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Drodzy Czytelnicy

W ubieg³ym roku obchodzili�my jubileusz dziesi¹tej edycji Wejherowskiego
Konkursu  Literackiego  �Powiew  Weny".  W  tym  roku  swój  jubileusz  
siedemdziesiêciolecia  dzia³alno�ci    obchodzi  instytucja,  która  od  samego
pocz¹tku by³a organizatorem tego, uznanego w ca³ym województwie konkursu
  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Aleksandra  Majkowskiego.  Nic  wiêc
dziwnego,  ¿e  to  ksi¹¿nica  sta³a  siê  g³ównym  motywem,  który  zainspirowa³
tegorocznych  uczestników  do  napisania  utworów  poetyckich  i  prozatorskich.
Motto konkursu � cytat z powie�ci �Dom z papieru� Carlosa Maríi Domíngueza,
który  brzmia³: �Biblioteka  jest  bram¹ w  czasie�   sta³  siê  okazj¹  do  zloka
lizowania  akcji  utworów w�ród  bibliotecznych  rega³ów,  czy  te¿  poszukiwañ
poetyckich metafor, nawi¹zuj¹cych do ksi¹¿ek i czytelnictwa.

Choæ by³o to zadanie trudne, trzeba przyznaæ, ¿e lektura prac stawiaj¹cych
bibliotekê i szerzej  czytelnictwo  w jasnym �wietle zainteresowañ literackich
 by³a prawdziw¹ przyjemno�ci¹. Z rado�ci¹ czytali�my o donios³ej roli ksi¹¿nicy
w otaczaj¹cym bohaterów,  czy  te¿ podmiot  liryczny,  �wiecie  i  o  tym, w  jaki
sposób ona mo¿e staæ siê bram¹ w czasie.

Jak  co  roku,  nie  zabrak³o  tematów  trudnych  i  wa¿nych  w  wymiarze
spo³ecznym.  Utwory  dotykaj¹ce  ich,  sta³y  siê  istotnym  g³osem  twórców
w rozwa¿aniach dotycz¹cych kondycji moralnej cz³owieka we wspó³czesnym
�wiecie.

Cieszy nas nies³abn¹ce zainteresowaniem konkursem �Powiew Weny� w�ród
twórców z ca³ego województwa. Do tegorocznego konkursu nap³ynê³y 44 prace,
w tym 16  to prace w kategorii m³odzie¿owej, w której nie obowi¹zywa³ podzia³
gatunkowy. W kategorii doros³ych 16 prac  to utwory prozatorskie, 12  zestawy
poezji. Dla laureatów w grupie uczestników w wieku powy¿ej 20 lat przewidziano
nagrody finansowe.   S¹ one zró¿nicowane nie tylko ze wzglêdu na osi¹gniête
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miejsce, ale i decyzj¹ jury  odzwierciedlaj¹ punktacjê przydzielon¹ poszczegól
nym uczestnikom.

Prace  konkursowe  ocenia³o  jury  w  sk³adzie  :  przewodnicz¹ca  Komisji
Konkursowej � Danuta Balcerowicz  (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie), Honorowy Cz³onek Komisji Konkursowej � Bogdan Tok³owicz
(przewodnicz¹cy  Rady Miasta Wejherowa),    dr  Jolanta  Laskowska    (adiunkt
w Katedrze  Polonistyki  Stosowanej Uniwersytetu Gdañskiego), Rafa³ Dêbski
(pisarz fantasy, science fiction, powie�ci historycznych, wojennych, sensacyjnych
oraz  kryminalnych,  psycholog  z  Zespo³u  Szkó³  Ponadgimnazjalnych  nr  1
w Wejherowie),  Ewelina  MagdziarczykPlebanek  (teatrolog,  kulturoznawca,
bibliotekarz).  Sekretarzem  konkursu  by³  Krzysztof  Powa³ka  �  pracownik
biblioteki.

Konkurs  potwierdzi³,  jak  co  roku,  ¿e  w  naszym  regionie  jest  wielu
uzdolnionych autorów, dla których udzia³ w Wejherowskim Konkursie  Literac
kim �Powiew Weny� jest wyj¹tkow¹ okazj¹ do sprawdzenia swoich mo¿liwo�ci
i zaprezentowania swojej  twórczo�ci na szerszym forum. Tym bardziej cieszê
siê, ¿e, tradycyjnie, powsta³a publikacja pokonkursowa, z³o¿ona z prac laureatów,
która bêdzie trwa³ym i namacalnym rezultatem konkursu,  pozwalajc¹ uwieczniæ
dokonania nagrodzonych twórców.

Dziêkujê  wszystkim  uczestnikom  za  udzia³  w  konkursie.  Organizatorom
dziêkujê za kolejny rok owocnej pracy. Laureatom serdecznie gratulujê i ¿yczê
dalszych  sukcesów. Wszystkich  zapraszam do kolejnej,  dwunastej  ju¿,  edycji
Wejherowskiego Konkursu Literackiego  �Powiew Weny�,  która  odbêdzie  siê
w roku przysz³ym.

Bogdan Tok³owicz
                            Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wejherowa
                            Honorowy Cz³onek Komisji Konkursowej
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WYNIKI
XI edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego

    �Powiew Weny� z dnia 19 pa�dziernika 2016 roku.
W kategorii  Doro�li

PROZA
I miejsce: za opow. pt. �Za orzechowymi drzwiami�

 Krzysztof Szkur³atowski z Wejherowa, god³o �¯agiel z³udzeñ�;
II miejsce: za  opowiadanie pt.  �Zapach lawendy�,
 Barbara Malawska z Wejherowa, god³o �Li�æ�;
III miejsce:  za opowiadanie pt. �Odtajniony�

 Stanis³aw Szulist z Sobowidza, god³o �Jasnowidz�;
Wyró¿nienie: za opowiadanie pt. �Jenny�

 Henryk Po³chowski z Wejherowa, god³o �Kolekcjoner�;
Wyró¿nienie: za s³uchowisko pt. �£awka�

 Jerzy Piotr Kozerski ze Strzepcza, god³o �£awka�.
POEZJA

I miejsce: za wiersz pt. �Tryptyk o ca³opaleniu�
 Bogus³awa Zubrzycka z Wejherowa, god³o �Skepsis�;

II miejsce: za cykl wierszy m.in. �Obrazoburczy Obraz Matki�
 Tomasz Albecki z Wejherowa, god³o �Ostro¿nie szk³o�;

III miejsce: za wiersze pt. �Pasja�, �Brama�, �Zaczarowany ogród�
 Bogumi³a Mielewczyk z Bolszewa, god³o �Yumi�;

Wyró¿nienie: za wiersze pt. �Pean Jubileuszowy�, �Dobra ksi¹¿ka�,
�Pie�ñ od Norewida�,  Edyta Wysocka z Miastka, god³o �Lotos�.

W kategorii  M³odzie¿
I miejsce: za opowiadanie pt. �Upiór�

 Agata Walkusz z Wejherowa, god³o �Upiór�;
II miejsce: za opowiadanie bez tytu³u

 Sara Bojanowska z Udorpi k. Bytowa, god³o �Purple Night�;
III miejsce: za opow. pt. �Biblioteka jest bram¹ w czasie�

 Natalia Rekowska z Malborka, god³o �Tala�.
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I nagroda w kat. doros³ych

Za orzechowymi drzwiami

Przelecia³em pewnie ze dwa metry nim uderzy³em o drzwi masywnej szafy
stoj¹cej w k¹cie pokoju. Odbi³em siê od nich i wyl¹dowa³em na dywanie. Le¿a³em
na nim cichutko. Nie p³aka³em, nie kwili³em, nie wydawa³em jêków. Straci³em
przytomno�æ. Nie pamiêtam tego wszystkiego. Wy pamiêtacie cokolwiek z okresu
gdy mieli�cie dwa lata?

Dowiedzia³em siê o tym od babci po latach. Babcia nie widzia³a jak to siê sta³o.
Kiedy przybieg³a z kuchni przestraszona g³uchym ³omotem dobiegaj¹cym z pokoju,
ja  ju¿  le¿a³em, a ojciec  sta³  z opuszczonymi  ramionami w przeciwleg³ym  rogu
pokoju i ciê¿ko dysza³. Potem wybieg³ bez s³owa i nie wraca³ przez dwa dni.

Byæ  mo¿e  to,  ¿e  uderzy³em  nie  w  ceglan¹  �cianê,  lecz  w  elastyczne,
sprê¿ynuj¹ce  drzwi  szafy,  uratowa³o mi  ¿ycie. Kilka  siniaków na  ramionach,
st³uczenie biodra i niewielki guz na g³owie � takie �lady zosta³y przez pewien
czas na moim ciele. Przesta³em te¿ mówiæ, choæ wcze�niej mia³em ponoæ zadatki
na paplê. Zamilk³em na dwa lata. Nikt ju¿ nie musia³ wys³uchiwaæ setek moich
sepleni¹cych  pytañ.  Nikt  ju¿  nie  musia³  poprawiaæ  ci¹gle  mojego  �j�
wymawianego  zamiast  �r�.  Skoñczy³  siê  potok  wszystkich  tych  �gjuszek�,
�tjawy�, �jycerzy�, �jowejów�, �fotogjafów�, �Jajków�, �Majków� i �Dojotek�.

Do lekarza? Ale jakiego? Po co w³a�ciwie? Siniaki przecie¿ szybko z¿ó³k³y,
zblad³y, zniknê³y. A ma³o to dzieci pó�no zaczyna mówiæ? Zw³aszcza ch³opaki.
Oni zwykle s¹ ma³o gadatliwi. Przyjdzie jego czas, to zacznie mówiæ � tak powia
da³a  ludowa  m¹dro�æ  powszechnie  znana  w  naszej  wsi.  Ca³a  reszta  zosta³a
rodzinn¹ tajemnic¹.

A prawdziwe wspomnienia z dzieciñstwa, takie zapamiêtane, a nie opowie
dziane? Przez ostatnie kilkadziesi¹t  lat wraca³y do mnie  rzadko  i  sk³ada³y siê
zwykle z powtarzaj¹cych siê w kó³ko tych samych rw¹cych siê scenek obrazów.
Niewiele mam tych wspomnieñ, wszystkie s¹ za to bogate w szczegó³y. Niektóre
zbyt bogate.
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Zamykam  oczy.  Leci  mi  �linka,  bo  czujê  intensywny  zapach  sma¿onego
boczku i cebuli. S³yszê ich skwierczenie na patelni. I jeszcze metaliczny szczêk
fajerek  odsuwanych  metalowym  haczykiem  �  pewnie  trzeba  dorzuciæ  drew
do pieca. Ciep³y kobiecy g³os nuc¹cy piosenkê o u³anach stukaj¹cych do okienka.
Patrzê jak pochyla siê nad stolnic¹ i zbiera z niej pierogi. Ju¿ wiem, co bêdzie
dzi�  i  jutro  na  obiad  � moje  ulubione  ruskie.  Uk³ada  usta w  tr¹bkê  i  usi³uje
zdmuchn¹æ  z  twarzy  niesforny  kosmyk,  który  wymkn¹³  spod  wzorzystej
chusteczki.  Nie  udaje  siê,  wiêc  odk³ada  na  chwilê  pierogi  i  d³oni¹  odsuwa
³askocz¹ce  w³osy.  Przy  okazji  zostawia  na  policzku  �lad  m¹cznego  py³u.
Znów odwraca siê do stolnicy. Jej oczy b³yszcz¹ z zadowolenia � pierogi s¹ takie
jak trzeba. Kszta³tne i równiutkie, a ciasto wysz³o delikatne, miêkkie i cienkie.
Nadzienie te¿ jest smakowite, nie po¿a³owa³a do niego twarogu. Przez chwilê
jakby siê zamy�li³a. Mo¿e przypomnia³a sobie, ¿e zanim poda obiad, musi jeszcze
wyj¹æ ze studni ch³odz¹c¹ siê tam ma�lankê. Wychodz¹c na podwórze, nalewa
mleka do miski stoj¹cej w sieni. Bia³a ciecz g³o�no ciurka i wype³nia po brzegi
gliniane naczynie. To dla kotów. Babcia je lubi.

Zamykam oczy. O �wicie, kiedy ca³y dom jeszcze jest pogr¹¿ony we �nie,
s³yszê  jak  skrzypi¹  deski  pod bosymi  stopami.  Dobiega  mnie  plusk  wody
rozbryzguj¹cej siê o �cianki blaszanej miski. Za chwilê za� s³yszê �lizganie siê
ostrza brzytwy po skórzanym pasku, a zaraz  potem skrobanie metalu szorstki
mêski zarost. Chwila ciszy i nó¿ odkrawa kromkê chleba. Ju¿ jestem na nogach
i cichutko  idê w stronê odg³osów. W kuchni widzê mêskie plecy  i zarzucan¹
na  nie  bia³¹  koszulê. Wiem  co  to  oznacza  � w³a�ciciel  koszuli  bêdzie  szed³
do  pasieki. Zawsze  j¹ wk³ada,  gdy  odwiedza  swoje  pszczo³y.  Powiedzia³ mi
kiedy�,  ¿e  bia³¹  koszulê wk³ada  siê,  gdy  robi  siê  wa¿ne  rzeczy.  A  pszczo³y
s¹ wa¿ne. Widzê, jak stoj¹c ju¿ sieni przegarnia d³oni¹ siwe w³osy i zdejmuje
z wieszaka czarny beret. Otwiera drzwi na podwórze, przysiada na kamiennym
progu. Niespiesznie pogryza grub¹ pajdê chleba posmarowan¹ ¿ó³tym mas³em.
W koñcu s³yszy szmer za plecami i odwraca siê. Jego twarz rozja�nia szeroki
u�miech. Klepi¹c kilka razy próg, daje mi znak bym z nim usiad³. Przysiadam
obok przytulaj¹c siê do jego boku. Dostajê kawa³ek pachn¹cej i chrupi¹cej skórki
od chleba. Obejmuje mnie silne ramiê, a palce gmeraj¹ w mojej czuprynie, czule
j¹ mierzwi¹c.

� Pójdziesz z dziadkiem do pasieki, Groszku?
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Zamykam oczy. Upalne  lato  i  s³oñce  pra¿¹ce  niemi³osiernie. W  cieniu  budy
schowa³ siê kundel. Kto� ze spor¹ wad¹ wzroku móg³by go nawet uznaæ za rasowego
wilczura. Gabaryty siê zgadzaj¹, umaszczenie z grubsza te¿. Gdyby jeszcze te uszy
nie by³y tak niezdarnie klapniête. Le¿y bezw³adnie i szybko dyszy. Z pyska wysun¹³
mu siê na ziemiê szeroki ró¿owy jêzor. Lataj¹ dooko³a niego chmary much, usi³uj¹c
czasem na nim przysi¹�æ. Pies niemal nie reaguje. Gapiê siê na tê scenê siedz¹c na
p³otku tworz¹cym psi wybieg, bo inaczej ni¿ w innych gospodarstwach, nasz pies
nie jest przywi¹zany do budy ³añcuchem. Patrzê i niemal czujê na swojej skórze
dra¿ni¹cy dotyk muszych ³apek. ¯al mi psa, wiêc chwytam jaki� lebiodowy badyl
i w³a¿ê z nim do kojca. Kucam przy zwierzaku i zaczynam odpêdzaæ muchy. Po
kilku machniêciach pies zaczyna siê denerwowaæ. Warczy ostrzegawczo, raz i drugi.
Kiedy nie przestajê wymachiwaæ lebiod¹ nad jego g³ow¹ gryzie mnie w ramiê. Raz.
Niezbyt g³êboko, ale do�æ by pola³a siê krew, by zosta³y mi na ca³e ¿ycie dwie blizny.
S³yszê nagle swój piskliwy g³os i te s³owa wypowiadane przez ³zy � Piesku, piesku,
przepraszam! Wreszcie mówiê, po dwóch latach milczenia. Kto� krzyczy, ¿e zwierzê
trzeba u�piæ, ale dziadek nie pozwala, choæ pies nie jest szczepiony. Sprawa jako�
siê rozchodzi, a ja, kiedy nikt nie patrzy, zakradam siê do kojca i tulê do psa. Jego
zmierzwiona sier�æ pachnie podwórzowym py³em i  staro�ci¹. A potem, kilka  lat
pó�niej, s³yszê dono�ne psie wycie dobiegaj¹ce z naszego obej�cia przez ca³¹ noc
po �mierci dziadka. Nazajutrz dotykam wilgotnej ziemi  w dziurze wygrzebanej pod
ogrodzeniem i zbieram kêpki sier�ci, które zosta³y na sztachetach. Uciek³. Przez
dwa tygodnie b³¹kam siê po okolicznych lasach wykrzykuj¹c: � Nero, Nero!

Zamykam oczy. Z zewn¹trz docieraj¹ d�wiêki jak ze snu, przyt³umione i ³ago
dne. Nawet gard³owe krzyki przybieraj¹  tu  formê wyt³umionego, cicho dudni¹
cego echa, bezkszta³tnego pog³osu. Tu przemieniaj¹ siê w monotonne szemranie
wszystkie te gwa³towne �kurwy� ka¿dego dnia zawieszane w powietrzu przez ojca.
Nikn¹  zwarte  ci¹gi  innych  s³ów  ojca,  od  których  cierpnie  mi  skóra.  Trac¹
bezpowrotnie swój wykrzyknikowy charakter. Przestaj¹ byæ gro�ne. Rozp³ywaj¹
siê.  Rozbija  je  w  magiczny  sposób  cienka  bariera  z  orzechowego  drewna
oddzielaj¹ca mnie od �wiata. Orzechowy filtr, przez który musz¹ siê przedzieraæ
z³e  d�wiêki  i  emocje,  rozprasza  je.  Resztê  za³atwia wy�ció³ka  z  bawe³nianych
p³aszczy,  wylenia³ego  lisiego  futerka,  dzianinowych  chust,  lnianych  koszul.
Miêknie  miêdzy  nimi  wszystko  co  ostre.  Odbijaj¹c  siê  od  powierzchni  ubrañ,
przenikaj¹c przez nie, traci ca³¹ swoj¹ stanowczo�æ. Cicho jest w starej szafie.
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Zamykam oczy. £atwo okre�lam unosz¹ce siê dooko³a aromaty. Mo¿e to przez
panuj¹cy pó³mrok, który wyostrza zmys³y. Pachnie ³adnie. To nie jest kwa�ny
mêski  pot  i  oddech  nasycony  oparami  alkoholu. Nie  czujê  smrodu wymiocin
i dymu tanich papierosów. Tu jest inaczej. Na pierwszy plan wybija siê subtelna
woñ lawendy. Tak musi pachnieæ niebo.

Babcia wierzy w antymolow¹ moc lawendy i ka¿dego roku wiesza tu dwa
woreczki wysuszonych kwiatów. Widaæ jej wiara nie jest bezpodstawna, skoro
w naszych ubraniach nigdy nie widzia³em dziurek wygryzionych przez mole.
Przez  lawendê przebija zapach aromatyzowanego  tytoniu  fajkowego. Dziadek
czêsto  siêga po  fajkê nim w³a�nie nabit¹. Kieszeñ  jednego z p³aszczy skrywa
kapciuch z zapasem tego tytoniu. Pachnie kamfor¹. Mniej intensywny, lecz te¿
wyra�nie wyczuwalny, jest  zapach skóry. Wydzielaj¹ go buty, paski i rêkawiczki.
Nie ma ich za wiele, ale widaæ wystarczy by dodaæ wnêtrzu szafy w³asn¹ nutê.
Jest co� jeszcze. Najs³abiej wyczuwalny, ale mo¿liwy do wyodrêbnienia zapach.
To pachn¹ ksi¹¿ki, kilkadziesi¹t sztuk stoj¹cych w równym szeregu na górnej
pó³ce  szafy.  Dziel¹  tê  niewielk¹  przestrzeñ  z  kilkoma  czapkami,  dziadkow¹
fedor¹, babcin¹ torebk¹, rêkawiczkami. Trafi³y tu po �mierci babci, kiedy dziadek,
który  jako  jedyny  w  naszym  domu  interesowa³  siê  ksi¹¿kami,  straci³  ochotê
do czegokolwiek. Ksi¹¿ek jest niewiele, bo  w naszym domu pieniêdzy nigdy
nie  by³o w nadmiarze. Dziêki  ksi¹¿kom dziadka  nauczy³em  siê  czytaæ  zanim
poszed³em do szko³y i zanim umar³ dziadek.

Pamiêtacie  jak  pachn¹  ksi¹¿ki?  Ile  razy  w  ¿yciu  przyk³adali�cie  twarz
do ksi¹¿ki przyniesionej w³a�nie z ksiêgarni? Ile razy zastanawiali�cie nad tym,
czy to papier tak pachnie, czy mo¿e farba drukarska, a mo¿e klej introligatorski?
Zapach z³o¿ony, ale zarazem tak charakterystyczny, ¿e je�li kto� go ju¿ pozna,
to pó�niej rozpoznaje bez trudu. Nawet w starej szafie z ubraniami.

Zamykam oczy. Widzê dwa snopy �wiat³a wpadaj¹ce do wnêtrza. Jeden
w�lizguje  siê przez otwór  zamka. Drugi dostaje  siê przez dziurê po  sêku.
Ten drugi jest szerszy i ja�niejszy, bowiem otwór po sêku ma spory rozmiar,
a w dodatku znajduje siê na wprost du¿ego okna w pokoju. Panuje bezpieczny
pó³mrok,  ale  �wiat³a  jest  do�æ.  Nie  potrzebujê  go  do  ogl¹dania  �wiata.
Nie  chcê  ogl¹daæ  tego  co  czai  siê  bezpo�rednio  za  drzwiami  mojego
orzechowego azylu. Wolê opowie�ci o �wiecie skrywane miêdzy kartonowymi
ok³adkami  ksi¹¿ek.  �wiat³a  wystarcza  by  je  czytaæ.  A  kiedy  po  nie  siêgam,
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Chronos nagle zasypia. Czas siê zatrzymuje, a ja przepadam na d³ugie godziny
miêdzy  s³owami,  rozp³ywam  siê  miêdzy  rozdzia³ami.  Przestrzeñ  kurczy  siê
nieoczekiwanie i oto bli¿ej mam do pó³nocnoamerykañskiej prerii, ni¿ do naszego
podwórka. Miniaturowa biblioteczka dziadka skryta na pó³ce orzechowej szafy,
przemienia mnie w kapitana Nemo, mogê  schroniæ  siê w nieznanych nikomu
toniach.  Uciec  jak  Dedal  do  nieba,  miêdzy  chmury.  Nikt  mnie  tu  nigdy  nie
szuka. Nikt mnie tu nie znajduje. Raj w starej szafie z ksi¹¿kami.

Zamykam oczy. Natychmiast rozpoznajê ten g³os. Czy to jeszcze by³ lekko
uniesiony ton, czy mo¿e ju¿ przeszywaj¹cy krzyk? Czujê pal¹cy ból. Czy to by³
jeszcze klaps, czy ju¿ uderzenie kablem od ¿elazka? Jaka to ró¿nica dla przera
¿onego piêciolatka? To nie jest wspomnienie do którego chêtnie wracam. Zwykle
pojawia  siê  samo,  zupe³nie  nieproszone.  To  wspomnienie  dni,  w  których
zataczaj¹cy siê tata wraca wieczorem do domu. On jest mocno pijany, a ja jeszcze
nie odkry³em schronienia w orzechowej szafie. Dostajê wtedy, mo¿na by powie
dzieæ,  z w³asnej winy. Sam przecie¿ nawijam siê pod rêkê. Nie dosta³bym, gdybym
siê nie rzuca³ siê w oczy. Wystarczy³oby nie ruszaæ siê z ³ó¿ka, schowaæ g³owê
pod  pierzyn¹  i  cichutko  oddychaæ.  Trudniej,  gdy  tata  wraca  lekko  niedopity.
Wtedy  szuka  winnych  swojego  stanu,  swojego  niezadowolenia  z  tego  stanu.
Wystarcza jedno spojrzenie w jego kierunku, jedno skrzypniêcie sprê¿yn w ³ó¿ku.
A czasem i tego nie trzeba. Sypi¹ siê ciosy i potok be³kotliwych bluzgów. Dostajê
ja, dostaje te¿ matka. Ona rzadziej, bo umie g³o�no krzyczeæ, a  to  jakby studzi
wojownicze zapêdy taty. Ja przyjmujê porcje razów p³acz¹c jedynie, a to nie robi
wra¿enia. Na ciele pojawiaj¹ siê prêgi, które z czasem siniej¹. Mijaj¹ dwa, trzy dni
� rytua³ siê powtarza. Znów widzê nad sob¹ czerwon¹ nieogolon¹ twarz i ciê¿kie
³apsko w rozmachu. Tata wróci³.

Zamykam  oczy.  Ma  dwana�cie  du¿ych  kart  z  kolorowymi  fotografiami,
a  na  ka¿dej  z  nich  piêkny  pejza¿.  Wspaniale  szele�ci  papier.  W³a�nie  siê
dowiedzia³em, czym jest kalendarz. I ju¿ wiem, ¿e w naszym domu naj³atwiejsze
s¹ pierwsze dni miesi¹ca. Wtedy tata jest �wie¿o po wyp³acie. Kiedy ma pieni¹dze
wraca bardzo pó�no. Czas po pracy spêdza z kolegami  w knajpie. Pieniêdzy jest
do�æ, by móg³ siê upiæ do nieprzytomno�ci. To oznacza dla nas spokojn¹ noc.
Nie zawsze. Budzi siê w �rodku nocy i toczy dooko³a nieprzytomnym wzrokiem,
co� be³kocze. Dostaje od matki butelkê wódki. Opró¿nia j¹ do po³owy i zasypia
tul¹c  flaszkê w objêciach. Nazajutrz  sytuacja  siê powtarza. Matka nie ma dla
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niego wódki. Dostaje wiêc w twarz. Matka p³acze, a ojciec zbli¿a siê do mojego
³ó¿ka i siêga po pas. Mocno zaciskam powieki. Ciemno.  Kilka godzin pó�niej �wita.
Koguty ju¿ pia³y, trzeba szybko wstaæ, by przygotowaæ siê do szko³y. Jest koñcówka
wrze�nia, to oznacza, ¿e pieni¹dze z wyp³aty siê skoñczy³y. Ojciec zdany na hojno�æ
kolegów od kieliszka wraca do domu wcze�niej. Jest zirytowany tym, ¿e inni zarobili
wiêcej,  albo  ¿e m¹drzej  wydawali  pieni¹dze.  Jest  zirytowany  tym,  ¿e  nie móg³
w pe³ni zaspokoiæ pragnienia. Jest zirytowany konieczno�ci¹ powrotu do glêdz¹cej
wci¹¿ ¿ony i bachora. Jest jak rozjuszony tygrys w klatce. Miota siê i ryczy. A potem
zostawia na nas krwawe �lady. Wiem, co bêdzie  siê dzia³o przez najbli¿sze dni.
Nie muszê ju¿ patrzeæ w kalendarz. Zamykam oczy. Czujê zapach mleka, rumianku
i herbatki koperkowej. Ma br¹zowe oczy i g³adk¹ skórê. Szczerzy siê do mnie tym
swoim �miesznym bezzêbnym u�miechem. Jest ³adna i grzeczna. Lubiê j¹,  bo nie
wiele p³acze i nie �ci¹ga na siebie uwagi. Wo¿ê j¹ wózkiem po podwórku i ogro
dzie. Wtedy  jest  dobrze, wtedy  nie  jeste�my w  domu.  Szybko  ro�nie  i  zaczyna
chodziæ. Przewraca  ró¿ne  rzeczy,  co�  rozlewa,  co�  t³ucze. Z ka¿dym miesi¹cem
coraz mniej jest córeczk¹ tatusia, a coraz bardziej bachorem. W zap³akanych oczach
trzylatki zobaczy³em jak bardzo zaskoczy³o j¹ to pierwsze uderzenie w twarz otwart¹
d³oni¹. Biegniemy trzymaj¹c siê za rêce. Prowadzê j¹ do starej szafy. Pierwszy raz
jeste�my tu razem. Niestety nie ostatni. Kiedy� bêdzie tu wracaæ sama. Te¿ pokocha
Verne�a i Maya. A na razie przytulam j¹ mocno � pachnie strachem. Siêgam wysoko
nad  g³owê  po  jak¹�  ksi¹¿kê.  Jak¹kolwiek.  Zaczynam  czytaæ  pó³g³osem  i  czujê,
¿e przestaje ³kaæ. Ju¿ siê nie trzêsie, ju¿ nie dygocze. Moja siostra Zosia.

    Zamykam  oczy. Nie  rozpoznajê  g³osu w  telefonie. Nikt  nigdy  nie  dzwoni³
do mnie do internatu. Stojê na ciemnawym korytarzu �ciskaj¹c be¿ow¹ s³uchawkê
z  ebonitu.  Miga  uszkodzona  �wietlówka,  a  so³tys  wykrzykuje  mi  co�  do  ucha.
Pó³toragodzinna  podró¿  autobusem.  Silnik  zielonego  jelcza  ha³asuje  okropnie
i wpuszcza do �rodka spaliny. Boli mnie g³owa, czujê md³o�ci. Stoj¹c nad spalonymi
zgliszczami  naszego  domu wymiotujê. Kto� mówi,  ¿e  od  papierosa  zapali³o  siê
w nocy  ³ó¿ko. Kto� poklepuje mnie po plecach. Gdzie� mnie ci¹gn¹,  sadzaj¹ za
sto³em i daj¹ co� do picia.

� Ojciec  i matka w  szpitalu...,  zd¹¿yli  uciec...,  poparzeni...,  bêdzie  dobrze...,
tylko siostra..., wiesz ona...,  j¹ w  tej szafie....,  stra¿acy...    Jakie� dziecko chwyta
moj¹ d³oñ, �ci¹ga mnie w dó³, a kiedy nasze oczy s¹ ju¿ na jednym poziomie mówi:
� Zosia jest w niebie, wiesz?
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II nagroda w kat. doros³ych

Zapach lawendy�

Wtedy nie wiedzieli, ¿e zdo³aj¹ ¿yciu wyrwaæ jeszcze kilka chwil. Minêli siê
w bramie biblioteki. Starsza pani i ekscentryczny staruszek. Oboje w sêdziwym
wieku, piêkni i wolni. Kobieta w szarym palcie wychodzi³a z biblioteki dziwnie
wzruszona. Zna³a to miejsce sprzed lat. Zapach lawendy, który roztacza³ siê wokó³
jej osoby, zwróci³ uwagê starszego pana. Mê¿czyzna przychodzi³ do biblioteki
regularnie. Porusza³ siê bardzo ostro¿nie, podpieraj¹c lask¹. By³ niewysokiego
wzrostu,  mia³  nieco  zgarbion¹  sylwetkê,  dumnie  uniesion¹  g³owê  i  piêkne,
³agodne,  bladob³êkitne  oczy. Towarzyszy³ mu  labrador,  który  nie  odstêpowa³
go na krok. Na widok starszej pani zamerda³ ogonem i spojrza³ w jej modre oczy.
Staruszkowie  na  po¿egnanie  u�miechnêli  siê  do  siebie  i  brama  do  biblioteki
zatrzasnê³a siê za nimi.

Antoni przychodzi³ tutaj w ka¿dy pi¹tek i zawsze wypo¿ycza³ kilka ksi¹¿ek.
Nikt nie pyta³, po co mu ich tyle. Cisza biblioteki zag³usza³a wszelkie w¹tpliwo�ci.
Staruszek chodzi³ w�ród pó³ek, dotykaj¹c drewnianych krawêdzi i zakurzonych
ksi¹¿ek. Wyjmowa³ je i odk³ada³ z powrotem. Najbardziej lubi³ te, których nikt
nie czyta³, nie dotyka³, nie narusza³ ¿ycia ich bohaterów. Te w³a�nie wybiera³,
bo chcia³ mieæ pewno�æ, ¿e tylko on bêdzie mia³ klucz do ich �wiata. Uwielbia³
te¿  zapach  ksi¹¿ek  i  ciszê  biblioteki.  Z mi³o�ci¹  i  dziwn¹  tkliwo�ci¹  g³aska³
ok³adki  i  stronice  ksi¹¿ek.  Nieistotne  by³y  tytu³y,  które  przecie¿  zdaniem
niejednego  autora  wiele  mówi¹  o  jego  dziele.  Dla  Antoniego  by³y  zupe³nie
nieistotne.  Niewa¿ny  by³  te¿  rodzaj  czy  gatunek.  Antoni  zabiera³  do  domu
powie�ci, opowiadania, dramaty i poezjê.

Staruszek zna³ wszystkie bibliotekarki, ale najbardziej lubi³ pani¹ Ludmi³ê,
bo o nic nie pyta³a. Mia³a siwe w³osy upiête w niski kok i nosi³a stare binokle.
I  choæ  by³a  staro�wiecka, wydawa³a mu  siê  bli¿sza  ni¿  pozosta³e  pracownice
biblioteki. Ponadto, podobnie jak on, zanurzona by³a w �wiecie swojego smutku.
Jej  blada  twarz  pokryta  pajêczyn¹  drobniutkich  zmarszczek  by³a  niezwykle
przyjazna.  O  jej ¿yczliwo�ci  Antoni  móg³  siê  przekonaæ  nieraz,  w  jej  g³osie
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bowiem s³ysza³ tê niekontrolowan¹ empatiê, o któr¹ w �wiecie coraz trudniej. Kiedy
przychodzi³ do biblioteki, pani Ludmi³a zapisywa³a w karcie sygnaturê wybranych
przez niego ksi¹¿ek, podnosi³a g³owê znad pude³ka z kartonikami i pyta³a:

 To wszystko, Panie Antoni?
I w zasadzie, nie czekaj¹c na odpowied�, dodawa³a:
 W takim razie do widzenia�, do zobaczenia za tydzieñ.
Nie wiedzieæ czemu, czu³a wiê� ze starcem, jakby by³ cz³onkiem jej rodziny,

zatem nadmierne uprzejmo�ci by³y zupe³nie zbêdne. A on nie czuj¹c jej wzroku,
przekonywa³  siê  o  tym,  ¿e  nic  mu  nie  grozi.  By³  bezpieczny  w  swym
odosobnieniu. Nie musia³ niczego t³umaczyæ, wyja�niaæ� Wybiera³ taki w³a�nie
rodzaj  relacji z  lud�mi, oparty na kurtuazyjnej konieczno�ci bycia uprzejmym
i  towarzyskim.  I  taka  by³a  jego  znajomo�æ  z  pani¹  Ludmi³¹,  a  jednocze�nie
ich  wiê�  nale¿a³a  do  wyj¹tkowych.  Lata  wizyt  w  bibliotece  utwierdzi³y  go
w przekonaniu, ¿e nawet stukanie  jego  laski  i pies siedz¹cy w rogu biblioteki
nie irytowa³y jej, nie przeszkadza³y, nie intrygowa³y.

Zwykle  kilka  dni  zajmowa³o Antoniemu  zdobycie  �wiata wypo¿yczonych
ksi¹¿ek. Nie spiesz¹c siê, przewraca³ kolejne kartki, ³ama³ zasady rzeczywisto�ci,
przechodzi³ przez �wiaty, budowa³ to¿samo�æ bohaterów, ich osobowo�æ i duszê.
Zaczyna³ poznawaæ kolejne postaci, nie krusz¹c przy tym ich konstrukcji.  Z prze
dziwn¹ delikatno�ci¹, w³a�ciw¹ tylko starcom i dzieciom, wchodzi³ do przestrzeni
�wiêtej, subtelnej, metaforycznej. Na kilka godzin stawa³ siê czê�ci¹ wymy�lonego
¿ycia, w gruncie rzeczy go nie zna³, a mimo to by³ mu bli¿szy od tego, w którym
musia³  funkcjonowaæ na  co dzieñ. Mieszka³ w  starej  kamienicy odziedziczonej
po  dziadku.  Kiedy�  wype³nia³y  j¹  g³osy  bliskich,  �miech  dzieci,  liczne  kroki,
muzyka, ¿ycie�, dzi� s³ychaæ by³o tylko ciszê i ³agodny smutek. Rzadko bywali
tutaj go�cie. Do nielicznych nale¿eli listonosz, który przynosi³ emeryturê, oraz pan
Józef � stary s¹siad raz na jaki� czas zajmuj¹cy siê ogrodem. Antoni spacerowa³
w�ród starych pn¹czy winoro�li i kwitn¹cej pó�nym latem lawendy, z której s³yn¹³
jego  ogród,  a  której  zapach  przypomina³ mu  najpiêkniejsze  chwile  jego  ¿ycia.
Hodowa³ j¹ od wczesnej m³odo�ci i cieszy³ siê jej zapachem. W swoim ogrodzie
szuka³ ukojenia, wspomnieñ i nienarzucaj¹cego siê towarzystwa ptaków, które
licznie zamieszkiwa³y korony drzew. Czeka³ na kogo��, o kim �ni³  i marzy³
przez lata spêdzone w swojej samotni. Nie odstêpowa³ go na krok Filozof, pies,
którego podarowali mu dawno temu dobrzy ludzie. Filozof?  bo nie robi³ ha³asu

Powiew Weny 201614



i z niebywa³¹ cierpliwo�ci¹ krok po kroku zdobywa³ mi³o�æ Antoniego. Wzrusza³
w³a�ciciela wra¿liwo�ci¹ na gesty, ruchy, szelest powietrza, zdoby³  jego serce
tym  pieskim  spojrzeniem,  które  staruszek  nieustannie  czu³  na  sobie,  nawet
w nocy, kiedy siêga³ po szklankê wody.

Na ³awkê w�ród powojników Antoni zabiera³ ze sob¹ jedn¹ z ksi¹¿ek, któr¹
znalaz³ w bibliotece na Starym Mie�cie. Siada³ cichutko i czeka³, a¿ pisarz otworzy
przed nim bramy zaczarowanej przestrzeni. Kocha³ �wiat rycerzy, którzy toczyli
swe  boje  u  boku  dzielnych  królów.  Jednocz¹c  siê  w  imiê  honoru,  mi³o�ci
do  ojczyzny  i  Boga,  pokonywali  wroga,  który  podstêpem  chcia³  odebraæ  im
wszystko, co kochali. Przemierza³ z nimi wiele dróg, pielgrzymowa³, zdobywa³
fortece,  uwalnia³  wziêtych  w  jasyr,  ratowa³  bia³og³owy,  by  szczê�liwie  ¿yæ
w wolnym kraju. Lubi³ te¿ niezwyk³e przygody bohaterów walcz¹cych ze smokami,
czarownikami, herosów szukaj¹cych wyj�cia z labiryntu magii i z³ych mocy. Umia³
wêdrowaæ z nimi, by udowodniæ, ¿e dobro zawsze zwyciê¿a. Kocha³ �wiat elfów,
wró¿ek, kopciuszków, a tak¿e okrutnych w³adców, którzy, wybieraj¹c z³e moce,
skazywali siê na unicestwienie. Interesowa³y go tak¿e zdumiewaj¹ce opowie�ci,
których  autorzy  wyprawiali  swych  bohaterów  w  kosmos.  Tam  wraz  z  nimi
poznawa³  odleg³e  o  tysi¹ce  lat  �wietlnych  planety  pe³ne  zagadek  i  dziwnych
postaci. Jego wra¿liwa dusza otwiera³a siê te¿, kiedy wchodzi³ do ogrodu poezji.
Ws³uchiwa³ siê wówczas w ulotny �piew muz  i Orfeuszy. Wyobra�nia Antoniego
by³a niczym ksiêgozbiór� Otwarcie jej przypomina³o rozchylenie bram czasu,
zdobycie  nowego  l¹du,  wej�cie  na  szczyt.  Lubi³  ten  moment  przekraczania
granicy, upaja³ siê nim jak narkotykiem lub dobrym winem. Szuka³ w wyobra�ni
tej  rzeczywisto�ci,  której  nie móg³  odkryæ w  ¿yciu. Chcia³  jak  ksiêgê  zapisaæ
marzeniami swoje ¿ycie. Rozumia³ pierwotne przekonanie, ¿e ksiêga jest metafor¹
istnienia,  któr¹  zmys³y,  do�wiadczenia,  natura  i  Bóg  wype³niaj¹  tre�ci¹.
Przekonanie  to  ros³o w  nim  tym  bardziej,  im  bardziej  zmys³y  odmawia³y mu
pos³uszeñstwa. Jego osobista ksiêga mia³a coraz wiêcej luk, u³omków, zapa�ci,
które  Antoni  wype³nia³  ¿yciem  fikcyjnych  bohaterów.  Jego  ksiêga  od  lat
pustosza³a, ale roztacza³ siê w niej zapach lawendy, tamtej lawendy�

Od wielu lat budzi³ go natarczywy sen, którego spe³nienia szuka³ na jawie.
By³o tak i tego ranka. Staruszek obudzi³ siê zmêczony i znu¿ony. Za oknem, przez
które wpada³y  delikatne  smugi  budz¹cego  siê  dnia,  s³ychaæ  by³o wiatr. Wia³
cichutko, ale nieprzerwanie, jakby szuka³ schronienia przed lud�mi. Antoni usiad³
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ostro¿nie na ³ó¿ku. Pog³aska³ Filozofa, który po³o¿y³ ³eb na jego kolanie. W ten
sposób psisko wita³o swego pana ka¿dego ranka. Oboje czuli niespodziewany
niepokój. Mê¿czyzna zbli¿y³ siê do sto³u, opar³ obie d³onie na blacie i ws³ucha³
siê w ciszê, wyczekuj¹c jaki� znaków. Nagle zrozumia³, ¿e w ogrodzie dzieje siê
co� dziwnego. Wyczulony,  jak zawsze na bezpieczeñstwo w³a�ciciela, Filozof
zbieg³ po schodach i zatrzyma³ siê w korytarzu domu. Obw¹cha³ drzwi. Spokojny
i milcz¹cy, teraz skomla³ i piszcza³. Nie by³o jednak w tym strachu ani agresji.
Po chwili na parterze pojawi³ siê tak¿e Antoni. W pó³mroku wschodz¹cego s³oñca
szuka³ drogi, któr¹ przemierza³ codziennie. Chwyci³ swoj¹ laskê i wówczas poczu³
siê pewniej. Otworzy³ okno. Uderzy³ go zapach lawendy, który roztacza³ siê ju¿
nie tylko w ogrodzie, ale tak¿e w ca³ym domu. Prawie szeptem zapyta³:

 Jest tam kto?
Niestety nikt nie odpowiedzia³. W oddali s³ychaæ by³o tylko chór drzew, ptaków

i wiatru. Jak setki razy i teraz przywidzenie okaza³o siê tylko snem.  Nie by³o dnia,
by wspomnieniami nie wraca³ do tamtego czasu, kiedy kocha³ m³od¹ dziewczynê
o modrych oczach. Ostatni raz spotkali siê pewnego jesiennego przedwojennego
wieczoru. £¹czy³o ich uczucie, którego nie chcia³y zaakceptowaæ rodziny. Estera
by³a dziewczyn¹ z s¹siedniego podwórka. Mieszka³a wraz z rodzicami i m³odszym
rodzeñstwem niedaleko biblioteki na Starym Mie�cie. Mia³a piêkne rude w³osy
i zielone jak �ród³o oczy. Antoni lubi³ zanurzaæ siê w nich i czuæ, ¿e �wiat w³a�nie
siê koñczy, ¿e poza przestrzeni¹ wyznaczon¹ ich �renicami niczego ju¿ nie ma.
Kocha³  j¹, bo by³a, czu³  jej ciep³o  i zapach. Widywali siê codziennie w drodze
do  gimnazjum. Wieczorami  spotykali  siê  w  parku,  schowani  przed  wzrokiem
nie¿yczliwych,  ukryci  przed  �wiatem. Niestety  kiedy mieli  po  dwadzie�cia  lat,
przes¹dzona zosta³a ich przysz³o�æ. Rozstali siê� Estera wyjecha³a z przysz³ym
mê¿em, którego wybra³ jej ojciec, i zamieszka³a w odleg³ym o setki kilometrów
Krakowie.  Rozpoczê³a  tam  studia  medyczne.  Antoni  zosta³  w  miasteczku.
Wybra³ drogê nie³atw¹. Mia³ zostaæ, jak ¿yczy³a sobie jego rodzina, prawnikiem.
Niestety  po  kilku  latach  studiów  okaza³o  siê, ¿e  postêpuj¹ca  podstêpnie
choroba uniemo¿liwi³a mu naukê. Wówczas porzuci³ ¿ycie i zamkn¹³ siê w domu
z ogrodem, tego domu, który niegdy� wype³nia³y �miech i g³osy. Nie by³ zamo¿ny,
ale bieda  mu nie doskwiera³a. Nigdy siê nie o¿eni³. Kiedy czu³ siê samotny, zabiera³
ksi¹¿ki i siada³ na ³awce w ogrodzie. Wci¹¿ czeka³� Niestety móg³ liczyæ tylko
na sny, namiastkê szczê�cia, które straci³, które musia³ porzuciæ.
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Nie wiedzia³,  co  sta³o  siê z Ester¹, dopóki pewnego  razu, nie poszed³,  jak
co tydzieñ do biblioteki i w drzwiach nie minê³a go starsza pani. Jego zmys³y
pobudzone unosz¹cym siê w powietrzu zapachem lawendy, przywo³a³y sen, który
�ni³ od tylu lat. Min¹³ bramê biblioteki i wszed³ do �rodka. Jak zwykle u�miechem
powita³a go pani Ludmi³a. Przed chwil¹ przeprowadzi³a   niezwyk³¹  rozmowê
z kobiet¹ w szarym palcie, t¹ sam¹, któr¹ Antoni min¹³ w bramie. Starsza pani
przynios³a wypo¿yczone kilka dni temu ksi¹¿ki. W jednej z nich znalaz³a kopertê,
a w niej suszon¹ lawendê. Wiedziona intuicj¹ chcia³a sprawdziæ, czy jej przy
puszczenia mog¹ byæ prawdziwe. Szuka³a  osoby,  która  tê  lawendê  zostawi³a.
Wypytywa³a,  kto  czyta³  ksi¹¿kê  w  ostatnim  czasie.  By³a  delikatna  i  bardzo
taktowna.  Zupe³nie  rzeczowo  zadawa³a  pytania,  uchylaj¹c  r¹bka  tajemnicy.
Opowiedzia³a bibliotekarce o m³odym, przystojnym ch³opcu, którego opu�ci³a,
gdy  rodzice  wydali  j¹  za  m¹¿  za  innego.  Mówi³a  ze  wzruszeniem  o  jego
bladoniebieskich  oczach  i  ciep³ych  d³oniach,  które  tuli³y  jej  zziêbniête  rêce
podczas kradzionych chwil w parku, o dniach, kiedy oboje czekali na ksiê¿ycowe
spacery w�ród szumi¹cych drzew, o dotyku, w którym szukali wytchnienia dla
swojej  mi³o�ci.  Wiedzieli,  ¿e  jej  ¿ycie  jest  krótkie,  ale  niezwyk³e.  Skazani
na  decyzjê  rodziców,  starszyzny  i  tradycji,  wobec  których  byli  bezsilni,
zrezygnowali z siebie.

 Nie umia³am bez niego ¿yæ, ale nie mog³am porzuciæ swojego ¿ycia. Mia³am
mê¿a, który mnie kocha³ i dwie córki, które mnie, nas potrzebowa³y. Stara³am
siê spêdzaæ dzieñ za dniem i spokojnie oddychaæ� Têskni³am�, ale nie mog³am
uciec� nie mog³am�, poza  tym nie wiedzia³am, czy  ten, którego kocha³am,
czeka na mnie�, jeszcze czeka, przecie¿ mia³ prawo wyboru, mia³ prawo ¿yæ
w³asnym ¿yciem � kobieta zawiesi³a g³os.

Do�æ  niespodziewanie  podziêkowa³a  bibliotekarce  i wysz³a.  Pani Ludmi³a
chcia³a pomóc staruszce, ale zasady prowadzenia biblioteki zabrania³y udzielania
informacji,  o  które  prosi³a.  Nie  mniej  wzruszona  jej  histori¹,  odwa¿y³a  siê
na pewien gest. Siêgnê³a do katalogu  i sprawdzi³a. Zatrzyma³a kobietê i zdradzi³a
jej  kilka  informacji.  Okaza³o  siê, ¿e  szukan¹  osob¹  by³  pewien  niewidomy
staruszek, który na przekór swemu kalectwu przychodzi³ regularnie do biblioteki.
Nikt  siê  nie  dziwi³,  zw³aszcza  pani  Ludmi³a, ¿e  choæ  sam  nie  móg³  czytaæ,
od  czterdziestu  lat  wypo¿ycza³  ksi¹¿ki.  By³a  to  bowiem  jedyna  mo¿liwo�æ
odwiedzania  przez  niego  innych �wiatów,  z  nich  tworzy³  w³asne  historie.
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Nie potrzebowa³ do  tego s³ów, wystarcza³y mu obrazy, które wype³nia³y  jego
ksiêgê, pe³n¹ cudów stworzenia. Imaginacja i têsknota sprawia³y, ¿e zapisywa³a
siê ona  tkliwo�ci¹  i  tekstem wspomnieñ, które choæ w swej naturze nienama
calne, w jego wyobra�ni o¿ywa³y, stawa³y siê materi¹.

Tu¿ po wyj�ciu starszej pani Antoni sta³ siê mimowolnym �wiadkiem rozmo
wy w bibliotece. Bibliotekarki nie zauwa¿y³y wchodz¹cego cichutko staruszka,
który  zorientowawszy  siê, ¿e  s¹  czym�  poruszone,  pozostawi³  przyniesione
ksi¹¿ki pod opiek¹ Filozofa. Nastêpnie,  jak  zwykle,  ruszy³,  by  znale�æ nowe.
S³ucha³ z przejêciem historii, która wydawa³a mu siê znajoma, bardzo znajoma�
Kiedy szuka³ ksi¹¿ek,  pani Ludmi³a mówi³a z przejêciem:

  S³ysza³a�,  s³ysza³a�,  jakie  to musia³o  byæ  okrutne. Kiedy mieli  po  dwa
dzie�cia lat, zapobiegliwi rodzice wys³ali j¹ i jej przysz³ego mê¿a do Krakowa.
Tam skoñczy³a medycynê, urodzi³a dwoje dzieci, a kiedy one doros³y, odesz³a
od  mê¿a,  bo  nigdy  nie  by³a  z  nim  szczê�liwa. Mieszka³a  samotnie,  szuka³a,
ale nie znalaz³a niczego�, wiêc postanowi³a wróciæ. Chcia³a odnale�æ ukocha
nego,  ale  nikt  nie  s³ysza³  o  prawniku,  którego  szuka³a.  Niezwyk³a  mi³o�æ,
niezwyk³a opowie�æ, zupe³nie niezwyk³a�  powtarza³a. Na co dzieñ spokojna
pani Ludmi³a by³a histori¹ zupe³nie poruszona.

Antoni znieruchomia³. Nie wierzy³, ¿e historia, któr¹ us³ysza³, mo¿e byæ praw
dziwa. W m³odzieñczym odruchu chcia³ pobiec do bram biblioteki, by zatrzymaæ
kobietê  w  szarym  p³aszczu.  Niestety  nie móg³  tego  zrobiæ.  Przypomnia³  sobie
tylko, jak w zesz³ym tygodniu zerwan¹ w ogrodzie lawendê w³o¿y³ do koperty.
Nie zapyta³ bibliotekarki, kim by³a ta kobieta. Ba³ siê, ¿e rzeczywisto�æ, w której
siê  znalaz³,  jest  zupe³n¹  nieprawd¹,  kolejnym  snem,  przywidzeniem,  kreacj¹
pragnieñ. Nie wypo¿yczy³ te¿ ¿adnej ksi¹¿ki. Uciek³. Filozof wpatrzony w pana,
dotyka³  jego  nogi  jakby  rozumia³,  ¿e  teraz  jest  mu  najbardziej  potrzebny.
Smutek przygnêbi³ staruszka tak bardzo, ¿e wyszed³ z biblioteki z brzemieniem
na  barkach,  min¹³  furtkê  z  niewypowiedzianym  ¿alem.  Nie  móg³  uwierzyæ,
¿e mijaj¹c kobietê o zapachu lawendy, i wchodz¹c do biblioteki, min¹³ bramê czasu.
Wiedzia³, ¿e w domu czeka na niego samotno�æ i pró¿nia, w której zamieszka³
przed laty. Ogromnie smutny i przera¿ony doszed³ do swej kamienicy.

Stan¹³ w progu swej samotni i czeka³ na znak�, na cokolwiek. Nic takiego
siê nie sta³o. Nie zadzwoni³ telefon, nie przyszed³ niezapowiedziany go�æ, nie�,
nic  takiego  siê  nie  wydarzy³o,  tylko  Filozof  by³  bardziej  czujny  ni¿  zwykle.
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�ledzi³ ka¿dy ruch Antoniego, który przeszed³szy ogród, usiad³ na ³awce, gdzie
zwykle zapada³ w �wiat lektury. Tym razem nie przyniós³ ksi¹¿ek, nie móg³ wiêc
zamkn¹æ drzwi do swej duszy.

Mê¿czyzna zebra³ si³y i ruszy³ �cie¿k¹. Tu¿ za nim czujnie szed³ biszkoptowy
labrador. Antoni  zatrzyma³  siê  przy  rabatce  pe³nej  lawendy,  by  zerwaæ  kilka
³ody¿ek. Trzymaj¹c je w mocnym u�cisku, szuka³ wytchnienia dla swego ¿alu.
Usiad³  na  ³aweczce  pod  murkiem.  Tu¿  obok  po³o¿y³  siê  Filozof.  Czeka³
a¿  w³a�ciciel  zacznie  spokojnie  oddychaæ,  by  po³o¿yæ  ³eb  na  jego  kolanie
i spojrzeæ w nieobecne oczy staruszka. Szum drzew i krzewów ucich³, a s³oñce
zapada³o za widnokr¹g. Cisza by³a tak przejmuj¹ca, ¿e s³ychaæ by³o westchnienia
staruszka.  W  blasku  z³otoczerwonego  �wiat³a  mo¿na  by³o  dostrzec  refleksy
i cienie, które  jednak  trudno by³o  rozpoznaæ  i zidentyfikowaæ. Antoni g³aska³
Filozofa, daj¹c mu tyle czu³o�ci, ile mie�ci³o jego serce. Pies, ws³uchany w emocje
pana,  czeka³  na  ka¿dy  jego  gest.  Po  chwili  rêka  w³a�ciciela  znieruchomia³a,
a  on  sam podda³  siê  sile  snu,  tego  samego,  który  towarzyszy³ mu przez  lata,
pe³nego  zapachu  lawendy  i  ciep³a.  Znów  spacerowa³  po  parku  z  dziewczyn¹
w rudych warkoczach. By³a tu¿ obok niego, ale nie móg³ jej dotkn¹æ. Czu³ jedynie
jej obecno�æ i widzia³�, widzia³ jej oczy.

Misterium snu i przyja�ni przerwa³ zgrzyt furki do ogrodu. Filozof podniós³
siê z miejsca i odwróci³ w stronê �cie¿ki. Wsta³ i nie�mia³o zamerda³ ogonem.
Przebudzony  ze  snu  Antoni  czu³  siê  nieco  zak³opotany.  Przez  witra¿e  li�ci
do  ogrodu  wpada³o  ciep³e,  jesienne �wiat³o. �cie¿k¹  sz³a  kobieta  w  szarym
p³aszczu. Delikatna jak trawa� Przedzieraj¹c siê przez nisko wisz¹ce ga³êzie,
szuka³a  w³a�ciciela.  Jej  spokojne  kroki  roznosi³y  siê  w  ciszy  przyrody.
Gdy zbli¿a³a siê do ³aweczki, na której siedzia³ zdumiony wizyt¹ Antoni, s³ychaæ
ju¿  by³o  puls  obojga.  Niewidomy  staruszek  poczu³  silny  zapach  lawendy
i zobaczy³ w blasku swoich wyobra¿eñ tê dziewczynê ze snu�

W jednej chwili oboje pojêli, ¿e zdo³aj¹ ¿yciu wyrwaæ jeszcze kilka chwil.
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III nagroda w kat. doros³ych

�Odtajniony�

 Ju¿ prawie nikt we wsi nie pamiêta³ starego Antoniego. Le�nego Antka,
jak jeszcze kilka, mo¿e kilkana�cie, lat temu powszechnie o nim mawiano.
Lecz wiadomo jak to jest. Starych z wolna kruszy³ czas i Bóg spokojnie przed
swe oblicze powo³uje, a m³odzi gremialnie wie� od ponad dekady opuszczaj¹
w kierunku pó³nocnym najczê�ciej,  albo  zachodnim z  rzadka,  bo Niemcy
przestali byæ w modzie, za� w Holandii i Belgii za du¿o znajomych, co jeszcze
o  tym  i  owym mogliby  niechc¹cy  �  albo  i  celowo �  do  rodziny  donie�æ.
�redniolatkowie z kolei tak zapêtleni w rytm czasów, ¿e poza �wiadomo�ci¹
istnienia niewiele widz¹ wokó³, lub zgo³a tyle, co nic. Sporo te¿ ma³¿eñstw
siê rozpad³o, bo przez internet on albo ona nowe mi³o�ci po³apali, no i takim
to sposobem ubywaæ zaczê³o tych, co Antoniego jako tako pamiêtali.

   Szczê�cie do ewentualnych spotkañ z nim mieli ci, co z rana do jedynego
spo¿ywczego po �wie¿e pieczywo siê udawali, albo po najtañsze produkty
z poprzedniego dnia pozosta³e  i  sprzedawane przez pani¹ Bo¿enkê za pó³
ceny,  bowiem  i  Antoni  te¿  siê  udawa³.  Zawsze  co�  tym  sposobem
zaoszczêdziæ siê dawa³o. Zazwyczaj bywa³ pierwszym klientem. Zazwyczaj
cztery  bu³ki  zalegaj¹ce    od  wczoraj  kupowa³  �  chyba,  ¿e  by³y  ju¿  tylko
dzisiejsze � i co� s³odkiego. Od czasu do czasu kostkê mas³a, na poprawê
wzroku, serek homogenizowany i d¿em. Jak najrzadziej kie³basê. Je�li ju¿,
to kaszankê, bo najtañsza. Warzyw i ziemniaków prawie wcale, bo te mia³
ze swego ogrodu, który te¿ uprawia³ tak, ¿e niewielu go widywa³o, albowiem
ogród  jego  otacza³y  gêsto  posadzone  �wierki  w  czterech  rzêdach.  Tak,
i¿ patrz¹c od ulicy, b¹d� z jakiegokolwiek innego miejsca, mia³o siê wra¿enie,
¿e ma siê przed sob¹ wstêp do d¿ungli. Sam Antoni cieszy³ siê z tego niby
lasu, bo nabra³y te drzewa ju¿ takich cech, ¿e pod nimi grzyby rosn¹æ zaczê³y,
nawet tak szlachetne jak rydze. Nie zbiera³, bo specjalnie siê na grzybach nie
zna³,  radziæ  siê  nie  zamierza³  kogokolwiek,  a  ¿ona  �  jedyna  w  rodzinie
na grzybach siê znaj¹ca, podobno nawet muchomory umia³a tak przyrz¹dziæ,
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¿e w¹troby nie rozwala³y i jadalnymi byæ siê okazywa³y � nie ¿yje od kilku lat.
To  po  jej  zej�ciu  z  tego  �wiata  do  reszty w  sobie  siê  zamkn¹³  i  dla  otoczenia
niedostêpnym uczyni³. Tote¿ szczê�liwcami byli tylko ci, co  w okolicach szóstej
rano do spo¿ywczaka po cokolwiek siê udawali  i  wtenczas ze staruszkiem choæby
grzeczno�ciowe  �dzieñ  dobry�  wymieniæ  mogli,  o  pogodê  czasem  zapytaæ,
o zdrowie i zadziwiæ siê, gdzie¿ to siê pan podziewa przez ten czas, kiedy pana nie
widaæ? Na takie zdawkowe zaczepki � bo wypada³o z grzeczno�ci o g³upstwo nawet
seniora zagadn¹æ � odpowiada³ zwykle monosylabicznie, macha³ przy tym rêk¹,
albo tylko westchn¹³. Dla pytaj¹cego oznacza³o to, ¿e stary jeszcze ¿yje, po czym
ka¿dy udawa³ siê w swoj¹ stronê, do swych spraw umys³ i organizm zaprzêgaj¹c.
Zreszt¹, Antoni  bynajmniej  nie  zabiega³  �  przynajmniej  od  trzech  dekad,  a  od
wzmiankowanej �mierci ¿ony w szczególno�ci � o jakiekolwiek wzglêdy miejs
cowych, ju¿ najmniej o najdrobniejsze choæby przejawy czapkowania. Do�æ mieæ
zacz¹³ przed  laty  lokalnej ob³udy,  tego patrzenia,  jakby tu móc jeden drugiemu
dokopaæ,  powaliæ,  skopaæ  i  pozostawiæ  w  b³ocie.  Odsun¹³  siê  od  ludzi  i  oni
od niego. Pozwoli³ nawet na to, ¿e zapomnieli o nim najbli¿si. Nawet mieszkaj¹cy
kilka domów dalej syn zagl¹da³ do ojca raz w miesi¹cu, albo i rzadziej. Synowa
tylko z okazji �wi¹t � wiadomo, swoje dzieci i wnuki niañczyæ musi, najczêstsza
jej wymówka � a wnuki, o prawnukach nawet wspominaæ  nie warto, jakby ca³kiem
zapomnia³y o istnieniu dziadka. Pocz¹tkowo ubolewa³ na tym, ale z czasem uzna³,
¿e ma to swe dobre strony. Zw³aszcza w przypadku wnuków, które oszczêdzi³y go
w kwestii wyci¹gania rêki w kierunku jego portfela w okolicach poboru emerytury.
Da³bym, powtarza³ sobie, kiedy przychodzi³o mu to do g³owy, albo gdy na taki
stan rzeczy narzekali dawni koledzy, gdy siê jeszcze z takimi ¿ywymi spotyka³,
ale  skoro  wnuki  wytresowane  by³y  przez  rodziców w  omijaniu  dziadka  i  rêki
do portfela ani kieszeni nie wciska³y, to i on sam postanowi³ siê nie narzucaæ. Syn
tylko w pewnym momencie z³o�liwie Antoniemu przygada³, ¿e choæ emeryturê ma
wysok¹, z dodatkiem kombatanckim na dodatek, to jako� nie przysz³o mu do g³owy
groszem dzieciakom rzuciæ, nawet wtedy, gdy mia³y osiemnastki i na prawo jazdy,
albo pierwsz¹ w ¿yciu brykê zbiera³y. Antoni ze spokojem k¹�liwo�æ przyj¹³, choæ
�linê wywo³an¹ w�ciek³o�ci¹ i rozedrganiem serca prze³kn¹³, po czym nie patrz¹c
nawet w synowsk¹  twarz odburkn¹³: Nie pamiêtam, by mnie który� z wnuków
na jak¹� osiemnastkê zaprasza³. Tak siê bowiem sk³ada, ¿e syn Antoniego samych
synów � czterech � siê dorobi³, z czego dwóch na dobre w Skandynawii siê ulokowa³o.
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 Od czasu do czasu starzec, bo ju¿ prawie dziewiêædziesi¹tka mu stuknê³a,
zastanawia³  siê,  co  to  bêdzie,  jak  ca³kiem  zaniemo¿e,  s³uch  i  wzrok  straci,
a w konsekwencji orientacjê w swoim mieszkaniu? Na pewno, rozwa¿a³,  te hieny
� my�la³ wtedy o dyrekcji le�nictwa, albo bêd¹cych dysponentami zajmowanego
przezeñ  mieszkania  �  wywioz¹  mnie  do  jakiego�  przytu³ku  i  tam  zdechn¹æ
przyjdzie. Tak my�la³, bo nie miewa³ od lat z³udzeñ, ¿e na syna i córki liczyæ nie
mo¿e. Zapomnieli o nim wraz z wstrzymaniem strumieni pieniêdzy  transfero
wanych do ich kieszeni w chwilach stawiania przez nich domostw. Ze szczególn¹
¿arliwo�ci¹ tatusiem siê interesowali, gdy ten niespodziewanie wraz ze �mierci¹
komuny otrzyma³ spory spadek po zmar³ym w Anglii wuju, o istnieniu którego
mia³ ca³e ¿ycie mgliste pojêcie i wszystkiego ze trzy razy w ¿yciu go widzia³.
Na dodatek w okoliczno�ciach prawie konspiracyjnych, bo ten � u Andersa zas³u
¿ony, Monte Cassino przetrwa³ � zjawia³ siê w domu ojca pod os³on¹ nocy, jakby
wiedz¹c,  ¿e  mimo  takiego  baga¿u  prze¿yæ  jaki  w  sobie  skumulowa³,  starcia
z wêchem komunistycznych psów móg³by nie prze¿yæ. A ¿yæ chcia³, bo po wojnie
w Anglii robi³ to, co by³o jego pasj¹, naprawia³ i sk³ada³ zegarki. Do tej pory stary
Antoni poj¹æ nie mo¿e, jakim sposobem prawie dwie�cie tysiêcy funtów wesz³o
w jego posiadanie? Nie docieka³. Pieni¹dze przyj¹³. O dzieci zadba³, o sobie jakby
zapomnia³. Czê�ciowo przez ¿onê, bo ta zamiast oszczêdziæ to, co dla nich zosta³o,
rozkocha³a siê w peweksach i zanim jeszcze odesz³y w zapomnienie, nawet kisiele
i budynie w tych przybytkach nabywa³a, o kieckach niemodnych nie wspominaj¹c.
Najwa¿niejsze,  ¿e  przed  kole¿ankami  mog³a  poszpanowaæ,  ¿e  to  zachodnie,
niemieckie, albo amerykañskie, z peweksu.

By³by pewnie Antoni wiód³ swój rytmicznie monotonny � nudny i md³y � ¿ywot
do kresu dni swoich, gdyby nie pewien artyku³ w gazecie, któr¹ w pi¹tki wszyscy
we wsi kupowali z uwagi na do³¹czony program telewizyjny. Sprawc¹ wielkiego
zamieszania okaza³ siê syn so³tyski  i katechetki zarazem w miejscowej szkole.
Ch³opak  ledwie  zda³  maturê  i  zamarzy³  o  studiowaniu  dziennikarstwa.  Na  to
wszystko szalenie ambitny. Dosta³ siê bez trudu do dobrego uniwersytetu  w stolicy,
po czym z miejsca wzi¹³ siê za szturmowanie pieczo³owicie kleconymi artykulikami
i d³u¿szymi formami reporterskimi wrót lokalnych gazet. W³a�nie skleci³, ob³o¿ony
wszelk¹  literatur¹  na  temat,  artyku³  o  lokalnych  bohaterach  powstania
warszawskiego.  Tekst  na  czasie,  bo w  okolicy  kolejnej  rocznicy  �  i  okazji  do
toczenia  sporów,  czasem  i  poniewierki  umêczonych bohaterów �  zmontowany.
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Okaza³ siê widaæ na tyle dobry i no�ny, ¿e w redakcji zdecydowano siê go opubli
kowaæ.  Autor  sypa³  w  nim  faktami,  datami,  nazwiskami  i  kryptonimami,
wy³uskuj¹c spomiêdzy wierszy zapisanych i wypowiedzi obyczajow¹ pikanteriê
oraz  osobiste  dygresje  uczestników  odno�ne  ró¿nych  w¹tków  z  wydarzeniem
zwi¹zanych.  I  z  tego  wziê³a  siê  burza  lokalna.  Jeden  z  lokalnych  mi³o�ników
historii,  co  to  wiedz¹  doskonale,  choæ  nigdy  niczego  nie  przeczytali,  Maciek
Leszcza, palacz z piekarni, dzier¿¹c w d³oni dopiero co nabyt¹ i ledwie przeczytan¹
gazetê, natychmiast postanowi³ udaæ siê do m³odego dziennikarzyny � inaczej nie
potrafi³  w  tym  momencie  o  m³okosie  my�leæ  �  i  solidnie  siê  z  gówniarzem
rozmówiæ. Nie musia³  biec  daleko,  choæ  ju¿  zadyszkê  z³apa³,  bo m³ody  akurat
do kiosku po prasê wyruszy³. Od razu zosta³ zaatakowany � ju¿ nie tylko przez
Macieja, ale jego dwóch kumpli od piwa na dodatek � seri¹ zarzutów, jakim prawem
�mie  pisaæ  o  tym  starym  Antonie  komuni�cie  jako  o  rzekomym  bohaterze
z powstania, które wszyscy czcz¹ jak �wiêto�æ jak¹�, jak relikwiê niemal traktuj¹,
na kolanach do uczestników podchodz¹, msze �wiête odprawiaj¹ w ich intencji,
nawet  najwy¿sze  czynniki w³adzy  chyl¹  czo³a,  ³¹cznie  z  panem prezydentem...
I gdy Leszcza purpurowieæ na twarzy zacz¹³ i pot wyst¹pi³ na jego ³ysinê, m³ody
dziennikarz ze spokojem podsumowa³:

 Co siê pan, panie Macieju, tak pieni? Prawdê tylko napisa³em. Nic wiêcej.
Maciej  prawie w pos¹g  siê  zamieni³  z wra¿enia.  I  irytacji  zapewne,  bo  taki

szczyl..... . Wpierw pos¹dzi³ w my�lach szczeniaka o bezczelno�æ. W mordê nawet
zamierza³  daæ.  Tym  bardziej,  ¿e  ten  nonszalancko  odgarn¹³  w³osy  i  zapali³
papierosa. Zaraz jednak przypomnia³ sobie o jego matce � nauczycielce i so³tysce,
z któr¹ razem w radzie so³eckiej i parafialnej dzia³a³. Ledwie gniew powstrzyma³.
      Ale to jakie� brednie s¹!  Tyle w koñcu by³ w stanie wykrzykn¹æ.

 Nieprawda  broni³ siê przysz³y student dziennikarstwa, dumê zarazem czuj¹c,
¿e tekst rezonans spo³eczny wywo³a³.

  Jak  to  nieprawda?!  Jak  to  nieprawda?  Przecie¿  wszyscy  we  wsi  wiedz¹,
¿e Anton to komuch by³! Ormowiec na to wszystko. Na swojaków donosi³! To te¿
wszyscy wiedz¹, tylko jeszcze dowodów nie maj¹.

 Nie wszyscy, panie Macieju.
 Jak to?
 Bo ja na przyk³ad nie wiem. Powiem panu jeszcze, ¿e nigdy nie s³ysza³em,

by kto� w  taki  sposób o nim mawia³. Ma³o  tego,  ja  nawet pojêcia nie mia³em,
¿e w naszej wsi taki kto� mieszka.
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 Taka gnida, wsza czerwona......
Macieja usi³owali powstrzymaæ, ledwie trzymaj¹cy siê betonowego chodnika,

otumanieni  chmielowym wywarem kumple,  gdy¿  ten w�ciek³o�æ wymieszan¹
ze zdziwieniem równie¿ kilkunastoma solidnymi ³ykami piwa zapiæ musia³.

Kiedy Maciej   dochodzi³ do siebie, m³ody zd¹¿y³ kupiæ gazetê  i zamierza³
udaæ siê w stronê domu. Leszcza jednak nie odpuszcza³.

 A sk¹d pewno�æ, ¿e Antoni to akurat ten w³a�ciwy?
  Co to znaczy w³a�ciwy?
  ¯e akurat waleczny w tamtym czasie by³?
 Z ksi¹¿ek. � M³okos ze stoicyzmem uzupe³nia³ wiedzê natrêta.
 Jakich to niby?
 Zwyczajnych. Z biblioteki tutejszej.
Leszcza wyba³uszy³ oczy z niedowierzania.
 I nikt o tym nie wiedzia³, ¿e tam o nim takie co� wypisuj¹?
 Ja wiedzia³em.
 Ale czemu we wsi nikt?!
 Zdaje siê � m³ody sili³ siê na z³o�liwca i bezczelnego � ¿e to trzeba od czasu

wej�æ do biblioteki i trochê w tych rega³ach poszperaæ.
 W  ¿yciu  nie  by³em w  bibliotece  � wypali³  Leszcza  i  sprawia³  przy  tym

wra¿enie dumnego.  ¯adnej ksi¹¿ki w ¿yciu nie przeczyta³em i na cz³owieka
wyros³em.

 I tu tkwi b³¹d, bo teraz nie musia³by siê pan zadrêczaæ ze zdumienia.
 A co tam takiego o tym.....  zatrzyma³ siê na moment, pewnie co� niemi³ego

o Antonim wypaliæ zamierza³  ....... starym zrzêdliwcu wypisuj¹?
M³ody zawaha³ siê. Sprawdzi³ czas na ekranie smartfona, a przy okazji, czy

nie ma jakiej� nowej wiadomo�ci. Nie chcia³o mu siê o Antonim opowiadaæ. Tym
bardziej, gdy Leszcza z oburzeniem stwierdzi³, ¿e skoro stary ma takie kwiatki
w  ¿yciorysie,  taki  bukiet  �  nawet  tak  kwiecistego  zwrotu  u¿yæ  siê  odwa¿y³,
co dla m³odego poezj¹ wrêcz zapachnia³o � to czemu nigdy nikomu ani s³owem
o tym siê nie zaj¹kn¹³?

 A czy kto� go o to poprosi³?
Riposta m³odego sprawi³a, ¿e Leszcza i jego kumple ponownie jakby w pos¹gi

siê pozamieniali. Jeden z nich nawet szepn¹³ ledwie s³yszalne �racja�. Tymczasem
m³ody z miejsca uzna³, ¿e skoro jego artyku³ takie emocje tu¿ po dostarczeniu
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gazety do kiosku wywo³uje,  to na dobre powinien po�wiêciæ  siê  tego  rodzaju
dziennikarstwu. My�l o napisaniu ksi¹¿ki � historycznego reporta¿u � w g³owie
siê  zalêg³a. Uzna³,  ¿e  skoro  Leszcza  i  jemu  podobni  odczuwaj¹  g³ód wiedzy
na  temat  lokalnego bohatera,  to  trzeba  ten g³ód zaspokoiæ, pustkê w g³owach
nasyciæ stosowna wiedz¹. Wiedzia³, ¿e stary na ¿adne pytanie nie odpowie,
bo ju¿ w czasie rozmowy z nim us³ysza³, ¿e czasu udrêki wojennej wspominaæ
nie lubi, a powstañczej w szczególno�ci. Da³ siê jednak namówiæ, przy u¿yciu
s³ownych forteli bezczelnego m³odziana, na spowied� z ¿ycia prawie totaln¹.
Zacz¹³ wspominaæ  te¿  przedwojenn¹  sielank¹  na wsi  ko³o Tczewa,  gdzie
akurat do mutacji g³osu dorós³, kiedy niemieckie czo³gi i samoloty hukiem
rozdar³y spokojn¹ od zawsze okolicê. A zaraz potem straci³ z pola widzenia
ojca � jak siê po latach okaza³o, rozstrzelanego kilkana�cie kilometrów dalej,
bo jedyn¹ jego win¹ by³a praca na kolei � i wraz z bratem i matk¹ udali siê
na  Podlasie,  w  okolice  Supra�la. Matka  mia³a  tam  siostrê.  Tamten  rejon
sprawia³, ¿e Niemcy jacy� spokojniejsi byli. Jakby nie okupanci, podkre�la³.
Po jakim� czasie zrozumieli wszyscy dlaczego? On nie bardzo, bo jeszcze
dzieciakiem  by³.  Zaraz  okazaæ  siê  mia³o,  ¿e  wraz  z  nastaniem  jesieni  �
wyj¹tkowej tego roku w tamtych okolicach � jej piêkno zak³óci³a sowiecka
horda, swo³ocz czerwona, jak poszeptywano po okolicy. Nie brak³o jednak
takich,  co  tê  czerwon¹  szarañczê  z  flagami  oraz  chlebem  i  sol¹  witali,
komuni�ci podobno ¿ydowscy. W nastêpnym roku gniew przeciwników poj¹³,
gdy w  pierwszej  wywózce  za Ural  trafi³  szwagier matki.  Jeden  sowiecki
politruk za bardzo te¿ matk¹ zacz¹³ siê  interesowaæ. Zatem którego� dnia,
a w³a�ciwie nocy, uciekli do stolicy. Tam, mawia³a mama, tak¿e jej ojciec,
ludzi mrowie, ³atwiej o robotê jak¹� i skryæ siê nietrudno.  Wtedy zrodzi³ siê
pomys³  wst¹pienia  do  organizacji.  Jako  piêtnastolatek  pojêcia  nie  mia³,
z czym wi¹¿e siê przynale¿no�æ do organizacji. Mama przestrzega³a, ¿e nie
mo¿e tego zrobiæ � mimo jego zapewnieñ, ¿e ojczyzna jest najwa¿niejsza,
bo tak mówi¹ koledzy i nauczyciel z tajnej szko³y � bo lada czas musi dojrzeæ
na tyle, by staæ siê g³ównym ¿ywicielem rodziny, wzi¹æ odpowiedzialno�æ
za siebie, m³odszego brata i j¹ sam¹ wesprzeæ. Rozumia³, bo widzia³ z jakim
trudem zdobywa³a cokolwiek, co nadawa³oby siê do uwarzenia najprostszej
strawy. Dosta³  zajêcie przy wsparciu nowych kolegów, przede wszystkim
Bartosza, Warszawiaka z krwi i ko�ci, choæ nie cwaniaka, który wkrêci³ go
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do pracy przy naprawach taboru kolejowego. Podoba³a mu siê robota � co kilka
krotnie podkre�la³ w rozmowie z przysz³ym dziennikarzem � ale coraz bardziej
ci¹gnê³o go,  jak  i wielu m³odych z otoczenia, do zrobienia czego� wielkiego,
heroicznego,  co  da³oby w  ko�æ Niemcom,  co  poprawi³oby  ich  samopoczucie
na tyle, ¿e patriotyzm ego by rozsadza³. Wiele razy chcia³ o tym wszystkim matce
opowiedzieæ,  ale  zdawa³  sobie  sprawê  z  jej  nerwowo�ci,  a  taka  wzmianka
mog³aby stan jej nerwów dodatkowo pogorszyæ. Zatem zgodnie z umow¹, potem
ju¿ rozkazem konkretnego prze³o¿onego z Batalionu �Miot³a�, trzeba by³o nabraæ
wody w usta. Dzia³aæ na rozkaz. Nie podejmowaæ ¿adnych dzia³añ na w³asn¹
rêkê, choæby i potrzeba czynienia rzeczy wielkich z¿era³a od �rodka a¿ do ³ez,
gryzienia paznokci i bólu skrajnego. Gdy matka pyta³a coraz czê�ciej o przyczyny
pó�nych  powrotów,  odpowiada³  najczê�ciej  k³amstwem:  zagadali�my  siê
z kolegami. Czasami usi³owa³a ¿artowaæ: czy przypadkiem ci koledzy nie nosz¹
spódniczek? Chwyta³  ¿art  uznaj¹c,  ¿e  niechc¹cy  sama dostarczy³a mu paliwa
do wymówek. K³ama³  nadal, wierz¹c,  ¿e  tak mo¿na, wypada  i  trzeba, wszak
wszystko to dla wielkiej sprawy.

   Latem czterdziestego czwartego ju¿ wiedzia³, wszyscy wokól szeptali, ¿e
co� wielkiego mo¿e � nawet musi!  siê wydarzyæ. Zatem gdy tylko wybuch³o
powstanie  ruszy³  z  kolegami w  dzielnicê,  na  barykady,  potem  na  cmentarze,
wreszcie  do  kana³ów.  Pragn¹³  walczyæ,  zwyciê¿aæ,  dawaæ  ³upnia  wrogowi
czarnemu i czerwonemu, zatykaæ z ca³¹ paczk¹ flagê zwyciêstwa, nie zwa¿aj¹c
na trud, brud, smród rozk³adaj¹cych siê cia³, pot, krew i �mieræ, brak wszystkiego,
ubywanie  bliskich  i  dalszych  znajomych,  utratê  ledwie  rozbudzonej  mi³o�ci,
wymiotowanie  na  widok  zabijanego  dziecka,  nie�wiadomego  okrucieñstwa
zdarzeñ, bo ledwie narodzonego, rany odczuwalne, a¿ po wystrzelaniu ostatniego
magazynka i wyrzuceniu  w kierunku natarcia ostatniego granatu..... ockn¹³ siê
w  szpitalu.  Jakim�  cudem  urz¹dzonym  u  sióstr,  dok¹d  trafi³  �  jak  siê  potem
dowiadywa³ � jeszcze wiêkszym cudem. Prze¿y³. Kilka dni le¿a³ w�ród obcych,
lecz  duchem  z  tej  samej  koszmarnej  ko³ysanki.  Zatem  gdy  tylko  poczu³  siê
silniejszym,  mimo  dojmuj¹cego  bólu  pod  ³opatk¹  �  podobno  jaki�  od³amek,
jak dowiedzia³ siê od piêtnastoletniej Bianki, sanitariuszki, która przy akompa
niamencie matczynych szlochów i b³agañ o pozostanie do powstania pobieg³a,
blondyneczki,  która  go  zauroczy³a  i  któr¹  obieca³  po�lubiæ  po  wszystkim.
Ale gdy wróci³, dowiedzia³ siê, ¿e nie doczeka³a. Postanowi³ dotrzeæ do ch³opa
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ków  z  oddzia³u.  Odnalaz³  tylko  Franka,  �Wiatraka�.  Pozostali  zginêli,  albo
zaginêli,  dowiedzia³    siê  przed  koñcem  witania.  ¯al  �cisn¹³  gard³o  i  wrócili
do kana³u. Z now¹ nadziej¹ na, mimo wszystko, piêkne zwyciêstwo.

Gdy sta³ w zwartej gromadzie z kilkoma ch³opakami  i dziewczyn¹,  jak¹�
przypadkow¹, choæ z opask¹, otoczony przez Niemców gotowych w ka¿dej chwili
oddaæ ostatni strza³, prosi³ w my�lach o wybaczenie ca³y �wiat, przede wszystkim
matkê. O niej my�la³ najintensywniej: Co teraz pocznie? Dok¹d siê uda? Ale to
nie by³ czas na my�lenie. Niemcy nie strzelali, ale pêdzili przed siebie. Pêdzili
te¿  t³umy  cywilów.  Nie  my�la³  wtedy  o  nich,  bardziej  o  sobie,  a  w³a�ciwie
o ma³ym bracie i czekaj¹cej rodzicielce. W wiêkszej kolumnie kto� zawyrokowa³,
¿e  do  Auschwitz  pêdz¹.  Zacz¹³  w  to  wierzyæ z  kolegami,  miêdzy  innymi
z Frankiem, gdy znale�li siê w wagonie. Od pierwszego gwizdu parowozu
zaczêli obmy�laæ plan ucieczki z transportu. Franek uzna³ to za szaleñstwo,
ale Antoni stwierdzi³ pytaj¹co: A co mamy do stracenia? �mieræ nas czeka,
a tak, to chocia¿.� Strach by³o koñczyæ, nadziejê niepotrzebnie rozniecaæ.
Po kilkunastu godzinach, gdy poci¹g zatrzyma³ siê w szczerym polu i zrobi³o
siê  jakie� niewyt³umaczalne zamieszanie, postanowili  z Frankiem nawiaæ.
Biegli na o�lep. Byle przed siebie, w pobliskie krzaki i zaro�la. Zaczê³y padaæ
strza³y.  Serie  ca³e.  Krzycza³  do  Franka:  Dawaj,  dawaj,  nie  zatrzymujemy....,
ale krzycza³ ju¿ tylko w powietrze. Najwidoczniej pierwsze strza³y, albo seria �
chyba jedyna � skosi³a Franka. Tym bardziej gna³ przed siebie co si³ w nogach,
a gdy wszystko wko³o jakby ucich³o, zakopa³ siê w wielkiej pryzmie grzej¹cego
i pachn¹cego siana, do do snu b³ogiego u³o¿y³o. Gdy siê odkleja³ od rzeczywis
to�ci,  umêczony,  g³odny  i  zbola³y  po  stracie  jedynego  przyjaciela,  by³o  mu
wszystko jedno, czy dotrwa do przebudzenia, czy go znajd¹, ktokolwiek, Niemcy,
albo jacy� swoi, mo¿e ¿yczliwi? Na szczê�cie z samego rana trafili siê ci drudzy
i bez zbêdnych pytañ w prymitywnej, przesyconej wilgoci¹ i zapachem dopiero
co zebranych kartofli, ziemiance ukryli.

Przetrwaæ dali do momentu trafienia w lasy puszczy ko³o Bia³egostoku, gdzie
z ch³opakami od �Bartka� ruskich i swoich �zaczerwienionych� zwalczali. Nawet
jednego znajomka z Supra�la w oddziale spotka³. Rany po stratach powstañczych
u  �Bartka�  podleczy³,  o  ca³kowitym  wyleczeniu  mowy  nie  by³o,  ale  szybko
stwierdzi³,  ¿e  przesycony  duchem  zemsty  i  jakow¹�  niewys³owion¹  zgnilizn¹
klimat oddzia³u nie jest najlepszym miejscem dla niego. Nie widzia³ tu nastroju
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do  budowania  wielkiej  i  wolnej  ojczyzny,  takiej  z  marzeñ,  jakby  idealnej
i  idealizowanej. Nawia³. W okolicach Tczewa swe strzaskane ¿ycie �  jeszcze
m³ode � usi³owa³ posk³adaæ. Tym chêtniej, bo na starych, przed wojn¹ opuszczo
nych, �mieciach matkê z bratem ju¿ zasta³.

I gdy snuæ opowie�æ o ckliwym powrocie zacz¹³, m³ody zacz¹³ o tê niesz
czêsn¹ partiê dopytywaæ. Ba³  siê,  ¿e  staruszek wybuchnie,  ale  tylko nape³ni³
fajkê, podpali³, z g³êbokim opanowaniem i zadum¹ w spojrzeniu wci¹gn¹³ dym
i wyja�ni³: �To nie takie proste. Od tego miejsca siê wszystko zaczê³o. Ja wiem,
¿e  wy  dzi�  wszystko  przez  pryzmat  bia³ego,  albo  czarnego,  akowca,  albo
partyjnego i tak bez koñca�.

      Mimo  wojennowojskowego  sta¿u,  ludowe  wojsko  w  czterdziestym
dziewi¹tym  siê  o  niego  upomnia³o.  Nie  chwali³  siê  akowskim  ¿yciorysem.
Wiedzia³, czym takie przechwa³ki skoñczyæ siê mog³y. Ale na pryczy, miêdzy
kumplami  wiê�  siê  jaka�  zrodzi³a,  ¿e  wszystko  zaczêli  sobie  opowiadaæ.
To i Antoni odwa¿y³ siê po kilku miesi¹cach wspomnieæ, dla poprawienia
wizerunku w oczach kumpli z sali, o warszawskich i pozosta³ych prze¿yciach.
Nazajutrz, skoro oczy otworzy³, stwierdzi³, ¿e wielki b³¹d pope³ni³. Bowiem
z samego rana przyszli po niego dwaj od politycznego, ujêli pod ³okcie, rêce
wykrêcili i przed oblicze majora zawlekli. Zaczê³o siê przes³uchanie, takie
w stylu bezpieki: A najgorsze � wspomina³ Antoni � by³o to, jak major mnie
po pysku wali³, ¿o³nierz ¿o³nierza. Taki wstyd. I ból. Do dzi� chyba, uzna³
m³ody, widz¹c ³zê sp³ywaj¹c¹ bruzdami pooranego przez czas policzka.

Potem  by³o wiêzienie,  próba  oskar¿enia  o  dzia³anie  na  szkodê  ojczyzny
ludowej,  zapach  zdrady  usi³owali  podsuwaæ,  podpisy  jakie�  sk³adaæ,  straszyæ
stryczkiem, lecz na szczê�cie zmar³ Stalin, a potem nie mniejszy rze�nik Bierut.
Powoli wraca³ do spoczwarzonej rzeczywisto�ci, zaszywaj¹c siê w lesie zawodo
wo i chwilami dos³ownie. Tylko  tam czu³ siê bezpiecznie. Zaraz potem znalaz³
inn¹ przystañ. Jagody zbiera³a. Martê, a wraz z jej pojawieniem siê wielk¹, praw
dziw¹ mi³o�æ. Jeszcze wiêksz¹, gdy zaczê³y rodziæ siê dzieci. I wtedy komuni�ci
dopadli go kolejny raz: Co mia³em zrobiæ? Trójka dzieci, czwarte w drodze i co?
Wracam z pracy, a tu moja Marta z tym naszym lichutkim dobytkiem i dzieciakami
siedzi zap³akana przed domem. Okaza³o siê, ¿e zostali�my eksmitowani. S¹siedzi
nas na noc przyjêli, ale te¿ siê bali, ¿e jak elementowi pomog¹, to tak samo jak ten
element podejrzany skoñczyæ mog¹. To poszed³em z miejsca do dyrektora, a ten
mi od razu, to siê da za³atwiæ, musisz tylko podpisaæ i deklaracjê wype³niæ.
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 I co pan zrobi³?  M³ody pyta³, choæ doskonale zna³ odpowied�.
 W ksi¹¿ce tego nie znalaz³e�?
 Znalaz³em.
 To po co mam do tego wracaæ?
 Reporta¿ bêdzie wtedy wiarygodniejszy.
 I tak nie uwierz¹.
M³ody od razu domy�li³ siê, ¿e z tego powodu we wsi i okolicy niejednokrotnie

mu dokuczano, choæ od proboszcza s³ysza³ o staruszku same ciep³e s³owa.
 Trzeba spróbowaæ do skutku. W powstaniu te¿ zdziera³ pan siebie do skutku,

jakby do krwi ostatniej.
  Cwany  jeste�.    M³ody  przeczuwa³,  ¿e  skruszy³  opór  starca,  a  mo¿e

on w³a�nie na co� takiego czeka³?  Powiedzia³, ¿e jak podpiszê, i do tej ich partii
wst¹piê, ja, akowiec, to jeszcze dzi� mogê wracaæ z rodzin¹ do domu i roboty te¿
nie stracê.

 To i z pracy te¿ pana zwolnili?
 Takie by³y ich metody. £amanie krêgos³upów etycznych.
   O nic wiêcej m³ody nie spyta³, a Antoni doda³ tylko, ¿e po tym wszystkim

we wsi i gminie mu dokuczali, ale jak nasta³a epoka gierkowska, to wszystko
siê  uspokoi³o. Dopiero  pó�niej,  jak  ju¿  komunizm  znikaæ  zacz¹³  z  naszej
rzeczywisto�ci,  zaczêli  pojawiaæ  siê  tacy,  co  w  papierach  ró¿nych  osób
grzebali, do szargania ¿yciorysów siê zabierali, k³amali i preparowali bzdury
zw¹c je faktami. Nie by³o jak siê broniæ. A starczy³o, wspomina³ staruszek,
popatrzeæ,  jak we  trójkê  siê  od  samego  pocz¹tku wspierali�my. Akowiec
w jednym szeregu z ch³opakiem od Berlinga, co to powstaniu ostatecznie nie
pomóg³,  a  jakby  sztylet  pod  ¿ebra  wpakowa³,  i  od  Andersa.  Razem  na
spotkania kombatanckie je�dzili, choæ w mundurach ³atwych do odró¿nienia.

 Tylko raz do roku, w okolicy pierwszego sierpnia, czu³ siê Antoni doskonale
i godnie, kiedy ludzie w³adzy zapraszali na uroczysto�ci, wrêczali medale, dobre
jedzenie przygotowywali, torby z upominkami podawali, d³onie przed fotografami
�ciskali, wizerunek sobie poprawiaj¹c.

 Najgorsze � refleksyjnie podj¹³ tu¿ przed odej�ciem m³odego � ¿e i to z wol
na idzie w zapomnienie. W ksi¹¿kach ju¿ tylko bêdziecie o tym czytaæ.

 Nie rozumiem?  M³ody udawa³, bo doskonale rozumia³ i zmianê w podej�ciu
dostrzega³.
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 Polityka zaczyna nami pomiataæ.
Ch³opak powstrzyma³ siê od komentarza. Uzna³, ¿e nie jego rol¹, no i wiek

szczeniacki,  by  komentowaæ  rozgoryczenie  �  ból  mo¿e?    starego  wojaka.
Zdecydowa³, ¿e o wszystkim, o co nie mia³ odwagi Antoniego zapytaæ, napisze
w artykule na podstawie dostêpnej w bibliotekach literatury.

  Tymczasem  Leszcza  z  kumplami  nadal  roztrz¹sa³  przy  kolejnej  flaszy
z  piwem  kwestiê  bohaterstwa  Antoniego.  Zastanawia³  siê,  jak  to  mo¿liwe,
¿e nawet jego syn rodzony, z którym nieraz kielicha przewróci³, s³owem o starym
nie wspomnia³?

 Bo te¿ pojêcia o niczym nie mia³ � u�wiadomi³ nierozumiej¹cych m³odziak.
 Niepojête.
  Pojête,  bo  nigdy  nie  interesowa³y  go  losy  ojca.  Nakarmiony,  odziany,

w kasê zaopatrzony..�
 Jak moja córka � wtr¹ci³ Leszcza.
 A pan co o swoim ojcu wie?
 Ja?  Leszcza a¿ poczerwienia³ z zaskoczenia.  Nic.
 Dlaczego?
 A kim on jest?
M³ody z miejsca uzna³, ¿e nie warto ci¹gn¹æ tej rozmowy. Jednak Leszcza

nie odpuszcza³.
  Skoro  jest,  jak  nasmarowa³e�,  to  trzeba  Antona  konieczne  do  remizy,

albo  lepiej  do  szko³y,  na  jakie�  zebranie  zaprosiæ,  niech  siê  przed  �mierci¹
wyspowiada  przed  nami  z  tego,  o  czym  nam  nie  opowiedzia³,  co  w  ¿yciu
nawywija³.

 To nie jest dobry pomys³ � powstrzyma³ zapa³ podchmielonego m³ody.
 A to czemu?
  Bo  sprawy  ju¿  tak  daleko  zasz³y,  ¿e  teraz  to  my,  wy,  ktokolwiek  tego

potrzebuje, powinni�my udaæ siê do niego i o pewne rzeczy zapytaæ.
 Ale jak?
 Normalnie. Z kwiatkiem, ¿yczliwym s³owem....., nie wiem.
I pozostawi³ pij¹cych z problemem,  sam udaj¹c  siê do domu,  a w³a�ciwie

do  starego  Antoniego,  którego  o  parê  spraw  zamierza³  jeszcze  wypytaæ.
Nuc¹c sobie po drodze pod nosem: �Póki jeszcze pora, póki jeszcze czas....� .
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Wyró¿nienie

Jenny
�S³owa my�lom dodaj¹ skrzyde³

i pozwalaj¹ frun¹æ poza granice wyobra�ni�
Autor

W  bibliotecznej  wypo¿yczalni  Teofil  Wrzos  czu³  siê  jak  ryba  w  wodzie.
Dwadzie�cia tysiêcy woluminów mia³ w jednym paluszku. Zna³ miejsce ka¿dej
ksi¹¿ki,  nie  tylko  po  nazwisku  autora  i  tytule,  ale  tak¿e  po  kolorze  ok³adki,
formacie książki, grubości woluminu ‑ a tak¿e stopniu zaczytania. Jak wiêkszo�æ
mê¿czyzn by³ wzrokowcem i dziêki ponad trzydziestoletniej pracy w tym samym
miejscu i na tym samym stanowisku ogarnia³ wszystko do cna, bez wyj¹tku.

Kiedy do wypo¿yczalni wesz³a Maria Zimochowa siedzia³ zapatrzony w swój
ulubiony klaser z seriami starych znaczków pocztowych i delektowa³ siê seri¹
czeskomorawskich zamków z lat dwudziestych minionego wieku. To by³ jego
najciekawszy nabytek jeszcze z okresu szko³y podstawowej, gdy korespondowa³
z Jarci¹ Pli�kow¹ z Piska nad Otav¹. Adres jej wypatrzy³ w muzycznym tygodniku
�Radar�, w którym w latach sze�ædziesi¹tych publikowano adresy wielu m³odych
ludzi niemal z ca³ego �wiata wraz z opisem ich zainteresowañ.

   Dzieñ  dobry,  panie  Teofilu   zaczê³a  nie�mia³o  wychudzona,  blisko
siedemdziesiêcioletnia,  mocno  siwiej¹ca  brunetka  w  wielkich  okularach.
  Z  zainteresowaniem  przeczyta³am  �Mas³awa�  i  chcia³abym  teraz  poprosiæ
o �Braci Zmartwychwstañców�  doda³a.

   Przeczyta³a  ju¿  pani  kilkana�cie  powie�ci  Kraszewskiego.  Jestem  pod
wra¿eniem... Czy  ten autor  jeszcze siê nie znudzi³? Mo¿e siêgnie pani po co�
wspó³czesnego np. �Kod Leonarda da Vinci� Dana Browna, albo ��wiêto koz³a�
 Mario Vargasa Llosa....

Pokrêci³a przecz¹co g³ow¹ i powiedzia³a, ¿e zanim zamknie oczy musi poznaæ
dzie³a Kraszewskiego, bo to obowi¹zek ka¿dego Polaka patrioty, mi³uj¹cego swój
kraj oraz jego piêkn¹ i bogat¹ historiê.

   To  ma  pani  jeszcze  sporo  roboty,  bo  Józef  Ignacy  Kraszewski  jest
najp³odniejszym  polskim  pisarzem.  Napisa³  ponad  dwie�cie  powie�ci.
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W  naszej  bibliotece,  mamy  z  jego  dorobku  zaledwie  czterdzie�ci    odpar³
bibliotekarz  udaj¹c  siê  po  �Braci  Zmartwychwstañców�,  powie�æ  z  czasów
Boles³awa Chrobrego, która ju¿ od wielu lat sta³a nienaruszona w trzecim rzêdzie
pod oknem, na czwartej od do³u pó³ce.

Zimochowa spojrza³a na biurko i zobaczy³a otwarty klaser Teofila, a w nim
znaczki pocztowe podobne do tych, które przez ca³e ¿ycie zbiera³ jej zmar³y m¹¿
Edward. Gdy bibliotekarz przyniós³ zamówion¹ ksi¹¿kê zapyta³a:

  Nie wiedzia³am, ¿e zbiera pan znaczki. Mój Edward ca³e ¿ycie zajmowa³
siê  filatelistyk¹, ale wszystko przepad³o. Z³odzieje dwukrotnie w³amali siê do
naszego mieszkania i wykradli nam  wszystkie zbiory  powiedzia³a Zimochowa.

  To drañstwo  spojrza³ na ni¹ ze wspó³czuciem.  Nic o tym nie s³ysza³em.
I co? Z³apali tych z³odziei?  zapyta³.

  Gdzie tam. Od �mierci mê¿a minê³y ju¿ 3 lata, a to by³o kilka lat wcze�niej.
Policja umorzy³a �ledztwo... Zosta³am sama ze swoj¹ nêdzn¹ emerytur¹. Ledwie
starcza mi na ¿ycie, nie mówi¹c ju¿ o lekarstwach. Co mi zosta³o? Ca³ymi dniami
wysiadujê  teraz  na  naszej  ma³ej  dzia³ce  za  miastem.  Pielê  grz¹dki  i  czytam
 powiedzia³a Zimochowa i wysz³a. Bibliotekarz zamkn¹³ swój klaser i zamy�li³
siê g³êboko. W tym czasie zabytkowy zegar z kuku³k¹, wisz¹cy w wypo¿yczalni
nad zapomnianymi dzie³ami Lenina, wydzwoni³ po³udnie, a kuku³ka wykuka³a
dwunast¹.

  Biedna kobieta. Chyba nie ma nic gorszego, ni¿  samotno�æ na staro�æ 
pomy�la³, bo sam co� na ten temat wiedzia³.

Od �mierci jego ukochanej ¿ony Anny up³ynê³o ju¿ 10 lat. Przez ten czas samot
nie wychowywa³ syna. Na szczê�cie Pawe³ pomy�lnie zda³ maturê, a potem ukoñ
czy³ studia socjologiczne. Jednak po tych studiach trudno mu by³o znale�æ dobrze
p³atn¹ pracê. Pawe³ próbowa³ swoich si³ w pracowni statystycznej, a potem w lokal
nym dziennikarstwie, lecz nie by³ zadowolony ani z pracy, ani z zarobków. W koñ
cu zdecydowa³ siê na kurs wózków wid³owych i wraz ze swoj¹ dziewczyn¹ Mart¹
postanowi³ wyjechaæ do pracy w Niemczech, gdzie w  ma³ym miasteczku Treuen
brietzen ko³o Poczdamu, zagwarantowano mu dobrze p³atn¹ pracê w tamtejszym
Betonwerku oraz  tanie,  trzypokojowe mieszkanie. Ostatnia  rozmowa z Paw³em
mocno go poruszy³a. Nie spodziewa³ siê, ¿e tak bardzo zabol¹ go s³owa syna...

  Wyje¿d¿am za granicê, bo nie chcê skoñczyæ jak ty, tato   z pensj¹ dwóch
tysiêcy z³otych na miesi¹c po 30 latach pracy i bez szans na awans lub podwy¿kê.
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Nawet dzia³alno�æ w �Solidarno�ci� w niczym ci nie pomog³a    zakpi³ Pawe³
z ojca stoj¹c z baga¿em u drzwi.

  Lubiê swoj¹ pracê i cieszê siê, ¿e mogê ¿yæ w wolnym kraju, mo¿e biednie,
ale  godnie.  Pamiêtaj,  ¿e  tam mimo wy¿szego wykszta³cenia,  bêdziesz musia³
znosiæ fochy obcych ludzi  i zawsze bêdziesz czu³ siê obco. Dla nich bêdziesz
tylko  pogardzanym  Polaczkiem,  który  musi  potulnie  wykonywaæ  polecenia.
Synku, nie po to nasi ojcowie przelewali krew na wszystkich frontach �wiata,
¿eby teraz nasze dzieci tu³a³y siê po �wiecie za chlebem i harowa³y jak niewolnicy.
Wracaj  szybko.  Tutaj  jest  twój  dom  i  twoja  ojczyzna  przekonywa³  syna
podekscytowanym tonem Teofil.

    Tato, wyje¿d¿am, bo w tym kraju nic mnie nie trzyma. A dla ciebie zawsze
by³y wa¿niejsze twoje znaczki, ni¿ moje problemy   wygarn¹³ syn.    Gdyby nasi
ojcowie  wiedzieli,  ¿e  umieraj¹  za  to,  ¿eby  Polska  na  pó³  wieku  trafi³a
pod panowanie komunistycznej Rosji, to by nawet palca z okopu nie wystawili.

  Jak mo¿esz? Zawsze z matk¹ robili�my wszystko z my�l¹ o tobie i dla ciebie
  odpar³ i zamilk³, bo serce mocniej mu zabi³o, zadr¿a³y d³onie i poczu³ jak zimny
pot zrasza mu czo³o.   Pawe³ku, ¿yczê ci powodzenia. Zadzwoñ jak dojedziesz
na miejsce... wyszepta³ cicho dr¿¹cym g³osem �ciskaj¹c rêkê syna na po¿egnanie.

Od tej rozmowy min¹³ rok. Telefon Paw³a milcza³. Teofil nie raz próbowa³
dzwoniæ, ale bez powodzenia. Z tego powodu nie raz robi³ sobie wyrzuty, ¿e mo¿e
syna czym� urazi³, ¿e niepotrzebnie próbowa³ go zatrzymaæ. Sprawa ta nie dawa³a
mu  spokoju.  �le  sypia³  i  zamartwia³  siê  losem  Paw³a,  co  skutkowa³o
podkr¹¿onymi oczyma i coraz wiêksz¹ siwizn¹ rzadkich kosmków jego w³osów,
ale pracy nie zaniedbywa³.

Nie  up³yn¹³  tydzieñ  a  stara  Zimochowa  znowu  odwiedzi³a  bibliotekê
przynosz¹c  kolejn¹  przeczytan¹  powie�æ  Kraszewskiego.  Teofil  napisa³  datê
zwrotu na karcie czytelnika i w metryczce ksi¹¿ki. Jak zawsze zapyta³ czym mo¿e
zadowoliæ niestrudzon¹ czytelniczkê cyklu �Dziejów Polski�.

  Zdajê siê na pañskie do�wiadczenie. Zawsze potrafi pan dobrze doradziæ...
Teofil podszed³ do rega³u, spojrza³ na pó³kê wype³nion¹ pozycjami ulubionego

autora pani Marii i zapyta³ czy czyta³a �Stacha z Konar�.
 Jeszcze nie...
 To polecam, gdy¿ to ciekawa powie�æ z koñca XII wieku o rywalizacji synów

Boles³awa Krzywoustego  Mieszka i Kazimierza. Jej g³ównym bohaterem jest
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niesamowity  cz³owiek,  który  s³u¿y³  na  dworze  ksiêcia  Kazimierza  doda³
bibliotekarz.

  Zgoda, ale je�li pan pozwoli, to zapytam o co�, ¿e tak powiem, z innej beczki.
Kilka dni temu, jak by³am w bibliotece, widzia³am, ¿e ogl¹da³ pan swój klaser
ze znaczkami... Wczoraj  robi¹c porz¹dki w domku na dzia³ce znalaz³am stary
klaser  mê¿a, o którym on chyba zapomnia³, a ja nie wiedzia³am, ¿e co� takiego
le¿y miêdzy starymi gazetami i skoroszytami. Chcê go panu pokazaæ   powie
dzia³a Zimochowa.

Teofil  wskaza³  krzes³o  starszej  pani  i  poprosi³  o  klaser.  Z  ciekawo�ci¹
przegl¹da³ poszczególne strony albumu i od czasu do czasu komentowa³:

  Oo, stroje ludowe. Mam tê seriê. Hm... piêkna seria psów, owady, ro�liny...
O, proszê, pe³na seria z okazji 550.  rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Kiedy�,
¿eby  j¹  zdobyæ, musia³em  siê  z  koleg¹ wymieniæ  za  cykl  Zamków  Polskich,
ale nie ¿a³ujê. No, có¿. To stary album ze znaczkami, jakich ludzie maj¹ wiele.
Ja tak¿e  doda³.

  My�la³am, ¿e mo¿e uda mi siê go panu sprzedaæ. Dla mnie ka¿dy grosz siê
liczy....

  A ile pani spodziewa siê zañ uzyskaæ?
  Nie mam pojêcia... Mo¿e 500 z³?
  Nikt pani tyle nie da. Jaki� m³ody, pocz¹tkuj¹cy filatelista, mo¿e da dwie�cie

z³otych. Dla mnie ten zbiór nie przedstawia takiej warto�ci, ale skoro pani mia³a
nadziejê, i¿ ja siê zdecydujê... No, nie wiem. Nie jestem zasobnym cz³owiekiem...

 Nic  nie  szkodzi.  Pójdê  na  targowisko.  Mo¿e  chocia¿  na  lekarstwa
co� utargujê...

 Proszê  jeszcze  poczekaæ  odpar³  Teofil  siêgaj¹c  do  kieszeni  marynarki
po portfel. Otworzy³ go, zajrza³ do �rodka i zacz¹³ pod nosem co� kalkulowaæ.

 Pani Zimochowa, ze wzglêdu na nasze znajomo�ci i tego Kraszewskiego,
którego te¿ uwielbiam, a do którego dopiero pani jako pierwsza zajrza³a po wielu
latach, dam pani 250 z³. Wiêcej nie mogê, bo nie mam...

 Zgoda, panie Teofilu. Dziêkujê. Bêdê panu wdziêczna a¿ do �mierci. Niech
panu za dobre serce Pan Bóg wynagrodzi. Nawet pan nie wie, ile to dla mnie znaczy
 wykrzyknê³a z rado�ci¹ Zimochowa, gotowa rzuciæ siê Teofilowi na szyjê.

W porz¹dku, pani Mario... Nie trzeba... Biorê ten album tylko dlatego, ¿eby
pani pomóc  powiedzia³ Teofil dyskretnie opêdzaj¹c siê od oznak wdziêczno�ci
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ze strony pani Marii, która uradowana, omal¿e nie wyfrunê³a z biblioteki jak ptak
uskrzydlona pomy�ln¹ dla niej transakcj¹.

Teofil schowa³ klaser pod biurko i pomy�la³ o sobie, ¿e jest starym durniem,
który lituje siê nad innymi, choæ sam ma tyle, co brudu za paznokciami.

Wieczorem, siedz¹c przed telewizorem, jeszcze raz postanowi³ obejrzeæ stary
album Edwarda Zimocha, który zamiast na makulaturê, trafi³ przypadkiem w jego
rêce.  Cudów  w  nim  nie  by³o.  Niekompletne  serie,  kancery,  single...  Gdyby
pojecha³  z  nim  na  gie³dê  filatelistyczn¹  do  Piotrkowa  Trybunalskiego  albo
na �l¹sk, mo¿e by jako� odzyska³ te pieni¹dze. My�l¹c o starych znaczkach zapad³
w drzemkê. Kiedy poderwa³ siê na silniejszy d�wiêk wyemitowany z telewizora,
klaser spad³ mu z kolan uderzaj¹c kantem sztywnej ok³adki o tward¹ pod³ogê.
Teofil podniós³ go i zmartwi³ siê na widok rozklejaj¹cej siê tylnej ok³adki.

 Lata robi¹ swoje. Trzeba bêdzie to jako� skleiæ  pomy�la³ i zacz¹³ delikatnie
odklejaæ odstaj¹cy papier, ¿eby posmarowaæ klejem wiêkszy kawa³ek papieru,
aby lepiej i mocniej chwyci³. Mia³ ju¿ zacz¹æ smarowaæ uszkodzony naro¿nik,
kiedy zdziwi³o go ma³e zgrubienie. �Brzydko  to wygl¹da. Nie mo¿na  tego  tak
zostawiæ. Odklejê trochê wiêkszy kawa³ek i sklejê to, jak nale¿y�  zreflektowa³
siê zdzieraj¹c dalej naklejony papier. Ku jego zdumieniu pod spodem dostrzeg³
ma³¹, z³o¿on¹ na pó³ niewielk¹ karteczkê, w której natrafi³ na ukryty znaczek
pocztowy. Siêgn¹³ po lupê i zacz¹³ dok³adniej przygl¹daæ siê znalezisku.

 Tak, to znaczek amerykañski... Jaki� samolot... Datownik: Brooklyn 21.10.
1918. Na znaczku napis: Curtiss  JN4. Nic wiêcej nie widaæ  mamrota³  sam
do siebie, a nastêpnie podniós³ delikatnie znaczek plastikow¹ pincet¹ i obejrza³
go dok³adnie pod �wiat³o przez lupê.

 Ca³y i zdrów  szepn¹³ do siebie z zadowoleniem.  Ciekaw jestem, co to za
znaczek? Dlaczego zosta³ tak sprytnie ukryty?  zastanawia³ siê a jego ekscytacja
tym odkryciem siêga³a zenitu.

Tej nocy Teofil Wrzos d³ugo nie móg³ zasn¹æ. Przewraca³ siê w ³ó¿ku z boku
na bok, a natrêtne my�li kot³owa³y siê w jego g³owie niczym rozgrzane bry³y
smo³y w kotle czarownic, spêdzaj¹c sen z powiek niemal do rana.

Nastêpnego dnia tryska³ w pracy humorem, co szybko zauwa¿y³y kole¿anki
i dopytywa³y, czy czasem nie zakocha³ siê, bo fio³ki z jego wci¹¿ podkr¹¿onych
oczu emanowa³y na odleg³o�æ. Teofilowi do sze�ædziesi¹tki brakowa³o jeszcze
kilka  wiosen,  lecz  jak  na  samotnego  wdowca,  trzyma³  siê  ca³kiem  nie�le.
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Mimo jako takiej og³ady, nie okazywa³ jednak aktywnego zainteresowania p³ci¹
odmienn¹, co nie tworzy³o wokó³ niego aury przyci¹gaj¹cej barwne motyle, lecz
raczej  æmy  typu Zimochowa. ¯eby  odpêdziæ my�li  demaskuj¹ce  jego  niepoha
mowan¹ rado�æ wzi¹³ siê za ok³adanie ksi¹¿ek i szybko wróci³ na codzienne tory
bibliotecznej rzeczywisto�ci. W tej monotonii wydedukowa³ sobie, ¿e powinien
poznaæ prawdê o warto�ci tajemniczego znaczka. Za najlepszy sposób uzna³ wyjazd
do Gdañska i wizytê w sklepie filatelistycznym na Piwnej, gdzie pracuj¹ eksperci
filatelistyki. Postanowi³, ¿e w najbli¿sz¹ sobotê tam siê wybierze. ̄ eby nie wyda³o
siê,  i¿  jestem posiadaczem ciekawego znaczka obmy�li³ plan,  ¿e o wyja�nienie
zagadki poprosi³ go kolega. Zamiast orygina³u wzi¹³ ze sob¹ kserokopiê znaczka.
Jako�æ nie by³a nadzwyczajna, ale to, co trzeba, by³o na nim widoczne.

W sklepie filatelistycznym opowiedzia³ skonfabulowan¹ historiê a panowie
zza lady po obejrzeniu dostarczonej przez Teofila kserokopii wyszli na zaplecze
i  do�æ  d³ug¹  chwilê  dyskutowali  ze  sob¹  szybko  przewracaj¹c  kartkami
katalogów.  Po  powrocie  spojrzeli  po  sobie  a  potem,  próbuj¹c  ukryæ  swoje
poruszenie, zaczêli wyja�niaæ:

 Proszê pana, ¿eby obiektywnie oceniæ warto�æ tego znaczka musieliby�my
obejrzeæ  orygina³.  Najlepiej  gdyby  pañski  znajomy  przyby³  tutaj  osobi�cie
i pokaza³ nam ten znaczek  powiedzia³ straszy ekspedientów z bródk¹ a drugi
tylko kiwniêciem g³owy potwierdzi³ tê radê.

 Nie wiem,  czy bêdzie  to mo¿liwe,  bo mój  znajomy  jest  bardzo nieufny.
Dlatego w³a�nie mnie wybra³ do tej szczególnej misji, uznaj¹c za osobê godn¹
zaufania. Powiedzcie  szczerze,  co  to  za  znaczek  i  jak¹ przedstawia warto�æ 
naciska³ Teofil Wrzos.

 Hm...  mrukn¹³ pod nosem ekspedient.  To Jenny, bardzo  rzadki okaz.
Jego warto�æ zale¿y od stanu, w jakim siê znajduje. Nie mo¿na szacowaæ warto�ci
czego�, czego nie widaæ go³ym okiem. Ksero,  to za ma³o. Ka¿dy mo¿e odbiæ
je z ksi¹¿ki i robiæ sobie z nas ¿arty  odpar³ starszy jegomo�æ zza lady.

Wybaczcie panowie, to nie s¹ ¿arty. Widzia³em ten znaczek na w³asne oczy
i zapewniam, ¿e jest w bardzo dobrym stanie. Co mam powiedzieæ w³a�cicielowi
znaczka? Ile mo¿e byæ wart?  zapyta³ bardziej stanowczo Wrzos.

 Ten znaczek mo¿e nie posiadaæ ¿adnej warto�ci, ale równie dobrze mo¿e
byæ wart fortunê  powiedzia³ starszy pan patrz¹c Wrzosowi prosto w oczy.

 Co  znaczy,  fortunê? Dziesiêæ,  dwadzie�cia  tysiêcy  z³otych?  dopytywa³
podekscytowany Teofil.
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Wiêcej.�
 Piêædziesi¹t tysiêcy?  zaryzykowa³, a widz¹c poprzeczne ruchy ich g³ów,

wyszepta³ ze zdziwieniem:  Sto?...
 Znacznie wiêcej...  odpowiedzieli chórem.
 Teraz  to  chyba  panowie  ¿artuj¹...  Ile  razy  wiêcej?  zapyta³  dr¿¹cym

g³osem.  Pó³ miliona z³otych?
Mo¿e nawet jeszcze raz tyle  odpar³ m³odszy wiekiem, daj¹c do zrozumienia

ruchem g³owy, ¿e to bardzo powa¿na sprawa.
 To niewiarygodne... Milion?.... Z³otych?...  westchn¹³ Teofil, zas³aniaj¹c

d³oni¹  usta  z wra¿enia.  Poczu³  te¿  uderzenie  ciep³a  od  �rodka  i  dr¿enie  nóg,
jak przy pierwszym poca³unku dziewczyny.

 Nie z³otych, lecz dolarów, szanowny panie. Je�li to prawda, co pan mówi,
niech  pañski  znajomy  przyjdzie  i  poka¿e  nam  ten  znaczek.  Obejrzymy,
oszacujemy  a  jak  trzeba,  pomo¿emy  znale�æ  wiarygodnego  nabywcê.
Zapewniam  pana,  ¿e  sprzeda¿  takiego  waloru  nie  jest  ³atwa.  Warto  zaufaæ
osobom, które na tym siê znaj¹  doda³ starszy.

Wrzosowi  z wra¿enia  zakrêci³o  siê w g³owie  i  kiwaj¹c  potakuj¹co g³ow¹,
wyszed³ po�piesznie ze sklepu nie s³ysz¹c ju¿ ostatnich s³ów eksperta filatelistyki.
Szed³  jak ra¿ony pr¹dem gnaj¹c bezmy�lnie chwiejnym korkiem przed siebie.
Och³on¹³  dopiero  przed  Targiem Wêglowym.  Zaczerpn¹³  g³êbiej  powietrza
i pomy�la³: �Ale¿ jestem g³upi, przecie¿ teraz na pewno mnie �ledz¹.... Nie mogê
od razu  i�æ na kolejkê SKM i wracaæ do domu, bo   wytropi¹ mnie  i okradn¹,
jak Zimochów, a mo¿e nawet zamorduj¹�.

Doszed³szy do przystanku tramwajowego na Okopowej wsiad³ w pierwszy
lepszy tramwaj i pojecha³ nie my�l¹c nawet o tym dok¹d jedzie. Wysiad³ przy
�zieleniaku�  i  rozgl¹daj¹c  siê,  czy  czasem  kto�  za  nim  nie  idzie,  wsiad³
do autobusu  i pojecha³ dalej. Usiad³  ty³em,  jak najbli¿ej kierowcy  i zakonspi
rowanym wzrokiem przeczesywa³ wszystkich  pasa¿erów patrz¹c,  czy  czasem
kto� zbytnio mu siê nie przygl¹da. Wysiad³ przy �manhatanie� i upewniwszy siê,
¿e nikt za nim nie idzie, dotar³ pieszo do przystanku SKM we Wrzeszczu i stamt¹d
wróci³ kolejk¹ do Wejherowa.

 Za du¿o wra¿eñ, jak na jeden dzieñ  mówi³ w my�lach do siebie wchodz¹c
z  przy�pieszonym  biciem  serca  po  schodach  na  pierwsze  piêtro  czteropiêtro
wego bloku na osiedlu Kaszubskim.
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W  ³ó¿ku  najró¿niejsze  my�li  k³êbi³y  siê  w  jego  g³owie. Wiedzia³,  ¿e  tak
misternie ukryty znaczek mia³ swoj¹ warto�æ i jad¹c do Gdañska spodziewa³ siê
us³yszeæ pomy�lne wie�ci, ale w naj�mielszych oczekiwaniach nie przypuszcza³,
¿e jego hobby otworzy mu drzwi do tak kolosalnej fortuny.

�Pawe³ku,  gdzie  jeste�?  Odezwij  siê!  Twój  ojciec,  którego  potraktowa³e�
z tak¹ pogard¹, jest milionerem. Wracaj! Czekam na ciebie i modlê siê o twój
powrót do domu...� szepta³ w modlitwie do Boga, aby spe³ni³ jego b³agania.

Sen jednak nie przychodzi³, bo Teofil zamiast oddaæ siê w ramiona Morfeusza
analizowa³ dziesi¹tki sytuacji, jakie mog¹ nast¹piæ, gdy na jego konto wp³ynie
milion  dolarów. W  pierwszym  zamy�le  zamierza³  po³owê maj¹tku  przekazaæ
synowi, aby u³o¿y³ sobie ¿ycie. Pó�niej jednak zw¹tpi³, bo mo¿e m³ody zbyt lekk¹
rêk¹ przetrwoni pieni¹dze i bêdzie ¿¹da³ od ojca kolejnych pieniêdzy.

�Milion z³otych na pocz¹tek powinien Paw³owi wystarczyæ. Niech kupi sobie
dom,  ³adny samochód i otworzy dzia³alno�æ gospodarcz¹. Niech popracuje na
swoj¹ przysz³o�æ. Teraz czas pomy�leæ o sobie�  duma³ na jawie przewracaj¹c
siê  po  raz  kolejny  na  drugi  bok  i  hamletyzowa³:  �Rzuciæ  pracê  i  zacz¹æ  ¿yæ
z  odsetek  bankowych,  bo  na  zak³adanie  firmy  w  tym  wieku  ju¿  za  pó�no,
czy lepiej ¿yæ tak jak teraz, nie wzbudzaj¹c podejrzeñ, a po cichu skubaæ z konta
zastrzyki gotówki, by sprawiaæ sobie   ¿yciowe przyjemno�ci. By³oby piêknie,
gdyby on   skromny bibliotekarz przyjecha³ do pracy fur¹ za sto tysiêcy z³otych,
kilka  razy w  roku  pojecha³  na wycieczkê  zagraniczn¹,  a mieszkanie  urz¹dzi³
jak Wersal. Dobrze by³oby mieæ u swego boku piêkn¹ i m³od¹ ¿onkê.  No, choæby
tak¹  Basiê  Rudnick¹  z  wypo¿yczalni  dla  dzieci  (m³odsz¹  o  niego  o  15  lat
singielkê,  w  której  podkochuje  siê  bez  wzajemno�ci!).  Ciekawe  jak  teraz
zareagowa³a by na moje umizgi, gdyby dowiedzia³a siê ¿e stary i biedny Teofil
jest milionerem?�
      I tak dziel¹c w marzeniach sennych skórê na nied�wiedziu zapad³ w sen...

Kolejne  dni  utrzymywa³y  go  w  znakomitym  nastroju,  w  poczuciu  dumy
z posiadania skarbu, wy¿szo�ci nad otoczeniem, ale i obaw o mo¿liwo�æ utraty
tak  cennego  znaczka.  Wieczorami  siada³  przed  telewizorem,  otwiera³  klaser
i przygl¹da³ siê przez lupê swojej Jenny, delektuj¹c siê jej widokiem, jak piêknem
kobiecego  cia³a. Na  razie  umie�ci³  j¹  centralnie  za  paskiem  folii  na  ostatniej
stronie klaseru, ale ca³y czas duma³, gdzie j¹ ukryæ i jak zabezpieczyæ, ¿eby nikt
obcy nie móg³ jej znale�æ i ukra�æ.
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Obawy o utratê znaczka zaczê³y przeradzaæ siê w ró¿ne fobie. Wydawa³o mu
siê, ¿e jest �ledzony i kto� chce w³amaæ siê do jego mieszkania. Zastanawia³ siê
nawet nad wstawieniem krat w oknach i zainstalowaniem systemu alarmowego.
Doszed³ jednak do wniosku, ¿e kraty mog¹ prowokowaæ z³odziei do w³amania,
a montowanie systemu alarmowego mo¿e wzbudziæ podejrzenia nawet ze strony
samych monterów. Dlatego te¿ nawet dzwonka do drzwi nie zleci³ do naprawy
w obawie, ¿e kto� mo¿e go napa�æ i okra�æ.

Wszystko  to  nie  dawa³o  mu  spokoju.  Stawa³  siê  coraz  bardziej  spiêty
i nerwowy. Nawet w pracy dziwili siê tym zmiennym nastrojom Teofila, ¿e a¿
pewnego razu dyrektorka biblioteki, pani Urbanowicz, zaprosi³a go do gabinetu
i zapyta³a wprost, co z nim siê dzieje.

Teofil t³umaczy³, ¿e martwi siê losem syna, który ju¿ ponad rok temu wyjecha³
do  Niemiec  i  nie  daje  znaku  ¿ycia.  Nie  zna  te¿  jego  adresu,  a  telefon  nie
odpowiada.  Pani  dyrektor  zasugerowa³a,  ¿eby  wzi¹³  sobie  kilka  dni  urlopu
i  wyjecha³  gdzie�  na  kilka  dni,  co  Teofil  z  wiadomych  powodów wykluczy³
definitywnie.  W  obawie  o  jego  stan    zdrowia  szefowa  nakaza³a  mu  wizytê
u lekarza, na co przysta³, by nie wzbudzaæ zbêdnych podejrzeñ.

Doktor  Piotr  Zieliñski  po  zbadaniu  w  przychodni  Wrzosa  wypisa³  mu
zwolnienie lekarskie na 10 dni i zaordynowa³ liczne lekarstwa.

 Panie Wrzos, muszê z niepokojem zakomunikowaæ, ¿e ma pan zbyt wysokie
ci�nienie:  190/110,  podwy¿szone  têtno  a  tak¿e  ko³atania  serca.  Szczególnie
niepokoi mnie ci�nienie rozkurczowe Przepisujê panu lekarstwa na uspokojenie
i obni¿enie ci�nienia oraz dajê skierowanie na EKG i badanie krwi. Proszê przyj�æ
do mnie  z wynikami.  Zalecam  te¿  panu wiêcej  ruchu,  a  zw³aszcza  spacerów
 powiedzia³ lekarz.

Teofil  przestraszy³  siê  jeszcze  bardziej  i  po  powrocie  do  domu  podj¹³
zdecydowane kroki w celu ukrycia znaczka. Uzna³ bowiem, ¿e  je�li wyl¹duje
w szpitalu, jego skarb w domu nie bêdzie bezpieczny. A ze sprzeda¿¹ znaczka
musi  poczekaæ  do  powrotu Paw³a,  bo  umowa  o  sprzeda¿y  i  sama  transakcja,
powinny odbyæ siê w obecno�ci zaufanego �wiadka. Uzna³, ¿e mo¿e byæ nim
tylko syn. Ostatecznie postanowi³, i¿ znaczek schowa w bibliotece, w miejscu
najbardziej  bezpiecznym,  najlepiej  w  grubej,  nigdy  nie  czytanej  ksiêdze
ze sztywn¹ ok³adk¹. Miejsce  jego ukrycia opisze w taki sposób, aby nie  trafi³
on przypadkiem w niepowo³ane rêce�
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Nastêpnego dnia, kiedy id¹c na badania zaniós³ zwolnienie do pracy, wst¹pi³
do wypo¿yczalni i ukry³ znaczek w sobie tylko wiadomy sposób. Napisa³ równie¿
zakamuflowan¹  instrukcjê,  któr¹  umie�ci³  w  zaklejonej  kopercie  i  podpisa³:
�Pawe³ Wrzos  do r¹k w³asnych, na wypadek mojej �mierci�. Kopertê przekaza³
dyrektorce biblioteki  prosz¹c o dyskrecjê,  aby nikt  z  pracowników o  tym nie
wiedzia³.

 Ale¿ panie Teofilu, czy¿by spisa³ pan ju¿ testament? Chyba nie ma jeszcze
takiej  potrzeby?... Przepraszam, ¿e zapytam: czy ta koperta ma co� wspólnego
z wizyt¹ u lekarza?  zapyta³a dyrektor Urbanowicz.

 Nie  zapewni³ k³amliwie Teofil.
 No, to dobrze, bo ju¿ siê zmartwi³am. Niech pan szybko wraca do zdrowia

 powiedzia³a dyrektor, a Teofil uda³ siê do przychodni na badania lekarskie.
Przymusowy pobyt w domu nie s³u¿y³ mu najlepiej. Czu³ narastaj¹ce znu¿enie

i  zamêczenie  oraz  totaln¹  obojêtno�æ  na wszystko. Uwa¿a³,  ¿e  to  skutek  leków
uspokajaj¹cych  i  obni¿aj¹cych  ci�nienie,  bo  przyjmowane  lekarstwa  ca³kowicie
pozbawi³y go energii. W ci¹gu dnia przysypia³, a noc¹ miewa³ dziwne kolorowe
sny, a czasem wrêcz mêcz¹ce koszmary. Kiedy odrywa³  siê od czytania ksi¹¿ek
zastanawia³ siê, czy dobrze zrobi³ ufaj¹c dyrektorce biblioteki, bo mo¿e ona otworzy
kopertê, rozszyfruje zapis i odnajdzie jego skarb? Podobnych podejrzeñ mia³ wiêcej.

W ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego, gdy zasn¹³ w fotelu, �ni³o mu siê,
¿e  kto�  dobija  siê  do  jego  drzwi,  a  on  chowa  siê  panicznie  przed  bandytami
w szafie ubraniowej, gdzie jest ciemno i duszno. Pukanie w drzwi nasila³o siê
a on czu³, ¿e oddycha mu siê coraz trudniej... Kiedy postanowi³ wyj�æ z szafy
nagle  zabrak³o mu powietrza,  a  rêka,  któr¹  chcia³  pchn¹æ przymkniête drzwi,
osunê³a siê bez³adnie. Przed oczyma ujrza³ przy�pieszony film z ca³ego ¿ycia,
a nastêpnie d³ugi tunel i przyjemne, ciep³e �wiat³o w obecno�ci którego poczu³
siê uwolniony od wszelkich zmartwieñ i niepokojów...

Gdy Teofil Wrzos nie pojawi³ siê w pracy po zwolnieniu lekarskim, dyrektor
biblioteki pomy�la³a, ¿e chyba poszed³ do lekarza i dosta³ kolejne zwolnienie.
Kiedy  nie  pojawi³  siê  nastêpnego  dnia,  postanowi³a  do  niego  zadzwoniæ,
ale  telefon milcza³. Na wszelki wypadek wys³a³a  do  jego  domu Agatê B¹k 
kadrow¹, aby dowiedzia³a siê, co z nim siê dzieje. Drzwi do domu Wrzosa by³y
zamkniête i nikt nie reagowa³ na pukanie, a dzwonek przy drzwiach po naci�niêciu
nie dzwoni³. Kadrowa zadzwoni³a wiêc do s¹siadki.
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  Pan Teofil ma zepsuty dzwonek. Puka³am do niego przedwczoraj do�æ d³ugo,
bo  jaki� m³ody  cz³owiek  przywióz³  dla  niego  list  z Niemiec,  chyba  od  syna.
Wczoraj stuka³am do drzwi i dzisiaj, ale nie odpowiada. Mo¿e gdzie� wyjecha³?

 To  niemo¿liwe.  Pan Wrzos  mia³  zwolnienie  lekarskie  do  przedwczoraj.
Ca³y czas by³ w domu, a wczoraj powinien byæ w pracy...  powiedzia³a Agata
B¹k i nagle obie zastyg³y w przera¿eniu�

 O, Bo¿e, co� mu musia³o siê staæ!  wykrzyknê³y niemal jednocze�nie.
Przyby³y na miejsce dzielnicowy nakaza³ administratorowi rozwierciæ zamek

i otworzyæ mieszkanie. Po wej�ciu do pokoju ujrzano Teofila Wrzosa, jak siedzia³
w  swoim  fotelu  z  g³ow¹  u³o¿on¹  na  ³awie  twarz¹  do  otwartego  klasera
pocztowego. Wydawa³o siê, ¿e �pi. Jednak jego cia³o zastyg³o w bezruchu i by³o
zimne. Dzielnicowy zadzwoni³ po lekarza, aby potwierdzi³ zgon.

 Panie dzielnicowy, kto� przedwczoraj przyniós³ list do pana Tracza od syna.
Proszê...  powiedzia³a s¹siadka podaj¹c list.
         Aspirant podszed³ do okna  i otworzy³  list, gdy¿ uzna³,  ¿e mo¿e mieæ co�
wspólnego ze �mierci¹ denata.

�Tato, przyje¿d¿am za dwa tygodnie. Wybacz, ¿e  tyle czasu nie dzwoni³em,
ani nie pisa³em. Wyobra� sobie, ¿e znalaz³em fajn¹ pracê. Zarobi³em sporo kasy,
ale musia³em na to ciê¿ko pracowaæ. Wracamy z Mart¹ do kraju i zamierzamy
siê  pobraæ.  Mój  szef  zak³ada  przedstawicielstwo  swojej  firmy  w  Wejherowie
i  mianowa³  mnie  jej  kierownikiem.  Bêdziemy  znów  razem.  Do  zobaczenia
 Twój syn Pawe³�.

 Ten list dotar³ za pó�no  stwierdzi³ dzielnicowy odk³adaj¹c go na stó³.

 Gdy Pawe³ Wrzos  powróci³  z Niemiec  do Wejherowa, min¹³  ju¿  tydzieñ
od pogrzebu ojca. S¹siadka poinformowa³a go, ¿e pogrzeb zorganizowa³a siostra
Teofila    ciotka  Gertruda  z  Pucka.  Powiedzia³a  mu,  ¿e  wszyscy  dziwili  siê,
a nawet byli oburzeni tym, ¿e Paw³a nie by³o na pogrzebie.

Natychmiast  pojecha³  do  Pucka,  ¿eby  dowiedzieæ  jak  to  siê  sta³o
i  wyt³umaczyæ  swoj¹  nieobecno�æ.  Ciotka  odda³a  mu  klucze  do  mieszkania
i d³ugo p³aka³a w jego ramionach.

 On tak ciê kocha³, a ty przez tyle czasu nie da³e� mu znaku ¿ycia  mówi³a
przez ³zy ciotka Gertruda.

 Jak to? Niedawno napisa³em do niego list, ¿e wracam...
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Nastêpnego  dnia  Pawe³  uda³  siê  do  biblioteki  ¿eby  odebraæ  dokumenty
i  rzeczy osobiste ojca. Dyrektor Maria Urbanowicz, gdy wychodzi³, wrêczy³a
mu kopertê przekazan¹ jej w depozyt przez ojca i zapewni³a, ¿e zawsze ma otwarte
drzwi  do tej instytucji i mo¿e liczyæ na jej wsparcie.

Pawe³ otworzy³ list dopiero  w domu. Jego tre�æ by³a tajemnicza i na pierwszy
rzut oka niejasna.

�Kiedy zejdê z ¿yciowej sceny szukaj The Inverted Jenny
 Rega³ pod oknem górna pó³ka, 12 razy kuka kuku³ka.
 Ta lataj¹ca maszyna jest w jednym z dzie³ �
 Zadzwoñ pod tel. 58 301 30 17"

 Nic nie rozumiem. Co, to wszystko znaczy?  zdziwi³ siê Pawe³.

Zadzwoni³ pod wskazany numer. Tam dowiedzia³ siê, ¿e �The Inverted Jenny"
to  amerykañski  znaczek  z  1918  roku  przedstawiaj¹cy  samolot  Curtiss  JN4,
nazywany Odwrócon¹ Jenny. Przez przypadek zosta³ wydrukowany odwrotnie,
co  drastycznie podbi³o jego cenê. Do obecnych czasów zosta³o tylko 100 takich
znaczków na ca³ym �wiecie. Ka¿dy wart jest oko³o miliona dolarów zak³adaj¹c,
¿e jest w dobrym stanie. W Polsce znajduje siê podobno tylko jeden egzemplarz.

 Przed  miesi¹cem  by³  u  nas  oko³o  60letni  facet  twierdz¹c,  ¿e  posiada
Odwrócon¹ Jenny. Proponowali�my mu pomoc w sprzeda¿y tego znaczka pod
warunkiem, ¿e go przywiezie i poka¿e. Pokaza³ nam tylko ksero. To za ma³o,
¿eby  traktowaæ  tê  informacjê  powa¿nie. Mo¿e  to  by³  pañski  ojciec  us³ysza³
w s³uchawce...
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Wyró¿nienie

£awka
(s³uchowisko)

Akt I
(Dalekie odg³osy ruchu ulicznego, co jaki� czas w tle  �piew ptaków.

Przybli¿aj¹ce siê kroki.)
KOBIETA I:  Nie przeszkadzam?
KOBIETA II:  Nie, w³a�nie mia³am zamiar koñczyæ; niestety, wzrok ju¿ nie ten.
Proszê usi¹�æ!
KOBIETA I:  Dziêkujê! Rzadko tu zachodzê, ale za ka¿dym razem widzê pani¹,
zawsze na tej samej ³awce i zawsze co� czytaj¹c¹; chyba jako jedyna w tym parku.
Nic dziwnego, ¿e rzuca siê pani w oczy! (cichy �miech)
KOBIETA II:  Powa¿nie? Tak jako� wysz³o, ¿e przenios³am swoje lektury w³a�nie
tutaj.  W parku, zw³aszcza przed po³udniem, jest spokojnie, cicho... tak,  przychodzê
tu, odk¹d nie ma ju¿ mojego Piotra... po prostu wolê tu, ni¿ tkwiæ sama w czterech
�cianach (chwila ciszy). Mówi pani, ¿e tylko ja tu czytam?...  To mo¿liwe. Ludzie
teraz przedk³adaj¹ ruchome obrazki nad s³owo drukowane; mózg ³atwiej wch³ania
obraz uzupe³niony d�wiêkiem, bo to ju¿ gotowa ³atwostrawna papka, taka, jak ta,
dla niemowlaka. A litery, proszê pani¹,  to rodzaj szyfru, którego przemiana w obrazy
wymaga  od  mózgu  wiêkszego  wysi³ku;  ksi¹¿ka  jest  jak  smakowita  pieczeñ,
aby jej skosztowaæ, niezbêdne jest u¿ycie sztuæców  naszej wyobra�ni. Przepraszam,
je�li za bardzo teoretyzuje...
KOBIETA  I:  Nie,  to  by³o,  w³a�nie,  obrazowe...  A  co  pani,  u¿ywaj¹c  jêzyka
kulinarnego, teraz trawi... mo¿na?
KOBIETA II:  Oczywi�cie, proszê!
KOBIETA I: A, �Doktor ̄ ywago�! (szelest przewracanych kartek). Kiedy� nawet
wypo¿yczy³am  j¹  w  naszej  bibliotece.  Utknê³am  gdzie�  w  po³owie,  pani  wie,
jak   to jest: m¹¿, dziecko... Pó�niej w telewizji dali film. Doktora zagra³ ten egipski
przystojniak, jak mu tam... o, wiem � Omar Sharif! A jak siê zna ju¿ ca³¹ fabu³ê,
to wtedy  trudno wróciæ  do  ksi¹¿ki.  Po  jakim�  czasie  przys³ano mi  upomnienie,
wiêc odnios³am niedoczytan¹. A teraz ju¿ od paru lat mieszkamy na Sikorskiego,
a to, sama pani wie, kawa³ek drogi do Kaszubskiej.
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KOBIETA II:  No tak, trochê tego bêdzie, ale pani ma jeszcze m³ode, zdrowe nogi,
dla pani to spacerek, bo w moich latach, niestety...
KOBIETA I:  Oj, przesadza pani z tymi latami!
KOBIETA II:  Ani trochê... o, w³a�nie! Lubi pani zgadywanki?
KOBIETA I:  Takie z nagrodami, to  i owszem.
KOBIETA  II:  Kolejna m³oda materialistka!... muszê  pani¹  zmartwiæ:  nagrody
nie bêdzie, no  chyba,  ¿e zadowoli siê pochwa³¹ starszej pani, zgoda?
KOBIETA I:  Jak brzmi pytanie?
KOBIETA II:  Pani sama je... �sprokurowa³a�, twierdz¹c, ¿e przesadzam.
KOBIETA  I:  A  tak,  chodzi³o  o  pani  wiek...  ale  ja  nawet  w  lotto  nie  gram
na  chybi³trafi³;  mo¿e  wiêc  jaka�  dodatkowa  informacja,  takie  ko³o  ratunkowe
jak w �Milionerach�
KOBIETA  II:  (po  chwili  namys³u)  Mówili�my  o  czytaniu  ksi¹¿ek,  wiêc
pozostañmy w tej kategorii, jakby to okre�li³ prowadz¹cy ten teleturniej. Podpowied�
brzmi: mam tyle samo lat, co wejherowska biblioteka (�mieje siê). Przyda siê to ko³o
ratunkowe?
KOBIETA I:  Tak...  farciara jestem!
KOBIETA II:  Bo...
KOBIETA I:  Bo do sklepu, gdzie robiê poranne zakupy, co pi¹tek kto� przynosi
stos bezp³atnej tygodniówki. Czasem biorê egzemplarz do domu. W³a�nie w ostatnim
numerze  zauwa¿y³am artyku³ o jubileuszu naszej biblioteki miejskiej. Naprawdê,
nie wygl¹da pani na siedemdziesi¹tkê!
KOBIETA  II:  (weso³o)  Brawo...  no  i  dziêkujê  za  niezas³u¿ony  komplement
(na ostatnie s³owa nak³ada siê melodyjka z komórki).
KOBIETA I:  Przepraszam, to m¹¿ (oddala siê, g³os odpowiadaj¹cy dzwoni¹ce
mu  staje  siê  ledwie  s³yszalny;  koñczy  szybko  rozmowê  fraz¹  g³o�niej¹c¹):
Tak kochanie, ko³o   Wenty na Wejhera... Bardzo, naprawdê bardzo mi przykro,
ale muszê ju¿ lecieæ, umówi³am siê z mê¿em na zakupy, chce mieæ nowy garnitur.
Wie pani, Andrzej, to znaczy mój m¹¿, nie lubi, jak dzwoniê do niego, do gabinetu,
wiêc czeka³am, a¿ on zadzwoni... no i... Mi³o mi by³o pani¹ poznaæ, przepraszam,
nawet siê nie przedstawi³am: Iwona!
KOBIETA II: Maria.
IWONA: Mam nadziejê, ¿e jeszcze tu kiedy� siê spotkamy.
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MARIA:  Je�li Bóg pozwoli... w ka¿dym b¹d� razie ³awki nie zmieniam.

Akt II
(W tle st³umione odg³osy miejskiego ruchu, przerywany niekiedy krakaniem

stadka wron.)
IWONA: No i mamy jesieñ! Ile to, tak, prawie dwa miesi¹ce minê³y od naszego
spotkania... nie zimno pani?
MARIA:  Nie, jestem do�wiadczonym czytelnikiem plenerowym, potrafiê siê
zabezpieczyæ:  metoda  �na  cebulkê�  jest  najskuteczniejsza.  A  pani  dzi�,
jak przedtem, zakupy z mê¿em?
IWONA:  Nie, trochê siê przez ten czas pozmienia³o... ale co moje prywatne
sprawy mog³yby...
MARIA: Wys³uchaæ, to prawie jak pomóc... nie wiem, czy trafne, ale w³asne.
Twój wybór, Iwonko, je�li tak mogê siê do pani zwracaæ...
IWONA:  Nawet bym wola³a, ¿eby mi pani tak mówi³a, to paniowanie, kiedy jest
pani  w  wieku  mojej  mamy,  trochê  mnie  krêpuje...  i  proszê  nie  protestowaæ,
gdy  ja  bêdê  zwraca³a  siê  do  pani  tak  jak  dotychczas.  A  je�li  chodzi  o  te moje
prywatne (zawiesi³a g³os)... to po raz pierwszy od urodzenia Maæka, postawi³am siê
mê¿owi. Andrzej wraca zwykle pó�no, je lub nie obiad, w³¹cza telewizor na te swoje
sportowe kana³y  i tak koñczy siê nasze codzienne ¿ycie  rodzinne. Gdy chcia³am
obejrzeæ jaki� film, wtedy �³askawie� zaprasza³ mnie do wspólnego ogl¹dania sportu.
Tak, jego zdaniem, wygl¹da kompromis. W koñcu nie wytrzyma³am. Mia³am trochê
oszczêdno�ci.  Kupi³am  telewizor,  przed³u¿y³am  kablówkê  do  swojego  pokoju...
i rozpêta³o siê piek³o. Nawet nie posz³o o ten akt �usamodzielnienia siê�, ale o to,
sk¹d mia³am na to pieni¹dze, skoro ja nie pracujê. Przesta³ siê do mnie odzywaæ.
Zreszt¹ z t¹ telewizj¹ to by³ niewypa³, bo okazuje siê,  ¿e wieczorami nic tam nie
ma godnego uwagi. Siedzieæ bezczynnie w swoim pokoju te¿ trudno, posz³am wiêc
w koñcu do biblioteki. Teraz odrabiam wieloletnie zaleg³o�ci lekturowe. To te¿ go
wkurza. S³yszê, jak mówi do Maæka: Id� z tym do swojej matki � intelektualistki,
ona ci wyt³umaczy... i tak, w tym stylu, niemal ka¿dego dnia... przepraszam pani¹,
pani Mario, ¿e odprawiam tu swoje �gorzkie ¿ale��
MARIA:  Daj spokój, Iwonko! Mo¿e nie powinnam tak mówiæ, ale sprawia mi...
rado�æ, ¿e kto� dzieli siê ze mn¹ tym, co le¿y mu na sercu, bo to dowód zaufania.
I jeszcze jedno: tylko za komuny, pó³ wieku temu, w epoce towarzysza Wies³awa,
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okre�lenia  �inteligent�  czy  te¿  �intelektualista�  by³y  negatywnymi  epitetami.
Te  czasy  minê³y  bezpowrotnie,  wiêc  mo¿esz  poczytaæ  to  za  powód  do  dumy,
je�li tak kto� o tobie mówi, bez wzglêdu na kontekst.
IWONA:  Dziêkujê, ¿e�
MARIA:  Daj spokój... Zmieñmy lepiej temat. Mówi³a�, ¿e wróci³a� do ksi¹¿ek.
IWONA:  Raczej, to one wróci³y do mnie. Po piêtnastu latach. Od kiedy wysz³am
za Andrzeja i wyprowadzi³am siê z domu rodziców, jedynymi u nas ksi¹¿kami by³y
podrêczniki medyczne z okresu studiów mê¿a. Przeprosi³am siê z bibliotek¹ i czytam
w wolnych chwilach, zw³aszcza wtedy, gdy jestem sama w mieszkaniu...

(Zbli¿aj¹ce siê kroki 2 stra¿ników miejskich.)

STRA¯NIK I: Dzieñ dobry. Nie zauwa¿y³y panie go�cia �redniego wzrostu i wieku
w zielonej kurtce z napisem: �Kocham Prezesa�?
IWONA:  Nie, ale ja tu...
MARIA:  A o co chodzi?
STRA¯NIK  II:  Facet  ostatnio  zbyt  czêsto  krêci  siê  przy  placu  zabaw,  gdzie
s¹ ma³e dzieci. Matki czy opiekunki,  jak  to kobiety, czasem wdaj¹ siê w gor¹ce
dyskusje i wtedy mniej s¹, powiedzmy, czujne...
STRA¯NIK I: Otó¿ to! Wiêc gdyby panie co� zauwa¿y³y, to proszê na nasz numer
alarmowy... Aha! Muszê powiedzieæ, ¿e martwili�my siê, gdy jaki� czas na tej ³awce
nie widzieli�my naszej parkowej czytelniczki, przepraszam, ale tak pani¹ miêdzy
sob¹ nazywamy. Cz³owiek siê przyzwyczaja... mi³ego wypoczynku!

(odg³os kroków zanika)
IWONA:  A mówi³am, ¿e rzuca siê pani, pani Mario, w oczy!
MARIA:  Ot i paradoks! W m³odo�ci, gdy zale¿a³o mi na tym, by ten kto� zwróci³
na  mnie  uwagê,  musia³am  do³o¿yæ  niema³ych  starañ...  a  popatrz,  na  stare  lata,
wystarczy, ¿e trochê posiedzê na ³awce z ksi¹¿k¹, a tacy m³odzi, dobrze zbudowani
faceci, miêdzy sob¹ o mnie rozmawiaj¹, ba, zamartwiaj¹ siê, gdy mnie nie widz¹...
¿yæ nie umieraæ! (�miech). Oto magia ksi¹¿ki! Odk¹d skoñczy³am szkoln¹ harówkê,
wbijaj¹c m³odym w g³owê, ¿e Adam Mickiewicz wielkim poet¹ by³, a dziesiêæ lat
ju¿ jestem na emeryturze, prawie siê nie rozstajê z ksi¹¿kami. One s¹ moim �wiatem.
Mo¿e, gdyby ¿y³ mój Piotr... a  tak, przyprowadzam z biblioteki do domu moich
ksi¹¿kowych przyjació³, potem wêdrujê wraz  z nimi  w czasie i przestrzeni, cieszê
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siê  ich  sukcesami,  martwi¹  mnie  ich  k³opoty;  ich  ¿ycie  jest  barwniejsze,
intensywniejsze  od mojej  codzienno�ci.  Parê  dni  temu Dominika wróci³a  pó�no
z uczelni a ja zupe³nie, muszê przyznaæ, straci³am poczucie up³ywu czasu, nawet
nie obra³am ziemniaków; nie wiem, która z nas by³a bardziej zaskoczona sytuacj¹.
Choæ, mówi¹c szczerze, wykreowane przez tak¹ choæby Jane Austen ¿ycie córek
pañstwa Bennetów jest bardziej realne,  w moim odczuciu, od ¿ycia mojej rzadko
obecnej wnuczki! Mo¿e od mojego tak¿e... I ta przygnêbiaj¹ca monotonia �wiata,
mój  trójk¹t  bermudzki,  którego  wierzcho³kami  s¹:  biblioteka  �  dom  �  park...
a w jego �rodku pustka, nic�
IWONA:  Pani Mario, �le siê pani czuje?
MARIA:  Nic, nic... zaraz mi przejdzie�
IWONA: No, nie jestem tego taka pewna, bardzo pani poczerwienia³a na twarzy!
MARIA:  Trochê  ostatnio  chorowa³am,  zapisano  mi  nowe  leki,  mo¿e  mój
organizm  jeszcze  siê do nich nie przyzwyczai³,  ale  ju¿  jest  lepiej,  nawet dzi�
mog³am przyj�æ na moj¹ ³aweczkê�
IWONA:  Daleko ma pani do domu?
MARIA: Nie, dos³ownie parê kroków od parku. Mówi³am, ¿e mam u córki swój
pokoik? Moja córka z mê¿em chyba ju¿ na sta³e w Niemczech, dzielê mieszkanie
z  wnuczk¹,  Dominik¹.  Dziewczyna  chyba  za  rok  koñczy  studia.  Nie  wiem,
jak dalej potoczy siê nasze ¿ycie?
IWONA:  Pani   Mario, mam propozycjê... widzê,  ¿e ma pani komórkê, mo¿na
na chwilê? Dziêkujê!  Do kontaktów wklepiê pani mój numer (d�wiêk klawiszy).
Gotowe! Do po³udnia mam luz, wiêc gdyby przysz³a pani ochota na ma³¹ pogawêdkê
czy  te¿  trzeba by³o w czym� pomóc,  to,  jak kiedy� siê mówi³o: �jestem do pani
dyspozycji�. Wystarczy wyszukaæ: �IWONA Z LAWKI� i wcisn¹æ klawisz z zielon¹
s³uchawk¹.  Proste?  (g³o�niej¹cy  sygna³  przeje¿d¿aj¹cego  niedaleko  pogotowia
lub wozu policyjnego)
MARIA:  Proste! Szkoda, ¿e nasze ¿ycie takie nie jest�
IWONA:  No, nie  wiem...

Akt III
(Powtarzaj¹ce siê d�wiêki telefonu.)

IWONA:  Tak, s³ucham! (pauza) No, s³ucham!
G£OS W S£UCHAWCE:  Przepraszam, pani Iwona?
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IWONA:  Tak.
G£OS W S£UCHAWCE:  Dominika. Znalaz³am ten kontakt w komórce babci.
IWONA:  Nie bardzo rozumiem�
G£OS W S£UCHAWCE:  Pani jest t¹ Iwon¹... z ³awki w parku?
IWONA:  Tak... a pani jest... o Bo¿e, co� siê sta³o  pani Marii?!
G£OS W S£UCHAWCE: Kilka dni temu mia³a udar mózgu. Teraz ju¿ jest lepiej...
przepraszam, ¿e zawracam pani g³owê... w³a�nie jestem u niej i nie bardzo wiem�
IWONA:  Proszê mi powiedzieæ, na jakim oddziale le¿y pani Maria?
G£OS W S£UCHAWCE:   Na neurologii.
IWONA:   Tylko siê przebiorê i jadê!
G£OS W S£UCHAWCE:  Dziêkujê.

Akt IV
(Szpitalny korytarz, ciche odg³osy aparatury medycznej,

dochodz¹ce z pobliskiej sali.)
IWONA:  Od razu wiedzia³am, ¿e to pani! Uderzaj¹ce podobieñstwo!
DOMINIKA: Ka¿dy, kto widzia³ mnie z babci¹, mi to mówi. Dominika Hildebrandt.
IWONA:  Iwona Ozowska, co z pani¹ Mari¹?
DOMINIKA: Wysz³am od niej przed momentem, bo zasnê³a. Babcia trzy dni temu
mia³a udar mózgu z rozleg³ym wylewem; stra¿ miejska znalaz³a j¹ na ³awce w parku;
ma³o, naprawdê ma³o brakowa³o... Teraz  ju¿, powiedzmy,    lepiej: ma niew³adn¹
praw¹  stronê  i  nie  mo¿e  mówiæ.  Dobrze,  ¿e  mama  przyjecha³a  z  Hamburga,
bo babciê chc¹ wkrótce wypisaæ ze szpitala. Ordynator powiedzia³, ¿e stan jej jest
stabilny.  Nie  wiedzia³am  co  dalej.  Pocz¹tkowo  mia³o  to  byæ  co�  na  kszta³t
hospicjum,  ale  Mama  za³atwi³a  ju¿  sta³¹  opiekunkê  na  dzieñ  w  domu,  taki
specjalistyczny wózek i... ale ja nie o tym... Babcia próbowa³a mi co� przekazaæ
ju¿ wczoraj. Gdy zadzwoni³a do mnie mama, babcia rêk¹ pokaza³a na  komórkê.
Skoñczy³am rozmowê, ale ona nie przestawa³a... Po powrocie do domu pomy�la³am,
¿e babci mo¿e chodzi³o o jej telefon. Przynios³am go dzisiaj do szpitala, od razu
wyci¹gnê³a po niego rêkê. Wybra³a listê kontaktów, ale komórka wypad³a jej d³oni;
wziê³am j¹ od niej, przybli¿y³am do jej twarzy zaczê³am i wolno przesuwaæ�
IWONA:  Rozumiem! W czasie  ostatniego naszego  spotkania  deklarowa³am
pani Marii pomoc. Nawet mi przez my�l nie przesz³o, ¿e  mo¿e co� takiego�
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DOMINIKA: Wszystko przez te cholerne ksi¹¿ki! Prosi³y�my z mam¹, ¿eby bardziej
dba³a o siebie, bo czêsto miewa³a silne bóle g³owy i k³opoty ze wzrokiem, ale wtedy
wk³ada³a ksi¹¿kê do torby i wychodzi³a z domu. Kiedy� posz³am  za ni¹. Znalaz³a
sobie azyl na ³awce w odludnym zak¹tku parku. Czêsto zapomina³a o naszym istnieniu,
s³ysza³y�my,  jak  chodzi  po  swoim pokoju    i  co� mówi. Gdy mama przenosi³a  siê
do taty, do Hamburga, to ona zdoby³a siê tylko na machniêcie d³oni¹, które bardziej
przypomina³o opêdzanie siê przed natrêtnym owadem, ni¿ gest po¿egnalny. Nawet
nie oderwa³a wzroku od ksi¹¿ki. Mama mia³a ³zy w oczach, gdy wyszli�my z domu.
Jak mo¿e ksi¹¿ka, taka martwa papierowa ceg³a, byæ wa¿niejsza od cz³owieka!
IWONA:  Pani Dominiko, ksi¹¿ka nie jest niczyim wrogiem. Sama w sobie jest
neutralna. To czytelnik dokonuje wyboru, czy traktowaæ j¹, jak ka¿d¹ inn¹ rzecz
w domu,  czy mo¿e  jako co� bardziej szczególnego: rozrywkê, inspiracjê, pomoc
w rozwi¹zywaniu ¿yciowych problemów. �le, gdy fikcyjny �wiat ksi¹¿ek staje siê
dla czytaj¹cego alternatywnym bytem. Mogê o co� prosiæ?
DOMINIKA:  Tak...?
IWONA:  Jak  babcia  siê  obudzi,  proszê  powiedzieæ,  ¿e  by³a  �Iwona  z  ³awki�.
A gdy pani Maria ju¿ wróci do domu, proszê nie mieæ ¿adnych skrupu³ów i prze
dzwoniæ.  Mam czêsto trochê wolnego czasu, zawsze mogê w czym� pomóc...

Akt V
(W tle ciche odg³osy miejskiego ruchu. Na pierwszym planie

szmer kó³ inwalidzkiego wózka.)

IWONA:  Proszê w³o¿yæ rêkê pod koc, dzisiaj jest do�æ zimno, a pani pierwszy raz
na �wie¿ym powietrzu. Prawda, jak tu ³adnie! Lubiê nasz park jesieni¹: te odcienie
br¹zu  i  z³ota,  szelest  li�ci  pod  stopami.  O,  jest  i  pani  ³aweczka!  Posiedzimy
chwileczkê; i jak obieca³am Dominice:  za ka¿dym razem nie wiêcej ni¿ dziesiêæ
stron. Mam �Dom z papieru� Domingueza, zapewne pani to kiedy� czyta³a... mog³am
to sprawdziæ w bibliotece, ale gdyby nawet,  to s¹dzê, ¿e warto przypomnieæ...
I  jeszcze  co�,  zanim  ju¿  zacznê...  muszê  przyznaæ,  ¿e  dobrze  mieæ  tak¹  ³awkê
w  parku,  ale,  pani Mario,  tylko  jako  miejsce  odpoczynku,  refleksji,  a  nie  jako
ucieczkê od innych... proszê mi uwierzyæ�
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I nagroda w kat. doros³ych

Tryptyk o ca³opaleniu
Spalisz  encyklopediê  informacje nie znikn¹.

Tyle, ¿e ich nie przeczytasz.
Stephen Hawking

I
Czego siê boisz?
s³ów? idei? my�li?
Mów, inkwizytorze dwudziestego wieku
zanim pochodni¹ p³on¹c¹ ci�niesz!
Mów, z³otow³osy nadcz³owieku!
Sypie siê popió³ strona za stron¹,
grzbiety pêkaj¹ w ostatniej katuszy
ty  g³upcze  stoisz z twarz¹ osmolon¹
nie�wiadom, ¿e w ksiêgach nie�miertelna dusza.
Nie ca³e sp³on¹.
Przejd¹ bram¹ w czasie,
dymem, popio³em, nawet iskr¹ jedn¹!
o tobie pamiêæ  ¿e� ty pali³.
One  choæ sp³onê³y  pamiêæ maj¹ wieczn¹.
                                  II
Nie p³acz po mnie, Aleksandrio
³zy tych po¿arów nie zgasz¹ 
Ja przetrwam w legendzie. Nie�mierteln¹
bram¹ w czasie.
W legendach cz³owiek bêdzie
szukaæ �wiatów, co by³y przed nami,
prawd dawno odkrytych. Choæ tu popio³ami
s¹  s³owa s³owami przeka¿¹
to, co w zwojach by³o spisane
i co tajemnic¹ zostanie, jak
trwa³o�æ piramid,
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jak oczu Sfinksa zaduma,
jak moc mi³o�ci Izydy
jak �wietno�æ, jak po niej
�mieræ Atlantydy.
Tych prawd wci¹¿ szukaæ bêdziesz,
ty, co� jest wiedzy spragniony.
Tam drugi  ju¿ wznosi stosy.
Kolejny... raj... Utracony�
                         III

�Nazwa³em ciebie Dziesi¹t¹ Muz¹
piêkna Safono fio³kowow³osa...
Mi³o�æ w twych wierszach jak zapach ró¿y,
jak blask ksiê¿yca, jak pie�ñ radosna...
W strofach kochaniem l�ni³y Plejady
morze pie�ci³o s³owa uniesieñ...�
�Lecz có¿ po wierszach w chwili zag³ady?
Ty  ¿e� szczê�liwym jest, Sokratesie.
Wzgardziwszy  s³usznie  s³owem pisanym
przetrwa³e�. P³omieñ ciebie nie zniszczy³,
twe my�li id¹ przez tysi¹clecia,
a po mych pie�niach? Nic, wszystko zgliszcza!�
�Takie, Safono s¹ Ziemi losy�
Chcesz szukaæ dobra w cz³owieczej masie
gdy tam stoj¹ ci, co wzniecaj¹ stosy?
Lecz my niezmiennie, tu, na Parnasie.
I twoje pie�ni i moje s³owa
przetrwaj¹, chocia¿ nic siê nie zmienia,
chocia¿ na Ziemi ci¹gle od nowa
mêdrcom  cykuta. Pie�niom  p³omienie.�
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II nagroda w kat. doros³ych

Obrazoburczy Obraz Matki

obrazi³em siê kiedy� na wszech�wiat,
¿e mi nie odpowiada
¿e siê skubany obrazi³
¿e, jak mówi¹ m³odzi, siê na mnie wypi¹³
obrazi³em siê niedawno na �wiat,
¿e mi konflikty, wojny i problemy
stawia przed nosem
a ja kocham proste rozwi¹zania
gotowe odpowiedzi i zupki instant
¿e lubiê sobie co� poczytaæ
i ¿e nienawidzê ludzi wmawiaj¹cych innym
co� o po³¹czeniu czasu, bram i s³ów
bez pokrycia
obrazi³em siê na siebie
wzi¹³em ¿yletkê i schluss
ciach, prach i bum!
Amen w pacierzu
Amen
Matko
Amen
***(spacja)***
Biblioteka jest bram¹ w czasie,
jest wyrw¹ sprawdzaj¹c¹ siê podczas
lekcji Jêzyka Polskiego.
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(spacja)
Drogie dzieci!
Grecy kochali biblioteki,
podobnie jak Rzymianie
Drogie dzieci!
(oddech)
A �redniowiecze?
Oprócz d¿umy, kochane dzieci!
mieli tam pe³no roboty w bibliotece
pisali, pisali i jeszcze raz pisali
bo nie mieli smartfonów
i smart pomys³ów na ¿ycie
(twitter)
by³ jeszcze Hitler, m¹dre polskie dzieci!
ale ten ksi¹¿ek nienawidzi³ i bibliotekarek równie¿
wiêc pali³ ksi¹¿ki, bibliotekarki i biblioteki
Polaków, ¯ydów i Polaków
(spacja)
Drogie dzieci!
Biblioteka jest bram¹, która daje pocz¹tek
Drogie dzieci!
Koniec musicie napisaæ same
i musi byæ to
(happy end)
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Styl pisania

Piêkny styl pisania ukryty jest
gdzie� pomiêdzy epitetem, metafor¹ a apostazj¹.

Cz³owiek czerpie natchnienie z g³êbi siebie
wypuszczaj¹c mydlane bañki marzeñ i
niespe³nionych ludzkich chuci

Piêkny styl pisania nie sprawdza siê jednak
w dzisiejszych czasach
podobnie jak biblioteki
nowoczesne  pachn¹ce wybornym lakierem i szumi¹ce
ksi¹¿kami elektronicznymi
pdf, mobi, epub, pdf ...

Dzisiaj szanuje siê tych, którzy
ostr¹ kurw¹ tn¹ gard³a przeciwników,
ciêtym jêzykiem li¿¹c powsta³¹ ka³u¿ê
zranionych uczuæ i czasu przesz³ego
Perfect.
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III nagroda w kat. doros³ych

                    pasja

�a kiedy znów chowam siê
miêdzy poczyta³kami
u�miecham siê jak dawniej
jak po kostce czekolady

zbawienne ukojenie�

zapachnia³a ³¹ka
po której biega³am boso
tam rozpoznajê siebie�
tam rodzi siê lepszy dzieñ

obsesja nadziei�
strona po stronie
odczytujê milczeniem
ob³askawiam �wiat
tu mogê do granic
byæ sob¹

w niemym wyznaniu�
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                     brama

w �wiecie absolutnego spokoju
odszyfrowujê niejedn¹ historiê
�lady ¿ycia zachowane
na szaro¿ó³tym papierze
chwytam nitkê nieskoñczono�ci
kontury �wiata zewnêtrznego
staj¹ siê niewyra�ne
a moje zmys³y
otwieraj¹ siê
cicho� cichuteñko�
s³ychaæ tylko aksamitne mla�niêcia
niech nie budzi siê rozum
w teatrze cieni
poszukujê b³êkitu pragnienia
szukam nieba�
niech jak najd³u¿ej dzia³a czar
jeszcze ¿ywa
brama krzyku
�wiat my�li zapisanych
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zaczarowany ogród

gdy konstansem mojego ¿ycia
staje siê wtaczanie g³azu
pod górê
pod górê
i ci¹gle wy¿ej
i tylko ciê¿ej�
kiedy s³owa sp³ywaj¹ ³zami na parapet
co jarzy siê halitami
przechodzê przez drzwi w sercu
przekraczam bezpieczny próg
kolebki najwspanialszych pere³
gdzie ka¿da kartka
wypieszczona dotykiem pióra
co niebem nêci
(�a papier przesi¹kniêty�)
wpadam w �wiêty ob³êd
zatracam w g³odzie jasno�ci
co wci¹¿ wyrywa mnie z umierania
(�znowu wszystko tysi¹cem odcieni siê mieni�)
i gdy znów wrócê
z mych popl¹tanych �cie¿ek
niech po raz kolejny
stopi têsknotê z³otymi promieniami
poezji i dobroci
dom z papieru
mój w³asny ogród zaczarowany�

Powiew Weny 2016 57



Wyró¿nienie

70 rocznica
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

 PEAN JUBILEUSZOWY
Za³o¿yæ bibliotekê,

                                             To jak stworzyæ ¿ycie.
 C. M. Dominguez

Obwieszczam Wam, chocia¿ ju¿ Wiecie,
Bo o tym jest g³o�no w powiecie,
¯e Biblioteka Wejherowska
�wiêci Siedemdziesiêciolecie.

Kolekcja jej zbiorów liczna
W systemach bibliologiczna
I z gruntu apolityczna
Gdy¿ jawnie i stricto publiczna.

Wype³nia rolê s³u¿ebn¹,
Tak wobec, jak i wszem potrzebn¹,
A¿ miny konkurentom rzêdn¹,
Nad m¹dr¹ jej ksi¹¿k¹ niejedn¹.

Prababcie tu w³adzê bra³y,
I babcie po m¹dro�æ siêga³y,
Gdy w szko³ach siê edukowa³y,
I teraz, chocia¿ posiwia³y.
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Tak¿e synowie i wnuki
Wg³êbiaj¹ siê w jej logodruki
Wynosz¹c m¹dre nauki,
Z wspó³czesnych zasobów sztuki.

Niech wiedz¹ Wsze pokolenia,
¯e ranga jej siê nie zmienia
Bo trwa jak opoka z kamienia
Gdy zadañ ma moc do spe³nienia.

A teraz, jak Pañstwo wiecie
�wiêci Siedemdziesiêciolecie,
Co jest wydarzeniem stulecia,
Uznanym nie tylko w Powiecie.

Bo wielce jest zas³u¿ona
W szeregu s³u¿ebnic grona,
Bo �wieci jej Nimbu Korona,
Gdy¿ wiedzê wci¹¿ wnosi ona.

Wiêc ¿yczmy jej, Przyjaciele,
Owocnych i d³ugich lat wiele,
I moc sukcesów niech siê �ciele
Z Patronem Majkowskim na czele.
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 Dobra ksi¹¿ka

�� jak wielki otwarty mózg��
  C.M. Dominguez

Czyste srebro na ¿ywych d³oniach
Gdy w roziskrzeniu ludzkiego umys³u
Ubogaca duchowe zasoby wiedzy
Jest �renic¹ pokoju i dobra
B³êkitem �wi¹tyñ
Niebiañsk¹ Madonn¹
W ca³ym swym jestestwie
W niej spowied� serca
Grzechów obmycie
Hymn zachwycenia
Niczym w pie�niach Dawida
I zwyczajn¹ ucieczk¹
Gdy o ka¿dej porze
P³aczu smutku milczenia
Otwiera i zamyka
Cz³owieczy alfabet ¿ycia
Gdy �wiat³o zawodzi
Pomiêdzy Bogiem a Ziemi¹
Gdy szept modlitewny
I przysypanie kwiatów katafalku
Bo w niej tkwi piêkno
Wyjête z g³êbi duszy
Cz³owieka
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Pie�ñ od Norwida
 �...Gdyby� tak skrobn¹³ muzykê do wierszy Norwida

       �Bema pamiêæi ¿a³obny rapsod�, to by³oby co�...�

                                          (s³owa Wojciecha M³ynarskiego
                                                          do Czes³awa Niemena)

I ni¹ siê sta³a. Pie�ñ.
�... Ca³a piêkna. I nie ma w niej skazy.�
Sulfamitka naszych czasów.
W sferze wy¿szej. Ponad inne.
Gra d�wiêkami czystszymi od ³ez.
Jakby utka³a ja wieczno�æ.
Otwiera umys³y i osacza.
A¿ by siê mo¿na w ni¹ zapa�æ.
Gdzie¿by do niej pseudiliryka,
lekka, ³atwa i przyjemna,
od celebrytów z ³añcuchem
i ko�ci¹ w nosie.

Ech, ³za siê w oku krêci,
gdy �przez ciemno�æ burzy, przez grom
i przez �witanie�  obcowaæ z ni¹.

Jak w obrazach fowistów, ekspresjonistów...
Jak w nadziemskim skontrastowaniu d�wiêków i tonów.
To chora³ gregoriañski,
który wybrzmiewa monumentalnie,
wierszem i g³osem.
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Obaj byli zamkniêci (Norwid, Niemen),
dumni, wielcy, ponadczasowi...
Zagubieni w chaosie kryzysu czasów.
Bez mi³o�ci, zdrowia, finansów, autorytetu...
Lecz wszystko �tak piêknie trzymali�.

Ech to by³y czasy.
Dzi� jeszcze p³yta (moja), zdarta od s³uchania.
I ksi¹¿ka, która wci¹¿ nieoddana 
�Norwid  Dzie³a wszystkie� wyd. TN KUL.
Kiedy ja zwrócê do KSI¥¯NICY WIEDZY...?
Nie wiem? Bo tak mi bliska, ¿e
(...) jest mi trudniej pozbyæ siê jej,
ni¿ zdobyæ now¹... (cytat z C.M. Dominqueza)

PS. Dzisiaj Sylwester 2015. Biegam pilotem.
TVP Historia. �Sen o Warszawie�.
I pie�ñ �Czemu cieniu odje¿d¿asz...�
Ach ta poezja w �piewie. Ten Norwid.
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I nagroda w kat. m³odzie¿y

Upiór

By³o  ich  dwoje.  Ona  i  on.  Zakochani  w  ksi¹¿kach  arty�ci,  patrz¹cy  na �wiat
szeroko. Widzieli szerzej, bo spogl¹dali nie przez telefony, a spomiêdzy bibliotecznych
rega³ów. Spogl¹dali szerzej i zobaczyli siebie. Spotkali siê  w bibliotece. Widywali
siê w bibliotece. �miali siê w bibliotece.  Potem by³ ju¿ tylko koniec.

* * *
Gdy  siê poznali,  ona mia³a piêtna�cie  lat  i  siedzia³a,  jak  co dzieñ po  szkole,

w k¹cie czytelni ze starym wydaniem �Cierpieñ m³odego Wertera� w rêku. Urzek³a
go,  jak  potem  opowiada³,  skupieniem  na  twarzy.  Jej  zaniedbane  w³osy
z  rozdwojonymi  koñcówkami,  opada³y  na  stronice.  Dawa³o  to  wra¿enie,  jakby
ksi¹¿ka  dos³ownie  j¹  wci¹ga³a.  On,  wtedy  siedemnastoletni,  nie�mia³o  usiad³
na krze�le obok niej. Nic nie powiedzia³,  tylko wyci¹gn¹³ �Fausta� i zag³êbi³ siê
w lekturze. Oboje co jaki� czas spogl¹dali na siebie ukradkiem. U�miechali siê przy
tym, nie zamienili jednak ani s³owa. Tak dzia³o siê przez kilka nastêpnych dni.

Przez kilka dni wymieniali siê przelotnymi spojrzeniami i u�miechami. Pewnego
popo³udnia podszed³ do niej, gdy czyta³a �Romeo i Juliê� i zebra³ siê na odwagê,
aby  odezwaæ  siê  po  raz  pierwszy. Nie  by³o  to ³atwe. Wcze�niej  kr¹¿y³  po  ca³ej
czytelni, próbuj¹c wydobyæ z siebie tyle si³y, aby nie zamilkn¹æ, stoj¹c przed ni¹.
Nie zd¹¿y³ jednak wypowiedzieæ s³owa, gdy¿ nie�mia³ym, cichym g³osem odezwa³a
siê, parafrazuj¹c Szekspira:

 Kto� ty jest, co siê ksi¹¿k¹ os³aniaj¹c, podchodzisz moj¹ samotno�æ?
 Z  nazwiska  nie  móg³bym  tobie  powiedzieæ,  kto  jestem �  odpowiedzia³,

u�miechaj¹c siê przy tym.
 Jak ¿e�  tu przyszed³,  powiedz,  i  dlaczego?   Na  skrzyd³ach mi³o�ci,  lekko,

bezpiecznie  rega³  ten  przesadzi³em,  bo  mi³o�æ  nie  ma ¿adnych  tam  i  granic �
kontynuowa³, zawstydzony swoimi s³owami.

Gdyby nie ksi¹¿ka, co mi twarz maskuje, widzia³by� na niej rozlany rumieniec.
Zakoñczy³a  parafrazê  Szekspira,  rzeczywi�cie  zarumieniona,  chocia¿  te¿

u�miechniêta i zaskoczona prostot¹, z jak¹, s³owami Julii, porozumiewa³a siê  z tym
przystojnym, zaczytanym obcym.
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 A ile¿  to ma lat  ta zarumieniona Julia? � zapyta³, wreszcie siadaj¹c, chyba
tylko po to, ¿eby nie uciec.

Kobiet siê o wiek nie pyta, szanowny Romeo nie s³ysza³? � zapyta³a  ju¿ prawie
ca³kiem swobodnie (co j¹ sam¹ zdziwi³o).

 Ach, przepraszam, ja�nie pani � ku swemu zaskoczeniu, zauwa¿y³, ¿e jest ju¿
do�æ rozlu�niony. � A czy ma panna jakie� imiê, czy nazywaæ pannê Juli¹?

 Monika, a odpowiadaj¹c na poprzednie pytanie: mam piêtna�cie lat. A ja�nie
m³odzieniec  Romeem  chce  byæ  nazywany,  a  nie  w³asnym  imieniem? �  Tym
pytaniem wywo³a³a jego �miech, który wyda³ jej siê wyj¹tkowo piêkny.  Tak piêkny,
¿e a¿ sama siê u�miechnê³a.

 Imiê moje Mateusz, a lat mam siedemna�cie. Zaskoczony jestem, ¿e panna
Monika,  jest  jeszcze  tak m³oda, gdy¿ wygl¹dasz, pani, dojrzalej. Lat pani mog¹
dodawaæ s³owa Szekspira, które rzadko padaj¹ z tak m³odych ust, nawet je�li s¹ tak
piêkne. � Mówi¹c to, Mateusz zarumieni³ siê.

 Nie rumieñ siê, ch³opcze � poprosi³a Monika, czym tylko powiêkszy³a jego
rumieniec.

 Zmieniaj¹c temat � próbowa³ wybrn¹æ z sytuacji  dlaczego, Moniko, czytasz
same �klasyki�?

 Wolê  je  od wiêkszo�ci  nowych powie�ci. Nie mam pojêcia,  dlaczego.   Po
prostu wolê twórczo�æ Goethego czy Szekspira, ani¿eli Martina, Rowling czy nawet
Zafona.

Niko, gdzie by³a� ca³e moje dotychczasowe ¿ycie?! � zapyta³, tylko w po³owie
¿artuj¹c.

My�lê, ¿e w bibliotece � za�mia³a siê. � Rozumiem, ¿e te¿ kochasz siê w litera
turze klasycznej?

 Tak, to moja jedyna kochanka.
�miali siê ju¿ oboje, tak g³o�no, ¿e zostali wyproszeni z czytelni. Nie wiedzieli,

gdzie pój�æ, wiêc udali siê do k¹ciku dla dzieci   niedu¿ego dywanu, udaj¹cego
miasto pe³ne skrzy¿owañ. Ma³y ch³opiec w³a�nie bawi³ siê tam samochodzikami,
w k¹cie dziewczynka �je�dzi³a� na koniu na biegunach, a przy kolorowym stoliku
kilkoro  innych  dzieci  z  zapa³em  rysowa³o.  Ich  roze�miana  dwójka  usiad³a  na
dywanie obok ch³opczyka i gawêdzili, jak gdyby znali siê od dawna.

Tak spêdzali dzieñ za dniem, le¿¹c, czytaj¹c i �miej¹c siê. Czêsto dzieci, bawi¹ce
siê w k¹ciku, podchodzi³y do nich i zwraca³y siê do nich �pani� i �pan�, chocia¿
mieli  przecie¿  tylko  parêna�cie  lat. �miali  siê  wtedy  ponownie.  Bawili  siê  te¿
z maluchami, których rodzice zniknêli w labiryncie pó³ek i rega³ów. Chemia miêdzy
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nimi ros³a. Z czasem zaczêli trzymaæ siê za rêce, unikaj¹c wtedy swojego wzroku,
jakby robili co� z³ego. Z czasem stali siê dla siebie najbli¿szymi osobami. Z czasem
on zebra³ w sobie odwagê i powiedzia³:

 Nika, wiesz, dla mnie jeste� najpiêkniejsza.
Ona  nie  odpowiedzia³a.  Nie  mog³a,  gdy¿  zamkn¹³  jej  usta  delikatnym

poca³unkiem, po czym zmieszany wsta³ i odszed³. Dopiero wtedy odzyska³a mowê
i wyszepta³a têsknie do drzwi, które siê za nim zamknê³y:

 Teusz, kocham ciê.
Nastêpnego dnia uciek³a z lekcji, tylko po to, aby na niego czekaæ. Gdy wszed³

do biblioteki, podesz³a do niego i poca³owa³a go. Sta³ zaskoczony, a ona spu�ci³a
wzrok,  nie mog¹c  spojrzeæ mu w  oczy.  Tak  stoj¹c  i  przygl¹daj¹c  siê  posadzce,
ponownie wypowiedzia³a te znamienne s³owa:

 Kocham ciê, Teuszu.
Wtedy ³zy polecia³y po jej policzku. Mia³a niejasne, niczym niewyt³umaczone

wra¿enie, ¿e j¹ znienawidzi, ¿e siê ju¿ do niej nie odezwie. Trwa³o to jednak tylko
parê sekund, po których przytuli³  j¹ mocno do swej m³odzieñczej piersi i wprost
do jej ucha wyszepta³:

 Ja Ciebie te¿ kocham, Nika. Jak nigdy nikogo innego.
Zamy�li³ siê chwilê i doda³:  Bêdziesz moj¹ Juli¹?
 Tak, Romeo. Tylko, proszê, nie umieraj. Nie umierajmy.
Ledwo wypowiedzia³a te s³owa, wybuch³a p³aczem tak gwa³townym, ¿e przez

d³u¿sz¹  chwilê  nie  móg³  jej  uspokoiæ.  Gdy  wreszcie  jej  oddech  sta³  siê  mniej
spazmatyczny, po³o¿yli siê w k¹ciku dla dzieci, jak gdyby nigdy nic.

Wiesz, zawsze marzy³am, ¿eby kto� mnie zauwa¿y³. ¯eby kto� zdrabnia³ moje
imiê, ¿eby mnie ca³owa³ i przytula³. I wtedy zjawi³e� siê ty i jeste� tu, a ja nie potrafiê
w  to uwierzyæ. Czasami, gdy  tak  le¿ymy, wydaje mi  siê, ¿e zaraz  siê obudzê
i oka¿e siê, ¿e nie istniejesz.

 Nigdy. Zawsze, zawsze, zawsze bêdê przy tobie i nie zostawiê ciê. Obiecujê,
moja prywatna, najukochañsza Julio.

Zakoñczyli tê rozmowê pe³nym namiêtno�ci poca³unkiem, ju¿ znacznie mniej
niezrêcznym. Ju¿ siê siebie nie wstydzili. Nie bali siê swoich uczuæ.

Nigdy nie czuli wiêkszego szczê�cia ni¿ wtedy. I wtedy, kiedy patrz¹c na dzieci,
wyobra¿ali  sobie, ¿e  te¿  kiedy�  bêd¹ mieli  tak¹  piêkn¹  gromadkê.  Kiedy  on  j¹
przyci¹ga³ do siebie i powoli, delikatnie ca³owa³, ku powszechnemu zniesmaczeniu
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m³odych towarzyszy. Kiedy k³ad³ rêkê na jej  talii, ko³ysali siê razem i zaczynali
�piewaæ,  czym  niezmiernie  cieszyli  dzieciaki.  Byli  zamkniêci  w  sobie  i  tylko
wzajemne towarzystwo pozwala³o im siê otworzyæ i kochaæ.

Oczywi�cie, stali siê legend¹ biblioteki. Ka¿dy pracownik ich zna³, wszyscy tam
witali ich u�miechem. Bo jak siê nie u�miechaæ pod nosem, widz¹c dwójkê m³odych,
szaleñczo  zakochanym  i  zapatrzonych  w  siebie  osób,  których  sanktuarium  jest
biblioteka?!  Nie  do�æ ¿e  burzyli  stereotypy  dotycz¹ce  m³odzie¿y  XXI  wieku,
to jeszcze robili to w tak piêkny sposób. M¹drzy, oczytani, zdarza³o im siê nawet
czytaæ �Romeo i Juliê� na role, w ten sposób wyznaj¹c sobie mi³o�æ (nawet je�li
robili to przede wszystkim dla �miechu i wspomnieñ pierwszej rozmowy). Byli nie
z  tego �wiata, a ze �wiata  równoleg³ego, gdzie nie by³o  telefonów, a  ludzie byli
wa¿niejsi   od  Internetu. Mo¿liwe, ¿e  to dlatego, ¿e oboje pochodzili  z biednych
rodzin i nigdy nie mieli zbyt wielu wygód, w tym najnowszego modelu iPhone�a.
Jednak przyczyna nie zmienia³a szacunku, jakim pracownicy biblioteki ich darzyli.

Para  czêsto  siedzia³a  w  ca³kowitej  ciszy,  a  czasami  dyskutowa³a  zaciekle  na
najró¿niejsze tematy. Opowiadali sobie o sytuacji w domu, która u obojga nie by³a
³atwa. Rodzice Teusza byli skupieni na zarabianiu pieniêdzy, co zajmowa³o im ca³e
dnie. Nie interesowali siê swoim jedynym synem.  Gdy Mateusz by³ m³odszy, opieko
wa³a siê nim babcia. Niestety, jego opiekunka zmar³a, kiedy ten mia³ szesna�cie lat.

Monika natomiast nigdy nie pozna³a swojego ojca � zagin¹³ nied³ugo przed jej
narodzinami. To wydarzenie zburzy³o mury obronne jej matki  i doprowadzi³o do
za³amania nerwowego, przez co obwinia³a nawet Nikê za stratê mê¿a.

Zarówno  u  Mateusza,  jak  i  u  Moniki,  p³acz  i  poczucie  osamotnienia  by³y
codzienno�ci¹. Dlatego  te¿  tak  du¿o  czasu  spêdzali w  bibliotece,  zaczytuj¹c  siê
w �klasykach�. Dawa³o im to drugie, wspanialsze ¿ycie. W koñcu da³o im te¿ siebie.
Niewielu ludzi tak bardzo potrzebowa³o drugiej po³ówki jak oni. Dziêki temu mieli
kogo�, komu mogli opowiedzieæ o swoim dniu, kto siê nimi interesowa³. Spo�ród
wielu cytatów, którymi wype³niali swoje rozmowy by³y s³owa Johna Steinbecka
z ksi¹¿ki �Myszy i ludzie�, ulubiony cytat Niki: �My mamy przysz³o�æ. Mamy do
kogo otworzyæ gêbê, mamy kogo�, kto siê choæ trochê nami przejmuje (...). Ja mam
ciebie, a ty masz mnie�. Nic wiêc dziwnego, ¿e nawet, gdy siê nie zgadzali i sprzeczali,
nastêpnego dnia godzili siê, tylko po to, ¿eby mieæ �do kogo otworzyæ gêbê�.

Jednak poza bibliotek¹ rozchodzili siê ka¿de w swoj¹ stronê. Dlaczego? Bali siê.
Nie mieli tolerancyjnych rodziców, z którymi mogliby porozmawiaæ, którzy byliby
dla nich. Nie chcieli, ¿eby ci wiedzieli o ich drugiej po³ówce. My�leli, ¿e bêd¹ mieli
jeszcze du¿o czasu, ¿eby przedstawiæ siebie nawzajem rodzicom. My�leli�
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Tego  pamiêtnego  dnia  minê³y  ju¿  dwa  lata  od  ich  pierwszego  spotkania.
Dwa lata od kiedy razem parafrazowali Szekspira. Tego pamiêtnego dnia spotkali
siê jak zawsze i jak zazwyczaj bawili siê z dzieæmi. Potem usiedli i opowiadali sobie
nawzajem  o  swoim  dniu.  A  w³a�ciwie  to  nie  opowiadali,  bo  tylko  on  mówi³,
ona siedzia³a cicho jak nigdy. W koñcu Mateusz przerwa³.

 Nika, co ci jest?
 Nic.
 Co siê sta³o, Julio? Powiedz mi, wiesz, ¿e mi mo¿esz zaufaæ.
Naciska³, widz¹c, ¿e co� jest nie tak. W koñcu poruszy³a siê i lekko unios³a dó³

bluzki, ods³aniaj¹c brzuch. By³ siny. Teusz gwa³townie wci¹gn¹³ powietrze, a potem
wybuchn¹³ z³o�ci¹. Monika nigdy nie widzia³a go w takim stanie.

 Kto ci to zrobi³?! � wrzeszcza³, strasz¹c przy tym dzieci. � Rozwalê, rozpierdolê
gnoja!

Nie wiadomo, gdzie uciek³o jego piêkne s³ownictwo i wewnêtrzna delikatno�æ.
 To nic. Teusz, spokojnie, proszê�
 Kto?!!
 Radek Nienacki z mojej klasy, bo nie chcia³am i�æ z nim do niego � wyszepta³a

przera¿ona. � Tylko proszê, nic nie rób. Teuszu!
Tej ostatniej uwagi ju¿ nie s³ysza³, gdy¿ bieg³ w kierunku drzwi wej�ciowych.

Monika popêdzi³a za nim, krzycz¹c, czym wzbudzi³a powszechne zainteresowanie.
On jednak bieg³ za szybko, nie by³a w stanie go powstrzymaæ. Wybieg³ z budynku
wprost pod ko³a  rozpêdzonego  samochodu. Rozleg³  siê  rani¹cy uszy pisk opon,
trzask,  a  zaraz  po  nim  g³o�ny  krzyk  pe³en  bólu.  To Nika  krzycza³a,  gdy  razem
z  Teuszem,  umiera³a  czê�æ  jej.  Jedna  z  bibliotekarek,  pani  Asia,  wybieg³a
za m³odymi, chwyci³a zrozpaczon¹ Nikê i przytuli³a j¹. Ta na pocz¹tku próbowa³a
siê wwyrwaæ, wybiec do ukochanego. W koñcu przesta³a siê opieraæ i rozp³aka³a
siê  w objêciach bibliotekarki. Nie wiedzia³a, ¿e co� mo¿e tak boleæ. W tle dzia³y
siê ró¿ne rzeczy: kto� próbowa³ reanimacji, przyjecha³a policja i pogotowie, zabrano
Mateusza na noszach prosto do kostnicy, stwierdzaj¹c �mieræ na miejscu, a policja
przes³uchiwa³a �wiadków  zdarzenia,  ale  Monika  tego  nie  zauwa¿a³a.  Trwa³a
w objêciach pani Asi oniemia³a z bólu. Policjanci chcieli porozmawiaæ tak¿e z Nik¹,
ale  ta  nie  potrafi³a  nic  powiedzieæ.  Dosta³a  leki  uspokajaj¹ce,  które  niewiele
pomog³y. Nie z³agodzi³y jej bólu, gdy¿ nic nie by³o w stanie tego zrobiæ.

Trzy dni pó�niej odby³ siê pogrzeb. Nika zosta³a poinformowana o nim osobi�cie
przez  rodziców Mateusza,  którym  o  zwi¹zku m³odych  opowiedzia³a  pani  Asia.
Monika  nawet  zosta³a  poproszona  o  wyg³oszenie  krótkiej  mowy,  jako ¿e  zna³a
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go pewnie lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Nie tak mia³a poznaæ jego rodziców. Nie tak
to sobie planowali�

 Nie znali�my siê d³ugo � mówi³a, szlochaj¹c nad jego grobem � ale znali�my
siê dobrze. Ba, nikt mnie nie pozna³  tak dobrze  jak on. To przeze mnie umar³ �
zwróci³a siê do jego rodziców. � Przepraszam pañstwa.  Mia³ nie umieraæ, chocia¿
by³ moim Romeem. Mia³ przy mnie zostaæ do koñca, mieli�my razem wychowywaæ
dzieci. Ale on odszed³. I to wszystko przeze mnie.

Rozp³aka³a siê na dobre i wydawa³oby siê, ¿e nie powie nic wiêcej, ale wydusi³a
z siebie jeszcze jeden cytat: �Gwa³townych uciech i koniec gwa³towny: s¹ one na
kszta³t prochu zatlonego, co, wystrzeliwszy, ga�nie�. Wtedy pogr¹¿y³a siê w cichym
p³aczu i bólu.

Monika siedzia³a w czytelni, wspominaj¹c te �stare, dobre czasy�, kiedy  to mia³a
do  kogo  siê  odezwaæ  i  przytuliæ.  Pamiêta³a  idealnie  ka¿d¹  chwile,  któr¹  z  nim
tu  spêdzi³a.  Niesiona  sil¹  magicznych  wspomnieñ,  podnios³a  siê  od  stolika,
gdzie jeszcze przed chwil¹ usi³owa³a doczytaæ lekturê. Podesz³a do dywanu, który
wyznacza³  granice  k¹ciku  dla  dzieci.  Po³o¿y³a  siê  na  w³ochatym  skrzy¿owaniu
i nawet nie zauwa¿y³a, kiedy ³zy nalecia³y do  jej oczu. S³one krople moczy³y  jej
policzki,  ale  ona  czu³a  tylko  jego  dotyk.  Ten,  którego  tak  dawno  nie  czu³a
w rzeczywisto�ci. Teusz istnia³ tylko tutaj, gdzie tak czêsto siedzieli razem  i czytali.
Nie  potrzebowali  wiele �  tylko  siebie  nawzajem  i  s³ów,  koj¹cych  ich  dusze,
zawartych w sfatygowanych, starych stronicach.

 Ca³y czas tu jest, prawda? � zapyta³a pani Asia, przygl¹daj¹c siê p³acz¹cej Nice.
 Tak. Jakby ta biblioteka by³a bram¹ w czasie. Jakby to by³o zanim�
Nie by³a w stanie dokoñczyæ. Nie mog³a nic powiedzieæ. Tylko znowu p³aka³a.

Od kiedy on odszed³,  Nika przebywa³a w bibliotece czê�ciej i d³u¿ej ni¿ wcze�niej.
Pani Asia sta³a siê jej drug¹ matk¹. Dobr¹ i wyrozumia³¹,  nie tak jak jej rodzicielka.
Bywali tu te¿ rodzice Mateusza, staraj¹c siê go zrozumieæ. Przypomnieli sobie o synu,
o swoim jedynaku, dopiero,  gdy le¿a³ kilka metrów pod ziemi¹, nie mog¹c ju¿ nigdy
kochaæ. Nie mogli pogodziæ siê z jego strat¹. Mieli niewyobra¿alne poczucie winy.
Wyrzucali sobie, ¿e nigdy nie rozmawiali z synem i tak naprawdê nigdy go nie poznali.
By³  on  jedynie  ich  wspó³lokatorem,  chocia¿  powinien  byæ  cz³onkiem  rodziny.
Rodzice Teusza zdawali sobie sprawê z tego, ¿e tylko w bibliotece mog¹ nawi¹zaæ
z nim kontakt. Biblioteka by³a prawdziwym portalem, który móg³ chocia¿ czê�ciowo
zwróciæ Teusza �wiatu ¿ywych. Cofa³a ona czas, do momentu kiedy wszystko by³o
mo¿liwe. Kiedy on ¿y³.
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II nagroda w kat. m³odzie¿y

* * *

Nazywam siê Aaron Asher. Mamy rok 2301. W³a�nie wkroczyli�my w XXIV
wiek  i  wiecie  co?  Jest  strasznie�  Ludzie  zapomnieli  o  ksi¹¿kach,  o  mi³o�ci
do literatury. W szko³ach przestano wymagaæ czytania, bo po co? Przecie¿ teraz
s¹  maszyny,  które  dos³ownie  wszystko  robi¹  za  nas.  My  musimy  tylko  umieæ
te maszyny programowaæ. Spêdzamy godziny przy komputerach. Lekcje opieraj¹
siê  tylko  na  surfowaniu  po  internecie  i  programowaniu  w  kó³ko  tego  samego
urz¹dzenia. Kiedy ju¿ kto� przejawia chocia¿ zal¹¿ek wy³amania siê ze sztywnych
norm postêpowania, jego ambicja jest zduszana w zarodku. Nowe pomys³y nie maj¹
sensu � mówi  rz¹d    obecnie mamy  ju¿ wszystko  czego  chcieli�my.  �wiat  jest
�idealny�� Tylko zale¿y dla kogo. Brak wojen? Bzdura. Narody walcz¹ o g³upoty
tak  jak  zawsze.  Brak  g³odu  na  �wiecie?  Jest  go  jeszcze  wiêcej,  tak  samo  jak
problemów z oty³o�ci¹. Efekt cieplarniany? Kwestia sporna jak zawsze. Lodowce
prawie nie istniej¹, kilka miast zniknê³o, ale rybacy siê ciesz¹� raczej maszyny,
które zast¹pi³y rybaków.

Mo¿e teraz wydam siê banalny, ale co mi tam. Osobi�cie plujê na ten �idealny�
�wiat.  Jestem  przeciw  wszystkiemu  za  czym  ludzie  stoj¹  murem.  I,  co  jest
najdziwniejsze, kocham ksi¹¿ki. Spêdzam godziny w jedynej bibliotece, jak¹ jeszcze
mamy w mie�cie. Moi rodzice uwa¿aj¹, ¿e jestem co najmniej dziwny. Przyjaciele
mówi¹,  ¿e  powinienem zmieniæ  pasjê. No dobra,  ja  nie mam przyjació³,  bo  tak
naprawdê  to  tylko  osoby  z  mojej  klasy,  z  którymi  nawet  nie  spêdzam  czasu.
Ale wolê nie mieæ przyjació³, ni¿ przyja�niæ siê z maszynami.

No dobra,  to  teraz do rzeczy. Po co w³a�ciwie spisujê ten marny splot zdañ?
Bo jednak, nawet w �wiecie, gdzie ju¿ wszystko jest odkryte, dzieje siê od czasu
do czasu co� niesamowitego. Przejd�my do pocz¹tku tej historii.

 * * *
 Aaron! Gdzie ty znowu idziesz?  wo³a matka z salonu, jakby nie wiedzia³a,

¿e tam gdzie codziennie.
 Ech  Do biblioteki. Mam pomóc przy renowacji dzia³u literatury staro¿ytnej

� oczywi�cie k³amiê. Renowacji nie przeprowadza siê tam ju¿ od lat. Nie ma po co,
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bo  tylko  ja  wypo¿yczam  ksi¹¿ki,  a  bibliotekarka  ufa  mi  tak  bardzo,  ¿e  sam
wprowadzam siê do systemu. Tak naprawdê chcê uciec z  tego domu przepe³nio
nego sprzêtem, który bez pr¹du znaczy³ by tyle co moje stare trampki.

 Aha!  standardowa odpowied�, zaraz bêdzie �nie wracaj pó�no� � Nie wracaj
pó�no!

 Dobrze  i ju¿ mnie nie ma.
Wchodz¹c do biblioteki zaci¹gam siê g³êboko stêch³ym powietrzem. Kocham

ten zapach ksi¹¿ek,  starych kartek  i kurzu, który na nich osiada  i nie ma go kto
posprz¹taæ. Witam pani¹ Brygidê, która nawiasem mówi¹c chyba ju¿ dawno powinna
byæ na emeryturze. Kiedy� j¹ o to spyta³em, a ona mi na to odpowie dzia³a, ¿e za
bardzo  kocha  to miejsce,  by  spêdzaæ  ca³y  dzieñ w  swoim  nowoczesnym  domu.
Doskonale j¹ rozumiem. Jest jedyn¹ osob¹, która podziela moje pogl¹dy. Czasem
siê zastanawiam, czy ona nie sypia w tej bibliotece.  Idê do dzia³u z informacjami
o staro¿ytnym Egipcie. Ostatnio strasznie zaintrygowa³ mnie ten temat. W szkole
nie poruszamy ju¿ ¿adnych tematów dotycz¹cych czasów przesz³ych. Siadam pod
jednym  z  rega³ów,  chwytam  grub¹  ksi¹¿kê  i  zaczynam  czytaæ.  Mijaj¹  kolejne
sekundy, minuty godziny, a ja nie zmieniam pozycji. Nagle zaczyna siê robiæ dziwnie
ciep³o. Czujê  lekki wiatr we w³osach.  Ignorujê  to  i  staram siê  skupiæ na zdjêciu
�ciany z hieroglifami, które bardzo mnie zaabsorbowa³o. Ale co� mi tu nie pasuje.
Sk¹d ten wiatr? I ten upa³� Bo ju¿ teraz nie by³o tylko ciep³o. By³o duszno i s³oñce
pali³o niemi³osiernie. Chwila� s³oñce?

Podnoszê wzrok z nad grubej ksi¹¿ki i siê rozgl¹dam. Znajdujê siê pomiêdzy
dwoma  rega³ami  tak  jak  wcze�niej,  ale  pod  sob¹  nie  mam  ju¿  starej,  ciemnej,
drewnianej pod³ogi, tylko piasek. Morze piasku. Wychodzê zza rega³u i rozgl¹dam
siê w ko³o. Gruba ksi¹¿ka upada na ziemiê, a ja stojê z rozdziawionymi ustami.

Piramida   nie,  nie  jedna,  dwie   stop,  trzy,  ale  ta  ostatnia  jest   w  budowie?
Przygl¹dam siê ogromnym konstrukcjom i podchodzê coraz bli¿ej. Jestem ju¿ tylko
jakie� 500 metrów od miejsca budowy i nagle dostrzegam ludzi, bardzo wielu ludzi.
S¹ to g³ównie mê¿czy�ni ubrani w bia³e przepaski na biodrach. To siê nie dzieje
naprawdê. Nie mo¿e  siê  dziaæ  naprawdê.  Prawda? Ale  przecie¿  to widzê,  czujê
jak moje stopy zapadaj¹ siê w piasku, czujê wiatr we w³osach i ten upa³. Ju¿ teraz
chcê mi siê piæ. Zaczynam biec i �miaæ siê jednocze�nie. Nie patrzê gdzie biegnê,
chcê byæ tylko bli¿ej tej niesamowitej konstrukcji, chcê móc j¹ dotkn¹æ i uwie
rzyæ, ¿e to nie moja wyobra�nia.



 Uch   wpadam na jakiego� mê¿czyznê, jest znacznie wiêkszy ni¿ ja.  Bardzo pa
na przepraszam, powinienem patrzeæ gdzie biegnê. Mój g³os wyda³ siê dziwnie obcy.

 Nic siê nie sta³o ch³opcze. Ale lepiej uwa¿aj, ¿eby stra¿e ciê nie zauwa¿y³y,
mo¿esz mieæ k³opoty za uchylanie siê od pracy � odpowiada. Mówi w zupe³nie
obcym mi jêzyku, a jednak wszystko rozumiem. Jak to mo¿liwe?

U�miecha siê do mnie. Odpowiadam tym samym i szybko odchodzê w stronê
najbli¿szej piramidy, która jest w trakcie budowy. Stojê pod ogromn¹ konstrukcj¹
z kamienia. Jest niesamowita. Dotykam chropowatej powierzchni i jestem pewien,
¿e to na pewno nie sen. Oddycham g³êboko. Powietrze jest suche i pe³ne drobin
piasku i py³u. Lekko dusz¹ce,  ale tak przyjemnie rozgrzewaj¹ce p³uca.

Hej! Ty tam, przy wschodniej �cianie! Nie ruszaj siê!  S³yszê ostry, melodyjny
g³os  i  ju¿  wiem,  ¿e  bêdê  mia³  k³opoty.  Poma³u  odwracam  siê  do  �ród³a,  sk¹d
pochodzi³ melodyjny kobiecy g³os.  Co ty tu robisz?  pada pytanie  z wyra�nym
gniewem.  Nie powiniene� byæ tam gdzie reszta?

 Ech  Trudno to wyja�niæ, ale ja nie jestem st¹d. Tak jakby w ogóle nie powinno
mnie tu byæ � j¹kam siê. Bo¿e, jak moje t³umaczenia musz¹ �le brzmieæ. Ale jak
mam jej wyt³umaczyæ, ¿e jestem z czasów odleg³ych o tysi¹ce lat.

 Hmm. W zasadzie  to widaæ,  ¿e na pewno nie  jeste�  jednym z  robotników.
Co to za strój? Albo wiesz co, lepiej nie mów. Im mniej wiem, tym wiêcej bêdê
mog³a siê wyprzeæ je�li mnie o co� spytaj¹. Najlepiej od razu id� tam sk¹d przyszed³e�.

 Tylko  ja nie wiem  jak mam wróciæ � u�miecham siê do niej,  co wychodzi
mi raczej krzywo.

 Aha. No nic,  trudno. Masz  daje mi swoj¹ bransoletkê  w razie k³opotów
pokarz to, od razu ciê puszcz¹. Nikt nie sprzeciwi siê zdaniu córki faraona. A teraz
id� i nie wracaj.

 Chwila. Córki kogo?  Ale jej ju¿ nie by³o. Schowa³em b³yskotkê w kieszeñ
i zacz¹³em kierowaæ siê w stronê rega³ów.

Czujê dziwne szarpniêcia w rêce. To boli i to bardzo. Upadam na ziemiê i otwie
ram oczy. Mam przed sob¹ przestraszon¹ twarz pani Brygidy.

 Nareszcie. Próbujê  ciê obudziæ od 10 minut.  Ju¿ my�la³am,  ¿e mój  jedyny
czytelnik umar³ wcze�niej ni¿ ja � lekko siê za�mia³a. � Chod� zrobi³am herbatê
z ja�minu � wycofa³a siê za rega³y.

Co to mia³o byæ? Sen? Nie. To by³o zbyt realne nawet na mocny sen. Zaczynam
przecieraæ  twarz.  Ale  co w  takim wypadku.  Przypomina mi  siê  ta  dziewczyna.
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Siêgam  do  kieszeni�  moja  rêka  zaciska  siê  na  bransolecie.  Czy  to  prawda?
Wyci¹gam j¹, w d³oni mam drobn¹ b³yskotkê uroczej Egipcjanki. To siê zdarzy³o
naprawdê. Niesamowite. Wstajê  i  szybko  kierujê  siê  do  pani Brygidy,  by  znów
jej  nie  niepokoiæ. Na  razie  lepiej  nikomu nie mówiæ o  tym,  co mi  siê  zdarzy³o.
I tak nikt mi nie uwierzy.

* * *
Siedz¹c wieczorem przy kolacji nie mog³em przestaæ my�leæ o  tym, co prze

¿y³em. To by³o  takie niezwyk³e. Postanowi³em, ¿e  jutro zaraz po  lekcjach pójdê
prosto  do  biblioteki  i  od  razu  zag³êbiê  siê  w  kolejnej  lekturze.  Je�li  czyta³em
o Egipcie w czasach staro¿ytnych, to oddaj¹c siê lekturze  o innej tematyce,  to te¿
przeniosê siê w tamte miejsca? Chcia³em bardzo sprawdziæ swoje przypuszczenia.

Aaron? Halo� Odezwij siê w koñcu! � matka wyrwa³a mnie z moich rozmy�lañ.
 Tak? Pyta³a� o co�?
 Ja nie. Ale ojciec chcia³ wiedzieæ, jak ci idzie programowanie.
 Oo  Nauczyciel mówi, ¿e dobrze sobie radzê. Jest ze mnie zadowolony  tak

naprawdê ojca nie ma teraz w domu. Tak naprawdê nigdy go nie ma. Jest poch³oniêty
prac¹  programisty.  Swoj¹ �obecno�æ� w  domu  uwa¿a  za  rozmowy wideo  przez
holoprojektor z matk¹, kiedy ja jestem w szkole lub w bibliotece.

 To naprawdê dobre wie�ci  w g³osie matki s³ychaæ ekscytacjê.  Tata mówi,
¿e jak tylko skoñczysz szko³ê, to mo¿esz od razu zacz¹æ z nim pracowaæ. Czy to nie
cudowne?

 Taa� Wiesz jako� nie widzi mi siê ca³e ¿ycie spêdzone na programowaniu
kolejnych  maszyn  i  tym  podobne.  Wiêc  mo¿esz  tacie  przekazaæ,  ¿e  nie  musi
mi �grzaæ miejsca�.

 Co to ma znaczyæ? Jak nie chcesz byæ programist¹, to kim? Naprawiaczem? �
nowe pojêcie wprowadzone w 2230 roku lub co� ko³o tego. � A mo¿e niszczycielem?
W koñcu wszystko siê zu¿ywa.

 Ja  tak naprawdê w ogóle nie chcê nic  robiæ przy maszynach. Chcia³bym
pracowaæ w bibliotece.

Ooo� to zaskoczenie. To sam to przeka¿ ojcu, bo ja nie mam ochoty s³uchaæ,
¿e jego pierworodny marnuje sobie ¿ycie na jakie� ksi¹¿ki, które i tak zostan¹
z czasem spalone.

Ju¿ nic na to nie odpowiadam. Ten dialog nie mia³ sensu ju¿ od samego pocz¹tku,
ka¿da rozmowa przy kolacji wygl¹da tak samo. Nie wiem czemu rodzice nie chc¹
zrozumieæ, ¿e mnie nie krêci praca przy czym� co nas og³upia.
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 Idê do siebie. Nie bêdzie mnie do jutra wieczora.
     Wiem, ¿e chcia³a co� jeszcze powiedzieæ ale szybko siê ulotni³em.

* * *
Kiedy tylko zabrzmia³a ostatni raz metaliczna melodia oznajmiaj¹ca koniec lekcji

wybieg³em  z  klasy  i  pogna³em  prosto  do  biblioteki.  Nie  by³o  sensu  czekaæ
na autobus, biegn¹c by³em tam w 5 minut.

Wbieg³em zdyszany do holu wspania³ego gmachu. Widzia³em, ¿e przestraszy
³em pani¹ Brygidê. Biedna staruszka, jestem jej jedynym odwiedzaj¹cym,  a jeszcze
j¹ przyprawiê o zawa³. Grzecznie siê przywita³em i nie zastanawia³em siê d³ugo
gdzie chcê siê udaæ. Od razu zamaszystym krokiem podszed³em  do dzia³u o historii
odkryæ morskich. Nie musia³em  d³ugo  szukaæ,  by³a  na widoku. Wielka  ksi¹¿ka
o  odkryciu  Ameryki  przez  Krzysztofa  Kolumba.  Ciê¿ko  oddychaj¹c  usiad³em
na pod³odze, opieraj¹c siê jak zawsze o rega³ i przekartkowa³em ksi¹¿kê do momentu
kiedy to Kolumb zacz¹³ zbli¿aæ siê do Ameryki, choæ sam jeszcze o tym nie wiedzia³.
Zacz¹³em czytaæ i da³em siê poch³on¹æ. I nagle to poczu³em. Lekkie ko³ysanie�
no, mo¿e  jednak  nie  takie  lekkie. Mocno  buja³o mnie w  ró¿ne  strony. Wsta³em
z drewnianej pod³ogi i od³o¿y³em ksi¹¿kê na miejsce. Rozejrza³em siê dok³adnie,
by  okre�liæ  gdzie  mogê  siê  znajdowaæ.    Nad  sob¹  mia³em  drewniany  sufit.
£adowania. No jasne. Nikogo wiêcej tutaj nie by³o.

Szybko ruszy³em ku schodom prowadz¹cym na pok³ad statku. Mia³em nadziejê,
¿e  znajdujê  siê  na  Santa  Marii  i  bêdê  móg³  spotkaæ  samego  Kolumba.  Kiedy
znalaz³em siê na górze pierwsze, na co zwróci³em uwagê, to dono�ny d�wiêk fal
rozbijaj¹cych siê o burty statku i zapach soli. Statek by³ wielki, a dooko³a krz¹ta³o
siê sporo ludzi. Ka¿dy co� robi³. Ka¿dy co� krzycza³, ¿e nale¿y wykonaæ. Spojrza³em
na miejsce gdzie powinien byæ ster. I zobaczy³em go. To na pewno by³ Kolumb,
nie mia³em ¿adnych w¹tpliwo�ci.

Hej, majtek! Chod� tutaj szybko! � no nie� znów mnie wziêto za kogo� innego.
Ale  to  chyba  nawet  lepiej. Nie  chcê  zostaæ  z³apany,  zwi¹zany  i  zamkniêty  pod
pok³adem. Podbieg³em do sporego mê¿czyzny, który mnie wo³a³.

 Co trzeba zrobiæ? � zapyta³em bez wahania.
 Trzymaj to i uwa¿aj, jest bardzo delikatny. Zanie� kapitanowi na mostek.
Przedmiot, który dosta³em to nie by³o nic innego jak sekstans. Przyjrza³em mu

siê  dok³adnie  i  by³em  pe³en  podziwu  dla  tego  urz¹dzenia.  Od  razu  pobieg³em
na mostek. Nie mog³em mieæ wiêkszego szczê�cia.
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 Kapitanie, sekstans dla pana  zawo³a³em bêd¹c ju¿ na mostku.
 Jak to sekstans? Ja nie chcia³em sekstansu. Co za g³upcy. Nie potrzebny mi

teraz. Leæ powiedz temu idiocie, ¿e mia³ mi podaæ� Chwila, a kim ty jeste�? Nie
jeste� majtkiem, którego wzi¹³em w tê wyprawê � g³o�no prze³kn¹³em �linê.

 No, ja� eee  jestem 

 Mniejsza o to. No nic. Widzisz to? To Indie. Odnale�li�my morsk¹ drogê
do Indii.

A no. Niesamowity l¹d. � W ostatnim momencie powstrzyma³em siê, by nie
poprawiæ samego Krzysztofa Kolumba. Poniewa¿ tak naprawdê byli�my w strefie
morskiej Ameryki, ale on nie móg³ o tym wiedzieæ.

Nagle dostrzeg³em na brzegu ludzi i ³odzie. Tubylcy zaczêli siê do nas zbli¿aæ
zaciekawieni  wielko�ci¹  okrêtu  flagowego.  Nie  wierzy³em  w³asnym  oczom,
by³em �wiadkiem odkrycia Ameryki.

A o to i Indianie. Spu�ciæ ma³e statki, 20 osób schodzi ze mn¹ na l¹d. M³ody
je�li masz ochotê, szybko siê zbieraj, zobaczymy co tam znajdziemy.

 Oczywi�cie, ¿e mia³em ochotê, ale wiedzia³em, ¿e jestem ju¿ tu za d³ugo.
Zaczyna³o mi siê robiæ ciemno przed oczami. W rêkach nadal mia³em sekstans.

Podnios³em siê z sykiem z pod³ogi. G³owa mi pêka³a. Chyba mia³em chorobê
morsk¹. To wszystko takie niezwyk³e. Rozejrza³em siê dooko³a siebie i zauwa
¿y³em le¿¹cy przy drugim regale sekstans. Zacz¹³em siê �miaæ sam do siebie.
Szybko pozbiera³em swoje rzeczy i skierowa³em siê do wyj�cia. By³a dopiero 17,
ale nie chcia³em siedzieæ w tym miejscu wiedz¹c jak¹ ma cudown¹ moc.

Nagle przed samymi drzwiami zatrzyma³a mnie pani Brygida.
 Aaronie, móg³by� podej�æ do mojego biura na zapleczu? � Biuro na zapleczu?

Pierwszy raz o nim s³yszê, no ale to pani Brygida zawsze by³¹ ciut tajemnicz¹ kobiet¹.
Nie my�l¹c za wiele poszed³em za ni¹ do gabinetu na ty³ach biblioteki.

Znalaz³em  siê  w  do�æ  dziwnym  pomieszczeniu.  Jego  powierzchnia  by³a
znacznych rozmiarów. Ciê¿ko by³o nazwaæ ten pokój �biurem�. Przypomina³ raczej
graciarnie. Wszêdzie by³o pe³no starych ksi¹¿ek, ale co najdziwniejsze,  w ró¿nych
miejscach  le¿a³y  antyki.  I  to  nie  byle  jakie,  by³y  to  przedmioty  z  wielkich
staro¿ytnych  cywilizacji, wypraw morskich  i wiele  innych,  których  nie mog³em
zidentyfikowaæ. Teraz wiedzia³em na pewno. Pani Brygida spa³a w tej bibliotece.
Na drugim koñcu �biura� by³o zorganizowane prowizoryczne mieszkanie. W jednym
k¹cie sta³o staromodne metalowe ³ó¿ko z grubym materacem. Dalej by³ ma³y aneks
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kuchenny,  ze  sto³em,  przy  którym  sta³y  dwa  krzes³a.  Widaæ  by³o  te¿  drzwi,
za którymi na pewno znajdowa³a siê urz¹dzona   w podobnym starym stylu ³azienka.
By³o te¿ oczywi�cie kilka szafek i du¿a szafa, w których, mog³em siê za³o¿yæ, by³y
ubrania pani Brygidy.

 Aaronie   zaczê³a lekko pani Brygida � od jak dawna wchodzisz w �wiat
ksi¹¿ek? � kompletnie nie spodziewa³em siê tego pytania. Sk¹d ona mog³a o tym
wiedzieæ? Przecie¿ to by³ dopiero mój drugi raz.

 Ja �  zastanawia³em siê czy lepiej nie by³o by sk³amaæ.  To mój drugi raz.
Pani Brygido, ja nie chcia³em zrobiæ nic z³ego. To samo siê wydarzy³o. Spokojnie
czyta³em i nagle siê tam znalaz³em, my�la³em czy pani o to nie spytaæ, ale�

 To by³o zbyt nieprawdopodobne? � spyta³a z tajemniczym u�miechem na ustach.
 Tak. Móc zobaczyæ to wszystko z tak bliska. I to jeszcze w momencie, kiedy

to siê dzia³o.
 Doskonale ciê rozumiem Aaronie. Sama tego do�wiadczy³am. W zasadzie

ka¿dy poprzedni pracownik tej biblioteki móg³ na w³asnej skórze tego doznaæ.
Nie mog³em uwierzyæ w to, co s³ysza³em.
 Widzisz  te  wszystkie  rzeczy,  które  s¹  w  tym  pokoju?  To  w³a�nie  moi

poprzednicy i ja poprzynosili�my ze swoich podró¿y w �wiat ksi¹¿ek.
 Ale jak to jest mo¿liwe? Przecie¿ takie rzeczy nie dziej¹ siê wszêdzie.
 To ta biblioteka. Wiedzia³e� ¿e powsta³a za czasów, kiedy ludzie jeszcze

naprawdê cenili ksi¹¿ki? � przytakn¹³em. � A wiêc kiedy czasy siê zmieni³y ten
budynek zrobi³ wszystko, by tylko pozostaæ nienaruszonym. Tak d³ugo, jak kto�
chce tu pracowaæ,  tak d³ugo z nim nic nie mo¿e siê staæ. Dlatego te¿ wybiera
on od  setek  lat  kolejnych bibliotekarzy,  kiedy  to na poprzedników nadchodzi
ich kres. Mój czas siê koñczy, a najwyra�niej Ty zosta³e� wybrany na mojego
nastêpcê.

 Nastêpcê? Zawsze chcia³em tu pracowaæ, ale nie s¹dzi³em, ¿e to biblioteka
mnie  zatrudni.  Bardziej  liczy³em  na  jaki�  urz¹d,  czy  co�  w  tym  stylu �
próbowa³em ¿artowaæ.

 ¯ycie jest pe³ne niespodzianek. A co do twojego �wchodzenia� w �wiat ksi¹¿ek�
Mam niestety smutn¹ wiadomo�æ. Cofn¹æ siê mo¿esz tylko 7 razy. Potem ju¿ nigdy
ci siê to nie przydarzy, wiêc wybieraj rozwa¿nie. I zadbaj  o pami¹tki. To ty wybierasz
kiedy chcesz wróciæ, ale twa podró¿ nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 48 godzin.

Podziêkowa³em  pani  Brygidzie  i  uda³em  siê  do  wyj�cia.  Musia³em  sobie
to wszystko dok³adnie przemy�leæ. Biblioteka, która �¿yje�? Nie, to raczej z³e okre�
lenie,  ale  nie mia³em  lepszego. Ten budynek� on wybiera³  swoich opiekunów.
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Naprawdê  chcia³em  byæ  pracownikiem  tej  biblioteki,  ale  nigdy  nie  my�la³em,
¿e biblioteka chce ¿ebym to ja siê ni¹ zajmowa³. Mia³em mieszane uczucia. Z jednej
strony bardzo mnie to cieszy³o, ale co to oznacza³o dla mnie? Czy mia³em zostaæ
ju¿ na zawsze w tej bibliotece?

Kiedy  wróci³em  do  domu  by³a  ju¿  dziewi¹ta  wieczorem. Matka  bêdzie  z³a.
Nie  by³o mnie  na  obiedzie.  Postanowi³em  siê  jej  nie  pokazywaæ  na  oczy,  tylko
od  razu  udaæ  siê  do  swojego  pokoju.  Niestety  mój  plan  zosta³  zburzony  zaraz
po otwarciu drzwi domu. Na korytarzu sta³ ojciec. Nie mog³em uwierzyæ w³asnym
oczom. Nie by³o go w domu od 2 lat.

 Tato�  nie by³em w stanie nic wiêcej powiedzieæ.
 Aaron    w jego g³osie by³o s³ychaæ charakterystyczn¹ dla niego ekscytacjê �

�wietnie, ¿e ju¿ jeste�. Idziemy na rodzinn¹ kolacjê do miasta. Cieszysz siê prawda?
 Tak. Oczywi�cie. Ale jak to siê sta³o, ¿e jeste� w domu? � nadal nie wierzy³em

w³asnym oczom. Mój ojciec, który by³ najbli¿szym mi cz³onkiem rodziny, nareszcie
do mnie wróci³.

 Wyja�niê  ci  wszystko  na  miejscu.  Matka  te¿  jeszcze  o  niczym  nie  wie.
Ale jestem pewien, ¿e bêdziecie zadowoleni.

Nie w¹tpiê�  ruszy³em do swojego pokoju, w celu przebrania siê, a nie ukrycia.
Pojechali�my  do  najlepszej  restauracji  w  mie�cie.  Ka¿dy,  kto  co�  znaczy³

w naszej spo³eczno�ci, jada³ tu co najmniej raz w miesi¹cu. My jadali�my   tu 5 razy
w roku. Ale nigdy z ojcem. To pierwszy raz od dawna kiedy gdziekolwiek z nami
wyszed³. By³em niezwykle ciekawy tych �dobrych wie�ci�. Kiedy ju¿ dostali�my
nasze zamówienie ojciec d³ugo nie zwleka³ z tematu.

 A wiêc. Moja dobra wiadomo�æ � zrobi³ krótk¹ pauzê dla wywarcia napiêcia
 dosta³em awans � nie wiedzia³em co to oznacza³o, ale nie musia³em d³ugo czekaæ
na wyja�nienia. Ojciec kontynuowa³ � najpro�ciej mówi¹c, od jutra bêdê w domu
ca³y czas. Moje nowe zajêcie polegaæ bêdzie g³ównie na pracy w domu.

 Tato, to fantastycznie. Wiêc znów bêdziemy razem wyje¿d¿aæ? � naprawdê
siê cieszy³em. Mia³em odzyskaæ przyjaciela.

 Tak Aaronie, to siê te¿ z tym wi¹¿e. Wiedzia³em, ¿e siê ucieszysz. A jak szko³a
Aaronie? Ju¿ wiesz do jakiej firmy bêdziesz sk³ada³ aplikacjê? � serce mi zamar³o
w piersi. A wiêc matka nic mu nie powiedzia³a o moich planach� no, chyba sobie
ze mnie ¿artujecie� i ja mam mu teraz powiedzieæ, ¿e nie podzielam jego fascynacji
nowoczesn¹ technik¹?
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 Tato, ja my�la³em�  nie wiedzia³em jak mam mu to przekazaæ � Nie chcê
aplikowaæ do ¿adnej firmy. Chcia³bym�  w tym momencie matka mi przerwa³a.

 Twój ukochany synek uzna³ za stosowne, zlekcewa¿enie naszej ciê¿kiej pracy
w³o¿onej  w  jego  dobre  elektroniczne  wykszta³cenie  i  postanowi³  zostaæ  biblio
tekarzem. Chce  ca³e  dnie  spêdzaæ w  tym  starym budynku przy  placu  g³ównym.
Kto� tam w ogóle jeszcze chodzi?

 Och. To raczej niespotykane zajêcie w tych czasach synu. Jeste� w stanie siê
z tego utrzymaæ? � to by³o dziwne, ojciec wydawa³ siê� szczê�liwy?

 Tak. Wyp³ata nie jest niska, a do tego biblioteka ma w swoim gmachu ma³e
mieszkanie do u¿ytku bibliotekarza, je�li bêdê go potrzebowaæ.

 No, to dobrze, ¿e masz konkretny plan. Bardzo mnie to cieszy. Ale bêdziesz
w stanie czasem ze staruszkiem wyjechaæ gdzie� za miasto? Mam ochotê uwolniæ
siê od tego wszystkiego. Co ostatnio ciekawego przeczyta³e�?

Matka by³a chyba  jeszcze bardziej zdziwiona, ni¿  ja. Mój ojciec, albo  raczej
osoba,  która  przy  nas  siedzia³a,  nie  zachowywa³  siê  jak �mój�  ojciec,  którego
pamiêta³em  sprzed  dwóch  lat.  Bardziej mnie  to  cieszy³o,  ni¿ martwi³o. Mia³em
nowego kompana. Z tego, co zrozumia³em, chcia³ nie tylko spêdzaæ ze mn¹ czas,
ale  i  zacz¹æ  dzieliæ  ze  mn¹  wspólne  pasje.  Zacz¹³em  z  nim  rozmawiaæ
o  najró¿niejszych  ksi¹¿kach,  które  ostatnio  czyta³em.  Wydawa³  siê  naprawdê
zainteresowany tym tematem.

* * *
Mija³y kolejne dni,  a  ja od dawna nie by³em w bibliotece,  czu³em siê  z  tym

naprawdê  �le.  Czemu  przesta³em  tam  chodziæ?  Nie  znalaz³em  racjonalnego
wyja�nienia. Dlatego postanowi³em, ¿e sobotê, zamiast na leniuchowaniu w domu,
spêdzê w bibliotece. Zebra³em kilka ksi¹¿ek do oddania i ruszy³em do tak dobrze
znanych mi murów.

 Dzieñ dobry pani Brygido � zawo³a³em od samych drzwi w g³¹b biblioteki.
 Witaj Aaronie. Zaraz do Ciebie przyjdê, muszê tylko od³o¿yæ kilka ksi¹¿ek 

na pewno by³y to ksi¹¿ki, które sama czyta³a, nie s³ysza³em by kto� tu by³ w ostatnim
czasie.

 Bêdê w dziale  literatury  fantasy �  ruszy³em w  ju¿ dawno wybranym
kierunku.

Nie chcia³em dzisiaj cofaæ siê w przesz³o�æ. Pani Brygida nic nie mówi³a, ¿e jest
mo¿liwe wej�æ te¿ w ksi¹¿ki z fikcyjn¹ histori¹. Uzna³em wiêc, ¿e jest to zwyczajnie
nie  mo¿liwe.  Nie  mog³em  siê  bardziej  pomyliæ.  Ju¿  po  chwili  ow³adnê³o  mn¹
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uczucie chwilowego otêpienia, wiedzia³em co siê dzieje. Zaraz znajdê siê w ksi¹¿ce,
któr¹ w³a�nie czyta³em. By³ do �Intruz� Stephenie Meyer, jedna z moich ulubionych
ksi¹¿ek. W³a�nie czyta³em fragment, w którym Wanda wpada³a w rêce rebeliantów.
Znajdowa³em  siê w  górskich  tunelach. Dok³adnie wiedzia³em  co  to  za miejsce.
W³a�nie  tak wyobra¿a³em sobie zawi³¹ konstrukcje, która powsta³a w  litej  skale
przy pomocy si³ natury. Przed sob¹ widzia³em grupê eskortuj¹c¹ Wandê do jej celi.
Postanowi³em ruszyæ za nimi. Zdziwi³o mnie, ¿e nikt nie zwróci³ na mnie uwagi.
Mijani  ludzie  pozdrawiali  mnie  skinieniem  g³owy.  Ale  najdziwniejsze  by³o  to,
¿e trzyma³em w rêce broñ paln¹.

 Aaron  twardy g³os zwróci³ siê bezpo�rednio do mnie. Sk¹d on wiedzia³  jak
ja siê nazywam?  jako pierwszy stoisz na warcie. Za kilka godzin przy�lê twojego
zmiennika.

 Taak jest!  j¹ka³em siê, nie wiedz¹c co jeszcze mia³bym powiedzieæ.
Ca³a reszta ruszy³a d³ugim, kamiennym korytarzem zapewne do swoich pokoi,

aby  odpocz¹æ.  Zosta³em  sam  przed  wej�ciem  do  prowizorycznej  celi  g³ównej
bohaterki powie�ci.

 Hej�  odezwa³em siê, nie bardzo wiedz¹c co w³a�ciwie wyprawia³em.
Odpowiedzia³a mi cisza. Wanda nieznacznie zmieni³a pozycjê.
 Pewnie siê boisz, co? Obiecujê, ¿e nie stanie ci siê krzywda. Wiem to na pewno.
 Niby  sk¹d?  Sprawiali�cie  inne  wra¿enie  wcze�niej  cholera�  znów  siê

wpakowa³em w  k³opoty.  Ju¿  lepiej  nie  bêdê  siê  odzywa³,  to  stawia mnie  tylko
w z³ym �wietle. Odsta³em jeszcze 2 godziny, moje miê�nie strasznie zesztywnia³y.

Pojawi³ siê mój zmiennik. Szybkim krokiem oddali³em siê od celi Wagabundy.
�le siê czu³em wiedz¹c, ¿e nie nale¿ê do tej historii i mog³em tutaj co� zmieniæ.
Wola³em nie ryzykowaæ ewentualnych zmian w wizji autorki.

Znalaz³em ustronne miejsce i uzna³em, ¿e chcê wracaæ. Nie mog³em tutaj zostaæ.
Nie by³em na to przygotowany. Mocno �cisn¹³em broñ i skupi³em siê na powrocie.
Chwilê potem siedzia³em znów w bibliotece. Obok mnie le¿a³ ten nieszczêsny karabin.
No, piêknie. I co ja powiem pani Brygidzie? �A tak, jakby by³em w fikcyjnej historii
i wzi¹³em na pami¹tkê broñ do kolekcji.� Raczej nie bêdzie z tego zadowolona.

Dobrze, ¿e ju¿ wróci³e�. My�la³am, ¿e postanowi³e� tam spêdziæ limit 48 godzin
� za�mia³a siê pani Brygida.

Przysiêgam,  ta  kobieta  jest  dla mnie  jedn¹ wielk¹  zagadk¹,  której  nigdy  nie
mia³em rozwi¹zaæ. Nie zdziwi³ jej nawet widok broni na stole.
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 A wiêc ju¿ wiesz, ¿e w fikcjê literack¹ te¿ mo¿esz siê �cofn¹æ�. Nie chcia³am
ci  psuæ niespodzianki,  dlatego nic  nie  powiedzia³am � u�miechnê³a  siê  do mnie
ukazuj¹c  szereg  równych  zêbów. �  Przynios³am  ciep³¹  herbatê  i  ciasteczka.
Na pewno zg³odnia³e�, nie by³o ciê kilka godzin.

Zacz¹³em  z  ni¹  rozmawiaæ  o  wchodzeniu  w  �wiat  ksi¹¿ek.  Pani  Brygida
wyja�ni³a mi, ¿e jest mo¿liwe udanie siê do ka¿dej historii z ksi¹¿ek, które nale¿¹
do biblioteki. By³em wniebowziêty  t¹ mo¿liwo�ci¹.  Jednak wiedzia³em, ¿e bêdê
móg³ udaæ siê w tê podró¿ jeszcze tylko 4 razy. Podziêkowa³em za poczêstunek,
zabra³em kilka ksi¹¿ek do przeczytania  i uda³em siê do domu.

* * * * *
Ta historia mia³a miejsce 3 lata temu. W ci¹gu tych trzech lat odby³em jeszcze

4 podró¿e w �wiat ksi¹¿ek. Dok³adnie wybra³em miejsca, w które chcia³em siê udaæ.
Nie ¿a³ujê niczego, co tam robi³em. Wiem, ¿e nabyte wspomnienia nigdy mnie nie
opuszcz¹. Pani Brygida umar³a chwilê po tym, kiedy skoñczy³em szko³ê. Kilka dni
po jej pogrzebiê obj¹³em stanowisko bibliotekarza. Teraz to ja czekam na swojego
nastêpcê i wiem, ¿e go znajdê. Mam trzech sta³ych odwiedzaj¹cych. Jest to bardzo
pocieszaj¹ce, poniewa¿ ze starych zapisków pani Brygidy wyczyta³em, ¿e by³em
jej jedynym go�ciem w ci¹gu ostatniego roku jej ¿ycia.

Kiedy my�lê o tym co mi siê przytrafi³o, dochodzê do wniosku, ¿e bardzo siê
myli³em.  Ta  biblioteka �nie  ¿yje�.  Jest  ona  swego  rodzaju  bram¹. W my�lach,
otwieraj¹c  jej  drzwi,  nazywam  j¹ �bram¹  w  czasie�.  Teraz  to  dostrzegam.
Jak  ksi¹¿ki,  które  siê  tu  znajduj¹  pozwalaj¹  ka¿demu  odbyæ  tak¹ �podró¿�
jakiej ja do�wiadczy³em. Ksi¹¿ki historyczne cofaj¹ nas do prawdziwych zdarzeñ,
a  te  fikcyjne  do wizji  autora,  która  pozwala  nam wyruszyæ  tak¿e w  przysz³o�æ.
Z nikim do tej pory nie podzieli³em siê moimi przemy�leniami� jak na razie.

Odwracam g³owê na d�wiêk otwieranych drzwi. Staje w nich ma³a dziewczynka,
na oko oko³o 7 lat. U�miecham siê do niej przyja�nie.

 Cze�æ Wanessa! � to w³a�nie moja najwiêksza nadzieja. � Co chcia³aby� dzisiaj
poczytaæ? Niedawno znalaz³em bardzo fajne ksi¹¿ki i nawet maj¹ obrazki.

 Ma³a siê u�miecha i wiem, ¿e nie mo¿e siê doczekaæ kiedy bêdzie na tylko du¿a,
aby zacz¹æ mi pomagaæ w bibliotece.
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III nagroda w kat. m³odzie¿y

Biblioteka jest bram¹ czasu

Spokój,  cisza,  zafrapowanie  czy  po  prostu  ksi¹¿ki.  Czy¿  nie  z  tymi w³a�nie
okre�leniami  kojarzymy  bibliotekê?  Wszystkie  te  spostrze¿enia  s¹  prawid³owe,
jednak nieco powierzchowne. W dobie XXI wieku, gdy czêsto chêtniej,  a w³a�ciwie
wygodniej  jest  zajrzeæ  na  forum internetowe,  ni¿  sprawdziæ  jak¹�  informacjê
w ksi¹¿ce, tudzie¿ w s³owniku, zamiast siêgn¹æ po intryguj¹cy i zapieraj¹cy dech
w piersi krymina³, czy chocia¿by wzruszaj¹c¹ powie�æ, przeciêtny cz³owiek wybiera
serial z oczywist¹ fabu³¹. Oczywi�cie nie ma w tym nic z³ego, korzystajmy z tego,
co  nam  postêp  techniczny  daje,  jakich  mo¿liwo�ci  nam  dostarcza,  jednak  nie
zapominajmy o dobrach, jakie ju¿ posiadamy. W istocie tyle siê s³yszy o nowym
modelu telefonu albo najnowszych grach, a co z ksi¹¿kami? Czy me s¹ one lekko
pomijane?  Odnoszê  wra¿enie,  ¿e  niewielka  czê�æ  moich  znajomych  siêga
po tradycyjn¹ formê dzie³a literackiego. Uwa¿am, ¿e jest ogromna ró¿nica miêdzy
ebookiem  a  wersj¹  papierow¹.  Ta  druga  jest  o  wiele  bardziej  klimatyczna  
dotykaj¹c kartki, czuj¹c ich zapach, poch³aniam ka¿de s³owo i prawdziwie wczuwam
siê w opowie�æ. Za to w³a�nie tak bardzo kocham ksi¹¿ki. No i bibliotekê oczywi�cie.
Bo jest to przede wszystkim miejsce magiczne. Wchodz¹c tam, mo¿na powiedzieæ,
¿e wchodzimy  do  istnej  �wi¹tyni wiedzy;  znajdziemy  tam  odpowiedzi  na  nasze
pytania, lekarstwo na nudê, sposób na chwilowe oderwanie siê od rzeczywisto�ci
i  relaks. Tak w³a�nie  ja postrzegam  to niezwyk³e miejsce. Czytanie odci¹ga nas
(w dobrym tego s³owa znaczeniu) od wspó³czesno�ci i sprawia, ¿e przenosimy siê
w inny wymiar. Czy¿ to nie wspania³e?

By³  pi¹tek,  koñczy³am  lekcje  o  czternastej  piêtna�cie.  Na  kilka minut  przed
koñcem zajêæ obserwowa³am, jak rówie�nicy pakuj¹ ksi¹¿ki do plecaków, niektórzy
notuj¹ pracê domow¹, a kto� z niecierpliwo�ci¹ wpatruje siê w zegarek, zupe³nie
jakby mia³o to sprawiæ, ¿e dzwonek szybciej zadzwoni. Pelagia  kole¿anka z ³awki
 po cichu odlicza³a sekundy do koñca; lubiê kiedy to robi. Dociera do mnie wtedy,
¿e za moment opuszczê szko³ê i bêdê mog³a zaj¹æ siê tym co kocham  czytaniem i
pisaniem opowiadañ oraz sportem.

Tu¿ po upragnionym sygnale za³o¿y³am torbê na ramiê i wysz³am energicznym
krokiem z klasy. Jestem na tyle szczê�ciar¹, ¿e w ch³odne i ponure jesienne dni nie
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muszê wracaæ do domu na piechotê; przyje¿d¿a po mnie tata. To wspania³y cz³owiek.
Niesamowicie  rodzinny,  najlepszy  w  opowiadaniu  dowcipów  oraz  poprawianiu
humoru. Kiedy tylko otworzy³am drzwi, us³ysza³am dobiegaj¹cy z samochodu niski,
mêski g³os modnie ubranego mê¿czyzny, z krótkimi, ciemnymi w³osami, niebieskimi
oczami zas³oniêtymi okularami przeciws³onecznymi, mimo ¿e nie by³y one koniecz
ne zwa¿aj¹c na pogodê � no, ale tak jest przecie¿ �fajniej�.

 Cze�æ m³oda! Wsiadaj  szybko, muszê  pilnie  jechaæ  do  firmy  powiedzia³
stanowczo, a zarazem niezwykle ciep³o tata.

 No ju¿, ju¿ wsiadam  odpar³am z u�miechem.
 Zosiu, wysadzê Ciê ko³o centrum., w innym wypadku nie zd¹¿ê na to spotkanie

z klientem  poinformowa³ mnie mój sta³y kierowca.
 Dobrze  oznajmi³am  i tak mia³am zamiar i�æ do biblioteki, a stamt¹d bêdê

mog³a i�æ na trening. Opar³am g³owê o szybê, koñcz¹c wypowied� i zrobi³am siê
zmêczona jeszcze bardziej ni¿ chwilê temu.

W  radiu  lecia³ mój ulubiony kawa³ek. Liczy³am,  ¿e mnie pobudzi. W koñcu
niebawem mia³am mieæ zajêcia,  a przed  tym chcia³am  jeszcze chwilê po�wieciæ
na  czytanie,  wiêc  nie  mog³am  byæ  �pi¹ca.  Po  kilkuminutowej  przeja¿d¿ce  tata
zatrzyma³ siê przy Miejskim Centrum Kultury, po¿egna³ siê ze mn¹, a ja posz³am
w stronê budynku. To szalenie fascynuj¹ce, ¿e gmach ten powsta³ w zamierzch³ej
przesz³o�ci.  Zawsze  przechodz¹c  obok  niego,  przygl¹dam  mu  siê  uwa¿nie
i  wyobra¿am  sobie  przodków ¿yj¹cych  tu  dawno,  dawno  temu.  Przede  mn¹
znajdowa³a  siê moja  ulubiona  czê�æ  budynku. Kieruj¹c  siê  ku  niej, wita³am  siê
z pani¹ za biurkiem. Ta kobieta to pani Ela. Jest bibliotekark¹ w �rednim wieku,
z promiennym u�miechem, która zna chyba ka¿d¹ mo¿liw¹ ksi¹¿kê, a gdy nie wiesz,
po jak¹ siêgn¹æ zawsze chêtnie pomo¿e i u³atwi wybór.

 Dzieñ dobry!  Przywita³am siê.
 Witam  panienkê,  a  co  dzisiaj  czytamy?  zapyta³a  Pani  Ela,  poprawiaj¹c

okulary na nosie.
 Zobaczê, które z tych dzie³ wpadnie mi w oko. Nie wiem, na jak¹ lekturê mam

ochotê, jednak liczê, ¿e bêdzie w niej co� intryguj¹cego.
 W takim razie udaj siê do dzia³u na koñcu sali  powiedzia³a pani z u�mie

chem, mocno mru¿¹c oczy.
 Zaraz,  zaraz.,,  ale  na  koñcu  sali  jest  dzia³  z  ksi¹¿kami  historycznymi.

Ju¿  mia³am  dzisi¹  lekcjê  o  przesz³o�ci  i  to  mi  w  zupe³no�ci  wystarczy.
Ma³o  brakowa³o,  a  bym  zasnê³a.  Dziêkujê  za  radê, ale  raczej  nie  skorzystam 
odpar³am z ¿artem, a jednak wci¹¿ uprzejmie.
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W ka¿dym razie mi³ej lektury ¿yczê.
Wymieni³y�my siê u�miechami i posz³am w kierunku dzia³u m³odzie¿owego.

Rozgl¹daj¹c siê po pomieszczeniu mo¿na by³o dostrzec panuj¹c¹ w nim niezwyk
³o�æ. Zupe³nie jakby czas tu siê zatrzyma³. Biblioteka ta zosta³a wybudowana ju¿
w XIX wieku, wszystkie kolumny, schody, niektóre rega³y przetrwa³y do naszych
czasów, nowe za� zosta³y wykonane na wzór starych. Jednak moj¹ najwiêksz¹ uwagê
przyci¹ga³y schody. Czytelnia by³a dwupiêtrowa, a przej�cie na górê wi¹za³o siê
ze  spacerem  po  dawnych  p³ytkach,  nad  którymi  wisia³y  imponuj¹ce  obrazy.
Przypomina³y  mi  nieco  wystrój  jednej  klatki  schodowej  z  popularnej  ksi¹¿ki
o czarodziejach.

 Có¿ za krasny dzieñ, szkoda ino, ¿e nowin musimy zasiaæ  rzeki mê¿czyzna.
 Ano racja. Zaw¿dy jaka� robota jest  odpowiedzia³a jaka� pani.
Z niedowierzaniem przys³uchiwa³am siê krótkiej wymianie zdañ trzymaj¹c

ksi¹¿kê o wampirach, bardzo popularn¹ w ostatnim czasie. Nie odk³adaj¹c lektury,
rozejrza³am siê w kierunku, z którego dochodzi³y g³osy. Nikogo poza nin¹ jednak
nie by³o w pobli¿u. Poczu³am siê dziwnie, ogarnê³a mnie niepewno�æ w zwi¹zku
z  ty..,  ¿e  s³ysza³am  rozmowê  ludzi,  których  widocznie  nie  by³o  w  pobli¿u.
Aby zaj¹æ my�li czym� innym postanowi³am rozpocz¹æ czytanie �Wampirzych
Opowie�ci�. Nie mog³am uwierzyæ w³asnym oczom. W mojej g³owie pojawi³o
siê jedno nurtuj¹ce pytanie: jak? Powie�æ trzymana w moich rêkach to �Dawny
�wiat�, a na zniszczonej czasem ok³adce widnia³a para m³odych ludzi. Otwo
rzy³am j¹ i przeczyta³am pierwsze zdanie, które brzmia³o nastêpuj¹co:

�Dziêki tej ksi¹¿ce czytelnik pozna ¿ycie �redniowiecznych mieszczan i dowie
siê, jak bardzo zmieni³y siê ich ¿yciowe nawyki a¿ do naszych czasów, czyli miêdzy
XV a XIX wiekiem. Mi³ego czytania i pog³êbiania wiedzy. Ksi¹¿ki  to �wi¹tynia
wiedzy, niechaj przysz³e pokolenia o tym pamiêtaj¹�.

 Co  siê  ze  mn¹  dzieje?  Sk¹d  mam  tê  ksi¹¿kê?  Powiedzia³am  i  usiad³am
na pod³odze, zupe³nie jakby te pytania mnie przygniot³y.

Dzie³o literackie trzymane w mojej rêce znów zmieni³o swoj¹ postaæ. Tym razem
ju¿  mniej  mnie  to  zdziwi³o.  Pomy�la³am,  ¿e  w  tym  miejscu  ju¿  nic  mnie  nie
zaskoczy,  a  tak¿e,  ¿e  skoro  ju¿  tu  jestem  przeczytam  ksi¹¿kê,  któr¹  trzymam.
Wsta³am  z  pod³ogi  i  zaczê³am  i�æ  w  stronê  wygodnych  foteli  znajduj¹cych  siê
w dziale z dokumentami. Egzemplarz trzymany przeze mnie nie przypomina³ ¿adnej
innej ksi¹¿ki, jak¹ w ¿yciu widzia³am. Ok³adka by³a pe³na tajemniczo�ci. Nie wid
nia³o na niej nic poza liter¹ �B� oraz ciemnym t³em. Czuæ by³o, ¿e ma ju¿ swoje
lata, ale by³a w �wietnym stanie. Nie mog³am siê doczekaæ, a¿ dowiem siê, co kryje
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w �rodku, dlatego otworzy³am  j¹  jeszcze,  zanim dosz³am do najwygodniejszego
miejsca w pomieszczeniu. Nagle poczu³am. dreszcz na piecach. Do dzisiaj nie wiem
czy to moja wyobra�nia, czy po otwarciu ksi¹¿ki poczu³am czyj¹� rêkê na ramieniu.
Pomy�la³am  wtedy,  ¿e  na  pewno  ju¿  sobie  wkrêcam  po  wcze�niejszych
irracjonalnych  zdarzeniach.  Pierwsze  zdania  brzmia³y: �Witaj  czytelniku,  jeste�
szczê�ciarzem. wybieraj¹c tê w³a�nie ksi¹¿kê�.

 To raczej ksi¹¿ka wybra³a mnie, a nie ja j¹  za�mia³am siê.
Wtedy  w³a�nie  dotar³am  do  upragnionego  miejsca  w  dziale  z  powie�ciami

dokumentalnymi. Zajê³am miejsce i wróci³am do czytad³a. Kolejne wersy sk³ada³y
siê  z  takich  oto  zdañ: �Nie musisz  czytaæ  jej  od  pocz¹tku.  Radzê  zdaæ  siê  na  los
i korzystaæ z niezwyk³ego potencja³u ksi¹¿ki. U¿ywaj jej m¹drze i baw siê dobrze. Two
ja podró¿ rozpocznie siê jedynie, gdy uwierzysz w moc niego dzie³a. Powodzenia.�

Powodzenia?  Nie  s¹dzicie,  ¿e  to  do�æ  specyficzne  wyra¿enie  na  pocz¹tek
ksi¹¿ki? By³am ogromnie ciekawa, co siê kryje w kolejnych rozdzia³ach. Zaczê³am
od przekartkowania utworu. By³o to niesamowicie intryguj¹ce prze¿ycie zwa¿ywszy
na to, ¿e s³ysza³am, ka¿d¹ rozmowê opisywanego dialogu, z jednej ze stron wysypa³
siê zagadkowy py³, a gdy przewróci³am na inn¹, widzia³am, jak obrazki siê ruszaj¹.
Pani na  jednym z nich macha³a do mnie,  jakby chcia³a mnie do siebie zaprosiæ.
Ostatnie  strony  by³y  �nie¿nobia³e, w  porównaniu  do  poprzednich wydawa³y  siê
czystsze. S³owa widniej¹ce na niej by³y dla mnie niezrozumiale. Widzia³am tê stronê
jak przez mg³ê. Uzna³am, ¿e ksi¹¿ka nie chce, ¿ebym zaczê³a w tym miejscu, wiêc
otworzy³am j¹ mniej wiêcej w po³owie. Ze strony wy³ania³a siê woñ ciep³ego chleba.
Dotykaj¹c kartki, czu³am jej ciep³o  i widzia³am,  jak paruje. Zafascynowana  tym
do�wiadczeniem zaczê³am czytaæ.

�Dwór zamo¿nych zielarzy znajdowa³ siê w samym �rodku lasu, jednak nie by³
to jedyny dom w okolicy. Po�ród drzew têtni³o ¿yciem ma³e, klimatyczne miasteczko.
Zielarstwo by³o tam op³acalnym zajêciem,  ze wzglêdu na to, ¿e zio³ami zarówno
siê  leczono  jak  i u¿ywano  ich w kuchni. Nasi bohaterowie  to Abelard  i Aurelia,
a tak¿e ich córka Pelagia  piêkna, m³oda, d³ugow³osa dziewczyna, jednak bardzo
roztrzepana, a zarazem niezwykle wra¿liwa.�

 Pela! Zupe³nie jak moja kole¿anka. Ha! Zadzwoniê do niej i powiem jej, ¿e
znalaz³am ksi¹¿kê, w której opis idealnie j¹ odwzorowuje  g³o�no wyrazi³am swoje
my�li.

 S³ucham? Co zrobisz?  dobiega³ cichy, dziewczêcy g³os.
Powstrzyma³am siê od wyjêcia telefonu i rozejrza³am siê. Jedyne co widzia³am
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to  drzewa.  Serce  zabi³o mi  szybciej,  gdy  us³ysza³am  ryk  nied�wiedzia.  Fakt,
¿e  nie  mia³am  pojêcia,  jak  siê  tam  znalaz³am,  sta³  siê  nieistotny.  Przecie¿
w pobli¿u by³ gro�ny drapie¿nik. Zaczê³am biec przed siebie, szukaj¹c miejsca,
w którym mog³abym siê schroniæ.

 Chy¿ej!  Poleci³a dziewczyna o g³osie, który s³ysza³am chwilê temu.
Bieg³a tu¿ obok mnie, nie spostrzeg³am, kiedy do mnie do³¹czy³a. Po�ród drzew

unosi³  siê  zapach  lasu.  Uwielbia³am  ten  naturalny  obszar  oddalony  od  miasta.
To najlepsze miejsce na trening, bieg o poranku, w którym panuje spokój, zupe³nie
jak w mojej ulubionej bibliotece. Rozkoszuj¹c  siê woni¹ przyrody, próbowa³am
odgoniæ my�li  od  strachu  przed  przera¿aj¹cym  zwierzêciem.  Na  szczê�cie  obie
mia³y�my  kondycjê  w  nienagannym  stanie,  dziêki  czemu  zdo³a³y�my  zgubiæ
nied�wiedzia po drodze.

 Nader mnie wystraszy³ ten nied�wied�, jako¿ by³ zawadiacki. Ali�ci niektóre
osobniki s¹ przyjazne, jako¿ nie bój siê  z u�miechem uspokoi³a mnie dziewczyna.

 Dobrze, jednak liczê, ¿e wiêcej na niego nie trafimy  doda³am z nadziej¹.
 Czujesz ten pyszny zapach? Sk¹d� go znam...
 Naturalnie, mama zaw¿dy o tej porze piecze swojski chleb. Tako¿ zapraszam!
 To bardzo mi³e,  z przyjemno�ci¹  skorzystam z zaproszee...  nie zd¹¿y³am

skoñczyæ wypowiedzi, gdy nagle poczu³am jak wir wci¹ga mnie w mistyczny tunel.
Ksi¹¿ka  wypad³a  mi  z  rêki,  kiedy  wyl¹dowa³am  w  nieznanym  miejscu.

Kucnê³am, aby j¹ podnie�æ, a w tym samym momencie zaczê³y wyp³ywaæ z niej
litery uk³adaj¹c siê w spis tre�ci. Znajdowa³am siê w pokoju o kulistym kszta³cie.
Na �cianach oklejonych jakby kartkami z ogromnego zeszytu widnia³y teraz tytu³y
wszystkich  rozdzia³ów  jedynej  w  swoim  rodzaju  powie�ci.  Zauwa¿y³am,
¿e w miejscu, z którego podnios³am ksi¹¿kê, pojawi³a siê litera �R�. Nie wiedzia³am,
co ona oznacz¹ jednak wiedzia³am, ¿e nie pojawi³a siê tu przypadkowo. Czu³am siê
zagubiona. Postanowi³am podej�æ bli¿ej tytu³u �Wspó³czesno�æ� z nadziej¹, ¿e mo¿e
w równie tajemniczy sposób jak siê tam znalaz³am, wrócê do tera�niejszo�ci. Robi³o
mi siê coraz ch³odniej z ka¿dym krokiem przybli¿aj¹cym mnie do napisu. Dobrze,
¿e mia³am na sobie ciep³y sweter, na który opada³y moje d³ugie, jasne w³osy. Jednak
zimno by³o coraz bardziej odczuwalne. Wiatr wiej¹cy prosto w oczy zmusi³ mnie
do  zamkniêcia  powiek.  Nagie  us³ysza³am  znajomy  d�wiêk.  Otworzy³am  oczy.
Rozpoznany przeze mnie odg³os to klakson samochodowy.

 Z drogi! Ma³o co bym Ciê nie rozjecha³ moim futuromobilem!
 Przepraszam... Ale gdzie ja w³a�ciwie jestem?  zapyta³am zagubiona.
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 Zgubi³a� siê? Mogê Ciê podrzuciæ do Twojego sektora. W którym mieszkasz?
 zapyta³ z przejêciem nieznajomy.

 Ale ja nie mieszkam w ¿adnym sektorze. Ja ju¿ sama nie wiem...
 Widzê,  ¿e mamy  do  czynienia  z  trudniejsz¹  sytuacj¹,  ni¿  przypuszcza³em.

Prze�lij  mi  swoje  dane  techniczne,  a  ja  odstawiê  Ciê  do  domu  odpowiedzia³
stanowczo mê¿czyzna.

Pojazd nadje¿d¿aj¹cy z ty³u zmusi³ cz³owieka w �rednim wieku do przerwania
postoju.  Ruchem  rêki  wskaza³  mi,  abym wsiad³a  do  auta.  Normalnie  bym  tego
nie zrobi³a, w koñcu prawie go nie zna³am, nie wiedzia³am nawet, jak ma na imiê.
Znajdowa³am siê w innym wymiarze czasu, bez nikogo bliskiego, jedyne co mia³am
ze  sob¹  to  tajemnicz¹ ksi¹¿kê. Stwierdzi³am,  ¿e gorzej  ju¿  raczej  byæ nie mo¿e,
muszê mu zaufaæ. Wsiadaj¹c do bardzo nowoczesnego, srebrnego pojazdu moim
oczom ukaza³a siê litera �A� widniej¹ca na karteczce le¿¹cej na siedzeniu pasa¿era.
Spojrza³am pytaj¹co na mê¿czyznê, a on w tym czasie podniós³ papierek i wrzuci³
do schowka nie odzywaj¹c siê.

 Dziêkujê, ¿e usi³uje mi pan pomóc, ale nie wiem czy to ma sens. Ja nie jestem
st¹d  próbowa³am wyt³umaczyæ swoj¹ sytuacjê.

 Tym bardziej cieszê siê, ¿e mogê pomóc, skoro nie jeste� st¹d, ciê¿ko by³oby
Ci siê odnale�æ w tym mie�cie. Swoj¹ drog¹ kogo� mi przypominasz... Niewa¿ne.
Skupmy siê na tym, sk¹d jeste� i gdzie mam Ciê odstawiæ.

 Który mamy rok?  Zapyta³am przygl¹daj¹c siê widokowi zza okna.
Mê¿czyzna wyra�nie rozbawiony absurdalno�ci¹ pytania roze�mia³ siê, ja jednak

nie  zwróci³am  na  to  uwagi,  mój  wzrok  przykuwa³  �wiat  widziany  za  oknem
samochodu: nowoczesne �rodki  lokomocyjne,  szklane budynki, has³a  reklamowe
promuj¹ce  najnowsze  hity  technologiczne  i  napisy �Przysz³o�æ  jest  teraz�.
Ku mojemu zaskoczeniu na jednej z ulic znajdowa³o siê stoisko z gazetami, co �wiad
czy³o  o  tym,  ¿e  ludzie  wci¹¿  wybieraj¹  papierow¹  formê  czytade³.  Na  jednym
z czasopism o ochronie przyrody widnia³ tytu³ �Jak wspó³cze�nie dbaæ  o �rodowis
ko?�.  Zrozumia³am wtedy,  ¿e  tera�niejszo�æ  to  pojêcie wzglêdne.  Z  tajemniczej
ksi¹¿ki wynika,  ¿e znajdujê siê we wspó³czesno�ci, ale to zaraz bêdzie przesz³o�æ.
Wszystko to co dzia³o siê chocia¿by piêæ minut temu i zosta³o przez nas zakoñczone,
ju¿ siê wydarzy³o i nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e wci¹¿ trwa, to historia, Czy ja tkwiê
w przesz³o�ci? Czy nasze ca³e ¿ycie to jedna wielka przesz³o�æ? Wszystkie pytania
pojawiaj¹ce  siê  w  mojej  g³owie  wydawa³y  mi  siê  bezsensowne  i  sk³aniaj¹ce
do refleksji zarazem.

85Powiew Weny 2016



 MA.?  G³o�no przeczyta³am litery widniej¹ce na zniewalaj¹co efektownym
budynku.

Miejska Akademia. Niedawno powsta³a biblioteka otwarta z inicjatywy mojej
ukochanej. Gdyby nie to miejsce niewielu by siêga³o po ksi¹¿ki. Wiesz jak to jest
w 2030 roku, dzieci przyjmuj¹ wiedzê w tabletkach i my�l¹, ¿e ksi¹¿ki nie s¹ im
potrzebne.  Ciemnow³osy mê¿czyzna pokrêci³ g³ow¹ i zacz¹³ dalej.  Lektury
to prawdziwy skarb, ¿adne tabletki nie maj¹ takiej mocy. W ka¿dym razie popular
no�æ M.A. ro�nie. Oby tak dalej  optymistycznie podsumowa³ wypowied�.

 Biblioteka. No jasne! Ze te¿ wcze�niej na to nie wpad³am. Tam to wszystko
siê zaczê³o. Czy mo¿esz siê zatrzymaæ?  Zapyta³am.

 Zabawna jeste�. Gadasz, jakby� by³a niespe³na rozumu  roze�mia³ siê cz³owiek,
zatrzymuj¹c jednocze�nie samochód.

 No, dziêkujê bardzo  odpar³am ironicznie, lecz z u�miechem.
 Wiesz,  polubi³em Ciê. We� moj¹ wizytówkê,  jakby�  potrzebowa³a  jeszcze

kiedy� pomocy  powiedzia³ i wrêczy³ mi karteczkê. Zauwa¿y³am,  ¿e na rêce mia³
czarn¹  bransoletkê  z  miniaturk¹  ksi¹¿ki.  Jeste�  m¹dr¹  dziewczyn¹,  korzystaj
z  wiedzy  i  rozwijaj  siê,  edukuj.  Ksi¹¿ki  to  najlepszy  i  ogólnodostêpny  sposób
do pog³êbiania wiedzy. Pamiêtaj o tym.  Biblioteka to miejsce...  zacz¹³ mê¿czyzna.

Magiczne wtr¹ci³am wiem. Uwa¿am tak samo. Dziêkujê bardzo i do widzenia
 odpowiedzia³am i wysiad³am z samochodu.

Nowo poznany cz³owiek jedynie u�miechn¹³ siê i odjecha³. Z wizytówki, któr¹
dosta³am, wynika³o, ¿e ma na imiê Adam. Schowa³am j¹ do kieszeni i postanowi³am
wej�æ do imponuj¹cego miejsca zwanego Miejsk¹ Akademi¹. Przycisnê³am dzie³o
literackie  do  klatki  piersiowej  i  odetchnê³am  g³êboko  z  my�l¹,  ¿e  zaraz  moja
niezwyk³a przygoda siê skoñczy. Przynajmniej mia³am tak¹ nadziejê. Gdy wesz³am
do biblioteki, moj¹ uwagê przyku³ niecodzienny wystrój oraz panuj¹ce tam zasady.
Czytelnicy chodzili w kapciach, mieli mo¿liwo�æ zaparzenia sobie ciep³ego napoju.
Rega³y by³y wype³nione ksi¹¿kami a¿ po sam sufit, ksi¹¿ki otacza³y mnie z ka¿dej
strony.  Na  �rodku  sali  sta³y  stoliki  z  krzes³ami,  po  bokach  by³o  kilka  kanap
z poduszkami i kwiaty. Pachnia³o wspaniale. �wie¿y zapach kwiatów przeplata³ siê
z woni¹ ksi¹¿ek. Kolejn¹  spraw¹, która nie  zosta³a pominiêta przeze mnie, by³y
plakaty g³osz¹ce ideê �Nie dla tabletek wiedzy, tak dla ksi¹¿ek�. Czytad³o trzymane
przeze mnie zaczê³o robiæ siê ciep³e.

 Przecie¿ ksi¹¿ki  same siê nie ogrzewaj¹. Co siê dzieje?  Zada³am pytanie,
którego intencja p³ynê³a do mnie.
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Otworzy³am.  j¹  na  przypadkowej  stronie,  szukaj¹c  odpowiedzi. �Mg³a  ju¿
przeminê³a�. Przypomnia³am sobie pierwszy kontakt z tym drukiem. Ostania strona
by³a przykryta mg³¹, nie by³am w stanie  jej odczytaæ. Ksi¹¿ka stawa³a siê coraz
to cieplejsza. Przewertowa³am kartki na  sam koniec,  a moim oczom ukaza³y  siê
s³owa od autora:

��Twoja przygoda dobiega koñca Ksi¹¿ka spe³ni³a swoje zadanie. Czy odszy
frowa³e�,  co  próbowa³a  Ci  przekazaæ?  Ze  wskazówek  przytoczonych  podczas
podró¿y podaj moj¹ definicjê biblioteki. Masz czas, dopóki ksi¹¿ka nie nagrzeje siê
ca³kowicie i nie sp³onie.�

Pomy�la³am  wtedy: �ju¿  rozumiem,  sk¹d  to �powodzenia�  na  pocz¹tku...
Czy  je�li  nie  podam definicji,  zostanê  tu na  zawsze? A mo¿e dalej  bêdê  skakaæ
w czasie  przyjrza³am siê uwa¿nie ksi¹¿ce na ok³adce widnieje �B�, pó�niej ksi¹¿ka
zostawi³a  �lad  litery �,R�  w  pomieszczeniu  ze  spisu  tre�ci..  Hmm,  co  jeszcze?
Karteczka  z �A�  u  Adama  w  samochodzie.  Miejska  Akademia,  czyli  M.A. 
zapisywa³am my�li  na  czystej  stronie  czytad³a  towarzysz¹cego mi w niezwyk³ej
przygodzie  podsumowu j¹c, mamy tu: B, R, A, M, A. Brama. Biblioteka to brama...

W  tym momencie podmuch wiatru dobiegaj¹cy z otwartego okna przewróci³
kartkê na nastêpn¹ stronê. Widnia³ tam napis �Czas ucieka.�

 Czas. Brama czasu. To by siê zgadza³o  powiedzia³am g³o�no, mimo ¿e nikt
mnie nie s³ucha³.

Wróci³am  na  stronê  oczekuj¹c¹  odpowiedzi,  z  trudem  unikaj¹c  poparzenia,
tak rozgrzana ju¿ by³a, chwyci³am d³ugopis, który akurat le¿a³ nieopodal  i wpisa³am
to, do  czego chwilê wcze�niej  dosz³am. Biblioteka bram¹ czasu. Ch³ód przeszy³
moje plecy. Poczu³am, ¿e znowu wci¹ga mnie wir, który wcze�niej przeniós³ mnie
do zamierzch³ej przesz³o�ci. Czu³am siê, jakbym spada³a, by³o to bardzo nieprzy
jemne i przera¿aj¹ce, poniewa¿ mój straszliwy lêk wysoko�ci.

Do moich uszu dobieg³o wo³anie:
M³oda, nie �pimy! Wyskakuj, a ja lecê na to spotkanie  powiedzia³ tata ciep³ym

g³osem.
Przetar³am rozespane oczy, u�miechnê³am siê i odetchnê³am z ulg¹.
 Jasne tato. Bêdê w domu po dziewiêtnastej  odpar³am i wysz³am z auta.
To by³ sen. To by³ tylko sen. Powtarza³am sobie z niedowierzaniem, wspominaj¹c

wy�nion¹ historiê. Id¹c do budynku, w którym znajdowa³a siê biblioteka, minê³am
znajom¹ mi postaæ. Na pierwszy rzut oka nie by³am w stanie okre�liæ, sk¹d znam
tego cz³owieka. Po chwili dosta³am ol�nienia, gdy zobaczy³am charakterystyczn¹,
czarn¹ bransoletkê na nadgarstku ch³opaka.
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 Adam  szepnê³am.
Ch³opak zmru¿y³ oczy, jakby próbowa³ sobie mnie przypomnieæ. Nadaremnie,

widzia³ mnie po raz pierwszy.
 Zgadza siê przytakn¹³ uprzejmie  a Ty?
 Zosia  odpar³am podaj¹c d³oñ ch³opakowi wyra�nie uszczê�liwionemu now¹

znajomo�ci¹.
 W³a�nie  szed³em do biblioteki. Czy Ty  równie¿  tam zmierzasz?  zapyta³,

a  ja  z  ka¿dym  s³yszanym  s³owem  wypowiedzianym  przez  niego  dostrzega³am
w nim mê¿czyznê z mojego snu, jednak o wiele m³odszego.

 Tak, w³a�nie tam idê  potwierdzi³am i u�miechnê³am siê promiennie, urado
wana faktem poznania Adama.

Szli�my do czytelni rozmawiaj¹c, wymieniaj¹c siê tytu³ami swoich ulubionych
dzie³. Minê³o sporo czasu od tego wydarzenia, a moje pogl¹dy s¹ wci¹¿ niezmienne,
Pomieszczenie pe³ne dzie³ literackich to miejsce magiczne, ksi¹¿ki to morze wiedzy,
maj¹ce  moc  przenoszenia  nas  w  inn¹  rzeczywisto�æ,  daj¹  nam  mo¿liwo�æ
podró¿owania  w  czasie  bez  ¿adnych  specjalnych  wehiku³ów.  Jak  wszystkim
doskonale wiadomo dom ksi¹¿ki to biblioteka, któr¹ �mia³o mo¿na nazwaæ bram¹
w czasie.
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Okiem Jurora

Drodzy Laureaci, Szanowni Pañstwo!

To ju¿ 11. edycja konkursu Powiew Weny, nad którym honorowy patronat
sprawuje Prezydent Miasta Wejherowa pan Krzysztof Hildebrandt. Tegoroczny
konkurs odby³ siê pod has³em mia³ charakter
otwarty  i  skierowany  by³  zarówno  do  debiutantów,  jak  i  dojrza³ych  autorów,
mieszkaj¹cych na terenie województwa pomorskiego.

Celem konkursu by³a inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie
ich  talentów,  stworzenie mo¿liwo�ci  publikacji  najlepszych  utworów,  a  tak¿e
uczczenie 70. rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
Konkurs przeprowadzony by³ w dwóch grupach wiekowych: pierwsza od 16 do
l9 lat i druga powy¿ej 20 lat. Uczestnicy konkursu mogli wybraæ miêdzy proz¹
a  poezj¹. Tegoroczna  edycja  konkursu,  podobnie  jak  w  latach  ubieg³ych
zgromadzi³a  wiele  tekstów.  W  sumie  w  konkursie  wziê³y  udzia³  44  osoby
(w kategorii pierwszej udzia³ wziê³o 16 osób, za� w kategorii drugiej 28).

W kapitule konkursu jestem po raz pierwszy, ale mogê powiedzieæ, ¿e niektóre
nades³ane prace  odznacza³y  siê  naprawdê wysok¹ warto�ci¹  literack¹  i  repre
zentowa³y ró¿ne cechy gatunkowe. Jak co roku, w ocenie prac brano pod uwagê:
wyznaczniki  gatunkowe  utworów,  sposób  prowadzenia  narracji,  strukturê
opowiadania,  konstrukcjê  fabu³y,  oryginalno�æ  i  umiejêtno�æ  przedstawienia
wybranej  tematyki,  warsztat  jêzykowy  autora  oraz  atrakcyjno�æ  tekstu
dla czytelnika. Szczególnie ulubionym gatunkiem literackim by³o w tym roku
opowiadanie fantastyczne, sytuuj¹ce siê na styku romansu, powie�ci obyczajowej
i przygodowej. Temat konkursu nie by³  ³atwy. W wielu utworach pojawi³  siê
pewien schematyzm postrzegania biblioteki, jako bramy przenosz¹cej czytelnika
w inny wymiar rzeczywisto�ci, dlatego  jury konkursowe stara³o siê nagrodziæ
utwory, w których mo¿na by³o zauwa¿yæ niekonwencjonalne podej�cie do tematu.

Nades³ane w tym roku prace nie by³y bezb³êdne, wymagaj¹ one jeszcze prac
redakcyjnych, podnosz¹cych warto�æ literack¹ i jêzykow¹ utworu. Ka¿da z nich
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wyró¿nia³a siê na swój w³asny sposób i przemawia³a do czytelnika w innej formie.
Bior¹c jednak pod uwagê, ¿e by³y to debiuty, niektóre b³êdy mo¿na wybaczyæ
pocz¹tkuj¹cym autorom.

I tak w finale konkursu w grupie wiekowej od 16 do 19 lat, gdzie obowi¹
zywa³a  jedna  kategoria, w  której mo¿na  by³o  przedstawiaæ  utwory  poetyckie
i  prozatorskie,  pierwsze miejsce  zajê³o opowiadanie Agaty Walkusz  �Upiór�.
Utwór ten sytuuje siê w kategorii romansu i kierowany jest, jakby siê wydawa³o,
do m³odych czytelników, którzy mog¹ odnale�æ tu w³asne problemy. �wiadczy
o  tym zarówno wybór bohaterów (�rodowiska m³odzie¿y),  jak  i problematyki
(ukazanie m³odzieñczych relacji intymnych oraz dylematów rodzinnych). T³em
akcji utworu jest biblioteka, gdzie bohaterka Monika spotyka swoj¹ wielk¹ mi³o�æ.
Opowiadanie ma przejrzyst¹ fabu³ê i cechuje siê wartk¹ akcj¹.

Pozosta³e dwa teksty to opowiadania fantastyczne. Mowa tu o Purple Night
Sary  Bojanowskiej  oraz Biblioteka  jest  bram¹  w  czasie  Natalii  Rekowskiej.
W obu opowiadaniach, ksi¹¿ki gromadzone w magicznym miejscu,  jakim jest
biblioteka, przenosz¹ wybranych czytelników w inn¹ rzeczywisto�æ. Walorem
tych  utworów,  mimo  schematyzmu,  jest  tematyka,  poprawno�æ  jêzykowa
i stylistyczna oraz umiejêtne poprowadzenie akcji opowiadania.

W grupie wiekowej B (powy¿ej 20 lat), w kategorii prozy w finale konkursu
znalaz³o  siê,  bezkonkurencyjne  w  zasadzie,  opowiadanie Za  orzechowymi
drzwiami autorstwa Krzysztofa Szkur³atowskiego. Opowiadanie,  podejmuj¹ce
tre�ci  spo³eczne,  by³o  trafn¹  odpowiedzi¹  na  konkursowe  motto.  Autor
w  niebanalny  sposób  przedstawi³  koszmar  dzieciñstwa,  gdzie  za  alkoholizm
rodziców p³ac¹ ich dzieci. Mimo pewnej powszechno�ci dotycz¹cej tej tematyki,
tragizm opisywanej sytuacji i zdarzeñ porusza czytelnika i pozostaje w pamiêci.
Praca jest poprawna pod wzglêdem stylistycznym, jêzykowym i w pe³ni zas³uguje
na uznanie.

Drugie miejsce w tej kategorii zajê³o opowiadanie �Zapach lawendy� Barbary
Malawskiej, nagrodzone g³ównie za piêkne opisy przyrody oraz przedstawienie
pozytywnego wzoru czytelnika. Z kolei trzecie miejsce zaj¹³ utwór Stanis³awa
Szulista zatytu³owany Odtajniony, który zawiera wiele odniesieñ do aktualnych
wydarzeñ  i  wspó³cze�nie  obserwowanych  problemów.  To  opowie�æ  o  dzien
nikarskim �ledztwie, gdzie biblioteka jawi siê, jako skarbiec wiedzy, w której
mo¿na weryfikowaæ prawdê historyczn¹. Atutem opowiadania jest aktualno�æ
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przedstawianych  zdarzeñ  i  ich  podtekst  polityczny.  Pod  wzglêdem  struktury
utwór jest bardzo przejrzysty, kompozycyjnie dobrze zaplanowany i �wiadczy
o wysokich kompetencjach pisarskich autora. Jury konkursowe postanowi³o tak¿e
wyró¿niæ dwie prace. Pierwsza z nich to s³uchowisko £awka, którego autorem
jest  Jerzy  Piotr  Kozerski. Walorem  tej  pracy  jest  przede wszystkim  gatunek
literacki  oraz  sposób  kreowania  postaci  stanowi¹cy  t³o  dla  opisywanych
wydarzeñ. Druga praca to opowiadanie Jenny autorstwa Henryka Po³chowskiego.
Na uwagê zas³uguje w nim ciekawie skonstruowana fabu³a, w której biblioteka
sta³a siê t³em dla zagadki filatelistycznej.

Poezja dotyka tak wra¿liwej i subiektywnej sfery ludzkich prze¿yæ, ¿e trudno
wydaæ o niej obiektywny i uniwersalny s¹d. W kategorii poezji jury konkursowe
przyzna³o pierwsze miejsce Tryptykowi o ca³opaleniu Bogus³awy Zubrzyckiej,
który rozbudza wyobra�niê i wywo³uje refleksjê na temat nie�miertelno�ci ksi¹g
i prawd w nich zawartych. Drugie miejsce zajê³y nieco kontrowersyjne wiersze
Tomasza  Albeckiego  nagrodzone  za  �smartpomys³y�,  czyli  nowoczesne
rozwi¹zania leksykalne. Kolejna nagrodzona praca to utwory liryczne Bogumi³y
Mielewczyk.  Poetka,  inspirowana powie�ci¹  �Dom  z  papieru� Carlosa Maríi
Domíngueza  w interesuj¹cy sposób przedstawia swój ��wiat my�li zapisanych�,
wykorzystuj¹c piêkne, oryginalne i ciekawe porównania. To poezja, która ukazuje
ksi¹¿ki z oryginalnej perspektywy. Na uwagê zas³uguj¹  równie¿, wyró¿nione
przez jury, wiersze Edyty Wysockiej, a zw³aszcza panegiryk s³awi¹cy Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ w Wejherowie z okazji jej 70 tej rocznicy powstania.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e do fina³u zosta³y wybrane najbardziej
warto�ciowe spo�ród nades³anych na konkurs prac. Kapitu³ê konkursu niezwykle
cieszy zainteresowanie konkursem  i udzia³ w nim wielu  talentów  literackich.
�Powiew Weny� mo¿e byæ dum¹ zarówno dla organizatorów, jak i partnerów
konkursu,  bez  których  wsparcia  inicjatywa  ta  nie  mog³aby  zyskaæ  nale¿nej
jej pozycji. Doceniaj¹c ten trud i chêæ promowania m³odych talentów literackich
w imieniu kapitu³y konkursu sk³adam Pañstwu wyrazu podziêkowania i wysokie
wyrazy uznania za stworzenie i realizacjê tak wa¿nego przedsiêwziêcia.
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SPIS TRE�CI

Bogdan Tok³owicz  Drodzy Czytelnicy 34

WYNIKI KONKURSU 5

Krzysztof Szkur³atowski  Za orzechowymi drzwiami 712

Barbara Malawska  Zapach lawendy 1319

Stanis³aw Szulist  �Odtajniony� 2030

Henryk Po³chowski  Jenny 3142

Jerzy Piotr Kozerski  £awka 4349

Bogus³awa Zubrzycka  Tryptyk o ca³opaleniu 5051

Tomasz Albecki  Obrazoburczy Obraz Matki, Styl pisania 5254

Bogumi³a Mielewczyk  Pasja, Brama, Zaczarowany ogród 5557

Edyta Wysocka  Pean Jubileuszowy, Dobra ksi¹¿ka,
                            Pie�ñ do Norwida

5862

Agata Walkusz  Upiór 6368

Sara Bojanowska   * * * 6979

Natalia Rekowska  Biblioteka jest bram¹ czasu 8088

Jolanta Laskowska  Okiem jurora 8991

SPIS TRE�CI 93
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Wszystkim autorom,

którzy wziêli udzia³ w XI edycji

Wejherowskiego Konkursu Literackiego

�Powiew Weny 2016�

z ca³ego serca dziêkujê

i ¿yczê powodzenia

w nastêpnych edycjach �Powiewu Weny�

oraz innych konkursach literackich

Honorowy Cz³onek Jury
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tok³owicz




