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„Romantika” 

 

– A teraz, jak proponował Jurko, odpoczynek, podróż poślubna, dwa dni aklimatyzacji, taki 

rys, że jesteśmy tutaj sami, nie ma turystów – zwracam się do Oli. 

Wyciągam się wygodnie, patrzę po okolicy. Po górach chodzą ludzie, krowy i konie. Słychać 

tartaki. Spoglądam w dół. Z daleka widzę idącą postać. Niski mężczyzna ubrany w moro skacze 

przez zagrody oddzielające łąki i mieszkające na nich krowy, konie, ludzi. Kieruje się do naszego 

domu. Odkładam laptop i wstaję, żeby się z nim przywitać. 

– Mychajło, Misza – przedstawia się. – A Jurko jest? 

– Ujechał w Tarnopil w szest hodin – odpowiadam, starając się naśladować basic ukraiński. 

– A ujechał. A wam jak? 

– Ja Piotr, Petr. 

– A, Petro. Jak Petro, pierwszy car. Ja znam historię. 

Wczoraj zszedł z Czarnohory, z czterdzieści kilometrów schodził za grzybami i jagodami. 

Pytam go o mundur, mówi, że zdobył za Sowieta, jak służył w wojsku. Ja, że słyszałem od Jurka, że 

na fujarce umie grać i śpiewać o lokalnych bohaterach. O Doboszu. I czyby nam nie zagrał. Bo my 

w podróży poślubnej – wskazuję na obrączkę. 

– Wszystko jasne. Romantika. Ja taki psycholoh. 

Misza pakuje się do domu, do kuchni. Nieporządek po nocy, wszędzie na podłodze leżą 

chusteczki, ubrania, laptop Oli. Na łóżku leży Ola, widać jej majtki z Nowego Jorku. 

Przedstawiam ją Miszy: 

– Aleksandra! 

– Aleksandra też caryca była. Ty Pioter Pierwoj. A to Aleksandra caryca. 

Ola podkurwiona. 

Próbuję jej wytłumaczyć, że grajek sam wparował, lecz i tak ma pretensje, że nie 

przygotowałem jej na gościa. Zapewniam, że wszystko będzie dobrze. Uspokajam. 

Tymczasem Misza znajduje fujarkę. Bierze ją do ręki: 

– Ja ją sam zrobił, dał Romanowi, baćce Jurka – mówi. 

– A może pójdziemy pograć na zewnątrz? Widoki pooglądamy, muzyki posłuchamy? – 

proponuję. 

– Ja tylko tutaj w domu mogę, bo tam to od razu zobaczą lornetkami sąsiedzi, że gram, 

doniosą, będą plotkować. Wszędzie lornetkami patrzą. 

I pokazuje gest śledzenia przez lornetkę. 



Zaczyna grać. Albo stoi i gra, albo stepuje, grając. Kiedy zagra jeden kawałek, śpiewa zwrotkę, 

którą zagrał. W końcu uznaje, że to nie do końca działa. Bo jednak słowa i muzyka powinny iść 

równolegle. Próbuje nas nauczyć słów, lecz żadne z nas nie umie śpiewać po huculsku. Ola ledwie 

mówi. Wreszcie Misza daje sobie spokój. Odkłada fujarkę i oznajmia, że będzie szedł do sklepu. 

– Jutro święto, służba w cerkwi. Magazyn będzie nieczynny. 

– A jakie święto? – pytam. 

– Ja psycholoh, nie ojciec – rzuca Misza. 

– Ale tak jak stoisz, w tym moro, na służbę idziesz? Tak można iść? Co by ojciec zrobił, 

jakbyś poszedł w tym? 

– Takie oczy by wywalił, ale z cerkwi by nie wyrzucił. 

Tłumaczę mu, że mam całą listę lekarstw do kupienia i chleb, masło. I może mógłbym pójść 

z nim? Zaprasza. 
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Wyjmuję na podłogę ubrania z plecaka, wkładam dżinsy, ze stołu biorę kartkę i hrywny. Idę za nim. 

Misza idzie cały czas skrótami, ścieżkami. Skacze przez zagrody. Ja z plecakiem nie mam 

szans, więc powoli wspinam się i przełażę między krowami i końmi. 

Opowiada, że ma dwóch synów. W Polszy, we Francji. Tam jeżdżą. Teraz jednak siedzą tutaj, 

w Szepicie. 

Ostrzega, żeby się nie kierować na lewo od zagrody, bo tam skarpa i wiele metrów w dół 

można spaść do potoka. Pokazuje mi rękami, jak leci się do potoka. 

Już po przejściu przez wodę zagaja, czy palę papierosy. 

– Chcę żyć dziewięćdziesiąt lat, więc nie palę – tłumaczę mu. 

On – że sobie zapali. Wyjmuje z kieszeni paczkę, z niej ostatniego papierosa. Wkłada do ust, 

rzuca paczkę na drogę między kamienie. Podnoszę po nim opakowanie i wkładam do plecaka. 

Zapala papierosa. Objaśnia mi, co jest po drodze: gdzie tartak, kto gdzie mieszka, kto co hoduje. Co 

jakiś czas wspomina, że był w Polsce w Górze Kalwarii i że tam taki duży hotel był, droga i pan 

Grzegorz, który go tam zawiózł. 

Skrótami docieramy do sklepu. Przed sklepem dwóch chłopaków z autem, znowu na polskich 

rejestracjach. Tym razem Gdańsk. Witamy się z nimi. Wchodzimy. 

Misza na wstępie wyjmuje pieniądze i oddaje sklepowej. Ta otwiera zeszyt i skreśla cyferki. 

Następnie Misza kupuje duże piwo Lwowskie w plastiku, które chowa do reklamówki, i piwo 

w puszce – do wypicia na miejscu. Chce wódkę, ale na kreskę i sklepowa mu odmawia. 

Przedstawia mnie, sklepowa odpowiada, że ja już przedstawiony wczoraj przez Jurka. 



Kupuję chleb, masło, czosnek i cebulę, olej do smażenia kukurydziany. Pytam o ziemniaki, 

lecz sklepowa mówi, że po ziemniaki i inne warzywa aż do Kołomyi. Oni mają tutaj tylko cebulę 

i czosnek. Proszę o najlepsze ukraińskie cukierki na spróbowanie. Sklepowa poleca mi truflowe. 

Pytam o wódkę. Odpowiada, że ma brzoskwiniową, ale na zapleczu. Może przynieść. 

– Najlepsza, ukraińska. Sto hrywien. Brzoskwiniowa. 

– A taka brzoskwiniowa będzie pasować do sała? Ono przecież słone. 

– Jak najbardziej, bo to ukraińska. Naturalna, dobra do sała – odpowiada sklepowa. 

Biorę, proszę jeszcze o wodę gazowaną o smaku winogron. Podoba mi się, że w środku jest 

rurka do picia. Mówię im, że pokażę żonie jako przykład zmarnowania plastiku. Oni – że to dla 

dzieci, jak odkręcę, to ta rurka wyskoczy sama z butelki. 

Widzę, że przy wejściu stoi mały ekspres do kawy, obok niego kawa i kubki. Ciekawi mnie, 

czy można tutaj kawę zamówić. 

– U nas wszystko można. To taka kawiarnia. I wypić można: w środku albo na zewnątrz – 

odpowiada sklepowa. 

Zamawiam kawę. Pytam o lekarstwa dla Oli i o to, czy w tym drugim budynku jest apteka. 

Jurij twierdził, że tam można coś kupić. Wyśmiewają mnie. 

Pokazuję sklepowej na obrączkę, że zaraz po ślubie przyjechaliśmy, a żona chora. Mówi, że 

rozumie. 

– Taka romantika – dodaje Misza. A sklepowa, że zaraz przyniesie mi lekarstwa z domu, od 

córki, i mi je da, żebym zaniósł żonie. Chce też wiedzieć, czy domu jako nowożeniec nie chciałbym 

kupić – tutaj, w samym centrum wioski. Ma na sprzedaż. Trzy komnaty i piece są. Taki sam jak 

dom Jurija. Ja, że chętnie obejrzę i jaka cena w euro. Sklepowa, że w euro to nie umie podać, ale 

w dolarach to myślała o pięciu tysiącach. Piję kawę, gadam z Miszą i ze sklepową, która obsługuje 

kolejnych klientów. 

W rogu widzę wielkie beczki. Podchodzę do nich, a w nich cukier, sól i coś żółtego. Pytam, co 

to. Oni, że mąka kukurydziana, że to u nich powszechne, że robią z tego banosz na kaszy i ze 

śmietaną. 

– Chętnie kupię, spróbujemy zagotować na wodzie – napalam się. 

– Oj, nie, nie, na wodzie to smakować nie będzie, to na śmietanie – ostrzega. 

– A to może poproszę Paraskę albo Dasz, żeby nam śmietanę przyniosła, to zrobimy sobie na 

śmietanie. 

– Oj, nie, to na pewno nie wyjdzie. My panu nie sprzedamy, ale niech pan poprosi Paraskę, 

żeby panu zrobiła i przyniosła. 

– Czyli nie sprzedacie? 

– Nie sprzedamy, lepiej Paraska albo Dasz niech zrobi. 



 

 

 


