak nikt 
ze wsi nie zareagował. To nie nasza sprawa – tak mówiliśmy tego czerwcowego po-
południa, odwracając głowy w drugą stronę, gdy ojciec z synem wychodzili ze wsi, 
choć większość i tak obserwowała rozwój wypadków szczelnie ukryta za firankami.
 Była sobota, tuż przed szesnastą, gdy Adam wstał z łóżka, na którym odbywał 
rytualną poobiednią drzemkę, nałożył spodnie i zawołał Marka. Kazał mu wyprowa-
dzić z garażu dwa rowery i ustawić przed domem. Dwadzieścia trzy minuty później 
obaj, niczym Abraham z Izaakiem, udali się na górę, do której prowadziła rozgrzana 
asfaltowa droga łącząca naszą wieś z Białymstokiem.
 Mówił nam, że inspirację dały mu ptaki. Przez wiele dni obserwował, jak opierzeni 
rodzicie prezentowali młodym naukę latania, a te natychmiast się uczyły. Skrzydla-
tych tchórzy bądź ptasich imbecyli wypychano z gniazda, co przynosiło zamierzony 
efekt. Instynkt nie zawodził, wszystkie dzieci rozpościerały skrzydła i dołączały do 
rodziców. Dlatego Adam postanowił skorzystać z nauk przekazywanych przez naturę.
 Niektórzy mieszkańcy wsi mówią, że od razu przeszedł do czynu, inni wspomina-
ją o kilkakrotnych zjazdach pokazowych w wykonaniu rodziciela, które okazały się 
nadaremne. Mały jak stał, tak i pozostał, ojciec zaś namęczył się, wpychając pojazd 
na górę. 
 Gdy zrozumiał, że nie doświadczy zmiany teorii w czyn, postanowił przejść do 
ostatecznego rozwiązania, zapożyczonego z obserwacji nauki lotu w wykonaniu 
ptaków. Energicznie pchnął Marka, następnie wskoczył na swoją malwę, zakręcił 
pedałami, by wyprzedzić syna, co miało dodać otuchy potomkowi, i obaj pomknęli 
w stronę wsi. Ho, ho, jak pędzili!  
 Finisz obu zjazdów różnił się diametralnie. Ojcowski rower prawidłowo skierował 
się w prawą stronę na zakręcie, natomiast syn, w nieruchomej postawie, przypomi-
nającej tę przybieraną w wychodku, pojechał prosto. Najpierw rower przeleciał nad 
rowem, w dalszej kolejności napotkał przeszkodę w postaci wiekowego płotu, rozwalił 
sztachety i wyrzucił Marka z siodełka. Ciało chłopaka przeleciało lekkim łukiem 
w kierunku pobliskiego chlewa, obróciło się lekko i wpadło głową w mieszankę błota, 
resztek jedzenia i odchodów zwierzęcych. 
 Z powodu wrzasku – spowodowanego pęknięciem prawego piszczela – to prawdo-
podobnie nastąpiło już w momencie zderzenia się pojazdu z płotem – któryś z miesz-
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kańców wsi schowanych za firankami podszedł do telefonu i wykręcił numer pogo-
towia ratunkowego.

4.  Kłopot z nogą, delikatny wstrząs mózgu oraz liczne obrażenia w postaci sinia-
ków i zdartej skóry zatrzymały na dłużej Marka w białostockim Dziecięcym Szpita-
lu Klinicznym. Natomiast Adamowi i Ewie umożliwiły częstsze wizyty w kościele.
 Kiedyś podszedł do nich ksiądz, który wpierw pocieszał i dodawał otuchy, aż prze-
szedł do męskiej rozmowy z Adamem. Tłumaczył o woli Największego, powołując 
się na słowa „bądź wola Twoja”, wskazywał na wzór Józefa, ojcowską opiekuńczość 
Najwyższego, a zakończył upomnieniem i naganą czynu, który zdarzył się kilka dni 
temu. Nic nie dało usprawiedliwianie się ptakami – według duchownego to była 
nadinterpretacja.
 Na koniec, zgodnie z nowo powstałym zwyczajem księży, Adam i Ewa wysłucha-
li opowieści o tym, jak przesympatyczny Karol Wojtyła, zanim został kardynałem 
i papieżem, nauczył się jeździć na rowerze i co dobrego z tego wynikło dla Polski 
i Polaków.

5.  Od czasu wypadku na górze koło wsi nikt nie zmuszał Marka do wsiadania na 
rower. Oczywiście chłopakowi pozostał uraz po tym ekstremalnym zjeździe. Gdy 
widział ludzi pedałujących przed siebie, w tym także jadących na motorach, bladł 
i dostawał lekkich dygotów. Czasami wykorzystywali to jego rówieśnicy z podsta-
wówki oraz liceum, prowokując sytuacje, jednak i to po pewnym czasie ustało.
 Wszyscy przyjęliśmy do siebie prawdę, że chłopak nie jest stworzony do dwóch 
kółek. Do czterech to co innego. Utwierdził nas w tym przekonaniu, pomagając ojcu 
w polu jako kierowca ciągnika, a gdy zrobił prawo jazdy, zatrudniał się w mleczarni 
jako dostarczyciel mleka do miasta.
 Widać tak miało być. Wydawało się, że nawet Adam się z tym pogodził.

6.  Jeśli wierzyć tym, co byli na owej imprezie, to stał się tam cud lub moc alkoholu 
znów pokazała, jak wielką siłą trzyma w swych mackach prostego człowieka. W opo-
wieściach mieszkańców wsi wydarzenie ma wiele rozpoczęć. Jedni mówią o tym, że 
Marek był od początku, drudzy pamiętają, że przyszedł dopiero po zachodzie słońca, 
a jeszcze inni mówią o jakiejś dziewczynie, co to przyprowadziła go pod dom, ale 
nigdy nie weszła do środka.
 Trzy rzeczy są jednak pewne. Po pierwsze, Marek w piciu nie miał sobie równych. 
Po drugie, najsmaczniejszy, a zarazem najmocniejszy samogon zawsze robił Janek, 
szwagier Brzozowskiego. Po trzecie, jak mężczyźni z naszej wsi siadali do wódki, pili 
do upadłego.
 Tak się złożyło, że tamtej nocy, w domu Jakuba, wuja Janka, usiadło naprzeciw 
siebie ośmiu mężczyzn ze wsi, w tym Marek i Janek. Ten ostatni przyniósł z dziewięć 
litrów samogonu, jak to określił, w celu spróbowania. Producent bimbru o kolorze 
delikatnego szafiru rozlał alkohol do kieliszków, po czym mężczyźni podnieśli w górę 
szkło, wykrzykując słowa lokalnego toastu: „aby gięło!”. Ktoś postawił na stole kieł-
basę i sok z wiśni do zapicia, ktoś uwolnił ze starej unitry najświeższe przeboje disco 
polo. Impreza zaczęła się na całego.
 Pierwszy mężczyzna padł, zanim słońce schowało się za horyzont. Dwóch kolej-
nych zasnęło za stołem przed dwudziestą drugą. Ocierając twarz ze zmęczenia, paląc 
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papierosa za papierosem, Marek, Janek i trzech pozostałych uczestników popijawy 
wpatrywało się w trzy półlitrówki, które pozostały do końca imprezy.
 Po kolejnym rozlaniu Markowi zaczęło kręcić się w głowie, wstał z ławy i ruszył 
ku drzwiom prowadzącym do sieni. Zatrzymał go gospodarz, pytając o powód wyj-
ścia. Chłopak wytłumaczył Jakubowi, że idzie się przewietrzyć, a ten go przepuścił. 
Chwilę później przed dom wyszła czwórka mężczyzn, niosąc kieliszki i butelki. Janek 
powiedział, że nie można opuszczać kompanów w piciu, póki zimny bimber jest na 
stole. No i rozlał samogon do kieliszków. Wypili. 
 Markowi znów się zrobiło niedobrze, ale powstrzymał organizm przed wymiota-
mi, trąc prawe oko lewą ręką opartą na łokciu. Gdy usłyszał propozycję wybełkotaną 
przez któregoś ze swoich mocno zataczających się towarzyszy: „Janek, ty masz naj-
lżejszą rękę, może polej”, wstał z miejsca i ruszył przed siebie.
 Najpierw czuł na plecach ich wzrok, pełen nienawiści oraz wypomnienia, że stchó-
rzył i opuszcza imprezę. Przyspieszył kroku. Teraz zaczęły docierać do niego głosy 
pełne przekleństw. Gwizdali. Spróbował biec. Po dwóch krokach przypominających 
zajęcze susy noga zahaczyła o nogę i ciało rozproszyło się na chodniku. Usłyszał, jak 
do niego podchodzą, i jednocześnie dostrzegł rower oparty o ścianę domu. Resztka-
mi sił podniósł się i parł naprzód, w stronę pojazdu. Chwycił za kierownicę, usiadł, 
lekko się zachybotał i pojechał.
 Dopóki słyszał głosy, pędził, wciskając ile sił raz jeden pedał, raz drugi. Gdy nastała 
cisza, spojrzał przed siebie, zobaczył górę, zakręt, ogrodzenie z siatki zastępujące 
wiekowy płot. Wtedy sobie przypomniał.
 Przypomniał sobie wszystko i się przewrócił. I
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