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[pazerny  
i gorliwy 

K iedy osiemdziesięcioletni wujek pazernego i gor- 
liwego zaczął coraz częściej spoglądać w kierunku 

księżej obory, pazerny i gorliwy zaczął starać się jeszcze bar-
dziej niż zazwyczaj.

Pazerny i gorliwy to oczywiście ten fanatyczny groszorób 
Klemens Gaj.

Ludzie kochani, facet trzy razy na tydzień zapycha do ko-
ściółka, gdzie co jakiś czas nasz dobrotliwy proboszcz przy-
pomina mu, że na tamten świat człowiek niczego ze sobą nie 
zabiera oprócz dobrych uczynków, ale gość wysłuchuje tego 
jednym uchem, drugim wypuszcza, i zachowuje się tak, jakby 
mimo wszystko jednak miał nadzieję, że do nieba, a raczej 
chyba do piekła, weźmie te dolary, które jednak zdobył, te 
polskie złote, tracące bez przerwy na wartości, te hektary, 
których nie może się nażreć, a także te krowy, konie, traktory, 
maszyny rolnicze, zabudowania i samochody osobowe!

Pazerny i gorliwy w pazerności, tak!
Więc kiedy staruszek, wujek pazernego i gorliwego Klemen-

sa Gaja, zaczął coraz częściej przystawać w obejściu z głową 
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zwróconą w kierunku chodakowskiego cmentarza, to ten jego 
słodziutki siostrzeniec zaczął przemyśliwać coraz intensyw-
niej, jak by tu wygodzić starowinie tak, żeby zachapać te jego 
dolary, które od lat napływały z Ameryki, i tę jego chałupkę 
wraz z działką, na której stoi, którą to działkę śmiało moż-
na podzielić na pięć parceli budowlanych i sprzedać każdą za 
nizłą cenę, tym bardziej że znajduje się ona w doskonałym 
miejscu, to znaczy przy szosie i prawie w centrum wsi.

Gdzie jest kres ludzkiej albo raczej nieludzkiej chciwości  
i pazerności, czy jest gdzieś? Jeśli nawet sama śmierć nie 
zdoła niektórych powstrzymać od gromadzenia dóbr nama-
calnych, dopóki ostatni dech w płucach!

Pazerny i gorliwy Klemens Gaj zaczął znowu na palcach 
chodzić koło wujka staruszka, tak jak wtedy gdy przymie-
rzał się do jego hektarów, które mu w końcu staruszek za-
pisał,  w liczbie pięciu. Chodziło mu się tym łatwiej, że 
wujkowa chałupka stoi tuż obok dwóch willi zbudowanych 
przez Gaja, o których to budynkach Gaj wyraża się cwa-
niacko „chałupy”. Chodził jak kot koło myszy ten Klemens 
Gaj, pazerny i gorliwy!

I tak się przypodchlebiał, tak przymilał swoim wiecznie 
zarośniętym pyskiem, bo mu żal nawet na żyletkę w tygo-
dniu, tak mulił i nachodził wujka namolnie, tak chodził,  
aż wychodził. Proście, a będzie wam dane – stoi w Piśmie 
Świętym, co znowu okazało się świętą prawdą. Bo wujek sta-
rowina już w końcu nie mógł wytrzymać tej Gajowej nachal-
ności bezczelnej i zapisał mu tę parcelę i tę chałupkę. Zapisał 
mu o przy świadkach, podpisał się jakimiś kulfonami jako 
wtórny analfabeta, i o to tylko przecież Gajowi chodziło.

Na jakiś czas uspokoił się Klemens Gaj w swej diabel- 
skiej i pazernej gorliwości albo gorliwej pazerności i zo-
stawił wujka w spokoju, ale tylko na jakiś czas, bo ta jego 
nienasycona nigdy, wściekła żądza dóbr materialnych nie 
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dawała mu widać spokoju, jako że staruszek miał jeszcze te 
swoje zbierane przez całe lata dolary, których ogólna suma 
była właściwie nikomu nieznana, ale musiała być znaczna, 
bo wujek nigdzie tych dolarów nie wydawał, jako bezdzietny,  
a i samotny od dawna, i w dodatku czysty jak łza abstynent, 
ani niepijący, ani niepalący.

Po jakimś krótkim czasie pazerny i gorliwy Klemens Gaj 
przypuścił kolejny szturm na starowinkę, tym razem w celu za-
chapania tych zielonych banknotów, które nigdy podobno nie 
tracą na wartości, i te z datą przedwojenną są tak samo ważne 
dziś, jak i te z dzisiejszą datą, nie to, co polskie złotówki, które 
w tym czasie kilkadziesiąt razy zmieniały wizerunki i kolory 
wraz z wartością, która ostatnio już równa się nieomal zeru.

Więc Klemens Gaj rozpoczął kolejny nalot na te zieloń-
ce; ale teraz już grubo przesadził w pazerności i gorliwości.  
W jaki sposób chciał tym razem udobruchać staruszka  
i skłonić go do oddania tych dolarów? Stawiając, mianowi-
cie, staruszkowi za życia nagrobek w formie ramki betonowej 
z krzyżem, wszystko to pokryte zaprawą cementową lastriko!

I ten pomysł przyszedł mu także z jego nieokiełznanej pazer-
ności i gorliwości! Skrupulatności i oszczędności do przesady!

Jeszcze za życia postanowił Gaj zbudować sobie solidny  
i obszerny grobowiec na wieki. I postawił. Ale zostało mu ma-
teriału w sam raz na ramkę z krzyżem, więc postanowił wyko-
rzystać ten materiał i postawić także nagrobek wujkowi i jego 
dawno zmarłej żonie, razem.

Miał jeszcze tyle opanowania, że nie mówił nic o tym wu-
jaszkowi. A kiedy pomnik już stał, powiedział do majstra: 

– Niech pan zrobi jeszcze wujkowi tabliczkę, ale zostawi 
wolne miejsce na datę śmierci!

Co majster wykonał. A tabliczkę miał wcementować sam 
Gaj po śmierci wujka obok tej, którą wmontował majster, ta-
bliczki zmarłej wujenki.
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I choć sam Gaj nie powiedział o swoim, już zrealizowa-
nym, makabrycznym pomyśle nieszczęsnemu wujkowi, to 
majster i pomocnik powiedzieli o tym ludziom, a ludzie po-
wiedzieli to innym ludziom, tak że w końcu wiadomość ta 
dotarła do samego zainteresowanego, przyniesiona mu przez 
kogoś życzliwego, takich nigdy nigdzie nie brakuje.

Wujek tak się tym zdenerwował, że jak był dotąd prawie 
umierający i nieruchawy, to zaraz odzyskał wigor. Oczy mu 
zabłysły z wściekłości i poleciał do siostrzeńca Klemensa 
Gaja, już z dala wymachując rękami.

– Śmierci mi życzysz, ty diabelski pomiocie! – krzyczał 
wujek. – Jużeś mnie wyprawił na drugi świat, ty diable nie-
nażarty cudzego?

– Żyj wujek sto lat – powiedział spokojnie Gaj.
– Sto całych lat i jeszcze parę ładnych dni… Żyj zresztą tak 

długo, jak długo tylko ci się spodoba!
– Po coś mi nadgrobek wystawił?! – pytał w uniesieniu 

wujek, spluwając obok Gaja z tej złości. – Już tylko czekasz, 
żebym kopyta wyciągnął, co?!

– Postawiłem, to niech sobie stoi… – powiedział spo-
kojnie Gaj. – Przecież kiedyś w końcu umrzecie, jak każdy.  
To się przyda. Sam sobie też grobowiec wystawiłem…

– Sam jakbym wystawił, tobym nic nie mówił! – krzyczał 
staruszek. – Ale tyś specjalnie go wystawił dla mnie, żeby 
śmierć przywołać! Leżał tam i tak nie będę! – zdecydował.

– A gdzie będziecie leżeć niby? – zaśmiał się Gaj. – Nie 
chcecie przy żonie? Przecież was lubiła i wyście ją lubili…

– W dupie będę leżał! – krzyknął dziadek. – W dupie!
– Nie ma o co krzyku robić… – powiedział Gaj ugodowo, 

bo na ulicy przystawali ludzie. – Chodźcie do chałupy…
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– Do ciebie, do chałupy? – patrzył podejrzliwie wujek.  
– Żebyś mnie otruł czym?

Gaj zrobił w tył zwrot i zniknął w chałupie. Ale daj Boże 
każdemu taką „chałupę”! Z cegły, kryta blachą, piętrowa  
i warta dobre dwa miliony. A obok stała druga taka sama cha-
łupa, którą Gaj wystawił dla córki.

Wujek chodził po wsi i rozpowiadał, jak to siostrzeniec 
chce go ekspresowo wyprawić na tamten świat, aby objąć  
w posiadanie to wszystko, co mu niby przy świadkach zapi-
sał, nagrobek mu już nawet przygotował! Ale ten zapis stoi 
tylko na papierze, mówił wujek, i zawsze może go cofnąć!

– Kwity podatkowe dalej przychodzą na mnie, choć on je 
płaci… – darł się wujek. – I jeszcze dziś mu mogę to wszystko 
odebrać!

– A pewnie, że odbierzcie! – podjudzali go ludzie. – Kto to 
widział nadgrobek komu stawiać za życia? Sobie tak, ale nie 
komuś… – mówili.

– Zrobię tak! – krzyczał dziadek, wymachując ręką w stro-
nę zabudowań siostrzeńca. – Jutro pójdę do gminy i dam pa-
pier, że cofam wszystko, com mu zapisał!

– Pewnie, że tak zróbcie! – mówili ludzie.
I dziadek tak zrobił, jak później twierdził. Niby złożył  

w gminie oświadczenie, że cofa wszystkie zapisy i darowizny 
Klemensowi Gajowi.

Co nie wywarło, na oko, najmniejszego wrażenia na za-
interesowanym. Może i wywarło, ale Gaj to chytra sztuka,  
kuta na cztery nogi, i nie dał po sobie nic poznać.

– Co się odwlecze, to nie uciecze! – zwykł mówić w takich 
razach Gaj.

I, jak zawsze, miał rzeczywiście rację.
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Bo staruszek wujek nie od parady spoglądał ostatnimi cza-
sami coraz częściej na tę księżą oborę.

Kilka dni później, pewnego ranka nie wstał po prostu  
z łóżka i pierwszy zauważył to, rzecz jasna, mieszkający przez 
płot Klemens Gaj.

– Och, coś się chyba święci… – mruknął sobie pod nosem.
Ale jeszcze nie pakował się do izby umierającego wujka, 

jeszcze czekał. Odczekał do wieczora i dopiero wieczorem 
wszedł cicho do chałupki.

Wujek leżał na łóżku, wzrok już nie z tego świata miał wbi-
ty w sufit i nawet nie popatrzył na wchodzącego do kuchni 
Klemensa. Gaj zatrzymał się na środku kuchni i zdjął czapkę.

– Widzę, że nie wychodzicie cały dzień z chałupy, to pomy-
ślałem sobie, żeście chorzy… – powiedział, siadając przy stole.

Stary nie odpowiedział. Nie poruszył się nawet.
– Możeście głodni? – zapytał Gaj. Piec był zimny, na stole 

leżał tylko kawałek zeschniętego chleba. – Jedliście co?
Dziadek zachowywał się tak, jakby nie słyszał.
– Każę babie, to ugotuje wam rosołku… – mówił Gaj.  

– Sprowadzę lekarza…
I tym razem nie doczekał się ani słowa odpowiedzi, więc 

wyszedł z chałupki, kazał żonie zanieść staremu trochę ro-
sołu z obiadu, a sam poszedł do ośrodka zdrowia po lekarza.

Lekarz przyszedł i zbadał starego. Gaj stał w progu i obser-
wował to wszystko. Potem lekarz wyszedł na dwór, a Gaj za nim.

– I co mu jest, panie doktorze? – zapytał. – Może by go do 
szpitala?

Lekarz machnął ręką.
– To już koniec… – westchnął głęboko, wciągnął w płuca 

świeżego powietrza. – Ani tu już szpital nie pomoże, ani święty 
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Boże… Niech już lepiej umrze w swojej chałupie, na swoim, to 
kwestia kilku dni, jeśli nie godzin…

Gaj drapał się po głowie, potem nałożył czapkę.
– Może jakieś lekarstwa? – podsunął doktorowi. – Może 

zagraniczne? Pieniądze są, dolary… Niczego nie pożałuję!
– Na śmierć lekarstwa nie ma! – uciął lekarz.
Gaj wsunął mu w rękę trzysta złotych i odprowadził do 

samochodu, potem wrócił do chałupki wujka. Już od progu 
śmiał się szeroko.

– Będziesz zdrowy, wujek! – mówił. – Lekarz tak powie-
dział… Zdrowy będziesz jak rydz, pożyjesz ze sto lat i jeszcze 
tyle dni, ile tylko będziesz chciał!

Stary patrzył na Gaja z ukosa, podejrzliwy wzrokiem.
– Po coś lekarza sprowadzał?! – krzyknął nagle głosem 

dziecka. – Nie kazałem ci go wołać!
– Lekarz jest po to, żeby leczyć ludzi… – śmiał się Gaj. 

Sztuczny to był śmiech, za głośny.
– Co mówił? – zapytał wujek już ciszej.
– Że będziecie żyli sto lat! – powiedział uśmiechnięty Gaj.
– Iii, już niedługo mojego… – machnął ręką zwisającą  

z łóżka wujek.
– Sto lat i ile jeszcze chcecie! – kontynuował Gaj. – Zaraz 

moja przyniesie wam rosołku… Rusza się, cholera, jak mucha 
w smole… – zamruczał.

– Nie głodnym – powiedział wujek. – Gdzie mi tam do 
jedzenia…

– Jutro pojadę zaraz z rana do miasta i przywiozę to zagra-
niczne lekarstwo, co wam doktór zapisał… – powiedział od 
niechcenia Gaj. – Zaraz z rana się wybiorę do Ostowa! – po-
wtórzył.
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– Zapisał jakieś lekarstwo? – wujek podniósł się na posłaniu. 
– Zagraniczne?
– Amerykańskie – przytaknął Gaj. – Tylko że nie mam do-

larów, żeby je kupić… Ale może kupię te dolary od tych, co 
handlują dolarami na rynku w Ostowie… U nich na pewno 
kupię…

Dziadek opuścił się na poduszki i milczał. Milczał też Gaj. 
Podszedł do okna i popatrzył w stronę swojego domu.

– Idzie ta baba czy nie idzie… – denerwował się.
– To ile kosztuje to lekarstwo? – zapytał po chwili nadąsa-

nym głosem wujek. – Bardzo drogie?
– A drogie, drogie – pokiwał głową Gaj z westchnieniem. 

– Coś pięć dolarów jedna tabletka. Ale silne, dobre! Z miejsca 
was postawi na nogi! Od razu!

– Pięć dolarów tabletka… – powtórzył w zamyśleniu wujek.
– Nie martwcie się, załatwię to jakoś – Gaj podszedł i po-

prawił staruszkowi poduszki. – Warciście tego!
Weszła żona Gaja, przyniosła w rondelku rosołu. Postawi-

ła to na stole, popatrzyła na wujka, potem spojrzała na męża, 
a ten wzrokiem samym wygonił ją z chałupki. Więc wyleciała 
bez słowa.

Gaj poszukał w kredensie łyżki i z rondelkiem podszedł 
do łóżka.

– Będziecie jedli?
– Nalej mi do garnusia, napiję się trochę… – wyszeptał 

wujek.
Gaj wlał trochę rosołu do fajansowego kubka, postawił go 

na taborecie przy łóżku, obok rondelek. Wujek podmuchał  
i wypił trochę, odstawił garnuszek na taboret, skrzywiony.

– Gorące – poskarżył się.
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– To pójdę już… – Gaj przestępował z nogi na nogę. – Przyj-
dę zaraz z rana, a potem pojadę po to lekarstwo do miasta…

Kiedy otwierał drzwi do sieni, wujek zawołał na niego 
cicho. Gajowi serce stanęło w gardle, odwrócił się i patrzył 
pytająco.

– Zasłoń okno! – rozkazał wujek.
Gaj podbiegł i starannie zasunął firanki.
Wujek rozpiął koszulę, wyjął spod niej płócienny wore-

czek zawieszony na szyi, na sznurku. Sięgnął do woreczka  
i wyjął końcami palców kilka banknotów.

– Masz trochę… – podał Gajowi. – Teraz tyle, na lekarstwo 
i na co tam będzie trzeba… A kiedy umrę, wtedy weźmiesz tę 
resztę, z tym woreczkiem.

Gaj wsunął pieniądze do kieszeni, pochylił się i szybko, kil-
ka razy pocałował wujka w rękę. Wujek pogładził go po głowie. 
Gaj wyprostował się, tarł oczy.

– Tylko pogrzeb mi zrobisz, jak należy! – zastrzegał sobie wujek.
– Zrobię, zrobię… – przyrzekał gorąco Gaj, bił się w piersi. 

– Rzeczywiście zrobię! Pod Panem Bogiem! Będziecie mieli 
pogrzeb, jakiego nikt nie miał, wszyscy księża chodakowscy 
pójdą za trumną, jak jeden!

– Trumna dębowa, z okuciami, ubranie czarne, to z szafy… 
– mówił wujek wpatrzony błyszczącymi oczami w wizję swo-
jego pochówku.

– Kupię najlepszą i najdroższą, o to wy się już nie martwcie! 
– potakiwał Gaj głową.

– Co roku dasz na mszę za moją duszę, na wypominki…  
– ciągnął staruszek.

– Dam, pod Bogiem dam! – zapewniał Gaj gorliwie. – Nie 
raz i nie dwa dam!



36

– A jutro kup to lekarstwo, może trochę pomoże… – za-
kończył rozmowę wujek.

– Zaraz z rana pojadę, zaraz raniutko… – Gaj wycofywał 
się tyłem do drzwi. – Postawi was to lekarstwo na nogi w jed-
nej chwili!

Stary już nie odpowiedział, odwrócił się twarzą do ściany.
Gaj zatrzymał się w drzwiach, w progu.
– A ten papier z gminy wycofacie? – zapytał lękliwie.
– Żadnego papieru na gminie nie zostawiłem… – powie-

dział wujek, nie odwracając się. – Tak tylko ludziom mówi-
łem… Wszystko, co ci zapisałem, jest twoje. Komu miałem 
zostawić, obcemu?

Gaj podbiegł do łóżka i z tej radości pocałował staruszka 
kilka razy w tył głowy.

– Złota główka, mądra główka, mądra… – mamrotał przy tym.
– Idź już, idź – burczał staruszek jak pogłaskany kot.
Gaj na palcach wybiegł z chałupki, wrócił do domu, za-

mknął się w pokoju i kilka razy z rzędu przeliczył te dolary, 
uśmiechnięty i zadowolony. Były to przeważnie jednodolaro-
we banknoty przysyłane wujkowi przez długie lata w listach 
przez jego braci z Ameryki i zaszyte w używanej odzieży, ale 
trafiło się też kilka piątek.

Gaj schował potem te banknoty w sobie tylko znanym 
miejscu, żonie nie wspomniał o tym ani słowa, z uwagi na jej 
skłonność do paplania, jak to określał.

A nazajutrz, w południe, przyjechał z pola, gdzie orał od 
świtu, poszedł do kiosku „Ruchu” i kupił tam kartonik table-
tek na ból głowy. Przecież lekarz powiedział, że staruszkowi 
już niedługo i żadne lekarstwa mu nie pomogą. A czy proszki 
na ból głowy mogłyby staruszkowi zaszkodzić?


