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| W{q3nie zalrzymaliilmy siq w ciekawym mie)scu1 p*y *'Cj
I drcd z" do Sokdo, Chcialem Ci wyslac kafike, 

"1" 
tyl. 

'"::
sie tych wta2eA nazbi"ralo p,,z"z dwa dnil 2e nie chcq ich
zg^6ic, wiqc piszq lis+, C" zlego, 2e dojdzie d" Polski po

it vnoim powrocie? I

f Pn.e)echaliimy zkilkadziesiqt kilometr^dw, Nie dqlo sie
l no sk^oIy,6o w lym miEscu na dn^go slronq Slryja vno2-

!: no siq przeprawii +ylko po kladc", Zd"cydowonie nie dla
j naszego aulobusul wiqc mrnsieliSvny nadlo2yc d"bny kowal

i d.ogi, Nad g6mym biegietn rzeki jesl wiele takich miejsc

i . wychodnia^i piaskowco, Poko.y*ol"m Ci kiedy4 slarq

i U*oriu,^q z albumu Slqczyhskiego.Io wlodnie jedna z lyclt
t 
***,=..kql - Rozhircze, Z +yeh na)badziej . o^y.h sq jeszcze

f, skoly Dobosza w Bubniszczu (z pogahskim vniejscem kullu)

1', -' i lArycz - czylam w rozlo)onym no kolo,.och peewodniku po2yczonym od sqsiodo z fotela obok, Ki.dy wychodziliS^y z au-

i' lobusu zlowl. lol", A moie w og6le nie przeslalo od rana? Wysi"dli3my i co? Koniec wioski, za niqkeali, yAlri sirzol[i, ani
t;: 

, . toblicy, Dob,tz", 2e chocia2 p,,zewodni| wiedziol k+arqdy i4t., Szuramy bulam\ po mokrejod w"dy tr^owie p,^zez jakqs IqVq,

j* . nod ktd,^q g6,tuje niewielkie wzvriesienie, T" niby Io cudo? B" chyba nie gdzies dalej? Wcale nie vniallym o"hoy isc dlu2ej

.11' sk,^oj,n las,n, Spo=a zielonychlilci majaczqjoki# schody, Si"d" na cie stopni prowadzi do oh.tro,^,a w piaskowcowe) 4cianiel
I , prz"chodzq ob"k pe"bitych w rkal" dr^zwi i oki"n, Pot.* 

^slyszal"rn, 
2ewszyslkie pomieszczenia zostalywyk,nie przezludzi,

i |4,nsialabyd lo sanna zobaczyi, na dol" wielka solo, dl^go lro jaki4 10 melr6w i lyle szeroka, T vnniejszqko^onq obok, Ca\"
(,ciany poryle byiy ,ropisami po Lrkr^oi6sk", pobk" i rosyjskr.t, f nojslar^szy z 1675,^ok"lJ.dnak ludzie zawsze mieli ciqgoty
)eby ,,co4" po sobie pozoslawic, Wy2q kopli.o z wngkarni r,ra ikonq i sprzq\ lilurgiczne, Jak siq dobrz" przypalrzei, widai

: Slady pofulrynachikr^ataclg icalkie,,n wyra\nie-wyry\krzy2,JVlonaslyr,k+6ryiu islnial "d/JII d"Xt/ttt wieku byl zalo2ony,

::.. byi vno2et na vniejscuwczeiniejsze) pogahskiej6wiqiyni, Calyk"rnpl"ks mo powiercchniq.lty6o t p6lh"klarci do tego lulej-

'. sza ,,4wiqlynia"l to jedynac",^ki"w skalna w ,rk'^ai(skich Ko'.potach, Ciludziechyba sorr.ri niewiedzq, co maje,Dajq glowq, 2"
. gdyby to 6ylo w Niemczech, to r"Vla^y slalyby ju2 50 kilonret'^dw wcze4niejt a cala wie4

spolaby na pieniqdzoch,Iyl" nzy mialem olazje sie prcel<,onai1 2e Uh.raina to kr.aj wiel-

kich konir^astdw, Na zachodzie +aka bieda, o w" wr.hod nich rc-

lonach pensje r^oboilrikdw w h,^cie sq

Irzy razy wy)sze od mojej,,,

Resztq opowienr Ci) )akwr6cq,
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