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Drodzy Czytelnicy

To  ju¿  12.  edycja Wejherowskiego  Konkursu  Literackiego �Powiew
Weny�,  nad  którym  honorowy  patronat  sprawuje  Prezydent  Miasta
Wejherowa  Krzysztof  Hildebrandt. Motto  tegorocznego  konkursu  zosta³o
zaczerpniête z poezji Hanny Makurat � laureatki �Powiewu Weny� z 2015
roku, by³y to s³owa: � Trzeci¹ mi³o�æ zaplata siê jeszcze mocniej�.

Celem  Organizatorów,  jak  co  roku,  by³a  inspiracja  i  popularyzacja
twórców literatury, ujawnienie ich talentów, a tak¿e stworzenie mo¿liwo�ci
publikacji  najlepszych  utworów. Cieszy  nies³abn¹ce  zainteresowanie  kon
kursem  w�ród  twórców  z  ca³ego  województwa.  Do  tegorocznej  edycji
nap³ynê³o 45 prac, w tym 21 to prace w kategorii m³odzie¿owej, w której nie
obowi¹zywa³ podzia³ gatunkowy. W kategorii doros³ych 10 prac to utwory
prozatorskie, a 14 � zestawy poezji.

Prace konkursowe ocenia³o jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca Komisji Kon
kursowej Danuta Balcerowicz �  (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie), Honorowy Cz³onek Komisji Konkursowej Bogdan Tok³owicz
(przewodnicz¹cy  Rady Miasta Wejherowa)  oraz  cz³onkowie �  dr  Jolanta
Laskowska  (adiunkt  w  Katedrze  Polonistyki  Stosowanej  Uniwersytetu
Gdañskiego),  Piotr  Schmandt  (pisarz,  pracownik Muzeum  Pi�mienncitwa
i Muzyki KaszubskoPomorskiej w Wejherowie) i Ewelina Magdziarczyk
Plebanek  (teatrolog  i  kulturoznawca,  bibliotekarz  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej w Wejherowie). Sekretarzem konkursu by³ Krzysztof Powa³ka �
pracownik biblioteki.

Tak  jak  siê  tego  spodziewali�my,  temat  mi³o�ci  okaza³  siê  bardzo
inspiruj¹cy. Twórcy przedstawili w swoich pracach jej  ró¿norodne oblicza
i konteksty. Cieszy nas zw³aszcza liczny udzia³ m³odzie¿y, których pomys³y,
zw³aszcza  prozatorskie,  by³y  niebanalne  i  naznaczone  m³odzieñczym
polotem. W kategorii twórców doros³ych, jak co roku, nie zabrak³o tematów
trudnych  i  wa¿nych  w  wymiarze  spo³ecznym.  Tu  mi³o�æ  nabiera³a
niejednokrotnie toksycznych znamion i zmusza³a do g³êbokiej refleksji.
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Konkurs  potwierdzi³,  ¿e  w  naszym  regionie  jest  wielu  uzdolnionych
autorów, dla których udzia³ w Wejherowskim Konkursie Literackim �Powiew
Weny� jest wyj¹tkow¹ okazj¹ do sprawdzenia swoich mo¿liwo�ci  i zapre
zentowania swojej twórczo�ci na szerszym forum. Tym bardziej cieszê siê,
¿e  powstanie  publikacja  pokonkursowa,  z³o¿ona  z  prac  laureatów,  która
bêdzie  tradycyjnym  rezultatem  konkursu  i  pozwoli  uwieczniæ  dokonania
nagrodzonych twórców.

Dla  laureatów  w  kategorii  m³odzie¿owej  trafi³y  nagrody  rzeczowe
ufundowane przez Starostê Powiatu Wejherowskiego Gabrielê Lisius. W gru
pie  uczestników  w  wieku  powy¿ej  20  lat  zosta³y  przyznane  nagrody
finansowe  ufundowane  przez  Prezydenta  Miasta Wejherowa  Krzysztofa
Hildebrandta. By³y  one  zró¿nicowane  nie  tylko  ze wzglêdu  na  osi¹gniête
miejsce,  ale  i  decyzj¹  jury �  odzwierciedlaj¹  punktacjê  przydzielon¹
poszczególnym uczestnikom.

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

Bogdan Tok³owicz

                                                 Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wejherowa
                                                 Honorowy Cz³onek Komisji Konkursowej

Wejherowo, 22 listopada 2017 rok
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WYNIKI

XII  edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego
"Powiew Weny" z dnia  listopada 2017 roku.

W kategorii A  M³odzie¿
I miejsce: Paulina Melcer z Wejherowa, god³o �Mleko�

za opowiadanie pt. �Trzeci¹ Mi³o�æ zaplata siê jeszcze mocniej�;
II miejsce: Sara Bojanowska z Bytowa, god³o �Panda�

za opowiadanie pt. �Adrenalina�;
III miejsce: Agata Toporek z Gowina, god³o �Arhium�

za opowiadanie pt. �Kier�;
Nagroda Przewodnicz¹cego Rady Miasta: Paulina Fopke z Donimierza, god³o

�S³oneczko� za wiersze �Czy to by³a mi³o�æ�, �On� i �Przyzwyczajenie PF�;

W kategorii B  Doro�li
POEZJA

I miejsce: Hanna Makurat z Gdañska, god³o �Alicja z Krainy Poezji�
za wiersze �dok³adne zakochanie�, �zatrzymanie na czerwonym�

i �kochanie surowych wnêtrzno�ci�;
II miejsce: Barbara Malawska z Wejherowa, god³o �B�

za cykl wierszy pt. �Okna�
III miejsce: Henryk Po³chowski, god³o �Amandi Mare�

za wiersze �Spacer z klepsydr¹�, �W symfonii sztormu� i �Mi³o�æ ³¹czy nas�;
Nagroda Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie:

Lili Wilczyñska z Go�cicina, god³o �Verum�
za wiersze �Bóg, On i Anio³�, �Do przyjació³� i �Utracony blask�.

PROZA
I miejsce: Krzysztof Szkur³atowski, god³o �Przesz³o�æ�

za opowiadanie pt. � Dwa s³owa�;
II miejsce: Krystyna Lewna z Godêtowa, god³o �Pomorzanka�

za opowiadanie pt. �Pacjentka�;
III miejsce: Aleksandra PaluszekKur, god³o �¯onkil�

za opowiadanie pt. �Warkocze�.
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I miejsce w kat. doros³ych

Dwa s³owa

Znów korzysta³em z go�cinno�ci schodów nagrzanych sierpniowym upa³em.
Mia³em wakacje, mog³em bez przeszkód na nich przesiadywaæ. Oparty o �cianê,
wystawia³em twarz do s³oñca i gapi³em siê na pierzaste chmury. Lubi³em w sun¹
cych po niebie ob³okach dostrzegaæ kszta³ty nierozpoznawalne dla kogokolwiek
innego. �limak,  sterta  jab³ek � ka¿de nadgryzione, krowi placek, wielki  ruski
pieróg, o proszê,  jest na nim nawet  ja�niejszy kleks, ca³kiem jak ze �mietany.
Czasem  my�li  ucieka³y  od  nieba  i  zaczyna³y  kr¹¿yæ  na  przyk³ad  miêdzy
pomys³ami Adama S³odowego pokazywanymi dzieñ wcze�niej w �Zrób to sam�.
Potem  próbowa³y  zaj¹æ  siê  planowaniem wszystkiego,  co  urzeczywistni³bym
maj¹c  pod  rêk¹  zaczarowany  o³ówek.  I  znów wraca³em  do  ob³oków � w¹sy
dziadka, ka³u¿a przy szkole, mysz, ale bez ogonka�

A kiedy cierp³a szyja przenosi³em wzrok ni¿ej. Na pniu lipy stoj¹cej przed
naszym domem krz¹ta³y siê stada czerwców. Zawsze mnie intrygowa³y te zajête
sob¹ czerwonoczarne owady, choæ na my�l o tym, ¿e ca³e ich mrowie mieszka
na  cmentarzu  czu³em  siê  nieswojo.  Ciekawe,  czy  dokopuj¹  siê  do  trumien?
Przecie¿ z jakiego� powodu niektórzy nazywali je grabarzami.

   � Eee, Gagarin! Idziesz z nami? � okrzyk oderwa³ mnie ze �wiata owadzich
rozwa¿añ.

Kiedy zorientowa³em siê kto wo³a, wzruszy³em tylko ramionami. Nie lubi³em
czê�ci z tych ch³opaków, niektórych bardzo. Kilku chyba nawet nienawidzi³em.
Co mo¿e wiedzieæ o nienawi�ci dziewiêciolatek? Zapewniam was, ¿e sporo..

Nie chcia³em i�æ z nimi, ale te¿ nie chcia³em tkwiæ na schodach. Za czêsto tu
siedzia³em sam. Lubi³em to, ale te¿ ci¹gnê³o mnie do nich. Mimo wszystko.

�  No  choo  Gagarin!  Zagramy! �  nie  ustêpowali,  najwidoczniej  bardzo
brakowa³o im kogo� do sk³adu.

Podnios³em siê ze schodów, otrzepa³em spodnie na ty³ku i lekko siê oci¹gaj¹c
do³¹czy³em  do  gromady.  Szli�my  na  du¿e  podwórko  przylegaj¹ce  do
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wielorodzinnej kamienicy. Jej mieszkañcy nie przeganiali nas. Najwyra�niej nie
przeszkadza³y  im  nasze  meczowe  krzyki.  Nic  dziwnego,  z  okien  czêsto
dochodzi³y wrzaski  o wiele  g³o�niejsze  od  naszych,  i wulgarniejsze.  Z  klatki
schodowej wybiega³a czasem jaka� potargana kobieta z podbitym okiem, albo
wytaczali siê mocno zawiani faceci. Tu nikt siê nie obawia³, ¿e wybijemy szybê
pi³k¹, bo w wielu oknach ju¿ od dawna ich nie by³o. Niektóre dziury za³atano
dykt¹,  inne pob³yskiwa³y refleksami �wiat³a na gro�nie stercz¹cych szklanych
resztkach.

Ledwie doszli�my na miejsce po¿a³owa³em, ¿e do³¹czy³em do grupy � u�wia
domi³em sobie co mnie teraz czeka³o. Upokarzaj¹cy proces wybierania zawod
ników do dru¿yn. Najpierw kapitanowie grali w �kamieñ, papier, no¿yce� o to,
który z nich zacznie wybieranie. Zwyciêzca wskazywa³ pierwszego  z pi³karzy
swojego zespo³u. Mnie wybierano na samym koñcu. Zawsze! Owszem, nie by³em
dobrym pi³karzem, ale chyba te¿ nie gorszym ni¿ Kura z mojej klasy. Nosi³ tak
grube i ciê¿kie szk³a korekcyjne, ¿e okulary wci¹¿ mu spada³y. Za wiele to on
nie  widzia³,  nawet  kiedy  mia³  na  nosie  te  swoje  pancerne  cyngle. Mimo  to,
wybierali go do dru¿yny przede mn¹. Tak samo jak Raka, chudego, patykowatego,
niezgrabnego w ruchach rudzielca. W opinii podwórkowych gwiazd futbolu by
³em mniej wart nawet od niego. Godzi³em siê z tym w milczeniu. Z opuszczon¹
g³ow¹ czeka³em by w koñcu wywo³ano i mnie. Kto� musia³ wreszcie powiedzieæ:
� wybieram Gagarina. Ton rezygnacji by³ s³yszalny bardzo wyra�nie. Zaciska³em
zêby i do³¹cza³em do dru¿yny. By nie siedzieæ samotnie na schodach, by przez
chwilê nie czuæ siê dziwol¹giem.

Kiedy  wreszcie  przykrej  formalno�ci  sta³o  siê  zado�æ,  szed³em  prosto  do
bramki, bo przecie¿ podobno na ¿adn¹ inn¹ pozycjê siê nie nadawa³em. Tak jakby
Kura, albo Rak siê nadawali. Te¿ co�� W takich chwilach, ura¿ane wci¹¿ na
nowo ch³opiêce ambicje kaza³y mi my�leæ, ¿e w³a�ciwie, to bycie bramkarzem
jest ca³kiem przyjemne. Nie musia³em uganiaæ siê za pi³k¹ w tumanach kurzu,
pociæ siê z wysi³ku i zbieraæ kopniaków po kostkach. A najwa¿niejsze, ¿e mia³em
sporo  czasu  na my�lenie. Wystarczy³o  niezbyt  uwa¿nie  �ledziæ  przebieg  gry.
W tym by³em mistrzem. Bez przesady mo¿na by mnie nazwaæ jednym z najbar
dziej  statycznych bramkarzy w dziejach podwórkowej pi³ki. Zwykle przecha
dza³em siê niespiesznie miêdzy s³upkami, a karko³omne robinsonady zdarza³y
mi siê wy³¹cznie w razie przydepniêcia rozwi¹zanego sznurowad³a. Raz nawet,
dziêki  podobnemu  przypadkowi,  obroni³em  strza³  i  przez  chwilê  chodzi³em
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w glorii chwa³y. Ch³opaki poklepywali mnie z rado�ci¹ i podziwem dla efektow
nej obrony. Jakby zapomnieli na chwilê kim jestem. Gdyby¿ oni wiedzieli, ¿e po
prostu  zosta³em  trafiony  pi³k¹,  gdy  przewraca³em  siê  na  ziemiê  zapl¹tany
w sznurówki. Mo¿e wiedzieli i dlatego nigdy nie nazwali mnie Jaszynem? Chêtnie
za to wykrzykiwali po strzelonych golach swoje boiskowe pseudonimy � Pele,
Eusebio, Cruyff, Lubañski! Ja na zawsze pozosta³em dla nich Gagarinem. Nie
mia³em im za z³e. Bola³y mnie inne rzeczy.

Tu¿  za  naszym  sadem  by³  sosnowy  las.  Chodzi³em  do  niego  od  kiedy
pamiêtam. Dawno temu dziadek pokaza³ mi ruchom¹ sztachetê w p³ocie. Nale¿a³o
j¹ odchyliæ by przej�æ na drug¹ stronê i doj�æ do �cie¿ki prowadz¹cej wprost do
lasu. Poprosi³ tylko, bym chodz¹c tam bardzo uwa¿a³ i nie nadepn¹³ ¿ywej ¿mii.
Sporo ich wygrzewa³o siê latem na �cie¿kach i polanach. Za pierwszym razem
wzi¹³  mnie  za  rêkê  i  pod  wieczór  zaprowadzi³  na  wrzosowisko,  gdzie  osy,
pszczo³y i trzmiele wci¹¿ jeszcze zbiera³y py³ek. Le¿eli�my obok siebie po�ród
wszechogarniaj¹cego brzêczenia owadów kiedy nadszed³ je¿. Zaskoczony nasz¹
obecno�ci¹ na swoim szlaku momentalnie zmieni³ siê w przestraszon¹ kolczast¹
kulkê.  Po  paru  minutach,  kiedy  zorientowa³  siê,  ¿e  nikt  na  niego  nie  dybie,
rozwin¹³  siê  i  gniewnie  pofukuj¹c  obszed³  nas  sporym  ³ukiem.  Pamiêtam,  ¿e
�miali�my siê d³ugo z tej je¿owej z³o�ci. Pó�niej, wci¹¿ le¿¹c, dziadek nazywa³
ptaki skacz¹ce po ga³êziach nad nami i próbowa³ uczyæ mnie rozpoznawania ich
po  g³osach.  A  kiedy  ju¿  wracali�my  do  domu  zdradzi³  miejsce,  w  którym
wiewiórka,  regularnie odwiedzaj¹ca nasz  sad,  chowa³a orzechy  laskowe. S³u
cha³em go zdumiony � sk¹d on to wszystko wie?!

Do lasu wielokrotnie wraca³em sam. Odchylenie sztachety, przeci�niêcie przez
powsta³¹ dziurê, skok przez w¹ski rów melioracyjny cuchn¹cy mu³em, i w koñcu
spacer  piaszczyst¹  �cie¿k¹.  Jej  pobocza  by³y  najprawdziwszymi  mrówczymi
autostradami. Przez te ma³e owady doj�cie do lasu czêsto zajmowa³o mi mnóstwo
czasu. Co krok zatrzymywa³em siê i wpatrywa³em w ich pracê. Zdarza³o siê, ¿e
�ledz¹c  któr¹�  z mrówek  zapomina³em  o  Bo¿ym  �wiecie  na  ca³e  kwadranse.
Szed³em za ni¹ a¿ zniknê³a w kopcu mrowiska. Niekiedy wyobra¿a³em sobie, ¿e
mnie tak¿e obserwuje kto� z góry i jestem dla niego tak¹ malutk¹ mrówk¹. Istot¹
niezupe³nie zrozumia³¹, ale mimo to fascynuj¹c¹. Bardzo chcia³em by obserwator
by³ choæ trochê podobny do mnie. A kiedy przemyka³a mi przez g³owê my�l, ¿e
przecie¿ obserwator mo¿e byæ taki, jak niektórzy z moich kolegów, dla których
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rozrywk¹  by³o  rozkopywanie  mrowisk  i  rozdeptywanie  owadów,  wpada³em
w panikê. Oczyma wyobra�ni widzia³em obrazy zniszczenia, chaosu, �mierci.

� Nie chcê, nie chcê! � pêdzi³em w g³¹b lasu niemal krzycz¹c, a mo¿e krzycz¹c
naprawdê.  Gwa³townie  krêci³em  g³ow¹,  jakbym  chcia³  tym  gestem wyrzuciæ
z wyobra�ni niechciane wizje. Zaciskaj¹c piê�ci i powieki, zdyszany rzuca³em
siê na le�ne poszycie polany. D³ugo uspokaja³em oddech i emocje. Nie jeden raz
na dywanie z zielonych mchów odpêdza³em dzieciêce strachy, ró¿ne paskudne
wizje. W jednej z nich, pojawia³a siê rêka ojca uniesiona do ciosu.

Mech. Miêkki, delikatny, pachn¹cy,  trochê wilgotny. Kiedy zapada³em siê
w  nim  z  zamkniêtymi  oczyma,  powoli  przestawa³em  siê  baæ.  Wszystko  siê
rozmywa³o,  schodzi³o na dalszy plan. Korony  sosen  szumia³y monotonnie na
wietrze,  cicho  skrzypia³y ga³êzie,  a  spomiêdzy zielonych  ³ody¿ek, na których
le¿a³em, dochodzi³y dyskretne odg³osy ¿ycia �wiata niemal niezauwa¿alnego dla
ludzkiego oka. Do dzi� mech kojarzy mi siê ze spokojem i bezpieczeñstwem.

Mech, takie imiê nada³em swojemu pierwszemu w ¿yciu zwierzêciu. Mia³em
piêæ  lat  kiedy  dziadek  wracaj¹c  z  pracy  spotka³  s¹siada  nios¹cego  worek.
Dobiega³o z niego rozpaczliwe popiskiwanie. Worek z zawarto�ci¹ mia³ trafiæ
do  rzeki. W  tamtych czasach  to by³ najpowszechniejszy w naszej wsi  sposób
pozbywania siê niechcianych koci¹t i szczeni¹t. Gdyby dziadek wyszed³ z pracy
piêæ minut pó�niej lub wcze�niej rozmin¹³by siê z s¹siadem, a puszysta zawarto�æ
worka zakoñczy³aby ¿ycie z p³ucami pe³nymi wody. Los sprawi³ inaczej i kociê
trafi³o do naszego domu. Dziadek daj¹c mi je do r¹k powiedzia³, ¿e muszê siê
nim zaopiekowaæ, nadaæ mu imiê.

� Tylko pamiêtaj, ¿e to ch³opiec � powiedzia³.
� Mech � powiedzia³em od razu, bez zastanowienia.
Dziadek siê u�miechn¹³, potarga³ moj¹ czuprynê i dopyta³: � Mech, czemu

Mech? Na pewno? Nie Puszek, Mruczek, £atek?
� Mech! � potwierdzi³em  stanowczo.  I  to wystarczy³o. Dziadek nigdy nie

dziwi³ siê niczemu, co wygadywa³em. Dlatego tylko jemu opowiada³em o swoich,
nawet  najdziwniejszych,  przemy�leniach.  Tak¿e  tych  dokonywanych  podczas
obserwacji mrówek.

Przylgnêli�my  do  siebie  od  razu,  ja  i  Mech.  Jakby�my  nawzajem  siê
potrzebowali. Najchêtniej nie z³azi³by z moich kolan. A kiedy wspina³ mi siê na
ramiona i próbowa³ lizaæ po uszach, by³em szczê�liwy. Jego cichutkie, bardziej
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wyczuwalne ni¿ s³yszalne mruczenie, uspokaja³o mnie. Mo¿e nawet bardziej ni¿
ucieczki do lasu. Wci¹¿ jeszcze bywa³o, ¿e zamyka³em siê w szafie ze strachu
przed ojcem. Ale ju¿ nie by³em sam. Kiedy za� wychodzi³em z domu, Mech nie
odstêpowa³ mnie na krok. Wybieraj¹c siê do szko³y, albo w odleglejsze zak¹tki
wsi, musia³em pamiêtaæ by zamkn¹æ kota w pokoju, inaczej pomkn¹³by za mn¹
wszêdzie. Ba³em siê, ¿e mo¿e siê zgubiæ, a tego bym nie prze¿y³. Sta³ siê dla mnie
kim� wiêcej ni¿ przytulnym zwierz¹tkiem. Nie wiem ile w tym jego zas³ugi, ale
po kilku miesi¹cach odk¹d ze mn¹ zamieszka³, przesta³em siê moczyæ. Wreszcie!

  Pamiêtam,  jak  bardzo wstydzi³em  siê  tych  wilgotnych  plam  na  bieli�nie
i po�cieli. Pojawia³y siê prawie zawsze kiedy pod oknami rozlega³y siê krzyki
ojca, lub kiedy poczu³em w pobli¿u jego przesi¹kniêty wódk¹ oddech. Nie mu
sia³em  sobie wyobra¿aæ  uniesionej  rêki, wystarcza³  oddech. Gdy  przychodzi³
strach, Mech by³ zawsze ze mn¹. Z jego pyszczka wtulonego w mój obojczyk
wydobywa³o siê ciep³e  tchnienie. Delikatnie drapa³em go za uszami, zaczyna³
mruczeæ i razem odp³ywali�my niepostrze¿enie gdzie� daleko od wszystkiego,
co dzia³o siê dooko³a. Odk¹d ze mn¹ by³ strach s³ab³, a moje obawy coraz czê�ciej
dotyczy³y tego, by to jego nikt nie skrzywdzi³.

Wszyscy�my siê bali Zabija, wielkiego psa, krzy¿ówki doga z rottweilerem,
czy  czym�  podobnym.  By³  niebezpieczny  nie  tylko  ze  wzglêdu  na  rozmiar
naje¿onej  zêbami  paszczy,  ale  równie¿  dlatego,  ¿e  nienawidzi³  ludzi.  Bity,
poniewierany, czasem g³odzony przez swojego w³a�ciciela, starego Króliczaka.
Temu  k³usownikowi  i  kryminali�cie,  który  parê  ³adnych  lat  zwiedza³  polskie
wiêzienia, starali siê nie wchodziæ w drogê nawet okoliczni le�nicy. Milicjanci
te¿ raczej go omijali. Los jego psa nie obchodzi³ nikogo. Czasem dzieci w³azi³y
na  dach  szopy  s¹siaduj¹cej  z  wybiegiem  Zabija,  by  z  bezpiecznego  miejsca
patrzyæ na bestiê, o której we wsi kr¹¿y³y legendy. Gdy zobaczy³em go pierwszy
raz,  ze  zdumieniem  obserwowa³em  jak  kilkana�cie  minut  sta³  w  ca³kowitym
bezruchu po�rodku klepiska otoczonego wysokim ceglanym murem. Nie wygl¹da³
na potwora gotowego w jednej chwili rozszarpaæ kogokolwiek. Nie drgn¹³ nawet
w odpowiedzi na krzyki wyrostków siedz¹cych ze mn¹ na dachu. Zareagowa³
kiedy kto� cisn¹³ w  jego kierunku patykiem. Dopiero wtedy spojrza³ ku nam,
a w jego oczach zobaczy³em ¿¹dzê mordu.

Nigdy nie dowiedzia³em siê dlaczego i kto wrzuci³ mojego kota na wybieg
Zabija. Nawet po latach nikt nie chcia³ mi powiedzieæ. Kiedy, sprowadzony przez
Raka, przybieg³em zdyszany na miejsce i wspi¹³em siê na dach szopy, zobaczy³em
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zapêdzonego w k¹t kota. Zje¿ony do granic mo¿liwo�ci wydawa³ z siebie d�wiêki,
od których �cierp³a mi skóra na ca³ym ciele. Bez w¹tpienia  to by³ Mech, mój
Mech! Nie mia³ ¿adnych szans, przecie¿ nigdy nie walczy³ z ¿adnym psem, a co
dopiero z Zabijem. Zderzenie ma³ego kota z kilkudziesiêcioma kilogramami furii,
gniewu i rozpaczy mog³o mieæ tylko jedno zakoñczenie. W powietrzu unosi³a siê
woñ strachu i �mierci. Szczerz¹c k³y, Zabij szykowa³ siê do ataku, a z jego gard³a
dobiega³ g³uchy bulgot. Histerycznym dyszkantem zacz¹³em wrzeszczeæ: � Stój!
Przestañ! Pomó¿cie! Niech kto� mu pomo¿e! Ratunku! Mech! Mech! Mech!

Obudzi³em siê bia³ej sali, pozawijany w banda¿e i oklejony plastrami. Mój
desperacki skok w kierunku wybiegu zakoñczy³ siê zderzeniem z murem i upad
kiem po jego zewnêtrznej stronie. Z³amana rêka oraz obojczyk, pêkniêta ko�æ
czo³owa czaszki, wybite dwa zêby. I poraniona dusza. Kiedy otworzy³em oczy
przy ³ó¿ku siedzia³ dziadek i g³adzi³ mnie po d³oni. Po policzkach p³ynê³y mu
³zy. ¯aden z nas nie powiedzia³ tego dnia ani s³owa. Jaki� czas pó�niej wróci³em
do domu, ale d³ugo nie chcia³em wychodziæ ze swojego pokoju. Nie ci¹gnê³o
mnie  nawet  do  le�nego mchu. Na  po�cieli  znów  zaczê³y  siê  pojawiaæ mokre
plamy.

� Gagarin, pi³ka! Gdzie patrzysz pierdo³o!
Aaa, przecie¿ mecz! Raz jeszcze futbolówka wtoczy³a siê do naszej bramki.
� A wy pata³achy z obrony, to gdzie byli�cie jak strzela³! � odpyskowa³em

i wykopn¹³em pi³kê najdalej jak umia³em.
Gagarin i Gagarin! W kó³ko ten Gagarin! Ca³a wie� mnie tak nazywa³a, dzieci

i doro�li, kobiety i mê¿czy�ni, bez ró¿nicy. Nawet wioskowy g³upek tak za mn¹
pokrzykiwa³. Wygl¹da³o na to, ¿e nie by³o nikogo, kto by nie wiedzia³ o mojej
kosmonautycznej  pasji.  Widaæ  szybko  rozesz³a  siê  historia  o  tym,  jak
odpowiedzia³em na pytanie przedszkolanki. Pani Wanda wypytywa³a którego�
razu, kim chcieliby�my zostaæ kiedy doro�niemy. Dziewczynki mówi³y, zdaje
siê,  co� o  lekarkach, pielêgniarkach, nauczycielkach,  tylko Zocha chcia³a byæ
traktorzystk¹. Wiêkszo�æ moich kolegów widzia³a siê w mundurach stra¿ackich
lub milicyjnych, paru chcia³o byæ ¿o³nierzami (przewa¿nie czo³gistami), a jeden
nawet  kowbojem!  Ja  za�,  nawet  nie  mrugn¹wszy  powiedzia³em,  ¿e�  bêdê
kosmonaut¹. No i posz³o. Najpierw �miech, a potem okrzyki na ca³e przedszkole
� Gagarin, Gagarin, Gagarin! Za mn¹ to wo³ali Gagarin, a za Zoch¹ jako� nikt
nie wrzeszcza³ � Traktorzystka!
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Tak, chcia³em polecieæ w kosmos jak on. Ca³y mój pokój by³ obwieszony jego
fotografiami z gazet. Mia³em te¿ ca³y karton artyku³ów � ludzie sami z siebie
przynosili  ró¿ne  wycinki.  Nad  ³ó¿kiem  ko³ysa³  siê,  przyczepiony  nitkami  do
sufitu, w³asnorêcznie wykonany kartonowy model Wostoka 1. Oczywi�cie nie
by³by  taki  ³adny, gdyby nie pomoc dziadka, który wspar³ mnie, zw³aszcza na
etapie malowania, do którego brakowa³o mi cierpliwo�ci i precyzji.

Naprawdê sporo wiedzia³em eksploracji kosmosu, bo ju¿ dobrze czyta³em.
Poch³ania³em wszystkie dostêpne informacje tak¿e i o Juriju. Jednak wcale nie
podziwia³em jego odwagi, nie pragn¹³em te¿ badaæ kosmosu by dzieliæ siê wiedz¹
z  ludzko�ci¹.  Ja  po prostu  chcia³em� opu�ciæ Ziemiê. Najzwyczajniej  uciec.
Schroniæ siê w kosmicznej pustce przed wszystkim czego siê ba³em.

Letnimi wieczorami wymyka³em siê z domu na ³¹czkê w naszym sadzie. Le¿¹c
w  wysokiej  trawie  ch³on¹³em  aromaty  zió³  i  napawa³em  siê  widokiem
atramentowego nieba, gêsto usianego gwiazdami. Kiedy ju¿ siê nim nasyci³em,
zamyka³em  oczy  i  marzy³em,  ¿e  jestem Gagarinem.  Odziany  w  niewygodny
kosmiczny kombinezon,  szed³em zamaszystym krokiem przez kazachski  step,
wprost ku stalowej wie¿y startowej zbudowanej w sercu kosmodromu Bajkonur.
Sta³ przy niej Wostok1 � cud radzieckiej techniki. Z u�miechem patrzy³em, jak
gotowy  do  startu  pojazd  swoim  ostrym  dziobem  butnie  rzuca  wyzwanie
rozgwie¿d¿onemu  niebu.  Winda  wywozi³a  mnie  kilka  piêter  w  górê.  Nim
zatrzaskiwa³em  za  sob¹  masywny  w³az,  raz  jeszcze  spogl¹da³em  w  dal,  ku
stepowi, i wci¹ga³em do p³uc ziemskie powietrze. Mia³em nadziejê, ¿e robiê to
po  raz  ostatni.  Przypiêty  pasami  niecierpliwie  czeka³em  na  start.  Odliczanie
ci¹gnê³o siê w nieskoñczono�æ. A¿ wreszcie ten huk silników. Ich potê¿na moc
i  prêdko�æ  czterdziestu  tysiêcy  kilometrów  na  godzinê  niemal  pozbawia³a
�wiadomo�ci. A po trzynastu minutach pionowego lotu, kiedy Wostok odrzuca³
wszystkie cz³ony napêdowe, zapada³a cisza. Bezszelestnie kr¹¿y³em wokó³ naszej
planety. Przyjrzawszy siê jej wiedzia³em, ¿e Jurij mia³ racjê � jest piêkna. Z tak
odleg³ego  dystansu  niebieskozielona  kulka  zawieszona  na  czarnym  tle  by³a
absolutnie piêkna! Nie chcia³em nawet my�leæ o tym, ¿e w koñcu wyl¹dujê na
jakim� burym, zakurzonym, nadwo³¿añskim kartoflisku pod Saratowem.

Otwiera³em oczy  i znów by³em otoczony nocn¹  ³¹k¹, zapachem koniczyn,
mniszków, pokrzyw, schn¹cej trawy. Znad rzeki nadci¹ga³a gêsta mg³a. Musia³em
wracaæ.
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D³ugo  by³em  przekonany,  ¿e  ten  ca³y  Gagarin  pojawi³  siê,  gdy  wie�
dowiedzia³a siê o mojej mi³o�ci do kosmonautyki. Kr¹¿y³a przecie¿ opowiastka
o  tym, co powiedzia³em w przedszkolu.  I  to przezwisko nie bola³o wcale, bo
chcia³em polecieæ jak Jurij. Zrobi³o siê gorzko dopiero, kiedy dowiedzia³em siê,
¿e przedszkolne rozmowy o zawodach nie mia³y nic wspólnego z histori¹ mojego
przezwiska.  Nie  rozumiem,  jakim  cudem  wcze�niej  nie  po³apa³em  siê,  ¿e
nazywano mnie Gagarinem jeszcze zanim poszed³em do przedszkola!

By³o  tak.  Na  pewno  s³ysza³em  g³o�ny,  przeci¹g³y  ryk,  potem  poczu³em
gwa³towne  wstrz¹sy,  przyspieszenie  i  chyba�  lot.  Przez  u³amek  sekundy
powietrze owiewa³o mi twarz. W koñcu � przera¿aj¹cy huk, uderzenie i ciem
no�æ�

Nie lecia³em tak d³ugo jak Jurij. Dystans te¿ pokona³em znacznie mniejszy �
ojciec rzuci³ mn¹ ze �rodka pokoju, wiêc do �ciany czy szafy by³o najwy¿ej ze
dwa metry. Po uderzeniu musia³em na jaki� czas straciæ przytomno�æ, nie mia³em
skafandra ani he³mu, które by mnie ochroni³y. Na pod³odze le¿a³em cicho, jednak
wcze�niejszy krzyk i ha³as �ci¹gn¹³ z kuchni babciê. Kiedy wpad³a do pokoju
przestraszona, ojciec ju¿ z niego wybiega³. Podobno �mierdzia³ wód¹. Jak zawsze.
Kiedy ju¿ by³em doros³y i ju¿ siê go nie ba³em, spyta³em, co siê wtedy sta³o. �
Przecie¿  ja mia³em  tylko  dwa  lata,  czemu  to  zrobi³e�?  Podpad³em  ci  czym�?
Gaworzy³em za g³o�no? Rzuci³em w ciebie klockiem?

� Nie wiem, nie pamiêtam, by³em pijany � odpowiedzia³.
Jakim� cudem kto� obcy dowiedzia³ siê o zaj�ciu, kto� inny powtórzy³ dalej,

a jeszcze kto� inny za¿artowa³, ¿e pewnie po uderzeniu zobaczy³em gwiazdy jak
Gagarin� By³ �miech, ludziom siê spodoba³o. Zosta³em Gagarinem.

W dniu, w którym odby³em lot zmieni³o siê moje ¿ycie. Wieczorem, kiedy
z  pracy wróci³  dziadek,  jak  zawsze  przywita³  siê  z  babci¹.  Potem wymy³  siê
w emaliowanej misce,  przebra³ w czyst¹,  choæ po³atan¹ koszulê  i  usiad³ przy
kuchennym  stole.  Babcia  za�,  stawiaj¹c  przed  nim  talerz  gêstej  paruj¹cej
kartoflanki, zaczê³a cicho mówiæ. Kiedy koñczy³a, szlocha³a. Dziadek za�, ju¿
po pierwszych kilku zdaniach przesta³ je�æ. S³ucha³ tylko, a kiedy zapad³a cisza
podniós³ siê i poszed³ do sypialni by na mnie popatrzeæ. Mimo, ¿e posiniaczony
spa³em spokojnie w ich ³ó¿ku. Kiedy wróci³ do kuchni dr¿a³ ca³y z emocji.

Zosta³em  ju¿  u  dziadków.  I  nigdy,  ani  ojciec,  ani  matka,  s³owem  siê  nie
zaj¹knêli bym wróci³ do tej czê�ci naszego wielkiego poniemieckiego domu, któr¹
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zajmowali. Wszystko odby³o siê w ciszy, bez s³ów.  Gdy poznawa³em tê historiê,
czu³em  jak  umiera moja  kosmiczna mi³o�æ.  Nied³ugo  pó�niej  zgin¹³  te¿  sam
Gagarin, ten prawdziwy. Jego nazwisko pozosta³o ze mn¹, ale za ka¿dym razem
kiedy tak siê do mnie zwracano, czu³em uk³ucie bólu.

Choæ pozosta³em u dziadków, ojca wci¹¿ siê ba³em. Zw³aszcza gdy pijany
kr¹¿y³ po swojej czê�ci domu i pod naszymi oknami, mamrocz¹c przekleñstwa.
Robi³  to  tylko,  gdy  dziadek  by³  w  pracy.  Wtedy  nagle  stawa³  siê  odwa¿ny,
krzycza³ coraz g³o�niej. Co� o bêkarcie, o zabijaniu. A czasem ³omota³ do drzwi.
Na  szczê�cie  by³y  zawsze  zamkniête. A  potem wraca³  dziadek  i  choæ  krzyki
cich³y, ja nie odstêpowa³em go ju¿ na krok.

Uwielbia³em niedziele, bo wtedy dziadek zostawa³ w domu. I spor¹ ich czê�æ
oddawa³ mnie. Rano, siedz¹c przy stole ³okieæ w ³okieæ, niespiesznie jedli�my
zupê mleczn¹ z zacierkami, zagryzaj¹c j¹ pajdami chleba o chrupi¹cej skórce.
Po �niadaniu wychodzili�my na podwórko, gdzie kury grzeba³y w ziemi z tak¹
zaciek³o�ci¹,  jakby  poszukiwa³y  skarbu.  Tylko  kogut  nie  zni¿a³  siê  do  tak
przyziemnych czynno�ci. Nazywali�my go Napoleonem. Przechadza³ siê powoli,
z dumnie nastroszonym grzebieniem. Nosi³ wysoko uniesion¹ g³owê, przez co
sprawia³ wra¿enie, ¿e ca³y czas o czym� rozmy�la, ¿e snuje jakie� wielkie plany.
Zdaje  siê,  ¿e  ich  nie  zrealizowa³.  Po¿ar³a  go  którego�  lata  kuna  albo  tchórz.
Zosta³a po nim ledwie gar�æ piór rozrzuconych bez³adnie w kurniku.

Min¹wszy kurze stado szli�my do sadu, gdzie pomiêdzy jab³oniami sta³y ule.
Odwiedzali�my je czêsto, bo dziadek kocha³ pszczo³y. Dogl¹da³ je, pielêgnowa³,
rozmawia³ z nimi, a mnie t³umaczy³ zawi³o�ci ¿ycia tych pracowitych owadów.
Po tym rytuale siadali�my w cieniu jab³oni. Najczê�ciej do³¹cza³a do nas babcia.
Przynosi³a co� do picia i na chwilê przysiada³a z nami. �ciska³em d³oñ dziadka,
a  g³owê  uk³ada³em  na  kolanach  babci.  Usypia³o mnie monotonne  brzêczenie
pracuj¹cych dooko³a owadów. Od czasu do czasu unosi³em powieki, tylko po to,
by móc raz jeszcze spojrzeæ z bezgranicznym uwielbieniem w szare, m¹dre oczy
dziadka.

Mia³em sze�æ  lat gdy do naszego domu przyszed³ Pan Dyrektor. Znali  siê
z dziadkiem dobrze. Chcia³ bym zacz¹³ szkoln¹ naukê rok wcze�niej ni¿ nale¿a³o.
Czytaæ  ju¿  dawno  umia³em,  liczyæ  te¿,  by³em  sta³ym  bywalcem  wiejskiej
biblioteki,  ale  to wcale nie znaczy³o,  ¿ebym siê pali³ do  szkolnych nauk. Nie
têskni³em  te¿  do  towarzystwa  innych  dzieci.  W  zupe³no�ci  wystarcza³y  mi
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do�wiadczenia  przedszkolne  i  podwórkowe.  Przestêpuj¹c  nerwowo  z  nogi
na nogê pods³uchiwa³em rozmowê doros³ych dobiegaj¹c¹ z s¹siedniego pokoju.
S³ysza³em  jak  Pan  Dyrektor,  tubalnym  g³osem  przypominaj¹cym  buczenie
trzmiela, przytacza³  argumenty za wcze�niejszym pój�ciem do szko³y. Niepo
koi³em siê, bo dziadek d³ugo milcza³. A kiedy siê w koñcu odezwa³, a¿ pisn¹³em
z rado�ci.

� Ma ca³e ¿ycie na naukê � powiedzia³ � zd¹¿y poznaæ wszystkie szkolne
m¹dro�ci, a teraz niech sobie jeszcze ten rok polata i u¿yje wolno�ci.

By³em tak wdziêczny, ¿e nie czekaj¹c na koniec rozmowy doros³ych wpad³em
do  pokoju  i  rzuci³em  siê  dziadkowi  na  szyjê.  Obaj mê¿czy�ni  roze�miali  siê
serdecznie.  Dziadek  nie  wygl¹da³  na  zagniewanego  z  powodu  mojego
pods³uchiwania, a i Pan Dyrektor najwyra�niej nie mia³ ¿alu o to, ¿e odmówiono
jego pro�bie. Nie pierwszy raz by³em �wiadkiem jak dziadek, w jaki� sobie tylko
znany sposób, zjednuje ludzi. Nie mówi³ wiele, nie stara³ siê nikomu przypodobaæ,
a wszyscy go szanowali.

U�miecha³em siê b³ogo do siebie na my�l o tej scenie, kiedy nagle poczu³em
szarpniêcie za ramiê. Jedno, a zaraz potem drugie.

� Gagarin, Gagarin, twoja matka tu leci!
Lekko  zdezorientowany  wraca³em  do  rzeczywisto�ci  rozgl¹daj¹c  siê  po

zakurzonym podwórku. Zobaczy³em jak na improwizowane boisko wpada matka.
Oczywi�cie z krzykiem. Z potoku s³ów wp³ywaj¹cych z jej ust wy³awia³em tylko
niektóre. Szarpa³a mnie i popycha³a, ci¹gle wrzeszcz¹c. Kiedy wreszcie dotar³o
do  mnie,  ¿e  jednym  z  wci¹¿  powtarzanych  przez  ni¹  s³ów  jest �dziadek�,
wyrwa³em siê i, nie ogl¹daj¹c siê na ni¹, popêdzi³em do domu.

W  kuchni  pe³nej  ludzi  kto�,  nie  pamiêtam  kto,  chwyci³  mnie  za  ramiê
i us³ysza³em � id� do sypialni. Wszed³em wstrzymuj¹c oddech. Byli�my sami.
Mimo, ¿e by³ dzieñ, na nachtkastliku pali³a siê gruba ¿ó³ta �wieca. Wgramoli³em
siê na ³ó¿ko, po³o¿y³em obok i przytuli³em. �ciska³em mocno jego d³oñ. Czy to
mo¿liwe bym wtedy, w tych emocjach, wyczuwa³ puls? Teraz, po latach, wydaje
mi siê, ¿e czu³em s³abn¹ce têtno. Mimo to, g³aska³ mnie po g³owie bez przerwy
i szepta³ � mój Groszku, mój Groszku, mój Groszku... Coraz ciszej.

W nocy niepostrze¿enie zakrad³em siê do pokoju. Trzy �czuwaj¹ce� w pó³
mroku  kobiety  z  zamkniêtymi  oczyma  kiwa³y  siê  na  krzes³ach.  Oddycha³y
miarowo, a z ich pomarszczonych r¹k zwisa³y ró¿añce. Podszed³em bezszelestnie
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i w d³onie dziadka splecione na piersiach wcisn¹³em figurkê najdzielniejszego
z  moich  Indian.  Wtedy  dziadek  otworzy³  oczy  i  pytaj¹co  spojrza³  na  mnie.
Przyk³adaj¹c palec do ust  i wskazuj¹c g³ow¹ na posapuj¹ce kobiety w czerni,
da³em znak, ¿e musimy byæ cicho. Mrugn¹³ porozumiewawczo i powoli zamkn¹³
powieki. Ja za�, czerwon¹ �wiecow¹ kredk¹ napisa³em na wysoko�ci jego g³owy,
tak by ³atwo móg³ przeczytaæ, po wewnêtrznej stronie trumny, s³owa przezna
czone tylko dla niego. Dwa s³owa.
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II nagroda w kat. doros³ych

Jurek 1939

Zapowiada  siê  piêkne  lato.  Mam  na  my�li  nie  tylko  pogodê.  W³a�nie
skoñczy³em Szko³ê Powszechn¹ w Orlu i poczu³em smak wolno�ci. Wprawdzie
ojciec wys³a³ mnie do maj¹tku stryja Antoniego i przydziel¹ mi tu zapewne ciê¿k¹
pracê w polu, nikt jednak nie wie jak bardzo chcia³em siê tutaj znale�æ!

Powodem mej rado�ci jest �liczna dystyngowana kuzyneczka Mili, w której
jestem zakochany od dwóch lat. Jest nieco starsza ode mnie, ale przecie¿ ja te¿
nied³ugo  bêdê  ju¿  doros³y!  Liczê  równie¿  na  to,  ¿e  stryj Antoni  pozwoli  mi
obejrzeæ  film wy�wietlany  z  kinematografu. By³by  to  pierwszy  film w moim
¿yciu.

W  sercu  s³owiki,  a  s³oñce  rozpieszcza  najd³u¿szymi  promieniami w  roku.
Jak¿e siê cieszê na to lato!

W maj¹tku stryja Antoniego w Bar³ominie jak zwykle panuje ³ad i porz¹dek.
W tym roku dba o to syn zagrodnika  Pawe³. Podjazd uporz¹dkowany, dom l�ni
czysto�ci¹, równie zadbane s¹ budynki gospodarcze. Nawet ³any za stodo³¹ zdaj¹
siê ko³ysaæ na wietrze miarowym rytmem. Nie to co u nas  w Pry�niewie,  gdzie
rodzice  ca³ymi  dniami  kombinuj¹  jak  zwi¹zaæ  koniec  z  koñcem  i  snopek  ze
snopkiem. Tymczasem gromadka mojego m³odszego rodzeñstwa, pozostawiona
ca³y dzieñ bez opieki, potrafi rozpêtaæ niejedn¹ wojnê.

Stryj  Antoni  te¿  wspomina  co�  o  wojnie,  takiej  prawdziwej,  polsko
niemieckiej.  Podobno  nied³ugo  ma  nast¹piæ. Ale  ja  ju¿  zauwa¿y³em,  ¿e  nie
wszystko o czym rozmawiaj¹ doro�li, musi byæ prawd¹.

Stryj  zarz¹dza  gospodarstwem  sprawnie  i  starannie.  Osobi�cie  nadzoruje
wszystkie prace w polu, stajni i oborze. Od kiedy zmar³a ciotka Marta, dogl¹da
nawet prac domowych. Popo³udniami natomiast, razem z Paw³em, przebywaj¹
w dawnej drewutni przebudowanej specjalnie na potrzeby kinematografu. Poza
nimi samymi nikomu nie wolno wchodziæ do tego pomieszczenia.
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Tak jak siê spodziewa³em przydzielono mi prace w polu. Codziennie wiele
godzin kosimy i grabimy siano, suszymy na pokosach i zwozimy do stodo³y.
Nieco  pó�niej  przyjdzie  czas  na  zbo¿a:  pszenicê,  ¿yto  i  jêczmieñ.  Jest  to
ciê¿ka praca, ale jestem do niej przyzwyczajony. Pó�ne popo³udnia mogê na
szczê�cie przeznaczyæ na odpoczynek. Staram siê wtedy przebywaæ w pobli¿u
kuzyneczki Mili. Rozczarowuje mnie jednak jej zachowanie.

Dawniej spêdzali�my czas na bieganiu i zabawach w pobliskim zagajniku.
Mili w tym roku zaczê³a traktowaæ mnie jak dziecko. Zauwa¿y³em, ¿e czuje
siê ju¿ doros³a. Widzê te¿ pewn¹ za¿y³o�æ miêdzy ni¹, a synem zagrodnika.
Z zazdro�ci¹ patrzê, jak spaceruj¹ wieczorami wokó³ stawu. Jak tylko mogê,
chodzê wszêdzie za nimi.

S³oñce chyli siê ku zachodowi. Ostatnie promienie przeciskaj¹ siê przez
ma³y  lasek.  Mili  i  Pawe³  jeszcze  karmi¹  kaczki  nad  wod¹.  Podbiegam
i �ci¹gam kuzynce wst¹¿ki z warkoczy. Innym razem dokuczam Mili s³ownie.
Wiem, ¿e nied³ugo w maj¹tku zjawi siê jej prywatna nauczycielka. Droczê
siê  z  dziewczyn¹  og³aszaj¹c  koniec  jej wakacji, w  odró¿nieniu  gdy moje
trwaj¹ jeszcze w najlepsze. Nie spodziewa³em siê, ¿e przybycie panny Gity
wi¹¿e  siê  z  pewn¹  korzy�ci¹  dla  mojej  osoby.  Sprawy  nagle  przybieraj¹
zupe³nie inny obrót.

Dni robi¹ siê ju¿ coraz krótsze, ¿niwa dobiegaj¹ koñca, na polach ju¿ tylko
�cierniska. Nasta³y rze�kie poranki. Nauczycielka Gita przywioz³a ze sob¹
powiew �wie¿o�ci w postaci naturalnej rado�ci i dobrego humoru. W Paw³a
jakby piorun  strzeli³! Nagle zapomnia³ o Mili  i  zapatrzony w pannê Gitê,
b³¹dzi po maj¹tku nieobecny duchem. Ja w koñcu mam kuzynkê tylko dla
siebie!

Teraz oboje z Paw³em przed³u¿amy spo¿ywanie �niadania, aby popatrzeæ
jak  panna Gita  zaplata Mili warkocze w  sieni.  Ja  zapatrzony w  kuzynkê,
a Pawe³ w nauczycielkê.

Atmosferê  psuje  jednak  stryj Antoni.  Rozg³asza  w  maj¹tku  pog³oski
o niemieckich prowokacjach na polskiej granicy. Panna Gita potwierdza tak¿e
plotkê o zatrzymaniu trzech niemieckich ¿o³nierzy w jej rodzinnej Kamienicy
Królewskiej.  Mili boi siê wojny. Najgorsze jednak, ¿e ma z³amane serce. Nie
mo¿e  siê  pogodziæ  ze  zwi¹zkiem  nauczycielki  i  Paw³a. Widzê  jak  cierpi.
Wieczorami razem podgl¹damy zakochanych.
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Syn  zagrodnika  i  panna  Gita  spotykaj¹  siê  potajemnie  w  starej  drewutni.
Patrzymy jak siedz¹ objêci i ogl¹daj¹ filmy. Ja równie¿ jestem z³y!

Wakacje maj¹ siê ku koñcowi, zapchana stodo³a pachnie �wie¿ym sianem.
W suszarni susz¹ siê zbo¿a, a stryj Antoni nie wy�wietli³ dla nas ¿adnego filmu.
Twierdzi,  ¿e  to  rozrywka  tylko dla doros³ych. Razem z Mili  knujemy  spisek.
Postanawiamy  z  zemsty  zniszczyæ  miejsce  spotkañ  nauczycielki  i  Paw³a.
Podpalamy kinematograf!!!

P³omienie buchaj¹ ostro w górê, ludzie biegaj¹ w pop³ochu po ca³ym maj¹tku,
Stryj Antoni  rwie  w³osy  z  g³owy,  gdy  pierwsze  promienie  porannego  s³oñca
ods³aniaj¹  zgliszcza  starej  drewutni. Na  szczê�cie  nikt  nie  zgin¹³. Nad  ranem
widzê swój czyn z ca³ym jego okrucieñstwem i konsekwencjami. Jest ju¿ jednak
za pó�no na wyrzuty sumienia, na karê, na odkupienie win.

Wraz z pierwszymi ob³okami pêdz¹cymi z Zachodu w maj¹tku pojawia siê
listonosz.  Depesza do Paw³a zawiera rozkaz natychmiastowego stawienia siê do
wojska. W³a�nie wybuch³a wojna!!!

Gita 1944
Walka trwa w najgorsze! Moje popêkane serce rozrywaj¹ na strzêpy liczne

ostrza³y, wybuchy i naloty. To ju¿ drugi miesi¹c akcji �Burza�. I znowu mamy
wrzesieñ. Tym samym nasz³y mnie wspomnienia... Ca³e piêæ lat nie widzia³am
mojego  ukochanego  Paw³a.  Codziennie  umieram  z  têsknoty,  z  niewiedzy,
z bezsilno�ci i ze strachu�

Jeszcze  ten dzieciak � Jurek, nie wiem sk¹d siê  tu wzi¹³,  jak mnie znalaz³
w Warszawie?    Nie chce mówiæ nic o sobie. Trochê wyrós³, ale �le wygl¹da, jest
skruszony i przybity. By³am na niego taka z³a...! Teraz mi go ¿al.

Za³atwi³am  Jurkowi  zajêcie  w  Harcerskiej  Poczcie  Polowej.  Z  reszt¹  ju¿
przyniós³ dla mnie wiadomo�ci z Pomorza. Przynajmniej wiem, ¿e Pawe³ ¿yje.
Podobno wspiera Tajn¹ Organizacjê Wojskow¹ �Gryf Pomorski�. Walcz¹ jak my
tutaj � w stolicy. Jurek pomo¿e nam siê odnale�æ, jak tylko skoñczy siê to piek³o.

Na razie trwa wojna o Warszawê. Przedzieramy siê z ¯oliborza na Starówkê,
by pomóc innym powstañcom. Niemcy ra¿¹ nas ogniem z poci¹gu pancernego
i Cytadeli. Wywlekaj¹ ludzi z domów, kamienic, szpitali.... Rozstrzeliwuj¹
na miejscu uciekaj¹cych z fabryk. Pal¹ budynki.
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Nie taki mia³am obraz Warszawy w 1939 roku, kiedy to pan Antoni pomóg³
mi tu uciec przed niechybn¹ �mierci¹ w Pia�nicy.

Moja dusza, moje sumienie prze¿ywaj¹ katusze. P³aczê, s³yszê swój w³asny
lament. Jurek przyniós³ te¿ z³e wiadomo�ci... Nie wiem, jak dalej ¿yæ z faktem,
¿e to mój wybawca � pan Antoni i s³odziutka Mili zostali rozstrzelani w lasach
pia�nickich...!

Kolejny rozkaz! Trzeba walczyæ, trzeba trwaæ dla Paw³a, dla mej mi³o�ci...!
Niemcy wytaczaj¹  ciê¿kie mo�dzierze oblê¿nicze.  I  znów bombardowania

lotnicze i silny ostrza³ artyleryjski. Warszawa w ogniu...! ¯oliborz kapituluje!!

Pawe³ 1996
�Jest pan ju¿ dojrza³ym re¿yserem. Mam na my�li pana dorobek zawodowy,

liczne  sukcesy  i  spu�ciznê,  z  której  czerpie m³ode  pokolenie  filmowców. Pana
ostatnie dzie³o podobno nosi �lady osobistych prze¿yæ. Czy mo¿na wobec tego
film ten uznaæ za autobiograficzny?

�Nie do koñca. Historia ta tylko czê�ciowo jest prawdziwa. Wybuch II wojny
�wiatowej skomplikowa³ losy ówczesnego pokolenia m³odych. T³o historyczne
i postaci s¹ oczywi�cie prawdziwe. Upro�ci³em jednak ró¿ne w¹tki, aby nadaæ
scenom wiêcej romantyzmu, spe³niæ oczekiwania potencjalnych odbiorców.

�Pawe³  Brylewski  to  nie  tylko  pana  nazwisko.  To  ju¿  marka  producenta
o europejskiej renomie. Interesuje mnie, dlaczego nie pokusi³ siê pan o  fabu³ê
opart¹ tylko na prawdziwych wydarzeniach?

�Nie ukrywam, ¿e mia³em ku temu osobisty powód. Chcia³em oddaæ ho³d
mojej pierwszej mi³o�ci, jak¹ by³a Gita Rytlewska oraz przyjacio³om z m³odo�ci.
Przywróciæ im  przedwcze�nie utracone ¿ycie, daæ szansê na spe³nion¹ mi³o�æ,
na naprawê ¿yciowych b³êdów, na dojrza³e ¿ycie po wojnie�

�Zdradzi pan ciekawym widzom, jak naprawdê potoczy³a siê ta historia?
�W moim filmie Jurek pomóg³ mi i Gicie siê odnale�æ pod koniec walk.

Tym  samym  zrehabilitowa³  swój  chuligañski  wybryk  sprzed  wojny.
Wybaczyli�my mu, nawet zosta³ naszym �wiadkiem na �lubie. Do koñca ¿ycia
byli�my z Git¹ szczê�liwi i utrzymywali�my kontakty towarzyskie z Jurkiem
i jego rodzin¹.
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Prawda jest jednak inna. Ja i Gita nigdy siê nie odnale�li�my. Gita Rytlewska
zginê³a podczas operacji wi�lañskoodrzañskiej pod koniec wojny. Jurek dosta³
od³amkiem  w  trakcie  jakiej�  potyczki  i  zmar³  w  szpitalu  polowym  w  pod
warszawskiej Olszance.

�Dlaczego nie  reaktywowa³ pan  zatem  innych ciekawych postaci, np. Mili
z maj¹tku pana Antoniego?

�Mo¿e dlatego, ¿e nic dla mnie nie znaczy³a. By³a g³upiutkim podlotkiem,
bardziej zakochana we mnie, ni¿ ja w niej zauroczony. To nie znaczy oczywi�cie,
¿e tak m³oda osóbka nie zas³ugiwa³a na to, ¿eby ¿yæ... Sta³o siê jednak inaczej.
Mili zginê³a w Pia�nicy, postanowi³em tego nie zmieniaæ. Na pewno zawsze bêdê
o niej pamiêta³.

�Czy czêsto pan zatem wspomina pannê Rytlewsk¹?
�No  có¿...  Gita  by³a  moj¹  pierwsz¹,  wielk¹  mi³o�ci¹,  odwzajemnion¹,

prawdziw¹. Jednocze�nie by³a  to mi³o�æ  tragiczna  i niespe³niona, przerwana...
Nigdy nie mieli�my szansy byæ par¹ oficjalnie.

To z moj¹ obecn¹ ¿on¹ � Ann¹ razem leczyli�my rany po wojnie. £¹czy nas
pe³ne, dojrza³e uczucie, rodzina i wiele wspólnych lat ¿ycia.

Gita jest ju¿ odleg³ym wspomnieniem.
�Czy na koniec zdradzi pan widzom sk¹d wzi¹³ siê tytu³ filmu: �Warkocze�?
�Wpad³em  na  ten  pomys³  przypadkiem,  gdy  moja  ¿ona Anna  zaplata³a

warkoczyki naszej wnuczce. Przypomnia³em sobie, ¿e przed wojn¹ z Jurkiem
wpatrywali�my  siê,  jak  Gita  zaplata  warkocze  Mili.  To  w  tym  momencie
zdecydowa³em siê w ogóle zrealizowaæ ten film.

�Dziêkujê panu za rozmowê. Naszym go�ciem by³ wybitny re¿yser, scenarzysta
i producent Pawe³ Brylewski.
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II nagroda w kat. doros³ych

Jeszcze nigdy nie czu³a siê a¿ tak �le. ¯ycie uwiera³o j¹ jak kamyk w bucie.
Odcisk nabrzmia³ i urós³ do niewyobra¿alnych rozmiarów. Stopa nie mie�ci³a siê
w pantofelku. Nigdy  jednak szklanego pantofla  jej nikt nie oferowa³. Obuwie
mia³a mocne, skórzane z masywnymi spodami. Czêsto wi¹zane glany nosi³a tak
d³ugo, a¿ popêka³y im wierzchy i trzeba by³o co� z tym zrobiæ. By³a zagorza³¹
przeciwniczk¹ czytania dziewczynkom bajek oKopciuszku czyKrólewnie �nie¿
ce, twierdzi³a ¿e te teksty deprawuj¹ a nawet demoralizuj¹ m³ode dziewczynki,
które gotowe s¹ po�wiêciæ resztê ¿ycia za cenê osi¹gniêcia b³ogostanu, zas³ysza
nego w dzieciñstwie. Ona sama by³a tego przyk³adem. Dlatego z tak¹ nienawi
�ci¹ têpi³a i piêtnowa³a te bajki. Dzwoni³a nawet do Kazimiery Szczuki, aby ta,
dla dobra zdrowia psychicznego przysz³ych matek i wychowawczyñ, zakaza³a
sprzeda¿y tych ksi¹¿ek. Na pró¿no! Wszyscy, jedynie z politowaniem i zasko
czeniem, wys³uchiwali frustruj¹cych pomys³ów matki synów, która nie wiadomo
po co, troszczy siê o losy dziewczynek.

My�li  samobójcze  towarzyszy³y  jej  od  momentu,  kiedy  wysz³a  za  m¹¿.
My�la³a,  ¿e  ¿ycie  bêdzie  wygl¹da³o  tak,  jak  w  filmie  amerykañskim;  bêd¹
spacery, rozmowy i wyjazdy... a tu smutna rzeczywisto�æ dopad³a j¹ wcze�niej
ni¿ siê tego spodziewa³a. By³y, owszem obiady przez ni¹ gotowane, sprz¹tanie,
prasowanie, zamiatanie i dbanie o dziecko, a pó�niej jeszcze jedno i nastêpne.
M¹¿, wiecznie zmêczony i markotny. Cz³owiek obcy i niemaj¹cy nic wspólnego
z wielk¹ mi³o�ci¹ i pragnieniem czy po¿¹daniem.

Proza ¿ycia! � mówi³y s¹siadki, które same tkwi³y w takim pó³grobie albo
pó³piekle, w zale¿no�ci, która z nich mia³a furiata, egocentryka czy te¿ narcyza
za mê¿a.

� Ale siê nie martw, bo to minie! � pociesza³y  bo ani siê obejrzysz, a ju¿
bêdziesz mia³a  siwe w³osy  i  zmarszczki.  Przyzwyczaisz  siê. Ka¿da  z  nas  siê
przyzwyczai³a. Dzieci nie pozwol¹ ci na rozczulanie siê nad sob¹!
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I rzeczywi�cie, dzieci im starsze, tym gorsze. Prócz ci¹g³ych wyzwisk i k³ótni
ro�ci³y  sobie,  jakim�  niepisanym  prawem,  posiadanie  mamy  na  wy³¹czno�æ,
wed³ug  swoich wiêkszych  b¹d� mniejszych  kaprysów.  Jakby  jej  powo³aniem
by³a  s³u¿ba � i  to  jeszcze  s³u¿alcza �  w  spe³nianiu  kaprysów  marzeñ  tych
nieletnich istot. Wiecznie zdegustowanych i znudzonych roszczeniowym podej
�ciem do ¿ycia, Pierwotne  ssaki w  ³añcuchu pokarmowym stworzonym przez
nieobliczaln¹ Matkê Naturê XXI wieku.

� Ale ¿ebym nie mog³a byæ chora? � zastanawia³a siê Ona, smutno patrz¹c
na dwudziestoletni sta¿ po¿ycia ma³¿eñskiego. � Ani jednego dnia nie mog³am
po�wiêciæ  na  to,  ¿eby  pole¿eæ  w  ³ó¿ku  i  wygrzaæ  grypê,  przeziêbienie  czy
zapalenie  oskrzeli.  Zawsze  co�.  Zawsze  kto�  by³  wa¿niejszy:  to  do  szkoty
wyprawiæ, to ugotowaæ i posprz¹taæ.. Ledwo cz³apa³am, ale wszystko musia
³o byæ zrobione. To krêpuj¹ce! � my�la³a.

M¹¿ pracowa³ w fabryce okien. Codziennie zrywa³ siê o pi¹tej i wraca³
o  dwudziestej.  Przychodzi³  zmêczony.  Siada³  na  kanapie  drzema³,  Ona
zestawia³a  talerze  i  nie�mia³o  spogl¹da³a  na  jego  pomarszczon¹  twarz.
Nie widzia³a w nim niczego interesuj¹cego Kojarzy³ jej siê z cz³owiekiem
zmêczonym, nios¹cym plecaki napisem: kredyt. ¯al jej by³o ¿ycia, bo dru
giej szansy nie bêdzie. Wzdycha³a pod obrazem Matki Boskiej. chocia¿ bez
wiêkszego przekonania i wiary w cudown¹ moc Naj�wiêtszej.

� Pójdê  do  pracy � oznajmi³a  i  zatrudni³a  siê  w  PKP  do  sprz¹tania
poci¹gów. Praca by³a ciê¿ka i ma³o interesuj¹ca. Kole¿anki nudne, czêsto po
przej�ciach,  bez  entuzjazmu  podchodzi³y  do  ka¿dego  dnia.  Ona,  enigma
tycznie  spogl¹da³a  w  swoje  wnêtrze  i  wydawa³o  jej  siê,  ¿e  przynajmniej
poogl¹da  sobie  podró¿nych. Tyle  satysfakcji. Reszta  nie mia³a  znaczenia.
Wraca³a do domu robi³a swoje; sta³y obrz¹dek. W sobotê by³ sex, chocia¿
trudno nazwaæ to jakim� wielkim uniesieniem, po prostu zwyczajna kopula
cja  mê¿a  z  ¿on¹.  On,  po  sze�ciu  piwach,  �lini³  siê  i  dotyka³  jej  piersi,
w³osów...  Ona,  popêdza³a  go,  ¿eby  mieæ  go  z  g³owy.  Wszystko  trwa³o
kwadrans. Po czym sz³a siê myæ. Wyciera³a skrupulatnie frotowym rêczni
kiem cia³o jakby z obrzydzeniem dla siebie i niego.

Pewnego  dnia  znalaz³a  portfel, w  nim  zdjêcia:  kobiety,  dwójki  dzieci,
dowód osobisty, kartê do bankomatu i 300 z³otych. Schowa³a to do kieszeni.
D³ugo zastanawiaj¹c siê, co z tym zrobiæ. Z³odziejk¹ przecie¿ nie jest? Mo¿e
wyj¹æ pieni¹dze, a resztê odes³aæ poczt¹ � my�la³a, lecz to niepokoi³oby j¹
do  koñca  ¿ycia.  Postanowi³a  zatem  oddaæ  zgubê w³a�cicielowi.  Po  pracy
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wsiad³a do autobusu i dojecha³a na Cisow¹. Piêkny dom z zachwycaj¹cym
tarasem  i  niebieskimi  oknami.  Trochê  j¹  onie�mieli³.  Na  podwórzu  sta³a
trampolina,  w  której  skaka³y  dzieci.  Nie�mia³o  nacisnê³a  guzik  dzwonka
przy bramie, w której stan¹³ mê¿czyzna w jej wieku. By³ wysoki i wysporto
wany, Mia³  ³agodne  oczy  i  w¹skie  usta.  Spojrza³  na  ni¹  ³agodnie,  a  ona
wrêczy³a mu portfel. Mê¿czyzna zaprosi³ j¹ do �rodka. Ona nie wzbrania³a
siê. Wesz³a  do  du¿ego  i  jasnego  salonu  nieco  onie�mielona.  Zrobi³  kawê
dziêkowa³ za dobre serce i uczciwo�æ. By³ fotografem. Pokaza³ jej pracow
niê, mnóstwo zdjêæ. W wiêkszo�ci twarze ludzi: zatroskane i radosne, m³ode
stare,  Jedno  zdjêcie � per³a, jak  je  sam  nazwa³,  nie  dawa³o mu  spokoju.
To zdjêcie kobiety, które zrobi³ z okna poci¹gu, kiedy  ten nieoczekiwanie
zatrzyma³  siê miêdzy Bo¿ympolem a Wielistowem. Ta  informacja  bardzo
j¹ zaciekawi³a.

� Sfotografowa³em  nimfê! � oznajmi³. � D³ugo  szuka³em  tej  kobiety
na portalu spo³eczno�ciowym, lecz bez rezultatu. Nikt jej nie zna³ albo nie
widzia³. Zjawisko. Postaæ neurotyczna. Sam nie wiem kto, a mo¿e co. Poda³
jej zdjêcia Ona, zaniemówi³a. Zobaczy³a siebie, tañcz¹c¹ w jedwabnej ko
szuli z wiankiem na g³owie. Zjawisko � pomy�la³a i zawstydzi³a. Nikt o tym
nie wiedzia³, ¿e wymyka³a siê latem z domu i tañczy³a na ³¹kach. Pi³a wino.
P³aka³a  i  krzycza³a.  Chcia³a  swój  los  wywrzeszczeæ i  przekl¹æ.  Pamiêta
dobrze,  kiedy  siê  jeszcze  buntowa³a  przeciwko  konformizmowi  ¿yciowemu,
kiedy chcia³a zachowaæ swoje autonomiczne przestrzenie. Bo¿e! Udrêka!

� Przegra³am! � wszepta³a  nie�mia³o. � Straci³am  wszystko  to,  co  by³o
wa¿ne. Da³am siê urobiæ. On s³ucha³ i nie rozumia³. Patrzy³ na zdjêcie tañcz¹cej
kobiety z takim zachwytem i podziwem, jakby ogl¹da³ Mona Lissê Leonarda da
Vinczego. Przeniós³ siê do innego �wiata. Zamarzy³ siê i widaæ by³o, ¿e têskni³
do zjawy, któr¹ sfotografowa³.

Wesz³a jego ¿ona i zaprasza³a na obiad, lecz ona podziêkowa³a. On, chcia³
daæ  znale�ne,  ale  ta  poprosi³a  o  kopiê  zdjêcia  tañcz¹cej  kobiety.  Fotograf  siê
zgodzi³. Przyniesie za dwa dni na dworzec.

� Mam drug¹ zmianê � oznajmi³a Ona i da³a mu numer telefonu.
� Idealista � my�la³a Ona przez ca³¹ drogê powrotn¹ do domu. Widaæ, ¿e kocha

swoje ¿ycie, ale z takim po¿¹daniem patrza³ na zdjêcie tañcz¹cej. � Bo¿e Wybacz!
Wesz³a  do  domu  rozpromieniona.  Posprz¹ta³a  brudne  naczynia.  Z³o¿y³a

ubrania i zaczê³a odrabiaæ lekcje z najm³odszym dzieckiem. Mi³o�æ ¿ycia drze
ma³a w fotelu. � ¯a³osne! � pomy�la³a. Kiedy dom zasn¹³, Ona rozebra³a siê.
Stanê³a przed lustrem i zap³aka³a.
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� ¯ycie! Dziwko  jedna! � przeklê³a. Ubra³a d³ug¹ sukniê  i wyjê³a butelkê
wina.  Trzasnê³a  drzwiami.  Posz³a  na  ³¹kê.  Cia³o  jej  p³onê³o.  By³a  kobiet¹.
Pragnê³a ¿ycia i soków ¿ycia, Zaczê³a siê tarzaæ w trawie i wcieraæ jej miêkkie
i soczyste ³êty w siebie. Delikatne mu�niêcia mia³y jej wynagrodziæ pieszczoty,
których tak pragnê³a.

Wróci³a nad ranem. Brudna, zielona i pijana. Nie sprz¹ta³a. Po³o¿y³a siê na
kanapie. Spa³a. Dzieci by³y zdziwione. W¹cha³y i dotyka³y j¹. My�la³y, ¿e jest
chora. On, wyja�ni³, ¿e jest pijana i, ¿e same maj¹ dzisiaj sobie radziæ.

Nazajutrz, Ona, wyp³aci³a  pieni¹dze  z  bankomatu. Kupi³a  bia³¹  p³ócienn¹
sukienkê,  kosmetyki,  sanda³y.  Przygotowa³a  siê  na  spotkanie  z  fotografem.
Czeka³a na niego podniecona. Przyszed³. By³a dwudziesta. Nie�mia³o dopytywa³
o tê, co sprz¹ta i ma jasne w³osy i niebieskie oczy. Imienia nie pamiêta³, ale by³
umówiony. Ona, wysz³a z wiankiem na g³owie i on zaniemówi³.

� Tej szuka³e�? � powiedzia³a.
� Ale? Ty?
� ¯e tylko sprz¹tam? � zapyta³a.
Fotograf z niedowierzaniem chwyci³ j¹ za rêkê.
� Jeste� prawdziwa! � oznajmi³ naiwnie. � Szuka³em ciê! � doda³.
� To nic! � powiedzia³a Ona i zaczê³a zmywaæ makija¿.
� Zostaw! � prosi³.
� Daj spokój, to taki ¿art! � oznajmi³a, nieco speszona, na co on, ¿e opowie

jej  ca³¹  anegdotê  zwi¹zan¹  ze  zdjêciem  i  jeszcze  o  swoim  ¿yciu,  pozornym
i z wierzchu, ¿e dobrze, ale tak naprawdê to on siê dusi, chce ¿yæ, a nie ¿eby tylko
³adnie: czysto i g³adko i tuciupuciu.

� Nie mam czasu! � oznajmi³a Ona i posz³a siê myæ.
� Zostañ! Proszê!
� Ju¿ nie masz do czego têskniæ! Przykro mi! � powiedzia³a Ona.
Rozdygotana wróci³a do domu. M¹¿ spojrza³ na ni¹. Ona skuli³a siê w k¹cie

i zaczê³a nerwowo drapaæ siê po g³owie. Podkuli³a nogi tak, ¿e z ³atwo�ci¹ mog³a
je ople�æ obiema rêkami.

� Nie ma co! � rzek³ m¹¿. � Musimy jechaæ do szpitala.
Chwyci³ j¹ obur¹cz i zaniós³ do samochodu. Ona, niczym bezwiedna kukie³

ka, nie stawia³a oporu. Z serdecznego palca zdj¹³ obr¹czkê � ¿eby nie ukradli �
powiedzia³.  A dla niej to by³a jedyna rzecz, któr¹ lubi³a od niego. Z³ota, gruba
obr¹czka z grawerem: �Do utraty si³�.
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On zaniós³ j¹ na parter szpitala psychiatrycznego w Lêborku.
Ma³y budynek osadzony w�ród  topoli w malinowej  elewacji,  przypomina³

domek  BabyJagi.  Na  parterze  i  piêtrze  kraty,  na  zewn¹trz  murowany  grill
otoczony drewnianymi pergolami. Wewn¹trz z³otawa lamperia idealnie kompo
nowa³a siê z pomalowanymi na bia³o drzwiami. Na parterze pacjenci najmocniej
chorzy: alkoholicy, schizofrenicy, na piêtrze � kobiety uzale¿nione od alkoholu,
które  czeka³y  na  miejsce  w  innym  szpitalu  psychiatrycznym:  S³upsku  b¹d�
Gdañsku.

� Poobserwujemy j¹ � powiedzia³ lekarz i poda³ mê¿owi rêkê na do widzenia.
� Zabierz mnie st¹d! � krzycza³a bezradnie Ona � zabierz mnie i nie zosta

wiaj!  Nic mi  nie  jest!  Jestem  zdrowa.  Dzisiaj  mia³am wyjechaæ.  Proszê  ciê!
B³agam! Proszê! Nic mi nie jest! Jestem zdrowa. Przez ciebie siê spó�niê i nie
zd¹¿ê! On wyjedzie beze mnie! A tego przecie¿ nie chcesz! Przecie¿ mówi³e�, ¿e
mnie kochasz! Proszê!

On roz³o�ci³ siê i pochyli³ nad ni¹.
� O kim mówisz?! � sykn¹³ przez zêby.
� No, o nim � powiedzia³a Ona bezradnie i pokaza³a na miniaturowy wrêcz

krzy¿ nad drzwiami.
� G³upia! � rzek³ � jakby ma³o mia³ cz³owiek zmartwieñ! � doda³ na koniec.
Drzwi siê zamknê³y. Lekarz poda³ jej lek. Ona skuli³a siê niczym pies i na

kry³a kocem. Pods³uchiwa³a. Pacjenci przemieszczali siê po w¹skim korytarzu.
W rogu gra³ telewizor. Dobiega³y krzyki z s¹siedniej sali: alkoholik, przywi¹za
ny pasami wrzeszcza³, ¿e wszystkich zabije, ¿e jest zdrowy, tylko st¹d wyjdzie,
poka¿e wszystkim, co  to znaczy wiêziæ cz³owieka. Pod oknem jego partnerka
wrzeszcza³a, ¿e jej ukochanego morduj¹, ¿e ona tego tak nie zostawi, do telewizji
pójdzie, �wiatu opowie...

�  Jestem w piekle �  pomy�la³a Ona  i  staranniej naci¹gnê³a koc na g³owê.
On ju¿ pojecha³! Zapomnia³! Oj, zosta³am sama! ¯adnej nadziei! A przecie¿ ju¿
mia³am ¿yæ! Mia³am kochaæ i czuæ siê kochan¹!

Rano  obchód.  Podali  jej  termometr,  pytali  o  zdrowie.  Zagl¹dali  pod  koc
i dotykali pleców. Pacjentka z sali obok w intensywnym makija¿u  i stroikiem
ze sztucznych kwiatów na g³owie posz³a na papierosa. Zaduch, który panowa³
na sali  i korytarzu stawa³ siê nie do zniesienia. D³awi³  i krztusi³. Wdziera³ siê
do gard³a i smakowa³ brudnym mopem i przepocon¹ bielizn¹.
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Ona znowu zaczê³a siê drapaæ po g³owie. Przeczesywa³a palcami przet³usz
czone w³osy. Zakrywa³a nimi twarz, jakby chowa³a siê za parkanem. Nie mog³a
na  to patrzeæ. Nagle dobieg³  j¹ g³os  schizofrenika, któremu wydawa³o  siê,  ¿e
mo¿e wszystko. Swoj¹ przepocon¹ rêk¹ dotkn¹ jej piersi. Ona krzycza³a najg³o
�niej,  jak  tylko  potrafi³a,  a¿  pacjentka  z  drugiego  ³ó¿ka  zerwa³a  siê  i  zaczê³a
powtarzaæ, ¿e to tylko pomówienia. ¿e ona nic nie zrobi³a, to tylko pomówienia.

� Zabierzcie go! � wrzeszcza³a Ona i kurczowo chwyta³a siê porêczy meta
lowego ³ó¿ka.

Kiedy zjawi³ siê  jej m¹¿, Ona, znowu zaczê³a go prosiæ, ¿eby j¹ zabra³ do
domu.

� Musisz tutaj trochê pobyæ � t³umaczy³ niecierpliwie i odsuwa³ jej rêkê.
� Ile? � przytomnie zapyta³a.
� To  siê oka¿e! Lekarze diagnozuj¹! Bo¿e,  co mi  jeszcze przysporzysz! �

u¿ala³ siê nad sob¹. �Tyle zajêæ i jeszcze to! � wyrzek³ z politowaniem i ¿alem
On. Po czym postawi³ dwie reklamówki ubrañ i doda³, ¿e bêdzie w pi¹tek.

� Zostañ! � prosi³a Ona. � Oni mnie zamorduj¹, a ja jedynie chcia³am...
�  Jeste� chora! � powiedzia³. � Musisz  tu zostaæ! Zdiagnozuj¹, powiedz¹

co i jak.
� Pierdol siê! � wrzasnê³a i nakry³a siê kocem.
� Za wcze�nie  na diagnozê �  oznajmi³  lekarz. � To nie  jest  piekarnia.

Trzeba poobserwowaæ. Dobraæ leki, nastêpnie podj¹æ dalsz¹ rekonwalescen
cjê. Proszê  siê uzbroiæ w cierpliwo�æ. To potrwa miesi¹c, dwa�, a mo¿e
i  d³u¿ej.  W  zale¿no�ci  czy  pacjentka  bêdzie  wspó³pracowa³a.  Wszystko
zale¿y od niej, bo jak na razie jest oporna na dialog. Mówi stale o fotografii.
Kto to? Kochanek?

�  Nie  znam! �  odpowiedzia³  On. �  Zawsze  by³a  w  domu,  ale  kiedy
zaczê³a pracowaæ, co� jakby siê zmieni³o.

� To znaczy? � dopytywa³ zmêczony lekarz.
� Kwit³a.
� To dobrze, kiedy kobieta jest zadbana.
� To nie by³o zadbanie, to by³a euforia, ekstaza. Moja ¿ona zachowywa³a

siê, jak wypuszczony z klatki ptak. Ale pan tego nie zrozumie, bo nigdy nie
widzia³em kogo� tak radosnego. Ona tañczy³a. Ona fruwa³a. Wymyka³a siê
noc¹ i wraca³a nad ranem my�la³a. ¯e nie wiem, ale rano patrzy³em na jej
radosn¹ twarz. Przypomina³a dziecko. Beztroska i szczê�liwa. Mia³a brudne
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od traw nogi i sukienkê. My�lê, ¿e nic mia³a kochanka, poniewa¿� chocia¿ sam
nie wiem? Czy  co�  innego  jest w  stanie  rozbudziæ  tak  kobietê? Ona  p³onê³a,
a ja nie by³em stanie ugasiæ ¿aru! Czy pan to rozumie? ¯ona p³onie, a ja udajê,
¿e nie widzê, Brakowa³o ni odwagi, Zawstydzi³em siê. Pomy�la³em, ¿e nie ma
co.  ¿e  ju¿  po  czterdziestce  jeste�my,  ¿e  po³owa  za  nami,  wiêc  trzeba  sobie
darowaæ. I�æ spaæ. Nie my�leæ, nie trapiæ siê i nie zawstydzaæ. ¯ycie przeminie
i nic ci nie zostanie; zmarszczki, siwe w³osy i baga¿ trosk. Ja stchórzy³em! D³ugo
siê  jej  przygl¹da³em  i  nie  da³em  rady.  My�la³em  ¿e  Ona,  jak  moja  matka.
Tylko dom i dzieci i tyle, ale ona innego kalibru kobieta, Ona chcia³a lataæ a ja?
Proszê spojrzeæ na mnie, czy jestem osob¹, przy której mo¿na lataæ?!

� Dzisiaj bardzo mi pan pomóg³ � oznajmi³ doktor i poda³ mu rêkê.
Ona smutno spogl¹da³a przez okno. Zjawy i rosa robi³y siê coraz niewyra�

niejsze, nawet fotograf traci³ swoje, tak dobrze jej znane, rysy twarzy. Wszystko
bled³o. � To przez  te  leki �  pomy�la³a  i  zaczêta p³akaæ. � Oszala³am!  Jestem
wariatk¹!  Chryste!  Odjeba³o  mi.  Nie  ma  fotografa  i  podró¿y.  Jestem  ja  i  ja.
Jaka ja? Czy ja to ja? Kim jestem? Wariatk¹? Czy wymy�li³am sobie to wszyst
ko? Czy ¿ycie te¿ sobie wymy�li³am? Amo¿e ja nie istniejê? Gdzie ja? A mi³o�æ?
Co to jest? Mo¿e nie ma czego� takiego? Jest On i Ona i dzieci. Czasoprzestrzeñ
i  nic.  I  ból.  Psychiatryk!  Wiêc,  gdzie  ja?  Podciêli  mi  skrzyd³a.  Oszo³omili
lekami, �ciska³a w rêku fotografiê z kolorowego pisma, na której sta³ u�miech
niêty i wysportowany brunet. Skrzêtnie zapakowane w koszulkê kolorowe zdjê
cie z czasopisma dla kobiet �Lata� �wiadczy³o o dba³o�ci o szczegó³y.

Ona p³aka³a, bo zabierano ca³y jej �wiat. Mówiono, ¿e to nieprawda. Trzyma
³a w  rêku  pomiêty  papier.  trzeszcz¹cy  pod  naporem  zaciskaj¹cej  siê  d³oni �
namiastkê szczê�cia odmienno�ci,

� Ju¿ jest pani zdrowa! � oznajmi³ jej lekarz, po czym doda³, ¿e musi braæ
leki:  Zolafrenswift  i  Tisercin,  to  na  pocz¹tek,  bo  pó�niej  siê  zobaczy  czy
pomagaj¹, czy nie otêpiaj¹ za bardzo. Bêdziemy w kontakcie, Póki co, nale¿y
je stosowaæ regularnie. Unikaæ stresu, nie piæ alkoholu�

� Nie ¿yæ! �  pomy�la³a w duchu i poda³a lekarzowi rêkê.
        Opu�ci³a  szpital  sama.  Nie  czeka³a  na  mê¿a.  Pada³  deszcz  ale  nie  tak
zwyczajnie,  lecz  jakby  z  do³u  ziemi  do  góry.  Mia³a  mokre  w³osy  i  ubrania.
P³aka³a z deszczem, bo co jej zosta³o.

� Psychoza! � powtarza³a namiêtnie i natrêtnie. �wiat porusza³ siê za zas³on¹
kropli. Ona, smutna czeka³a na autobus. Dzwoni³ telefon. To m¹¿. Dopytywa³
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siê gdzie jest, dlaczego nie czeka³a. On je�dzi i szuka jej po ca³ym mie�cie,
On nie ma czasu na takie rzeczy. Rodzinê trzeba utrzymaæ. Zarobiæ!

Ona roz³¹czy³a siê. Wy³¹czy³a telefon i schowa³a go do kieszeni. Siedzia
³a  przygnêbiona  na  ³aweczce  s³ucha³a  brzêcz¹cych  kropli  deszczu,  które
z  jak¹�  bli¿ej  nieopisan¹  eufori¹  odbija³y  siê  o  pleksê  zadaszenia  PKS
w Lêborku. Czu³a, ¿e królestwo jej nie jest z tego �wiata, ¿e siê wszystko
odwróci³o  do  góry  nogami.  Porozrzuca³o  niczym puzzle,  których  nie  jest
w stanie pouk³adaæ.

Przemoczona wesz³a do domu. On czeka³. Nie by³ zadowolony. Spojrza³
na  ni¹  z  wielkim  wyrzutem  sumienia  Nic  nie  powiedzia³.  Ona  wesz³a
do sypialni. Podnios³a z pod³ogi pluszowego misia, przycisnê³a go do piersi
tak mocno, jakby znalaz³a na pod³odze jaki� skarb. Usiad³a w k¹cie, miêdzy
skrzyni¹ na bieliznê a szaf¹. Chcia³a tam ju¿ zostaæ. Podkuli³a nogi i zwiesi³a
g³owê. Ze �ciany smutno spogl¹da³a Matka Boska Ostrobramska. Ona nie
wierzy³a ju¿ w nic. By³o jej wszystko jedno; ¿ycie �mieræ �ciera³y siê w jej
g³owie. Zabrak³o ³ez. Obojêtno�æ i wegetacja � jedynymi przystaniami.

� Jak ¿yæ? � pyta³a siebie.
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I nagroda w kat. m³odzie¿y

Trzeci¹ mi³o�æ zaplata siê jeszcze mocniej

Promienie s³oñca nigdy nie musnê³y doskonalszej skóry, powiew wiatru nie
móg³ wcze�niej wprawiæ w ruch bardziej miêkkich loków. ̄ ywio³y powinny byæ
pos³uszne  tej  istocie,  pomy�la³a Amelia,  tak ujmuj¹cej  bo nie�wiadomej  swej
nieskazitelno�ci.
  Oczy �  jasne  niczym  ksiê¿ycowa  po�wiata  na  lustrzanej  tafli  jeziora �
zwróci³y siê w jej stronê. Mija³ kolejne stoliki, próbuj¹c do niej dotrzeæ. Poczu³a
zapach papierosów, lekki dym unosz¹cy siê na powietrzu. Woñ ta zmiesza³a siê
z  zapachem wody  i  perfum, mieszanki  nieroz³¹cznie  kojarz¹cej  siê  jej  z  tym
miastem.
  Amsterdam  pachnia³  w³a�nie  tak � perfumami  ludzi,  którzy  przybyli
tu  z  odleg³ych  zak¹tków  �wiata.  Podoba³o  jej  siê,  ¿e w�ród  starych  kamienic
t³oczy³a siê taka masa, fala, która nieraz poch³ania³a j¹, gdy kroczy³a uliczkami.
Ka¿dy   w tym t³umie wydawa³ jej siê indywidualno�ci¹, odznacza³ siê nietypow¹
urod¹  czy  wymawia³  s³owa  z  obcym  akcentem,  melodyjnym  i  koj¹cym  lub
przeciwnie � ostrym i gard³owym.

Wokó³ niej znajdowa³o siê tyle ciekawych osób. Nikt w tym momencie jednak
nie móg³by byæ ciekawszy od tego ch³opaka, wysokiego kelnera, który w koñcu
dotar³ do jej stolika.

� Bez  ciebie  dzisiejsze  wzruszenia  by³yby  tylko  martwym  naskórkiem
dawnych uniesieñ � wyrecytowa³ p³ynnie po angielsku.

� House of Poems � Amelia spojrza³a na szyld kawiarni. � A wiêc st¹d nazwa
tego miejsca. Witacie tak wszystkich go�ci?

� Oczywi�cie. Nie znam osoby, która nie lubi³aby poezji. Poezja zachowuje
od zniszczenia tchnienie bosko�ci w cz³owieku.

� Percy Bysshe Shelley.
� �wietny poeta, a jego s³owa opisuj¹ idealnie to, czym chcemy uraczyæ go�ci

House of Poems. Oczywi�cie oprócz wspania³ej kawy, która nota bene jest dzisiaj
w promocji.
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� W takim razie poproszê � u�miechnê³a siê Amelia.
      Kelner  odwzajemni³  u�miech,  znów  przywo³uj¹c  w  duszy dziewczyny
wszystkie te odczucia, które kaza³y jej usi¹�æ w tym miejscu. Ciep³y sweter
w zimê, zapach �wie¿o skoszonej trawy, smak czekolady rozpuszczaj¹cej siê
powoli na jêzyku � chyba nic nie  mog³o równaæ siê z tym lekkim u�miechem,
unosz¹cym k¹ciki ust ch³opca.
   Nagle,  ruchem tak niespodziewanym, ¿e dziewczyna krzyknê³a cicho,
zbli¿y³  jej  twarz  do  swojej  i  konspiracyjnym  szeptem  zapyta³  jej,  czy
powitalny wierszyk jej siê spodoba³.

� Bez ciebie dzisiejsze wzruszenia by³yby tylko martwym naskórkiem
dawnych uniesieñ � powtórzy³a powoli. � Oczywi�cie, ¿e mi siê spodoba³.
To z �Amelii�, tego francuskiego filmu, prawda?
   Ch³opak przytakn¹³ gorliwie, widocznie zadowolony.

� Cytatem z �Amelii� powita³em Ameliê.
� Sk¹d znasz moje imiê?

  Wskaza³ na jej klucze, które le¿a³y na stoliku. Wisia³ przy nich breloczek
z jej imieniem.

� Och. Racja. Mam go jeszcze z Warszawy...
� Z Warszawy? Te¿ jeste� Polk¹?
� Och, ty równie¿? � przesz³a na ojczysty jêzyk. � To cudownie!

  Ameliê  zdziwi³o,  ¿e  zatrudnili  polskiego  kelnera.  Ch³opak  musia³
mieszkaæ w Holandii od wielu lat. W³a�ciwie jak on siê nazywa³?

� Skoro ty znasz ju¿ moje imiê, to mo¿e i ja mog³abym poznaæ twoje?
� Tutaj jestem Albertem.
� Tutaj? � zdziwi³a siê Amelia. � Czyli nazywasz siê inaczej?

   Ch³opak u�miechn¹³ siê lekko i znów przysun¹³ twarz do dziewczyny.
� Mogê ci to wszystko wyja�niæ. Ale nie teraz. Szef nie wygl¹da na zbyt

zadowolonego.  Czujê,  ¿e  je�li  twój  urok  zatrzyma mnie  tu  jeszcze  przez
choæby sekundê, stracê tê posadê. Koñczê o dwudziestej trzeciej. Spotkajmy
siê  na  Museumplein  o  dwudziestej  trzeciej  trzydzie�ci.  Bêdziesz  czekaæ,
Amelio?
   B³êkitne oczy ch³opca wyda³y siê b³agaæ  i dziewczyna zrozumia³a, ¿e
mo¿e i ona posiada w sobie tê bosk¹ czê�æ nieskazitelno�ci, któr¹ dostrzeg³a
w Albercie.

� Bêdê � odpar³a.

Powiew Weny 201734



Noc¹ w Amsterdamie t³oczy³o siê równie du¿o ludzi co w dzieñ, mijali siê na
Paulus Potterstraat, Van Baerlestraat i ka¿dej innej ulicy tego wielkiego miasta.
Tysi¹ce ludzi, setki kultur ¿yj¹cych ze sob¹ w harmonii, stykaj¹cych siê ze sob¹
i sprawiaj¹cych, ¿e to holenderskie miasto mia³o niepowtarzalny klimat.
   Musuemplein by³o placem, który znajdowa³ siê miêdzy trzema najwiêkszymi
muzeami  w  Amsterdamie  �  Rijskwijk,  muzeum  Vincenta  van  Gogha  oraz
Stedelijk.  W  dzieñ  krêci³o  siê  tu  sporo  ludzi,  a  wokó³  rozchodzi³a  siê  woñ
pieczonych kie³basek i innych przysmaków, które serwowano turystom. Oprócz
tego,  stoiska  z  ró¿no�ciami  przyci¹ga³y  rzeszê  osób,  podziwiaj¹cych  zestawy
porcelany  z  dziewiêtnastego  wieku,  pocztówki  sprzed  II  wojny  �wiatowej
lub winylowe p³yty zawieraj¹cymi melodie tak bliskie sercom paru pokoleñ
wstecz.
  Teraz, w pó³ do dwunastej, Amelia stara³a siê nie zwracaæ na siebie uwagi
mijaj¹cych j¹ przechodniów. Sta³a niemal na samym �rodku placu, zastanawiaj¹c
siê, czy spotkanie z Albertem nie by³o zbyt naiwnym pomys³em. Nieznajomy
ch³opak fascynowa³ j¹, ale obawia³a siê, ¿e jego dobrotliwa twarz mo¿e okazaæ
siê mask¹. Mimo to co�, czego nie potrafi³a zindetyfikowaæ przyci¹ga³o  j¹ do
niego. By³ pokus¹.

� Czeka³a�.
  Odwróci³a siê i spojrza³a prosto w rozpromienion¹ twarz Alberta.

� �Bo có¿ ja mam czyniæ, niebo¿ê, je�li nie czekaæ do koñca�?
� ...�Wszak¿e ty jeste� zachodem i wschodem mojego s³oñca� � dokoñczy³

cicho. � Jan Kasprowicz, racja?
� Tak � spojrza³a na torbê, któr¹ mia³ ze sob¹. � Co tam masz?
   Ch³opak skin¹³ na ni¹ rêk¹ i wskaza³ na budynek góruj¹cy na Museumplein.

Szklany gmach muzeum Vincenta van Gogha wydawa³ siê imponuj¹cy w bladym
�wietle ksiê¿yca.

� By³a� tam? � zerkn¹³ na ni¹, a gdy zaprzeczy³a, ci¹gn¹³ � plan jest taki,
wejdziemy tam i zobaczysz, co trzymam w torbie. Wtedy obejrzymy znajduj¹ce
siê w muzeum prace, a przy okazji mo¿e uda ci siê wyci¹gn¹æ ze mnie, dlaczego
tylko w Amsterdamie jestem Albertem.
   Ruszy³  w  kierunku  przybytku,  zanim  zd¹¿y³a  siê  odezwaæ.  Staraj¹c  siê
dotrzymaæ mu kroku, sapnê³a:

� Czy muzeum nie jest zamkniête o tej porze?
  Jasne brwi ch³opaka unios³y siê ze zdziwieniem.
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� Oczywi�cie, ¿e jest. Przecie¿ to niemal pó³noc. Ale nie martw siê, moja
poetko. Jestem pewien, ¿e dla nas zrobi¹ wyj¹tek.
  Pierwszym  pomieszczeniem,  do  jakiego  chcieli  wej�æ,  by³  ogromny,
szklany hol. W �rodku sta³o paru mê¿czyzn. Jeden z nich, barczysty jegomo�æ
w ciemnym stroju, ³ypn¹³ na nich nieprzyja�nie, gdy stanêli przed drzwiami.
   Albert, ca³kowicie niewzruszony, pomacha³ do niego i wskaza³ g³ow¹ na
drugiego ochroniarza.
   Po  chwili  drzwi  siê  otworzy³y,  a mê¿czyzna wskazany  przez Alberta
przywita³ siê z nimi po angielsku.

� Mogliby�my siê  trochê przespacerowaæ, Daan? Chyba nie masz nic
przeciwko, prawda? To bêdzie przyjacielska przys³uga, dobrze? � wyszcze
rzy³  zêby Albert,  delikatnie  obejmuj¹c Ameliê  i  prowadz¹c  j¹  na wy¿sze
piêtro.
   Tamten odburkn¹³ co� po niderlandzku i odwróci³ siê, daj¹c im woln¹
rêkê.  Albert  skierowa³  ich  w  stronê  pierwszej  sali  i  rozpia³  swoj¹  torbê,
wyjmuj¹c dwie ciemne bluzy z bia³ym napisem �Vermoorde dichters� na
plecach.  Poda³ jej jedn¹ z u�miechem.

� Co oznaczaj¹ te s³owa? � zapyta³a, zak³adaj¹c bluzê.
� Zamordowani poeci. Chyba tak na pocz¹tku mia³o nazywaæ siê miejsce,

w którym pracujê. Wzi¹³êm je z szafy na zapleczu. Dobrze, ¿e zrezygnowali
z tego pomys³u, bo takie okre�lenie mog¹ mieæ tylko ludzie, którzy nielegalnie
chodz¹ noc¹ po muzeach, a nie ci, którzy sprzedaj¹ kawê po piêæ euro.
  Pierwsze piêtro obejmywa³o zbiory van Gogha z wczesnego okresu jego
twórczo�ci. Amelia z uwielbieniem w oczach spogl¹da³a na kolejne dzie³a
artysty,  przesuwaj¹c wzrokiem z  ciemnych obrazów z  pobytu w Neunen,
a¿ na stworzone w Pary¿u obrazy martwej natury.
  Albert podszed³ do �Jedz¹cych kartofle� i zmarszczy³ brwi, przygl¹daj¹c
siê  ciemnym  barwom  malunku.  Amelia  zbli¿y³a  siê  do  niego,  by  lepiej
widzieæ  dzie³o.  Mrok  panuj¹cy  w  muzeum  sprawia³,  ¿e  po  jej  plecach
przechodzi³y  dreszcze.  Musia³a  wytê¿yæ  wzrok,  by  zoobaczyæ  detale  na
malowidle.

�  Przyjrzyj  siê  tym  postaciom. Widzisz  sposób,  w  jaki  van  Gogh  je
namalowa³? Niezwyk³e, prawda? Ich zgrubia³e d³onie... Vincent powiedzia³,
¿e chcia³ �a¿eby obraz ten by³ apoteoz¹ pracy r¹k ludzkich i codziennej strawy
tak uczciwie przez nich zdobytej�.
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� Znasz du¿o cytatów. Nawet jak na pracownika House of Poems.
� Odda³bym wszystkie wiersze, jakie znam, aby choæ trochê poznaæ ciebie

� zerkn¹³ na ni¹ z u�miechem. � Jeste� z Warszawy, tak?
�  Owszem.  Z  ¯oliborza.  Ale mieszkam  od  pó³  roku w Amsterdamie.

Pokocha³am to miasto ca³ym sercem, chocia¿ chwilami czujê siê tu samotna.
Wszystkich przyjació³ zostawi³am w Polsce.
   Ch³opak  zachmurzy³  siê  i  skin¹³  g³ow¹.  Wyci¹gn¹³  palec  i  wolno
przesun¹³ po jednym z pierwszych autoportretów malarza.

� �Samotno�æ jest jak ogród, w którym dusza usycha, a kwiaty przestaj¹
pachnieæ.� Marc Levy � westchn¹³. � To niestety dotyczy tak wielu ludzi...
Ale dziêki samotno�ci mo¿na skupiæ siê na innych rzeczach. Na przyk³ad na
arty�mie. Powiedz mi, Amelio, zajmujesz siê sztuk¹?

� Nie...W moim warszawskim liceum by³am jedynie w kó³ku teatralnym.
� Liceum, tak? Ile w³a�ciwie masz lat?
� Dziewiêtna�cie.

   Podszed³ do kolejnego obrazu, przedstawiaj¹cego mizern¹ ch³opkê.
� A wiêc jeste� m³odsza ode mnie.
� Na pewno nie du¿o. � �wiat³o ksiê¿yca przedosta³o siê przez szklane

�ciany i nada³o jasnym lokom Alberta srebnego wyrazu. Jego owalna, jakby
wyciosana  z marmuru  twarz,  przypomina³a  jej  twarze  greckich  pos¹gów,
symetryczne i piêkne. � Mo¿esz mieæ najwy¿ej dwadzie�cia parê lat.

 Ch³opak nie odpowiedzia³, kontempluj¹c powieszone przed nim dzie³o.
   Przeszli przez oszklone drzwi i znale�li siê w korytarzu prowadz¹cym
na kolejne piêtro. Albert chwyci³ j¹ za ramiê i �ciskaj¹c lekko, wskaza³ na
jeden z obrazów wisz¹cych w przej�ciu. By³ to obraz, który ju¿ wcze�niej
zna³a �zupe³nie inny od reszty dzie³ van Gogha, niepokoj¹cy, jakby wydziela³
siê z niego zgni³y odór �mierci.

� �Czaszka z pal¹cym siê papierosem� � w oczach ch³opaka pojawi³y siê
iskierki fascynacji, gdy przypatrywa³ siê namalowanemu szkieletowi. � To
niezwyk³e,  ¿e  van Gogh  potrafi³  oddaæ  swój  strach  przed  �mierci¹ w  tak
symboliczny  sposób. Chcia³bym  jednak,  aby namalowa³  �mieræ �  takiego
greckiego Tanatosa � naprawdê, w czystej postaci, zamiast pos³ugiwaæ siê
tym biednym trupem.

� Tanatos tak rzadko pojawia³ siê w greckiej sztuce, nie wiadomo nawet
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do koñca  jak  go  sobie  wyobra¿ano.  My�lê,  ¿e  to  dlatego  ³atwiej  by³o  mu
namalowaæ szkielet.

� Tanatos... Taki niedoceniony... � mrukn¹³ Albert, wbijaj¹c wzrok   w obraz.
Po  sekundzie  milczenia  znów  zacz¹³  rozprawiaæ  o  metodach  malarskich
wykorzystanych w tym dziele.

� Mówisz tak, jakby� sam zajmowa³ siê sztuk¹ � przerwa³a mu Amelia. �
Ja gra³am w teatrze. Czym ty siê zajmowa³e�, Albercie, który tak naprawdê nie
jest Albertem? Czy ty te¿ jeste� artyst¹?

� W pewnym sensie � zarzuci³ sobie kaptur na g³owê i chwytaj¹c j¹ za d³oñ,
ruszy³ schodami w górê. � Nie potrafiê tworzyæ, czego bardzo ¿a³ujê, ale za to
posiadam umiejêtno�æ rozpoznawania piêkna. Widzê piêkno  w rzeczach, które
inni  ludzie mijaj¹,  gardz¹ nimi  lub brzydz¹  siê  ich. Potrafiê  zobaczyæ piêkno
w og³uszaj¹cym wrzasku kogo�, kto w³a�nie straci³ bliskiego. Kto�  taki budzi
nasze wspó³czucie, jego ból wydziera siê pazurami z otch³ani splamionej duszy,
jest tak widoczny, ¿e rozdziera serca widzów tego osobliwego spektaklu, a mimo
to uwa¿am, ¿e to najpiêkniejsza rzecz na �wiecie. Pokazuje przecie¿ nieskoñczony
ogrom  mi³o�ci,  jak¹  ten  cz³owiek  czuje �  jego  cierpienie  przekszta³ca  siê
w pewnego rodzaju sztukê.

Drugie  piêtro  by³o  przeznaczone  ekspozycji  dotycz¹cej  ¿ycia  prywatnego
malarza. Zewsz¹d cz³onkowie rodu Vincenta, z ich miedzianymi w³osami i bla
dymi twarzami, wpatrywali siê w dwoje niespodziewanych go�ci. Amelia kr¹¿y³a
miêdzy starymi portretami van Goghów i stara³a siê pozbyæ wra¿enia, jakby puste
oblicza obserwowa³y ka¿dy jej ruch.

� Samo odchodzenie z tego �wiata jest piêknem. Proces umierania bowiem,
czêsto brutalnie ale jak¿e potrzebnie, zrywa ludziom sprzed oczu pewnego rodzaju
zas³onê bezpieczeñstwa. �mieræ jednych uzmys³awia drugim, jak cenne jest ich
w³asne ¿ycie.

Umilk³, wpatruj¹c siê w poorane zmarszczkami fizys ojca Vincenta.
� Mo¿e takie my�lenie nie czyni mnie artyst¹, ale chyba wskazuje na moj¹

artystyczn¹ duszê.
  Amelia wypu�ci³a cicho powietrze i spróbowa³a skupiæ siê na wyrazie twarzy
jej towarzysza. Miêkkie linie ust wykrzywia³ dziwny, niepasuj¹cy do ch³opaka
grymas, miêdzy jasnymi brwiami pojawi³a siê zmarszczka frustracji.

� Sk¹d jeste�, Albert? Co sprawi³o, ¿e potrafisz dostrzec piêkno w �mierci?
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   Ch³opak przesun¹³ wzrokiem po niderlandzkim tek�cie, opisuj¹cym koligacje
rodzinne Holendra i wymrucza³ cicho:

� Z tego samego powodu, dla którego jestem tylko w tym kraju Albertem.
Z tej samej przyczyny, dlaczego stojê o pó³nocy w galerii po�wiêconej Vincentowi
van Goghowi z jedn¹ z najbardziej interesuj¹cych dziewczyn jakie widzia³em.
To trochê bolesna historia, Amelio.

� Nie wiem, czy jestem tak interesuj¹ca, jak twierdzisz � zerknê³a na swoje
poobcierane od pracy d³onie. � Ale wiem, ¿e chcê poznaæ twoj¹ historiê.
  Twarz  ch³opca  rozpogodzi³a  siê,  odsun¹³  siê  od  pogardliwych  spojrzeñ
sportretowanych van Goghów i wyci¹gn¹³ d³oñ w kierunku dziewczyny. Chwyci³a
go,  patrz¹c  na  niego wzrokiem  niemal  tak  zachwyconym  jak  pocz¹tkowo  na
obrazy Vincenta. Mimo cudacznych s³ów o fascynacji �mierci¹, jakie us³ysza³a
z  ust Alberta,  nie  potrafi³a  uwierzyæ,  ¿e  ch³opak  naprawdê  tak my�li.  Zgorz
knienie,  które  wylewa³o  siê  z  jego  m³odej  twarzy  absolutnie  do  niego  nie
pasowa³o. Z jego warg powinny kapaæ tylko mleko i miód, nie przepe³nione bólem
monologi o poetycko�ci umierania.
  Ostatnie piêtro budynku ukazywa³o apogeum mocy twórczych Vincenta van
Gogha. Wokó³ nich roztacza³y siê ekspresjonistyczne obrazy pe³ne symboli, które
otwiera³y przed nimi uczucia towarzysz¹ce arty�cie przez jego ostatnie lata.
  Podeszli do s³ynnego �Pola pszenicy z krukami�. Panoramiczne ujêcie pól
z  dwiema  symbolizuj¹cymi  rozterkê  duchow¹  malarza  drogami  wzbudzi³o
w Amelii ogromny podziw. Z tego obrazu, podobnie jak z �Czaszki z pal¹cym
siê papierosem�, niemal wype³za³a sama istota cierpienia i chwyta³a szponami
wzruszon¹ duszê ogl¹daj¹cego. Ciemne niebo, kontrastuj¹ce z z³otymi �b³ami
pszenicy budzi³o niewyt³umaczalny niepokój w dziewczynie.

� Kwintesencja sztuki � wymrucza³ Albert, obserwuj¹c Ameliê. � Kilkoma
poci¹gniêciami pêdzla zostawiæ trwa³y �lad w cz³owieku. Kiedy po raz pierwszy
spojrza³em na ten obraz, na mojej skórze pojawi³y siê dreszcze. Nigdy nic nie
wywar³o na mnie takiego wra¿enia, jak to. Czysta udrêka w formie zaschniêtej
farby.
  Amelia zerknê³a na datê powstania obrazu.

� To jeden z jego ostatnich obrazów, prawda?
� Niektórzy twierdz¹, ¿e ca³kiem ostatni � kiwn¹³ g³ow¹ Albert. � Podzielam

ich zdanie. Czy podobn¹ rzecz móg³by stworzyæ kto�, kto nie pragn¹³by �mierci
bardziej od czegokolwiek na �wiecie?
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� Czy jego �mieræ równie¿ uwa¿asz za piêkn¹?
  Ch³opak rzuci³ ostatnie, przeci¹g³e spojrzenie na malunek i skierowa³ siê ku
nastêpnemu dzie³u. Przez jego twarz przemkn¹³ cieñ, jakby przypomnia³a mu siê
jaka� straszliwa scena. Jakby czuwa³ przy konaj¹cym Vincencie.

� Nie tak piêkn¹, jak jego sztuka � odpar³ tylko.
  Amelia podesz³a do kolejnego obrazu.

� To �Zachód s³oñca ko³o Montmajour�.
� Ukoñczony dok³adnie czwartego lipca  tysi¹c osiemset osiemdziesi¹tego

ósmego.
� A wiêc mamy dzi� rocznicê � u�wiadomi³a sobie dziewczyna.
� Nie da siê zaprzeczyæ. W dok³adnie tak¹ lipcow¹ noc van Gogh ukoñczy³

to dzie³o. Widzisz te wydzieraj¹ce siê z ram pn¹cza? Je w³a�nie widzia³ Vincent,
sta³ dok³adnie tak jak ty, wci¹gaj¹c identyczne letnie powietrze. Pewnie wdycha³
te¿  zapach  farb,  a  �wiat³o  pada³o  pod  podobnym  k¹tem,  gdy  dopracowywa³
szczegó³y. Otacza³a  go wy³¹cznie  ta  zieleñ,  to  p³ótno,  przed  którym  równie¿
i ty mo¿esz teraz staæ. Ciekawe, co czu³. Pewnie smutek. Czy kto� taki jak on
móg³ czuæ szczê�cie?

� Uto¿samiasz siê z nim, Albercie?
  Ch³opak  odwróci³  siê  do  niej.  Omiót³  j¹  spojrzeniem  lazurowych  oczu
i u�miechn¹³ siê ³agodnie.

� �Wytrzymaj ból / wyhoduj na nim kwiaty / pomog³a� mi wyhodowaæ je na
moim�. To wyda ci siê g³upie, Amelio, ale w tym momencie, bêd¹c blisko ciebie,
czujê, ¿e nie cierpiê. Wiêc nie; nie uto¿samiam siê z Vincentem.
  Przysun¹³ siê do niej nieco i z dziwnym wyrazem twarzy wymrucza³:

� Nie wiem, jak uj¹æ to w s³owa. Spotka³em ciê dzisiaj, ale czujê siê, jakbym
zna³ ciê od zawsze. Jakbym wyszed³ z Chaosu, z ca³kowitego pocz¹tku �wiata
i musia³ czekaæ tylko z dwiema mi³o�ciami � sztuk¹ i piêknem � na tê trzeci¹,
najwa¿niejsz¹, któr¹ powinienem zaple�æ najmocniej  i nie pozwoliæ nigdy siê
oddaliæ � zawaha³ siê. � Mo¿e nie jeste� moj¹ pierwsz¹ mi³o�ci¹, ale jeste� t¹,
przy której wszystkie inne mi³o�ci sta³y siê  nieistotne.

� Rupi Kaur � szepnê³a zaskoczona Amelia, przybli¿aj¹c siê jeszcze bardziej
do Alberta. � Mo¿e mi te¿ pomo¿e wyraziæ, co czujê. Albercie... �Dotkn¹³e� mnie
nawet mnie nie dotykaj¹c�.

Pochyli³ siê i musn¹³ wargami jej usta ale dziewczyna odsunê³a siê odrobinê.
� Jak brzmi twoje prawdziwe imiê?
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� Ju¿ ci je dzi� wyjawi³em.
  Amelia zmarszczy³a brwi i badawczym wzrokiem omiot³a wyczekuj¹c¹ twarz
ch³opaka. Zna³a jego imiê? By³a pewna, ¿e podczas ich rozmowy nie wymawia³
¿adnego,  mo¿e  oprócz  Vincenta.  Czu³a  jednak,  ¿e  to  nie  o  to  imiê  chodzi.
Przyjrza³a siê jeszcze raz jego rysom twarzy przypominaj¹cym antyczne rze�by
i ma³emu pieprzykowi na prawym policzku. By³ tak samo ciemny jak barwy u¿yte
w obrazie z szkieletem. Jak jego zafascynowanie �mierci¹. Jak cierpienie, które
malowa³o siê na jego obliczu, gdy mówi³ o samobójstwie van Gogha...

�  Znam  twoje  imiê... �  zawaha³a  siê  Amelia,  wypl¹tuj¹c  siê  z  ramion
ch³opaka. �  Ale  to  niemo¿liwe.  Przecie¿  on  nie  istnieje.  To  tylko  nazwa  dla
uciele�nienia fobii staro¿ytnych ludzi.
  W d³oniach ch³opca znalaz³a siê odwrócona pochodnia. Znik¹d jego postaæ
zosta³a  okryta  ciemnymi  skrzyd³ami,  które  wyros³y  z  szerokich  pleców.
Przystojna twarz wyra¿a³a nadziejê � na obdarzenie zaufaniem, na mi³o�æ, której
nigdy nie otrzyma³.

� Tanatos. Czysta postaæ �mierci.
� Jestem �mierci¹, ty za� moim ¿yciem.

  Krêcone w³osy Amelii znalaz³y siê w jego ciep³ych d³oniach. Z³otym no¿em
odci¹³ ma³y ich pukiel.
  Wszystkie  obrazy  wokó³  nich  zaczê³y  wype³zaæ  z  ram.  Otoczy³y  ich,
poddusza³y i sycza³y co� niezrozumia³ego.

�  Moja  trzecia  mi³o�æ �  zachrypia³  Tanatos  z  zamglonymi  oczyma. �
W koñcu ca³kowicie moja...
  Dziewczyna osunê³a  siê  ze  strachem w  ramiona ch³opca, wdychaj¹c  jego
zapach i zauwa¿aj¹c, ¿e jego skóra pachnie nie tylko perfumami, ale domieszk¹
czego�  metalicznego  i  s³odkiego,  niczym  krew.  Przymknê³a  oczy  odurzona,
a  kolory  szybowa³y  ponad  nimi,  coraz  g³o�niej  skrzecz¹c  tak,  ¿e  w  koñcu
zrozumia³a, co chc¹ powiedzieæ: �Sama go wybra³a�, Amelio. Jeste� jego trzeci¹
mi³o�ci¹�.
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II nagroda w kat. m³odzie¿

My�lê, ¿e dzieñ, w którym siê narodzi³em by³ dobrym dniem. Z opowiadañ
matki wiem, ¿e pada³o i by³o bardzo zimno, ale co z tego? By³ to dzieñ mojego
przyj�cia  na  �wiat.  Urodzi³em  siê  w  zau³ku.  Otacza³y  mnie  ceglane  �ciany
wysokich wie¿owców, zielone kosze na �mieci i masa kartonowych pude³. Kto�
by pomy�la³, ¿e to nie s¹ warunki do ¿ycia, ale dla mnie to w³a�nie dom i miejsce,
zwi¹zane z osob¹, któr¹ kocha³em ponad ¿ycie � moj¹ mam¹. Kiedy by³em ma³y
uwa¿a³em, ¿e matka by³a zawsze urocz¹ kobiet¹ o bardzo spokojnej duszy. Jednak
kiedy doros³em zrozumia³em, ¿e mia³a problemy psychiczne. Krzycza³a na ludzi
mijaj¹cych nasz zau³ek, ¿eby siê do nas nie zbli¿ali, zazwyczaj ka¿dego dnia na
kilka osób, ale nie zwraca³em na to szczególnej uwagi jako dziecko. Codziennie
dawa³a  mi  do  zrozumienia  jak  bardzo  mnie  kocha.  Rano  budzi³a  mnie
mocniejszym  klepniêciem  w  policzek  i  krzykiem,  my�la³em,  ¿e  w³a�nie  tak
okazuje  uczucia.  Byli�my  nieroz³¹czni,  ka¿dy  dzieñ  spêdzali�my  na  zabawie
w poszukiwanie skarbów i d³ugich spacerach. W czasie deszczu przenosili�my
siê do naszego drugiego domu pod mostem wschodnim. Ten dom w  jesienne
wieczory podoba³ mi siê jeszcze bardziej ni¿ g³ówny. Mog³em wieczorem rzucaæ
do rzeki patyki i obserwowaæ jak odp³ywaj¹ w dal. Marzy³em wtedy, ¿e kiedy�
z mam¹ te¿ tak odp³yniemy i zostawimy z³ych ludzi daleko za nami. Tylko ja
i  moja  kochana  mamusia.  ¯ycie  by³o  beztroskie,  niczym  nie  musia³em  siê
martwiæ, do czasu kiedy mnie porwano. Przynajmniej my�la³em, ¿e mnie porwano
dopóki nie wyl¹dowa³em w sierociñcu. Ale jak to siê sta³o?

Kiedy nadszed³ dzieñ moich pi¹tych urodzin, mama zabra³a mnie na bardzo
d³ugi  spacer do  centrum handlowego. Wiedzia³em,  ¿e przygotowa³a dla mnie
jak¹� wielk¹ niespodziankê, w koñcu by³em ju¿ du¿ym ch³opcem, a to by³y jedne
z wa¿niejszych urodzin. Wcze�niejsze wychodzi³y ró¿nie, o trzecich i czwartych
mama zapomnia³a, ale za to opowiada³a mi jak to na moje drugie dosta³em nowe
kartonowe pos³anie, które lepiej chroni³o przed zimnem id¹cym od betonowej
nawierzchni.  Ale  wracaj¹c  do  pi¹tych  urodzin.  Czê�æ  dnia  po�wiêcili�my  na
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doj�cie do najwiêkszego w mie�cie centrum handlowego. By³ to wielki budynek
o czterech piêtrach, ogromnym parkingu i wielu windach. Udali�my siê na jedn¹
z wy¿szych  kondygnacji,  przeszli�my miêdzy  sklepami  a¿ mama  przystanê³a
i kaza³a mi tutaj na siebie zaczekaæ. Po czym odwróci³a siê ode mnie i posz³a
dalej sama. Pos³uszny jak zawsze, czeka³em w wyznaczonym miejscu. Znalaz³em
niedaleko ³awkê, na której przysiad³em i zacz¹³em przygl¹daæ siê ludziom, którzy
mnie mijali. D³u¿sz¹ chwilê zajê³o mi obserwowanie wskazówek zegara poru
szaj¹cych siê po bia³ej tarczy. Nie wiem ile czasu minê³o, nie potrafi³em wtedy
odczytywaæ godziny. Pe³en nadziei na szybki powrót mamy z moim prezentem,
nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e zrobi³o siê ciemno. T³um dooko³a mnie zacz¹³ siê
przerzedzaæ, z tysiêcy ludzi zrobi³a siê zaledwie garstka. Po kolejnych minutach
nie by³o widaæ nikogo, �wiat³a w wielu sklepach zgas³y, a metalowe kraty zsunê³y
siê w dó³. Ci¹gle czeka³em na powrót mamy. W pewnym momencie na pustych
korytarzach  us³ysza³em  czyje�  ciê¿kie  kroki.  Podszed³  do mnie wysoki mê¿
czyzna.  By³  gruby  i  pachnia³  p¹czkami. Wiedzia³em,  ¿e  to  p¹czki,  bo  nieraz
czu³em ten zapach pod cukierni¹. By³ ubrany w granatowy mundur. Kiedy mnie
dostrzeg³ przykucn¹³ i zapyta³:

� Zgubi³e� siê ma³y?
� Czekam  na  moj¹  mamusiê.  Obieca³a,  ¿e  nied³ugo  wróci.  Mam  dzisiaj

urodzinki.
� A kiedy twoja mama ciê tutaj zostawi³a?
� Nie wiem. Ale kiedy przyszli�my by³o jasno, a du¿o osób siedzia³o w tych

miejscach z jedzeniem, wiec mo¿e w okolicach obiadu.
� I od tej pory ca³y czas tutaj siedzisz? � zapyta³ zdumiony i zacz¹³ mi siê

dok³adniej  przygl¹daæ.  Pewnie  zauwa¿y³  dziury  w  mojej  koszulce  i  na  spo
denkach. A mo¿e to przez siniaki na policzku i brodzie. Mama wczoraj bardzo
siê zdenerwowa³a, bo nie chcia³em spaæ i przy³o¿y³a na si³ê moj¹ g³owê do ziemi.

� Pójdziesz ze mn¹ w pewne miejsce? Je�li twoja mamusia po ciebie wró
ci, to powinna ciê tam szukaæ.

� Dobrze � chwyci³em grubasa za rêkê i udali�my siê razem do windy.
Potem by³a masa pytañ, niebieskich �wiate³ radiowozów. W³a�nie tego dnia,

w dzieñ pi¹tych urodzin, pierwszy raz jecha³em policyjnym samochodem i nawet
by³em na komisariacie. Policjanci pytali mnie o wygl¹d mojej mamy,  ale nie
potrafi³em daæ  im  tych  informacji  jakich pragnêli. Po paru dniach mieszkania
u grubasa, przetransportowali mnie do nowego domu. Wiedzia³em, ¿e bêdê tam
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mieszka³, bo tak mi powiedzieli. By³ to dwupiêtrowy, stary budynek, z du¿ym
podwórkiem i mas¹ innych dzieci. W ró¿nym wieku, ch³opcy i dziewczynki,
ubrani  byli  w  podobne  szaroniebieskie  mundurki.  Od  tamtego  momentu
wychowywa³em  siê  w  Sierociñcu  nr  8.  Nikt  mnie  nigdy  nie  adoptowa³.
Wed³ug wychowawczyni nie przejawia³em cech asymilacji z innymi i brak
we mnie by³o g³êbszego uczucia mi³o�ci i przywi¹zania.

* * *
Minê³o dziesiêæ lat, a we mnie zd¹¿y³a ju¿ przygasn¹æ mi³o�æ do mamy, nigdy

jednak  o  niej  nie  zapomnia³em.  Zawsze  przed  snem  przypominam  sobie  jak
wygl¹da³a.  Kiedy  zacz¹³em  siê  uczyæ  w  podstawówce,  zdobywa³em  nowych
kolegów.  By³em  dosyæ  lubiany,  czêsto  spêdzali�my  popo³udnia  bij¹c  siê  za
budynkiem szko³y lub bawi¹c siê w moczenie g³owy w wodzie z toalet. Tak mija³y
mi kolejne lata, a wieku pietnastu lat, kiedy trafi³em do nowej szko³y, poniewa¿
z  ostatniej  mnie  usuniêto  za  pobicie  kolegi.  Pozna³em  j¹.  By³a  prawdziwym
anio³em    d³ugie  blond  w³osy,  g³êbokie  zielone  oczy  i  ten  u�miech.  Mimo
okularów na drobnym nosku, jej piêkne oczy od razu powali³y mnie na kolana.
Na imiê mia³a Natalia. Bardzo szybko siê do niej zbli¿y³em, spêdzali�my razem
ka¿dy dzieñ. Zosta³a moj¹ najbli¿sz¹ przyjació³k¹, ale nigdy jej nie powiedzia³em,
jak bardzo j¹ kocham.

Natalia bardzo czêsto zmienia³a ch³opaków. Byli ró¿ni, ale mieli jedn¹ wspól
n¹ cechê �zawsze po maksymalnie cztery miesi¹cach byli jej by³ymi sympatiami.
A ja zawsze sta³em obok niej, pociesza³em j¹ po kolejnych zerwaniach, ociera³em
³zy i tuli³em. Pomaga³em rozkochiwaæ siê w niej jej kolejnym obiektom west
chnieñ. Nie chcia³em tego robiæ, ale czego nie robi siê z mi³o�ci. Jej mama bardzo
mnie lubi³a, czêsto prosi³a mnie, abym by³ przyzwoitk¹ na jej randkach. Natalia
nie mia³a nic przeciw, mieli�my miêdzy sob¹ uk³ad. Ja uspokaja³em mamê Nati,
ona robi³a co jej siê podoba³o, a ja mia³em z tego nasze wspólne weekendowe
wypady w ró¿ne miejsca. Mo¿e gdybym podczas jednego z nich powiedzia³ jej,
co do niej czujê, wszystko u³o¿y³o by siê inaczej? Przez piêæ lat naszej przyja�ni
ona mia³a wielu partnerów, a ja by³em sam. Czêsto siê ze mnie pod�miewa³a,
¿e  jestem  takim  jej przyjacielem gejem, bo w koñcu dlaczego  taki przystojny
ch³opak jak ja nie mo¿e znale�æ dziewczyny? Czy by³em przystojny? Nie mam
pewno�ci, bardzo czêsto s³ysza³em, ¿e tak. W wieku osiemnastu lat mierzy³em
193 cm, by³em dobrze zbudowany, mia³em szerokie ramiona i przewagê tkanki
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miê�niowej. Moje ciemne w³osy idealnie komponowa³y siê z br¹zowymi oczami
i �niad¹ cer¹. Mocna szczêka i zawsze kilkudniowy zarost podobno dodawa³ mi
uroku.  Kilka  dziewczyn  chcia³o  bym  po�wiêci³  im  wiêcej  uwagi.  Je�li  jaka�
spodoba³a mi siê chocia¿ trochê, poszed³em z ni¹ na trzy randki i zazwyczaj na
tym siê koñczy³o. Poniewa¿ zawsze my�la³em wtedy o Natalii  i o tym, ¿e nie
jestem jej wierny. Ale wracaj¹c do tematu. Kiedy mieli�my po dwadzie�cia lat,
Natalia pozna³a Huberta. Spoko facet, ogarniêty, z prac¹ i aspiracjami na przy
sz³o�æ. Sami do�æ szybko stali�my siê najlepszymi przyjació³mi. Czêsto podpy
tywa³ mnie o Nataliê, o to, co lubi. G³upi, mówi³em mu wszystko co chcia³ wie
dzieæ. Zanim siê obejrza³em byli razem �mój najlepszy przyjaciel i dziewczyna,
któr¹ kocha³em od  lat. My�la³em, ¿e  to kolejny z  tych zwi¹zków na pó³  roku
maks. Ale siê myli³em, min¹³ rok, drugi i trzeci. Hubert o�wiadczy³ siê Natalii
i ona oczywi�cie siê zgodzi³a. Potem odby³o siê huczne wesele, na którym by³em
�wiadkiem Huberta. Musia³em obserwowaæ minuta po minucie,  jak  tracê naj
wa¿niejsz¹ kobietê w moim ¿yciu. Kiedy sk³adali sobie przysiêgê i ca³owali siê
co� we mnie pêk³o, straci³em j¹ i nic ju¿ nie mog³em zrobiæ, by odzyskaæ Nati.
Spokojnie obserwowa³em wszystko z boku i nie dawa³em poznaæ po sobie jak
pêka mi serce i umieraj¹ we mnie najlepsze cechy, które odkry³a we mnie Natalia.

W  nastêpnych  tygodniach  pomog³em  Hubertowi  opu�ciæ  nasze  wspólne
mieszkanie na pi¹tym piêtrze. Natalia z Hubertem zamieszkali razem. Ju¿ pla
nowali  rodzinê,  a  ja  zosta³em  sam.  Czasem  zapraszaj¹  mnie  do  siebie  i  nie
powiem, lubiê te odwiedziny. Widzê jak moja ukochana promienieje. Jej szczê�cie
nape³nia moje serce ciep³em, ale to nadal nie jest to czego bym pragn¹³. Powinna
byæ taka szczê�liwa przy mnie. Podczas mojej ostatniej wizyty dowiedzia³em siê,
¿e Nati jest w ci¹¿y. Opu�ci³em mieszkanie moich przyjació³ i od tamtego czasu
nie mamy kontaktu.

* * *
Teraz mam dwadzie�cia piêæ lat, mieszkam sam w kawalerce na ostatnim �

pi¹tym piêtrze starego budynku w centrum Nowego Yorku. Moje dni wygl¹daj¹
do�æ monotonnie, wstajê  rano ubieram siê, wychodzê do pracy, wracam  i  idê
spaæ. No mo¿e nie do koñca. Codziennie rano zaraz po ubraniu siê, wychodzê
przez okno mojego mieszkania  i wspinam siê na dach. Kiedy  ju¿  tam jestem,
zaczynam biec ku krawêdzi po³o¿onej najdalej. Biegnê ile si³ w nogach. Widzê
zbli¿aj¹c¹ siê krawêd� dachu i przy�pieszam jeszcze bardziej. Dzieli mnie od niej
ju¿ tylko dziesiêæ metrów�  siedem� piêæ� dwa�  stawiam stopê na krawêdzi,
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nie zwalniam ani na chwilê, odbijam siê od dachu i lecê. Czujê otaczaj¹c¹ mnie
niewa¿ko�æ. Znajdujê siê jedena�cie metrów ponad asfaltem zau³ka pode mn¹.
Miêdzy budynkami  jest  oko³o  sze�ciu metrów  odleg³o�ci. Czas  na  chwilê
zwalnia, a ja mam wra¿enie, ¿e nawet siê zatrzymuje. Czujê, ¿e ¿yjê, puls mi
przy�piesza, w moich ¿y³ach buzuje adrenalina. Pokocha³em to uczucie jakie�
dwa miesi¹ce  temu,  kiedy  to  po wie�ci  o  ci¹¿y Natalii  chcia³em  skoczyæ
z mostu i siê zabiæ. Jakim� cudem prze¿y³em. Ale zapamiêta³em uczucie to
wa rzysz¹ce tamtemu momentowi, tê pustkê w g³owie i mo¿liwo�æ skupienia
siê  tylko  na w³asnej  lekko�ci,  niczym  nie  ograniczonych  zmys³ach,  które
odbieraj¹ znacznie wiêcej bod�ców ni¿ kiedykolwiek wcze�niej. Moja trzecia
mi³o�æ ¿ycia � adrenalina. L¹dujê na dachu s¹siedniego budynku. Z ka¿dym
kolejnym  skokiem moje  l¹dowanie  jest  coraz  lepsze,  ju¿  nie  upadam,  ale
utrzymujê siê na nogach. Podnoszê siê z przysiadu i nawet nie odwracam siê
za siebie, wiem co tam zobaczê, ceglan¹ �cianê budynku, w którym mieszkam.
Widzê to ka¿dego dnia, kiedy udaje mi siê wykonaæ skok. Mo¿e mnie to kiedy�
zabiæ, ale siê tym nie przejmujê. Idê w kierunku schodów przeciwpo¿arowych,
które pokonujê kolejnymi skokami przez barierki i w taki sposób w parê sekund
jestem ju¿ na dole.

Id¹c  chodnikiem  do  pracy  rozgl¹dam  siê  za  potencjalnymi  mo¿liwo�ciami
rozwijania mojej nowej pasji. Analizujê uk³ad budynków i twarze przechodniów.
Dostrzegam tory ponad moim lewym ramieniem. Kolejne wagony pojawiaj¹ siê na
nich w równych odstêpach dwóch minut. Zaczynam odliczaæ czas miêdzy ka¿dym
odjazdem  i  przyjazdem. Zbli¿am siê do  szyn. Stajê na  stacji  po³o¿onej najdalej,
w miejscu  gdzie  motorniczy  dopiero  rozpoczyna  zwalnianie  potê¿nej  maszyny.
Dostrzegam  zbli¿aj¹cy  siê  tramwaj.  Odk³adam  torbê  przy  stopach,  a  sam  nie
dostrzegalnie ustawiam siê do skoku. Jeszcze kilka sekund i minie mnie tramwaj,
odliczam do trzech i k¹tem oka dostrzegam, ¿e maszyna jest trzy metry ode mnie.
Odbijam siê i lecê. Po raz kolejny to uczucie lekko�ci ogarnia mnie ca³ego, czas
zwalania, ludzie krzycz¹, a ja zaczynam ¿yæ. L¹dujê po drugiej stronie, zbyt szybko
by odczuæ wewnêtrzne spe³nienie. Jednak to starczy, aby prze¿yæ dzieñ w pracy.
Odwracam siê  i dostrzegam twarze ludzi stoj¹cych na przystanku. W ich oczach
widaæ  strach,  jaka� kobieta  zemdla³a. A  ja  schylam siê,  podnoszê monetê, któr¹
w³a�nie zauwa¿y³em na chodniku i jak gdyby nigdy nic przeskakujê z powrotem po
moj¹ torbê. U�miecham siê do starszego pana i wsiadam do tramwaju, pod którego
ko³ami chwilê wcze�niej omal nie zgin¹³em. Bêd¹c w tramwaju dostajê SMS�a:
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  �Dzisiaj. Tam gdzie ostatnio o dwudziestej. Jest nowy zak³ad. Du¿a pula.�
Poprawia mi  to humor na  resztê dnia w pracy.  Jest mo¿liwo�æ zarobienia

i dodatkowego nap³ywu adrenaliny. Od kiedy zacz¹³em interesowaæ siê ryzykiem
pozna³em nowych ludzi. Wiêkszo�æ ich unika, poniewa¿ s¹ to ludzie pokroju
tych,  zajmuj¹cych  siê  czarnymi  interesami  i  zak³adami  o  du¿e  pieni¹dze.
To w³a�nie oni wy³owili mnie z rzeki, kiedy to skoczy³em z mostu. Oni siê mn¹
zajêli i pokazali nowy kierunek w ¿yciu.

Jestem na miejscu piêæ minut przed czasem, ubrany na czarno jak zawsze.
Skrywam siê w cieniu i obserwujê kto wchodzi do �rodka. Nikt z osób, które
przysz³y dzisiaj obstawiaæ nie pojawi siê wcze�niej, ni¿ na ustalon¹ godzinê.
Sam mogê  siê  spó�niæ. W koñcu  to  ja  tutaj  robiê  show. Kolejni  biznesmeni
wchodz¹  do  bogatego  lokalu  znajduj¹cego  siê  na  koñcu  ulicy.  Ci,  którzy
podjechali  czarnymi  SUV�ami,  to  moje  cele.  Oni  dzisiaj  zap³ac¹  za  moj¹
rozrywkê. Wchodzê do �rodka zaraz za nimi, nie spuszczam z nich oczu. Wiem,
¿e  jest  to  niebez  pieczne,  kiedy  stawka  idzie  o  du¿e  pieni¹dze.  Odnajdujê
cz³owieka, który odpo wiada za to ca³e zbiorowisko. Jeff zamyka moj¹ d³oñ
w znanym mi mocnym u�cisku, zbli¿a usta do mojego ucha i wyszeptuje tylko:
�50�.  Wiem co to zna czy. Dzisiejsze zak³ady oznaczaj¹ dla mnie 50 000 $
zysku  je�li  prze¿yjê.  Oznacza  to  bardzo  niebezpieczny  numer.  Jeff  zostawi³
w mojej d³oni kartkê. Odchodzê na bok, by niepostrze¿enie zobaczyæ co  jest
napisane: �Rosyjska ruletka � pistolet po prawej�

Nagle  opuszczaj¹  mnie  chêci  do  wziêcia  udzia³u  w  tym  zak³adzie.  Nie
rozumiem dlaczego mi podpowiada, to psuje ca³¹ zabawê. Je�li nie wiedzia³bym,
który  pistolet  jest  bezpieczny,  to  czu³bym  siê  bardziej  spe³niony,  a  w  takiej
sytuacji muszê znów kombinowaæ jak zape³niæ wieczorn¹ pustkê w moim sercu.
Zbli¿am siê do ludzi otaczaj¹cych stó³. Przygl¹dam siê ich twarzom i dostrzegam
cz³owieka, który bêdzie moim przeciwnikiem. Jest to niski mê¿czyzna o dosyæ
masywnej posturze, nie jest gruby, tylko szeroki. Jego ramiê jest grubo�ci mojego
uda, w  oczach widaæ  czaj¹c¹  siê  rz¹dzê  krwi. Mo¿e  jednak  to  starcie  bêdzie
ciekawsze  ni¿  my�la³em.  Siadamy  po  przeciwnych  stronach  okr¹g³ego  sto³u,
ludzie dooko³a nas zajmuj¹ miejsca pod �cianami. Do pomieszczenia wchodzi
wysoka brunetka, w sk¹pej sukience. Stawia na stole tacê przykryt¹ serwetk¹,
pochyla siê nad blatem, by podkre�liæ swoje kr¹g³o�ci i ostentacyjnym gestem
ods³ania przed publik¹ dwa srebrne rewolwery alfa 361 kaliber 22. Mê¿czy�ni
w garniturach  zaczynaj¹  kolejno odliczaæ banknoty  z  grubych plików. Ka¿dy
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wrzuca odliczon¹ kwotê wstêpn¹ na  tacê kolejnej  sk¹po ubranej  dziewczyny.
Delikatny u�miech pojawia siê na mojej twarzy. Ostatni raz spogl¹dam na Jeffa,
który kiwa mi g³ow¹. Siêgam po rewolwer. Na przekór informacji zawartej na
kartce chwytam rewolwer po lewej. Je�li mam kiedy� umrzeæ, to czemu nie tu
i teraz? Robi¹c to, co kocham ponad ¿ycie i czuj¹c jak adrenalina wype³nia mnie
ca³ego od stóp po sam czubek g³owy. Rewolwer jest ciê¿ki, nawet bardzo. Nigdy
wcze�niej nie trzyma³em broni. Przez chwilê wywarzam go w d³oni, po czym
odk³adam na blat przed sob¹ i patrzê prosto w gro�ne oczy mojego przeciwnika.

� Panie i panowie, pora rozpocz¹æ nasze ma³e show � s³ychaæ dono�ny g³os
Jeffa. � Po mojej lewej zasiada Mr. White � wskazuje na mojego przeciwnika �
za�  naprzeciwko  niego  ulokowa³  siê  Mr.  Black �  teraz  rozumiem,  to  tylko
przydomki dla publiki. Nikt nie powinien wiedzieæ jak naprawdê siê nazywam.
To �rodki ostro¿no�ci w razie zemsty. � Dzisiejsz¹ rywalizacj¹, jak zd¹¿yli�cie
siê ju¿ panowie zorientowaæ, jest rosyjska ruletka, sport bardzo lubiany przez tak
wyrafinowane towarzystwo jak pañstwo. Ka¿dy ui�ci³ ju¿ op³atê wpisow¹, wiêc
mo¿emy przej�æ do najwa¿niejszej czê�ci dzisiejszego wieczoru. Aby nikt
nie  my�la³,  ¿e  gra  jest  ustawiona  na  pocz¹tku  rzucimy  monet¹,  a  ka¿dy
z zawodników przekrêci trzy razy bêben. Panie White co pan wybiera?

� Reszka � i moneta leci w górê, ka¿dy na sali pod¹¿a za ni¹ wzrokiem.
Srebrny  kr¹¿ek  upada  na  �rodek  sto³u.  Spogl¹dam  na  bilon.  Przegra³.

Ja zaczynam, a mo¿e to ja przegra³em? Znów podnoszê rewolwer, okrêcam
jego bêben tak jak nakaza³ Jeff trzy razy i przyk³adam sobie jego lufê  do
skroni. Moje têtno przy�piesza, czujê przyjemne mrowienie w palcach i sto
pach. Mogê zgin¹æ, wystarczy poci¹gn¹æ za spust w momencie, kiedy kula
bêdzie w komorze. ¯ycie  jest  takie kruche. Tak bardzo nie zdajemy sobie
z tego sprawy. Nie ma we mnie strachu, za to wype³nia mnie odwaga, jak
zawsze kiedy podejmujê siê czego� niebezpiecznego. I znów przypominam
sobie za co pokocha³em to uczucie, za mo¿liwo�æ sprawdzenia siebie, swoich
granic i ograniczeñ. I ju¿ wiem, ¿e to zrobiê, strzelê sobie w g³owê.

Poci¹gam za spust, nie s³yszê wystrza³u  tylko ciche klikniêcie. Schodzi ze
mnie napiêcie. Rozgl¹dam siê, wszyscy w ciszy obserwuj¹ wydarzenia. Jeff nie
wydaje  siê byæ  zadowolony  z  tego,  ¿e nic  siê nie  zadzia³o. Kolej Mr. White.
On  równie¿ nie  zastanawia  siê  d³ugo  i  szybko przyk³ada broñ do  skroni. Nie
pierwszy raz bierze udzia³ w takim wyzwaniu, naciska spust i równie¿ tym razem
nie s³ychaæ wystrza³u. By³ pewny swego i uda³o mu siê tym wywo³aæ we mnie
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kolejn¹ falê adrenaliny. Nie mogê daæ siê pokonaæ. Wiem, ¿e umiejêtno�ci nie
maj¹  tutaj nic do rzeczy, ale muszê to prze¿yæ. Podnoszê broñ po raz kolejny
i  strzelam. Nadal ¿yjê,  jest dobrze. Mr. White  równie¿ prze¿ywa drugi  strza³.
Kolejka powtarza siê jeszcze dwa razy. To ju¿ mój pi¹ty strza³. Jest �le. Ja zaczy
na³em. Je�li teraz prze¿yjê ja i równie¿ Mr. White, gra siê zakoñczy remisem, a to
mo¿e nie zadowoliæ widzów. Czujê jak moje rêce staj¹ siê ciê¿kie niczym o³ów.
Przy ostatnim strzale przymykam oczy i zaciskam piê�æ lewej rêki, strzelam�

Zapada cisza, nikt siê nie odzywa. Wszyscy wiedz¹, ¿e ten strza³ by³ dla mnie
decyduj¹cy. Otwieram oczy, ¿yjê� Nadal oddycham, a moja g³owa jest ca³a.
Adrenalina wype³nia mi ¿y³y. Nie wiem jak to siê sta³o, ale prze¿y³em to starcie
i nikt teraz nie mo¿e mi zagroziæ. Mr. White przyciska po raz ostatni pistolet do
swojej g³owy. Na jego twarzy widnieje g³upi u�miech, on wie, ¿e prze¿yje, nie
musi o to prosiæ. Naciska spust pewnym palcem. Pada strza³, kula opuszcza bêben
rewolweru. Mr. White pada na ziemiê, a z jego g³owy s¹czy siê krew. Nikt siê
nie rusza. Przegra³. Od ¿ycia dzieli³ go tylko ten jeden strza³.

Wstajê od sto³u i wychodzê na zaplecze. Sprz¹tanie zw³ok nie nale¿y do moich
zadañ. Czekam na Jeffa, który ma przyj�æ z moim wynagrodzeniem. Dostarczy
³em  rozrywki  jemu  i  zebranym  tu  ludziom.  Zarobi³  dziêki mnie  du¿o wiêcej
ni¿ ja otrzymam. Widzia³em jak ludzie dok³adali kolejne pieni¹dze do puli ju¿
i tak sporej przy wpisowym. Jeff wchodzi do ma³ego pomieszczenia, widaæ po
nim mocne zdenerwowanie. Szarpie mnie za ubranie i ciska o �cianê.

� Który  rewolwer wzi¹³e�?! � wywrzaskuje mi w  twarz. � Który,  idioto?!
Napisa³em ci, ¿eby� wzi¹³ ten po prawej! Widzia³em, który chwyci³e�! Wiesz co
narobi³e�?!

� O co ci chodzi? Pomyli³em siê  i wielkie mi halo. Rewolwery by³y  takie
same. W  obydwóch  by³a  kula.  Zaczynali�my  obaj  na  tych  samych  zasadach.
To nie ma znaczenia, po który siêgn¹³em. No chyba, ze chcia³e� urz¹dziæ jaki�
przekrêt. Dostanê mój hajs?

� Tak, rewolwery by³y takie same� racja. Trzymaj te pieni¹dze, 50 000 $
to nic.

Wychodzê z budynku i odnajdujê najbli¿sze schody przeciwpo¿arowe. Mam
na  dzisiaj  do�æ  adrenaliny,  ale  nie  zaszkodzi  odrobina wolno�ci  przed snem.
Wspinam siê na dach budynku i znów zaczynam biec. Przeskakujê na kolejne
dachy  i  pokonujê  przeszkody.  Tym  sposobem  docieram  do  mieszkania
znacznie szybciej ni¿ zwykle. Po dzisiejszych wydarzeniach czujê siê wolny,
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nikt nie mo¿e mi zagroziæ. Mi³o�æ do adrenaliny napêdza mnie ka¿dego dnia,
dziêki niej nadal chce mi siê ¿yæ.

* * *
Kolejnego dnia, wstajê o zwyczajnej godzinie, doprowadzam siê do porz¹dku

i wychodzê  do  pracy.  Tego  ranka  rezygnujê  ze  skoku  na  dachu. Wczorajszy
wieczór  przyniós³  mi  wra¿eñ  na  jeszcze  kilka  nastêpnych  godzin.  Biegnê
po schodach klatki schodowej przeskakuj¹c barierki by skróciæ drogê. Przystajê
przed  wyj�ciem,  poprawiam  koszulê  i  mocno  pcham  drzwi.  Wychodzê
na  zewn¹trz. Wyczuwam  czyj¹�  obecno�æ  za moimi  plecami,  nie  zd¹¿am  siê
obróciæ. Co� ciê¿kiego uderza mnie w ty³ g³owy. Ogarnia mnie ciemno�æ.

* * *
Budzi mnie ha³as. Równomierne huki. Próbujê przekrêciæ siê na bok, ale nie

jestem  w  stanie,  co�  mnie  unieruchomi³o.  Po  chwili  orientujê  siê,  ¿e  jestem
zwi¹zany. Otwieram najpierw jedno oko, potem drugie. Jestem w helikopterze.
Na siedzeniach nad moj¹ g³ow¹ siedzi Jeff i jaki� osi³ek. Mierzy do mnie z kara
binu.

�Czy¿by nasza �pi¹ca Królewna siê obudzi³a? � pyta szyderczo Jeff. � Nic
nie mów. Ju¿ ci wszystko t³umaczê. Pamiêtasz ten ostatni numer z rosyjsk¹ ru
letk¹? � kiwam g³ow¹. � Nie zastanawia³e� siê dlaczego ci podpowiedzia³em?
W broni po prawej by³y dwie kule, w tej po lewej nie by³o ¿adnej. Wmówi³em
wszystkim panom,  ¿e masz  takie  cholerne  szczê�cie,  ¿e  prze¿yjesz wszystko,
nawet strza³ z broni. Wszyscy obstawili twoj¹ wygran¹. Mia³e� zgin¹æ. Ja mia³em
wygraæ  grube miliony. Gra  posz³a  o  dwadzie�cia  piêæ  kawa³ków. Przegra³em
wszystko i jeszcze musia³em tobie zap³aciæ. Nie odzyskam ju¿ tych pieniêdzy,
ale  zemsta  jest  s³odka.  Zabawimy  siê  po  raz  ostatni.  Twój  popisowy  numer
to w³asna �mieræ. Umowa jest taka, zrobisz to, co ci rozka¿ê. Prze¿yjesz,  jeste�
wolny. Umrzesz, moja rozrywka i wyrównanie rachunków.

Jeff wsta³ i mnie okr¹¿y³. Przykucn¹³ przede mn¹ i splun¹³ mi w twarz.
� A teraz s³uchaj. Lecimy nad platformê wiertnicz¹. Zatrzymamy siê nad jej

wie¿¹.  Twoje  zadanie:  wyskoczysz  z  helikoptera  na  wysoko�ci  dwudziestu
metrów.  Je�li  wpadniesz  do  wody,  teoretycznie  prze¿yjesz.  Upadniesz  na
platformê � bêdzie z ciebie zimny trup. ¯eby udowodniæ, ¿e uda³o ci siê prze¿yæ
próbê bêdziesz musia³ wspi¹æ siê na wie¿ê wiertnicz¹ i stan¹æ na jej szczycie.
Wtedy  bêdziesz  wolny.  A  teraz  ciê  rozwi¹¿emy,  masz  piêæ  minut  na  przy
gotowanie.
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Podw³adny  Jeffa  rozcina  liny,  które  krêpuj¹  moje  rêce. Wstajê  z  pod³ogi
i prostujê obola³e ko�ci. Obserwujê dryblasa, który mierzy do mnie z karabinu.
Jest �le. Nie mam drogi ucieczki. Jedyna mo¿liwo�æ to wyskoczyæ, ale jeste�my
tak wysoko, ¿e nie mam w¹tpliwo�ci, ¿e skoñczy³o by siê to dla mnie �mierci¹.
Zaczynam siê baæ. Nie  jest  to moje ukochane uczucie  strachu, który nape³nia
moje ¿y³y adrenalin¹, tylko strach, który parali¿uje koñczyny. Uspokajam bicie
serca i zaczynam obmy�laæ plan. Nie mam szans, ¿eby to prze¿yæ� chocia¿...
dwadzie�cia metrów to nie tak du¿o. Skoczy³em kiedy� na bungee ze stu metrów,
cia³o bardzo siê rozpêdza, ale wed³ug instruktora nawet z tej wysoko�ci cz³owiek
by³by  w  stanie  prze¿yæ  skok  do  wody,  tylko  musi  odpowiednio  siê  u³o¿yæ.
Przypominam sobie co nale¿a³o zrobiæ �usztywniæ nogi i rêce, u³o¿yæ wzd³u¿
cia³a i zablokowaæ w stawach. Nie wolno skakaæ na g³owê, mo¿e to dopro
wadziæ do parali¿u. Wyciszam siê. Dam radê skoczyæ i prze¿yæ. A potem
wyniosê siê z tego miasta.

� Koniec czasu. Pora na ciebie Mr. Black � rozsun¹³ drzwi maszyny. � Liczê
do trzech, je�li sam nie wyskoczysz, to ciê wypchniemy.

Biorê krótki rozbieg i wyskakujê z maszyny. Pozwalam sobie na tylko krótkie
spojrzenie w dó³. Cholernie wysoko. Serce  szybciej mi bije,  czujê przyjemne
mrowienie w  palcach. Wraca  uczucie  rado�ci. Nigdy wcze�niej  nie  do�wiad
czy³em tego tak mocno. Têtno przy�piesza mi tak bardzo, ¿e za chwilê mog³oby
wyskoczyæ. Zaczynam siê �miaæ. Dziwne jak na tak¹ sytuacjê, ale g³o�ny �miech
wydostaje siê z mojej piersi. Usztywniam rêce i nogi. Patrzê na wodê, która jest
coraz bli¿ej mnie. Biorê wdech. Zanurzam siê w zimn¹ otch³añ.

* * *
�  Je�li  uda mu  siê wspi¹æ  na wie¿ê,  zastrzel  go � mówi  Jeff  do  swojego

podw³adnego, patrz¹c w miejsce gdzie zniknê³a g³owa Mr. Black�a. � Poprawka,
jak tylko gdzie� go zobaczysz masz go zabiæ. Zrozumiano? � osi³ek kiwa g³ow¹
przygl¹daj¹c siê wodzie. � Chcê zobaczyæ jak jego krew zabarwia ten wychodek
dla rybek.

Mijaj¹ minuty a Mr. Black�a ci¹gle nie widaæ. Jeff po raz kolejny przemierza
helikopterem przestrzeñ patrz¹c gor¹czkowo na zegarek. Jeszcze chwila i bêdzie
pewien, ¿e Black umar³. Je�li  w przeci¹gu dwóch minut nie zaczerpnie powietrza
jego mózg umrze. Szkoda, ¿e nie zobaczy jak jego krew zabarwia wodê, ale sam
fakt, ¿e zgin¹³ nape³nia go zadowoleniem. Po raz kolejny spogl¹da na wskazówki.
U�miecha siê do tarczy zegarka.
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     � Lecimy. Nie ma szans by jeszcze ¿y³, a nawet je�li, to zginie z wych³odzenia.
     Helikopter oddala siê w kierunku l¹du. Na platformie wiertniczej nie ma �ladu
¿ywej duszy. Opustosza³a ju¿ ca³e miesi¹ce temu, kiedy z³o¿e wysch³o. Dooko³a
platformy od dawna ¿eruj¹ rekiny. Spowodowa³y to odpadki wyrzucane przez
pracowników do wody. Widaæ jak trójk¹tne p³etwy ludojadów przecinaj¹ morskie
fale. Nikt kto znajdzie siê w tych wodach nie prze¿yje. A skok do wody mo¿e
skoñczyæ siê wstrz¹sem termicznym, co dodatkowo nie u³atwia przetrwania. Mr.
Black  nie mia³  szans  na  prze¿ycie  tego  skoku. Zgin¹³  szczê�liwy  oddaj¹c  siê
mi³o�ci swojego ¿ycia, pasji i najwiêkszemu hobby.

* * *
� KOCHAM ADRENALINÊ!!! � krzyczê z ca³ych si³ jakie mam w p³u

cach prosto w przejrzyste niebo. � ¯YJÊ!!! � podnoszê krzyk po raz drugi.
Minê³o pó³ roku od wydarzeñ w helikopterze. W momencie kiedy uderzy³em

o taflê wody zda³em sobie sprawê z tego, ¿e Jeff nie pozwoli mi prze¿yæ tamtego
dnia. Nabra³em do�æ powietrza, by przep³yn¹æ spory kawa³ek pod powierzchni¹
wody.  Skry³em  siê  przy  jednej  z  nóg  platformy.  Cudem  unikn¹³em  �mierci
w szczêkach rekinów. Kiedy zaczyna³em traciæ przytomno�æ, resztkami si³ wy
chyli³em g³owê po odrobinê drogocennego tlenu. Dostrzeg³em, jak osi³ek Jeffa
�ledzi powierzchniê wody zza muszki karabinu. Mijaj¹ce minuty ci¹gnê³y  siê
niemi³osiernie. Kiedy ogromna maszyna w koñcu siê oddali³a, poczu³em w sobie
si³ê by dostaæ siê na platformê. Uda³o mi siê przetrwaæ na niej  tydzieñ dziêki
resztkom zapasów ¿ywno�ci robotników. Dostanie siê na l¹d by³o znacznie trud
niejsze, ale mia³em szczê�cie. Zabrali mnie z platformy ochroniarze zaalarmowani
uruchomionymi  czujnikami,  które  musia³em  rozbiæ  podczas  przeszukiwania
szafek. Zaszy³em siê na d³ugie miesi¹ce u Natalii i Huberta. Zrozumieli sytuacjê
i przyjêli mnie do siebie. Przez  te pó³  roku nie mog³em braæ udzia³u w  ryzy
kownych przygodach. Czu³em, jak usycha mi serce z têsknoty do mojej mi³o�ci.
Ka¿dego dnia my�la³em o niej coraz wiêcej. A¿ nadszed³ dzisiejszy dzieñ.

Z pieniêdzy, które da³ mi Jeff podczas numeru z rewolwerem wynaj¹³em
prywatny helikopter. Wylecieli�my nad tê sam¹ platformê co przy ostatnim
spotkaniu z Jeffem, ale tym razem nikt nie grozi³ mi broni¹. I po raz drugi
wykona³em skok, ale teraz z wysoko�ci trzydziestu piêciu metrów. Adrenalina
nape³niaj¹ca mi ¿y³y przywraca³a mnie do ¿ycia. Dopiero  teraz odkry³em,
¿e przez te pó³ roku ¿y³em jakby w letargu, w zasadzie nie ¿y³em, tylko funk
cjonowa³em. Brakowa³o mi jej �mojej pasji, mojej mi³o�ci. Kiedy znalaz³em
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siê w wodzie, podp³yn¹³em do platformy. Wspi¹³em siê na metalow¹ konstrukcjê
i  przeskakuj¹c  przeszkody  znalaz³em  siê  przy wie¿y. Wspinaczka  by³a  d³uga
i niebezpieczna. Wie¿a nie by³a przystosowana do wchodzenia na ni¹ inaczej,
ni¿ po drabinie. I tak oto znalaz³em siê tutaj, gdzie teraz stojê.

Zemsta Jeffa jako� mnie nie rusza. W zasadzie to mi pomóg³. Dowiedzia³em
siê co tak naprawdê chcê robiæ w ¿yciu, czemu chcê siê po�wiêciæ i co jest dla
mnie najwa¿niejsze. Gdybym musia³ teraz znów prze¿yæ chocia¿ jeden dzieñ bez
adrenaliny, nie by³bym w stanie. Wola³bym siê zabiæ, ni¿ zapomnieæ o tej mi³o�ci,
która pozwala mi ¿yæ i prowadzi ka¿dego dnia przez ten szary �wiat. Mówi¹, ¿e
trzeci¹ mi³o�æ zaplata siê jeszcze mocniej, co� w tym jednak jest. Przypominaj¹
mi siê s³owa piosenki �Trzecia mi³o�æ ¿agle�:

�Rozstaæ siê, ¿egnaæ siê, ciê¿ko jest.
Starczy³ mi nafty litr, paku³ pêk ...

Kiedy p³omieñ zgas³, popió³ rozwia³ wiatr ...
W morze znów rusza ³ód� �mi³o�æ ma.�

Nucê pod nosem tê piosenkê. Czujê, ¿e oddaje ona moje uczucia. Znów
ruszam w �wiat z moj¹ mi³o�ci¹ � adrenalin¹. Biorê krótki rozbieg i zeskakujê
z wie¿y prosto do wody. Znów zaczynam siê g³o�no �miaæ i zabieram ten �miech
ze sob¹ w wodê.
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III nagroda w kat. m³odzie¿

Znalaz³em  siê w  przedziwnym kasynie. By³o  ono  zat³oczone,  pe³ne  ludzi,
jakby  zjechali  siê  z  ca³ego  �wiata. Musia³o  byæ  ogromne. Mimo  sporej masy
ludzkiej nie by³o duszno, a miejsca starczy³oby na spokojne zaszycie siê w k¹cie.
Zakurzone portrety jakich� osób powieszone na suficie i ma³e, jarz¹ce siê nik³ym
�wiat³em lampki dodawa³y tajemniczego klimatu.

Nie grano tu w pokera czy ruletkê, widzia³em jedynie ludzi siedz¹cych przy
zaokr¹glonych, pó³prze�roczystych stolikach ustawionych wokó³ zakapturzonej
postaci w nieskazitelnie bia³ej szacie. Jegomo�æ by³ nadnaturalnie wysoki i wy
dawa³ siê bardzo majestatyczny. Jego kreacja zakrywa³a go ca³ego, oprócz d³oni,
które przywdzia³ w �nie¿ne  rêkawiczki. Trzyma³ w rêku kilka kart, natomiast
przeciwnik do którego siê zwróci³� No w³a�nie, gdzie podzia³a siê jego talia?

Podszed³em do najbli¿szego sto³u. Siedzia³ przy nim niski Azjata o przyjaznej
twarzy. Do³¹czy³ do mnie czarnoskóry mê¿czyzna, który te¿ zacz¹³ przygl¹daæ
siê rozgrywce.

� Patrz uwa¿nie �  powiedzia³ Afrykañczyk, nie spuszczaj¹c oczu ze zwinnych
r¹k osobliwej postaci, która w³a�nie wybra³a kartê. Persona w bieli rzuci³a j¹ na
stó³  kobiety  o  ciemnych  w³osach.  Na  karcie  widnia³  jedynie  wielki  symbol
w kszta³cie koniczyny. By³ to pik. Kobieta znieruchomia³a i wytrzeszczy³a swe
kocie, czekoladowe oczy. Zupe³nie zastyg³a. Przestraszy³em siê. Mo¿e co� jej siê
sta³o? Chcia³em jej pomóc, lecz mój kompan powstrzyma³ mnie potrz¹�niêciem
g³owy. Spojrza³em na niego pytaj¹co.

�  Patrz �  powtórzy³  uparcie.  Znów  nie  zaszczyci³ mnie  swym  kontaktem
wzrokowym.

Zakapturzona postaæ  te¿ nie przejê³a  siê  losem kobiety. Odwróci³a  siê,  po
czym cisnê³a kolejn¹ kartê, któr¹ wyjê³a z innej talii, ni¿ poprzednio. Ta delikatnie
wyl¹dowa³a na stole Azjaty. Tym razem wypad³ trefl. Mê¿czyzna zamkn¹³ oczy
i popad³ w bezruch. Na pocz¹tku siê u�miecha³, lecz po chwili zacz¹³ siê trz¹�æ.
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Mia³em mêtlik w g³owie. Wy³apa³em zerkniêcie czarnoskórego kompana, który
widz¹c mój wyraz twarzy odci¹gn¹³ mnie na bok.

� Co jest z tob¹ nie tak? � wypali³. Zatka³o mnie, wiêc kontynuowa³. � Wiesz
po co tu jeste�?

Zabrak³o  mi  s³ów.  Pokrêci³em  przecz¹co  g³ow¹.  Mê¿czyzna  westchn¹³
z politowaniem.

� Wiesz w ogóle, gdzie jeste�?
� W kasynie? � zapyta³em siê g³upkowato.
�  Nic  nie  pamiêtasz �  bardziej  stwierdzi³  ni¿  siê  zapyta³. �  Czasem  siê

zdarza� Bardzo rzadko, ale jednak� To od pocz¹tku�
Zamy�li³  siê  na  chwilê,  wobec  tego  rzuci³em  okiem  na  rozgrywkê. Kilku

kolejnych ludzi pogr¹¿y³o siê w letargu. Ciemnow³osa kobieta ju¿ siê przebudzi³a.
Wygl¹da³a  na  zdo³owan¹,  oczy  mia³a  szkliste.  Wys³a³em  jej  pokrzepiaj¹cy
u�miech, lecz ona go nie zauwa¿y³a.

� Zacznijmy od tego � odezwa³ siê w koñcu. � Czy pamiêtasz swoje ziemskie
¿ycie?

� Oczywi�cie, ¿e tak � odpar³em bez namys³u. � Chwila� ziemskie? Czy ja
umar³em?

� I tak i nie � powiedzia³ ze spokojem � eksperyment siê zakoñczy³, lecz wci¹¿
mo¿esz �umrzeæ�, choæ teraz �¿yjesz�.

� Co? Jaki eksperyment?
� Skup siê. Zrozum, ¿e twoje ¿ycie na Ziemi by³o tylko iluzj¹, zwyk³ym

eksperymentem. Jeste�my tu teraz, bo umarli�my fizycznie, chocia¿ mamy
jeszcze swoje dawne cia³a,  ale  spokojnie,  je�li uda siê nam przej�æ Dalej,
to siê ich wyzbêdziemy. Wraz z ich utrat¹ znikn¹ wszystkie nasze doczesne
s³abo�ci, co jest niezbêdne do prawdziwego ¿ycia po tamtej stronie. To jest
kompletnie  niewyobra¿alne  dla  ciebie,  jednak¿e  taka  jest  rzeczywisto�æ.
Prawdziwa rzeczywisto�æ.

� Oczywi�cie niektórzy umarli ju¿ wcze�niej � doda³ po chwili dramatycznej
pauzy. � Ludzie od zawsze próbowali przewidzieæ co nadejdzie, a tu proszê. Pra
wie zgadli. W sumie wszyscy mieli po trochu racjê. Mo¿e to nie jest dos³owny
Raj, nie wszyscy przeszli reinkarnacjê, ale w jednym siê nie mylili�my, tu nas
bêd¹ s¹dziæ. Nie za grzechy, lecz bêd¹ oceniaæ warto�æ duszy � zamilk³ i wpat
rywa³ siê we mnie, jakby sprawdzaj¹c czy go s³ucham.
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� Gdzie  ja  siê  znalaz³em? My�la³em gor¹czkowo,  próbuj¹c  znale�æ  jakie�
racjonalne wyt³umaczenie. To jest ¿art, a mo¿e sen?

� Dobra, gdzie s¹ kamery? � za¿artowa³em niedorzecznie.
� Czy ty sobie ze mnie kpisz? � ¿achn¹³ siê. Popatrzy³ na mnie oburzonym

wzrokiem i odszed³ mrucz¹c co� o �przywi¹zaniu do ulotno�ci�. Zrobi³o mi siê
g³upio, lecz na przeprosiny by³o ju¿ za pó�no. Mój niedosz³y kompan skutecznie
wmiesza³ siê w t³um.

Znowu zosta³em sam. Jeszcze bardziej zagubiony ni¿ wcze�niej. Opar³em siê
o  �cianê  i  zacz¹³em mimowiednie  obserwowaæ  t³um.  Dopiero  teraz  do  mnie
dotar³o, ¿e nie ma tu ¿adnych dzieci. Dominowali ludzie w �rednim wieku i starcy.
Ale dlaczego?

� Co tam, przystojniaku?
Wybudzi³em siê z zadumy. Sta³a przede mn¹ niska kobieta o �licznych rysach

twarzy. Wygl¹da³a na dwudziestolatkê. Przybra³a w³adcz¹ pozê.
�  Do  mnie  mówisz? �  zapyta³em  ze  szczerym  zdumieniem.  Nigdy  nie

uwa¿a³em  siebie  za  nadzwyczaj  urodziwego  mê¿czyznê.  Mia³em  zwyk³e,
szarawego koloru w³osy, owaln¹ twarz i niebieskawe oczy. Moja sylwetka by³a
przeciêtna. Wzrostem te¿ nie zachwyca³em.

� No, a do kogo? � rozejrza³a siê teatralnie, po czym wyci¹gnê³a rêkê. � By³am
Mia, Sofia, Ania, a w ostatnim wcieleniu Lenka. Mo¿esz mnie nazywaæ MSAL,
choæ, jak wiemy, te imiona s¹ ju¿ nieaktualne. A ty?

� Eeee� Mati, tylko Mati � ze wzglêdu na to, ¿e wszyscy byli tu wariatami,
postanowi³em graæ w ich grê. � A nie, jeszcze mia³em na imiê Arnold i Gustaw
i wiele innych, no wiesz, nie sposób ich wszystkich spamiêtaæ � doda³em drwi¹co.
Mia³em ju¿ do�æ tego teatrzyku..

� To wszystko wyja�nia � nieznajoma podnios³a brew.
� Wszystko, czyli? � pos³a³em jej najbardziej niewinny u�miech na jaki by³o

mnie staæ.
� No wszystko � wywróci³a oczami. � To, ¿e stoisz  tu sam jak cio³ek, nie

podchodzisz do sto³ów, nie wiesz co ze sob¹ zrobiæ� Mam wyliczaæ dalej?
� Nie, nie musisz � odrzek³em apatycznie. Niech ona ju¿ sobie pójdzie�
� Jak tak dalej bêdziesz siê zachowywa³, to nie przejdziesz Dalej � powiedzia³a

z naciskiem.
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�  A  mo¿e  nie  chcê  przej�æ  do  tego  waszego  Dalej �  schowa³em  twarz
w d³oniach. By³em tym wszystkim wykoñczony.

� Zwariowa³e�? Ka¿dy chce przej�æ Dalej. Po to tu jeste�my� Wyt³umaczyæ
ci wszystko?

Zdj¹³em rêce z twarzy w sam raz, by zobaczyæ jak Azjata, przy którego stole
wcze�niej sta³em, wstaje z krzes³a. Obróci³ siê na piêcie i poszed³ w stronê dwóch
kotar wisz¹cych obok  siebie.  Jedna  z  nich by³a  bia³a,  druga  za�, w której  siê
zanurzy³, purpurowa.

� Szkoda � rzek³a MSAL.
Spojrza³em na ni¹ pytaj¹co. Ju¿ nie maskowa³em zainteresowania.
� Azjata umar³, bo przegra³ � powiedzia³a to takim tonem, jakby by³a to

oczywista prawda.
� Czyli jak przegrasz w karty to umierasz?
� W skrócie, tak. Jakby siê temu dok³adnie przyjrzeæ, to nie do koñca � nabra³a

g³o�no  powietrza. �  To  nie  s¹  zwyk³e  karty.  Maj¹  niesamowit¹  moc.  Otó¿
stanowi¹ o naszej dalszej egzystencji. Mistrz Gry wybiera kolor, a przeciwnik
musi zmierzyæ siê z danym wyzwaniem. Gra polega na tym, by nie poddaæ siê
przesz³o�ci � otworzy³em usta, by siê dopytaæ o parê rzeczy, lecz MSAL natych
miast mi przerwa³a � Ciii! Daj mi dokoñczyæ Tylko Mati  i Jeszcze Arnoldzie
Gustawie � u�miechnê³a siê szelmowsko. � Rozgrywka przebiega w dwóch iden
tycznych rundach. Wyzwanie zale¿y od symbolu na karcie. Kier to mi³o�æ, karo
to nowa wiê�. Pik to choroba, a trefl� � �ciszy³a g³os do szeptu. � Trefl to �mieræ.
Wzdrygn¹³em siê machinalnie.

� Czyli ten Azjata umar³ przez  trefla? � chyba zaczyna³em lepiej to wszystko
rozumieæ.

� Nie,  têpaku! � fuknê³a. � Nie dostajesz wyroku �mierci, gdy Mistrz Gry
wybierze trefla. Mo¿esz równie dobrze zgin¹æ przez kiera. Po prostu podda³ siê
wspomnieniu i zatraci³ w ziemskich sprawach. Rozumiesz?

Pokiwa³em  g³ow¹.  Powoli  mi  siê  przeja�nia³o.  Ul¿y³o  mi,  ¿e  widzimisiê
Mistrza Gry mnie  nie  zabije,  a  równocze�nie  posmutnia³em.  Szkoda mi  by³o
tamtego mê¿czyzny.

� Je�li przegram to nie ma ratunku? Nie mam kolejnej szansy? � spyta³em
z nutk¹ nadziei.
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� Dok³adnie �  skwitowa³a,  szybko  niszcz¹c  resztki mojego  optymizmu. �
Wpadasz w Trans, nie wiesz co robisz i sam zmierzasz ku w³asnej zgubie, czyli
czemu� co jest za purpurowa kotar¹. Ja twierdzê, ¿e jest tam co� w stylu niszczarki
do bezu¿ytecznych cia³ i dusz, ale to tylko moja teoria. Tak naprawdê nikt nie
ma pojêcia, co nas czeka� � spojrza³a mi prosto w oczy. � Niemniej  jednak,
ka¿dy zna swoje zadanie, gdy tu siê znajduje, a ty musisz byæ dopiero jedenastym
z kolei wyj¹tkiem. Ciekawe co czyni ciê wyj¹tkowym�

Zarumieni³em siê. Nie by³o we mnie nic odbiegaj¹cego od normy. W szkole
uczy³em  siê  przeciêtnie,  poszed³em  na  studia,  dosta³em  pracê  jako  rysownik
komiksów  i  tyle.  Nie  zd¹¿y³em  nic  wiêcej  osi¹gn¹æ,  ze  wzglêdu  na  to,  ¿e
znalaz³em siê tutaj. Mówienie o sobie zawsze mnie zawstydza³o, tote¿ zmieni³em
temat:

� Mówi³a� co� o transie, co mia³a� na my�li?
� Ano. Jak siê teraz czujesz?� zwyczajnie, a to �le?
� Absolutnie, to wrêcz bardzo dobrze w twoim przypadku. Nie jeste� jeszcze

gotowy. Ja na przyk³aa� przyk³³� aaa� � zaczê³a chybotaæ siê na boki. � Muszê
i�æ � u�miechnê³a siê s³abo. � Móó� Czassss� Nad� Nadszed³.

Ruszy³a powoli w kierunku sto³ów. T³um rozst¹pi³ siê przed ni¹. Teraz ju¿
siê nie zatacza³a. Kroczy³a dumnie, z podniesion¹ g³ow¹,  jakby mia³a stoczyæ
wa¿ny  bój.  I w  istocie  tak  by³o. Nie  zatrzymywa³em  jej.  Pod�wiadomie wie
dzia³em, ¿e muszê jej pozwoliæ odej�æ.

Czyli  tak  wygl¹da  Trans �  po³owicznie  tracisz  nad  sob¹  kontrolê.  Gdy
postanowisz siê sprzeciwiæ, ten zacznie odbieraæ ci zmys³y. Zacz¹³em siê tego
baæ. Ile czasu minie zanim mnie dopadnie? Zaraz przysz³a druga my�l � czy tu
istnieje w ogóle czas? Spojrza³em na kr¹¿¹cych ludzi. Ile mogli tu ju¿ czekaæ?

Postanowi³em, i¿ wezmê siê w gar�æ i tym razem sam kogo� wypytam.
Stara³em siê nie patrzeæ w kierunku sto³ów, nape³nia³y mnie one dog³êbn¹
trwog¹. Czu³em siê jakby Mistrz Gry obserwowa³ mnie przez ten ca³y czas,
aby wyci¹gn¹æ  informacje o moich najwiêkszych  lêkach  i wykorzystaæ  je
przeciwko  mnie  w  ostatecznej  rozgrywce.  Poza  tym  nie  chcia³em
prowokowaæ  przedwczesnego  Transu,  uzna³em,  ¿e  ci¹g³e  gapienie  siê  na
zakapturzon¹ postaæ mo¿e przyspieszyæ ten niepo¿¹dany proces.

Zaczyna³em siê wczuwaæ w to ca³e wariatkowo. Impulsywnie ruszy³em
przed siebie. Skoro eksperyment siê zakoñczy³, wszyscy ludzie powinni byæ
tutaj.
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�  Co  siê  sta³o  z  dzieæmi  i  wiêkszo�ci¹  nastolatków? �  ponowi³em  swoje
wcze�niejsze pytanie.

Za du¿o. Za du¿o niedomówionych kwestii. Panicznie usi³owa³em to wszystko
pouk³adaæ w mojej g³owie.

�  Witam,  mogê  zaj¹æ  chwilê? �  zagadn¹³em  staruszka  w  bia³ej  koszuli.
Liczy³em na szybkie otrzymanie odpowiedzi, lecz i tym razem siê przeliczy³em.

�  Je�li chcesz pytaæ o rady, to raczej nie zwracaj siê do niego � odpowiedzia³
za starca damski g³os. Nale¿a³ do kobiety stoj¹cej bokiem, zapewne po to, by
dobrze widzieæ sto³y.  Nie widzia³em jej twarzy, gdy¿ przys³ania³y j¹ gêste, kasz
tanowe  loki. �  Nie  odzywa  siê  odk¹d  jego  ziemska  ¿ona  przegra³a.  Próbujê
przywróciæ go do ¿ywych, na razie bezskutecznie. Za to ja chêtnie tobie pomogê.

� Wspaniale � szczerze okaza³em nieopisan¹ ulgê i od razu przeszed³em do
rzeczy � po pierwsze: dlaczego nie ma tu dzieci?

� Odpowied� jest ca³kiem prosta, nasi Stwórcy nie mieli na jakiej podstawie
ich sprawdziæ. Etap pierwszej selekcji odby³ siê na Ziemi, co oznacza, ¿e ka¿dy
musia³ prze¿yæ chocia¿ trochê ¿ycia, by mo¿na go by³o oceniæ. Dzieci s¹ zwykle
ma³o �wiadome i je�li zgin¹ w takim wieku, to odradzaj¹ siê na nowo, tylko ¿e
w innym wcieleniu. Ciekawostka; samobójcy od razu id¹ na stracenie, a przy
najmniej tak s³ysza³am � powiedzia³a bez zbêdnych emocji. Najwyra�niej mia³a
spor¹ wiedzê o tym miejscu. Ciekawe ile tu ju¿ tkwi³a?

� Aha. To wiele wyja�nia, a wiesz mo¿e czy istnieje tu czas?
� Nie. Nie mam nic wiêcej do powiedzenia � odpowiedzia³a konkretnie.
� A jêzyki? Przecie¿ to niemo¿liwe. Ka¿dy jest sk¹din¹d, a wszyscy siê

rozumiemy.  Jak mniemam,  nasi  Stwórcy magicznie  sprawili, ¿e mówimy
w tym samym dialekcie?

� Tak, jeste� bystry i na dodatek wci¹¿ wszystko racjonalizujesz. Wcale
siê nie zmieni³e�, Mati.

Nie wiedzia³em, co powiedzieæ. Kobieta odwróci³a siê i ukaza³a mi siê
znajoma twarz.

� Olka � wykrztusi³em. Jak móg³bym jej nie poznaæ! Moja przyjació³ka
z dawnych  lat,  a  zarazem pierwsza, dzieciêca mi³o�æ. Rzuci³em siê  jej na
szyjê. Marzy³em o tym, by j¹ jeszcze kiedy� zobaczyæ, chocia¿ wcze�niej nie
by³o  o  tym  mowy  i  oto  spotkali�my  siê  w  innym  �wiecie,  w�ród  kilku
miliardowego t³umu. Niewiarygodne!
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� No, ju¿ mnie nie du� � poczu³em wilgoæ na moim ramieniu. �cisn¹³em j¹
ostatni raz, musia³a mi zap³aciæ za to, ¿e mnie zostawi³a na Ziemi. Wypu�ci³em
j¹ z objêæ i taktownie odwróci³em g³owê, ¿eby mog³a otrzeæ ukradkiem ³zy.

� Co jest? Zawsze by³a� twarda. To ja odgrywa³em rolê beksy � zagadn¹³em
po przyjacielsku.

� Wyros³am  z  tego,  a  poza  tym  zawsze  bêdziesz  dla mnie miêczakiem �
uderzy³a mnie delikatnie piê�ci¹ w ramiê, tak jak to zwyk³a robiæ w dzieciñstwie.
Zawsze  musia³a  zaznaczyæ  kto  jest  gór¹  w  naszym  duecie.  Czu³em  siê  taki
szczê�liwy. Wszystko inne rozp³ynê³o siê w tle, widzia³em tylko j¹.

I wtedy poczu³em dziwne mrowienie.
� A³æ � z³apa³em siê za serce. Czu³em siê jakby co� rozrywa³o mnie od �rodka.

Olka rzuci³a mi trwo¿ne spojrzenie.
� Tylko nie to � ca³a zblad³a.
Nieprzyjemne mrowienie rozesz³o siê po ca³ym ciele. W g³owie mia³em jedn¹

my�l: Podejd� do stolika. Czy to by³a moja my�l?
Spróbowa³em odej�æ w przeciwn¹ stronê, lecz ból nasili³ siê trzykrotnie, gdy

tylko odwróci³em g³owê w tamtym kierunku. Olka to zauwa¿y³a.
� Id�, nie ma sensu siê opieraæ � znów p³aka³a, tym razem nie ze szczê�cia �

B³agam, tylko siê nie poddaj. Bêdê przy tobie.
Skorzysta³em z jej rady niemal natychmiast. Tak jak MSAL, tak i ja zosta³em

przepuszczony przez  ludzi. Widzia³em  ich pokrzepiaj¹ce  u�miechy,  niektórzy
co�  mówili,  ale  nie  rozumia³em  ich.  Mia³em  w  g³owie  tylko  jedno  zdanie.
Wype³nia³o mnie od �rodka.

Podejd� do stolika.
Ockn¹³em siê ju¿ siedz¹c przy nim. Mistrz Gry by³ ju¿ gotowy. Widzia³em

wszystko w spowolnionym tempie; jak wyjmuje taliê przeznaczon¹ dla mnie, jak
siêga po drug¹, nie, trzeci¹ kartê od lewej. Jak ta powoli opada na blat sto³u. Jak
ukazuje mi siê narysowany na niej symbol.

Kier.
* * *

Znali�my siê od zawsze. Urodzeni w tym samym roku i miesi¹cu. Mieszka³em
zaledwie  ulicê  dalej.  Obydwoje  nie  mieli�my  rodzeñstwa.  Nasze  matki
przychodzi³y do siebie na kawê i pogaduszki, ojcowie za� solidnie �ciskali d³onie
na powitanie po czym oddawali siê rozmowom o interesach.

Powiew Weny 201760



Bawili�my siê razem we wszystko. By³a� dziewczyn¹, wiêc musia³em czesaæ
twoje  lalki  i  uk³adaæ  skomplikowane  puzzle,  które  zdawa³y  siê  nie  koñczyæ.
Robi³em to tylko dla ciebie i doprawdy, mia³em ju¿ tego do�æ. Widzia³a� moj¹
niechêæ, tote¿ zaproponowa³a� wyj�cie na dwór � niez³a zagrywka moja droga.
Ju¿ wtedy docenia³em twój spryt.

Wybiegli�my jak oszala³e konie do porz¹dnie zroszonego deszczem ogródka
i  niemal  od  razu  po�lizgnê³a�  siê  na  pierwszej  kêpce  darni.  Z³apa³em  ciê
odruchowo  za  kurtkê,  lecz  ten  gest  nie  przyniós³  dobrego  efektu.  Obydwoje
klapnêli�my na ziemiê,  choæ nie wiem czy mo¿na  to by³o nazwaæ ziemi¹, bo
zrobi³o  siê  z  niej  �wie¿e  b³oto.  Chwilê  siedzieli�my w  os³upieniu.    Nie wie
dzieli�my co zrobiæ z tym faktem, lecz nie minê³o piêæ minut, a ju¿ byli�my cali
pokryci  ziemist¹  brej¹.  Urz¹dzili�my  sobie  ma³y  poligon.  Nie  by³o  nam  do
�miechu, gdy nakry³a nas twoja mama.

Pocz¹tek  roku  szkolnego  by³  prze³omowym  momentem  naszej  przyja�ni.
Od  tego  czasu  stawali�my  siê  dla  siebie  coraz  bardziej  obcy. Mia³a�  innych
przyjació³, czu³em siê od nich gorszy, bo wywodzili siê z zamo¿niejszych rodzin.
Tobie  nie  przeszkadza³a  moja  przeciêtno�æ,  po  prostu  ba³em  siê  ich  reakcji.
Nie mia³em ochoty bawiæ siê z nimi. Pragn¹³em wróciæ do czasów, gdy byli�my
tylko my, we dwoje. Postanowi³em, ¿e muszê umocniæ nasz¹ relacjê.

Pewnego  dnia  zebra³em  siê  w  sobie  i  wreszcie  postanowi³em  ci  TO  po
wiedzieæ. Zerwawszy stokrotki z mojego ogrodu, podrepta³em do twojego domu.
Czyta³a� ksi¹¿kê na balkonie. Spoci³y mi siê rêce, a na dodatek kwiaty oklap³y.
Chcia³em zawróciæ, lecz by³a� ode mnie (jak zwykle) szybsza.

�  O, cze�æ Mati! � wsta³a� tak gwa³townie z krzes³a, ¿e a¿ zwia³o ci kapelusz.
� Cze�æ �  stara³em  siê  brzmieæ  naturalnie,  chocia¿  dr¿a³em  ze  strachu.

Podnios³em twe nakrycie g³owy, by zyskaæ na czasie. Kompletnie nie wiedzia³em
co powiedzieæ, a ty jak zwykle mnie wyrêczy³a�.

� Czekaj, zaraz do ciebie zejdê � i ju¿ sta³a� ze mn¹ oko w oko.
�  S³uchaj,  bo  tak  sobie  pomy�la³em �  wyduka³em,  �ciskaj¹c  za  plecami

stokrotki �  czy� Czy  zosta³aby��  no wiesz� moj¹  dziewczyn¹? �  prawie
spali³em siê ze wstydu. Szybko wcisn¹³em tobie spocone  i  lekko odwodnione
kwiaty.

 Ojejku � u�miechnê³a� siê dobrotliwie. � Wiesz Mati,  lubiê ciê, ale  jako
przyjaciela. A poza tym mam obiad, wiêc� no� muszê i�æ � poklepa³a� mnie
po plecach, odebra³a� kapelusz i schowa³a� siê w swoim domu.
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Tak, wiem,  przestraszy³a�  siê. Nie winiê  ciê  za  godziny  rozpaczañ.  Jeste�
pierwsza osob¹, któr¹ szczerze pokocha³em. Byli�my tylko dzieæmi. Szkoda mi
by³o tylko, ¿e nasze nastêpne spotkanie odby³o siê w takich okoliczno�ciach. By³o
to w pa�dzierniku�

Chwila.� Po co to wspominam? Co siê dzieje? Ach, ju¿ pamiêtam!
* * *

Otworzy³em  oczy.  Uda³o  mi  siê!  Skorzysta³em  z  chwili  wolnego  czasu
i poszuka³em wzrokiem Olki, chcia³em podzieliæ siê z ni¹ sw¹ rado�ci¹. Mia³a
przy mnie byæ�

I by³a. Siedzia³a przy stoliku po mojej lewej stronie. Musia³a wpa�æ w Trans
tu¿ po mnie.

Odwróci³em instynktownie g³owê, idealnie by zauwa¿yæ symbol sfruwaj¹cej
karty na mój stolik. Wszystko dzia³o siê zbyt szybko.
Trefl.

* * *
Typowy  jesienny  dzieñ;  trochê  deszczu,  s³oñca  i  spadaj¹cych  li�ci,  które

koñczy³y swój lot na po¿ó³k³ej trawie. Wydawa³by siê a¿ za nudny. O tej porze
roku ludzie spêdzaj¹ czas z rodzin¹, w cieplutkich domach. Popijaj¹ przy tym
herbatê i przygl¹daj¹ siê tañcu kropel za oknem. Ukradkiem podgl¹daj¹ zabawy
ich pociech, takie jak zbieranie kasztanów czy skakanie w ka³u¿e. Nie wiedzia³em,
¿e ten dzieñ bêdzie gorzki i s³odki zarazem.

Moje serce by³o wcze�niej zbyt zatwardzia³e, lecz w koñcu odwa¿y³em siê
otworzyæ je przed tob¹. I oto sta³em przed drzwiami naszego rodzinnego domu,
którego nie pozwoli³a� sprzedaæ, nawet po �mierci taty. Zatrzyma³em swój palec
w po³owie drogi do dzwonka. Czy na pewno by³em gotowy? Nie, ale ju¿ bardziej
nie mog³em byæ. Nacisn¹³em wytarty przycisk i naraz rozleg³ siê znajomy
d�wiêk.  Lubi³a�  muzykê  powa¿n¹,  tote¿  nawet  melodia  dzwonka  by³a
kawa³kiem z  jakiego� znanego utworu. Kiedy� nawet zna³em  jego nazwê,
niestety teraz bym jej sobie nie przypomnia³.

Deszcz zacz¹³ mocniej zacinaæ. Przest¹pi³em z nogi na nogê.
� Mamo, czemu mi nie otwierasz? � szepn¹³em w nico�æ.
Ka¿dy zna to niemi³e uczucie w ¿o³¹dku. �cisk obawy i trwogi, który wi¹¿e

na supe³ wszystkie wnêtrzno�ci. Ogarnê³a mnie panika. Od czasu wypadku ojca
panicznie ba³em siê, ¿e wszyscy mnie opuszcz¹, ¿e zostanê sam na tym �wiecie.
Mimo  tego  skrywa³em do  tej pory  jaki� niezrozumia³y ¿al do ciebie, mamo.
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Wtedy, gdy tak sta³em w�ród wiruj¹cych li�ci i kropel, wreszcie siê uwolni³em.
Nie czu³em ju¿ do ciebie urazy, któr¹  tak starannie pielêgnowa³em na w³asne
¿yczenie. Zatraci³em siê wówczas w nieuzasadnionej nienawi�ci. Pamiêtasz jak
nauczyciele mówili ci, ¿e jestem wra¿liwym, acz trudnym ch³opcem? Mieli racjê,
choæ wtedy siê buntowa³em. Przeciwko nim, zasadom, �wiatu i, czego najbardziej
¿a³ujê, tobie.

Zadzwoni³em raz i drugi. Zapuka³em. Nikogo ni widu, ni s³ychu. Przerazi³em
siê.  Obieg³em  dom,  wiedzia³em,  ¿e  nie  mia³a�  w  zwyczaju  zamykaæ  drzwi
od strony ogrodu. Wdar³em siê do �rodka. �wiat³a by³y zgaszone. Uderzy³a mnie
fala gor¹ca.

� Mamo?! � krzykn¹³em zduszonym g³osem.
Przywita³a mnie jedynie grobowa cisza.
Obszed³em ca³y dom, sprawdzaj¹c ka¿de pomieszczenie, lecz nigdzie ciebie

nie zasta³em. Trochê mi ul¿y³o. Usiad³em na wygodnej kanapie, chyba by³a nowa,
bo  jej  nigdy  nie  widzia³em.  Czeka³em,  ta  rozmowa musia³a  nast¹piæ  dzisiaj.
Wreszcie czu³em, i¿ mogê zakoñczyæ pewien rozdzia³ w moim ¿yciu.

Wyci¹gn¹³em  komórkê  z  kieszeni  mego  p³aszcza.  Bêd¹c  w  amoku  nie
wpad³em na to, ¿e mogê zwyczajnie do ciebie zadzwoniæ i zapytaæ siê gdzie jeste�.

� Mamo? � powiedzia³em, gdy odebra³a� po trzech sygna³ach.
�  Mati? �  wykrztusi³a�  z  niedowierzaniem.  Wy³apa³em  odg³osy  karetki

pogotowia i lament jakiej� kobiety w tle.
� Mamo,  co  siê  dzieje? �  zapyta³em  odruchowo.  Sam  d�wiêk  ambulansu

przyprawia³ mnie o dreszcze.
�  Nic,  nic,  nie  denerwuj  siê.  S³uchaj,  muszê  koñczyæ� �  powiedzia³a�

wymijaj¹co. To mi siê nie spodoba³o. Dobrze wiesz, ¿e zawsze stara³a� siê mówiæ
wszystko wprost i nigdy nie unika³a� odpowiedzi. Sama mnie tego uczy³a�.

� Mamo, nie wyg³upiaj siê, mów � by³em wstrz¹�niêty � Gdzie jeste�?
�  Na  rogu  Kwiatowej,  obok  kina,  ale  to  nie  wa¿ne,  zupe³nie  nie  wa¿ne.

Przecie¿ jeste� w Warszawie� � powiedzia³a�. � A mo¿e i dobrze� � doda³a�
bezbarwnym g³osem.

� Jestem w twoim domu, ju¿ biegnê � roz³¹czaj¹c siê dos³ysza³em twoje s³owa
�On tego nie zniesie��, które wypowiedzia³a� do siebie.

Przyby³em na miejsce zaledwie po piêciu minutach. Jak móg³bym pomyliæ
drogê. Jeszcze jeden zakrêt. Kwiatowa.

Tu kiedy� mieszka³a�
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� Olka! � w tym krzyku zawar³em ca³¹ mieszaninê emocji, która kot³owa³a
siê w mym sercu nie tylko tego dnia, ale ca³e lata.

Ziemia  by³a  obryzgana  �wie¿¹  krwi¹  i  zawalona metalowymi  od³amkami.
Z prawej strony zauwa¿y³em samochód wbity w latarniê. Wokó³ by³ t³um ludzi,
ale  nie  zwróci³em  na  nich  uwagi.  Przepchn¹³em  siê  do  centrum,  w  którym
rozgrywa³a siê potworna scena.

� Olka! � za³ka³em.
� Proszê siê odsun¹æ � odrzek³ niecierpliwie ratownik.
Pozwoli³em  im  j¹  zabraæ.  Tak  by³o  dla  niej  najlepiej.  Nie  mog³em

wypêdziæ tego widoku z g³owy. Blada twarz, potargane w³osy, posiniaczone
cia³o,  rêka  wygiêta  pod  nienaturalnym  k¹tem.  Nie  tak¹  Olkê  chcia³em
zobaczyæ po tylu latach. Nie w takim stanie ani okoliczno�ciach.

By³em pusty, pusty w �rodku. Oniemia³em. Nie robi³em nic. Tylko sta³em
i gapi³em siê mêtnym wzrokiem na bli¿ej niezdefiniowany punkt.

I wtedy mnie przytuli³a�. Po  raz pierwszy od wielu  lat, wielu  lat. A  ja
podda³em siê twojej mi³o�ci. Wype³ni³a� mnie otuch¹, da³a� mi now¹ nadziejê
i uspokoi³a� umys³.

P³aka³em jak dziecko. £zy wymiesza³y siê z deszczem, który przybra³ na
sile. Ludzie pochowali siê do domów, a my tam trwali�my, z³¹czeni w u�cis
ku mi³o�ci. Matka i syn.

A ty Olka, widz¹c nasze pojednanie, mog³a� spokojnie odej�æ. I to zrobi³a�.
* * *

Ockn¹³em  siê.  Czu³em  wilgoæ  w  oczach.  Czy  to  z³udzenie  po  tym
wspomnieniu? Nie, naprawdê siê wzruszy³em. Czu³em siê wyzwolony. Taki
lekki i pozbawiony zmartwieñ. Ju¿ wszystko za mn¹.

Wygra³em.
Odsun¹³em krzes³o i odszed³em od sto³u. Pole widzenia zwê¿y³o siê do

dwóch kotar. Postawi³em krok. Czu³em pewien opór. Co� by³o nie tak.
Olka  wyminê³a  mnie  bokiem.  Kierowa³a  siê  do  purpurowej  kotary.

Blokada, która mnie spowalnia³a, nagle zniknê³a. Rzuci³em siê do przodu
z³apa³em j¹ za rêkê. Nie wiedzia³em jak to zrobi³em. Czy to nie by³o przy
padkiem niemo¿liwe?

Na chwilê odzyska³a przytomno�æ umys³u.
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� Nie pozwolê ci odej�æ. Chod� ze mn¹ � powiedzia³em, a ona skinê³a
lekko g³ow¹. Musia³em spróbowaæ.

Próbowa³em wci¹gn¹æ Olkê do bia³ej kotary, lecz potê¿na, niewidoczna
si³a  oddala³a  nas  od  siebie.  Trzyma³em  jej  delikatn¹  r¹czkê  z  ca³ej mojej
mocy, ale czu³em, ¿e centymetr za centymetrem j¹ traci³em.

� Id� � wyszepta³a. � Jeste� godzien.
� Nie  o  to  walczy³em �  powiedzia³em  wyznaj¹c  jej  wszystko,  czego  nie

zd¹¿y³em jej powiedzieæ. � Kocha³em ciebie przez tyle lat, a¿ do twojej ziemskiej
�mierci, a nawet po niej da³a� mi szczê�cie. Dziêki tobie pojedna³em siê z moj¹
matk¹ i wreszcie j¹ pokocha³em. Tylko z tob¹ mogê byæ szczê�liwy. Gdy znów
ciê  ujrza³em,  poczu³em  po  raz  trzeci  niezwyk³e  pragnienie  mi³o�ci.  Mi³o�ci
najdojrzalszej  ze  wszystkich.  Jeste�  moim  przeznaczeniem,  wybrank¹  serca.
Wiêc� � �cisn¹³em j¹ mocniej. � Nie odchod� beze mnie!

Mi³o�æ doda³a mi nadludzkiej, a nawet najpotê¿niejszej si³y jaka istnieje
na �wiecie.

Nikt,  nawet  wszechmocni  i  wszechobecni  Stwórcy  nie  mogli  nas
powstrzymaæ.

Ostatkiem si³ wepchn¹³em nas do bia³ej otch³ani.
I spletli�my siê w Jedno�æ.
Na zawsze.

Powiew Weny 2017 65



I nagroda w kat. poezji  doro�li

zatrzymanie na czerwonym

zatrzyma³e� mnie na czerwonym
podczas odludnych spacerów przez miedzê
roztoczyli�my siê nad sob¹
jak najlepsze sny
wyszli�my z nich do dzisiaj
i pomno¿yli�my siê przez siebie
podzieli³y nas szczê�cia
odk¹d dodali�my siebie razem
wypu�cili�my owiniête w ³odygi
m³ode odro�le �wiate³
przeszyli�my siê sob¹ objêci
i zaczêli�my sob¹ oddychaæ
z wdziêkiem na �rodku ulicy
ty by³e� deszczem a ja zieleni¹
ty by³e� b³êkitem a ja biel¹
zdmuchiwali�my z siebie poca³unki
szele�cili�my sobie piosenki
przenikniête galopem skrzypiec
szybkim jak wystrza³y �wiat³a
które siê na nas gapi³o
gdy wywo³ywali�my wspólne obrazy
nas samych na planie nadziei
by³y w nas cisze
listków miêty i miêkkich zieleni
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a my byli�my niczym miêsa kwiatów
i powodzie s³oñc na grzywach nieba
dostawali�my skrzyde³ jak ptaki
nawet gdy nie byli�my � byli�my razem
zanim spojrzeli�my � widzieli�my tak samo
nasze wspó³rzêdne pasowa³y tu¿ i obok
byli�my pe³ni i pokryci
zacieraj¹c miêdzy sob¹ jak¹kolwiek ró¿nicê
kochali�my siê g³êboko i przemakali�my sob¹
o Bo¿e jak bardzo
ufali�my gwiazdom
ze szczególnym uwzglêdnieniem nocy
w rozsypie kwiatów w�ród s³odkich ³¹k
podgl¹da³ nas skupiony stary anio³
zdejmuj¹c okulary
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dok³adne zakochanie

kiedy� byli�my dawni
istnieli�my nie istnieli�my
byli�my gdzie� lub nigdzie
potem siê sobie zdarzyli�my
zakochuj¹c siê w sobie dok³adnie
i dziwi¹c siê sobie
wzajemnie tak g³o�no i g³êboko
jakby�my siê nagle dopatrzyli
tej niewidocznej strony nieba
po której anio³y staj¹ siê widzialne
po�ród ob³oków puchatych jak gromady
piêkna zapisali�my mi³o�æ nasz¹
na wielolinii oraz w setnym wymiarze
starannym punktem po tamtej stronie
nieba malowali�my potem ca³e ogrody
zak³adaj¹c w³asne królestwo
i ba�ñ w najlepszym wydaniu
stali�my siê wynalazcami srebra ksiê¿yca
we wszystkich jego fazach
id¹c mleczn¹ drog¹ mijali�my krajobraz
niebieski spowity mg³¹ i m¿¹cym deszczem
�wiat czeka³ na nas na ³awce
to by³a uparta rado�æ
która gdy spali�my przysz³a
w za�piewie obudzonych przez gwiazdy
cudów co w nas siê sta³y i �wiate³
co nigdy nie da³y nam spokoju
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II nagroda w kat. poezji  doro�li

Okna

I.
przychodzi³
pod balkon pn¹cych ró¿
splecionych milionem pn¹czy zdrewnia³ych
czekaniem
i li�æmi jesiennej nadziei
staruszek
z g³ow¹ w chmurach
k³ania³ siê zorzom i kobiecie któr¹
zna³ ze snów ch³opiêcych
niepamiêci marzeñ

kurczowo trzyma³ siê
¿ycia
w aptece kupowa³
syrop na czu³o�æ
trwa³ w niedorzeczno�ci spó�niony
na Jego plan

ka¿dego dnia by³ bli¿ej
oddalenia
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II.

wraca³
chwiejnym krokiem wykolejonej
m³odo�ci
zak³opotany brakiem w ledwie s³yszalnym
sercu
staruszek
o spopiela³ych oczach
spojrzeniu kalekim têsknot¹

cierpliwie czeka³ na
mi³o�æ
z trzeciego rozdania
i okruch czasu
przyniesiony przez ptaki
byæ mo¿e

powtarza³ modlitwê
szeptanych wspomnieñ
przed drwin¹ losu
ukry³ siê
w milczeniu
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III.

wierzy³
¿e kochaæ mo¿na
jak w piosence sprzed lat
¿e dziewczyna z balkonu czeka
na niego w po�wiacie anio³a ¿e trzeci
raz porwie j¹ w ramiona
¿e uko³ysze i
za�nie
�
...
i mi³o�æ siê zjawi³a
zaplot³a siê
cierniem cichej wiary
oddechem krótkim trzepotem
skrzyde³ staro�ci

i umar³o serce  w staruszku
zawstydzone go³êbie

pod balkonem  dzi�
nikt nie stoi
ró¿e kwitn¹ czekaniem co
skamienia³o
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III nagroda w kat. poezji  doro�li

W symfonii sztormu
�Morze p³acz¹ce �wistem deszczu

                                   i per³op³awiem pianorodne,
                               dalekie, ciche, smutne g³êbi¹�

Piskliwe krzyki mew
Mieszaj¹ siê z przera�liwym
³oskotem �wiszcz¹cego wiatru
który zdmuchuj¹ kosmate
grzywy z postrzêpionych siwizn¹
zgni³ozielonych ba³wanów
ryczy jak Stolem
walcz¹cy w otch³ani

Oddech Boreasza
trzeszczy i charczy
jak przestarza³y megafon
na starym dworcu
i wibruje w membranach usznych
jak zu¿yty potencjometr
wdzieraj¹c siê pod sufit
najg³êbszych szczelin mózgu

W�ród morskiej kakofonii i ryku
w�ciek³ych fal atakuj¹cych sztr¹d
gar�ciami szarozielonych pere³
rzucanych na zbola³e po�ladki
napuszonych wydm
s³yszê jêk dusz kaszubskich rybaków
które otulone p³aszczem Prozerpiny
trafi³y na wieczno�æ w niewolê Neptuna
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Spacer z klepsydr¹

�dobra doczesne s¹ niczym,
              cz³owiek nigdy nie zg³êbi sensu istnienia�

Fala morska
raz przybli¿a siê
raz oddala
innym razem ko³ysze
tul¹c do wspomnieñ
minionego lata i karuzeli czasu

Nap³yw my�li
wzbiera cyklicznymi falami
natrêtnej interferencji
odbijaj¹cymi siê
od nadmorskiego brzegu
rozkojarzonej koncentracji

Ch³onê mikrokropelki jodu
filtruj¹c z rozkosz¹ haust
nadba³tyckiego aerozolu
penetrujê zakamarki umys³u
w takt trzeszcz¹cej pod stopami
piaszczystej promenady

Krok w krok
noga w nogê
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dzieñ po dniu
bez zbêdnych s³ów
przesypujê w swoich rêkach
klepsydrê patrz¹c z ¿alem
jak ubywa piasku

Wiem, ¿e kiedy�
mi go zabraknie
i nikt nie bêdzie w stanie
dosypaæ nawet najmniejszej garstki
choæbym sypn¹³ z³otem
b¹d� zaprzeda³ duszê

W obliczu Boga i ¿ywio³ów
stawiam �mia³o bos¹ stopê
na skrawku tej ziemi
cieszê ka¿dym krokiem
nuc¹c pod nosem
swój hymn rado�ci ¿ycia
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Nagroda dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w kat. doros³ych

 Bóg, On i Anio³

Pierwotnie by³ tylko Bóg...
Niewidzialny, niedostrzegalny, obecny.
Nie�wiadomie go pragnê³am,
My�li w darze sk³ada³am i wierzy³am...
Z u�miechów malowa³am poranki,
£zy przerabia³am na per³y,
Tylko ¿al� rós³.
Porzuci³am go w z³o�ci.
Potem trochê b³¹dzi³am, blu�ni³am, bieg³am...
Spotka³am w samotni.
Czeka³...
Rozmawiali�my d³ugo,
Czu³am ka¿dy oddech, gest.
Wróci³am...
Tym razem �wiadomie, na zawsze...
Nie s¹dzi³am, ¿e zjawi siê jeszcze On...
Piêkny, dobry, troskliwy, namacalny.
Po twarzy �lepo d³oñmi rze�bi³am szczê�cie,
W oczach zasnê³am,
I w usta jego utonê³am.
Potem pojawi³ siê ...Anio³.
O bu�ce subtelnej,
Oczach g³êbokich,
Ustach jedwabnych...
O r¹czkach tak cudnych znanych tylko niebu i...  mi,
O blisko�ci tak silnej, znanej tylko matkom,
O rado�ci tak wielkiej, ¿e niepojêtej...
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                 Do przyjació³

W jakich barwach teraz mieni wam siê �wiat?
Dawni przyjaciele�

Pamiêtacie, gdzie pouk³adali�my sny?
Ile w nas zosta³o wiary?
Czego nie skrad³ nawet czas?

Entuzjazmu wielkie tony,
I nadziei pe³ne d³onie,
Roztropno�ci mo¿e szczyptê,
Wstydu parê ziaren...
Jeszcze wszak odwagi, by³o wiêcej, wiêcej�

Mo¿e lata nam umknê³y,
Mo¿e kroku doda³ �wiat.
Nam sie jednak ci¹gle zdarza,
Pobiec hen na wznak.

Choæ pokory nabra³ wiek,
Choæ naiwno�æ rozwia³ wiatr,
Nikt nam tego nie odbierze,
Co odkryli�my w kwiecie lat.

Dzi� rozbrzmiewa wspomnieñ ¿ar,
Tryska z oczu tamten blask.
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Nasze cia³a, có¿ dojrzalsze,
Ale serce, duch, o nie!

Dusza wci¹¿ nie ujarzmiona,
Serce nieco spokojniejsze.
Do odkrycia wci¹¿ przed nami,
Sterty marzeñ, pragnieñ, d¹¿eñ.

Nie wyblak³y nasze cele,
Dawnych dni nie pokry³ kurz.
Nie umar³o prze�wiadczenie, ¿e siê w g³os umiemy �miaæ,
Szaleæ, tañczyæ i figlowaæ,
Krzyczeæ, p³akaæ i zwariowaæ.

...�wiat nadal przecie¿ b³yszczy,
W barwach z dawnych lat...
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Nagroda Przewodnicz¹cego Rady Miasta Wejherowa w kat. m³odzie¿y

Czy to by³a mi³o�æ?

Znam ten beznadziejny smak
pokruszonych serca kawa³eczków,
który rani twoj¹ duszê,
jak milion ostrych no¿y.
Czy to by³a mi³o�æ?

Mój towarzysz nada³ mi imiê,
gdy przechadzaj¹c siê korytarzem,
bez s³owa, obojêtnie minie ciê
iskierka �wiat³a, niebanalna.
Sens twojego ¿ycia!
Od dzi� jestem
Pani Niewidzialna
Ale chwileczkê
Czy to by³a mi³o�æ?

Znasz ten ¿al?
Pewnego dnia odchodzi osoba.
Umrzeæ z mi³o�ci jest mo¿liwe.
Czy to by³a mi³o�æ?

Gorzkie uczucie niezrozumienia.
Ja siê buntowa³am, krzycza³am:
�Na tê mi³o�æ lekarstwa nie ma!�
Czy to by³a mi³o�æ?

Proszê teraz przyjació³ o przebaczenie,
przyznaæ racjê im muszê.
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Od wielu miesiêcy
nie drêcz¹ mnie ju¿
�mi³o�ci¹� spowodowane wewnêtrzne katusze.
Mêczy mnie jednak trudne pytanie:
Czy to by³a mi³o�æ?

Jak¿e piêkne to uczucie
My�leæ po przebudzeniu
O pogodzie i ubraniu,
nie o tobie i cierpieniu.
Prawda jest dzi� moj¹ si³¹:
Wiem, ¿e to nie by³a mi³o�æ.

Przyzwyczajenie

Co za si³a,
kiedy nagle siê odzywasz,
mówisz, ¿e ¿a³ujesz,
ale czasu nie odzyskasz.
Powiem Ci kochanie,
co szczerze o tym my�lê,
nie mam ju¿ ¿adnych w¹tpliwo�ci.
Przez ostatnie lata
by³e� w moim umy�le,
Ale za to w sercu 
ani grama �mi³o�ci�.
Mi³o�æ to uczucie,
które daje uwolnienie.
To, co nas ³¹czy³o,
to tylko przyzwyczajenie.
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                               Okiem jurora

12.  edycja  konkursu  Powiew Weny,  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta
Wejherowa, odby³a siê pod has³em Trzeci¹ mi³o�æ zaplata siê jeszcze mocniej.
Konkurs mia³ charakter otwarty i skierowany by³ zarówno do debiutantów, jak
i dojrza³ych autorów, mieszkaj¹cych na terenie województwa pomorskiego.

 Celem konkursu by³o inspirowanie i popularyzowanie twórczo�ci literackiej,
ujawnienie  talentów  literackich  oraz  stworzenie  mo¿liwo�ci  publikacji  naj
lepszych  utworów.  Konkurs  zosta³  przeprowadzony  w  dwóch  grupach  wie
kowych: pierwsza skierowana by³a do m³odzie¿y w wieku od 16 do l9 lat, druga
do doros³ych powy¿ej 20 lat. Uczestnicy konkursu mogli wybraæ miêdzy proz¹
a poezj¹. W konkursie wziê³o udzia³ 45 osób. W kategorii literatury m³odzie¿owej,
gromadz¹cej zarówno poezjê, jak i prozê udzia³ wziê³o 21 osób. Kategoria litera
tury dla doros³ych podzielona zosta³a na dwie grupy: poezjê i prozê. Na podzie
lenie siê swoj¹ twórczo�ci¹ poetyck¹ zdecydowa³o siê 14 poetów, którzy nades³ali
w sumie 42 wiersze. W dziale prozy zgromadzono prace 10 autorów.

Nades³ane  prace  odznacza³y  siê  wysok¹  warto�ci¹  literack¹,  zw³aszcza
w kategorii  literatury m³odzie¿owej  i  reprezentowa³y  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.

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

Tegoroczne  prace  konkursowe  charakteryzowa³y  siê  du¿¹  ró¿norodno�ci¹
gatunkow¹.  Znajdujemy tu zarówno opowiadania fantastyczne, jak i spo³eczno
obyczajowe,  kryminalne,  historyczne  oraz  typowe �harlequiny�. £atwy  zgo³a

Powiew Weny 201780



temat  konkursu  okaza³  siê  wieloaspektowym  punktem  odniesienia  dla  wielu
autorów. Niekonwencjonalne podej�cie twórców do tematu ukaza³o ich w³asn¹,
indywidualn¹ koncepcjê �trzeciej mi³o�ci.

I tak w finale konkursu w grupie wiekowej od 16 do 19 lat, gdzie obowi¹zy
wa³a jedna kategoria, w której mo¿na by³o przedstawiaæ utwory poetyckie i proza
torskie, pierwsze miejsce zajê³o opowiadanie Pauliny Melcer. Utwór napisany
jest bardzo sprawnie, ujawnia dobre przygotowanie autorki zwi¹zane zarówno
ze znajomo�ci¹ twórczo�ci Van Gogha, jaki i pomys³em na fabu³ê. T³em akcji
utworu  jest muzeum Van Gogha w Amsterdamie, gdzie dwoje m³odych  ludzi
spotyka siê na pierwszej randce. Na wysok¹ ocenê zas³uguje opis obrazów Van
Gogha, który umiejêtnie komponuje siê z tre�ci¹ opowiadania.

Drugie  miejsce  zajê³o  opowiadanie  Sary  Bojanowskiej  zatytu³owane
�Adrenalina�. Walorem  tego  utworu  jest  poprawno�æ  jêzykowa  i  stylistyczna
oraz umiejêtne, trzymaj¹ce w napiêciu, poprowadzenie akcji opowiadania. Trzeci¹
mi³o�ci¹ bohatera, odrzuconego przez matkê, potem nieszczê�liwie zakochanego
w dziewczynie, jest silne uzale¿nienie od adrenaliny. Dzia³ania, które podejmuje
wywo³uj¹ dreszcze emocji równie¿ w czytelniku.

Na trzecim miejscu uplasowa³o siê opowiadanie �Kier�, którego autork¹ jest
Agata Toporek. Akcja opowiadania toczy siê w za�wiatach, gdzie ludzie graj¹
o swoje ¿ycie po tamtej stronie. Utwór ten urzek³ cz³onków kapitu³y klimatem,
tajemniczo�ci¹, fabu³¹, obrazowo�ci¹ jêzyka oraz zaskakuj¹cym zakoñczeniem.

Wyró¿nienie i nagrodê przewodnicz¹cego Rady Miasta Wejherowa otrzyma³a
poezja Pauliny Fopke. Zaskakuj¹ce dojrza³o�ci¹ dziewczêce wiersze o mi³o�ci s¹
obrachunkiem z minionym uczuciem. Autorka  zastanawiaj¹c  siê �czy  to  by³a
mi³o�æ?�  dochodzi  do  konkluzji,  ¿e  cudownie  jest  po  przebudzeniu  my�leæ
o pogodzie i ubraniu, a nie o mi³o�ci i cierpieniu.

W grupie wiekowej B (powy¿ej 20 lat), w kategorii prozy w finale konkursu
znalaz³o siê znowu, bezkonkurencyjne w zasadzie, opowiadanie �Dwa s³owa�
autorstwa Krzysztofa Szkur³atowskiego. Autor w niebanalny sposób przedstawi³
dzieciñstwo ch³opca wychowywanego przez dziadków. Pod wzglêdem struktury
opowiadanie  jest  bardzo  przejrzyste,  pe³ne  barwnych,  plastycznych  opisów
oddaj¹cych realia ¿ycia dziecka.  Cechuje siê ró¿norodno�ci¹ i odmienno�ci¹.
Praca jest poprawna pod wzglêdem stylistycznym, jêzykowym i ujawnia erudycjê
autora. Akcja opowiadania (pomimo d³ugich opisów) jest bardzo dynamiczna,
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a przedstawione obrazy s¹ ¿ywe do tego stopnia, ¿e czytelnik mo¿e je nie tylko
zobaczyæ oczami wyobra�ni, ale poczuæ i prze¿yæ.

Drugie miejsce zajê³y ex aequo 2 opowiadania. Pierwsze z nich, zatytu³owane
�Pacjentka� pióra Krystyny Lewny to historia strudzonej ¿yciem kobiety, która
okazuje siê byæ szalon¹ romantyczk¹. Pod wzglêdem struktury utwór jest bardzo
przejrzysty, kompozycyjnie dobrze zaplanowany i �wiadczy o wysokich kompe
tencjach pisarskich autorki. Drug¹ laureatk¹ zosta³a Aleksandra PaluszekKur,
autorka opowiadania �Trzeci¹ mi³o�æ zaplata siê jeszcze mocniej�. To ambitna,
wywo³uj¹ca silne emocje historia, w której funkcjonuj¹ dwa plany zdarzeñ (czas
przesz³y rok 1939 i 1944 oraz tera�niejszo�æ � czasy wspó³czesne). Zamys³ po³¹
czenia historii z czasów drugiej wojny �wiatowej z prowadzonym w tera�niej
szo�ci w¹tkiem daje w  rezultacie  opowiadanie  obyczajowohistoryczne,  które
czyta  siê  z  zapartym  tchem. Na wysok¹  ocenê  zas³uguje  historycznomeryto
ryczne przygotowanie autorki, która umiejêtnie wprowadza do swojego utworu
autentyczne wydarzenia wojenne, a wokó³ nich buduje interesuj¹c¹ i niezwykle
prawdopodobn¹ historiê.

Poezja dotyka wra¿liwej  i subiektywnej sfery  ludzkich prze¿yæ i niejedno
krotnie trudno wydaæ o niej obiektywny i uniwersalny s¹d. Temat mi³o�ci w poezji
brzmi  piêknie.  Liryczne  utwory  s¹ w  stanie  oddaæ  naturê  kochania,  ulotno�æ
uczucia,  a  tak¿e  ca³y  tragizm mi³o�ci niespe³nionej,  nieszczê�liwej. W nades
³anych wierszach odkrywamy mi³o�æ, która  jest bezwarunkowym, niewinnym
oddaniem i zauroczeniem, jak te¿ mi³o�æ kolejn¹, dojrza³¹, po¿¹dliw¹ i rozpalaj¹c¹
zmys³y. W kategorii poezji jury konkursowe zgodnie przyzna³o pierwsze miejsce
wierszom Hanny Makurat, które rozbudzaj¹ wyobra�niê i wywo³uj¹ refleksjê na
temat mi³o�ci, zarówno tej duchowej, jak i cielesnej. Nagrodzone zosta³y równie¿
wiersze Barbary Malawskiej (II miejsce) i Henryka Po³chowskiego (III miejsce).
Autorzy w interesuj¹cy sposób przedstawiali wizjê mi³o�ci wykorzystuj¹c piêkne,
oryginalne i ciekawe porównania. Na uwagê zas³uguj¹ równie¿, wyró¿nione przez
jury, wiersze Lili Wilczyñskiej, za które autorka otrzyma³a nagrodê Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e do fina³u zosta³y wybrane najbardziej
warto�ciowe spo�ród nades³anych na konkurs prace. Kapitu³ê konkursu niezwykle
cieszy zainteresowanie konkursem i udzia³ w nim wielu m³odych talentów lite
rackich. �Powiew Weny� mo¿e byæ dum¹ zarówno dla organizatorów, jak i part
nerów konkursu, bez których wsparcia inicjatywa ta nie mog³aby zyskaæ nale¿nej
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jej pozycji. Trud i chêæ promowania m³odych twórców przyczynia siê do coraz
wiêkszej popularno�ci konkursu, dziêki czemu z roku na rok ro�nie jego ranga
i popularno�æ. Dlatego ju¿ dzi� zapraszamy wszystkich autorów do nadsy³ania
prac na nastêpn¹ edycjê konkursu.
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