






Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego

XIII Wejherowski Konkurs Literacki

POWIEW
WENY
pod patronatem

Prezydenta Miasta Wejherowa

WEJHEROWO 2018



W y d a w c a:

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
im.  Aleksandra Majkowskiego

Opracowanie i sk³ad komputerowy:
Henryk Po³chowski

Korekta: Krzysztof Powa³ka

Projekt ok³adki: Henryk Po³chowski

Druk: MIDIDRUK Wejherowo

     ISBN 9788394067427

Wejherowo 2018



Drodzy Czytelnicy
Z  nieukrywan¹  satysfakcj¹  przyznajê,  ¿e  ju¿  po  raz  trzynasty

podsumowujemy dorobek Wejherowskiego Konkursu Literackiego �Powiew
Weny�, który cieszy siê zainteresowaniem osób o uzdolnieniach literackich
z naszego miasta, powiatu  i województwa pomorskiego. Widaæ,  ¿e dobór
motta  zaproponowanego przez organizatorów konkursu  autorstwa Alberta
Camus �Aby  wype³niæ  ludzkie  serce,  wystarczy  walka  prowadz¹ca  ku
szczytom� okaza³ siê bardzo inspiruj¹cy, skoro na konkurs nap³ynê³o wiêcej
opowiadañ i wierszy, ni¿ w zesz³ym roku.

To  równie¿  buduj¹ce,  ¿e  w  roku  obchodów  stulecia  odzyskania
niepodleg³o�ci przez Polskê znalaz³y siê w utworach konkursowych motywy,
refleksje  i  elementy  nawi¹zuj¹ce  do  historii  naszego  kraju.  I  chocia¿
zwa¿ywszy na motto, nie by³y to akcenty wiod¹ce, to w kilku przypadkach
godne  uwagi,  co  nale¿y  uznaæ  za  pozytywny  przejaw  dojrza³o�ci
obywatelskiej autorów.

Bardzo cieszê siê, ¿e w scenariuszu spotkania finalizuj¹cego konkurs
dziêki  bibliotecznej  grupie  teatralnej  �Errata�  uda³o  siê  przygotowaæ
prezentacjê fragmentów nagrodzonych utworów. By³a to znakomita okazja
dla osób nie zasiadaj¹cych w jury do wys³uchania choæby w skali mikro tre�ci,
stylu i jêzyka najlepszych prac konkursowych. To wra¿enia trudne do opisania
w  kilku  s³owach,  zw³aszcza  gdy    s³uchaj¹cy  tych  s³ów,  nie  jest  na  to
przygotowany,  a przedstawiona  fabu³a czy  refleksja poetycka,  jest bardzo
g³êboka i zawieraj¹ca wiele przemy�leñ.

W  zwi¹zku  z  obchodami  stulecia  niepodleg³o�ci  mia³em  okazjê
wys³uchaæ wielu piosenek, wierszy, opowie�ci, wspomnieñ a tak¿e obejrzeæ
kilka  filmów  ukazuj¹cych  losy  kilku  pokoleñ  naszych  rodaków,  które
walczy³y i zabiega³y o nasz¹ niepodleg³o�æ. Zdajê sobie sprawê, ¿e m³ode
osoby paraj¹ce siê piórem, znaj¹ tê przesz³o�æ tylko z literatury i filmu, b¹d�
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ze s³yszenia. To jak¿e trudna przesz³o�æ. Dlatego nale¿y do tego odnie�æ siê
z wielkim szacunkiem, ¿e m³odzi autorzy pisz¹c swoje utwory, zarówno proz¹
jak i poezj¹, potrafili wczuæ siê w atmosferê tej naszej polskiej przesz³o�ci
i  oddaæ  w  tak  ujmuj¹cy  sposób  swoje  odczucia  i  wra¿enia  pod  ka¿dym
wzglêdem, zarówno pod k¹tem odbioru kultury, jak i pod k¹tem twórczym.

Mam te¿ poczucie, ¿e z czê�ci utworów przenika³ zbyt du¿y smutek
a jako czytelnik nieraz oczekiwa³bym, aby w literaturze mo¿na by³o zaznaæ
trochê wiêcej  rado�ci. Czytaj¹c wspó³czesne  utwory  czasem  zastanawiam
siê, czy nasze ¿ycie rzeczywi�cie jest takie trudne i smutne, ¿e przelewamy
na papier nie tylko to, co nas dotyka, przera¿a i martwi. Dlatego chcia³bym
zaproponowaæ na przysz³o�æ, ¿eby�my pisz¹c eksponowali wiêcej akcentów
zadowolenia i rado�ci z ¿ycia. Niechaj literatura nie tylko pobudza do refleksji
i przemy�leñ na skutek opisywanych prze¿yæ, ale tak¿e tworzy pozytywny
przekaz i daje impuls do dzia³ania, który inspiruje do dzie³a.

Mieszkañcy Wejherowa wiedz¹, ¿e jako w³adze samorz¹dowe grodu
Wejhera,  dbamy  o  zrównowa¿ony  rozwój miasta,  w  tym  tak¿e  o  szeroki
rozwój  kultury,  czego  przyk³adem  jest Miejska Biblioteka Publiczna  i  jej
inicjatywy, jak na przyk³ad Wejherowski Konkurs Literacki �Powiew Weny�.
Konkurs ten zawsze  koñczy siê ocen¹ najlepszych prac i wrêczeniem nagród,
ale równie¿ promocj¹ tych utworów w mediach oraz publikacj¹ wydawnictwa
bêd¹cego pok³osiem tego konkursu. To uk³on w stronê lokalnych twórców
oraz �rodowiska kultury naszego miasta i regionu.

Buduj¹c Filharmoniê Kaszubsk¹ zastanawiali�my siê nie raz, bo by³y
przecie¿  i  takie  g³osy,  czy  jest  dla  kogo.  Mimo  przewa¿aj¹cych  g³osów
pozytywnych, by³y przecie¿ obawy o celowo�æ tej inwestycji, o frekwencjê
i zapotrzebowanie na szeroko pojêt¹ kulturê. Z obecnej perspektywy patrz¹c
jednak  na  ciesz¹ce  siê  ogromnym  wziêciem  imprezy  w  Filharmonii
Kaszubskiej,  a  tak¿e  spotkania  i  wydarzenia  w  Miejskiej  Bibliotece
Publicznej,  jestem  przekonany,  ¿e  warto  by³o. Mamy  bowiem wspania³e
pokolenia artystyczne i twórcze w Wejherowie, jak te¿ na Ziemi Kaszubskiej.
Mamy wyedukowane pod wzglêdem odbioru kultury spo³eczeñstwo, które
potrafi ukazaæ pe³n¹ g³êbiê wra¿liwo�ci na sztukê, a przy tym jeszcze utrwalaæ
j¹ w ró¿nych formach i przelewaæ na zewn¹trz.
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Serdecznie gratulujê wszystkim, którzy zostali wyró¿nieni  i zdobyli
nagrody,  bo  pisarstwo  jest  niesamowit¹  sztuk¹.  Zarówno  poezja  i  proza,
to przekazanie czego� co siê czuje i zdajê sobie sprawê, ¿e nie jest to ³atwe.
Do tego jeszcze, nigdy nie wiadomo, jak czytelnik to odbierze. Umiejêtno�æ
przelewania  swych  my�li,  uczuæ,  wra¿eñ,  czy  wspomnieñ  na  papier,
to  przecie¿  co�  wa¿nego  i  piêknego,  co  warto  pokazywaæ,  prezentowaæ,
publikowaæ i nagradzaæ. Dlatego z ca³ego serca wszystkim gratulujê, bo jest
z czego siê cieszyæ i radowaæ.

Wszystkim  uczestnikom,  którzy  nades³ali  swoje  prace  na  �Powiew
Weny  2018�  dziêkujê  za  udzia³ w  trzynastej  edycji  konkursu  i  zachêcam
do udzia³u w przysz³orocznym konkursie.

Prezydent Miasta Wejherowa
                                                                  Krzysztof Hildebrandt
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WYNIKI
XIII edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego
�Powiew Weny� z dnia 23 listopada 2018 roku.

W kategorii  Doro�li
PROZA

I miejsce  za opowiadanie pt. �Mleczarz�, god³o �Hektores�
Sebastian Imielski z Rumi

II miejsce  za opowiadanie pt. �Pod górê�, god³o �Czterolistna�
 Krzysztof Szkur³atowski z Wejherowa.

III miejsce  za opowiadanie pt. �Obr¹czka� god³o �Rotmistrz�
 Sebastian Cie�likowski z Redy

POEZJA
I miejsce  za cykl wierszy �Trzy listy z epilogiem�  god³o �Fryzys�

 Piotr Nowak z Gdañska
II miejsce  za wiersze pt. �Za d³ugie na haiku��, Jestem zdobywc¹

szczytów�, �W poszukiwaniu straconego czasu� , god³o �Polny kamyk�
 Magdalena Kubiak z Wicka

III miejsce  za wiersze pt. �Wejherowo�, �Baronato Quattro Bellezze�,
i �Go³êbie serce� , god³o �Jaywalker�
 Przemys³aw Krajewski z Gdañska

W kategorii  M³odzie¿
I miejsce  za opowiadanie bez tytu³u, god³o �Niebo�

 Paulina Melcer z Wejherowa
II miejsce  za opowiadanie pt. �Sens�, god³o �KingEdgar�

 Adam Terlikowski z Jantaru;
III miejsce  za opowiadanie pt. �Dom tañcz¹cy w takt skrzypiec�,

god³o �Skrzypce�,
      Oliwia Lejman z Wejherowa
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I nagroda w kat. doros³ych

Mleczarz

Próg  pierwszej  klatki  schodowej  przestêpujê  o  3.30  rano.  Codziennie,
od  trzech  lat. Dwadzie�cia minut wcze�niej  zdejmujê  ze  stara  sze�æ  skrzynek
z  mlekiem  i  stawiam  je  na  stalowym  wózku.  Chwytam  r¹czkê  i  ci¹gnê
ku  pierwszemu  z  bloków  rozsianych  na  trudnej  do  ogarniêcia  wzrokiem
przestrzeni.  Zim¹,  gdy  mróz  atakuje  z  pe³n¹  moc¹  muszê  za³o¿yæ  rêkawice,
by skóra nie przywar³a do metalu. Pomimo tego wolê zimno, od wilgotnej wiosny
i suchego lata.

Jest grudzieñ, lód sku³ okolicê bia³ym nalotem. Dostrzegam go w blasku
reflektorów ciê¿arówki. Do pierwszego, s³onecznego b³ysku pozosta³o dobrych
kilka godzin. Nie wiem dok³adnie ile, ju¿ ich nie liczê.

Obej�cie klatek schodowych pierwszego bloku zajmuje mi oko³o dwóch
godzin.  Stawiam  litrowe  butelki  w  okolicy  wycieraczek  i  zbieram  te  puste
wystawiane pod �cian¹. Co jaki� czas muszê siê cofn¹æ, by wymieniæ skrzynkê
na pe³n¹. Stukot brzêcz¹cego szk³a odbija siê g³o�nym echem od surowych �cian
pustych korytarzy.

Po dwóch godzinach pracy odpoczywam. Miê�nie r¹k i nóg odmawiaj¹
pos³uszeñstwa. Przeci¹¿am je, wiem o tym, ale nie potrafiê tak po prostu nic nie
robiæ.  Powinienem  trwaæ  w  aktywno�ci.  Poruszaæ  siê,  oddychaæ,  emanowaæ
¿yciem.

Przerwê  po�wiêcam na  odpalenie  stara. Nale¿y  go  rozgrzaæ.  Po  chwili
uruchamia  siê  dmuchawa  z  ciep³ym powietrzem w przestrzeni  za³adunkowej.
W przeciwnym razie butelki zamarzn¹. Lód rozsadzi szk³o i ca³y mój trud pójdzie
na marne. G³o�ne dudnienie silnika rozlewa siê po ca³ym osiedlu. Rozgl¹dam siê.
Na parkingu stoj¹ zmro¿one samochody, w oddali, wzd³u¿ ulicy ci¹gnie siê  szereg
sklepów. Pomimo ryku silnika, k³uje mnie ta cisza.
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Szybko wracam do pracy. Kolejna skrzynka i kolejny blok. Koñczê przed
dziesi¹t¹.  Wype³nione  pustymi  butelkami  pojemniki  trafiaj¹  na  pakê  stara.
Zapalam silnik i wtedy to dostrzegam.  Ruch.

Niemo¿liwe. Przecieram zmêczone oczy. To przywidzenie, krzyk rozpaczy
zdesperowanego  umys³u.  Ogarniam  wzrokiem  okolicê.  Pustka,  stagnacja,
martwica. Oddycham g³êboko,  naciskam  peda³  gazu    i wyprowadzam  pojazd
z  osiedlowej  drogi w  kierunku  g³ównej  arterii miasta. W  tym momencie  co�
przebiega przed ko³ami. Hamujê gwa³townie. Za sob¹ s³yszê brzêk t³uczonego
szk³a, ale nie to teraz jest najwa¿niejsze. Zatrzymujê pojazd. Wysiadam. Co� co
przebieg³o tak szybko, ¿e nie zd¹¿y³em siê temu dok³adnie przyjrzeæ, pogna³o
w  kierunku  �mietnika.  To  zwierzê.  Wydaje  mi  siê,  ¿e  w³ochate  i  w  sumie
niewielkie.

Idê  tam.  Podczas  ka¿dej  innej  pory  roku  unosz¹cy  siê  z  kontenerów
�mietnikowych  smród    jest  nie  do  zniesienia.  Zim¹ mróz  oplata  go  szczelnie
lodowym kordonem. Miêdzy  innymi  dlatego  upodoba³em  sobie  tê  porê  roku.
Mam do�æ zapachu rozk³adu.

Wiata �mietnikowa mie�ci cztery kontenery. Za ostatnim z nich dostrzegam
w³ochatego stwora. Trzêsie siê. Jest przera¿ony. Wtulony w martw¹ stal wychyla
w moj¹ stronê kawa³ek czarnego nosa. Potem oczy i uszy. To pies. Wychudzony,
wystraszony kundel. Wydaje z siebie  jaki� d�wiêk, chyba warczenie,  jest ono
jednak na tyle ciche i ¿a³osne, ¿e wywo³uje jedynie politowanie.

 Chod� � próbujê przywo³aæ zwierzê. To jednak trwa skulone. Wyci¹gam
z kieszeni kurtki paczkê herbatników. Rzucam jeden w jego kierunku. Kundel
odskakuje. Po chwili wychyla siê i po¿era ciastko. Podajê mu kolejne. Poch³ania
je  co  do  okruszka.  Trzyma  jednak  dystans.  Nie  ufa  mi,  ale  w  jego  oczach
dostrzegam  b³aganie  o  jakikolwiek  pokarm.  Zostawiam  mu  resztê  ciastek.
Wracam do samochodu. Szukam niedojedzonej puszki z mielonk¹.

Stoi  na  pó³ce  po  stronie  pasa¿era.  Chwytam  j¹  i  ruszam  w  stronê
�mietników. Pies wyszed³ poza wiatê. Podkulony ogon, opuszczone uszy. Patrzy
na mnie. Wyd³ubujê palcami mielonkê z puszki i wyci¹gam rêkê w jego kierunku.
Nadal  siê  boi,  ale  wprowadzony  na  najwy¿sze  obroty  nos  nie  pozwala  mu
pozostaæ obojêtnym. Podchodzi i poch³ania po¿ywienie. Stawiam puszkê obok
swojej nogi. Niech skojarzy mój zapach z cudownym doznaniem wype³nianego
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¿o³¹dka. Ró¿owy jêzor wprowadza puszkê w ruch. Tañcuje z ni¹ we wszystkich
kierunkach. Wyd³ubuje najmniejsz¹ drobinkê, mikro pozosta³o�æ zmielonego
miêsa  i  t³uszczu. Gdy koñczy odchodzê.  Idê w stronê stara. Udajê, ¿e nie
dostrzegam zwierzaka. Ten szczeka. Otwieram na o�cie¿ drzwi samochodu.

 Chod� � mówiê.
Pies idzie niepewnie. Staje i wpatruje siê w przestrzeñ kabiny. Strach

go nie opuszcza, jednak zimno i g³ód zmuszaj¹ do podjêcia ryzyka. Jednym
susem wskakuje na schodek, a nastêpnie fotel. Zatrzaskujê drzwi. Przechodzê
na przeciwleg³¹ stronê, otwieram drugie i zasiadam za kierownic¹. Odpalam
silnik. Pies siedzi i trzêsie siê. Nie wiem, czy to ze strachu, czy podekscy
towania. Otwieram kolejn¹ paczkê herbatników i k³adê kilka na fotelu obok
niego. Po¿era je zach³annie. Ruszam. Wyje¿d¿amy z osiedla. Prowadzê wóz
powoli. Nigdy nie  szalejê.  Jedziemy g³ówn¹  arteri¹ miasta. Co  jaki�  czas
wymijam  samochody  stoj¹ce    na  �rodku,  lub  po  bokach  drogi.  Znam  ich
rozk³ad na pamiêæ. Podró¿ zajmuje nam dobre pó³ godziny. Mieszkam po
drugiej stronie metropolii, w starej kamienicy. Mój kompan nad wyraz szybko
oswaja  siê  z  wnêtrzem  ciê¿arówki.  Spuszczone  dot¹d  uszy  podnios³y  siê
znacz¹co,  podkulony  ogon  wibruje  w  powietrzu.  Chyba  wie,  ¿e  jest
bezpieczny.

* * *
Otwieram drzwi. Mieszkanie wita  przyjemnym ciep³em. Emituje  je

wysoki, kaflowy piec. Rozpalony rano, a w³a�ciwie w nocy ogieñ nied³ugo
zga�nie. Dorzucam wiêc trzy szufle wêgla. To pozwoli utrzymaæ temperaturê.

Pies wchodzi  niepewnie. Obw¹chuje meble, odwiedza wszystkie k¹ty.
Poznaje.  Sam dopiero  przyzwyczai³em  siê  do nowej  przestrzeni.  Sprowa
dzi³em  siê  tu  niespe³na  trzy  miesi¹ce  temu.  W  dawnym  mieszkaniu  nie
przetrwa³bym kolejnej zimy. Ostatnia wystarczaj¹co da³a mi siê we znaki.

Zdejmujê kurtkê  i  rozwieszam j¹ na  lince wzd³u¿ pieca. Ogrzewam
rêce o ciep³e kafle. Ile domów musia³em przemierzyæ, by znale�æ mieszkanie
z takim piecem? Kilkadziesi¹t. Mo¿e setkê.  Centralne ogrzewanie wypar³o
stare,  dobre wynalazki. Wêgiel  zabra³em  ze  sk³adu  za miastem. Na  stara
zmie�ci³o siê dobrych piêæ ton. Zbieram codziennie kilka wiaderek z wyros³ej
przed wej�ciem do budynku góry czarnego z³ota.
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 Dalej g³odny ? � pytam psa i sam dziwiê siê jak chrypi¹cy i obcy g³os
wydobywa siê z mego gard³a. Pies macha ogonem. Nalewam mu do miski wody,
w  drugiej  l¹duje  zawarto�æ  kolejnej  puszki  z mielonk¹.  Jej  data  przydatno�ci
minê³a dwa lata temu, ale skoro mnie nic nie jest, a jem mielonkê przez ca³y czas,
to tym bardziej pies powinien daæ sobie radê. Bóg raczy wiedzieæ czym ¿ywi³ siê
do tej pory.

 Jeste� podobny do Miszy � mówiê oswajaj¹c s³uch z barw¹ dawno nie
s³yszanego g³osu � Beatka uwielbia³a tego psiaka. Wygl¹da³ tak samo dziwacznie
jak ty.

Zwierzak  koñczy  posi³ek  i  wpatruje  siê  we mnie  przekrêcaj¹c  na  bok
g³owê. W jego oczach ju¿ nie ma strachu. A co? Mo¿e wdziêczno�æ.

  Misza  mia³a  tak¹  kolorow¹  pi³eczkê,  za  któr¹  lata³a  jak  g³upia  
kontynuujê.  Gania³a po podwórku i w parku. Chodzili�my tam z ni¹ ca³¹ rodzin¹.

Pies nie s³ucha. Zajmuje miejsce przy piecu. Ma pe³en ¿o³¹dek i jest mu
ciep³o. Odpoczywa. W jaki sposób zdo³a³ przetrwaæ? Co prze¿y³?

 Zostañ  nakazujê, choæ widzê, ¿e pies nie ma najmniejszej ochoty ruszaæ
siê z miejsca.   Zak³adam kurtkê, przez prawe  ramiê przewieszam przybornik.
Wychodzê z mieszkania. Wspinam siê na pi¹te piêtro. Gdy docieram na miejsce
przyk³adam  pod  �cianê  drabinê  i  wdrapujê  siê  na  górê.  Podwa¿am  klapê
i wychodzê na dach. Mróz znów atakuje z potworn¹ brutalno�ci¹. Pomaga mu
porywisty wiatr. Stojê przy kominie, z którego wydobywa siê czarny dym. Mój
dym.  Z  przybornika  wyjmujê  lornetkê.  Lustrujê  okolicê  w  poszukiwaniu
podobnego ob³oku oznaczaj¹cego ¿ycie. Nic. Mo¿e chocia¿ smuga pary? Zawód.
Chocia¿  nie,  nie  odczuwam  zawodu.  Zmuszam  siê  do  wchodzenia  na  dach,
by  mieæ  czyste  sumienie.  Próbujê,  choæ  wiem  doskonale,  ¿e  to  nie  ma
najmniejszego  sensu.  Po  kwadransie  koñczê  codzienny  rytua³.  Wracam  do
mieszkania. Pies wita mnie podekscytowany. Czuje siê jak u siebie.

Idê do drugiego pokoju. Jest w nim ch³odniej. Natychmiast sp³ywa na
mnie zmêczenie. K³adê siê w ³ó¿ku przykrywaj¹c puchow¹ ko³dr¹. Szybko
zasypiam. Nie  zapamiêtujê  snów. Wyzwalaj¹  zbyt wiele  emocji. W mojej
sytuacji te s¹ niewskazane.

Gdy siê budzê jest ju¿ ciemno. Czujê ciê¿ar na nogach. Pies pochrapuje
na ko³drze wyginaj¹c siê w przedziwny sposób. Dostrzega mnie i macha ogonem.
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Li¿e po rêkach. Wstajê z ³ó¿ka. Dorzucam do pieca, zapalam �wiece i otwieram
puszkê mielonki. Jem w ciszy przygryzaj¹c herbatnikami. Popijam wod¹. Potem
pies otrzymuje swoj¹ porcjê.

�wieczka pali siê na stole. Obok stawiam gor¹c¹ herbatê. Przysuwam fotel
do okna. Zapalam papierosa i wpatrujê siê w przestrzeñ za szyb¹. Wiatr gania
�mieci po ulicy. To jedyny ruch jaki dostrzegam. Wypalam trzy papierosy. Pó�niej
idê  do  ³azienki  przemyæ  twarz  resztk¹  ciep³ej  wody  podgrzanej  w  wêglowej
kuchence. K³adê siê spaæ. Ciche sapanie u�wiadamia mi, ¿e nie jestem w pokoju
sam.

                                       * * *
Star rusza spod domu o 2.30. Odpali³ z najwy¿szym trudem. Dochodzê do

wniosku, ¿e bêdê musia³ zabieraæ akumulator na noc do domu. Pies siedzi na
fotelu z wywieszonym jêzorem. Przed wej�ciem do kabiny zd¹¿y³ oznaczyæ teren
wokó³ kamienicy. Przynajmniej jego instynkt ma nadziejê, ¿e to konieczne.

Jedziemy powoli. Te same ulice,  skrzy¿owania, budynki. Ten sam czas
przejazdu.  Wprowadzam  samochód  w  osiedlow¹  drogê.  Zatrzymujê  przy
pierwszej klatce. Widzê, ¿e pies jest przygotowany do wyj�cia. Sapie i macha
ogonem.

 Muszê  daæ  ci  jakie�  imiê  �  decydujê wpatruj¹c  siê w  br¹zowy pysk.
 Mo¿e Mleczarz? Co ty na to?

Pies  popiskuje.  Nie  mo¿e  doczekaæ  siê  samotnych  rajdów  po  osiedlu.
Wypuszczam go.

 Mleczarz! � krzyczê � Tylko nie oddalaj siê zbytnio !
Jest  3.25.  Pierwsze  skrzynki  trafiaj¹  na wózek.  Ci¹gnê  go w  kierunku

klatki A. Zza pleców dobiega szczekniêcie.
 No Mleczarz, mamy robotê.
Uchylam drzwi. Pies wbiega na klatkê schodow¹. Najpierw parter, potem

w  górê.  Idziemy  od  drzwi  do  drzwi.  Zbieram  sprzed  wycieraczek  butelki
z mlekiem i wymieniam je na puste. Wype³nione skrzynki l¹duj¹ na pace stara.

1224  dzieñ  po  przebudzeniu.  Co�  siê  jednak  zmieni³o.  Cichy  stukot
pazurów w g³uchej przestrzeni pustych korytarzy.



II nagroda w kat. doros³ych

Pod górê
W rodzinnych kronikach nie zachowa³ siê przekaz o tym, kto, kiedy   i dla

czego wybudowa³  tu  dom.  Chyba  ¿aden  z  jego mieszkañców  nigdy  tego  nie
docieka³. Dla nich dom sta³ tu od zawsze. Od zawsze te¿ z nadrzecznych ³êgów
nadci¹ga³a nocami wilgotna mg³a. Cicho osiada³a na dachu i sp³ywa³a kroplami
po szybach. Rozci¹gaj¹c w powietrzu i mleczny filtr ogranicza³a zasiêg widzenia
domowników. Wygl¹daj¹c o brzasku przez kuchenne okno mogli dostrzec jedynie
drobny  wycinek  rzeczywisto�ci  mieszcz¹cy  siê  miêdzy  kamiennym  progiem,
a studziennym ko³owrotem po�rodku podwórza. Reszta �wiata otaczaj¹cego dom
rozp³ywa³a siê w miêkkim bia³ym bezkresie.

Kiedy s³oñce wznios³o siê nad horyzont widaæ ju¿ by³o �cie¿ynkê. Wi³a
siê ciemniejszym szlaczkiem w l�ni¹cych kroplami rosy rajgrasach. Prowadzi³a
najpierw  do  starej  jab³oni,  jakby  stoj¹cej  na  stra¿y  miniaturowego  sadu
sk³adaj¹cego siê z kilku �liw, grusz i czere�ni. Pod jednym z drzew ustawiono
³aweczkê � ulubione miejsce wypoczynku domowników. Siadywano na niej ju¿
od kwietnia. A ju¿ w maju bywa³o, ¿e ten, czy ów zapada³ tu w drzemkê, u�piony
brzêczeniem  pszczó³  zbieraj¹cych  py³ek  w  koronach  drzew  obsypanych
ró¿nobarwnym  kwieciem. Wdychaj¹c    intensywny,  odurzaj¹cy  wrêcz  zapach
owocowego kwiecia, ³atwo by³o zapomnieæ o ca³ym �wiecie.

Pomiêdzy  pobielonymi  wapnem  pniami  drzew  sta³y  ule.  To  dla  ich
lokatorek  posadzono  niegdy�,  tu¿  przy  ogrodowym p³ocie,  kilka  lip  i  robinii.
Dziêki drzewom, miód z tutejszej pasieki s³yn¹³ z unikatowego smaku ³¹cz¹cego
ró¿ne  nuty. Chêtni  do  jego  zakupu  fatygowali  siê  nawet  z miast  odleg³ych  o
kilkadziesi¹t kilometrów. Wiêkszo�æ jednak wywozi³a st¹d niewiele wiêcej ni¿
smak  po  poczêstunku,  bowiem  owoce  pracy  pszczó³  pozostawa³y  w
gospodarstwie. Go�ciom za� nigdy nie sk¹piono pajdy swojskiego chleba, grubo
posmarowanej  ¿ó³tym mas³em  i  obficie  polanej gêstym  z³ocistym  syropem.
Choæ z pustymi koszami, wyje¿d¿ali u�miechniêci i z dobrym wspomnieniem.
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Niektórzy wracali ka¿dego roku, by znów pytaæ o mo¿liwo�æ kupna
miodu. Obej�cie odwiedzali nie tylko przybysze z miast. Jeszcze czê�ciej da³o
siê tu spotkaæ skrzydlatych lokatorów lasu. To g³ównie dla nich na obrze¿u
sadu posadzono czarne bzy, berberysy, ja³owce, g³ogi, dzikie ró¿e i kar³owate
drzewko  jarzêbinowe.  Ledwie  ziemiê  pokry³  �nie¿ny  pled,  pojawia³y  siê
w tej sto³ówce ptaki. Nie opuszcza³y jej a¿ do wiosny. Ludzie równie¿ z niej
korzystali  przygotowuj¹c  z  owoców  nalewki.  Wype³nione  pachn¹cymi
p³ynami  ciemnozielone  szklane  butelki  sta³y  pó�niej w  domowej  spi¿arni
karnymi rzêdami, miêdzy s³ojami innych przetworów.

W sadzie  swój  leszczynowy  sk³adzik mia³y nawet wiewiórki,  które
przez wiêkszo�æ mieszkañców wsi by³y traktowane jak szkodniki. Tu jednak,
specjalnie dla nich, zawsze pozostawiano sporo orzechów. Nie przepêdzano
ich, nie nazywano pogardliwie rudymi szczurami. Tu mówi³o siê, ¿e jedzenia
musi starczyæ dla ka¿dego.

Tu¿ za ogrodem rozci¹ga³a siê ³¹ka, na któr¹ ³atwo by³o trafiæ nawet
w najciemniejsz¹  bezksiê¿ycow¹ noc. Wystarczy³o  kierowaæ  siê  zmys³em
powonienia. Zw³aszcza po sianokosach, kiedy unosi³ siê nad ni¹ zniewalaj¹cy
aromat  schn¹cej  mieszaniny  traw  i  zió³.  Chabry,  koniczyny,  krwawniki,
mlecze,  mniszki,  osty,  rumianki,  dzikie  sza³wie  i  Bóg  raczy  wiedzieæ
co jeszcze pachnia³o w sianie. Echa tych woni mo¿na by³o wyczuæ w mleku
dawanym przez £aciat¹ ka¿dego ranka i wieczora. W porze udoju po obórce
zawsze krêci³o siê kilka kotów. Cierpliwie czeka³y na swoj¹ porcjê bia³ego
smako³yku. Dostawa³y go zawsze, bowiem gospodarze cenili upart¹ koci¹
walkê  z  gryzoniami.  Zreszt¹,  koty  nie  pozwa³y  ludziom  o  zapomnieæ
o donios³o�ci swojej pracy � regularnie znosi³y pod drzwi domu zaduszone
myszy, krety, a nawet spore szczury.

Tam gdzie koñczy³a siê ³¹ka, zaczyna³y siê nadrzeczne mokrad³a poro�niête
wierzbami i brzozami. Im bli¿ej rzeki, tym mniej by³o drzew,  a wiêcej trzcin �
wiosn¹  i  latem  soczy�cie  zielonych,  a  jesieni¹  i  zim¹  po¿ó³k³ych,  ale  zawsze
szumi¹cych na wietrze swoje pie�ni. Skoszone, wysuszone, powi¹zane w ciasne
pêczki, trzciny trafia³y st¹d, co jaki� czas, na dach domu, by uzupe³niæ naturalne
ubytki. By³ bowiem ten dom ostatnim budynkiem we wsi, którego dach tworzy³a
trzcinowa strzecha. Reszta gospodarzy ju¿ dawno zdecydowa³a siê na ceramiczne
i cementowe dachówki, a tu i tam widywa³o siê eternit. Dom wyró¿nia³ siê te¿
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kolorowymi drewnianymi okiennicami. Jednak najbardziej charakterystyczne
by³o jego po³o¿enie � sta³ na skraju wsi, w³a�ciwie ju¿ poza ni¹. I w dodatku
na wzgórzu, jedynym w ca³ej okolicy.

Bez cienia przeno�ni mo¿na powiedzieæ, ¿e mieszkañcy domu mieli
pod górê. Byli skazani na nieustann¹ wspinaczkê po do�æ stromym zboczu.
Ka¿dy dzieñ oznacza³ dla nich nowy wysi³ek. A by³ on tak nieod³¹czn¹ czê�ci¹
ich ¿ycia, ¿e chyba przestali go zauwa¿aæ. Specyficzna lokalizacja  wp³ywa³a
te¿ na  relacje mieszkañców z s¹siadami. Czêstotliwo�æ s¹siedzkich wizyt,
eufemistycznie mówi¹c, nie by³a tu wysoka. Jako� ludzie nie mieli ochoty na
mozoln¹ wêdrówkê tylko po to, by poplotkowaæ, czy po¿yczyæ soli. Nawet
sumienny zwykle listonosz rozgrzesza³ siê czasem w duchu z ominiêcia domu
na wzgórzu i opó�nienia dorêczenia listu o dzieñ lub dwa. Có¿, taki w³a�nie
by³ los mieszkañców domu � mieli pod górê�

Anton urodzi³ siê tu i tutaj dorasta³. Opu�ci³ dom na chwilê, jesieni¹
1917 r., kiedy trafi³ do armii Wilhelma II. Po krótkim szkoleniu wywieziono
m³odzika na  francuskie pogranicze  i wrzucono do okopów pe³nych b³ota,
wszy,  gazowych  wyziewów  i  smrodu  �mierci.  Nie  nawojowa³  siê  wiele,
za  to napatrzy³ wystarczaj¹co. By³ do�æ bystry by  zrozumieæ,  ¿e mundur,
wojsko, karabin, wykrzykiwane gard³owo rozkazy, nie s¹ czym�, do czego
by pasowa³. Kiedy wojna dobiega³a koñca postanowi³ trzymaæ siê od armii
z daleka, choæ kompani namawiali go by siê do nich przy³¹czy³. Jedni chcieli
by zosta³ spartakusowcem i niós³ przez Niemcy sztandar rewolucji. Drudzy,
by wst¹pi³  do  freikorpsu  i  broni³  ojczyzny  przed  czerwon¹  zaraz¹. Anton
wybra³  swoj¹  drogê.  ¯egnany  pogardliwymi  spojrzeniami  z  obu  stron,
zdecydowa³ siê na powrót do domu. Odetchn¹³ z ulg¹, gdy po wielogodzinnej
kolejowej podró¿y wyskoczy³ z wagonu na peron i zobaczy³ tak dobrze znany
czarny napis na bia³ym tle � KONTOPP. Wróci³! I znów pi¹³ siê w górê, krok
po kroku, jak przez ca³e dotychczasowe ¿ycie�

By³o  ciê¿ko.  Wracaj¹c  z  wojska  rozmin¹³  siê  z  wa¿n¹  depesz¹
telegraficzn¹. Nie wiedzia³ wiêc,  ¿e  dom zastanie  pusty. Wszystkich  jego
lokatorów znalaz³ w miejscu, w którym siê ich nie spodziewa³. W listopado
wych strugach Anton klêcza³ przed piêcioma mogi³ami. Dwa wiêksze kopce
� rodzice,  trzy mniejsze � siostry. Na cmentarz zabra³a  ich,  razem z setk¹
innych  mieszkañców  wsi,  epidemia  hiszpanki.  £zy Antona  rozp³ywa³y  siê
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w kroplach deszczu p³yn¹cych po  twarzy. Szum ulewy  t³umi³  ³kanie,  gdy
ub³ocony raz jeszcze mierzy³ siê ze wzgórzem.

Czasu na rozpacz nie by³o wiele. Musia³ siê skupiæ na ratowaniu tego
co zosta³o � gospodarstwa, domu na wzgórzu, siebie. Potrzebowa³ pomocy
i kilku najbli¿szych s¹siadów udzieli³o mu jej. Jeden po¿ycza³ koni do orki,
inny  zaj¹³  siê  napraw¹  pochylonego  po  burzy  komina,  w  piêciu  szybko
uwinêli  siê  z  remontem  dachu.  Dobrzy  ludzie  z³o¿yli  siê  te¿  na  krowê
i podzielili siê kilkoma kurami. Ich ¿ony zatroszczy³y siê o to, by ka¿dego
dnia dosta³ co� ciep³ego do  jedzenia � sam by pewnie o  to nie dba³. Kto�
zaproponowa³ mu te¿ pracê w tartaku � móg³ przychodziæ do niej dwa dni
w tygodniu, po kilka godzin dziennie. Wielkich pieniêdzy z tego nie by³o, ale
Anton nie mia³ wielkich wymagañ. Plusem za� by³o to, ¿e zostawa³o mu do�æ
czasu by zajmowaæ siê w³asn¹ gospodark¹. Praca w tartaku mia³a i tê dobr¹
stronê, ¿e w³a�nie w drodze z niej pozna³ Sarê. Choæ  ojciec ciemnow³osej
dziewczyny    o migda³owych  oczach  by³  przeciwny  temu  zwi¹zkowi,  nie
zdo³a³  ich  powstrzymaæ.  Dosz³o  do  �lubu,  by³o  nawet  skromne  wesele,
a potem Sara przeprowadzi³a siê do domu na wzgórzu. I dzieli³a codzienne
Antonowe trudy. Jemu za� powroty do domu zda³y siê odt¹d jakby l¿ejsze.
Niekiedy dochodz¹c do szczytu wzniesienia, u�miecha³ siê sam do siebie,
mimo ¿e z czo³a sp³ywa³y krople potu�

Cech¹ Antona,  któr¹  Sara  ceni³a  najbardziej  by³a  szczero�æ.  Zwyk³
mówiæ prawdê, tak¿e je�li by³a niewygodna i bolesna. Jej g³oszenie czêsto
okazywa³o siê równie trudne jak codzienna wspinaczka do domu. Mimo to,
trwa³ przy swoim., nawet je�li ten czy ów ¿yczliwy s¹siad sugerowa³ mu, by
niektóre  ze  swoich  spostrze¿eñ  zachowa³  dla  siebie.  Bywa³o  bowiem,
¿e  komentowa³  postêpowanie  w³adz.  Podczas  pogawêdek  przy  kuflu
dostawa³o czasem od Antona    lokalnym urzêdnikom. Paru obrazi³o siê na
niego, widz¹c go na ulicy odwracali g³owy. Z czasem urazy jednak mija³y,
a relacje wraca³y do normy, zw³aszcza, ¿e Anton równie¿ nie sk¹pi³ pochwa³
ka¿demu, kto na nie zas³u¿y³.

Lata  trzydzieste  przynios³y  zmianê. Wiêkszo�æ  mówi³a,  ¿e  dobr¹,
bo przecie¿ Niemcy musia³y w koñcu wstaæ z kolan i zaj¹æ w Europie nale¿ne
im miejsce. Niestety, zmiana mia³a i to oblicze, ¿e trzeba siê by³o opowiadaæ,
deklarowaæ,  przy³¹czaæ.  To  za�  nie  odpowiada³o Antonowi.  Nie  po  drodze
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mu by³o ani z socjalistami, ani z chadekami. Do komunistów by³o mu bardzo
daleko, równie daleko by³o mu do konserwatystów. A najdalej mia³ chyba
do narodowych socjalistów, którzy z tak¹ lubo�ci¹ paradowali w mundurach
i  g³o�no  wykrzykiwali  swoje  has³a. A  tego  to  on  nie  lubi³.  Przez  ca³e
dotychczasowe ¿ycie by³ niezrzeszonym indywidualist¹. Nigdy nie nale¿a³
do  ¿adnego Vereinu. Nie  zapisa³  siê  ani  do Bundu,  ani  do  innego
Gesellschaftu.  Nawet  w  chórze  nie  �piewa³.  Unika³  jak  ognia  masowych
zgromadzeñ, wieców, Volksfestów.

� Wiêcej tam r¹k, ni¿ g³ów � powiada³. A o ludziach mówi³, ¿e nie nie
jest wa¿ne czy s¹ czerwoni, czarni, czy brunatni � liczy siê tylko ich m¹dro�æ
i  dobroæ.  Takich  zna³  jednak  niewielu.  Z  innymi  wola³  siê  nie  zadawaæ,
co, jak mo¿na siê domy�liæ, ³atwe nie by³o.

Zmiany w kraju sprawi³y, ¿e urzêdnicy wszystkich szczebli, zaczêli
uwa¿nie przys³uchiwaæ siê g³osom dobiegaj¹cym od suwerena. Bynajmniej
nie  po  to,  by  spe³niaæ  zg³aszane  postulaty. W  zaciszu  gabinetów  z wolna
powstawa³y  listy  obywateli  niezadowolonych  z  nowych  rz¹dów. Anton
nale¿a³  do  tych,  którym  nie wszystko  siê  podoba³o w  tej  rzeczywisto�ci.
Szybko wiêc znalaz³ siê na jednej ze wspomnianych list. Kto� musia³ ponie�æ
jego  krytyczne  uwagi  dalej  i  jaki�  gminny  urzêdniczyna  dowiedzia³  siê
o komentarzu na temat w³asnej niekompetencji. Widocznie poczu³ siê g³êboko
dotkniêty i polecia³ na skargê do gestapo. Pó�niej posz³o ju¿ szybko � Anton,
bez rozprawy s¹dowej, bez przes³uchañ, bez mo¿liwo�ci odwo³ania, zosta³
uznany  za  �wroga  pañstwa  i  narodu  niemieckiego�. Taki  los mia³  czekaæ
ka¿dego,  kto  �publicznie  zniewa¿a  funkcjonariusza�,  bowiem  �dzia³a  na
szkodê pañstwa i narodu�.

By³ rok 1935 gdy trafi³ za kolczaste druty na �czas nieograniczony�.
Trwa³ on okr¹g³e dziesiêæ lat, przez które Anton pozna³ prawdziw¹ drogê pod
górê. Ka¿dy krok na niej by³ walk¹ o ¿ycie�

Dziesiêæ lat w Dachau! Na palcach obu r¹k mo¿na zliczyæ tych, którzy
prze¿yli tam równie d³ugo co Anton. G³odzenie w bunkrze � za drugim razem
trzymali go tam przez czterdzie�ci dwa dni. Dwukrotnie prze¿y³ �s³upek�.
Przetrwa³, ale sprawno�ci w lewym ramieniu po tej torturze nie odzyska³ ju¿
nigdy. Próbowali go utopiæ wpompowuj¹c do gard³a przez gumowy w¹¿ litry
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wody. Zostawiali go³ego na mrozie. Nawet doktorowi Schillingowi nie uda³o
siê go zg³adziæ. Anton jednak uparcie ¿y³. Nieznanym medycynie niemieckiej
sposobem  pokona³  madagaskarsk¹  malariê  wszczepion¹  mu  przez
dystyngowanego starszego pana w eleganckiej muszce.

Przetrwa³ dziesiêæ lat. Co z tego, ¿e bez po³owy zêbów. Inni, nawet
zdrowi,  nawet  z  kompletem  uzêbienia,  nie  wytrzymywali  u³amka  tego,
co przeszed³ on. Padali jak muchy. Jedni znikali po roku, inni po trzech latach.
Niektórym wystarcza³ ledwie tydzieñ by podj¹æ decyzjê � codziennie widywa³
zw³oki  samobójców.  Setki  cia³,  mo¿e  tysi¹ce.  Tych,  którzy  rzucili  siê  na
elektryczne druty,  tych, którzy sprowokowali strza³ stra¿nika z wie¿yczki,
tych z podciêtymi ¿y³ami, otrutych, powieszonych�

Na  zawsze  zapamiêta³  mro�ny  lutowy  dzieñ  w  1938  roku,  kiedy
z toalety wynoszono zw³oki Hansa Littena. Anton zna³ go z gazet i nie móg³
uwierzyæ, ¿e  targn¹³  siê na swoje ¿ycie. Przecie¿ podziwia³  tego m³odego
prawnika  za  jego  determinacjê  i  odwagê.  W³a�nie  on,  na  pocz¹tku  lat
trzydziestych, uciszy³ na sali s¹dowej samego Hitlera. Przerwa³ mu, gdy ten
wykrzykiwa³  has³a  o  konieczno�ci  przeprowadzenia  duchowej  rewolucji
w narodzie niemieckim.

� Panie Hitler �  Litten uniós³ rêkê, co  zatrzyma³o s³owotok � do kogo
kieruje pan swoje s³owa?

�  Noo,  przecie¿  do  sêdziego...  �  odpowiedzia³  nieco  zmieszany
mê¿czyzna z w¹sikiem.

� Proszê zatem spojrzeæ tutaj � Litten wskaza³ na ³awê znajduj¹c¹ siê
dwa metry od Hitlera � sêdzia jest naprawdê blisko i s³yszy pana doskonale.
Nie s¹dzi Pan? � pytaj¹co zerkn¹³ ku sêdziemu w todze, a ten szybko skin¹³
g³ow¹.

� Widzi  Pan  wiêc,  Panie  Hitler,  ¿e  nie  ma  najmniejszej  potrzeby
podnoszenia g³osu. Proszê tego wiêcej nie robiæ.

W najwiêkszej z sal berliñskiego s¹du zapad³a absolutna cisza. Kilka
chwil pó�niej Adolf Hitler znów zacz¹³ mówiæ. Po raz pierwszy w swojej
politycznej karierze, robi³ to cicho. I nigdy tego nie zapomnia³ Littenowi.
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Pod koniec kwietnia 1945 roku w Dachau zjawili siê Amerykanie. Byli
wstrz¹�niêci tym, co zobaczyli, a przecie¿ od l¹dowania w Normandii widzieli
naprawdê  wiele.  Wszêdzie  poniewiera³y  siê  zwa³y  cia³.  Wszechobecne
wychudzone trupy. W pasiakach i nagie, �wie¿e i w stanie zaawansowanego
rozk³adu. �mieræ unosi³a siê nad obozem. Wkrótce rozleg³y siê karabinowe
salwy i trupów przyby³o. Te jednak by³y w niemieckich mundurach.

Kiedy  zakomunikowano Antonowi,  ¿e  jest  wolny,  wa¿y³  39  kilo
gramów.  Jego  cia³o  by³o  wyniszczone  g³odem,  chorobami,  wysi³kiem,
torturami.  Dusza  za�  by³a  zmaltretowana  doznanymi  i  ogl¹danymi
okrucieñstwami, ludzkim z³em Mimo to ¿y³. ¯y³, mimo wszystko�

Wszyscy, z którymi rozmawia³, odradzali mu tê podró¿. Wci¹¿ s³ysza³
to samo � po wschodniej stronie Odry ju¿ rz¹dz¹ Ruscy i Polacy. Gwa³c¹
kobiety,  zabieraj¹  ca³y  dobytek,  a mê¿czyzn  albo  zabijaj¹,  albo  zamykaj¹
w  w  obozach.  Nie  ma  po  co  tam  wracaæ  �  tak  mówi³  ka¿dy  napotkany
Niemiec. Anton jednak nie ufa³ Niemcom, a obozów chyba ju¿ siê nie ba³.
Zna³ je dobrze, spêdzi³ tam przecie¿ jedn¹ trzeci¹ ¿ycia.

W  po³owie  lipca  1945  roku  s³oñce  intensywnie  ogrzewa³o  ulice
Kontoppu, który niedawno sta³ siê Konotopem. Zniknê³y z niego czerwone
flagi ze swastykami, a wiele domów porzuconych przez dawnych lokatorów
zasiedlili nowi. Id¹c siê przez rodzinn¹ wie� Anton widzia³ w oddali kilku
z nich. Nikt go jednak nie zaczepi³ gdy wolno szed³ przez Markt, teraz ju¿
Rynek. Zatrzyma³ siê na chwilê � patrzy³ na pot³uczone szyby witryn zak³adu
fryzjerskiego  Petzolda.  Miesi¹c  wcze�niej  dowiedzia³  siê  od  jednego
z przypadkowo napotkanych uchod�ców z Kontopp, ¿e  to w³a�nie  fryzjer
doniós³  na Antona.  Dzi�  ta  wiedza  nie  by³a  mu  do  niczego  potrzebna.
Potrzebowa³ brzytwy, pêdzla, myd³a i kawa³ka lustra, by doprowadziæ zarost
do  porz¹dku. Wszed³  wiêc  do  �rodka  �  salon  by³  spl¹drowany,  jednak
niedok³adnie. Ukradziono wiêkszo�æ mebli i wyposa¿enia, ale wszystko czego
potrzebowa³, Anton  znalaz³. W³o¿y³  przedmioty  do  brezentowego worka,
który dosta³ od Amerykanów opuszczaj¹c Dachau.

� Niech bêdzie, ¿e jeste�my kwita, Josef �  rzuci³ w pust¹ przestrzeñ
i ruszy³ nie ogl¹daj¹c siê za siebie. Rozgniatane szk³o trzeszcza³o ha³a�liwie
pod grubymi podeszwami znoszonych ¿o³nierskich butów.
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D³ugo  sta³  u  podnó¿a  wzniesienia,  jakby  siê  z  nim mierzy³,  jakby
mierzy³ siê ze wspomnieniami, jakby szacowa³ swoje si³y. W koñcu westchn¹³
g³êboko  i  zgarbiony  ruszy³  pod  górê.  Równym,  miarowym  krokiem
pokonywa³ kolejne metry. D³ugo trwa³ marsz pod górê nim dotar³ do domu.
Nie spieszy³ siê. Doskonale wiedzia³, ¿e nie ma do kogo siê spieszyæ. Z³udzeñ
co do losów Sary nie ¿ywi³ od dawna, wiedzia³ przecie¿ co o ¯ydach my�la³
Hitler i jego towarzysze. W czasie wojny nawet za druty Dachau dociera³y
informacje. Po tym, co sam przeszed³, nocami na drewnianej pryczy modli³
siê do wszystkich Bogów, by podobne cierpienia ominê³y  jego ukochan¹,
a �mieræ by³a szybka. Które� z bóstw najwyra�niej wys³ucha³o go. Jesieni¹
1938  roku  Sara  pojecha³a  do  Berlina,  by  zabiegaæ  o  zwolnienie Antona
z  obozu.  Przez  ca³y  dzieñ,  9  listopada,  tu³a³a  siê  po  urzêdach  usi³uj¹c
dowiedzieæ  siê  czegokolwiek. Wszêdzie  j¹  zbywano,  odsy³ano na kolejne
piêtra, do kolejnych budynków. By³a zmêczona fizyczne i psychicznie, gdy
gdy  pó�nym  wieczorem  wraca³a  do  hoteliku  przy  Oranienburger  Straße.
Najpierw us³ysza³a niezrozumia³e wrzaski, a dopiero potem zobaczy³a t³um
ciskaj¹cy kamieniami w sklepowe wystawy. Kto� strzela³, kogo� wleczono
ulic¹,  kto�  próbowa³  podpalaæ  synagogê.  Przera¿ona  pu�ci³a  siê  biegiem.
Kilka chwil pó�niej upad³a na chodnik. Na bruku szybko utworzy³a siê ka³u¿a
z  krwi  wyp³ywaj¹cej  ze  skroni  przestrzelonej  przypadkow¹,  najprawdo
podobniej, kul¹.

Przez  otwarte  na  o�cie¿  drzwi  wszed³  do  sieni  i  dalej  do  kuchni.
Po kilku krokach w powietrze wzbi³y siê tumany kurzu. Drobne cz¹steczki
py³u wirowa³y w smugach s³onecznego �wiat³a wpadaj¹cego do kuchni mimo
brudnych  szyb. Rozgl¹da³  siê  po miejscu,  które  by³o  ca³ym  jego  ¿yciem.
Niewiele  pozosta³o  ze  skromnego  umeblowania.  Stary  stó³  i  jedno
rozchwierutane krzes³o. Ulubione krzes³o Sary. Usiad³ na nim i skry³ twarz
w d³oniach. Mimo wszystko, w³a�nie tu pragn¹³ prze¿yæ dni, które mu jeszcze
pozosta³y. W domu na wzgórzu.

Polska w³adza chcia³a siê pozbyæ Antona. Nie ¿yczyli sobie Niemców
w gminie. On siê jednak upar³. Bez s³owa sprzeciwu przyjmowa³ wszystkie
warunki jakie mu stawiano. Niemieckiego obywatelstwa zrzeka³ siê niemal
z u�miechem. Dosta³ polski dowód osobisty, a w nim poprawion¹ wersjê imienia
i  bardziej  z  polska brzmi¹ce nazwisko.  Jego obecno�æ nie podoba³a  siê  tak¿e
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niektórym  nowym  konotopianom.  ¯alu  jednak  nie  ¿ywi³  do  tych,  którzy
za  jego  plecami  nazywali  go  szkopem,  frycem,  czy  szwabem.  Dobrze
wiedzia³, ¿e maj¹ powody by nienawidziæ ka¿dego Niemca. Zna³ te powody
doskonale i wiele z nich podziela³.

Z niewyja�nionego powodu czê�æ przybyszów zza Buga zaakceptowa³a
�Antoniego�.  Mo¿e  dlatego,  ¿e  by³  najchudszym,  najs³abszym,  najnêdz
niejszym  z  Niemców,  jakich  kiedykolwiek  widzieli. A  mo¿e  przyjêli  go
miêdzy siebie dlatego, ¿e w³a�nie ten mizerny, kaleki Niemiec odwa¿y³ siê
zostaæ w miejscu, które uwa¿a³ za swoj¹ ojczyznê, choæ wiedzia³, ¿e znajdzie
siê samotny w�ród obcych. Im samym nie starczy³o odwagi na podjêcie tak
desperackiej  decyzji.  Którego�  dnia  przyjecha³y  po  nich  ciê¿arówki
i furmanki. W milczeniu spakowali swój dobytek i dali siê zawie�æ na stacjê
kolejow¹.  Na  zawsze  opuszczali  swoje  Bohorodczany,  Smotrycze,
Czortkowy, Ko³omyje. Pos³usznie wykonywali polecenia ludzi nakazuj¹cych
im porzuciæ domy. W ciszy ¿egnali miejsca, w których przychodzili na �wiat,
w  których  rodzi³y  siê  ich  dzieci, w  których  umierali  ich  ojcowie.  Jechali
tygodniami  na  zachód,  by  próbowaæ  zasypiaæ  w  cudzych  ³ó¿kach,  pod
którymi wci¹¿ jeszcze poniewiera³y siê czyje� niespe³nione sny.

Z pewno�ci¹ nowych mieszkañców Konotopu zaskoczy³o to, ¿e Antoni
stara³  siê nie mówiæ do nich po po niemiecku. Na pocz¹tku próbowa³  siê
z s¹siadami komunikowaæ na migi i angielskimi zwrotami wyczytywanymi
z niemieckoangielskich rozmówek, które dosta³ po oswobodzeniu z obozu.
Problemem by³o to, ¿e tylko jeden z konotopskich zabu¿an pos³ugiwa³ siê
angielszczyzn¹. Czekajski    lizn¹³ jej trochê jako bosman w przedwojennej
Marynarce Wojennej, a pó�niej w obozie jenieckim. I to w³a�nie on pomóg³
Antoniemu  stawiaæ  pierwsze  kroki  w  nauce  jêzyka  polskiego.  Rych³o
obowi¹zki nauczycielskie przej¹³ kolejny przesiedleniec � ksi¹dz Halecki,
zna³  niemiecki,  a  nad Obrê  przyjecha³  obj¹æ  parafiê. Determinacja  z  jak¹
chudy  Niemiec  uczy³  siê  polskiego  przysporzy³a  mu  szacunku  w�ród
s¹siadów. Jeszcze wiêkszy respekt zyska³ kiedy okaza³o siê, ¿e zna siê na
sadownictwie, pszczelarstwie  i uprawie  tytoniu, a swoim do�wiadczeniem
dzieli  siê  bezinteresownie. Chêtnie  korzystano  z  jego  rad  i  szybko  zaczêto
nazywaæ go Miczurinem. Jednak do pe³nej komitywy d³ugo go nie dopuszczano.
Sta³ siê swój dopiero kiedy o¿eni³ siê z Polk¹, ochrzci³ syna po katolicku i da³
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mu takie imiê, na jakie nie zdecydowa³by siê z pewno�ci¹ ¿aden Niemiec �
Szczepan.

Urodzi³a  go  Karolina,  która  spêdzi³a  czas  wojny  we  Fryzji  jako
przymusowa robotnica. Ka¿dego dnia dwukrotnie doi³a trzysta krów, karmi³a
je,  a  dodatkowo  gotowa³a  dla  wszystkich  robotników  w  gospodarstwie.
Czasem jeszcze, kiedy niemiecka opiekunka mia³a wolne, musia³a zajmowaæ
siê trójk¹ dzieci gospodarzy.

Trzy d³ugie lata. Nocami p³aka³a. Skóra wewnêtrznej czê�ci d³oni pali³a
od  ci¹g³ego  kontaktu  z  tysi¹cami  krowich  wymion.  Bola³y  siñce  spowo
dowane kopniêciami racic. Ca³e cia³o cierpia³o od ci¹g³ego prze pracowania.
Cierpia³a te¿ dusza. Rozpaczliwie têskni³a za mam¹. A w g³owie nieustannie
przybywa³o jej przera¿aj¹cych obrazów, zapachów, odg³osów. Do koñca ¿ycia
zapamiêta³a  przejmuj¹cy,  jakby  niemowlêcy  pisk,  który  us³ysza³a  pêdz¹c
krowy  z  pola.  Okaza³  siê  krzykiem  bólu  konaj¹cego  je¿a. Wyg³odniali
sowieccy  jeñcy  dopadli  nieszczêsne  zwierz¹tko,  b³yskawicznie  ¿ywcem
obdarli je ze skóry i po¿arli na surowo. Kilka chwil pó�niej dwóch z nich
zosta³o zat³uczonych kolbami na �mieræ. Uciek³a od tego obrazu do obory.
Szlocha³a w niej nie wiedz¹c, czy bardziej op³akuje je¿a, czy Rosjan�

Do Konotopu trafi³a w 1948 roku, po tu³aczce w poszukiwaniu miejsca,
w  którym  zazna³aby  spokoju. Wracaæ  nie mia³a  gdzie,  bo  rodzinne Kuty
znalaz³y siê poza granicami Polski. A jej najbli¿si, rodzice i rodzeñstwo ju¿
na ni¹ nie czekali. Nie zdo³ali uciec z Wo³ynia nim pop³ynê³y  tam potoki
krwi...

Dotar³a  nad  Obrê  i  spotka³a  tu  wielu  podobnych  sobie  ¿yciowych
rozbitków.  Nie  zwi¹za³a  siê  jednak  z  ¿adnym  z  zabu¿añskich  swojaków.
Co� pchnê³o j¹ ku Antoniemu, jedynemu Niemcowi we wsi. By³ zabiedzony,
nie w³ada³ w pe³ni jedn¹ z r¹k, brakowa³o mu zêbów. Nie wygl¹da³ najlepiej,
ale otacza³a go aura dobroci i spokoju. W zamian za pomoc w gospodarstwie,
da³ Karolinie izbê, jedzenie i wszystko inne czym móg³ siê z ni¹ podzieliæ.
Przylgnêli  do  siebie  natychmiast.  Choæ Antoni  po  polsku  mówi³  do�æ
pokracznie,  to mia³a wra¿enie,  ¿e  nie  potrzebuj¹ wielu  s³ów  by  osi¹gn¹æ
porozumienie.
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Zostali  razem  a¿  do  �mierci.  Jej  �mierci.  Ta  za�  przysz³a  wraz
z narodzinami  ich  jedynego dziecka. Synek prze¿y³  trudny poród,  ale  nie
uda³o siê powstrzymaæ gwa³townego krwotoku u matki...

Który  to  ju¿  raz Antoni wraca³ z wiejskiego cmentarza. Tym razem
jednak nie by³  sam. Pn¹c  siê w górê, ku domowi na wzgórzu, mówi³  co�
do niemowlêcia tulonego w ramionach. Ono za� odpowiada³o entuzjastycznie
swoim gaworzeniem i wymachiwaniem ró¿owych r¹czek.

Którego� dnia, mia³em wtedy pewnie z piêæ lat, wzi¹³ mnie na kolana,
wrêczy³ niedu¿¹ fotografiê i powiedzia³:

� To twoja mama. Zapamiêtaj j¹�
Pamiêtam. I mam to zdjêcie do dzi�. Kartonik nieco ju¿ po¿ó³k³, ale

obraz jest nadal czytelny, tak jak podpis na odwrocie, wykonany niebieskim
o³ówkiem  kopiowym  � Karolina,  1951.  Z  fotografii  spogl¹da  ³adna
dziewczyna. G³adko  uczesane w³osy  spiêtrzaj¹  siê w niedu¿ym koku  nad
delikatn¹ twarz¹. Kiedy fotograf zwalnia³ migawkê jej oczy b³yszcza³y, a usta
uk³ada³y siê w dyskretny pó³u�miech. Widzê na tym zdjêciu kobietê, która
ani  nie  ogl¹da  siê  w  przesz³o�æ,  ani  nie  próbuje  zerkaæ  w  przysz³o�æ.
Nie patrzy prosto w obiektyw, lecz w oczy cz³owieka, którego pokocha³a.
A jej spojrzenie mówi wszystko.

Lokomotywa sapa³a zdyszana, a ja obserwowa³em krajobrazy powoli
przesuwaj¹ce siê za oknem. Co kwadrans pojawia³ siê budynek, na którym
usi³owa³em, tak jak uczy³ tata, odczytywaæ du¿e czarne litery na bia³ym tle.
Sk³ada³em z nich wyrazy � nazwy kolejnych stacji, które mijali�my. Czasem
pozwala³  mi  otworzyæ  okno  i  przez  chwilê  napawaæ  siê  intensywnym
zapachem pary wodnej przemieszanym z woniami palonego wêgla, smarów
i  rozgrzanej  stali.  By³  jeszcze  smak  mocnej  s³odkiej  herbaty  popijanej
z pó³litrowej butelki po wódce. Dla piêciolatka wszystko by³o atrakcj¹, nawet
zawiniête w gazetê kanapki z ¿ó³tym serem i obskubywanie ze skorupek jaj
gotowanych  na  twardo. W  wagonie  ci¹gniêtym  powoli  przez  parowóz,  ten
skromny posi³ek  smakowa³ niczym najwspanialsza uczta. Zw³aszcza w  towa
rzystwie Antoniego, który wsuwa³  ¿ylast¹ d³oñ w moje w³osy i pieszczotliwie
w nich gmera³. Niskim,  spokojnym g³osem obja�nia³ wszystkie  tajemnice
�wiata, które chcia³em poznaæ.
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Kiedy  doje¿d¿ali�my  do miasta,  by³em  odprowadzany  do  cukierni,
gdzie pod dyskretn¹ opiek¹ sympatycznej kelnerki spêdza³em kilka godzin.
Zajada³em siê ciastkami, popija³em lemoniadê,  rozmawia³em ze starszymi
paniami,  które  przychodzi³y  tu  na  kawê.  Lubi³em  te¿  obserwowaæ  przez
cukierniane szyby ¿ycie wielkiego miasta, jakim wówczas wydawa³a mi siê
Nowa Sól. Trochê tylko przera¿a³y mnie te wszystkie auta. Rycza³y silnikami
i  tr¹bi³y g³o�no pêdz¹c po brukowanych  i asfaltowych ulicach. Cieszy³em
siê,  ¿e  nie  muszê  nimi  je�dziæ. Wola³em  ciszê  i  spokój  naszego  domu
na wzgórzu.

Czas w cukierni up³ywa³ niepostrze¿enie. Tata wraca³ zawsze szeroko
u�miechniêty, mierzwi³ przelotnie moj¹ fryzurê, p³aci³ rachunek, bra³ mnie
za  rêkê  i  szli�my  nad  Odrê.  Przez  dwa  kwadranse  spacerowali�my
po  rzecznym  porcie.  Czêsto  przystawali�my  by  pogapiæ  siê  na wszystkie
te  barki,  krypy  i  holowniki.  Zwykle  bez  zbêdnych  s³ów  s³uchali�my
skrzeczenia wszêdobylskich mew, plusku  fal odbijaj¹cych siê o betonowe
nabrze¿a,  pokrzykiwañ    marynarzy,  dudnienia  wysokoprê¿nych  silników
i pobrzêkiwania ³añcuchów o blachy burt.

A potem znów by³ poci¹g i nauka czytania: NOWA SÓL, OTYÑ,
STANY, BOBROWNIKI, LIPINY�  Zmêczony wra¿eniami,
zasypia³em z g³ow¹ z³o¿on¹ na ojcowskich kolanach. I tak niezmiennie przez
kilka lat. Co miesi¹c, a czasem czê�ciej.

Nie wiedzia³em, nawet nie przeczuwa³em, ¿e za naszymi podró¿ami
do miasta czai siê przysz³o�æ. Kiedy ja opycha³em siê cymesami w cukierni,
tata  chodzi³  do  szpitala.  Ekspansja  nowotworu  postêpowa³a  powoli,
ale nieuchronnie. Antoni wiedzia³, ¿e umiera i ratunku dla niego nie bêdzie.
Nie poddawa³ siê jednak, robi³ wszystko by byæ ze mn¹ jak najd³u¿ej.

Którego� dnia skoñczy³y siê wspólne kolejowe podró¿e do Nowej Soli.
Tata utkn¹³ w szpitalnym  ³ó¿ku,  a mnie wziê³a na przechowanie najbli¿ej
mieszkaj¹ca  s¹siadka.  Raz  w  tygodniu  je�dzi³a  ze  mn¹  na  szpitalne
odwiedziny.

Widzia³em jak bardzo cierpia³. Wszystkie te ciecze sp³ywaj¹ce do ¿y³
przez elastyczne rurki, którymi by³ opleciony, najwyra�niej nie przynosi³y
mu ulgi. S³abym g³osem poprosi³ bym usiad³ przy nim na ³ó¿ku. Przytuli³em
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siê  i poczu³em, ¿e  tak dobrze znanym mi gestem, wsun¹³ wychud³e palce
w moje w³osy. Kiedy  ich  ruch  usta³,  podnios³em  siê  delikatnie  by  go  nie
zbudziæ.  Spojrza³em  na  jego  twarz.  By³a  jasna,  mia³em  wra¿enie,  ¿e  siê
u�miecha, lecz oczy� Znieruchomia³y. Po policzku pokrytym siw¹ szczecin¹
p³ynê³a samotna ³za.

Pozwolili  mi  zostaæ  u  s¹siadki  do  pogrzebu.  Potem,  nim  trafi³em
do domu dziecka, mog³em jeszcze pój�æ na  nasze wzgórze by zabraæ kilka
swoich rzeczy. Szed³em wolno. Pi¹³em siê pod górê �cie¿k¹ wydeptan¹ przez
Antoniego.
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III nagroda w kat. doros³ych

Obr¹czka
Elektroniczny  zegar  �cienny  pokazywa³  godzinê  16.45.  Wychodz¹cy

z pokoju m³ody cz³owiek poprawia³ energicznie wysuwaj¹ca siê ze spodni koszulê
i ju¿ chcia³ wyj�æ na g³ówny korytarz gdy spostrzeg³ siedz¹c¹ przy biurku postaæ.
Zatrzyma³ siê, spojrza³ na zegar i zmru¿y³ jedno oko.

 Co pan tu robi komisarzu Bernaciak?   zapyta³ z lisim u�miechem.
 Od  godziny  i  czterdziestu  piêciu minut  jestem w  domu.  Jak widaæ  

kwa�no odpar³ pytany.
M³ody u�miechn¹³ siê, zmru¿y³ drugie oko i krótko stwierdzi³:
 No, to tylko pozazdro�ciæ.
Bernaciak  siêgn¹³  do  kabury,  udaj¹c  ¿e  chwyta  za  broñ.  M³ody  uda³,

¿e chwyci³ za swoj¹, po czym obaj siê roze�miali.
 Bêdziesz starszy, to sam tak bêdziesz �wraca³� do domu o pañstwowej

godzinie.  I nie  licz na  to, ¿e ciê  jaka� organizacja dobroczynna bêdzie broniæ
przed s¹dem za wyd³u¿anie czasu pracy przez szefostwo!  rzuci³ jednym tchem
komisarz.

Mówi³ to do pleców m³odego, ten bowiem w miêdzyczasie odwróci³ siê
na piêcie i chwyta³ klamkê do bramy g³ównej komisariatu. Bernaciak lubi³ tego
nowego  �ledczego.  Mimo,  ¿e  �wie¿ak,  nigdy  siê  nie  spó�nia³,  mia³  nawet
pouk³adane w g³owie, no i co nie mniej wa¿ne, zna³ kilka filmów nakrêconych
gdy jeszcze go nie by³o na �wiecie. A to u Bernaciaka zawsze du¿o znaczy³o.
On sam mimo swoich 56 lat dziwi³ siê, jak mo¿na by³o nie znaæ �Casablanki�
czy �Bruneta wieczorowa por¹�. Gra  aktorska a nie komputery,  ¿ywi  aktorzy
a nie wypchane botoksem kuk³y i re¿yserzy a nie youtuberzy, którzy znale�li siê
na krze�le z napisem �re¿yser� przez pomy³kê!

Zachcia³o mi siê wspominek  ¿achn¹³ siê. Od prawie dwóch godzin
powinienem byæ w domu a tu jeszcze trzeba skoñczyæ papierologiê dla szefa.
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Na szczê�cie zosta³y dwie linijki, kilka kropek, przecinków i witaj lodówko
z zimnym piwem w �rodku!

Wpisa³ ostatni¹ linijkê, klikn¹³ ikonkê zapisz i  ju¿ mia³ z westchnie
niem ulgi ruszyæ drog¹ m³odego sprzed kilkunastu minut gdy na jego telefonie
wy�wietli³  siê  numer.  Niestety  TEN  numer. Wcisn¹³  zielon¹  s³uchawkê
i us³ysza³ g³os Zygmunta Marchlewicza, komendanta posterunku.

 Micha³, gdzie jeste�? � us³ysza³ zachrypniêty g³os.
Bernaciak wzi¹³ g³êboki oddech, bo od jego odpowiedzi zale¿a³o czy

wypije swoje piwo za pó³ godziny, czy za czas bardzo nieokre�lony. Byæ mo¿e
cholernie  nieokre�lony.  Chwilê  siê  waha³,  czy  nie  sk³amaæ. Marchlewicz
znany by³ ze swojej niechêci do ruszania siê spoza biurka z wyj¹tkiem udania
siê do pobliskiej restauracji, gdzie zawsze jada³ obiady. Na obiad by³o jednak
za pó�no � pomy�la³ Bernaciak  i skoro dzwoni to ma powód. A skoro tak,
to k³amaæ nie warto.

 Piêtro ni¿ej, szefie. Co jest? Z³amany paznokieæ?
  Nie  chrzañ  tylko  przyjd�  tu  do  mnie  na  górê  �  rzuci³  krótko

Marchlewicz.
Bernaciak  nie  obawia³  siê  wizyt  u  szefa.  Znali  siê  od  lat.  Jedna

podstawówka,  jeden  ogólniak  i  ten  sam  rocznik w  szkole  policyjnej. Bez
pukania nacisn¹³ klamkê i zobaczy³ szefa z kartk¹ papieru w rêce skierowanej
nigdzie indziej tylko w kierunku wchodz¹cego komisarza.

 Mamy trupa  beznamiêtnie stwierdzi³ Marchlewicz.
 To mi nowo�æ � stwierdzi³ Bernaciak. Tu s¹ albo trupy, albo z³odzieje

albo naci¹gacze. To ma³e miasto z bogat¹ kronik¹. Nie pierwszy i nie ostatni
trup. Nie mog³o to poczekaæ na jutro?

 Nie mog³o. I to w dodatku jest bardzo nie�wie¿y trup.
 A co w nim  takiego nie�wie¿ego? Oddech? � Bernaciak pozwoli³

sobie na ¿art � a jak stary to trup?
 Starszy od ciebie.
 Technicy policyjni s¹ u nas najlepsi na �wiecie. W kilka chwil wiedz¹

ile lat ma truposz he, he�
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 Jed� tam a sam siê przekonasz sk¹d to wiedz¹. £atwo trafisz. To przy
budowie wiaduktu. Termin oddania za miesi¹c a ten szkielet tylko blokuje
pracê. Bez nas nie mog¹ zacz¹æ a w urzêdzie bêd¹ siê denerwowaæ. Jed�, jed�
tam. Zrób co  trzeba  i przynie� mi kwit z podpisem a  ja do³o¿ê piecz¹tkê.
Wszyscy bêd¹ zadowoleni. Aha, lekarz ju¿ tam jedzie.

Do miejsca odnalezienia szcz¹tków normalnie dojecha³by w 15 minut,
jednak  w  zwi¹zku  z  budow¹  wiaduktu  droga  wyd³u¿y³a  siê  dwukrotnie.
Na miejscu  standardowo stra¿ po¿arna, patrol w  radiowozie  i  cz³owiek w
bia³ym kitlu. Brakowa³o tylko karetki.

 A gdzie karetka?
Cz³owiek  w  kitlu  domy�laj¹c  siê,  ¿e  to  pytanie  do  niego  wskaza³

na zegarek na rêce i odpowiedzia³.
 W terenie. Jaki� zawa³. Przez telefon poinformowali nas, ¿e chodzi

o jakie� stare sprawy wiêc nie by³o potrzeby zaje¿d¿ania jak do karambolu,
to przyjecha³em swoim wozem.

 Tak w ogóle to cze�æ!
 Cze�æ. Ty w pracy czy po? Bo ja ju¿ po.
 Jeszcze na dy¿urze.
 No dobra, co my tu mamy.
Ju¿ pierwszy rzut oka na rozkopane miejsce dawa³ pojêcie czego mo¿na

siê tu spodziewaæ. Wymieszana br¹zowo¿ó³ta ziemia, wisz¹ca nad szcz¹t
kami  ³y¿ka  koparki,  kawa³ki  spróchnia³ego  drewna.  I  nieod³¹czna  grupka
gapiów  którzy  takie  informacje  rozpoznaj¹  chyba  po  wêchu  lub  jakim�
szóstym zmys³em. Gdy Bernaciak podszed³ bli¿ej zwróci³ uwagê na kilka
du¿ych od³amków le¿¹cych przy szcz¹tkach. S¹dz¹c po wielko�ci szkieletu
i poszczególnych ko�ci  raczej kobieta � przetwarza³ w my�lach.  I  zginê³a
raczej z powodu tych od³amków ni¿ od no¿a. Bez szczególnej ostro¿no�ci
przechadza³ siê w pobli¿u szcz¹tków. Gdy pochyli³ siê nad nimi, koñcówk¹
buta uderzy³ w co� twardego. Oko³o metra od g³ównego korpusu znajdowa³y
siê ko�ci rêki. Na palcu serdecznym widnia³o co� co mog³o byæ tylko jednym.
Obr¹czka. Pewnie z³ota � przesz³o mu przez my�l. Bernaciak � z zawodowego
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nawyku � pomy�la³, ¿e warto to oddaæ do laboratorium. �ci¹gn¹³ j¹ z palca
i zawin¹³ w chusteczkê. Nawet nie zauwa¿y³, ¿e od kilku minut ma za plecami
lekarza.

 Mo¿e pan to zabraæ. Ja tu i tak nie mam nic do roboty. Podpiszê co
trzeba i niech siê budowlañcy bior¹ za robotê. Wszyscy bêd¹ zadowoleni.
Pan i ja te¿.

 Kto� mi to ju¿ dzisiaj mówi³�
 A widzi pan!

Nazajutrz Bernaciak przekaza³ obr¹czkê do laboratorium kieruj¹c siê
bardziej ciekawo�ci¹, ni¿ procedurami. Stare szcz¹tki nie by³y priorytetem.
By³y wrzodem na ty³ku i zawalidrog¹ dla wszystkich policjantów. Tylko tacy
jak ja s¹ na bakier ze �wiêtym spokojem i maj¹ problem ze swoj¹ ciekawo�ci¹
� mówi³ do siebie w my�lach.

Z  zamy�lenia wyrwa³  go  telefon.  Pracowa³  tu  tyle  lat,  ¿e  by³  na  ty
z wiêkszo�ci¹ pracowników. Z tymi z laboratorium równie¿.

 Cze�æ Berni, mam wiadomo�ci które zachwiej¹ �wiatem w posadach.
 Co� z t¹ obr¹czk¹? Mów.
 Obr¹czka wykonana jest z metalu który nie wystêpuje na Ziemi. Stary,

odkry³e� dowody na istnienie i wizyty obcych na naszej planecie!.
Zanim Bernaciak zebra³ my�li i zanim przypomnia³ sobie o sk³onno�ci

pracowników laboratorium do ¿artów, us³ysza³ w s³uchawce:
  Obr¹czka,  na  pewno  z  czasów  wojny.  Wygrawerowana  data

03.02.1945  i  imiona: Karolina  i Tomasz. Tyle. Mo¿esz wpa�æ  dzisiaj  i  j¹
odebraæ. Na razie.

Na razie � mrukn¹³ sam do siebie. Spojrza³ na zegarek, na kalendarz
i  na  swój  telefon. Du¿o  czasu  dzi�.  Pewnie  du¿o  czasu w  tym  tygodniu.
Od wczoraj nikt nie dzwoni³ z jak¹� now¹ robot¹.

¯e te¿ ja muszê znaæ tylu ludzi w tym miasteczku  westchn¹³. Opad³
na krze�le zbieraj¹c my�li. Sprawa, je�li mo¿na to by³o tak nazwaæ, posuwa³a
siê naprzód w tempie kosmicznym jak na zawodowe standardy. To, ¿e zna³
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tylu ludzi u³atwia³o mu pracê i oszczêdza³o sporo czasu na li�cie spraw które
móg³ lub powinien za³atwiæ. No i mia³ jakie� pasje oprócz starych filmów.
Konik historyczny omal nie doprowadzi³ kiedy� do l¹dowania na studiach
historycznych a pó�niej, kto wie, mo¿e na jakiej� uczelni. Zamiast tego wybra³
szko³ê policyjn¹ i solidn¹ pó³kê na ksi¹¿ki w domu, przewa¿nie o historii.
Trzeba  wpa�æ  do  braciszka  Macieja.  Jest  okazja,  a  dawno  siê  nie
widzieli�my�.

Drogê do klasztoru zna³ w miasteczku w zasadzie ka¿dy. I to nieza
le¿nie    tego  z  którego  kierunku  siê  tam  sz³o.  Budynek mimo,  ¿e  niezbyt
wysoki, swoim charakterystycznym kszta³tem wyró¿nia³ siê w�ród zabudowy
starówki. Czerwona ceg³a, czerwona dachówka, du¿o zieleni wokó³ murów.
Mo¿na  by  rzec  klasyczny widok  z  równie  klasycznej widokówki  jeszcze
sprzed  wojny.  Bry³a  klasztoru  widoczna  z  daleka,  oprócz  punktu  orien
tacyjnego dla pocz¹tkuj¹cych taksówkarzy, kierowców i turystów raz na jaki�
czas przyje¿d¿aj¹cych do miasteczka, by³a te¿ oaz¹ dla tutejszych staruszków
i  ludzi ceni¹cych sobie ciszê  i brak miejskiego zgie³ku. Mimo, ¿e by³o  to
centrum  nikt  z  rz¹dz¹cych  od  lat  w³odarzy  miasta  nie  zdecydowa³  siê
na  otwarcie  ruchu  samochodowego  przy  klasztorze. Wynika³o  to  albo  z
szerokich horyzontów w³adz miasta lub z ich lenistwa. Nie tylko Bernaciak
docenia³ ten fakt.

Wisz¹ce u bramy grube mosiê¿ne ko³o by³o  jedynym �dzwonkiem�
informuj¹cym  zakonników  o  zbli¿aj¹cych  siê  go�ciach.  I  mimo  rozwoju
techniki sprawdza³o siê znakomicie.

Bernaciak dotar³ pod bramê i ju¿ chwyta³ w rêkê �dzwonek� gdy brama
klasztorna siê otworzy³a i w szczelinie zauwa¿y³ znan¹ mu postaæ w charak
terystycznym br¹zowym habicie.

 A  ty  sk¹d�..   nie dokoñczy³  zdania, bo pytany mnich  stwierdzi³
wchodz¹c mu w s³owo.

 � Ty  to  jeste� mo¿e  religijny, ale na pewno nie wierz¹cy. Sk¹d�  to
wiem, ¿e przyjdziesz i wierz mi � nie z prasy czy radia, ani od wspólnych
znajomych.  Szpiegów  te¿  nie  rozstawiam  przy  komisariacie.  Mówi¹c  to
otworzy³ szerzej bramê i zachêcaj¹cym gestem wpu�ci³ go�cia do �rodka.
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 Tak w ogóle, to cze�æ Bernardyn � rzuci³ po chwili Bernaciak. Mam
sprawê i to niekoniecznie niecierpi¹c¹ zw³oki.

Bernaciak  wiedzia³,  ¿e  pytany  nie  by³  bernardynem. Wiedzia³  te¿,
dlaczego tak a nie inaczej Tomasz Zagoñski by³ nazywany ju¿ w ogólniaku.
Zawsze cichy, choæ nie ca³kiem pokorny. Czê�ciej przy ksi¹¿kach, ni¿ przy
piwie. Wakacje  spêdzaj¹cy  raczej  na  pomaganiu  dziadkom  na  wsi  przy
¿niwach,  ni¿  na  bieganiu  po  pla¿y  czy  nad  rzek¹.  Znajomi  twierdzili,
¿e zostanie ksiêdzem albo weterynarzem. Ta pierwsza po³owa pomyli³a siê
niewiele. Bernaciak utrzymywa³ bardzo sporadyczny kontakt z Zagoñskim,
teraz bratem Maciejem. Widywali siê najczê�ciej na starówce lub w uliczkach
miasta gdy jeden i drugi za³atwiali swoje sprawy. Koñczy³o siê na machniêciu
rêk¹ lub u�ciskiem d³oni i kilkoma s³owami o tym co w domu, co ze wspól
nymi znajomymi ze szko³y czy z dzielnicy.

Gdy ju¿ nale�li siê wewn¹trz klasztornych murów, w pomieszczeniu
które  by³o  jak¹�  ma³¹  graciarni¹,  ale  w  której  panowa³  jednak  pewien
nie  daj¹cy  siê  wyraziæ  s³owami  porz¹dek,  Zagoñski  usiad³  przy  stole,
podsun¹³ Bernaciakowi krzes³o i zapyta³:

 No, to wal, jaka to sprawa.
Pytany zacz¹³ mówiæ rozgl¹daj¹c siê jeszcze z ciekawo�ci¹ po pomiesz

czeniu.
 Na pewno s³ysza³e� o remoncie drogi przy wiadukcie?.
Zagoñski lekko skin¹³ g³ow¹ i milcza³ czekaj¹c na dalsz¹ cze�æ.
  O  tym,  ¿e  roboty  wstrzymano  pewnie  nie  s³ysza³e�,  bo  takimi

informacjami,  nikt  siê  nie  emocjonuje.  Wstrzymano,  bo  w  czasie  prac
znaleziono tam szcz¹tki ludzkie.

Widz¹c  powiêkszaj¹c¹  siê  �renicê  Zagoñskiego  Bernaciak  szybko
doda³  �  bardzo  stare  szcz¹tki.  Kobieta,  raczej  m³oda,  data  �mierci
prawdopodobnie  w  okolicach  drugiej  wojny  �wiatowej. Wiem,  a  raczej
domy�lam siê, ¿e gdzie� ze stycznia, lutego 1945 roku.

 A sk¹d ta domy�lno�æ?
  Kobieta  mia³a  na  palcu  obr¹czkê  �lubn¹  z  wygrawerowan¹  dat¹

i imionami: 3 lutego 1945. Karolina i Tomasz. Z tego co wiem i pamiêtam,
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w czasie okupacji Niemcy wprowadzili nowe prawa dotycz¹ce zawierania
ma³¿eñstw  na  terenach  Generalnej  Guberni  i  na  terenach  w³¹czonych
do Rzeszy. Generalnie by³o pod górê. I tak sobie my�lê, ¿e chocia¿ by³a to
koñcówka i przybysze zza Odry my�leli tylko o tym, ¿eby wyj�æ z tego ca³o,
to ta Karolina i Tomasz chcieli wzi¹æ �lub ko�cielny. Kiedy� jak wiesz z tymi
konkordatami  by³o  inaczej.  Ten  klasztor  z  ko�cio³em  przyklasztornym
by³ wtedy tak samo jak dzi� jedynym w miasteczku. I tak sobie pomy�la³em,
¿e wy jako najstarsza instytucja na �wiecie i tutaj, macie nie spalone archiwa
i jakie� kwity siê zachowa³y. Papiery, zapowiedzi przed�lubne czy co� takiego.
No,  bo  ile Karolin  i Tomaszów mog³o  tu  chcieæ  zawrzeæ  �lub w  tamtym
czasie? Raczej niewielu.

Zagoñski przeci¹gn¹³ siê, opar³ rêce na stole, spojrza³ na Bernaciaka
i powiedzia³:

 Berni, ciebie to zawsze nosi³o. Ta Karolina i Tomasz, to jacy� twoi
przodkowie? Rodzina?

 Nic o tym nie wiem, raczej nie. Jako tako korzenie rodzinne znam,
a takich imion u nas akurat nie by³o. Wiêc raczej, to nie by³a rodzina.

 Wiêc po co ci te �ledztwo?
 Mo¿esz siê zdziwiæ, ale sam nie wiem. Mo¿e stary ju¿ jestem, mo¿e

przeczucie, mo¿e mam za du¿o wolnego a mo¿e ta sprawka, bo spraw¹ jej
nazwaæ nie mo¿na, za ³atwo mi idzie i szkoda by by³o ten strumyk dobrych
dzia³añ zatrzymaæ. Poza tym cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie i mo¿e teraz te¿ �

Zagoñski tylko siê u�miechn¹³ i stwierdzi³:
  Z  ciebie  zawsze  by³  dziwak.  Z  tych  po¿ytecznych  dziwaków.

Masz chwilê czy to nie mo¿e czekaæ?
  Chwile  to  mam.  Nawet  d³ug¹.  Akurat  w  okolicy  nikogo  nie

zamordowali  i  nie okradli.  Jak by  tak by³o,  ju¿ by do mnie wydzwaniali.
A ¿e mam fart i przypadkiem�

 Pamiêtaj, nie ma przypadków, s¹ tylko znaki � przerwa³ mu Zagoñski,
podnosz¹c siê z krzes³a. U nas papiery s¹ faktycznie w do�æ dobrym stanie
i wojna  ich  nie  przetrzebi³a. Braci  odpowiedzialnych  za  te  sprawy  te¿  na
szczê�cie nie mieli�my najgorszych, wiêc mo¿e co� siê da zrobiæ. Zrobiê ci
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herbaty, ciasto jakie� mam, posiedzisz, poczytasz, ksi¹¿ka te¿ siê znajdzie �
doda³. Idê do archiwum. Na szczê�cie to nie jest wielkie archiwum, rodem
z filmów o archiwach watykañskich.

Gdy  Zagoñski  znikn¹³  za  drzwiami,  Bernaciak  zaj¹³  siê  ciastkami
i  herbat¹  a  potem  ksi¹¿k¹. W  tej w³a�nie  kolejno�ci. Nie  spodziewa³  siê,
¿e sprawa potrwa 15 minut i nie pomyli³ siê. Potrwa³a pó³torej godziny, która
minê³a nie wiadomo kiedy. Ciszê w pomieszczeniu przerwa³ powrót brata
Macieja z po¿ó³k³ymi papierami w rêku.

 Po twojemu to fart � powiedzia³ � ale pamiêtaj, s¹ tylko znaki. Zrobiê
ci kopie tych papierów i bêdziesz to musia³ sprawdziæ w starostwie. Powinni
mieæ spisy mieszkañców.

W starostwie nie musia³ wyci¹gaæ nawet legitymacji s³u¿bowej. Tu te¿
wiêkszo�æ pracowników go zna³a a pani Hania z archiwum zna³a go najlepiej.
To miasto ma³e, w nim spêdzam ¿ycie ca³e � Bernaciak przypomnia³ sobie
s³owa piosenki jak ula³ opisuj¹cej jego sytuacjê. Odbieraj¹c wydruk od sze
fuj¹cej temu wydzia³owi pani Hani przeczuwa³ co us³yszy. Nie zawiód³ siê.

  Ma  pan  szczê�cie  panie  komisarzu.  Wiêkszo�æ  dokumentów
dotycz¹cych przesz³o�ci miasteczka zachowa³a siê. Wojny wojnami, ale nas
jako� to oszczêdzi³o. Ma pan te dane o które pan prosi³. Nazwa ulicy te¿ siê
zgadza. Przed wojn¹ ulica D³uga, w czasie wojny Lange Strasse, po wojnie,
po dzi� dzieñ znowu D³uga. Nie mamy wiadomo�ci czy ten pan ¿yje, to ju¿
inny wydzia³, ale ma pan adres, mo¿liwe, ¿e numery domów siê nie zmienia³y.
Powodzenia ¿yczê!.

Bernaciak dojecha³ na ulicê D³ug¹ 34 w dwadzie�cia minut. Zatrzyma³
siê  przed  domem  którego  nie mo¿na  by  by³o  nazwaæ ma³ym  ani  du¿ym.
Najzupe³niej uczciwie mo¿na by go by³o nazwaæ domem w sam raz. Brama,
kuty  p³ot,  za  bram¹  podwórko  z  podjazdem  dla  samochodów,  w  g³êbi
podwórka dom. Na szczê�cie bez ujadaj¹cego i gro�nie szczerz¹cego k³y psa.
Bernaciak  przeszed³  podwórko,  doszed³  do  drzwi  i  wcisn¹³  dzwonek.
Ju¿  dochodz¹c  do  drzwi  widzia³  w  zarysie  firanek  przygl¹daj¹c¹  mu  siê
postaæ, wiedzia³ wiêc, ¿e w domu kto� jest. Gdy stan¹³ przed otwieraj¹cymi
siê drzwiami us³ysza³:
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 Dzieñ dobry, pan do kogo?
Wyci¹gn¹³ legitymacjê i podsuwaj¹c j¹ pod nos stoj¹cej w drzwiach

kobiety rzuci³:
 Komisarz Micha³ Bernaciak, policja.
Widz¹c zdziwion¹ minê kobiety doda³ dla uspokojenia:
 Nic  siê  nie  sta³o,  nikt  nie  zgin¹³,  nikt  nic  nie  ukrad³. Mam  tylko

pytanie, czy w tym domu mieszka Tomasz Czerniawski?
 Tak, to mój dziadek, nazywam siê Beata Grójecka� ale o co chodzi?
 Mogê wej�æ? Wyja�niê to pani.
Bernaciak  w  my�lach  ustawia³  sobie  przebieg  rozmowy. Wiedz¹c,

¿e zawsze nale¿y zaczynaæ od konkretów od razu do nich przeszed³.
 Powiem krótko. W miasteczku, przy przebudowie wiaduktu, ekipy

budowlane natrafi³y na ludzkie szcz¹tki pochodz¹ce z okresu drugiej wojny
�wiatowej. Wiem, ¿e brzmi to niekoniecznie realistycznie, ale uda³o siê nam
je  zidentyfikowaæ. Tak na  dziewiêædziesi¹t  kilka  procent,  ale  ja  osobi�cie
uwa¿am, ¿e na sto procent. Osob¹ która zginê³a prawdopodobnie w lutym
1945 roku, przy wiadukcie, by³a Karolina Brzostowiecka. Czy�

Nie  dokoñczy³.  Na  twarzy  Beaty  Grójeckiej  pojawi³o  siê  najpierw
nienaturalne zdziwienie a po chwili ³zy.

 Proszê chwilê poczekaæ � Beata Grójecka z trudem wymawia³a s³owa,
trzymaj¹c twarz w d³oniach. Opu�ci³a rêce patrz¹c prosto w oczy Bernaciaka.
Trwa³o to d³u¿sz¹ chwilê po której zaczê³a wolno mówiæ.

 Mój dziadek, Tomasz Czerniawski mia³ w czasie wojny narzeczon¹,
Karolinê Brzostowieck¹. W  lutym 1945  roku mieli wzi¹æ  �lub. To  akurat
wiem, bo to jest w ca³ej naszej ca³ej rodzinie znana opowie�æ. Dziadek mia³
dwie siostry i brata, ja jestem wnuczk¹ tego brata, ale dziadek Tomasz jest
przez wszystkich w rodzinie nazywany dziadkiem. W tym czasie gdy mieli
siê pobraæ, z t¹ Karolin¹, front by³ podobno oddalony o wiele kilometrów
od  miasteczka. Ale  wie  pan,  na  wojnie  jest  ró¿nie.  Rosjanie  zbli¿yli  siê
niespodziewanie,  zaskoczyli  nawet  Niemców  a  co  dopiero  polskich
mieszkañców. I to wszystko dzia³o siê w koñcu stycznia, w roku zakoñczenia
wojny. Ta Karolina mieszka³a w drugim koñcu miasteczka,  a umówili  siê
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z  dziadkiem  na  za³atwianie  spraw  zwi¹zanych  ze  �lubem.  Te  obr¹czki
zamówili du¿o wcze�niej i ka¿de nosi³o je na palcu, jeszcze przed �lubem.
Do tego ich spotkania jednak nie dosz³o, bo w mie�cie pojawili siê Rosjanie,
zacz¹³ siê ostrza³, walki, wie pan, jedno wielkie zamieszanie. I ta Karolina
zniknê³a,  nie wiadomo  gdzie  i  jak.  Po  ucieczce Niemców  dziadek  zacz¹³
poszukiwania, ale nigdy jej nie znalaz³. Wie pan �. � westchnê³a   on nigdy
siê nie o¿eni³. U siebie w pokoju trzyma tê drug¹ obr¹czkê z takim samym
napisem.

Milczeli przez chwilê, po czym Bernaciak zacz¹³ mówiæ:
 Tak samo jak pani, domy�lam siê, ¿e Karolina Brzostowiecka musia³a

wtedy  znajdowaæ  siê  gdzie� w  okolicach wiaduktu  i  tam  pewnie  zginê³a.
I powiem pani, ¿e nie ma chyba potrzeby ¿ebym spotyka³ siê z pani dziadkiem.

Bernaciak wsta³, rozejrza³ siê po �cianach i po chwili skierowa³ siê ku
drzwiom.  Sam  dotar³  do  wyj�cia,  zostawiaj¹c  zamar³¹  Beatê  Grójeck¹
w pokoju. Wsiad³  do  swojego  starego dobrego  auta,  przejecha³  uliczkami
starego miasteczka, my�l¹c ca³y czas o  tym, ¿e  robi  rzeczy o które nigdy
by siebie nie podejrzewa³.

Dwa dni pó�niej siedz¹c przy swoim biurku w komisariacie zobaczy³
wchodz¹c¹ do �rodka Beatê Grójeck¹. Wskaza³ miejsce przy biurku. Grójecka
skinê³a odmownie.

 Ja tylko na chwilê. Wie pan, opowiedzia³am to wszystko dziadkowi.
Pop³aka³ siê, kaza³ panu podziêkowaæ. Powiedzia³am mu to rano, nazajutrz
po pañskiej wizycie. Wieczorem dziadek umar³. We �nie. I proszê nie my�leæ,
¿e  robiê  z  tego  zarzut. Wrêcz przeciwnie. Dla dziadka  ta  informacja by³a
jak wybawienie. Serce mu pêka³o codziennie przez te kilkadziesi¹t lat, bo nie
wiedzia³  co  siê  z  t¹  Karolina  sta³o. A wie  pan,  lepsza  najgorsza  prawda,
ni¿ niepewno�æ.

Bernaciak opar³ siê na krze�le, od³o¿y³ d³ugopis i papiery które trzyma³
do d³u¿szej chwili w rêku. Milcza³. Beata Grójecka przerwa³a tê ciszê pytaj¹c:

 I tak w ogóle, to mia³am spytaæ, dlaczego pan siê w to tak zaanga
¿owa³?
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I nagroda w kat. m³odzie¿y

* * *

Dym papierosowy wymiesza³ siê z dymem z kuchenki, o wiele gêstszym
i ciemniejszym, który zacz¹³ k³êbiæ siê pod sufitem. Chudy ch³opak westchn¹³
cicho, gasz¹c papierosa na poplamionym blacie. Ostro¿nie otworzy³  drzwiczki
piekarnika i kolejna porcja dusz¹cego dymu wdar³a siê do jego p³uc. Odkaszln¹³,
wyjmuj¹c  jednocze�nie    resztki  spalonego  kurczaka.  Na  widok  czarnego,
zwêglonego  miêsa  zrobi³o  mu  siê  niedobrze.  Wbrew  sobie  zastanowi³  siê,
czy mo¿e cia³o  jego matki  te¿  tak wygl¹da³o, gdy skremowano j¹ po �mierci.
Resztkami si³ odrzuci³ tê my�l i otworzy³ szeroko drzwi na balkon, nie mog¹c
znie�æ widoku i zapachu tego, co mia³o byæ jego kolacj¹.

Smród  spalonego miêsa  by³  nie  do  wytrzymania.  Dusi³  go  niemal  tak
bardzo jak nowe obowi¹zki i stara mi³o�æ. Ch³opak wraz z dymem wydosta³   siê
wiêc  na w¹ski  balkonik    i  rozpocz¹³  poszukiwania  ostatniego,  pogniecionego
papierosa, który  ukrywa³ siê gdzie� na dnie kieszeni spodni. Po odnalezieniu go,
zapali³ szybko i zaci¹gn¹³ siê z rozkosz¹.

Stare osiedle, na którym mieszka³ od dziecka, nawet w ciemno�ciach nocy
nie by³o w stanie ukryæ swojej brzydoty  spalona s³oñcem trawa, porozrzucane
�mieci i zardzewia³a hu�tawka by³y nieod³¹czn¹ czê�ci¹ tego widoku. Gdy by³
m³odszy, wszystkie te rzeczy mu przeszkadza³y. Pamiêta³, ¿e jako ma³y ch³opiec
czêsto  b³aga³  Boga  o  to,  aby  go  st¹d  zabra³.  Z  dala  od  cuchn¹cych moczem
blokowisk, od podejrzanych mê¿czyzn pij¹cych co wieczór gorza³kê na osied
lowym placu zabaw i wszechogarniaj¹cego poczucia, ¿e to miejsce jest ska¿one.
Teraz jednak, gdy wyrós³ z okresu dzieciñstwa, wiedzia³, ¿e nie mo¿e st¹d uciec.
¯e to obrzydliwe miejsce nie ró¿ni siê zasadniczo od innych miejsc, nawet tych
bardziej zadbanych. Okaza³o siê, ¿e poczucie ska¿enia nie jest cech¹ wy³¹cznie
tego osiedla. Wszêdzie by³a ta sama wulgarno�æ, ten sam typ ludzi. Gdzie indziej
by³o  to  wy³¹cznie  lepiej  ukryte,  schowane  pod  warstwami  drogich  ubrañ,
kosztownych samochodów czy sztucznej dobroci. To by³a jedyna ró¿nica.
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Kiedy� to wszystko bardzo go bola³o. Nie móg³ znie�æ my�li, ¿e nie ma
dok¹d uciec. Teraz tylko opiera³ siê o balustradê ciasnego balkonu i  obojêtnie
wypala³ papierosa, obserwuj¹c jednocze�nie wychudzone koty walcz¹ce o resztki
jedzenia.

 Co  tak  �mierdzi?
Ch³opak  po  raz  kolejny westchn¹³  cicho  i  powoli  obróci³  siê w  stronê

mieszkania.  W  drzwiach  sta³a  m³oda  dziewczyna,  trzymaj¹c  siê  pod  boki
i marszcz¹c gniewnie nos.

 Jakub, pytam siê � wymrucza³a gro�nie, wbijaj¹c jasne oczy w ch³opaka.
  Je�li  znowu  nie  bêdziemy  mieli  kolacji,  to  przysiêgam,  ¿e  wylatujesz
z  mieszkania.  Nie  po  to  kupujê  to  pieprzone  ¿arcie,  ¿eby� potem  ci¹gle
je przypala³, rozgotowywa³, niszczy³�

Kiedy� wydawa³a mu siê naprawdê Piêkna. Przez du¿e P. By³a od niego
o rok starsza, a jej br¹zowe w³osy by³ najbardziej miêkkimi loczkami, jakie
kiedykolwiek mia³ okazjê dotkn¹æ. Za dawnych czasów wystarczy³o, ¿e Zuzia
siê u�miechnê³a, a on przestawa³ my�leæ o wszystkim, liczy³y siê tylko jej
do³eczki w policzkach, jej radosne oczy, jej delikatne d³onie przeczesuj¹ce
jego ciemne w³osy.

Teraz prawie  siê nie dotykali. Nie by³ pewien,  czy  to kwestia  tego,
¿e coraz czê�ciej siê k³ócili, czy tego, ¿e mo¿e ona te¿ ju¿ nie widzia³a w nim
niczego wiêcej ni¿ dawn¹ mi³o�æ, któr¹ ciê¿ko skoñczyæ, bo mieszkali razem,
a  ¿adne  nie mia³o w  zasadzie  dok¹d  i�æ. Mo¿e  on  �  tak  jak  ona  jemu  �
wydawa³  siê  tylko mas¹  z³o¿on¹  z  miêsa,  wype³nion¹  porannym  piwem,
popo³udniow¹  szklank¹  whisky,  wieczorn¹  flaszk¹  i  codzienn¹  paczk¹
papierosów.

 Mogê wskoczyæ  po  jaki�  fast  food.    Jakub wzruszy³  ramionami.
� Je�li dasz pieni¹dze.  doda³ po chwili milczenia.

D³onie Zuzi zacisnê³y siê w piê�ci. Jakub jednak ju¿ od dawna nie ba³ siê
piê�ci, zw³aszcza takich jak te, nale¿¹ce do tak drobnej istoty. Za�mia³ siê cicho
i wszed³ do mieszkania, wyci¹gaj¹c dwa niedomyte talerze z szafki.

 Jak sobie chcesz, ma³a. Mo¿emy je�æ tego cholernego kurczaka.
Zuzia podesz³a do niego i zanim zorientowa³ siê, co siê dzieje, poczu³ jak

dziewczyna wymierza cios w jego policzek.
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Zaskoczony przy³o¿y³ rêkê do twarzy. Wprawdzie miejsce, w które zosta³
uderzony niemal go nie bola³o, a przynajmniej nie tak, jak tysi¹ce ciosów z jego
dzieciñstwa. Ale  Zuzia,  jego  by³aobecna  mi³o�æ  zazwyczaj  rani³a  go  tylko
s³owami. A w³a�ciwie próbowa³a raniæ � ch³opaka ju¿ od dawna nie obchodzi³y
jej ³zy, z³orzeczenia i okrucieñstwo, którymi próbowa³a go zniszczyæ.

 Ju¿ i tak jestem zniszczony, skarbie � u�miechn¹³ siê teraz do dziewczyny
� Mo¿esz uderzyæ jeszcze raz, tylko tym razem trochê siê postaraj, okej?

 Nienawidzê ciê!  wysycza³a, patrz¹c mu prosto w oczy. � Niszczysz mi
¿ycie. Co siê z tob¹ sta³o? Kiedy� chcia³e� st¹d odej�æ, kiedy� by³e� inny�

 � Kiedy� ciê kocha³em, kiedy�, kiedy�, kiedy�!
Dziewczyna  kucnê³a  na  pod³odze,  obejmuj¹c  rêkoma  g³owê. Wyda³a

d�wiêk, jakby siê dusi³a i Jakubowi wkrad³a siê ma³a nadzieja, ¿e mo¿e naprawdê
siê dusi, mo¿e resztki dymu po spalonej kolacji wdar³y siê jej do p³uc i zabija³y
j¹ w³a�nie od �rodka, mo¿e uda mu siê jej pozbyæ i bêdzie móg³ przestaæ s³uchaæ
jej ci¹g³ych narzekañ, jak to by³o dawniej, gdy mia³ jeszcze jakie� resztki nadziei
co do tego �wiata.

Ale dziewczyna zamiast umieraæ, ofiaruj¹c mu wolno�æ, tylko szlocha³a.
£zy kapa³y jej obficie po szczup³ej twarzy, a  Jakub sta³ w milczeniu, obserwuj¹c
dawn¹ mi³o�æ. Prawie by³o mu jej szkoda. By³a za ³adna, ¿eby siê tak smuciæ.
Kiedy� my�la³, ¿e naprawdê piêkni ludzie siê nie smuc¹. ̄ e s¹ wiecznie szczê�liwi
�  radosna Zuzia by³a niegdy� dowodem na  tê  jego  tezê. Mo¿e dlatego  tak  jej
wtedy pragn¹³. Chyba poci¹ga³a go wizja szczê�liwo�ci, wizja, w której Zuzia
przy pomocy swojej cudownej buzi  i weso³ych rozmów wyrzuca z niego ca³e
okrucieñstwo, wybawia go z side³ przesz³o�ci i pomaga znale�æ miejsce, w którym
oboje bêd¹ ¿yæ normalnie. Ale Jakub wiedzia³  ju¿ przecie¿, ¿e to niemo¿liwe.
Wszêdzie to samo, wszêdzie brud, wszêdzie nienawi�æ, a nawet najpiêkniejszy
i najszczê�liwszy cz³owiek sta³by siê nieszczê�liwy widz¹c to, co on widzia³.

 Kiedy� mnie kocha³e�. Tak twierdzisz?  po d³ugiej chwili odezwa³a siê
zachrypniêtym g³osem Zuzia, wycieraj¹c rêkawem zasmarkany nos.  A ja mam
wra¿enie, ¿e nienawidzisz mnie od zawsze. Chyba jednak nigdy nie by³e� inny.
Rujnujesz mi ¿ycie. Wiesz, ¿e i tak jest ciê¿kie, prawda? A ty jeszcze bardziej
mi je marnujesz! Nie mówi¹c ju¿ o pieni¹dzach. Kiedy ostatni raz do³o¿y³e� siê
do kupna czegokolwiek? Nawet ci  siê nie chce  ruszyæ do pracy. Za wszystko
p³acê, a ty to wszystko niszczysz.
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Dziewczyna uspokoi³a siê ju¿ trochê i na jej twarz powróci³a w�ciek³o�æ
oraz obrzydzenie.

  Przecie¿  pracowa³em,  pamiêtasz? Chodzi³em  tam,  dawa³em  ci wtedy
wszystko�  ¿achn¹³ siê Jakub.

 Jedyne co od ciebie dosta³am, to nerwicê. Nienawidzê ciê.
Jakub pokrêci³ g³ow¹.
 Musia³em przestaæ tam pracowaæ, dobrze wiesz. Widzia³a�, co ta praca

ze mn¹ robi³a�
 Och, daj  spokój � prychnê³a Zuzia, podnosz¹c  siê wolno z pod³ogi �

Jeste� po prostu leniem, gapisz siê wiecznie przez okno, wypalasz tylko kolejne
papierosy i na tym polega twoje ¿ycie, ca³a twoja pieprzona egzystencja � fajki,
siedzenie na ty³ku i k³ótnie.

Ch³opak  milcza³.  Zuzia  przecie¿  wiedzia³a,  ¿e  musia³  odej�æ  z  pracy.
Powiedzia³ jej, ¿e nie daje rady. To go przera¿a³o. Tam ludzie emanowali takim
z³em, ¿e sam Szatan nie chcia³by siê zapewne w�ród nich znale�æ. Dlatego Jakub
musia³ stamt¹d odej�æ. Niszczyli go.

 A teraz wyno� siê.  powiedzia³a gro�nie dziewczyna.
Patrzyli siê sobie w oczy przez d³ug¹ chwilê. Jakub nie by³ pewien,

czemu tym razem a¿ tak siê pok³ócili. Chyba, ¿e naprawdê doszli do takiego
poziomu wzajemnej nienawi�ci, ¿e przez sam swój widok mieli ochotê siê
nawzajem powyrzynaæ. A podobno kiedy�  kochali  siê  tak  bardzo,  ¿e  byli
gotowi powyrzynaæ ca³y �wiat, by ocaliæ siebie nawzajem.

 Wyno� siê z mojego mieszkania!  powtórzy³a Zuzia.
 To nasze mieszkanie � poprawi³ j¹ Jakub.
Ale  wyszed³.  Mrok  nocy  by³  lepsz¹  alternatyw¹  od  mroku  Zuzi.

Wychodz¹c chwyci³ tylko skórzan¹ kurtkê i paczkê papierosów nale¿¹cych
do dziewczyny i zbieg³ po schodach, s³ysz¹c za sob¹ trza�niêcie drzwiami.

Na dole, przy wej�ciu na klatkê schodow¹, pa³êta³ siê jaki� bezdomny
kundel, obsikuj¹c wiêdn¹cy krzak. Jakub nie wiedzia³ dok¹d ma i�æ. Nie tylko
teraz, ale przez ca³e ¿ycie. Gdyby mia³ byæ ze sob¹ szczery, k³ótnia z Zuzi¹
nie zrobi³a na nim wiêkszego wra¿enia, bo od d³u¿szego czasu sprzeczki by³y
nieod³¹czn¹ czê�ci¹ ka¿dego dnia.
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Wyj¹³  z  kradzionej  paczki  papierosa  i  zapali³  go,  zerkaj¹c  na  balkon
znajduj¹cy siê na czwartym piêtrze. W�ród czerni nocy, w plamce jasnego �wiat³a
z pokoju,  sta³a Zuzia. Nawet  z  tej odleg³o�ci  ch³opak widzia³,  ¿e dziewczyna
p³acze i obserwowa³ j¹ chwilê, zastanawiaj¹c siê, czy zaraz nie zobaczy jej ma³ej
postaci wychylaj¹cej siê niebezpiecznie przez balustradê, by zasmakowaæ raju,
którego on nie móg³ jej podarowaæ.

 Skacz. Wiesz, ¿e wolê flirtowaæ ze �mierci¹, ni¿ z tob¹, skarbie  szepn¹³,
zaci¹gaj¹c siê dymem.

Kundel przesta³ zajmowaæ siê krzakiem i podszed³ do ch³opaka. Ostro¿nie
go obw¹cha³ i odszed³ w ciemno�æ.

 Jak ka¿dy, kto mnie pozna³ � za�mia³ siê Jakub i pod¹¿y³ za zwierzêciem.
� Wracaj tu, przyjacielu.

Szed³  za  psem  po  opustosza³ym  osiedlu,  przypatruj¹c  siê  leniwie
odpadaj¹cemu zewsz¹d tynkowi i walcz¹cym kotom. Podobnie jak one nie mia³
dok¹d wróciæ. Na pewno nie z powrotem do Zuzi. Nie na tê noc, nawet je�li by³a
wyj¹tkowo zimna. Wola³  ch³ód powietrza ni¿  ch³ód uderzaj¹cy go od dawnej
mi³o�ci.

Mijaj¹c kolejne miejsca, wspomina³, jak kiedy� biega³ wokó³ nich, zamiast
chodziæ  do  szko³y.  Park,  w  którym  po  dziewiêtnastej  nie  wolno  by³o  siê
pokazywaæ, je�li chcia³o siê zachowaæ portfel i  w skrajnym przypadku   ¿ycie.
Ulica  B.,  gdzie  kiedy�,  jeszcze  bêd¹c  w³a�ciwie  dzieckiem,  pobi³  jakiego�
niewinnego rówie�nika, wyobra¿aj¹c sobie z rozkosz¹, ¿e ów ch³opiec to jego
ojciec,  jego w³asny tata, który tamtego ranka uderzy³ go tak mocno, ¿e Jakub
zwymiotowa³ z bólu. Opuszczony budynek przy osiedlu K., gdzie pewnej ciep³ej,
letniej nocy dziêki Zuzi zacz¹³ wierzyæ w ludzk¹ dobroæ i mi³o�æ. I stara ³awka
kilkana�cie metrów dalej, gdzie jaki� rok pó�niej � dziêki ojcu i jego przyjacio³om,
chc¹cym pokazaæ mu, gdzie jego miejsce  przesta³ wierzyæ w cokolwiek poza
piek³em, jakim okaza³ siê dla niego ten �wiat.

Jakub d³ugo w³óczy³  siê  za  psem, przypatruj¹c  siê  kolejnym miejscom
w jego rodzinnym mie�cie. W koñcu bezpañski kundel zatrzyma³ siê tu¿ przed
dworcem autobusowym, gdzie kiedy� ch³opak czeka³ niemal codziennie, aby móc
dojechaæ na uczelniê. To czekanie by³o tak okropne, ¿e gdy w koñcu Jakub zosta³
wyrzucony  z  uniwersytetu,  niemal  siê  ucieszy³. W³a�ciwie  ju¿  wówczas  nie
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sprawia³o   mu to ró¿nicy, czy mêczy siê w budynku szko³y, czy we w³asnych
czterech k¹tach. Wszêdzie by³ ostatecznie tak samo nieszczê�liwy.

Pies  zacz¹³  obw¹chiwaæ  s³upek.  Jakub  stan¹³  nieco  dalej,  w  cieniu,
wci¹gaj¹c  zimne  powietrze.  Ten  sam  zapach  mokrego  po  deszczu  betonu,
jak  wtedy,  gdy  mia³  dwana�cie  lat  i  wsiad³  do  byle  jakiego  autobusu,
aby sprawdziæ, czy poza obrêbem miasta te¿ bêdzie czu³ ten strach, wype³niaj¹cy
ka¿d¹ komórkê w jego ciele, prowokuj¹cym go do ci¹g³ej ucieczki. Mia³ wtedy
nadziejê,  ¿e  przestanie  my�leæ  w  kó³ko  o  tym,  jak  przera¿a  go  jego  ¿ycie.
Jak ma wymy�liæ sposób na wydostanie siê z wspomnieñ, gdzie otrzymywa³ setki
ciosów od ka¿dego, kto by³ wa¿ny w jego ¿yciu.

Potrz¹sn¹³ g³ow¹.
 Nie my�l o tym, nie my�l o tym, przestañ, cicho.  mrucza³ do siebie,

zaciskaj¹c powieki.
Otworzy³ je.
Na  obdrapanej  ³awce,  kilkana�cie metrów  dalej  siedzia³  ch³opczyk,

na oko dziesiêcioletni. Sam, bez  rodziców, ubrany w widocznie za ciasne
ubranie  i  czytaj¹cy  ksi¹¿kê  w  za  s³abym  �wietle  lampy  stoj¹cej  blisko
przystanku. Najwyra�niej by³ tak zaczytany, ¿e nie zauwa¿y³ Jakuba. Ch³opak
zawaha³  siê  �  nie  przepada³  za  dzieæmi  i  najchêtniej  odszed³by  dalej,
aby  w³óczyæ  siê  po  miasteczku,  ale  dziecko  by³o  tutaj  ca³kiem  samo
a  nied³ugo  dochodzi³a  pó³noc.  O  tym  mie�cie  mo¿na  by³o  powiedzieæ
wszystko, ale na pewno nie by³o bezpieczne, zw³aszcza dla b³¹kaj¹cych siê
samotnie ch³opczyków.

Zanim  Jakub  zd¹¿y³  siê  zastanowiæ,  co  robiæ,  kundel  podbieg³
do dziecka i poliza³ go po czerwonych od zimna d³oniach.

 Ares!  pisn¹³ ch³opczyk, �miej¹c siê weso³o.  Ju¿ my�la³em, ¿e nie
przyjdziesz.

Pies obróci³ siê w stronê Jakuba i przekrzywi³ ³eb. Wzrok ch³opca przeniós³
siê z kundla na  stoj¹cego w mroku m³odego ch³opaka. Dziecko a¿ pisnê³o ze
strachu.

Ucieczka by³a ju¿ niemo¿liwa.
 Jestem Jakub � wyb¹ka³ ch³opak. � I przyszed³em tu za psem, bo nie

wiem co robiæ ze swoim ¿yciem.
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 Jestem Adam � odrzek³ ch³opczyk � I przyszed³em tu, bo od niedawna
wiem co robiæ ze swoim ¿yciem.

Jakub u�miechn¹³ siê lekko i wskaza³ na ³awkê, na której siedzia³ ma³y.
 Mogê do³¹czyæ?
Ch³opiec kiwn¹³ zapraszaj¹co g³ow¹.
 D³ugo szed³e� za Aresem? Przychodzi tu co wieczór � Adam wskaza³

na kundla,  który  teraz przycupn¹³ przy  ³awce �  Jest  �wietny. Chcia³bym móc
go zabraæ do siebie.

 Siedzisz  tu  co wieczór? Przecie¿  to niebezpieczne. O  tej porze  lepiej
nie wychodziæ z domu.

 To co tu robisz?  odgryz³ siê Adam.
Jakub u�miechn¹³ siê po raz kolejny.
 Co czytasz?
Ch³opiec  pokaza³  mu  cienk¹  ksi¹¿kê,  podniszczon¹  prawie  tak  samo

jak ubranie, które na nim le¿a³o.
  Mitologia  grecka.  Kiedy  mam  z³y  humor,  siêgam  po  ni¹  i  od  razu

mi lepiej. Zw³aszcza, gdy odwiedza mnie Ares. Dosta³ zreszt¹ imiê po jednym
z bohaterów. To by³  bóg wojny,  silny  i m¹dry. Zawsze  chcia³em byæ  taki
jak on. Zwyciê¿aæ.

Jakub milcza³. Przesun¹³ wzrok z ksi¹¿ki i wpatrywa³ siê w siny �lad
w dolnej czê�ci szyi ch³opca, tu¿ nad ko³nierzem podniszczonej kurtki, który
ukaza³ siê, gdy ch³opiec zmieni³ pozycjê. Widzia³ ju¿ setki razy takie �lady.
Zawsze jednak na w³asnym ciele.

 Kto ci to zrobi³?
Adam  speszy³  siê  i  szybko  zas³oni³  siniaka. Wbi³ wzrok w ksi¹¿kê

i d³ugi czas oboje  siedzieli w milczeniu. By³o to milczenie niezwykle znajome
� Jakub spêdzi³ na nim wiêkszo�æ swojego ¿ycia, a jedyne co wtedy oprócz
ciszy s³ysza³, to przera¿ony szept matki: Nie mów nikomu, nie mów nikomu,
bo oboje zginiemy.  To milczenie wesz³o mu do krwi, pos³ucha³ wiêc tych
pró�b  i  nigdy  nie  wspomnia³  nikomu  o  tym,  dlaczego  jest  taki  obola³y
na wuefie, ani dlaczego wraca po lekcjach okrê¿n¹ drog¹ do domu.
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 Mi te¿ kazali nie mówiæ. Bo inaczej to ja zginê. Ale to oni zginêli, wiesz?
Ch³opczyk poblad³ lekko, ale siê nie odezwa³.
Jakubowi  zaczê³y  dr¿eæ  rêce. We  krwi mia³  zapisane  to  uczucie,  które

oblepia³o go wilgotnymi d³oñmi ca³e ¿ycie, zaciska³o rêce na gardle i  kaza³o mu
byæ  grzecznym �  albo  przeciwnie,  niegrzecznym,  ³ami¹cym wszelkie  zasady,
aby wyrwaæ siê z codzienno�ci i tortur, których by³ ofiar¹.

Przymkn¹³ oczy i spojrza³ w inn¹ parê  � w wielkie �renice strachu. Zawsze
przy  nim  by³y,  obserwowa³y  ka¿dy  jego  ruch,  stara³y  siê  go  zniszczyæ,
nie pozwala³y my�leæ...

Poczu³ na d³oni lekkie mu�niêcie.
 Spokojnie, Jakub � szepn¹³ blady Adam � Nie jeste� sam.
Jakub trz¹s³ siê ca³y.
 To w³a�nie jest najwiêksze z³o. Nigdy nie bêdê sam!
Ch³opiec  spojrza³  smutno  na  ch³opaka  i  pokiwa³  g³ow¹.  Zawaha³  siê,

po  czym  odsun¹³  rêkaw  kurtki  i  pokaza³  wewnêtrzn¹  stronê  przedramienia.
Znajdowa³y siê tam do�æ �wie¿e �lady po papierosie.

Jakubowi zrobi³o siê niedobrze. Ciê¿ko dysz¹c, zdj¹³ kurtkê. Zimny wiatr
uderza³ w jego nagie ramiona, gdy pokazywa³ w³asne blizny ch³opcu � kilkana�cie
przypaleñ,  którymi  obdarzy³  go  ojciec.  Jakub  nienawidzi³  papierosów,
a jednocze�nie kocha³ je � z jednej strony przypomina³y mu o jego zniszczonym
ciele, z drugiej, pal¹c je, czu³, ¿e ma nad wszystkim kontrolê. To od niego teraz
zale¿a³o, czy niedopa³ek spocznie w popielniczce czy na czyjej� delikatnej skórze.

  Och,  biedny!    mrukn¹³  Jakub,  nie  wiedz¹c,  czy  mówi  do  ch³opca
dziel¹cego jego los, czy do swojej w³asnej dzieciêcej wersji.

Oczy Adama zab³ys³y od ³ez, które powstrzymywa³ od rozlania siê po
ma³ej twarzy.  Wsta³ z ³awki i pokaza³ swoj¹ ksi¹¿kê.

 Wiesz  �  zacz¹³,  dr¿¹c  lekko  na  ciele  �  Powiedzia³em  ci,  ¿e  od
niedawna  wiem,  co  robiæ.  Dziêki  tej  ksi¹¿ce.  Postanowi³em,  ¿e  bêdê
zwyciê¿aæ jak Ares. Codziennie po trochu.

Jakub przeczesa³ nerwowo ciemne w³osy, wpatruj¹c siê w Adama.
 Pewnie brzmi to g³upio � cicho rzek³ Adam � Ale te zwyciêstwa s¹

bardzo wa¿ne. Na przyk³ad, gdy uderzy³ mnie dziadek� albo ktokolwiek,
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to my�la³em sobie kiedy�, ¿e go nienawidzê. Dzi� my�lê, ¿e  rzeczywi�cie
nienawidzê go za to co mi robi � g³os lekko mu siê za³ama³. � Ale kocham
moj¹ siostrê, dla której chcê byæ silny. I dziêki temu przestajê my�leæ o tym,
¿e �wiat jest pe³en nienawi�ci, bo widzê twarz Ewy, która jest jeszcze taka
niewinna i mi³a. I chcê j¹ ochroniæ � Adam mówi³ coraz szybciej � pokazaæ
jej, ¿e �wiat jest dobry, ¿e ludzie s¹ dobrzy i no, ¿e mo¿na kochaæ�

 Czasem to nie dzia³a. Nie da siê tak po prostu przestaæ my�leæ o tym,
jak...

 Tak � pokiwa³ g³ow¹ ch³opiec. � Ale nie zawsze to nie dzia³a. Czasem
naprawdê  pomaga.  To  chyba  moja  tajemnica  przetrwania.  Trzeba  kogo�
kochaæ.

Jakub  prze³kn¹³  �linê.  Przez  g³owê  przebi³y  mu  siê  twarze,  które
niegdy� kocha³, ale które dzi� kojarzy³y mu siê tylko z nienawi�ci¹ � matka,
ojciec, Zuzia, jego kolega z liceum�

 Nie mam kogo kochaæ  szepn¹³ Jakub.
Adam  otworzy³  usta,  zmieszany.  Spojrza³  niepewnie  na  starszego

ch³opaka i wcisn¹³ mu do rêki ksi¹¿kê, po czym odsun¹³ siê trochê i szepn¹³:
 Kiedy� kogo� znajdziesz. A gdy  to siê  stanie, pamiêtaj, ¿e musisz

dla tej osoby zwyciê¿aæ.
Jakub  przysiad³  na  ³awce  i  wyj¹³  z  kieszeni  papierosa.  Zapali³  go

i obserwowa³ dym, ulatuj¹cy w nocne niebo. W szarych k³êbach dostrzeg³
jeszcze jedn¹ twarz osoby, któr¹ kiedy� kocha³. By³ to on sam. Jego krzywy
nos  i  czarne,  proste  w³osy.  Jego  wiecznie  puste  oczy.  Mrugn¹³  i  twarz
zniknê³a, ale poczu³ w klatce piersiowej rozlewaj¹ce siê ciep³o.

 Chyba jednak mam kogo�, dla kogo chcê byæ zwyciêzc¹, Adam.
Przesun¹³ woln¹  d³oñ w miejsce,  gdzie mia³  serce.  Pod  nagrzanym

od skóry materia³em koszulki poczu³ szybkie uderzenia. Jedyne uderzenia,
jakie lubiê, pomy�la³ Jakub wypuszczaj¹c z ust dym papierosowy.
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II nagroda w kat. m³odzie¿y

Sens
Joaquin pow³ócz¹c nogami dotar³ do drzwi. Wyci¹gn¹³ rêkê w kierunku

klamki, gdy ujrza³ ¿e koniuszek palca wskazuj¹cego ma umazany w malinowej
konfiturze. U�miechn¹³ siê ze zmêczeniem i obliza³ go. Jak za ka¿dym razem,
ze  smakiem  powróci³y  do  niego  zapachy  lata,  zapamiêtane  z  dzieciñstwa.
Na  widok  potê¿nych  drzwi  na³o¿y³  mu  siê  obraz:  wspomnienie  zabaw  na
olbrzymich stogach siana z bratem i kolegami.

Wszed³  do  swojej  niewielkiej  komnaty  i  zasun¹³  kotary.  Ksiê¿yc  by³
w pe³ni, a Joaquin nie potrafi³ zasypiaæ, gdy by³o zbyt jasno. �ci¹gn¹³ z siebie
spodnie,  wypl¹ta³  siê  z  bogato  zdobionej  koszuli  i  p³aszcza  z  ornamentami
wykonanymi  z³ot¹  nici¹,  uwolni³  od  bielizny  i    tak  jak  stworzy³a  go  natura
wskoczy³  na  miêkkie  ³o¿e  �  jedyny  mebel,  który  w  ca³ym  do�æ  surowo
urz¹dzonym pomieszczeniu wygl¹da³ na wygodny.

Owin¹³ siê ch³odn¹, bia³¹ niczym �nieg po�ciel¹ i wtuli³ rozgrzan¹ twarz
w poduszkê. U�miechn¹³ siê ponownie, gdy przypomnia³ sobie jak w dzieciñstwie
spa³   na  twardym ³o¿u w sianie, które niemi³osiernie k³u³o go w brzuch. Tak,
za tym aspektem dawnego ¿ycia zdecydowanie nie têskni³.

Gdy  ju¿  nacieszy³  siê  samym  faktem,  ¿e  wreszcie  po  bardzo  d³ugim,
wyczerpuj¹cym  dniu  mo¿e  siê  po³o¿yæ  i  wyprostowaæ,  obróci³  siê  na  plecy.
Zamkn¹³ oczy próbuj¹c zwizualizowaæ sobie niebo pe³ne gwiazd. Rzecz¹, któr¹
najbardziej w sobie ceni³ by³a w³a�nie tak doskona³a pamiêæ: nie tylko faktów,
ale i emocji, odczuæ.

Odp³ywa³ ju¿ do Innych Miejsc, ko³ysz¹c siê na falach nocy, gdy us³ysza³
cichy  szmer. Po chwili  co�  stuknê³o. Pomy�la³,  ¿e zapewne która� z dziewek
wymknê³a siê z bankietu  razem z powa¿anym pos³em, by  trochê poswawoliæ
sobie  w  ukryciu  i  nie  mog¹c  siê  ju¿  doczekaæ  postanowi³a  przej�æ  od  s³ów
do czynów ju¿ w drodze, niestety ha³asuj¹c.

By³ ju¿ na krawêdzi, na tej cienkiej granicy miêdzy pó³snem a snem, gdy
nagle znów pojawi³y siê ha³asy. Tym razem nawet nie poczu³ ani odrobiny irytacji
� wszak ka¿demu nale¿y daæ prawo do odrobiny przyjemno�ci.

Powiew Weny 201846



Wtem niespodziewanie drzwi jego komnaty otworzy³y siê. Wpad³y do niej
trzy wysokie postacie, s¹dz¹c po cieniach, w solidnym uzbrojeniu. Nim zd¹¿y³
rzec choæby s³owo, dwie z nich podbieg³y do niego, chwyci³y ³apskami w grubych
rêkawicach za przeguby i odci¹gnê³y jego rêce na bok. Tym czasem trzeci intruz
wyci¹gn¹³ z kieszeni przy pasie niewielki przedmiot.

Joaquin próbowa³ krzyczeæ,  lecz kolejna ciê¿ka  ³apa spad³a na  jego
usta, zatrzymuj¹c brutalnie jego s³owa. Szarpa³ siê bezskutecznie. B³ysnê³o
ostrze,  trysnê³a  krew. Opór  zel¿a³,  oczy wywróci³y  siê  bia³kami  do  góry.
Oprawcy  szybkimi  ruchami  zrzucili  cia³o  z  ³ó¿ka,  owinêli materia³em  po
czym rozsun¹wszy zas³onê wyrzucili na zewn¹trz. Ciê¿ar g³ucho uderzy³ o
ziemiê. Czwarty cz³owiek zaci¹gn¹³ truch³o dalej.

W zamku nikt nie wiedzia³ co sta³o siê w pokoju Joaquina � zabawa
trwa³a w najlepsze.

                                         * * *
Obudzi³ siê le¿¹c na czym� chropowatym i ch³odnym, mimo ¿e jego

cia³o otula³o ciep³e powietrze. Pod zamkniête powieki wciska³o siê nachalnie
�wiat³o � s³oñce musia³o byæ ju¿ bardzo wysoko na niebie. Otworzy³ oczy i
to co dostrzeg³ niezwykle go zaskoczy³o.

Znajdowa³ siê na rozleg³ej polanie. Ze wszystkich stron otacza³y go
³agodne  pagórki  okryte  zielon¹  narzut¹  traw,  niewielkich  krzewów  i
pojedynczych  roz³o¿ystych,  daj¹cych  przyjemny  cieñ  drzew.  Jedynie  tu¿
przed nim widok by³ zupe³nie inny. Piêtrzy³a siê tam niewyobra¿alnie wysoka
góra � wy¿sza ni¿ wszystkie które kiedykolwiek widzia³, a przecie¿ urodzi³
siê na po³udniu kraju, gdzie najwy¿sze pasma by³y tak niebosiê¿ne ¿e  ich
wierzcho³ki by³y jedynie nagimi ska³ami. Tu szczytu nie sposób by³o dostrzec,
a ca³a góra by³a jednolicie szmaragdowa. Po jednym jej zboczu, po prawej
rêce  Joaquina bieg³a  �cie¿ka,  zapewne prowadz¹ca wy¿ej. S³oñce  istotnie
�wieci³o mocno, choæ co chwila chowa³o siê za chmurami, wielkimi k³êbami
przypominaj¹cymi mityczne bestie które rzekomo na swoich grzbietach mia³y
trzymaæ ca³¹ planetê.

Ch³opak powiód³ rêkami po swoim ciele i z zawstydzeniem odkry³ ¿e
jest ca³kowicie nagi. Poczu³ gor¹co na policzkach i rozejrza³ siê, by sprawdziæ
czy nikogo nie ma w pobli¿u. Podniós³  siê, przysiad³ na  szorstkiej  trawie
otaczaj¹c kolana ramionami i próbowa³ sobie u�wiadomiæ co siê sta³o.
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Wydarzenia  minionej  nocy  spad³y  na  niego  jak  kamienie  tocz¹ce  siê
ze wzgórz,  nabieraj¹ce  prêdko�ci  z  ka¿d¹  chwil¹.  Potar³  rêkami  o  szyjê.  Ku
swojemu zdumieniu nie znalaz³ krwi, nie dozna³ bólu � wyczu³ jedynie w¹sk¹,
pod³u¿n¹ liniê wg³êbienia, obwodz¹c¹ gard³o. Ze zdumienia nie mog¹c z³apaæ
oddechu, rozgl¹daj¹c siê z przestrachem po otaczaj¹cej go krainie, wsta³ i nie
zwa¿aj¹c na nago�æ, ruszy³ przed siebie.

 Chcia³by� wiedzieæ co siê tu dzieje, prawda? Mam udzieliæ ci odpowiedzi
na parê pytañ, choæ na niektóre z pewno�ci¹ nie jestem w stanie. I chyba nikt
obarczony  ludzk¹  g³upot¹,  sposobem  my�lenia  zabranym  stamt¹d,  nie  jest
w stanie. Ale wiem dobrze, co przytrafi³o siê tobie.

Joaquin  rozejrza³  siê wko³o  z  przestrachem,  który wcale  nie wzi¹³  siê
z powodu tego, ¿e nie mia³ nic na sobie. Strumieñ pytañ, który zacz¹³ p³yn¹æ
najpierw spokojnie, a potem tryskaæ w jego umy�le na chwilê zosta³ zatkniêty
przez paniczny lêk.

 Kaique, ksi¹¿êcy mistrz ³owiecki w³a�nie wiezie twoje zw³oki do lasu.
Wcze�niej  zwi¹za³  je,  zapakowa³  do wielkiego p³óciennego worka. Zamierza
zakopaæ je w samym �rodku puszczy. Wedle ustalonej wersji wydarzeñ uciek³e�
gdzie�, wraz z poznan¹ na bankiecie dziewk¹.

Joaquin  nie  móg³  przemówiæ,  ale  w  jego  duszy  rozlega³  siê  krzyk
�dlaczego?�,  nie  zastanawia³  siê  ju¿  sk¹d  bezcielesny  g³os  mo¿e  tak  wiele
wiedzieæ, jedynie to pytanie pulsowa³o i zdawa³o siê ¿e za chwilê rozerwie jego
¿y³y. Musia³ us³yszeæ wiêcej. Poczu³ dotyk d³oni na ramieniu. By³ ciep³y i koj¹cy,
choæ  zdawa³o  siê  ¿e  w  tej  sytuacji  nic  nie  mo¿e  wp³yn¹æ  na  m³odzieñca
uspokajaj¹co.

 We� odzienie, le¿y za t¹ ska³¹. Przede wszystkim oczy�æ my�li. Niczego
ju¿ nie zmienisz.

Zgodnie z poleceniem g³osu, który sta³ siê osob¹, uda³ siê roztrzêsiony za
ska³ê,  której wcze�niej  nawet  nie  dostrzeg³. Buduj¹ce  by³o  poczucie,  ¿e  kto�
próbuje mu pomóc, choæ nie mia³ ¿adnych przes³anek by wierzyæ w czysto�æ
intencji tej tajemniczej postaci. Za wielkim g³azem odnalaz³ kombinezon, jakiego
jeszcze  nigdy  nie  widzia³,  w  kolorze  zgni³ej  zieleni.  By³a  to  jakby  koszula
po³¹czona ze spodniami, z tym ¿e nie zawi¹zywa³o siê jej pod szyj¹. Wyszed³ do
tajemniczej postaci staraj¹c siê zakryæ klatkê piersiow¹ i utrzymaæ doln¹ czê�æ
na miejscu.
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Wreszcie  j¹  zobaczy³  i  poczu³ w  sercu  ch³odn¹  igie³kê  rozczarowania.
Przemawia³  do  niego  niewysoki,  szczup³y,  zasuszony  cz³owieczek. W  d³oni
�ciska³ laseczkê z migda³owca, by³ skulony i  jakby dr¿a³. Joaquin nie widzia³
dok³adnie jego twarzy, dopiero gdy podszed³ bli¿ej, u�wiadomi³ sobie dlaczego
�  choæ  by³o  to  niewiarygodne  jego  twarz  zmienia³a  siê  co  kilka  chwil,  nos
odrobinê siê wyd³u¿a³, ko�ci policzkowe pêcznia³y, by po chwili znów przej�æ
metamorfozê. Sylwetka pozostawa³a jednak niezmienna.

M³odzieniec podszed³ do niego, dr¿¹c. By³o  to zapewne wywo³ane
olbrzymim  strachem,  niepewno�ci¹  jak¹  odczuwa³  w  tak  okropnych
okoliczno�ciach,  ale  nie  móg³  wyzbyæ  siê  my�li  ¿e  co�  osobliwego  jest
w tym starcu. Co� co przyci¹ga go doñ, zapewniaj¹c, ¿e znajdzie u niego nie
tylko odpowiedzi na p¹czkuj¹ce w nim pytania, ale tak¿e, ¿e udzieli mu siê
czê�æ jego spokoju. Bardzo go teraz potrzebowa³.

 Daj  g³os mê¿czyzny przypomina³ cichy trzask ognia w kominku.
Staruszek  chwyci³  za  po³y  koszuli  i  kilkoma  prostymi  ruchami  wsun¹³
maleñkie  pere³ki  w  niewielkie  otwory,  których  Joaquin  wcze�niej  nie
zauwa¿y³. Odzienie  le¿a³o  teraz wy�mienicie,  a  on  sam  dostrzeg³ w  tym
ge�cie pewn¹ ojcowsk¹ troskê. By³o to pokrzepiaj¹ce, lecz w¹tpliwo�ci nie
znika³y.

 Co� co siê ze mn¹ sta³o? Proszê, powiedz mi gdzie jestem i zdrad�
kim jeste� ty.

Starzec podrapa³ siê po nosie, który by³  teraz d³ugi  i  lekko zadarty,
koniuszkiem laseczki. Po chwili bez s³owa ruszy³ przed siebie. Ch³opak uzna³
to za zachêtê do krótkiej, wspólnej wêdrówki.

 Rana na twojej szyi� och tak, wyj¹tkowo paskudna robota. Pozbyto
siê ciebie w okrutny sposób. Umar³e� oczywi�cie, ale ju¿ na ziemi wszystkim
nam wpajano, ¿e przecie¿ naszych losów nie ucina �mieræ. �Istnieje dalej�.
I ty w³a�nie poszed³e� dalej.

 Ale�  Joaquin zdusi³ w sobie chêæ, by zap³akaæ. � ale dlaczego?
Dlaczego ja?

 Nie wiem � opar³ laseczkê na barku i wzruszy³ ramionami. � Z tego
co  widzia³em  nie  by³e�  z³ym  cz³owiekiem,  mo¿e  pogubionym,  ale  nie
niegodziwym. Zatem, zapewne po prostu pojawi³e� siê w nieodpowiednim
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miejscu, w nienajlepszej porze. Ale powtarzam: nie mo¿esz ju¿ tego zmieniæ.
Poszed³e� dalej.

Przeszli kilka kroków w milczeniu.  Joaquin  stara³  trzymaæ siê dzielnie,
tak  jak  przez  ca³e  ¿ycie  unika³  ³ez,  gdy  pada³y  pod  jego  adresem  bardzo
nieprzychylne s³owa na ksi¹¿êcym dworze. Kiedy jednak znów dotkn¹³ swojej
szyi i poczu³ pod³u¿ne wg³êbienie, które zdawa³o siê promieniowaæ, uwypuklaæ,
nie wytrzyma³  i  uroni³  kilka  ³ez.  Po  chwili  czu³  ciep³¹  stru¿kê na  policzkach.
Z zawstydzeniem zamkn¹³ oczy i obróci³ g³owê.

Pod¹¿ali  w  stronê  �cie¿ki,  któr¹  ch³opak  wypatrzy³  na  pocz¹tku.
Gdy zbli¿yli siê do niej na odleg³o�æ kilkunastu stóp, Joaquin dopiero dojrza³,
¿e  to  nie  zwyk³y  trakt,  a wielkie,  kamienne  schody.  Stopnie mia³y wysoko�æ
cz³owieka,  by³y  gdzieniegdzie  pokryte  nibydywanikiem  z  bia³ych  stokrotek,
¿ó³tych mniszków i jaskrów. Wygl¹da³y na bardzo stare � kruszy³y siê � i wiod³y
a¿ na sam szczyt. Taka wêdrówka z pewno�ci¹ musi zajmowaæ ca³¹ wieczno�æ,
pomy�la³  ze  zdumieniem,  podziwiaj¹c  konstrukcjê,  która  zdecydowanie
nie wygl¹da³a na dzie³o ludzkich r¹k.

 Jestem teraz wêdrowcem, tak jak ty � powiedzia³ nagle starzec, a jego
cichy  niczym  powiew  wiatru  g³os,  zabrzmia³  z  zupe³nie  innej  strony,
ni¿ spodziewa³ siê tego Joaquin �  Nie uwa¿aj mnie za istotê wy¿sz¹, tylko dlatego
¿e  wiem  troszeczkê  wiêcej.  Po  prostu  jestem  tu  znacznie  d³u¿ej.  Z  tego  te¿
wzglêdu, nie musisz ukrywaæ przede mn¹ ³ez. Wiem co czujesz. Nie mia³e� czasu
by przygotowaæ siê na �mieræ. Nie wychowa³e� dzieci, nie zauwa¿y³e� zmarszczek
pojawiaj¹cych siê na twoim czole, nie zacz¹³e� cierpieæ z powodu bólów ko�ci
i  miê�ni.  To  miejsce,  to  w³a�nie  wspominane  czêsto  na  ziemi  �dalej�.  Stoisz
w³a�nie na pocz¹tku �cie¿ki, która prowadzi do raju.

My�li Joaquina pobieg³y innym torem. Zacz¹³ przypominaæ sobie wiêcej
faktów ze swojego ¿ycia � na pocz¹tku pamiêta³ jedynie upiorn¹, ostatni¹ noc,
która przes³oni³a ca³y obraz rzeczywisto�ci. Domenico. Musia³ ju¿ tu byæ, wiêc
je¿eli dotrê do niego, on mnie wesprze, nie odmówi pomocy, przekonywa³ siê
w duchu.

 Twój brat tu by³ � rzek³ starzec, uprzedzaj¹c pytanie, zupe³nie jakby czyta³
mu w my�lach. � Przechodzi³  t¹ sam¹ drog¹ co  ty,  jaki� czas  temu. Nie wiem
dok³adnie kiedy. Tutaj wszystko zale¿y od punktu widzenia. Ale pamiêtam go
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bardzo dobrze. Rze�ki, pe³en pogody, mimo ¿e te¿ zosta³ wydarty z ziemskiego
¿ycia nagle. Przez ca³y czas wypytywa³ tylko o jedno. �Czy z moimi przyjació³mi
wszystko bêdzie dobrze? Czy uda³o mi siê choæ trochê im pomóc?�

Joaquin  nie  mia³  pojêcia  o  jakich  przyjacio³ach  opowiada³  staremu
mê¿czy�nie jego brat. Nie rozmawiali ze sob¹ zbyt czêsto, a nawet je¿eli czasami
gawêdzili kurtuazyjnie, szybko przechodzi³o to w ostr¹ wymianê zdañ. Ró¿nili
siê  znacz¹co  sposobem  patrzenia  na  �wiat  � Domenico  pragn¹³  dzia³aæ,  ca³y
wype³niony  by³  nieskoñczonymi  pok³adami  silnej  woli,  niez³omno�ci,  której
m³odszy brat  nie  posiada³  i  nie  rozumia³. On  ceni³  za  to  ¿ycie w dobrobycie
i bogactwie i wmawia³ sobie przy tym, ¿e to wystarcza.

 Gdzie on teraz jest? Chcia³bym siê z nim spotkaæ. Odszed³ ledwie trzy
miesi¹ce temu. Te schody s¹ tak wielkie, ¿e na pewno jeszcze gdzie� na nich jest.
Czy nie mo¿esz w jaki� sposób przekazaæ mu, ¿e tu jestem?

 Wielkie? �  starzec  spojrza³ w górê � Zale¿y od punktu widzenia.
Mnie  teraz wydaj¹ siê ca³kiem zwyczajne. Wiem jednak, ¿e  twój brat  ju¿
po nich nie st¹pa. Jest w raju. Dotar³ tam bardzo szybko.

 Czy zatem ja te¿ mogê ju¿ tam i�æ? Jak mam to zrobiæ, skoro po tych
stopniach raczej nie da siê wej�æ? Musia³bym siê wspinaæ przez setki  lat.
S¹ bardzo wysokie.

 Skoro ta droga jest dla ciebie zbyt trudna, to znak, ¿e odpowiedni
czas  jeszcze  nie  nadszed³. Nawet  je�li  spêdzisz  setki  lat  � mo¿esz, masz
przecie¿ ca³¹ wieczno�æ � na wczo³giwaniu siê na górê, nie masz pewno�ci,
¿e bramy bêd¹ dla ciebie otwarte. Dla twojego brata by³y, owszem. Mam te¿
wra¿enie, ¿e  jemu wbiegniêcie po schodach nie sprawi³o wielu  trudno�ci.
Z  tym,  ¿e  wasze  przypadki  ró¿ni¹  siê  od  siebie  znacznie.  Poza  tym,
nie  s¹dzi³em  ¿e  bêdziesz  chcia³  go  zobaczyæ.  Kiedy  ostatnio  mija³e�  go
w mie�cie, tu¿ przed jego �mierci¹, nawet nie zaszczyci³e� go spojrzeniem.

To by³a prawda, jakkolwiek ch³opak próbowa³by j¹ wyprzeæ ze swojej
pamiêci.  Domenico  przechodzi³  wówczas  ze  swoj¹  grupk¹  odmieñców,
na których ludzie bali siê patrzeæ, a co dopiero przypadkiem ich dotkn¹æ.
Joaquin przeje¿d¿a³ ksi¹¿êc¹ karoc¹, razem z ksiêciem Edwardem, który nad
wyraz ceni³ jego towarzystwo. Spojrzenia braci spotka³y siê na krótk¹ chwilê
� starszy skin¹³ g³ow¹, lecz nie otrzyma³ odpowiedzi.
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 No tak, wiem�  m³odzieniec znów mia³ ochotê odwróciæ g³owê,
jego policzki pokry³ rumieniec, a uszy zaczê³y go parzyæ. � Ale� proszê,
nie zrozum mnie �le, ja� wstydzi³em siê go.

Starzec, teraz o orlim nosie, który nadawa³ jego twarzy srogi wyraz,
przysiad³ na miêkkiej trawie. Wyci¹gn¹³ przed siebie nogi chude jak wysch³e
patyki, a d³onie zanurzy³ w intensywnie zielonej fali. Spogl¹da³ w dal pytaj¹co.

 Bo¿e, to okropne, ale� mia³em ochotê odwróciæ od niego wzrok,
co�  by³o  w  nim  tak�  odpychaj¹cego  �  poczu³,  ¿e  musi  powiedzieæ  co�
na swoj¹ obronê, wiêc doda³ zupe³nie szczerze � Naprawdê go kocha³em.
Nadal kocham, to mój brat, najwiêkszy skarb, jedyny jaki zosta³ mi po �mierci
rodziców. Móg³ przecie¿ skoñczyæ swoje studia na akademii, podbijaæ ca³y
�wiat, mia³ przecie¿  jedne z najlepszych wyników w�ród uczniów w  jego
wieku  paraj¹cych  siê  medycyn¹. Ale  kiedy  zostali�my  tylko  my  dwaj,
nie  waha³  siê.  Pamiêtam  jak  dzi�,  sta³em  wtedy  zasmarkany  w  k¹cie  �
mimowolnie u�miechn¹³ siê na to wspomnienie, lecz w jego oczach pozosta³
odcieñ  smutku,  spojrzenie  by³o  nieobecne,  nurza³o  siê  w  przesz³o�ci.
� On rozmawia³ z przyjacielem rodziny, który by³ ³¹cznikiem miêdzy nim
a  urzêdnikami  pañstwowymi.  Rodzice  nie  byli  przygotowani  na  tak¹
okoliczno�æ,  po¿ar  zabra³  nam  wszystko.  Mieli  pochmurne  miny,  obaj.
Kiedy tamten wyszed³ podbieg³em do niego natychmiast, zalewaj¹c siê ³zami,
prosi³em  go,  b³aga³em,  ¿eby  mnie  nie  zostawia³. A  on  tylko�  tylko  siê
nachyli³,  obj¹³  mnie,  przycisn¹³  usta  do  czo³a  i  wyszepta³  �nie  zostawiê
ciê  nigdy,  Jo�.  I  ja,  wiem,  ¿e  to mo¿e  bezmy�lne,  ale  po  tym  ju¿  by³em
zupe³nie spokojny, wiedzia³em ¿e stanie siê tak, jak powiedzia³. By³ jak ska³a,
nie do zachwiania.

 A jednak co� w twoich oczach zachwia³o t¹ ska³¹, czy mam racjê?
Joaquin stara³ siê pozbieraæ my�li, które teraz k³êbi³y siê w jego g³owie,

b³yskawicznie i gwa³townie, niczym rój rozw�cieczonych dzikich pszczó³.
  Nie,  nie  do  koñca�  To  znaczy,  ciê¿ko  powiedzieæ  jak  to  by³o.

¯yli�my w  trudnych warunkach, Dom nie  ukoñczy³  nauki wiêc  nie móg³
wspó³pracowaæ z wykszta³conymi medykami. Para³ siê kowalstwem, czasami
wykonywa³ drobne robótki u naszych s¹siadów. Mia³em dziêki temu zyskaæ
szansê  na  naukê,  ale  to  nigdy  mnie  specjalnie  nie  zajmowa³o.  Kiedy�
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do miasta  przyjecha³  cyrk.  Kiedy  zobaczy³em  grupê mê¿czyzn  po³ykaj¹cych
pochodnie, albo iluzjonistów którzy przemieniali króliki w przepiêkne, rumiane
dziewczyny, albo gdy ogl¹da³em pokazy treserów dzikich bestii� czu³em, ¿e to
chcia³bym  robiæ.  Przekraczaæ  granice,  miêdzy  tym  co  mo¿liwe  i  tym  co
potencjalnie jest niemo¿liwe. A potem trafi³em na dwór, po jednym z naszych
wystêpów. Tam zamieszka³em. Brat oczywi�cie d³ugo próbowa³ nawróciæ mnie
z powrotem na odpowiedni¹ �cie¿kê, ale moja wrodzona przekora sprawi³a ¿e to
nie przynios³o ¿adnego efektu.

  I  co  sta³o  siê  dalej?  �  zapyta³  z  ciekawo�ci¹  starzec,  choæ  zapewne
dok³adnie  zna³  ca³y  obrót  sprawy.  Bawi³  siê  w³a�nie  wyrwanym  z  ziemi
kwiatkiem, muskaj¹c paznokciem jego lawendowe p³atki.

 Zamieszka³em w zamku królewskim, jako cz³onek ksi¹¿êcego dworu.
Edward  bardzo  ceni³  moje  towarzystwo,  tak  przynajmniej  zawsze  twierdzi³.
Wie  pan�  wiesz  co?  �  Joaquin  uzna³,  ¿e  mo¿e  ju¿  przej�æ  w  rozmowie
z mê¿czyzn¹ na �ty�; ostatecznie temat jaki poruszali by³ bardzo osobisty,  a to
w  jego mniemaniu  oznacza³o,  ¿e  ich  relacja  wkroczy³a  ju¿  na  inny  poziom.
Na  chwilê  przerwa³,  wyra�nie  nad  czym�  siê  zastanawiaj¹c.  �  Chyba  wiem
dlaczego oni�  nerwowo machn¹³ rêk¹ w okolicach szyi, licz¹c ¿e staruszek
wypowie to s³owo, którego za wszelk¹ cenê jeszcze nie chcia³ wymawiaæ, jeszcze
nie  teraz.  �  Dlaczego  mnie�  zg³adzili.  Widzia³em  chyba  co�,  czego  nie
powinienem by³ zobaczyæ. By³em wtedy z Edwardem, on mnie� spêdzali�my
razem czas,  narzeka³ wówczas  czêsto  na  nudê  i  samotno�æ wiêc    jak  zawsze
w takich sytuacjach pojawia³em siê przy nim ja. Zostawi³em którego� dnia szal
w  jego  komnacie.  Kiedy  wróci³em,  by  go  zabraæ  us³ysza³em  urywki  zdañ,
niepokoj¹ce s³owa� spojrza³ na mnie dziwnie, ale nie wyda³o mi siê to wtedy
tak upiorne, jak widzê to teraz.

  Czy  dobrze  rozumiem,  na  czym  polega³o  twoje  ¿ycie  na  ksi¹¿êcym
dworze? � starzec stara³ siê wyci¹gn¹æ od Joaquina to, co ten stara³ siê w swoich
wyznaniach omin¹æ szerokim ³ukiem.

Ch³opak  jeszcze  bardziej  skurczy³  siê  w  sobie,  jego  policzki  sta³y  siê
czerwone niczym dojrza³e, s³odkie czere�nie. Rozejrza³ siê wilgotnymi oczami
po wzgórzu, omiót³ wzrokiem zbocza, zamruga³ kilkukrotnie. Dostrzeg³ w oddali
stoj¹cego na lekko wysuniêtej ska³ce baranka. By³ niczymmaleñki bia³y ob³ok,
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który zapomnia³ gdzie jego miejsce. Wtedy po raz kolejny co� w nim pêk³o,
przerwa³o z ogromn¹ si³¹ tamê blokuj¹c¹ strumieñ s³ów, który w koñcu musia³
z niego wyp³yn¹æ.

 Spe³nia³em wszystkie jego zachcianki. By³em, zale¿nie od nastroju
ksiêcia  politycznym  doradc¹,  powiernikiem  sekretów,  bardem,  b³aznem,
mistrzem sztuk cyrkowych� Zazwyczaj nie czu³em ciê¿aru tej s³u¿by. Tylko
teraz, kiedy o tym my�lê, wydaje mi siê to tak� bezduszne. By³em bezduszny
wobec  samego  siebie,  t³amsi³em  w  sobie  moje  pragnienia,  ¿eby  dobrze
wype³niæ obowi¹zki. Nic mi nie grozi³o, ale z ty³u g³owy zawsze czai³a siê
my�l,  ¿e wszystko  to  stracê,  gdy  tylko  on  siê mn¹  znudzi. Nikt  inny  nie
traktowa³ mnie tam powa¿nie.

 A twój brat�
 Nie mam pojêcia. Rzadko go widywa³em, a tylko raz dostrzeg³em go

w towarzystwie innych ludzi. S³ysza³em czêsto, ¿e jest odludkiem, zadaje siê
z  odmieñcami,  dziwakami�  I  wtedy,  kiedy  przeje¿d¿a³em  z  ksiêciem,
zobaczy³em  go w³a�nie  z  takim  towarzystwem.  Ci¹gn¹³  za  sob¹  �ogonek
odrzuconych�. Kobieta, niska krêpa, ze sko�nymi oczami. Stary cz³owiek,
który wygl¹da³ jakby zupe³nie nie mia³ pojêcia gdzie jest. Bli�niêta, ch³opak
i dziewczyna, jacy� tacy wyko�lawieni, trzymaj¹cy siê za rêce. Sterczeli jak
s³upy soli, brat ssa³ kciuk u prawej d³oni, jak niemowlê, a przecie¿ móg³ mieæ
ju¿ ze dwadzie�cia lat. A na czele sta³ on. Wymizerowany, ledwie mog³em
go poznaæ, nawet wyci¹gaj¹c z pamiêci to jak wygl¹da³ gdy widzia³em go
kilka  miesiêcy  wcze�niej.  W¹t³y,  w  ³achmanach,  grubym  i  ciê¿kim,
przydu¿ym p³aszczu. Nie widzia³em w nim  tego  silnego cz³owieka, który
mówi³ mi �nie zostawiê ciê nigdy, Jo�.

Starzec uniós³ siê z ziemi. Otrzepa³ szatê z d³ugich zielonych w¹sów
trawy i niewielkich nasionek. Delikatnie zdj¹³ z ramienia biedronkê, która
wyl¹dowa³a tam gdy Joaquin mówi³. Jego twarz nie zdradza³a ¿adnych emocji
� patrzy³ smutnym wzrokiem w przestrzeñ ale niewiele brakowa³o, by jego
usta wygiê³y siê w delikatny u�miech. Kilkoma ¿wawymi ruchami przeszed³
pod wystêp skalny, który by³ pierwszym stopniem schodów. Joaquin po chwili
pod¹¿y³ tam za nim � uzna³, ¿e to co robi mê¿czyzna musi mieæ jaki� cel,
chcia³ poznaæ go, by móc u³o¿yæ sobie w g³owie wiêcej faktów.
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 Spróbuj wspi¹æ siê na górê. � rzuci³ cichym g³osem staruszek, patrz¹c
na ch³opaka tak, jakby to by³a naj³atwiejsza czynno�æ pod s³oñcem.

M³odzieniec wiedzia³, ¿e nie  ma wielkich szans na powodzenie, w gruncie
rzeczy rozs¹dnie by³oby odmówiæ, ale w g³osie, choæ ledwo s³yszalnym, by³o co�
tak  stanowczego,  ¿e  Joaquinowi  przysz³a  do  g³owy  niezbyt  m¹dra  my�l,
¿e na takie wezwanie odpowiedzia³by twierdz¹co nawet g³az.

Wyci¹gn¹³  rêce  do  góry  by  chwyciæ  za  kamienist¹,  szorstk¹  krawêd�,
w miejscu gdzie nie pokruszy³a siê mocno. Opar³ nogê na niewielkim wg³êbieniu,
spróbowa³ podnie�æ siê i wczo³gaæ na górê. By³ ca³kiem silny, ale ku w³asnemu
zaskoczeniu, nie móg³ ruszyæ siê nawet o milimetr. Czu³ siê zupe³nie tak, jakby
co� ci¹gnê³o go w dó³ za nogi, co� niezwykle silnego. Trudzi³ siê i poci³ d³ugo,
nie  daj¹c  za  wygran¹.  Dopiero  po  kilku  minutach,  które  mog³y  byæ  nawet
kilkunastoma (albo czasem znacznie d³u¿szym, o ile w obliczu nieskoñczono�ci
i wieczno�ci, pojêcie czasu mo¿e w ogóle istnieæ) uda³o mu siê przerzuciæ nogê
i obracaj¹c, wtoczyæ na kolejny stopieñ. Zmru¿y³ oczy le¿¹c na wznak. By³ ca³y
mokry.

Starzec  ju¿  sta³  obok  niego.  Joaquin  nie widzia³,  w  którym momencie
mê¿czy�nie uda³o siê dokonaæ tej trudnej sztuki, nie mia³  te¿ pewno�ci, czy zrobi³
to w  sposób mo¿liwy do  pojêcia  dla  cz³owieka  � wygl¹da³ wci¹¿  tak  rze�ko,
jak tylko mo¿e wygl¹daæ wiekowa osoba. Nie zmêczy³ siê ani trochê.

 Ja� Jak mój brat da³ radê tu wej�æ? Przecie¿ to niemo¿liwe�
Staruszek cmokn¹³ po czym pochyli³ siê i obj¹³ swoj¹ ko�cist¹, wê�last¹

d³oni¹, nadgarstek Joaquina. Pomóg³ mu wstaæ i otar³ mu pot z czo³a.
 A co je¿eli powiedzia³bym ci, ¿e on wchodzi³ na te schody ju¿ od dawna?
 Jak to? O czym ty mówisz?
Wyci¹gn¹³ z kieszeni  laseczkê i narysowa³ w powietrzu dziwny kszta³t.

Chwilê pomrucza³ niezrozumia³e, brzmi¹ce jak obcy jêzyk, s³owa, po czym jego
twarz (teraz zarumienion¹ i okr¹g³¹) rozja�ni³ blask spokoju i pewno�ci.

  Ta,  jak  j¹  nazwa³e�,  grupka  odmieñców,  to  w³a�nie  jego  przyjaciele.
To o nich pyta³ od razu po przybyciu tutaj. Czy nie wydaje ci siê to znamienne?

Joaquin nie wiedzia³ co na to odpowiedzieæ. W istocie, nie pomy�la³
nawet o tym, by dowiedzieæ siê co mówi³ o nim brat. Nie mia³ pewno�ci, czy
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w ogóle o nim wspomina³. Czy jednak by³o mo¿liwe, by  nasze serca oddali³y
siê  od  siebie  tak  bardzo,  ¿e  w  ostatecznym  momencie  móg³  o  mnie
zapomnieæ,  pyta³  siê  w  duchu  z  ¿arliwo�ci¹,  przepe³nion¹  uczuciem
opuszczenia i samotno�ci.

 Tam na górê, do raju, wchodz¹ tylko ludzie spe³nieni. Tacy którzy
zachowali siê jak nale¿a³o, przeszli przez swoje ¿ycie niekoniecznie drog¹
³atw¹, ale t¹, któr¹ podpowiada³o im sumienie. Twój brat to w³a�nie uczyni³.
Dlatego ju¿ teraz mieszka tam, nad nami, setki, setki mil wy¿ej. I wydaje mi
siê, ¿e jest mu do�æ dobrze. Czasami oczywi�cie zagl¹da na dó³, obserwuje
swoich ukochanych, ale jestem pewny, ¿e nie spotkamy go tu.

Starzec przeszed³ na kolejny stopieñ: widok wdrapuj¹cego siê na ska³ê
sêdziwego cz³owieka o sprawno�ci sprê¿ystego dziecka, by³ bardzo osobliwy.
Kiedy stan¹³ ponad Joaquinem zdawa³o siê, ¿e zmieni³ siê w monumentalny
pomnik os³awionego mêdrca � z  jego skupionych oczu bi³a moc i opano
wanie, koj¹ce niespokojne my�li.

 Kiedy odszed³e�, obieca³ sobie, ¿e w ramach zado�æuczynienia tego,
¿e nie da³ rady ukierunkowaæ ciê na dobr¹ drogê, bêdzie wspiera³ ze wszyst
kich  swoich  si³  osoby  potrzebuj¹ce  pomocy.  Ta  korpulentna  kobieta,
o wschodnich rysach twarzy, by³a chora. Jej przera¿eni rodzice, gdy zobaczyli
¿e wygl¹da inaczej ni¿ inne dzieci, porzucili j¹ pod drzwiami ko�cio³a.  Przez
dziesiêæ lat mieszka³a w podziemiach �wi¹tyni, ale najwiêcej czasu spêdza³a
z twoim bratem. Rozmawia³ z ni¹, próbowa³ uczyæ podstawowych czynno�ci,
by mog³a sobie w jakikolwiek sposób poradziæ sama. Gdy zobaczy³ ¿e jest
to niemo¿liwe, po prostu zabra³ j¹ ze sob¹. Sta³a siê jego rodzin¹.

Joaquin patrzy³ na m¹drego staruszka z pó³ otwartymi ustami. Nie mia³
pojêcia o ca³ej tej historii. Jak mog³y do niego nie dotrzeæ wiadomo�ci o tak
wspania³ej postawie jego w³asnego brata? Czy to na pewno by³ on? Mo¿e
mowa o kim� innym? Przecie¿ dowiedzia³bym siê o tym w taki, czy inny
sposób  pomy�la³.

 Stary cz³owiek nie pamiêta³ niczego, gdy Domenico zauwa¿y³ go,
krêc¹cego siê wokó³ jego grz¹dek z dyni¹. Nie wiedzia³ jak siê nazywa, sk¹d
przyszed³.  Ka¿dego  dnia  po  ch³odnej  nocy,  w  leciwej  chatynce,  schodzi³
na dó³ i przedstawia³ siê twojemu bratu. Traktowa³ go jak obcego cz³owieka.
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Nie by³ �wiadomy tego, ¿e ju¿ go spotka³. A bli�niêta? Widzieli jak ich rodzicom
kat  �cina g³owy. Kolejne kradzie¿e  spowodowa³y,  ¿e wyznaczono za nagrodê
za ich schwytanie. Chciano wykonaæ standardow¹ w tej sytuacji karê � obciêcie
d³oni. Jednak cz³onkowie królewskiej stra¿y chcieli ukaraæ tak¿e niewinne dzieci.
Wywi¹za³a  siê  szarpanina  w  której  jeden  z  rycerzy  ucierpia³. Wtedy  wyrok
zmieniono. A to wszystko dlatego, ¿e oni po prostu nie mieli z czego ¿yæ.

 Dlaczego? � ch³opakowi wyp³ynê³o na jêzyk w³a�nie to jedno pytanie,
które wyrzek³ g³osem przepe³nionym bólem. � Dlaczego, skoro sam ledwo wi¹za³
koniec z koñcem, pomaga³ tym wszystkim ludziom? I czemu nie powiedzia³ mi
o tym, nie wspomnia³ s³owem? Przecie¿ móg³bym jako� pomóc�

 Dlaczego? � dobitnie powtórzy³ starzec. Choæ wci¹¿ nie podnosi³ g³osu,
Joaquinowi w³osy zje¿y³y siê na g³owie: poczu³ wstyd i ogromny ¿al. � Mówi³e�
o nich �odmieñcy�, widzia³e� ich  razem z nim i mia³e� ochotê odwróciæ g³owê,
wyrzec siê samego wspomnienia o tym spotkaniu. Czy kiedykolwiek da³e� mu
powód by móg³ my�leæ, ¿e zareagujesz na to, jak na cz³owieka przysta³o?

 Nie. Chyba nie. � przyzna³ Joaquin. W tym momencie mia³ wielk¹ ochotê
skryæ  siê  w  jakim�  skalnym  zakamarku.  Czu³  potworne  za¿enowanie  swoj¹
postaw¹,  poczucie  ¿e  pod¹¿y³  niew³a�ciw¹  drog¹,  przyt³acza³o  go  teraz
z podwójn¹ moc¹. Fala my�li znów uderzy³a.

Nie  tylko  zawiód³  brata.  Nie  okaza³  mu wsparcia,  nie  umia³  odnale�æ
w  sobie  takiej  si³y,  jak¹  odnalaz³  on.  Czy  kiedykolwiek  powiedzia³em  mu,
jak bardzo go ceniê i kocham, zastanawia³ siê ch³opak, na chwilê porzucaj¹c my�l
o  tym, ¿e nie stoi  tu sam. Odrzuci³  tê najczystsz¹, najbardziej bezinteresown¹
relacjê, jak¹ uda³o mu siê zbudowaæ, pozwoli³, by zamieni³a siê w proch. Ale nie
to, w tamtej akurat chwili, bola³o go najbardziej.

Bo zawiód³ równie¿ siebie. Chcia³ byæ taki jak Domenico, chcia³ po prostu
byæ dobrym cz³owiekiem. Ale nie podo³a³ temu. Nie obwinia³ siê za wybór innej
drogi ni¿ chcia³ jego brat � wybranie pasji, a porzucenie nauki by³o oczywi�cie
w  jakim�  sensie  zbagatelizowaniem  jego  wysi³ków,  ale  przecie¿  gdyby
wyt³umaczyli  to  sobie choæ  raz,  spokojnie  i bez ci¹g³ych  s³ownych potyczek,
wydarzenia mog³yby u³o¿yæ siê inaczej. Joaquin przekornie post¹pi³ wbrew woli
brata, mimo ¿e  sam nie uwa¿a³ wystêpowania przed koronowanymi g³owami
za  znacznie  bardziej  interesuj¹ce,  ni¿  pokazy  przed  zwyk³ymi  lud�mi.
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Ale z  czystej  z³o�liwo�ci  zgodzi³  siê na  to, wpêdzaj¹c  siê w kilkana�cie  lat  �
to  bardzo  dobre  okre�lenie,  wyszepta³  do  siebie  �  niewoli.  By³  oczywi�cie
cz³owiekiem z pe³nymi prawami, lecz przez swoje nieodpowiedzialne decyzje,
przez  to  ¿e  nie  potrafi³  odmawiaæ,  zapl¹ta³  siê w  lepkiej  sieci,  z  której  próba
ucieczki mog³aby  byæ  niebezpieczna.  Nie wystarczy³o mu  odwagi  by wróciæ
na w³a�ciwy tor, by znów staæ siê jedynym sternikiem swojego ¿ycia.  Nie da³
rady poprowadziæ go tak, by poczuæ ¿e jest na w³a�ciwym miejscu i by móc siê
spe³niæ.

Po wielu d³ugich latach, jego serce by³o puste. Nie by³o otoczone cierniami,
zatrute, by³o po prostu ja³owe. Zatraci³ kontrolê nad swoimi poczynaniami, biernie
odkre�la³ kolejne dni, pozwalaj¹c nie�æ  siê pr¹dowi. Co  jednak z  tego,  ¿e ¿y³
dostatnio, nie musia³ baæ siê o to czy wystarczy mu jedzenia, czy bêdzie mia³
gdzie spêdziæ noc, skoro pod pow³ok¹ udawanego szczê�cia � t¹ pow³ok¹, która
przez ca³y czas wydawa³a siê byæ prawdziwymi uczuciami � ba³ siê o swoje ¿ycie,
podporz¹dkowywa³ je komu� innemu nie z w³asnej woli.

I choæ Joaquin mia³ wygody, bogactwa, to tak naprawdê ubogi Domenico
lepiej  spo¿ytkowa³  zapisany mu  czas.  Pragnienie  oczyszczenia w³asnej  duszy
z  winy,  która  nie  by³a  jego  grzechem,  ukierunkowa³o  go  na  dzia³anie,  które
wype³ni³o go potem w ca³o�ci. Odnalaz³  szczê�cie  i  spe³nienie w pomaganiu.
Czyst¹ rado�æ i poczucie wewnêtrznego spokoju dawa³o mu dostrzeganie skutków
swoich dzia³añ, odci�niêtych na ¿yciu innych ludzi. Choæ by³ tylko cz³owiekiem,
dla nich, dla tych których wspiera³, by³ niczym istota boska. To dlatego nie mia³
¿adnego  problemu  z  dostaniem  siê  do  raju  szczê�liwych. Wtedy  te¿  Joaquin
u�wiadomi³ sobie, ¿e on sam nie mo¿e tam wej�æ. Zetkniêcie z t¹ prawd¹ by³o
dla niego bardzo bolesne � wszak na pocz¹tku my�la³ tylko, ¿e to pocz¹tkowa
trudno�æ, która pó�niej minie � ale czu³ siê choæ odrobinê podbudowany tym,
¿e  wreszcie  zrozumia³.  Dostrzeg³  b³êdy,  choæ  nie  móg³  ju¿  ich  naprawiæ.
Teraz ju¿ p³aka³, gorzko, ale w pewien sposób oczyszczaj¹co.

 Wiêc co bêdzie ze mn¹?
Starzec  pochyli³  g³owê,  po  czym  zwróci³  siê  bezpo�rednio  do  niego,

tak cicho jak jeszcze nigdy do tej pory � szelest �d�be³ trawy zdawa³ siê t³umiæ
jego  s³owa.  Joaquin  poci¹ga³  nosem,  jego  oczy  i  twarz  b³yszcza³y w  �wietle,
od ³ez.
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  Na  razie  nie  mo¿esz  wej�æ  na  górê. Ale  nie  nale¿ysz  ju¿  do  �wiata
na dole. Tkwisz w �pomiêdzy�. Jak widzisz jest tu ca³kiem przyjemnie. Zawsze
jest  ciep³o,  jasno. U  schy³ku  ka¿dego  ziemskiego  stulecia wzgórza  zaczynaj¹
przez  kilka  ulotnych  chwil  mieniæ  siê  kolorami  têczy.  Czasami  minuty  bêd¹
d³u¿y³y  siê  tu  jak  lata,  a  niekiedy  wieki  ca³e  up³yn¹  miêdzy  twoim  jednym
a  drugim  mrugniêciem.  Bêdziesz  obserwowa³  to  miejsce  przez  d³ugi  czas,
ale   do samego czasu nie bêdziesz przywi¹zany. Kiedy wszystko siê skoñczy,
zacznie siê chwilê potem od pocz¹tku. W koñcu nadejdzie taki dzieñ, w którym
zauwa¿ysz,  ¿e  te  stopnie,  sta³y  siê  mniejsze.  Potem  wystarczy  wypatrywaæ
momentu w którym sam bêdziesz móg³ po nich wej�æ. Zapewniam ciê, ¿e twój
brat bêdzie tam na ciebie czeka³. Nie chcia³em byæ dla ciebie surowy wiêc proszê,
nie p³acz ju¿, to nie jest dla ciebie kara. Po prostu musisz nadrobiæ kilka ziemskich
zaniedbañ.

 Co mam tu robiæ? � zapyta³ niepewnym, ochryp³ym od emocji g³osem.
 Czekaj. Nied³ugo mo¿e pojawi siê kto�, kto tak jak ty bêdzie potrzebowa³

odpowiedzi. Udzielisz mu ich.
  Kiedy  ja  sam  nie  wiem  zbyt  wiele.  Zrozumia³em  to,  co  wydaje  siê,

chcia³e� mi przekazaæ, ale sk¹d bêdê mia³ pewno�æ, ¿e nie mijam siê z prawd¹?
¯e nie sprowadzê tego kogo� na z³¹ �cie¿kê?

 Nie ma z³ej �cie¿ki. Albo inaczej: nie ma takiej nieodpowiedniej �cie¿ki,
której wp³ywu nie wyma¿e czas, i z której nie ma powrotu na tê dobr¹.

 A co bêdzie z tob¹?
  Ja?  Ja  chyba  w³a�nie  doczeka³em  tego momentu.  Nadrobi³em  swoje

zaleg³o�ci.  Jestem  gotowy  by  przekroczyæ  tê  bramê, wysoko w  górze,  ponad
chmurami, bli¿ej gwiazd ni¿ ziemi. To w gruncie rzeczy dziêki tobie, dziêki temu
¿e mog³em przekazaæ ci to co sam kiedy� us³ysza³em. Obaj wy�wiadczyli�my
sobie przys³ugi. Jestem w gruncie rzeczy szczê�liwy, bo przed tob¹ ju¿ nie ma
z³a, jest tylko oczekiwanie na dobro. Ale mrok okrywa moje oczy i serce, kiedy
my�lê,  jak  brutalnie  zabrano  ciê  z  ziemi.  Mog³e�  mieæ  jeszcze  tyle  czasu,
by wszystko naprawiæ. Ale có¿ � spojrza³ znacz¹co w górê � niezbadane s¹ wyroki
które tam zapadaj¹. Bywaj, ch³opcze!

 Dziêkujê ci za wszystko� ja nawet nie wiem jak masz na imiê, jak ciê
tam kiedy� znajdê?
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Ale  starzec  wbiega³  ju¿  po  olbrzymich  stopniach,  energicznie,  jakby
roz�wietlony bij¹c¹ z jego �rodka m¹dro�ci¹.

A  Joaquin  sta³  przez  chwilê,  obserwuj¹c  imponuj¹cy  widok  wokó³.
Wzi¹³ g³êboki wdech � zadziwiaj¹ce, ¿e zosta³o mu co� jeszcze po poprzednim
etapie  ¿ycia  �  i  ruszy³  w  dó³,  do  miejsca,  w  którym  wszystko  siê  zaczê³o.
U³o¿y³ siê dok³adnie w tym miejscu, w którym siê przebudzi³, po czym rozpi¹³
kilka zatrzasków koszuli, rozchyli³ j¹, by poczuæ lekkie i ciep³e podmuchy wiatru
intensywniej. Le¿a³ tak, wci¹¿ z wilgotnymi oczami, lecz teraz jego usta zdobi³
delikatny u�miech. Pozna³ sens, i choæ sam nie mo¿e wykorzystaæ tej wiedzy,
jest w stanie pomóc komu� innemu. Jak Domenico czyni³ to ju¿ za ¿ycia.

�Nied³ugo  siê  zobaczymy�  wyszepta³  do  siebie  i  roze�mia³  siê  tak
serdecznie, jak nie robi³ tego od dawna.
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III nagroda w kat. m³odzie¿y

Dom tañcz¹cy w takt skrzypiec

Na  dworze  by³o  s³onecznie  i  tak  jasno,  ¿e  a¿  razi³o  w  oczy.  Zesz³am
ze schodów prowadz¹cych do gmachu szko³y, przesz³am skrzy¿owanie i uda³am
siê do biblioteki, która znajdowa³a siê na drugim koñcu miasta. Aby tam doj�æ,
musia³am przej�æ przez plac g³ówny pobliskiego szpitala. O tej porze dnia wielu
chorych wychodzi³o na dwór,  ¿eby choæ na chwilê zapomnieæ o  swoim bólu,
cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹ wolno�ci. Przechodz¹c przez �rodek placu poczu³am na
sobie  spojrzenia  pacjentów.  Trochê  zazdrosne,  trochê  smutne,  rozgoryczone.
Odwróci³am na chwilê g³owê w kierunku jednego ze spojrzeñ. Patrza³y na mnie
du¿e,  stalowoszare  oczy.  Na  g³owie  ¿ó³ta  chustka.  Blada  twarz  i  wystaj¹ce
obojczyki. Siedzia³a na wózku. Chyba chodzi³a kiedy� ze mn¹ do równoleg³ej
grupy na angielski.

Przez chwilê wpatrywa³am siê w ni¹, staraj¹c siê nie speszyæ. Po kilku
sekundach szybko odwróci³am wzrok i lekko potrz¹snê³am g³ow¹, jakby chc¹c
wymazaæ z g³owy jej obraz. Przyspieszy³am kroku i skrêci³am za róg budynku.
        *  *  *

W  bibliotece  pachnia³o  starym  papierem  i  kokosank¹. W  tle  szumia³a
klimatyzacja,  przez  co  ca³y  okr¹g³y  rok  by³o  tu  ch³odno.  Przy  biurku  obok
wej�cia siedzia³a kobieta w tlenionych blond w³osach, misternie nawijaj¹ca je na
palec jednej rêki. W drugiej, jak¿eby inaczej, trzyma³a komórkê. Jej usta przypo
minaj¹ce  usta  karpia  ¿u³y  gumê  balonow¹,  której  zapach  uderza³  ka¿dego,
kto tu wchodzi³.

 Pomóc w czym�?  zapyta³a ze znikomym zainteresowaniem w g³osie.
 Nie, obejdzie siê  odpowiedzia³am ch³odno, nie sil¹c siê na uprzejmo

�ci. I tak wiem,  ¿eby mi nie pomog³a.  Mogê wej�æ na zaplecze archiwalne?
  Wszystko  mi  jedno,  tylko  niczego  nie  zniszcz    odpowiedzia³a,

patrz¹c ponownie na wy�wietlacz ekranu.
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Kiedy  znalaz³am  siê miêdzy  rega³ami,  zaczê³am  szybko przebiegaæ
wzrokiem  po tytu³ach, delikatnie przeje¿d¿aj¹c ka¿d¹ ok³adkê palcami. Nie
by³o  tej,  której  szuka³am.  W  ostatniej  chwili  zobaczy³am  j¹.  Spryciula,
schowa³a  siê  na  samym koñcu. Wyjê³am  j¹  sprawnym  ruchem. Z po�pie
chem  otworzy³am  na  odpowiedniej  stronie  i  gwa³townym  poci¹gniêciem
wyrwa³am  jedn¹  z  kartek  i  niedbale  w³o¿y³am  do  kieszeni.  Od³o¿y³am
egzemplarz  na  pó³kê  i  wysz³am  jak  gdyby  nigdy  nic,  nie  odpowiadaj¹c
blondynce na �do widzenia�.

Tak bardzo nie chcia³am wracaæ do domu, ale ju¿ wystarczaj¹co d³ugo
przeci¹gnê³am limit siedzenia w kawiarni, ucz¹c siê francuskich koniugacji.
Z impetem otworzy³am drzwi. Ju¿ w korytarzu pachnia³o odgrzewan¹ pizz¹,
co kompletnie nie pasowa³o do osiemnastowiecznego budynku z  czerwonej
ceg³y z wie¿yczkami. Zdjê³am p³aszcz i rzuci³am na stertê innych. I tak nikt
ich nie sprz¹ta. Wbieg³am po krêtych schodach na górê i delikatnie zapuka
³am do pokoju mamy. Nikt siê nie odzywa³. To by³o do przewidzenia, wiêc
ostro¿nie otworzy³am drzwi. Mama siedzia³a  w ogromnym fotelu. By³a tak
krucha i drobna,  ¿e wygl¹da³a jak dziecko.

 Cze�æ, mamo � powiedzia³am cicho i podesz³am do niej.
 Cze�æ, s³oñce odpowiedzia³a z udawany entuzjazmem.
 Jak siê czujesz?
  A  wiesz,  tak  jako�  dziwnie,  jak  zawieszona  pomiêdzy  stanami,

wiesz ni to ¿al , ni to smutek , tak trochê to jednak jakby euforia�
 Mamo, bra³a� leki?
 T¹ niebiesk¹ i czerwon¹ tabletkê tak, tej ¿ó³tej nie wziê³am, bo tak

jako�� nie mia³am ju¿ si³y, to wszystko i tak nie ma przecie¿ sensu�
 Chcesz, ¿ebym ci co� zagra³a?  zapyta³am z trosk¹.
  Jak  sobie  chcesz,  kochanie    odpowiedzia³a  i  spojrza³a  na  mnie,

staraj¹c siê ukryæ ból.
Podesz³am  do  szafy  i  wyjê³am  skrzypce.  Stanê³am  obok  fotela

i zaczê³am graæ, najpierw cicho i delikatnie, potem coraz mocniej, jakbym
chcia³a wykrzyczeæ wszystkim, ¿e z takiej mamy to nie mam nic. Po co mi
takie widmo, które czasami nawet nie pamiêta, jak mam na imiê.
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Gdzie mama, która czeka z gulaszem, która pyta siê, co tam w szkole,
która kupuje nowe kolczyki?! Tak¹ mamê ostatnio mia³am dwa lata temu.
Od tamtego czasu praktycznie nie mam mamy. Zreszt¹ z tat¹ nic lepiej.

Mama nawet nie zorientowa³a siê, ¿e skoñczy³am graæ. Szkoda. Kie
dy� klaska³a. To ona zarazi³a mnie pasj¹ do skrzypiec. Kiedy� sama gra³a
w operach,  teraz nawet nie dotyka instrumentu. My�la³am, ¿e jak bêdê jej
gra³a, to potraktuje to jako formê terapii. Jak na razie nieskutecznej. Od³o¿y
³am instrument do szafy i spojrza³am na mamê. Spa³a. Przykry³am j¹ kocem
i  zesz³am  do  kuchni.  Tata  siedzia³  przy  blacie  sto³u  z  nosem w  laptopie.
Otworzy³am  lodówkê. W  �rodku  by³  karton  mleka,  trzy  jajka  i  pude³ko
z po³ow¹ pizzy w �rodku.

 Chcesz kawa³ek?   zapyta³am.
 Mhm    chrz¹kn¹³,  nieobecny. Gêst¹  ciszê przerwa³ d�wiêk  smsa.

Tata spojrza³  na wy�wietlacz i u�miechn¹³ siê. Gdy postawi³am przed nim
talerz, szybko schowa³ telefon do kieszeni. Usiad³am przed nim.

  Jak  jej  na  imiê?    zapyta³am,  staraj¹c  siê  ukryæ  dr¿enie  g³osu
i zabrzmieæ obojêtnie.

 To znaczy?  A jednak. Chcia³ siê bawiæ w te gierki.
 To znaczy ona � wskaza³am g³ow¹  jego kieszeñ. Tata  spojrza³ mi

prosto w oczy. Na jego twarzy malowa³ siê ból. Przez chwilê chcia³am mu
uwierzyæ, ale szybko siê otrz¹snê³am.     No?  ponagli³am go. Przez chwilê
by³o widaæ  jego wahanie,  ale widocznie  nie  by³o  ono  na  tyle  silne,  ¿eby
wywo³aæ w nim resztki przyzwoito�ci, bo odpowiedzia³:

 Judyta.
W tym momencie wsta³am. Odnios³am talerz do zlewu i bezceremo

nialnie  trzasnê³am  drzwiami. Wesz³am  na  schody  prowadz¹ce  na  strych,
a potem na dach. Czeka³ ju¿. Siedzia³ przy jednym z kominów.  Na ramio
nach mia³  niedbale  zarzucon¹  bluzê,  która  przykrywa³a  tsihrt  z Nirvan¹.
Jego gêste, ciemne w³osy rozwiewa³ wieczorny wiatr. Gniewko mieszka³ tu¿
obok mojego domu, �ciana w �cianê. Paradoksalnie mieszkali�my pod jed
nym dachem. Podesz³am do niego  i  usiad³am zaraz obok,  opar³am g³owê
na jego ramiê. Pachnia³ jak zawsze miêt¹ z lekk¹ nut¹ �wie¿ego prania.
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S³oñce przed nami zachodzi³o, tak jak co dzieñ, zostawiaj¹c za sob¹
krwawy �lad na niebie. Nasza z³ota godzina.

 Co tam?  stara³am siê, by s³owa zabrzmia³y beztrosko, ale chyba mi
nie wysz³o, bo Gniewko wzi¹³ moj¹ twarz w d³onie i odwróci³ w swoj¹ stronê.

 No, co jest?  zapyta³ z trosk¹ .
 Nic  uciê³am krótko i szybko wyrwa³am g³owê z jego r¹k.
 Jak nic. Przecie¿ widzê.
Czy przed tym cz³owiekiem nic siê nie ukryje? Westchnê³am i spoj

rza³am prosto w te ciemne jak niebo noc¹ oczy.
 Mój ojciec w³a�nie mi powiedzia³ prosto w  twarz, ¿e nas zdradza

 powiedzia³am niby od niechcenia,   maskuj¹c ból. Mam ju¿ dosyæ lito�ci
na co dzieñ.

Gniewko nic nie powiedzia³. Przytuli³ mnie mocniej, a ja sprawi³am,
¿e jego rêkaw by³ mokry i brudny od czarnych smug.
                      *  *  *

Sobota. Nowy dzieñ, nowy start. Mo¿e w³a�nie dzi� zbawiê �wiat. Nigdy
nie jest za wcze�nie. Jezus mia³ tylko 33 lata.  Promienie s³oñca leniwie wêdro
wa³y po moich zas³onach. Poduszka tak miêkka, nie chcia³a wypu�ciæ z objêæ.
Ju¿, ju¿ mia³am przewróciæ siê na drugi bok, gdy us³ysza³am jak kto� wchodzi
do  domu.  Z  oci¹ganiem  za³o¿y³am  szlafrok  i  zesz³am  na  dó³.  W  drzwiach
sta³ Iwo.

 Cze�æ, siostra  podszed³ i cmokn¹³ mnie w policzek.  S³uchaj, zrobisz
mi  pranie?  Tu  masz  worek.  Wiesz,  mam  tak  ma³o  czasu  na  tych  studiach,
a ty chyba i tak nie mia³a� ¿adnych planów, co? Odwdziêczê siê. A jak mama?
Lepiej, gorzej? No có¿, trzeba ¿yæ nadziej¹. Dobra muszê lecieæ, m³oda. Na razie
 krzykn¹³ ju¿ zamykaj¹c drzwi.

W  tym  domu  chyba  nikt  siê  ze  mn¹  nie  liczy.  Wesz³am  do  ³azienki
i wrzuci³am zawarto�æ worka do pralki. Dorzuci³am  jeszcze kulki waniliowe,
te które tak lubi Iwo. A niech ma.

Gdy wysz³am z ³azienki wpad³am na najm³odsz¹ z naszej super rodzinki.
 Klara, pomó¿ mi z t¹ chemi¹. Ja nie ogarniam  jêcza³a i zawodzi³a, jak

zawsze, gdy chcia³a co� wyprosiæ.
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 Pamela, nie teraz. Chcia³am jeszcze pospaæ.
 Ale Iwo  i  tak ciê obudzi³,  to  ju¿ nie ma znaczenia. No we�.  I  tak nie

za�niesz. A ja mam sprawdzian w poniedzia³ek.
 Chod�   zgasi³am �wiat³o w ³azience i podrepta³am za Pamel¹ do jej

pokoju. T³umaczenie  jej  chemii  nie  jest  rzecz¹  ani  ³atw¹,  ani  przyjemn¹.
Ale je¿eli ja jej nie pomogê, to nikt  inny tego nie uczyni,  choæ nasz tata jest
lekarzem. Tak w³a�nie wygl¹da wspieraj¹ca siê rodzina. Powinnam gdzie�
o tym napisaæ.

Przy obiedzie, o  ile mo¿na tak nazwaæ dwudniow¹ pizze, my�la³am
o Gai. Znamy siê ju¿ bardzo d³ugo. Kiedy� mieszka³a ulicê obok. Przez jaki�
czas siê nawet przyja�ni³y�my,  ale pod koniec podstawówki pok³óci³y�my
siê  o  co�.  Nawet  nie  pamiêtam  ju¿  o  co.  Znaj¹c  siebie,  pewnie  o  jak¹�
b³ahostkê. Od tamtej pory widywa³y�my siê tylko na dodatkowym angiel
skim, udaj¹c, ¿e siê nie znamy. Niedawno Pamela co� wspomina³a, ¿e Gaja
zachorowa³a na bia³aczkê. I faktycznie po kilku tygodniach przesta³a cho
dziæ na zajêcia, nie widywa³am jej w naszej ulubionej kawiarni. Ostatnio gdy
j¹  widzia³am,  odnios³am wra¿enie,  ¿e  patrzy  na mnie  �mieræ. Wstyd mi,
¿e tak my�lê� Ale moja ma³a, kochana Gaja�

Dzi�  s³oñce  zachodzi³o  bardziej  na  ró¿owo,  a  w  powietrzu  czuæ  by³o
zapach mokrych li�ci. Gniewko siedzia³ tym razem tu¿ przy krawêdzi. Ostro¿nie
przycupnê³am obok i g³êboko westchnê³am.

 Ucieknijmy gdzie�. Mo¿e Nowa Zelandia? Albo Tajlandia? Albo nie,
lepiej Tanzania, tam nas nie znajd¹. Wyrzuci³am z siebie jednym tchem. Gniew
ko    spojrza³  na  mnie  oczami  pe³nymi    zrozumienia.  Chwyci³  mnie  za  rêkê,
a ja znów opar³am siê o jego ramiê. I tak oboje trwali�my w tej symfonii �wiata,
który siê nami bawi³a, jakby�my byli wypchanymi lalami.
                  * * *

W  szpitalu  zawsze  pachnie  specyficznie.  Jakby  czysto�ci¹  i  chorob¹
jednocze�nie,  o  ile  taki  zapach w ogóle  istnieje. Nienawidzê klimatu  szpitali.
Po  prostu  nie  znoszê�  ale muszê  to  zrobiæ.  Stajê  pod  drzwiami  pokoju  216
na oddziale onkologicznym. Pukam i bez zgody wchodzê. Jest. Le¿y na ³ó¿ku,
czytaj¹c ksi¹¿kê, chyba �Igrzyska �mierci�.
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 Hej  mówiê nie�mia³o.
 Hej  odpowiada z nieskrywanym zdziwieniem.
 S³uchaj, Gaja, nie ma ciê ju¿ kawa³ czasu na angielskim. Mam dla ciebie

kserówki, mogê do ciebie wpadaæ raz w tygodniu i wszystko ci przekazywaæ.
W koñcu,  gdy kiedy� polecisz do  tej  swojej Kalifornii  ,  to musisz umieæ  co�
mówiæ, nie? No , to bêdê jutro, gdzie� o pi¹tej, a teraz masz na razie te zadania
z czasowników modalnych. To do jutra  szybko powiedzia³am i wysz³am.

Nie  chcia³am  daæ  jej  szansy  na  odpowied�.  Jakiekolwiek  wyja�nienia
s¹  zbêdne. Wychodz¹c,  k¹tem  oka  dostrzeg³am  jej  u�miech.  S³aby,  bo  s³aby,
ale  by³.  Da³am  tej  dziewczynie  nadziejê,  któr¹  prawdopodobnie  zabieraj¹
jej ka¿dego dnia.

Wracaj¹c do domu wst¹pi³am do pani Marii. To urocza staruszka, która
kiedy� by³a  aktork¹. Teraz  strasznie  cierpi  na  reumatyzm, wiêc  staram  siê  jej
pomóc,  jak  tylko  mogê.  Ka¿da  sekunda  jest  warta  jej  opowie�ci  z  planów
zdjêciowych. To  jak  odtwarzanie  kasety  z wyciêtymi  scenami wielu  znanych
filmów. Wszystkie  afery,  romanse  i  przekrêty,  zebrane w  jednej ma³ej g³owie
pani Marii. Chocia¿ woli, gdy mówi siê do niej Marija albo Mary�ka.

 Dzieñ dobry ! krzyknê³am od wej�cia, stawiaj¹c siaty pe³ne zakupów
na pod³odze w kuchni.  Mo¿e ugotowaæ pani obiad, jak ju¿ jestem, co? Pomido
row¹ zrobiê, co pani my�li?

 Ale¿ dziecko, daj¿e spokój. Chiñszczyznê sobie zamówiê. Netflixa sobie
puszczê  i wieczór  jak  ta  lala. Co  ty my�lisz,  ¿e  ten  reumatyzm co�  zmienia?
Klarcia,  pamiêtaj,  limity  s¹  tylko  w  naszych  g³owach.  No  ju¿,  uca³uj  mnie
na po¿egnanie i leæ do niego. Czeka ju¿ na pewno.  A , a jutro jak bêdziesz robiæ
zakupy,  jab³ek kup, to mo¿e w koñcu ruszê siê z kanapy, upiekê co�. No ju¿,
pa pa kochanie, pa pa.

I na tym moja wizyta u pani Marysi siê skoñczy³a. Rozpakowa³am jeszcze
tylko zakupy

i wysz³am na ch³odne powietrze jesiennego dnia. Wiatr przyjemnie sma
ga³  czerwone  policzki.  W³osy  wirowa³y  wokó³  g³owy,  zas³aniaj¹c  drogê.
Czuæ by³o nadchodz¹c¹  zimê. Ca³y  �wiat  powoli  zapada³ w  sen,  pogr¹¿a³  siê
w nostalgii� jakby w depresji� jak mama.
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Gdy wchodzi³am na dach, dostrzeg³am w k¹cie strychu lustro. Mimo
wolnie cofnê³am siê  i podesz³am do niego. Tafla by³a  lekko przykurzona.
Z³ota  rama  lekko  pordzewia³a  miejscami.  Popatrza³am  na  swoje  odbicie.
Przede mn¹  sta³a Klara. Klara,  która  czasem ma wra¿enie,  ¿e  nie  potrafi
oddychaæ. ¯e siê topi. Mówi sobie: wdech i wydech, ale czy to co� zmienia.
Chyba  nie. Tak  kr¹¿y wokó³ wszystkich. A wa¿na  jest  tylko  dla  jednego
cz³owieka na calutkim �wiecie. Kiedy ona siê tak pogubi³a? Kiedy zaczê³a
byæ fizycznym telefonem zaufania i ko³em Caritasu jednocze�nie? Ona siê
spala. Ta dziewczyna w lustrze spala siê dla innych.

Tego  popo³udnia  s³oñce  jakby  chcia³o  siê  popisaæ,  �wieci³o  we
wszystkich odcieniach z³ota. Gniewko ju¿ siedzia³ i czeka³. Mój Gniewko.
A ja, jak zawsze usiad³am obok i opar³am g³owê o jego silne ramiê.

 Klara, to nie mo¿e tak d³u¿ej trwaæ. Kim ty jeste�? Kiedy ostatnio
spa³a�?  Ca³ymi  dniami  robisz  z  siebie wolontariuszkê,  latasz  po mie�cie,
non  stop  co�  robisz,  ogarniasz.  Dziewczyno,  daj  spokój�  proszê    by³
naprawdê przejêty. Lekko g³aska³ mnie  po policzku, a  lekki grymas zmar
twienia wykrzywi³ jego twarz. Zawsze siê o mnie troszczy³.

  Kiedy  ostatnio gra³a� na skrzypcach?  zapyta³ wyzywaj¹co  tak
naprawdê gra³a�, z w³asnej woli, dla tylko i wy³¹cznie swojej przyjemno�ci?
Klara, ja nie mogê ciê straciæ!

Teraz  nasze  czo³a  siê  styka³y,  a  ja  czu³am,  jak  Gniewko  g³êboko
oddycha.

 Kiedy�, gdzie� przeczyta³am, ¿e aby wype³niæ ludzkie serce, wystar
czy  walka  prowadz¹ca  ku  szczytom.  Ja  im  nie  pomagam    podnios³am
na  Gniewka  oczy  i  spojrza³am  na  niego  z  odwag¹.    Ja  o  nich  walczê.
Ka¿dego dnia�.

 A kto zawalczy o ciebie�.?
                                                                              Oliwia Lejman
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I nagroda w kat. doros³ych

List pierwszy
[z cyklu: Trzy listy z epilogiem]

Geehrter Herr Keller!
Moi rodzice nie zechc¹
Spotkaæ siê Panem by przyj¹æ
Przeprosiny i wyrazy ubolewania
O¿ywiaj¹ ból i rozpacz
Niewygas³e po stracie
Dzieñ za dniem, latami
Na pamiêæ wolno opada py³
Cofn¹æ siê nie da � to czas
Kryje warstwami igliwia mogi³y
Ludzi wyrwanych ze snu
Bez zbêdnych pytañ
Jesienn¹ noc¹ wydanych
W ciemnym lesie
�mierci.

                   Piotr Nowak
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List drugi
[z cyklu: Trzy listy z epilogiem]

Geehrter Herr Keller!
Zgoda wiêc, zaprowadzê Pana
Gdzie ich wleczono spêtanych
Powiodê �cie¿kami znaczonymi
Strachem i cierpieniem bliskich
Sta³ tu z dymi¹c¹ luf¹ mausera
Pañski dziadek przed moj¹ babk¹
Patrz¹c jak ulatuje powoli ¿ycie
Przez ten niewielki, przecie¿, otwór
W we³nianym, br¹zowym swetrze
Który dosta³a dwa lata wcze�niej
Na czterdzieste czwarte urodziny
Od szczup³ego, siwiej¹cego mê¿a
Mi³ego le�nika, którego z innymi
Trzydzie�ci metrów dalej zasypano
W czu³ych objêciach korzeni
Okaleczonych ³opatami.

                               Piotr Nowak
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List trzeci
[z cyklu: Trzy listy z epilogiem]

Geehrter Herr Keller!
Proszê przyjechaæ jesieni¹
Dotkn¹æ pni starych sosen
Niemo patrz¹cych na to z³o
Po którym zosta³y stosy trupów
Relikwie wyjmowane po latach
Z p³ytkich do³ów pod mchem
Niezagojone rany na spêkanym szkle
Okulary zmia¿d¿one ciosem kolby
W ch³odny listopadowy poranek
Powietrze by³o ciemne i tak gêste
Jak tê¿ej¹ca brunatna posoka
Której �lady znalaz³ Pan
Na rêkawie munduru przodka
I na jego sumieniu.

                                 Piotr Nowak
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Epilog
Wnuk dziarskiego scharführera z Wuppertalu
Pierwszego dnia nie powiedzia³ niczego
Po niemiecku, sumiennie kartkowa³
Gruby s³ownik Langenscheidta
Patrz¹c w oczy szepta³ ledwie
Z  powag¹  polskie  s³owa
Nim wypowiedzia³ wa¿y³
My�li, jak stare grzechy
Przez kolejne dwa dni
Kiedy�my wieczorem
Wracali z tego lasu
P³aka³ nieustannie
Herr  Keller

    W Pia�nicy

Piotr Nowak
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II nagroda w kat. doros³ych

Za d³ugie na haiku�
Za ma³o, by kochaæ�

Rano ostatnie æmy k¹pi¹ siê w rosie
Ostro¿na mg³a g³aszcze zdrêtwia³e uczucia
Nieszczelny pojemnik s¹czy zastyg³e u�miechy 
To serce

W poszukiwaniu straconego czasu�

Szperam w cudzych my�lach
Znajdujê klucze rozdzia³ów
Przewracam niecierpliwie
Klepsydrê bram do alternatyw �wiata
Wp³ywam w g³¹b puszek Pandory
P³awiê w odmêtach zakazanej wiedzy
Czytam�
A Ty co robisz, aby wype³niæ ludzkie serce?
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Jestem zdobywc¹ szczytów�

Codzienny maraton s³ów
Zape³nia mi puchar naparstków rozmowy
Woda sylab przelewa siê przez palce ulotno�ci przegrywanego
wspólnie czasu
Jestem prawdziwym mistrzem zdech³ych poranków
utopionych w hektolitrach samotnej kawy
Dostajê medal niechêci od Ciebie od poniedzia³ku do pi¹tku
W sobotê niedzielê i �wiêta wype³niasz mnie namiastk¹
p³ytkiego mi³owania

Stojê teraz przed Tob¹ na podium naszej codzienno�ci
Jak szczotka do zamiatania Himalajów dziurawych
asfaltowych ulic
Powiedz co� do mnie jak do Cz³owieka
¯ebym nie zgubi³ drogi na szczyt
Nie traktuj jak yeti codziennego bytu
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III nagroda w kategorii doros³ych

Wejherowo
podobno w cz³owieku zmienia siê wszystko co siedem lat
komórka po komórce
to cz³owiek
co dopiero miasto
w pamiêci
zwyczajnie
kurczy siê
co roku bardziej
rzeczywi�cie
te same kamienice
uliczka
fara
fontanna
kamieñ w parku
mniejsze

podobno w cz³owieku zmienia siê wszystko co siedem lat
komórka po komórce
rzeka Cedron
tak¿e mo¿na powiedzieæ
po arabsku
hebrajsku
polsku i kaszubsku
nie jest to jednak zawsze
ta sama woda
ta sama ksiêga
to samo miasto
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czego szukam tutaj
na placu Jakuba Wejhera
smaku chleba
z nieistniej¹cej od dawna piekarni
otrzymuje w zamian
konfitowan¹  kaczkê
z widokiem na ratusz
wiele rzeczy toczy siê
inaczej ni¿
gdybym wiedzia³

gdybym teraz nie zamówi³
tej kaczki z kluskami
nie zjad³  na deser Panna Cotty
nie wypi³ dodatkowo trzech kieliszków
wina domu
byæ mo¿e by³bym l¿ejszy
i móg³bym powtórzyæ
dowolny wyczyn z m³odo�ci

na przyk³ad
wej�æ na g³owê
pomnika
patrona miasta
jeszcze  wy¿ej
ponad
ko�ció³ franciszkanów
park
kapliczki
dworzec
linie kolejow¹
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tysi¹ce kilometrów torów
miast
porzuconych
mijanych
osób
zgubionych
wierszy

teraz muszê jednak
jedynie
ui�ciæ rachunek
wyj�æ i ruszyæ
w stronê dworca

nie odwrócê biegu rzeki Cedron
biegunów ziemi
zdarzeñ
podobno w cz³owieku zmienia siê wszystko co siedem lat
co dopiero w ¿yciu
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Baronato Quattro Bellezze
wybieraj¹c
anonimowo�æ t³umu
doskona³¹ obojêtno�æ
metra
kolejkê do kasy
gotowy na rzeczy ma³e

Super Nikt
manifestuje
spokojny oddech
jako akt odwagi

o czym my�la³em
w Complesso Del Vittoriano
na wystawie
prac Edwarda Hoppera
odpoczywaj¹c
na designerskim szezlongu
z miêkkiego filcu
w kszta³cie kamienia
obserwuj¹c przez okno
wycieczkê turystów
zwiedzaj¹cych Forum Romanum
przypomnia³em sobie
swój pierwszy wiersz
o Odysie
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czym s¹ pierwsze do�wiadczenia wobec ostatecznych

chcia³bym to wszystko
jako� wyt³umaczyæ
przed sob¹
korzystaj¹c z interpunkcji bezradno�ci
nagiego przecinka
�renicy kropki
zanim u³o¿ê siê w znak zapytania

znalaz³szy jak to mówi¹
cich¹ przystañ
przy Via di Panico
w �rodku Wiecznego Miasta
Super Nikt
jak Jonasz

æwiczy na przysz³o�æ
swoj¹ odpowied�
spokojny oddech
jako akt odwagi

jeszcze chcia³bym odrzuciæ od siebie
wszystkie te niepotrzebne
drzazgi wspomnieñ
s¹ tak bardzo zajmuj¹ce
¿e mo¿na  by nie zauwa¿yæ
nie doceniæ teraz
smaku wina
parmezanu
z pikantnym d¿emem pomarañczowym
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welurowej samotno�ci
braku lêku

naprawdê jest to
smakiem ¿ycia
esencj¹ nocy
chwil¹
w której czuje siê
wybrañcem bogów
bêd¹c go�ciem
Baronato Quattro Bellezze

Baronato Quattro Bellezze
  Via di Panico Roma

03.2017
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Go³êbie serce
mój syn o go³êbim sercu
opowiedzia³ mi  sen
o królowej go³êbi
która pozwoli³a mu
dotkn¹æ siê
pod skrzyd³em

co czu³ dotykaj¹c
puchu
nie wiem

mo¿e to
co wtedy
podczas
pierwszych spacerów
z przyjació³k¹

tacy powa¿ni

co jednak ja
mogê wiedzieæ
o z³otych warkoczach
i rozmowach
jak pierwsze wiersze
jak sen o królowej go³êbi
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teraz
rodzice tej dziewczynki
siê rozwiedli
ona te¿ wyprowadzi³a siê
na przedmie�cia daleko
rozmawia³em z jej matk¹

pan nie rozumie co my przechodzimy

czy rozumiem
co czuje mój syn
kiedy
wieczorem
ubiera siê i
wychodzi do parku

5.
zabieraj¹c ze sob¹
czerstwy chleb

to chyba nie jest najlepsza pora
na karmienie ptaków

zreszt¹ i tak
w naszym parku
od dawna nie widzia³em
go³êbi
mo¿e wyp³oszyli je
budowniczowie nowego osiedla
a mo¿e sta³o siê jeszcze co� innego
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patrz¹c przez okno
jak spaceruje z tym chlebem
wierzê jednak ¿e warto
to robiæ
towarzysz¹c mu
w oczekiwani
na królow¹ go³êbi
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Okiem jurora

Mottem 13. edycji konkursu Powiew Weny by³ cytat z twórczo�ci Alberta
Camus �by wype³niæ ludzkie serce, wystarczy walka prowadz¹ca ku szczytom�
Jak  co  roku  konkurs  og³osi³a  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im. Aleksandra
Majkowskiego w Wejherowie. Odbywa siê on pod patronatem Prezydenta Miasta.
Ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do debiutantów, jak i autorów
z dorobkiem literackim, mieszkaj¹cych na terenie województwa pomorskiego.

W  tegorocznym  konkursie  wziê³o  udzia³  55  osób.  Nades³ane  prace
podzielono na dwie grupy wiekowe. Pierwsza skierowana do m³odzie¿y w wieku
od 16 do 19 lat, druga do doros³ych powy¿ej 20 lat. Uczestnicy konkursu mogli
wybraæ miêdzy proz¹ a poezj¹. W kategorii literatury m³odzie¿owej, gromadz¹cej
zarówno  poezjê,  jak  i  prozê,  wziê³y  udzia³  22  osoby. W  kategorii  literatury
doros³ej jury zapozna³o siê z 19. zestawami poetyckimi i 14. opowiadaniami.

Okaza³o  siê,  ¿e  has³o  autorstwa Alberta  Camusa  jest  bardzo  pojemne
znaczeniowo. Przekaz sugeruj¹cy walkê z przeciwno�ciami losu, w ¿aden sposób
nie ogranicza³ wyobra�ni autorów nades³anych prac. Charakteryzowa³y siê one
du¿¹ ró¿norodno�ci¹ gatunkow¹. Jury mia³o do czynienia z m.in. opowiadaniami
fantastycznymi (od fantazy do SF), spo³ecznoobyczajowymi, krymina³ami oraz
opowie�ciami historycznymi.

  W  grupie  m³odzie¿owej  jednoznacznie  zwyciê¿y³a  proza.  Byæ  mo¿e
poezja  jest  w  m³odym  wieku  sztuk¹  bardziej  wymagaj¹c¹  i  trudniejsz¹
do literackiego zrealizowania. Nie tylko przecie¿ wra¿liwo�æ i emocje decyduj¹
o dobrym wierszu. Wa¿na jest tak¿e technika, rytm, wersyfikacja, odpowiednie
stosowanie  rymów.  Wszelkie  awangardowe  pomys³y,  powinny  opieraæ  siê
na  rzetelnej  wiedzy  teoretycznej. W  tegorocznej  edycji  konkursu  zabra³o  tej
lirycznej  iskry,  która  sk³oni³aby  jury  do  nagrodzenia  którego�  z  poetyckich
zestawów. Tym razem propozycje prozatorskie okaza³y siê ciekawsze.

Powiew Weny 2018 83



Pierwsz¹ nagrodê  zdoby³a Paulina Melcer  za opowiadanie,  pt.�Niebo�.
Jest  to  z  pewno�ci¹  najlepiej  napisany  tekst  w  kategorii  m³odzie¿owej.
Charakteryzuje  go  wnikliwa  obserwacja  realcji  miêdzyludzkich.  Postacie
literackie s¹ psychologicznie wiarygodne. Problem kryzysu mi³o�ci jest g³ównym
tematem tego tekstu. Dojrza³o�æ literacka jego g³ównym atutem.

Drugie miejsce otrzyma³ Adam Terlikowski za opowiadanie, pt. �Sens�.
To przypowie�æ, której akcja dzieje siê w za�wiatach. Schlebianie w³adzy kosztem
braterskiej przyja�ni, powoduje duchowy upadek bohatera. U�wiadomienie sobie
tego  mo¿e  byæ  pocz¹tkiem  wewnêtrznej  przemiany,  która  umo¿liwi  drogê
na szczyt. Przes³anie opowiadania trafnie nawi¹zuje do motta konkursu.

Trzecia nagroda trafi³a w rêce Oliwii Lejman za utwór, pt. �Dom tañcz¹cy
w takt skrzypiec�. Bohaterk¹ opowiadania jest m³oda empatyczna osoba wra¿liwa
na  cierpienia  innych.  Celem  jej  ¿ycia  jej  pomoc  innym.  Zapomina  jednak
o  w³asnych  potrzebach  i  nie  potrafi  pomóc  sobie.  Psychologiczna
spostrzegawczo�æ autorki stanowi o warto�ci tego tekstu.

W kategorii prozy dla grupy wiekowej powy¿ej 20. lat pierwsze miejsce
otrzyma³ Sebastian Imielski za opowiadanie, pt. �Mleczarz�. Ta krótka historia
przyja�ni  cz³owieka  z  psem  urzek³a  jury    klasyczn¹  narracj¹,  przejrzystym
jêzykiem  i  formaln¹  lapidarno�ci¹. Autor  w  sposób  niebanalny  przedstawi³
problem  samotno�ci.  Nie  mamy  tu  jednak  do  czynienia  z  traumatyczn¹
opowie�ci¹, lecz pogodnym szkicem, ujawniaj¹cym  jak bogate w znaczenia mog¹
byæ nawet najzwyklejsze, codziennie wykonywane czynno�ci.

Nagrodê drug¹ zdoby³ Krzysztof Szkur³atowski za opowiadanie pt. �Pod
górê�. To wstrz¹saj¹ca próba zrozumienia tragicznych losów ludzi, którzy musieli
zmagaæ siê z okrutn¹ rzeczywisto�ci¹ dwóch wojen �wiatowych dwudziestego
wieku. Literacki ho³d z³o¿ony niez³omno�ci ludzkich charakterów. To równie¿
apoteoza mi³o�ci, dla której nie istniej¹ granice pañstw czy narodowo�ci.

Trzecie  miejsce  jury  przyzna³o  Sebastianowi  Cie�likowskiemu,  który
opowiadaniem,  pt.  �Obr¹czka�  wci¹ga  czytelników  w  niebanaln¹  intrygê
kryminaln¹.  G³ównymi  atutami  tego  tekstu  s¹  sprawnie  napisane  dialogi,
dobrze zarysowana postaæ komisarza oraz zagadka podsycaj¹ca ciekawo�æ.

W  kategorii  poezja  doros³ych  jury  konkursowe  pierwsze  miejsce
przyzna³o wierszom Piotra Nowaka. To w³a�ciwie  cykl  lirycznych  listów,
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krótkich  rozmów,  poruszaj¹cych  ciê¿ki  temat  winy  za  czyny,  których
nie t³umacz¹ nawet wojenne okoliczno�ci. Wiersze oskar¿enie, jednocze�nie
zg³êbiaj¹ce  trudn¹  sztukê  wybaczenia.  To  równie¿  duchowa  relacja
z wewnêtrznej przemiany, do której przyczynia siê skrucha za pope³nione
grzechy.

Nagrodê  drug¹  otrzyma³a  Magdalena  Kubiak  za  poezjê  skupion¹
na motywie przemijania. Czas i jego rola w naszym ¿yciu to g³ówny temat
tej  silnie  zmetaforyzowanej  liryki.  Spo�ród  innych  propozycji  wyró¿nia
j¹ te¿ uwra¿liwienie na otaczaj¹c¹ nas przyrodê.

Miejsce trzecie jury konkursowe przyzna³o Przemys³awowi Krajew
skiemu.  To  poezja  buduj¹ca  swoj¹  liryczn¹  to¿samo�æ  g³ównie  poprzez
konteksty  kulturowe  i  historyczne. Ale  nie  tylko.  Jest  w  niej  te¿ miejsce
na  psychologiczn¹  wrêcz  wnikliwo�æ,  próbuj¹c¹  zrozumieæ  fenomen
pierwszej mi³o�ci czy osamotnienia w t³umie.

Tegoroczna  edycja wejherowskiego  konkursu  literackiego  �Powiew
weny� obfitowa³a w ciekawe teksty prozatorskie i poetyckie. Jury musia³o
jednak zdecydowaæ siê na wybór najlepszych. Pod uwagê wziêto te¿ w jaki
sposób poszczególne opowiadania i wiersze odnosi³y siê do motta Alberta
Camus.

Wiêksza  liczba przes³anych  zestawów w porównaniu  z poprzednim
rokiem, wskazuje na rosn¹c¹ popularno�æ konkursu. Pisanie  to zajêcie nie
tylko dla utalentowanych, ale przede wszystkim dla wytrwa³ych. Z ¿ycze
niami, by tej wytrwa³o�ci nie zabrak³o, zapraszamy na udzia³ w konkursie,
który odbêdzie siê za rok.
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Krzysztof Hildebrandt  Drodzy Czytelnicy 5

WYNIKI KONKURSU 8

Sebastian Imielski  Mleczarz 9

Krzysztof Szkur³atowski  Pod górê 14

Sebastian Cie�likowski  Obr¹czka 27

Paulina Melcer  bez tytu³u 37

Adam Terlikowski  Sens 46

Oliwia Lejman  Dom tañcz¹cy w takt skrzypiec 61

Piotr Nowak  Trzy listy z epilogiem 68

Magdalena Kubiak  Za d³ugie na haiku�, Jestem zdobywc¹
                   szczytów, W poszukiwaniu straconego czasu

72

Przemys³aw Krajewski  Wejherowo, Baronato Quattro
                    Bellezze,  Go³êbie serce

74

Daniel Odija  Okiem jurora 83
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