






Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego

XIV Wejherowski Konkurs Literacki

POWIEW
WENY
pod patronatem

Prezydenta Miasta Wejherowa

WEJHEROWO 2019



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 9788394067434
Wejherowo 2019



Drodzy Czytelnicy

Kiedy przed 14. laty wejherowska  biblioteka wysz³a z inicjatyw¹ kon
kursu literackiego dla mieszkañców naszego miasta i powiatu, nikt wtedy nie
przypuszcza³, ¿e ten konkurs zapocz¹tkuje tak wspania³¹ tradycjê wyzwañ
i  zmagañ  literackich  dla  pisarzy  naszego  regionu.  Przez  te  14  lat  nasza
biblioteka, wtedy jeszcze Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, a od
kilku  lat   Miejska  Biblioteka  Publiczna,  stworzy³a  bardzo  ciekawy  cykl
twórczy promuj¹cy pocz¹tkuj¹cych, a tak¿e rozwiaj¹cych swoje uzdolnienia
pisarzy i poetów.

Ta  inicjatywa  s³u¿y  niew¹tpliwie  rozwojowi  szeroko  prowadzonej
dzia³alno�ci  kulturalnej  w  naszym  mie�cie.  Przyczynia  siê  do  promocji
pozytywnego  wizerunku  Wejherowa,  które  dziêki  aktywno�ci  placówek
kultury,  w  tym  m.in.  Filharmonii  Kaszubskiej,  Muzuem  Pi�miennictwa
i Muzyki KaszubskoPomorskiej, Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st., a tak¿e
wejherowskich bibliotek, staje siê coraz bardziej  rozpoznawalne na mapie
Polski i kojarzone z efektami prac na polu kultury.

Tegoroczny konkurs, maj¹cy tradycyjnie charakter otwarty, zarówno dla
debiutantów, jak i dojrza³ych autorów, mieszkaj¹cych na terenie wojewódz
twa pomorskiego, zosta³ zainspirowany has³em przewodnim Lwa To³stoja,
autora s³ynnej powie�ci "Wojna i pokój", którze brzmi: �Czas to szansa dla
wolno�ci".

Czytaj¹c z zainteresowaniem prace nades³ane na konkurs zauwa¿y³em,
¿e czêsto interpretacja tej wolno�ci, w piórach wielu autorów, zwi¹zana by³a
z bólem i jak¹� tragedi¹. Dla nas Polaków pojêcie wolno�ci ma niebagatelne
znaczenie, bo jako naród zap³acili�my za ni¹ bardzo wysok¹ cenê. Dlatego
przemy�lenia  literackie  zmierzaj¹ce  zarówno  w  kierunku  rozpatrywania
aspektów  wolno�ci  narodowej  czy  obywatelskiej,  jak  równie¿  wolno�ci
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osobistej, z jej wszelkiego rodzaju ograniczeniami  prawnymi i moralnymi,
s¹ bardzo wa¿ne i zas³uguj¹ na uznanie. ̄ yciowa praktyka pokazuje bowiem,
¿e ka¿dy cz³owiek musi na codzieñ zmagaæ siê z up³ywem czasu, problemami
zdrowia  i  �mierci,  �wiadomo�ci¹  swoich  szans,  a  tak¿e  obiektywnymi
problemami decyduj¹cymi o poczuciu wolno�ci. Maj¹ na to przecie¿  wp³yw
tak¿e umowy  prawne  i  spo³eczne,  �wiatopogl¹d  oraz  odpowiedzialno�æ
osobista za podejmowane dzia³ania. Z konieczno�ci¹ dokonywania wyborów
wi¹¿¹ siê te¿ pewne ograniczenia, które w konsekwencji decyduj¹ o poczuciu
wolno�ci. Cieszê siê, ¿e uczestnicy konkursu tak szeroko i ciekawie odnie�li
siê  w  swoich  pracach  do  zaproponowanego  przez  organizatorów  motta
konkursu.

Gratulujê wszystkim twórcom, którzy w ramach Wejherowskiego Kon
kursu Literackiego "Powiew Weny" postanowili pokazaæ swoje uzdolenienia
i  pasje  literackie.  Gratuluj¹c  autorom  nagrodzonych  prac  wyra¿am  te¿
nadziejê,  ¿e  twórcy, których prace nie  zosta³y wyró¿nione przez  jurorów,
nie zniechêc¹ siê i wezm¹ udzia³ w nastêpnych edycjach "Powiewu Weny",
do czego bardzo  serdecznie wszystkich zapraszam.  Jednocze�nie dziêkujê
organizatorom konkursu  i  jurorom, którzy anga¿uj¹  siê  i po�wiêcaj¹  swój
czas na ocenê prac literackich mieszkañców naszego regionu. Dziêkujê tak¿e
aktorom bibliotecznej grupy teatralnej "Errata" za wspania³e przedstawienie
fragmentów nagrodzonych tekstów.

Prezydent Miasta Wejherowa
                                                                  Krzysztof Hildebrandt
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WYNIKI
XIV edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego

�Powiew Weny� z 18 listopada 2019 roku.

W kategorii  doro�li

PROZA
I miejsce ₋ za opowiadanie pt. „Między zawsze i nigdy“,

god³o �Sulani�   Paulina Melcer z Wejherowa.
II miejsce ₋ za opowiadanie pt. „Elegia o nie moim miejscu“,

godło „Dobrze już“ ₋ Maria Krzywda z Gdańska.
III miejsce ₋ za opowiadanie pt. „W drodze do Szaradowa“

godło „Dziadek“ ₋ Jerzy Kozerski ze Strzepcza.

POEZJA
I miejsce ₋  za wiersze „Opowiedz mi wolność“, „Przyszłość nas nie

zawiod³a�, �Królewska g³êboka gêsta wiosna�,
godło „Krzak niebieskich pomidorów“ ₋ Hanna MakuratSnuzik

z Gdañska.
II miejsce ₋ za tryptyk pt. „wolność“, „czas“ i „szansa“,

godło „Ona“  ₋ Barbara Malawska z Wejherowa.
III miejsce ₋ za wiersze pt. „Katharsis spotyka siê z Bogiem�, �Katharsis

podró¿uje przez za�wiaty� i �Ponowne narodziny Katharsis� ,
godło „Katharsis“ ₋ Klaudia Janiak z Wejherowa

W kategorii  m³odzie¿

I miejsce ₋ za opowiadanie pt. „Ale byliśmy Odessą”,
godło „Czarna Oliwka“ ₋ Oliwia Lejman z Wejherowa.
II miejsce ₋ za opowiadanie pt. „Mistrz i jego uczeń“,

god³o �Jaskó³ka�
₋ Martyna Rutkowska z Redy;

III miejsce ₋ za wiersze pt. „Bohaterstwa brzemię“,
�Przepa�æ czas�, �Stare Miasto�,

godło „123“₋ Wiktoria Konkel z Mechowa.
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I nagroda w kat. doros³ych

Miêdzy zawsze i nigdy

Czarne spódnice i koszule, ciemne buty i gumki do w³osów, kontrastu
j¹ce z  jasnymi falami na g³owach kobiet. Wszystkie m³ode  i stare  twarze,
roztrzêsieni  i  opanowani  ludzie,  ich  spadaj¹ce  na  ziemiê  ³zy  i wylatuj¹ce
w niebo znudzone g³osy, wszystko to by³o tylko ciemnymi plamami na tle
szarych murów ko�cio³a, pod który wlok³a mnie teraz matka.

Ja  te¿ by³am czarn¹, nic nie znacz¹c¹ kropelk¹ w morzu t³umnie zgro
madzonych  osób.  Nerwowo  zaciska³am  palce  na  mojej  prostej,  ¿a³obnej
sukience, czuj¹c stalowy ucisk d³oni nale¿¹cych do mojej mamy, które w ni
by to pocieszaj¹cym ge�cie gniot³y mi teraz ramiê.

 Boli!  syknê³am cicho.
 Wiem, Martu�, pogrzeby s¹ zawsze bolesne  westchnê³a tylko mama,

nie�wiadoma tego, ¿e dla mnie ten konkretny pogrzeb nie móg³ byæ bolesny.
Co�,  co  nie  jest  realne,  nie  mo¿e  byæ  powodem  cierpienia.  A  ja  nie

wierzy³am, ¿e ten moment móg³ byæ choæ w najmniejszym stopniu prawdziwy
 nie mog³am przecie¿ i�æ miêdzy moimi szkolnymi znajomymi, nie mog³am
s³yszeæ ich rozmów o tym, jak bezsensowna by³a �mieræ Szczepana, czuæ na
sobie ich kpi¹cowspó³czuj¹ce spojrzenia, nie potrafi³am poj¹æ, ¿e w³a�nie
jestem ci¹gniêta na pochówek kogo�, kogo tak mocno kocham.

 Cze�æ, Marta.
 Jak siê czujesz, Marta?
 Jednak przysz³a�? To dobrze, musisz siê z nim po¿egnaæ�
Wiêcej r¹k zaci�niêtych na moim ciele. Blade twarze moich klasowych

kole¿anek, które rzuci³y siê na mnie niczym sêpy na padlinê. �ciska³y mnie
i poklepywa³y, jakbym by³a psem.

 Wszystko bêdzie dobrze...  szepta³y mi do ucha.
 Wszyscy za nim têsknimy!  mówi³y, choæ nie by³a to prawda.
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K³amali,  bo  nikt  nie  zna³  tak  naprawdê  Szczepana.  Rzadko  z  nim
rozmawiali, nie spêdzali z nim czasu, nie rozumieli jego uczuæ i my�li, jego
marzeñ i zmartwieñ. Tylko ze mn¹ dzieli³ siê tym wszystkim. Na dzisiejszy
pogrzeb w wiêkszo�ci przynie�li ró¿e, a przecie¿ on nie znosi³ ich k³uj¹cych
kolców, które zawsze rani³y go w palce, nienawidzi³  ich md³ego zapachu.
Przyszli t³umami, a on nienawidzi³ te¿ t³umów.

 Zaraz rozpocznie siê msza  zagdaka³a nerwowo moja matka, rozgl¹daj¹c
siê po t³umie, t³oczy³ siê przed budynkiem ko�cio³a.

Te¿ siê rozejrza³am. Nasza klasa i ich przyciszone rozmowy o �miertelnym
wypadku, w którym zgin¹³ Szczepan. Obcy ludzie z ich krzywymi u�mie
chami i ¿artami o tym, jak beznadziejnym kierowc¹ musia³ byæ ten ch³opak,
¿e straci³ panowanie nad autem. Grupka osób o prostych, ciemnych w³osach,
takich  samych  jak Szczepana.  Jego  rodzina. Wszyscy  rozp³akani  i  bladzi,
jakby widzieli jego ducha kr¹¿¹cego po�ród przyby³ych.

Te¿ chcia³abym móc go widzieæ.
Wszyscy ruszyli przez ogromne, ciê¿kie drzwi do �rodka ko�cio³a. Matka

znów wcisnê³a paznokcie w moj¹ skórê i powlok³a w stronê wej�cia. Ludzie
t³oczyli siê, wciskali siê we mnie, ich gor¹ce cia³a pali³y mnie, sprawi³y, ¿e
sp³ywa³am potem, a moje rêce zaczê³y dr¿eæ.

 Zobaczymy jego cia³o  powiedzia³ jaki� mêski g³os.
 Podobno ma ca³¹ rozwalon¹ twarz  odpar³ kto� inny.
My�la³am, ¿e zwymiotujê. Krok po kroku coraz bli¿ej, bli¿ej jego cia³a

i jego �mierci, bli¿ej tego, co dotar³o do mnie nieodwo³alnie.
 Nie mogê udawaæ, ¿e on ¿yje. To naprawdê siê dzieje  wymamrota³am

do matki, po czym wyrwa³am siê jej tu¿ przed samymi drzwiami.
Bieg³am,  przebijaj¹c  siê  przez  zdziwione  twarze.  Zostawi³am  z  ty³u

w�ciek³y g³os matki i zrozpoczone krzyki moich kole¿anek. Bieg³am, mijaj¹c
kolejne  ulice,  szare  domy,  roz�wietlone  sklepowe  witryny,  schowanych
w jesienne p³aszcze przechodniów i w koñcu czerwono¿ó³ty dywan  li�ci
wy³o¿ony na trawniku miejskiego parku. Bieg³am najszybciej jak umia³am,
czuj¹c k³ucie w p³ucach i ból w nogach, pragn¹c, by by³ to jedyny ból jaki
bêdê czu³a  by³by lepszy ni¿ to, co mnie czeka³o.
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Park zmieni³ siê niezauwa¿alnie w las. Zwolni³am zasapana, kieruj¹c siê
dobrze  mi  znan¹  �cie¿k¹  miêdzy  coraz  gê�ciej  rosn¹cymi  drzewami.
Z  ka¿dym  kolejnym  krokiem  coraz  bardziej  czu³am,  ¿e  siê  rozpadam.
Kawa³ek po kawa³eczku wypada³y mi w³osy, skóra odrywa³a siê od miêsa,
ko�ci rozpada³y siê w py³. Rozp³ywa³am siê w ch³odnym, pa�dziernikowym
powietrzu.

A przynajmniej tego chcia³am. Przestaæ istnieæ, tak, aby ból rozrywaj¹cy
mi teraz pier� tak¿e znikn¹³.

Dotar³am w koñcu do miejsca, gdzie spêdza³am czêsto czas z Szczepanem,
pewna, ¿e nikt mnie tu nie znajdzie. By³o mi duszno od biegu. Z wysi³kiem
chwyta³am  powietrze,  czuj¹c,  ¿e  serce  zamiast  zwalniaæ  bije  mi  coraz
szybciej.  Przera¿ona  spojrza³am  na  swoje  d³onie,  które  trzês³y  siê  coraz
bardziej. Ból w piersi przybra³ na sile, dziwne gor¹co zmieszane z uczuciem
paniki rozlewa³o mi siê od brzucha a¿ do gard³a, sprawiaj¹c, ¿e dusi³am siê
jeszcze bardziej. Kucnê³am na zimn¹ trawê i wbi³am paznokcie w ziemiê.
Z ogromnym wysi³kiem zaczê³am liczyæ.

Sto. Jedziemy na rowerach po le�niej �cie¿ce, ledwo widocznej miêdzy
drzewami. Dzieñ by³ tak upalny, ¿e nawet teraz, pod wieczór, powietrze jest
duszne. Szczepan zatrzymuje siê tu¿ przed stawem z ma³¹ wysepk¹ na �rodku,
opiera rower o najbli¿sze drzewo i krzyczy do mnie:

 Chod�, tam jest k³adka!
Idê  za  nim  po  drewnianym,  prowizorycznie  zrobionym mostku,  który

wygl¹da na ma³o stabilny. Ch³opak widzi,  ¿e nieco bojê  siê przej�æ, wiêc
chwyta mnie za rêkê i przeprowadza na wysepkê. Jest na niej tylko parê drzew
i miêkka, zielona trawa. Natychmiast zakochujê siê w tym miejscu.

 Nigdy nie widzia³em,  ¿eby kto�  tu by³. Ludzie  rzadko chodz¹ po  tej
czê�ci lasu. To takie miejsce tylko dla mnie  mówi Szczepan.

 Teraz ju¿ chyba tylko dla nas  siadam na trawie, a po chwili ch³opak do
mnie do³¹cza  Skoro ju¿ pokaza³e� mi drogê, to bêdziesz na mnie skazany.

 Jako� siê z tym pogodzê  �mieje siê i wyci¹ga z kieszeni spodni srebrny
³añcuszek z ma³ym pó³ksiê¿ycem.  Mogê?

Kiwam g³ow¹ i przytrzymujê w³osy, gdy nak³ada mi go na szyjê. Ch³odne
srebro i dotyk jego palców sprawia, ¿e przechodzi mnie dreszcz. Znam ten
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moment. Odtawarza³am go w my�lach codziennie. Zaraz mi powie, ¿e jestem
dla niego wa¿na.

 Bêdzie ci o mnie przypomina³, gdy umrê  mówi chrapliwie, a ja czujê
metaliczny zapach krwi.

ODDYCHAJ.
Wbi³am paznokcie jeszcze g³êbiej w ziemiê.
Dziewiêædziesi¹t dziewiêæ. Jeste�my w kinie na filmie, którego tytu³u ju¿

nie pamiêtam. Jest pó�ny wieczór, oprócz nas na sali jest tylko parê osób.
Szczepan siedzi po mojej lewej stronie, jego d³oñ niemal dotyka mojej. Czujê
ciep³o bij¹ce od jego cia³a i zapach jego skóry  s³oñce i miêta  który miesza
siê ze s³on¹ woni¹ popcornu. Zerkam na niego i widzê, ¿e zasn¹³. Ciemne,
d³ugie rzêsy rzucaj¹ cieñ na ko�ci policzkowe, jego usta s¹ lekko rozchylone.
U�miecham siê  i ma³ym palcem przesuwam delikatnie po linii  jego d³oni.
Ch³opak marszczy lekko brwi, ale �pi dalej. Obserwujê chwilê jego twarz,
ukryt¹ w pó³mroku kina. Wydaje mi siê najpiêkniejszym cz³owiekiem, jakie
go  znam    delikatnie  zakrzywiony  nos,  du¿e  usta,  linia  szczêki  pokryta
ch³opiêcym, rzadkim zarostem. W koñcu odwracam twarz w stronê ekranu,
na przewijaj¹ce siê twarze aktorów wykrzywione krzykiem, ciemn¹ czerwieñ
zaschniêtej krwi, ulice ja�niej¹ce biel¹ ko�ci. Przecie¿ nie o tym by³ ten film.
Marszczê brwi i odwracam siê z powrotem w stronê Szczepana, ale on ju¿
nie  �pi.  Jego oczy s¹ przera¿aj¹co wytrzeszczone, z gard³a wydobywa siê
g³uchy warkot, a z k¹cików ust wyp³ywa krew.

 Umieram, Marta  charcze i zaczyna siê trz¹�æ.
ODDYCHAJ.
Ubrania  zaczê³y  byæ  niewygodne,  szorstkie,  drapa³y  mnie  do  krwi.

Przera¿ona zrzuci³am je z siebie po�piesznie i pad³am z powrotem na ziemiê,
mimo zimnego wiatru ch³ostaj¹cego mnie w ods³oniêt¹ skórê. Odszuka³am
palcami ma³y kamyk i z ogromnym wysi³kiem skupi³am siê na jego chro
powato�ci i ciê¿arze.

Dziewiêædziesi¹t  osiem.  Jeste�my przed ksiêgarni¹ w naszym mie�cie,
ogl¹damy wystawê. Jest �rodek lata, wiêc mimo, ¿e to dopiero poranek, s³oñce
grzeje  niemi³osiernie.  Szczepan  ma  na  sobie  bia³¹  koszulê  z  rozpiêtymi
guzikami przy ko³nierzyku. Gdy pochyla siê, ¿eby zobaczyæ tytu³ ksi¹¿ki,
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widzê jego obojczyki, gdzie skóra jest ja�niejsza, nie tak bardzo opalona jak
reszta cia³a.

  Spójrz,  muszê  kupiæ  sobie  tê  ksi¹¿kê    wskazuje  palcem  na  jedn¹
z powie�ci, zerkaj¹c na mnie b³êkitnymi oczami.

 O czym jest?  pytam z u�miechem.
Powinien powiedzieæ, ¿e o jednym z jego ulubionych pi³karzy graj¹cym

w Arsenalu. Powinien dodaæ, ¿e kiedy� chcia³by w koñcu obejrzeæ ich mecz
na ¿ywo, najlepiej ze mn¹. Zamiast tego jego twarz szarzeje, a wyci¹gniêta
rêka zaczyna dr¿eæ.

 O tym jak umrê. Ju¿ nied³ugo zginê, wiesz?
ODDECH!
Dziewiêædziesi¹t siedem�
Liczy³am, odpychaj¹c od siebie zniekszta³cone wspomnienia. Skupia³am

siê na liczbach, twardym kamyku w mojej d³oni. Liczy³am tak d³ugo, a¿ uda³o
mi siê trochê opanowaæ cia³o. Ból w piersi zel¿a³. Uczucie gor¹ca w brzuchu
zniknê³o. Serce zaczê³o biæ wolniej i w miarê równym rytmem. Oddycha³am
g³êboko.

 Nie mogê... On musi ¿yæ. Nie wierzê, ¿e kto� tak dobry móg³by umrzeæ
w tak z³y sposób.

 Ale on nie ¿yje, Marta  odæwierka³ mi ma³y wróbel, siedz¹cy na drzewie.
Po  chwili  wszystkie  ptaki  zaczê³y  �piewaæ  ¿a³obnie:  On  jest  martwy,

martwy, martwy�
Poczu³am ¿ó³æ podchodz¹c¹ mi do gard³a i splunê³am, trzês¹c siê.
Przez nastêpne dni marzy³am o tym, by móc wypluæ z siebie co� wiêcej,

ni¿ tylko �linê lub wymiociny. Pragnê³am wyrzuciæ z siebie ca³y mój smutek.
Chcia³am zobaczyæ jego cia³o, ale nie takie, jakie zosta³o ukryte w trumnie
i zakopane g³êboko pod wilgotn¹ ziemi¹, ze zmia¿d¿onymi ko�æmi i nieza
gojonymi  ranami,  z  postrzaskanym  nosem  i  rozerwanymi  wargami.  Mój
Szczepan by³ silny i piêkny, zdrowy i m³ody, o sercu bij¹cym równo i mocno,
a nie zastyg³ym na zawsze.

Mama próbowa³a mnie tuliæ. Niezgrabnie obejmywa³a mnie, przyk³ada³a
zimn¹ d³oñ do mojej skóry, mówi¹c:



 Kochanie, wiem, ¿e to najciê¿sze co ciê w ¿yciu spotka³o, ale�
Jej  usta  porusza³y  siê wtedy,  pewnie wyrzucaj¹c  z  siebie  seriê  niepo

radnych pocieszeñ i daremnych zapewnieñ, ¿e kiedy� wydobrzejê. �ciska³a
mnie mocno, a ja odpycha³am j¹ za ka¿dym razem i cierpliwie t³umaczy³am:

 Nie tul mnie, bo to znaczy³oby, ¿e jest naprawdê �le.
To sta³o siê mottem kolejnych dni. Nie mów tego lub tego, bo nie jest a¿

tak tragicznie. Nie wciskaj mi, ¿e on umar³, bo on nie móg³by mnie zostawiæ.
Dobrze, on zmar³, ale ja siê trzymam. Cholera, zaraz chyba siê utopiê we w³a
snej powodzi my�li. Nie martw siê, ja sobie dam radê, jestem du¿¹ dziew
czyn¹.  Chocia¿  nie  wiem,  czy  a¿  tak  du¿¹,  by  nie  chcieæ  schroniæ  siê
w ciep³ych ramionach jedynego mê¿czyzny, jakiego kocham. Wiesz gdzie
jest? Podbno w trumnie.

Musia³am  chodziæ  do  szko³y.  Matka  chcia³a,  ¿ebym  normalnie  ¿y³a.
Dryfowa³am  w�ród  ludzi,  którzy  mnie  wspierali,  pocieszali,  delikatnie
muskali  po  rêkach.  Zderza³am  siê  z  osobami,  które  zerka³y  na  mnie
zaciekawione, chichota³y w k¹tach i mrucza³y, ¿e Szczepan�

... Mo¿e zabi³ siê sam. Mo¿e chcia³, ¿eby to wygl¹da³o na wypadek?
... By³ ¿a³osny, nikt go nawet nie lubi³.
... Pewnie chcia³ uciec od tej wariatki.
Powinnam  pragn¹æ  ich  zniszczyæ.  Pewnie  nie  mog³abym  zrozumieæ,

dlaczego oni ¿yj¹, a Szczepan nie. Próbowa³abym wydrapaæ im oczy, wykrzy
czeæ, ¿e nie zas³uguj¹ na nic, ¿e nie  rozumiej¹, ¿e w³a�nie mnie morduj¹,
zabijaj¹ swoj¹ obojêtno�ci¹, swoim okrucieñstwem.

Na szczê�cie ja nic nie s³ysza³am. Ich obrzydliwe s³owa nie dociera³y do
mnie, nie pozwala³am im przebiæ siê do mojego umys³u, w g³owie nuci³am
tylko  jedn¹  melodiê,  zag³uszaj¹c¹  wszystko  inne:  To  minie,  to  minie,  to
minie�

Czeka³am kilka dni, potem kilka tygodni, w koñcu miesiêcy. Ci¹gle ¿y³am
pó³¿yciem, jakby czê�æ mnie gni³a w grobie Szczepana. W jednej chwili jego
�mieræ by³a nieodwo³alna, równie prawdziwa jak fakt, ¿e codziennie wschodzi
s³oñce.  W  drugiej  nic  nie  by³o  realne,  nic  nie  wydawa³o  siê  logiczne.
Nie posz³am ani razu na jego grób. Nie chcia³am widzieæ kwiatów od ludzi,
którzy nie kochali go tak jak ja. Wyra¿ali szacunek, to prawda. Ale nie kochali
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go. Nie znali go. Nikt inny nie s³ucha³ jego trosk, nie my�la³ o nacisku jego
palców  na  swojej  skórze  w  taki  sposób,  jakby  brak  jego  dotyku  by³
odczuwalny  jak  odciêcie  w³asnej  czê�ci  cia³a.  Jakby  czego�  istotnego
brakowa³o. Nie zna³am nikogo, kto móg³by podzielaæ mój ból.

¯y³am we w³asnym  �wiecie, w krainie miêdzy Zawsze  i Nigdy,  gdzie
kolekcjonowa³am  wszelkie  przeb³yski  wspomnieñ  z  nim.  Zastyga³am
w momencie, gdy dopiero nachyla³ siê, by daæ mi ca³usa w czo³o;  w momen
cie, gdy dopiero mia³am chwyciæ jego d³oñ. Cierpia³am, bed¹c tam, ale nie
potrafi³am przestaæ.

Nie potrafi³am te¿ ukrywaæ tego, co czujê. Matka próbowa³a mi pomóc.
Wys³a³a mnie do psychologa, zapisa³a na zajêcia sportowe, zmusza³a do wyj�æ
ze  znajomymi,  do  wywleczenia  siê  z  ³ó¿ka  i  chocia¿  przez  moment  nie
my�lenia o  tym,  co  siê  sta³o. Ale  ja  chcia³am my�leæ. Chcia³am wiedzieæ
i czuæ ca³¹ sob¹, ¿e to prawda. Chcia³am widzieæ jego grób, czuæ brak jego
dotyku, brak jego smaku i zapachu. Byæ przekonan¹, ¿e jego �mieræ nast¹pi³a
naprawdê i nic nie mogê z tym zrobiæ oprócz pogodzenia siê.

Zamiast tego spêdza³am godziny na w³óczeniu siê po mie�cie, szukaniu
zjawy w�ród miejsc, które wspólnie odwiedzali�my. Zagl¹da³am pod kamie
nie  przy  stawie,  gdzie  da³ mi  ³añcuszek. Wypatrywa³am  go w�ród  koron
drzew w lesie. Czeka³am na niego na peronie. Ale wszêdzie spotyka³ mnie
zawód.

A¿ w koñcu mi siê uda³o.
Tamtego dnia, niemal równe piêæ miesi¹cy po jego �mierci, zobaczy³am

go, jak k³adzie d³oñ na karku swojej matki w koj¹cy, czu³y sposób, który by³
zarezerwowany zazwyczaj tylko dla mnie.

Sta³a przy starej kapliczce w mniej uczêszczanej czê�ci parku. By³o  to
miejsce zaro�niête krzakami, w których b³yszcza³y od³amki pobitych butelek,
odludne  i  kojarz¹ce  siê  wiêkszo�ci  zazwyczaj  wy³¹cznie  z  dzieciakami
pij¹cymi  tu  ukradkiem  alkohol,  mi  natomiast  z  pewnym  wiosennym
popo³udniem, gdy by³am tu z Szczepanem.

Rzadko mówi³ o swojej matce. Spotka³am j¹ wcze�niej tylko dwa razy.
Pierwsze nasze spotkanie odby³o siê przypadkiem, w czasie naszego spaceru
po mie�cie. W niczym nie  przypomina³a  syna. Chuda  i  ¿ylasta,  o  rozbie
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ganych, ma³ych oczkach i nerwowym �miechu. Mówi¹ca szybko i bez sk³adu,
ubrana brzydko i niemodnie. Drugi raz widzia³am j¹ na pogrzebie jej syna,
szukaj¹c¹ ducha w�ród ¿ywych.

 Marta?
By³a wychudzona, nawet bardziej ni¿ kiedy�. Jej twarz postarza³a siê, by³a

zniszczona alkoholem, jakby matka Szczepana spêdza³a dni tylko na piciu.
Oczy  mia³a  przekrwione,  a  powieki  drga³y  jej  w  jakim�  dziwnym  tiku.
Wbija³a we mnie wzrok, marszcz¹c brwi.

 By³a� kole¿ank¹ Szczepcia, prawda?
Zawaha³am  siê.  Ta  kobieta  wygl¹da³a  okropnie,  niemal  odra¿aj¹co.

Wyci¹gê³a rêkê i chwyci³a mnie mocno za ramiê, zaciskaj¹c szkieletowate
palce na mojej skórze. Wzdrygnê³am siê.

 Chodzi³a� tu z nim? Pokaza³am mu to miejsce, jak by³ ma³y. Chodzili�my
tu  we  dwoje,  patrzyli�my  na  kapliczkê...    wskaza³a  za  siebie  na  niemal
sypi¹c¹ siê ze staro�ci kaplicê.  Ale potem dorós³, mój ch³opiec, wiesz jak
to jest�

Cuchnê³o  jej  z  ust,  gdy  zbli¿y³a  swoj¹  twarz  do mojej. Westchnê³am.
Jednak co� ich ³¹czy³o  mieli taki sam, intensywnie niebieski kolor oczu.

 Chod�, poka¿ê ci jeszcze inne miejsca, opowiem ci o nim, moim synku�
 Nie wiem czy to dobry pomys³  wyduka³am, próbuj¹c siê jej wyrwaæ.

Zacisnê³a palce jeszcze mocniej.  Muszê i�æ, wie pani, rodzice�
 Rodzice  za�mia³a siê chrapliwie, ci¹gn¹c mnie w stronê wyj�cia z parku

 Ju¿ nim nie jestem, wiesz? Rodzicem. Ale nadal siê o niego bojê. Codziennie.
Wyszli�my na ulicê. Wokó³ ludzie zerkali na nas podejrzliwie  dziwny

pochód zapijaczonej kobiety i bladej dziewczyny.
Szli�my  w  milczeniu  przez  d³ugi  czas,  a¿  w  koñcu  odwa¿y³am  siê

powiedzieæ cicho:
 Nie mogê zostaæ. Niech mnie pani pu�ci.
 Nie spotka³am ciê tam. Ani jeden raz. Musisz tam pój�æ, bo bêdzie mu

przykro.
Zrozumia³am dok¹d mnie prowadzi. Stwór, bêd¹cy okropn¹ parodi¹ matki,

ci¹gn¹³ mnie uparcie w stronê bram cmentarza.
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 Nie chcê! Pu�æ mnie!
Wpad³am w  panikê. Na  pocz¹tku  chcia³am  siê wyrwaæ  z  zaskakuj¹co

silnego u�cisku kobiety, ale gdy ta nie dawa³a za wygran¹ i ci¹gnê³a mnie
uparcie miêdzy nagrobkami, podda³am siê. Zwiotcza³am ca³a, pozwalajac siê
prowadziæ.  Czu³am,  ¿e  nie  by³am  gotowa  na  widok  jego  grobu.  Ale  nie
potrafi³am odnale�æ te¿ w sobie si³y, jakby mocny dotyk matki Szczepana
by³  swoistymi  kajdankami,  które  pozbawia³y  mnie  wszelkiej  nadziei  na
wydostanie siê z tej sytuacji. Wlok³a mnie jak skazañca.

Szara plamka na tle brudnego, topniej¹cego �niegu. Tym by³ jego grób.
Podesz³y�my  bli¿ej.  Kilka  zniczy,  z  których  tylko  czê�æ  siê  pali³a.  Jaka�
przemoczona od deszczu i poplamiona kartka, która wygl¹da³a, jakby le¿a³a
tam od dnia pogrzebu. Ma³y wazonik, a w nim ró¿e.

 Nienawidzi³ tych kwiatów  odezwa³a siê gard³owo jego matka.  Ale
oni go nie znali wiesz? Przychodz¹ tu t³umami, podczas gdy�

... Podczas, gdy Szczepan nienawidzi³ te¿ t³umów  dokoñczy³am szeptem.
Kobieta przytaknê³a nerwowo i zapad³o milczenie.
Nie mog³am uwierzyæ, ¿e tu jestem. Wokó³ mnie, na innych nagrobkach,

roztapia³ siê szarawy �nieg, a w mojej piersi po raz pierwszy od dawna zacz¹³
topn¹æ lód, które zamrozi³ we mnie wszystko, co czyni³o mnie szczê�liw¹.
Gapi³am siê na litery wyryte na grobie: jego nazwisko w z³ocie, kontrastuj¹ce
z szarym kamieniem. Tak jak jego osobowo�æ kontrastowa³a z innymi lud�mi.
Poczu³am przyp³yw mi³o�ci, patrz¹c na zawijasy sk³adaj¹ce siê na jego imiê,
najpiêkniejsze imiê, które bêdzie mi towarzyszyæ ju¿ na zawsze. Dotknê³am
ksiê¿yca zawieszonego na ³añcuszku od niego i zerknê³am na jego matkê.

Mia³a  zamkniête  oczy.  Na  jej  twarz  wp³yn¹³  spokój,  zmieniaj¹c  j¹
w ca³kowicie  inn¹ osobê. Wygl¹da³a  teraz  jak prawdziwa matka   matka,
która  godzi  siê  z  odej�ciem  dziecka, mimo,  ¿e  to  najtrudniejsza  rzecz  na
�wiecie. Jej usta szepta³y s³owa modlitwy, a palce zaciska³y siê na ³añcuszku,
zwisaj¹cym z jej pomarszczonej szyi.

By³ niemal identyczny jak mój, ale przedstawia³ s³oñce. Westchnê³am.
By³am w b³êdzie. Istnia³ kto�, kto zna³ Szczepana bardziej ni¿ ja, kto zna³

go d³u¿ej ni¿ ja i kto byæ mo¿e by³ mu nawet dro¿szy ni¿ ja.
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Wrêczy³ nam podobny prezent, bo tylko my kocha³y�my go tak, ¿e sta³
siê naszym ca³ym niebem. A my by³y�my jego s³oñcem i ksiê¿ycem  dalekie,
ale po³¹czone mi³o�ci¹ do niego.

Po  policzkach  pop³ynê³y  mi  ³zy.  Westchnê³am  g³êboko,  modl¹c  siê.
�ciskaj¹c mój ³añcuszek,  my�la³am  o  tym,  jak  bardzo myli³am  siê  przez
ostatnie  miesi¹ce.  Wierzy³am,  ¿e  wszystko  minê³o.  Szuka³am  cieni  jego
oddechów  w�ród  ulic,  wspomnieñ  jego  �miechu  w  melodii  piosenek.
On natomiast  zostawi³ mi najpiêkniejsz¹ pami¹tkê, wiecznie  ¿yw¹,    która
mia³a staæ siê ogromn¹ pomoc¹  zostawi³ mi swoj¹ mi³o�æ, niezmywalne
znamiê, przypominaj¹ce mi, ¿e warto ¿yæ. Warto ¿yæ, aby ju¿ zawsze czuæ
jak mnie kocha, nawet, je�li Szczepan nie mo¿e byæ ju¿ fizycznie ze mn¹.

Podesz³am do  jego matki, dalej pogr¹¿onej w modlitwie. Delikatnie  j¹
objê³am, a jej miê�nie rozlu�ni³y siê.

 Nasz ch³opiec, wiesz?  mruknê³a.
Ta chwila da³a mi nadziejê na wolno�æ. Zwierzê, ¿yj¹ce w mojej piersi

przez miesi¹ce i ¿eruj¹ce na mojej stracie, uciek³o. Wiedzia³am, ¿e bêdzie
wracaæ. Ból nie znika od tak. Têsknota nie przestaje istnieæ. Ale zyska³am
nadziejê, ¿e kiedy� bêdzie lepiej. ̄ e rana z czasem zasklepi siê, a nasza mi³o�æ
do tego piêknego, dobrego ch³opaka w tym pomo¿e.

Ten  moment,  gdy  �ciska³am  jego  matkê  z  mi³o�ci¹,  jak¹  do  tej  pory
okazywa³am  tylko  Szczepanowi,  moment  gdy  uczy³am  siê  z  powrotem
oddychaæ i dopuszczaæ do siebie prawdziwe, po czê�ci smutne ale te¿ pe³ne
dobra  ¿ycie,  umie�ci³am  w  moim  umy�le  jako  jeden  z  wa¿niejszych
momentów ¿yj¹cych  miêdzy  Zawsze  i  Nigdy,  w  krainie,  która  w  koñcu
przesta³a byæ �ród³em cierpienia.
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II nagroda w kat. doros³ych

Elegia o nie moim miejscu

Z wêdrowca sta³ siê tu³aczem. Ju¿ dawno porzuci³ zamiar osiedlenia siê
gdziekolwiek. Powrotu. ¯y³ drog¹ i tylko w ruchu czu³ siê dobrze. Pomiêdzy
miejscami.  Czemu  wiêc  siedzia³  teraz  w  poci¹gu,  który  z  monotonnym
stukotem wióz³ go do punktu, w którym zaczê³a siê jego historia? Dla matki
czy dla siebie? Nie zna³ odpowiedzi i nie by³ pewny, czy chce j¹ znaæ.

Odk¹d pamiêta³, matkê zawsze otacza³a duszna i lepka aura lêku. Stara³a
siê kontrolowaæ, szczególnie kiedy ojciec patrzy³, ale lêk by³ silniejszy. Prze
s¹cza³ siê przez pory skóry i wype³nia³ przestrzeñ, w której przebywa³a. Wni
ka³ w �ciany, pod³ogi i meble.

Matka wzdryga³a siê na ka¿dy d�wiêk dzwonka do drzwi. Potem u�mie
cha³a siê i mówi³a lekkim, ³ami¹cym siê g³osem: �Sprawd�, kochanie, kto to�.

Podchodzi³ wtedy ostro¿nie do drzwi, wspina³  siê na palce  i  spogl¹da³
przez  judasza. �To  tylko  listonosz, mamo�, mówi³. Albo �To  pani  Stasia
z parteru�.

Czasami szepta³ �Nie znam tego pana� i wycofywa³ siê na palcach. Potem
razem czekali bez ruchu, a¿ rozedrgany dzwonek siê uspokoi. Kiedy matka
w koñcu opada³a z westchnieniem ulgi na fotel, nie wiedzia³ jak przerwaæ
ciszê.  Szed³  do  kuchni  i  nastawia³  ca³y  czajnik  wody.  Ostre  przeci¹g³e
gwizdanie  odczarowywa³o  przestrzeñ  i  wraca³o  mu  g³os.  Zaparza³  du¿y
dzbanek rumianku i przynosi³ matce do du¿ego pokoju. Stawia³ na stoliku
obok wiklinowego  kosza, w  którym  trzyma³a  robótki  i  szed³  do  swojego
pokoju. Siada³ na ³ó¿ku i czeka³ na powrót ojca z pracy � na �miech i rêce,
które  podnosi³y  go  pod  sufit,  na  rozmowy  o  zwyk³ych  rzeczach  i  szelest
poobiedniej gazety.

Kiedy� zapyta³, czego mama siê tak boi. Ojciec wyja�ni³, ¿e to wina wojny.
Cudzych wspomnieñ. Niewiele zrozumia³ z  tej odpowiedzi, ale nie dr¹¿y³
tematu.  Jako  dzieciak marzy³,  ¿e  jak  ju¿  doro�nie,  ocali matkê.  Pocieszy
i uratuje j¹ przed wielkim i z³ym strachem.
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Nie uda³o mu siê go nawet oswoiæ, pomy�la³. Zamkn¹³ oczy. Matka nie
mog³a wiele pamiêtaæ; nie mia³a nawet trzech lat, kiedy kamienicê, w której
mieszka³a,  zbombardowano.  A  jednak  ca³e  ¿ycie  ba³a  siê  utraty  swojego
miejsca na �wiecie. A on ba³ siê razem z ni¹.

Za oknem poci¹gu pola rzepaku miesza³y siê ze z³otem pszenicy. Droga
do domu � s³owa obco smakowa³y na jêzyku. Wraca³, ¿eby siê po¿egnaæ?
Przecie¿ matka od ponad roku mieszka³a w domu opieki. Dzwoni³ czasem
zapytaæ personel o jej stan. Mieszkanie sta³o puste. Ju¿ dawno powinien by³
je wynaj¹æ. Formalnie nale¿a³o do matki, ale to on p³aci³ czynsz. Nie potrafi³
jednak zdecydowaæ siê na wpuszczenie obcych do tego domu. Wiedzia³, ¿e
matka wpad³aby w panikê. Nie chcia³ jej ok³amywaæ. Nie chcia³ jej raniæ.
Mimo wszystko.

Czasami mia³ wra¿enie, ¿e odwleka ka¿d¹, nawet najmniejsz¹, decyzjê
dotycz¹c¹ matki.  Jakby  jeden  nieostro¿ny  krok móg³  zmieniæ  zasady  ich
osobnego wspó³istnienia. Zaburzyæ równowagê wspomnieñ i emocji, które
nauczy³ siê w stosunku do niej czuæ.

Kobieta, któr¹ jako dziecko kocha³ �lepo i bezwarunkowo, wyssa³a ca³e
¿ycie z otaczaj¹cej j¹ przestrzeni. Kurczowo trzymaj¹c siê ka¿dego przed
miotu, zbudowa³a fortecê. Bezpieczn¹ i martw¹, w której zabrak³o miejsca
i dla niego, i dla ojca. Lata wcze�niej zdecydowa³ siê na egzystencjê poza
�wiatem nale¿¹cym do matki i nie wiedzia³, czy jest gotowy na zmianê. Czas
pozbawia³ go jednak mo¿liwo�ci wyboru.

Wraca³.  Czy  s¹dzi³,  ¿e  wej�cie  w  pokaleczon¹  lêkiem  przestrzeñ  mu
pomo¿e?

W przedziale zrobi³o siê duszno. Okno podda³o siê ze zgrzytem i powietrze
wype³ni³ smród gnojówki. Próby zamkniêcia spe³z³y na niczym, wsta³ wiêc
i  opu�ci³  przedzia³.  W  nastêpnym  by³o  równie  parno.  Usiad³  i  zaraz  siê
podniós³. Ka¿da kolejna  ³awka wydawa³a mu siê bardziej niewygodna od
poprzedniej. Wróci³ do przedzia³u z uchylonym oknem,  tylko po  to, ¿eby
zobaczyæ, ¿e kto� ju¿ zaj¹³ jego miejsce. Jego miejsce � co za g³upia my�l,
zgani³ siê i wyszed³ na korytarz. Zapali³ i patrzy³, jak dym znika za oknem.
Papieros  nie  smakowa³,  jak  powinien. Wyrzuci³  go  do  ubikacji  i  zapali³
nastêpnego.
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Matka  nie  cierpia³a  zapachu  papierosów.  Mówi³a,  ¿e  smród  zostaje
w �cianach, wnika we w³osy i powoduje szarzenie firanek. Nawet popalanie
na balkonie nie wchodzi³o w grê. By³ pewien, ¿e matka wyczu³aby, gdyby
choæ najs³absza woñ dosta³a siê do wnêtrza mieszkania. Zacz¹³ paliæ dopiero
po maturze i wyprowadzce na studia. Przez pierwsze tygodnie zaci¹ga³ siê
³apczywie i z lubo�ci¹ patrzy³ na ulatuj¹cy w powietrze dym.

Matka mia³a ca³¹ listê rzeczy, których nie znosi³a i które przyprawia³y j¹
o nerwowe bóle serca, pomy�la³. Zastanawia³ siê czasem, czy razem z ojcem
znajdowali siê na jej li�cie. Nie czu³ siê kochany, ale odpowiadaj¹c twier
dz¹co, odebra³by co� matce. I sobie. Zafa³szowa³by rzeczywisto�æ. Wierzy³,
¿e kocha³a go, jak potrafi³a. Czy dlatego zdecydowa³ siê wróciæ? Nie utrzy
mywali  kontaktów  od  lat.  On  wysy³a³  pocztówki  na  Bo¿e  Narodzenie
i Wielkanoc, matka nigdy nie odpisywa³a. Po �mierci ojca jeszcze szczelniej
zamknê³a  drzwi  do  swojego  �wiata;  pozbawiona  opiekuñczego  ramienia,
przesta³a wychodziæ z domu. Tylko tam czu³a siê bezpieczna.

Pokrêci³ g³ow¹. Gdyby mia³ wymieniæ rzeczy, które matka kocha³a, s³owo
dom pierwsze przychodzi³o mu na my�l. W³asne �ciany, z solidnym zamkiem
w drzwiach,  za którymi mo¿na by³o ukryæ  siê przed  zagro¿eniami  �wiata
zewnêtrznego. Wed³ug ojca matka nie zawsze taka by³a, on nie pamiêta³ jej
innej; od zawsze stanowi³a �ród³o i uosobienie jego lêków.

Zastanawia³ siê czasem, jak to jest przynale¿eæ do jakiego� miejsca. Matka
stworzy³a obezw³adniaj¹c¹ sieæ lêku, w której centrum znajdowa³ siê dom.
Stopieñ niebezpieczeñstwa by³  jedynym miernikiem przestrzeni,  jaki zna³.
Jego  jestestwo  nie  mia³o  granic  wyznaczonych  na  mapie,  choæby  takiej
dzieciêcej,  sk³adaj¹cej  siê  z  punktów  orientacyjnych  i  wytycznych  jak:
�daleko� (ko�ció³), �blisko� (park), �za rogiem� (budka z lodami) czy �na
koñcu �wiata� (nieznane). Miejsca wyczuwaj¹ strach, nie umiej¹ wybaczyæ
ignorancji i �lepoty na ich piêkno, pomy�la³.

Nigdy nie czu³ siê pe³noprawn¹ czê�ci¹ przestrzeni swojej matki. Jej domu,
jej miejsc. Wszystko by³o czyje� na d³ugo, zanim przyszed³ na �wiat. Obszary
niczyje za� nikomu nie poddawa³y swojej autonomii.

Spojrza³ na zegarek, wyrzuci³ peta i wróci³ do przedzia³u. Miejsce przy
otwartym oknie by³o puste. Usiad³, przy³o¿y³ g³owê do �ciany i zamkn¹³ oczy.
Sen  nie  przychodzi³,  my�li  same  wraca³y  do  dawno  minionego  czasu.
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Nieproszone. Powietrze wype³ni³ zapach leków. Mia³ dziewiêæ lat, zapalenie
opon mózgowych, i le¿a³ w brzydkiej szpitalnej sali z popêkanym sufitem.
Na �niadanie dostawa³ ohydne kanapki z mielonk¹,  ig³a od kroplówki nie
pozwala³a mu zasn¹æ. Pamiêta³ plecy ojca znikaj¹ce za pomalowanymi na
bia³o drzwiami i skrzypienie chodaków na linoleum w korytarzu. Matka ani
razu go nie odwiedzi³a.

Poci¹g zwolni³  i  szarpn¹³. Po chwili drzwi przedzia³u otworzy³y siê ze
zgrzytem i do �rodka zajrza³o kilka osób. Przeszli jednak dalej, zostawiaj¹c
za sob¹ odg³os oddalaj¹cych siê kroków. Zacz¹³ liczyæ. Piêæ w jedn¹ stronê,
siedem w drug¹, osiem,  trzy, dwa,  i znowu  trzy. Przerwa. Kilka szybkich
i szelest materia³u w przedpokoju, skrzypniêcie, echo nios¹ce siê po klatce,
g³uchy d�wiêk zamykaj¹cych siê g³ównych drzwi od budynku.

Otworzy³ oczy. To matka wezwa³a pomoc, kiedy zachorowa³, u�wiadomi³
sobie nagle. Do tej pory pamiêta³ jedynie, ¿e pogotowie zabra³o go w �rodku
nocy. Dlaczego ojca nie by³o wtedy w domu? Dlaczego zostawi³ matkê sam¹?
W kamienicy nie pod³¹czyli jeszcze linii telefonicznej, matka musia³a wyj�æ,
¿eby wezwaæ karetkê. Dlaczego przypomnia³ to sobie dopiero teraz, kiedy
nie mia³o ju¿ ¿adnego znaczenia?

Kolejne szarpniêcie i poci¹g ruszy³. Lampy na suficie zamigota³y i zgas³y.
Tym lepiej, pomy�la³ i ponownie zamkn¹³ oczy.

�wiat³o przes¹cza³o siê przez wykrochmalone firanki w du¿ym pokoju.
Matka suszy³a je rozpiête na drewnianych ramach, które poopierane o meble
tworzy³y  przedziwny  labirynt.  Kiedy�  w  dzieñ  suszenia  odwiedzili  go
koledzy. Matka od  razu przegoni³a wszystkich do  jego pokoju  i wyra�nie
zakaza³a  dotykaæ  ram. Kiedy  który�  szed³  do  toalety, wstawa³a  z  kanapy
i  �ledzi³a wzrokiem nieostro¿ne  ruchy ch³opiêcych  r¹k  i  nóg. Nastêpnego
dnia w szkole przywita³y go szyderstwa i salwy �miechu. Koledzy nabijali
siê,  ¿e u niego w domu wszystko musi  staæ na baczno�æ. �Twoja  stara  to
nawet  papier  do  kibla  krochmali!�, �Krochmal!  Krochmal!  Sztywniak!�
Wiêcej ich nie zaprosi³. Wiêcej nikogo nie zaprosi³ do domu swojej matki.

Wyszed³ na korytarz. Poci¹g zbli¿a³ siê do celu podró¿y. Wiedzia³, ¿e stan
matki stopniowo siê pogarsza³. Pamiêta³a coraz mniej. Lêk ze zdwojon¹ si³¹
wdar³ siê do uwitego przez ni¹ gniazda, zrywaj¹c miêkkie kilimy ze �cian
i  koronkowe  firany  z  okien. Wraz  z  utrat¹ wspomnieñ,  traci³a  grunt  pod
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nogami. Kiedy podczas rozmowy telefonicznej zapyta³ lekarza, czy nic nie
da siê zrobiæ, us³ysza³, ¿e na staro�æ nie ma lekarstwa. �Proszê j¹ odwiedzaæ.
Poopowiadaæ  o  czym�  mi³ym.  Niech  pan  bêdzie  jej  pamiêci¹,  dobrymi
wspomnieniami�.

Nie by³ pewny, czy potrafi. Nie by³ nawet pewny, czy tego chce. Mówiæ
o czasie jej drogim oznacza³o wej�cie w skórê ch³opca, od którego ucieka³
ca³e swoje doros³e ¿ycie. Nigdy nie przesta³ baæ siê jej lêku. Teraz wraca³
spojrzeæ na nie swoje miasto i nie swój dom jej oczyma. Wzi¹³ g³êboki oddech
i  spróbowa³  siê  rozlu�niæ,  od  spania w niewygodnej  pozycji  rozbola³a  go
szyja. Poci¹g z piskiem wtoczy³ siê na stacjê.

Postawiwszy stopy na peronie, wrêcz spodziewa³ siê poczuæ namacaln¹
wrogo�æ miasta, w którym dorasta³ i w którym nigdy nie czu³ siê u siebie.
Miasta swojej matki i jej lêków, jedynego miejsca, które kocha³a.

Zszed³  po  zniszczonych  betonowych  stopniach  i  ruszy³  przed  siebie.
Otoczy³a go ciep³a letnia noc.
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III nagroda w kat. doros³ych

Kiedy�, podczas do dzi� tkwi¹cych w mej  pamiêci, tak wielu
�dysput�, jakie z Nim wiod³am, spyta³am siê,  czym dlañ jest
wolno�æ?  Wpierw  siê roze�mia³, jak to tylko On potrafi³,
by potem, patrz¹c mi w oczy, odrzec: Wiesz Wika, s¹dzê,
¿e wolno�æ, to mo¿liwo�æ dokonywania samodzielnych

wyborów, pamiêtaj¹c jednak przy tym, by przez ca³y dany nam
czas, i�æ ze wzrokiem skierowanym dalej ni¿ w³asny pêpek.

W drodze do Szaradowa

Godzinê temu po¿egna³em siê z Wik¹, przed jej wyjazdem na lotnisko.
Mia³em j¹ odprowadziæ razem z odwo¿¹c¹ j¹ tam And¿elik¹ � matk¹ Wiki,
a moj¹ córk¹. Mia³em, lecz Wika, k³ad¹c mi d³onie na ramionach orzek³a,
¿e starzy ludzie, powinni wystrzegaæ siê nadmiernego wysi³ku, po³¹czonego
z silnym wzruszeniem. Pomilczeli�my chwilkê, potem ona, zostawiwszy mnie
w otwartych drzwiach domu, wsiad³a do auta, za kierownic¹ którego siedzia³a
nie kryj¹ca zniecierpliwienia And¿elika. �Pamiêtasz, jeste�my umówieni� 
g³os Wiki zla³ siê z piskiem opon ostro ruszaj¹cego auta. Jak¿e mia³bym nie
pamiêtaæ!

*
   Nigdy bym nie przypuszcza³, ¿e zasi¹dê przed komputerem, jak niegdy�

przy rozklekotanej stalowoszarej �Optimie�, aby napisaæ co�, co nie wi¹za³o
by siê bezpo�rednio z prowadzeniem mojej ma³ej, bo jednoosobowej firmy.
Sprawi³ to On. Przede mn¹ le¿y brulion: 96 kartek formatu A4.

Na progu doros³o�ci ¿y³em w prze�wiadczeniu,  ¿e moim przeznaczeniem
jest bycie kim�, kto otwiera oczy innym magi¹ s³ów, zawart¹ w tworzonych
dzie³ach. Wybijali mi to mniemanie z g³owy kolejni recenzenci moich, po¿al
siê Bo¿e, literackich wypocin. Wreszcie  dotar³o to i do mnie samego: �le
zdiagnozowa³em kierunek i mo¿liwo�ci swoich dzia³añ.

To  by³y  ciê¿kie  czasy,  kiedy  liczy³  siê  ka¿dy  grosz. Ów wspomniany
brulion, jak g³osi³ napis na nim wydrukowany: studencki, mia³ sw¹ wymiern¹
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warto�æ, bo choæ nic wydrukowanego nie wype³ni³o jego stron, szkoda go
by³o po�wiêciæ na rozpa³kê do pieca.

Los chcia³, ¿e sta³ siê on, po�rednio, inspiracj¹... ale o tym mo¿e pó�niej�
Jako rzek³em, w pogoni za jakim� dodatkowym dochodem, który móg³by

wspomóc marny rodzinny bud¿et, odkry³em w sobie zdolno�æ do... �manipu
lowania� s³owem. W ówczesnych tygodnikach spo³eczno  kulturalnych, jak
i w sobotnioniedzielnych dodatkach do dzienników, znajdowa³y siê k¹ciki
rozrywek umys³owych, które zape³niali korespondencyjni autorzy krzy¿ówek.
Do�æ szybko znalaz³em siê w tym gronie. Honoraria p³acone przez redakcje
pism, w których ukazywa³y siê moje prace, by³o na poziomie ceny pó³ litra
czystejojczystej z ma³¹ zak¹sk¹. Po kilku  latach za wydrukowane w tych
pismach krzy¿ówki otrzymywa³em poczt¹ przekazy porównywalne w skali
miesiêcznej z wysoko�ci¹ mojej pensji urzêdniczej. Jako ¿e publikacja pra
sowa jest rzecz¹... ulotn¹, wiêc  by j¹ �zachowaæ dla potomnych�  wycina
³em z gazet moje wydrukowane tam krzy¿ówki i... tu  w mojej  opowie�ci tej
pojawia siê znów �brulion studencki�. Odwróciwszy go o 180 stopni, aby nie
wyrywaæ stron z nazwami rodzajów literackich, które ju¿ zawczasu wpisa³em,
zacz¹³em  wklejaæ  wyciête  owoce  mojej  twórczo�ci  szaradziarskiej.
Na ok³adce za� doklei³em karteczkê z napisem: KRZY¯ÓWKI.

Dziwnym  losu  zrz¹dzeniem  brulion ów  zape³ni³  siê  do  ostatniej  swej
strony, w wa¿nym dla mych dalszych losów momencie; po zwiastuj¹cych,
nam wszystkim w kraju, pocz¹tek drogi do wolno�ci, czerwcowych wyborach
w  roku  1989,  sam  równie¿  dokona³em  wa¿nego  ¿yciowego  wyboru  
postanowi³em �pój�æ na w³asne�, bior¹c ostateczny rozbrat z byciem zarówno
urzêdnikiem, jak i �uk³adaczem� krzy¿ówek.

Brulion znalaz³ godne miejsce pochówku, w postaci kartonu po telewi
zorze, które to pud³o kto� z rodziny z trudem zataszczy³ na strych.

¯ycia i problemów, jakie ono ze sob¹ wlecze, niestety, nie da³o siê w ¿aden
karton upakowaæ.

*

 Zakocha³em siê. Zwyczajnie � je�li zwyczajn¹ jest mi³o�æ czterdziesto
sze�ciolatka do o æwieræ wieku m³odszej dziewczyny. I je�li zwyczajnym jest
to, ¿e to ona zadecydowa³a o charakterze naszego zwi¹zku. Zreszt¹, ja w tym
wszystkim  obsadzony  zosta³em  przez  Kogo�,  kto  dla  nas  stworzy³  ten
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scenariusz, w roli drugoplanowej,  jako kierowca mojej córki    And¿eliki,
która  poprosi³a,  mocno  wspierana  przez  matkê,  abym  podrzuci³  j¹  na
dyskotekê, g³upie piêædziesi¹t kilometrów od domu. Ju¿ na miejscu And¿elika
z u�mieszkiem oznajmi³a, ¿e nie muszê siê k³opotaæ o jej powrót do domu.
Gdy, wype³niwszy mój rodzicielski obowi¹zek, wróci³em i przekaza³em ¿onie
s³owa córki, ta zaaplikowa³a mi mycie g³owy na sucho. Oko³o drugiej nad
ranem zosta³em wykopany z ³ó¿ka wraz z niedokoñczonym snem, w którym
w³a�nie zacz¹³em boso st¹paæ po zroszonej ³¹ce. Po trzech kwadransach, ju¿
dawno  wyzbywszy  siê  resztek  senno�ci,  zaparkowa³em  na  obszernym
klepisku  przed  hal¹  pieczarkarni,  któr¹  obrotny  miejscowy  biznesmen,
przerobi³ na discoclub, jak g³osi³ dwukolorowy neon na frontonie budynku.
Dochodzi³ z niego do moich uszu monotonny ³omot disco polo, ale impreza
raczej mia³a siê ku koñcowi, bo w prze�wicie otwartych drzwi hali, miga³y
pojedyncze podryguj¹ce sylwetki, a na placu, prócz mojego, w przeciwleg³ym
jego naro¿niku,  sta³o  tylko  jedno auto. Kto� w nim siedzia³,  samotnie, bo
tylko jeden ognik zapalonego papierosa zatacza³ w miejscu kierowcy ma³e,
nerwowe kó³ka.

Czekanie siê przed³u¿a³o. Zniecierpliwiony wysiad³em z auta. To samo
uczyni³a  osoba  z  naprzeciwka �  m³oda  dziewczyna  z  rozpuszczonymi
ciemnymi w³osami, siêgaj¹cymi jej bioder.

  Pan  zapewne  po    ni¹?    zabrzmia³o  to  bardziej  jak  informacja,  ni�li
pytanie.  Posz³a z moim starym gdzie� pó³ godziny temu � ruchem g³owy
wskaza³a pobliski lasek:  skupisko sosen, zagêszczonych krzewami o prostych
ga³êziach i l�ni¹cym w po�wiacie ksiê¿ycowej, woskowanym listowiu. Nie
zna³em  tego gatunku.   Cholera, ale dzi� zimno!   Zagryz³a wargi z prze
praszaj¹c¹ min¹.  Czasem mi siê tak wymsknie  dotknê³a lekko mojej d³oni.
 Nie ma sensu, bez konkretnego powodu � w jej  oczach dostrzeg³em co�
nieodgadnionego  staæ tak w  tym ch³odzie.

Bezwiednie przytakn¹³em.
Siedzia³em obok niej, w jej aucie, niczym w plenerowym kinie, ogl¹daj¹c

przez  przedni¹  szybê  znieruchomia³y    film,  jakby  w  projektorze  w³a�nie
zaciê³a siê ta�ma.

 Pewnie  dziwisz siê, ¿e ja tak...  wzruszy³a ramionami, nie odrywaj¹c
wzroku  od  d³oni  zaci�niêtych  na  kierownicy.    A  jaki  mia³am  wybór?  
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obróci³a siê w moj¹ stronê.  Mama le¿y od prawie roku. Sparali¿owana po
wylewie  ca³a  lewa  strona.  Zamiast  s³ów    be³kot.  Tu  konieczny  jest
ca³odobowy  dy¿ur:  podnie�æ,  przebraæ,  przepraæ,  podsuszyæ,  podnie�æ,
pieluchomajtki... Nie mówi¹c ju¿ o zakupach, przygotowaniu  posi³ków....
Musia³am przerwaæ studia, bo ju¿ nie wyrabia³am. Pewnie spytasz, co mój
stary...    stary,    nie  powiem,  chodzi  do  pracy,  nawet  robi  nadgodziny,  jak
twierdzi � delikatnie zabêbni³a palcami w pokrywê klaksonu.   A jak kiedy�
powiedzia³a babcia, znaczy jego matka, �ch³op to ch³op,  co jaki� czas, ale
musi sobie ul¿yæ�... No, a gdyby wpad³ na pomys³ sprowadzaæ, co nie daj
Bo¿e, jakie� do domu? Niemal na oczach mamy te rzeczy... Wiesz, co to jest
wybranie mniejszego z³a, no w³a�nie? Wiêc siedzê tu i czekam, zw³aszcza,
¿e muszê, bo staremu kilka miesiêcy temu zatrzymali na pó³ roku prawko.
W³a�nie  tu poluj¹ na takich jeleni, co... � machnê³a z rezygnacj¹ rêk¹.

Pochwyci³em jej d³oñ i odruchowo przycisn¹³em do ust. Zaczerwieniwszy
siê, jak sztubak, a¿ po koniuszki uszu, wymamrota³em s³owa przeprosin.

  OK!  roze�mia³a siê g³o�no.  Ja te¿ nie wiem dlaczego, ale  chyba ciê
polubi³am. Potrafisz s³uchaæ, a to u was nieczêste. Ach, by³bym zapomnia³a
� oderwa³a od kierownicy praw¹ rêkê � Laura,  a ty,  mam nadziejê,  Filon?

 Przykro mi, ale niestety nie � po raz pierwszy zobaczy³em jej u�miech.
By³ ol�niewaj¹cy.

 Po prostu Pawe³.
Wyszli z g¹szczu trzymaj¹c siê za rêce: wypiszwymaluj modelowa para

zakochanych  wprost na ok³adkê którego� z plotkarskich  tygodników dla
pañ.

 Bozia wstydu  nie  da³a! �  skomentowa³a Laura,  odwracaj¹c  g³owê.  
A dla ciebie ona, to kto?

 And¿elika � wzi¹³em g³êboki oddech.  Córka. Jedyna.
W milczeniu pokiwa³a g³ow¹.
  Czas siê rozstaæ, mój nieFilonie.
Wysiad³em z jej auta, ale nie z jej ¿ycia.

*
Nie wiem dlaczego o tym,  czego by³em �wiadkiem, nie wspomnia³em

Annie? Czy dlatego, ¿e gor¹co mnie o to prosi³a nasza ukochana jedynaczka,
czy  te¿  ju¿  co�,  jeszcze  nieu�wiadomione,  zaczê³o  kie³kowaæ  we  mnie?
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Historia  powtórzy³a  siê w  kolejny weekend. And¿elika, mocno  obj¹wszy
matkê, poprosi³a, aby j¹ wspar³a w namówieniu mnie do powtórnej eskapady
na dyskotekê.  Czy�ci³a przedpole dla nas obojga, chyba tym nieocenionym
kobiecym  instynktem wyczuwaj¹c,  ¿e  i mnie  co�  ci¹gnie  do  placu  przed
dawn¹ pieczarkarni¹.

 Od razu wiedzia³am, ¿e wpad³a ci w oko!   ten jej u�mieszek nie schodzi³
jej z twarzy, odk¹d wyjechali�my z gara¿u.  Tatko, przede mn¹ siê nic nie
ukryje!  Ja  te  feromony,  które wokó³ was  zatacza³y  kó³ka, wyczuwam  na
kilometr.  Wyprê¿y³a siê na fotelu, a¿ zatrzeszcza³ zag³ówek.  Oczywi�cie
przed mam¹ buzia na eklerek � z³¹czonymi kciukiem i palcem wskazuj¹cym
przeci¹gnê³a po wargach.

Nie odezwa³em siê, zaskoczony tym nie znanym mi jeszcze cynicznym
obliczem  córeczki.  W³¹czy³a  radio,  szukaj¹c  muzyki,  odpowiadaj¹cej  jej
obecnemu nastro jowi. Tak, nie zamieniwszy ju¿ s³owa, dotarli�my  do celu
podró¿y. Do Laury, która, wbrew swojemu imieniu, jak siê okaza³o, nie mog³a
wnie�æ  w  moje  ¿ycie  satysfakcji  ze  zdobycia  czego�  wa¿nego,  cennego,
¿e spotykaj¹c siê siê  z ni¹, nie zyskam laurów, a jedynie co mogê wynie�æ
z tego zwi¹zku, to duchow¹ rozterkê i skrzêtnie skrywane przed najbli¿szymi
cierpienie. To jednak przysz³o pó�niej, nie tej sobotniej nocy.

*
 Wiedzia³am, ¿e przyjedziesz z ni¹ � powita³a mnie u�miechem, najpiêk

niejszym, jaki widzia³em w ¿yciu.  Widzê ciê i naprawdê nie wiem, czy siê
cieszyæ, czy...  potrz¹snê³a gwa³townie g³ow¹.  Co� mnie do ciebie ci¹gnie,
wiesz, chcia³abym, aby�  mnie s³ucha³, trzymaj¹c za rêkê, pragnê, by� mnie
mocno przytula³, gdy ju¿ zabraknie s³ów � przygryz³a wargi � a jednocze�nie
wiem, ¿e wtedy byliby�my kopi¹ tych dwojga, a nie chcê...  zamilk³a, wci¹¿
patrz¹c mi w oczy.  Dzi� nawet nie mogê tu posiedzieæ... muszê ju¿ jechaæ,
mama jest od rana bardzo niespokojna, powinnam przy niej byæ � przechyli³a
siê szybko w moj¹ stronê i poca³owa³a w usta.  Poderwa³a siê z siedzenia,
gwa³townie otwieraj¹c drzwi auta.  Odwie� mego starego. W koñcu to prawie
twój ziêæ! Tylko nie za blisko domu, by s¹siedzi nie mieli rano tematu do
komentarzy!

Trzasnê³a drzwiczkami i nie odwracaj¹c siê, pobieg³a do swojego auta.
*
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  Z Ann¹, przez te wspólnie spêdzone prawie æwieræ wieku, uk³ada³o siê
ró¿nie � jak w piosence Kory: �falowanie i spadanie�. Przypadek sprawi³,
¿e drogi nasze  siê  z³¹czy³y. By³em �wiadkiem na  �lubie kolejnego  swego
kolegi. Tam  j¹  spotka³em. Ona, kilka  lat ode mnie  starsza, po nieudanym
zwi¹zku, ja � od kilku lat szukaj¹cy tej jedynej. Przetañczyli�my ze sob¹ ca³¹
noc. Nad ranem doszli�my do wniosku, ¿e warto spróbowaæ, czy  wspólne
¿ycie  pójdzie  równie  dobrze  jak  taniec. Anna  zastrzeg³a,  ¿e  oferta  ta  jest
³¹cznie ze �lubem w pakiecie. By³o to tak zaskakuj¹ce i  irracjonalne, ¿e bez
wahania...    przysta³em  na  jej  propozycjê.  Los  od  pocz¹tku  nam  niezbyt
sprzyja³. Anna  dwukrotnie  poroni³a.  Lekarze  dawali  nam  nik³¹  szansê  na
stanie  siê  rodzicami.  And¿elika  pojawi³a  siê  w  naszym  ¿yciu  po  blisko
czterech latach usilnych starañ, kiedy wszystko, co miêdzy nami, sta³o siê
rutynowe,  nie  przynosz¹c  satysfakcji  ¿adnej  ze  stron.  Nic,  poza  owymi
staraniami,  zdawa³o  siê  nas  ju¿  nie  ³¹czyæ.  Gdyby  i  tym  razem  siê  nie
powiod³o, najprawdopodobniej rozeszliby�my siê. Córka sta³a siê dla naszego
zwi¹zku swoistym modus vivendi . Ona nas ³¹czy³a, jej po�wiêcali�my swój
czas, ona sama sta³a siê dla nas celem samym w sobie. Jak siê pó�niej okaza³o,
by³a bystrym obserwatorem, potrafi¹cym wykorzystaæ nasz¹ permanentn¹
rywalizacjê  o jej wzglêdy, dla osi¹gniêcia w³asnych korzy�ci. W chwili, gdy
pozna³em Laurê, przechodzili�my fazê �opadania�. Byli�my razem, bo  by³a
And¿elika,  bo mieszkanie  by³o wspólne,  bo  ka¿de  z  nas wydepta³o  sobie
w³asne, nie krzy¿uj¹ce siê ze sob¹ �cie¿ki.

Weekendowa eskapada z córk¹ do discoclubu sta³a  siê trwa³ym punktem
w harmonogramie moich  powinno�ci  rodzinnych. Gdy  zbli¿a³  siê  sobotni
wieczór, bez dodatkowych wyja�nieñ,  jednocze�nie wychodzili�my z miesz
kania, kieruj¹c siê w stronê gara¿u. Anna przyjmowa³a ten fakt w milczeniu.
Jej �cie¿ka nie wiod³a w tê stronê.

*

Z  Laur¹  tkwili�my  w  tym  samym  punkcie.  Jej  samochód  by³  nasz¹
niedostêpn¹ dla innych wysp¹, na której  trzymaj¹c siê za rêce, rozmawiali�my
o  dotychczasowym  ¿yciu  ka¿dego  z  nas,  o  naszych  troskach,  k³opotach,
marzeniach. Zdarza³o siê, ¿e to ona w nag³ym przyp³ywie emocji przytula³a
siê  do mnie  gwa³townie,  z  równ¹  si³¹  obsypuj¹c    poca³unkami,  lecz  gdy
chcia³em  odwzajemniæ  jej  pieszczoty,  stanowczo  powstrzymywa³a  moje
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zamiary, szepcz¹c �Nie, Pawe³ku, my nie mo¿emy...�. Którego� niedzielnego
przed�witu, gdy tamci wracali znacznie wcze�niej ni¿ zwykle, po�piesznie
wychodz¹c z auta Laury, aby unikn¹æ styczno�ci z  jej ojcem, us³ysza³em:
� Obojêtnie co siê zdarzy, wiedz, ¿e  nikogo tak nie kocha³am, jak ciebie�.

 Gdy teraz o tym piszê, zaczynam j¹ rozumieæ. Ona by³a tu jedyn¹ osob¹
naprawdê  doros³¹,  z  poczuciem  odpowiedzialno�ci  za wszystko  co  tu  siê
dzia³o. Bo nie chcia³a siê upodobniæ do tamtych dwojga,  nie chcia³a swoimi
czynami  dok³adaæ  kolejnej  cegie³ki  w  tworzeniu,  umacnianiu  siê  czego�,
co za fundament mia³o egoizm i brak odpowiedzialno�ci.

*

 Nie by³o mi ju¿ dane pojechaæ ponownie na plac przed by³¹ pieczarkarni¹.
Po ostatnim naszym powrocie z dyskoteki, And¿elika zamknê³a siê na klucz
w swoim pokoju i nie chcia³a otworzyæ, mimo b³agañ Anny, by wysz³a choæ
zje�æ  obiad.    Wieczorem  chy³kiem  przemknê³a  siê  do  ³azienki.  Uda³em,
¿e tego nie dostrzeg³em. ¯ona by³a czujna. Objê³a wartê przy drzwiach. Gdy
And¿elika  je  otworzy³a, wepchnê³a  j¹  na  powrót,  sama  pod¹¿aj¹c  za  ni¹.
D³ugo  nie  dochodzi³  do mnie  stamt¹d  ¿aden  d�wiêk.  Potem  cichy  p³acz,
g³o�niej¹cy a¿ do szlochu, przerywanego spazmatycznymi okrzykami: �Nie
nawidzê, nienawidzê go�. Zaleg³a cisza, Podszed³em do drzwi. Do moich
uszu dotar³ uspo kajaj¹cy szept ¿ony. Nied³ugo potem wysz³y razem. By³em
ju¿ wtedy w kuchni. Anna, prowadz¹c za rêkê And¿elikê do jej pokoju, rzuci³a
w moj¹ stronê zimne spojrzenie. Wiedzia³em co oznacza  znalaz³a g³ównego
winowajcê.

Nazajutrz, po powrocie od ginekologa, Anna nie patrz¹c w moj¹ stronê,
oznajmi³a: �Przygotuj  siê  zwolna  do  roli  dziadka�.  Tego  dnia  nie  by³o
obiadu... ani kolacji. G³odny w koñcu skierowa³em siê ku lodówce. Gdy j¹
otworzy³em, zapalone �wiate³ko wy³owi³o z mroku sylwetkê siedz¹cej przy
kuchennym stole ¿ony.

 Gdy siê pojawi Wiktoria, nieudolny anielestró¿u naszej córki, bêdziesz
mia³ sposobno�æ zrehabilitowaæ siê przy wnuczce podczas nocnych dy¿urów!
 Wychodz¹c, doda³a  Dowiedzia³am siê co nieco o tatusiu Wiktorii. Dosz³am
do wniosku, ¿e nie zas³u¿y³ on na miano ojca naszej wnuczki. Wiktoria bêdzie
wiêc nosiæ nasze nazwisko. Oczywi�cie  nasza córka zrywa wszelkie z nim
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kontakty, a my ze swej strony tak¿e  doda³a z naciskiem   nie bêdziemy go
o niczym informowaæ.

Zamknê³a temat  razem z drzwiami kuchennymi.
*

 Nie zna³em adresu Laury, ani nawet, co po niewczasie sobie u�wiado
mi³em, jej nazwiska. And¿elika, wszelkie me próby zasiêgniêcia jêzyka, zby
wa³a milczeniem, gdy za� wzmocni³em pytanie szeleszcz¹cym argumentem,
odezwa³a  siê,  niczym  automatyczna  sekretarka: �Zakaz  udzielania  infor
macji�. Dopiero kilka miesiêcy po narodzinach Wiktorii, któr¹ od pocz¹tku
nazwano Wik¹,  po kolejnej k³ótni z matk¹, bezskutecznie próbuj¹c¹ wypleniæ
z  niej  dawne  nawyki,  And¿elika  podsunê³a  mi  karteluszek  z  numerem
telefonu. Telefonia komórkowa by³a jeszcze wtedy w powijakach, za� roz
mowa nieskrêpowana ze stacjonarnego w domu monitorowanym przez obie
panie, niemo¿liwa. Pojecha³em wiêc do najbli¿szego automatu. Odebra³ jej
ojciec. Nie przedstawiaj¹c siê, spyta³em o Laurê. Po chwili us³ysza³em jej
g³os: �Poczekaj  co� zachrobota³o w s³uchawce, potem chyba trzasnê³y drzwi.
  Ju¿  jestem!  Przez  prawie  rok  cisza  i  dzi�,  tak  nagle...?�    chcia³em  jej
wyt³umaczyæ, ale wpad³a mi w s³owo  �Wyje¿d¿am do Warszawy. Za chwilê
ju¿  tu mnie  nie  bêdzie,  �pieszê  siê,  wiêc  w  skrócie: mama  zmar³a  przed
miesi¹cem,  wiêc  moja  tu  s³u¿ba  dobieg³a  koñca;  stary  nawet  nie  wie,
¿e powtórnie zosta³ ojcem, a ja mam siostrê.�

 A my? � zdo³a³em wykrztusiæ.
 Nic nie trwa wiecznie, Pawe³ku. Nie ma ju¿ my, tylko ja i ty, niech tak

zostanie � szum w s³uchawce wzrasta³, to opada³. W koñcu przebi³ siê przezeñ
jej zniekszta³cony g³os. � A zreszt¹ powiedz sam: czy wypada³oby kochaæ
siê z dziadkiem w³asnej siostry?! Opiekuj siê ni¹. Wybacz, ale ju¿ muszê ...
¯egnaj, Pawle!

Od³o¿y³a  s³uchawkê.  Sta³em  pod  plastikowym  daszkiem  automatu  ze
s³uchawk¹ przy uchu.

Zza pleców doszed³ do mnie mêski g³os: �Skoñczy³ pan?!�
Kiwn¹³em twierdz¹co g³ow¹, oddaj¹c s³uchawkê.

*
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 Od tamtego dnia minê³o æwieræ wieku. By³a to dla mnie �epoka Wiki� 
dzi� równie piêknej i dojrzale m¹drej, jak tamta � dziewczyna z placu przed
pieczarkarni¹...

*
  Wika,  od  kilku  ju¿  lat  mieszkaj¹ca  na  sta³e  na  Sycylii,  na  tydzieñ

przyjecha³a w rodzinne strony i zamieszka³a u mnie.
 Wiesz, chyba siê starzejê � w przeddzieñ powrotu do swego ukochanego

Lorenza, przysiad³a siê do mnie na s¹siednim fotelu.  Czy nie mia³by� nic
przeciw temu, gdybym trochê pomyszkowa³a w poszukiwaniu czego�, co mi
by przypomina³o dawne czasy?

 Popatrzy³a  na  mnie  z  tym  swoim,  tak  dobrze  mi  znanym,  uroczo
szelmowskim u�miechem. Wykona³em jaki� gest, który ona odebra³a  jako
przyzwolenie i poca³owawszy mnie w przelocie w czo³o, pobieg³a na piêtro.
Po chwili doszed³ do mnie odg³os spuszczania sk³adanej drabinki, po której
wchodzi³o siê na strych. Akurat by³a przerwa reklamowa w ogl¹danym filmie,
gdy z góry rozleg³o siê:

 Móg³by� mi, stary cz³owieku, pomóc zej�æ!
Jak móg³bym odmówiæ,  us³yszawszy  tak mi³e mym uszom wezwanie.

Poda³a mi przez otwarty w³az du¿e pud³o. Z trudem postawi³em je na pod³o
dze,  czuj¹c,  ¿e  znów  siê  odezwa³y  mojej  ukochane  korzonki.  Zesz³a  po
drabince i zatrzasnê³a klapê.

 Ty naprawdê  siê  starzejesz.�  zrobi³a  krok w  ty³,  przygl¹daj¹c mi  siê
bacznie.   Wygl¹dasz jak pokrzywiony ¿ydowski paragraf  objê³a mnie moc
no. � I tak ciê bêdê kochaæ!

Chwyci³a karton i zniknê³a w pokoju,w którym nocowa³a. Spotkali�my
siê przy kolacji. Zauwa¿y³em, ¿e parê razy dyskretnie spojrza³a w moj¹ stronê,
lecz  gdy  odwróci³em  g³owê  w  jej  kierunku,  uda³a  ¿e  tego  nie  widzi,
zabawiaj¹c siê sztuæcami. T¹ grê w ukradkowe spojrzenia prowadzili�my a¿
do  chwili,  kiedy  bez  jednego wypowiedzianego  s³owa, wstali�my  niemal
równocze�nie od sto³u. Przesz³a od razu do zlewu, wk³adaj¹c doñ naczynia
do pomycia. Gdy zape³ni³a suszarkê, wzi¹³em do r¹k �cierkê, by jak dawniej,
wytrzeæ wszystko do sucha.

  Daj  spokój!    wyci¹gnê³a  mi  z  d³oni  tê  kraciast¹  szmatkê,  z  tak¹
delikatno�ci¹, jak¹ maj¹ w sobie kobiety, gdy kogo� kochaj¹. Z tak¹ sam¹,
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jak¹, przed blisko pó³ wiekiem,  obdarza³a mnie jej babka.  Pó�niej sama
powycieram    ujê³a  moje  ramiê,  wreszcie  u�miechaj¹c    siê,  jak    to  ona,
tajemniczo.  Chcê ci co� pokazaæ.

Pod¹¿aj¹c za ni¹,  z  trudem gramoli³em siê po schodach, asekuracyjnie
trzymaj¹c siê porêczy. Obejrza³a siê przez ramiê.

 Co� niesporo, stary cz³owieku, ci to wychodzi!
 Có¿ mog³em odrzec. Wzruszy³em ramionami. Poczeka³a, a¿ pokonam

ostatni stopieñ.
 Santa Madonna! Co to z tob¹ bêdzie, kiedy wyjadê  objê³a mnie wpó³.
  Gdyby jeszcze babcia ¿y³a... And¿elika tu do ciebie przyje¿d¿a?
 Czasem a¿ za czêsto. Jestem dla twojej matki przymusowym wys³uchi

waczem wszystkich miejscowych ploteczek  wprowadzi³a mnie, nie wypusz
czaj¹c z objêæ do swego pokoju.  G³owa nieraz mnie boli od tego jej gadania!
Westchnê³a ze zrozumieniem, wskazuj¹c miejsce na kanapie.

 Pooddychaj trochê spokojnie, a ja tymczasem to wyszukam!  przesunê³a
na bok biurka piêtrz¹c¹ siê tam stertê pomieszanych bez³adnie drobiazgów.
Kilka z nich spad³o na pod³ogê, ale nie zwa¿a³a na to, zajêta segregowaniem
znajduj¹cych siê  tam tak¿e fotografii.   O,  to  te!  przysiad³a siê do mnie,
wyrównuj¹c trzymany  plik zdjêæ. Na ka¿dym by³a ona � w ró¿nym wieku.
Z ni¹ � ¿ona lub ja. Ja rzadziej. By³em g³ównym �operatorem� Kodaka. Tylko
na jednym, tak jakby nie zd¹¿y³a na czas usun¹æ siê z kadru, by³a jej matka.

 Nigdy nie nazwa³a And¿eliki matk¹. Zauwa¿y³em ostatnio, ¿e traktuje
j¹,  jakby  by³a  jej m³odsz¹,  niezbyt  pojêtn¹  kole¿ank¹. Gdy  raz  kiedy�  j¹
spyta³em o przyczynê, spojrza³a mi w oczy i pokrêci³a z rezygnacj¹ g³ow¹.
�Nie uda³a siê nam, dziadku,  ta dziewczyna�  doda³a z westchnieniem. Tak,
czasem nachodzi³a mnie my�l, ¿e to Wika powinna byæ matk¹ And¿eliki.

Wikê, faktycznie,  traktowali�my z ¿on¹, jak w³asn¹ córkê. Kiedy jej matka
by³a w pracy lub w poszukiwaniu, jak to kiedy� sama okre�li³a: �¿yciowego
szczê�cia�,  to ¿ona przejmowa³a opiekê nad ukochan¹ wnusi¹. Wika czêsto
chorowa³a w dzieciñstwie, wiêc gdy wraca³em do domu, wsiada³em  z pow
rotem do auta i w trójkê rozpoczynali�my kolejn¹ wyprawê do którego� z jej
lekarzy. Pó�niej by³em jej korepetytorem, choæ na ogó³ nie mia³a problemów
z  nauk¹.  By³a  nasz¹  rado�ci¹,  pozwalaj¹ca  zapominaæ  o  dolegliwo�ciach
umykaj¹cego czasu. Anna nie mog³a siê pogodziæ z faktem wyjazdu na sta³e
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ubóstwianej wnuczki. Dom nasz sta³ siê jaki� mroczny, wype³niony cisz¹,
w której b³¹ka³o siê dwoje starzej¹cych siê ludzi. Anna gas³a w oczach, jakby
straci³a chêæ do dalszej wspólnej wêdrówki. Wszelkie moje s³owa zachêty
przyjmowa³a z nik³ym u�miechem. Wika wróci³a � na jej pogrzeb. Dawno
ju¿ nie widzia³em tak p³acz¹cej dziewczyny.

Otrz¹sn¹³em  siê  ze  wspomnienia  tamtego  dnia. �Wybierz  sobie  jakie
chcesz�  odda³em Wice plik trzymanych fotografii. Od³o¿y³a je na róg biurka,
po czym klêknê³a na pod³odze, przyci¹gaj¹c do siebie du¿e kartonowe pud³o,
które z takim trudem znie�li�my ze strychu. Spostrzeg³em go pierwszy. Le¿a³
na wierzchu. Wika  te¿ zwróci³a nañ uwagê. Podnios³a go w obu d³oniach
i  zdmuchnê³a  pokrywaj¹cy  go  kurz.  Przeczyta³a  na  g³os  napis  z  nalepki:
�Nigdy nie wspomina³e�, ¿e uk³ada³e� krzy¿ówki�.

By³a najwyra�niej  zaskoczonatym odkryciem. Zaczê³a kartkowaæ  trzy
many brulion. �Te diagramy to chyba rêcznie by³y rysowane?�. Jak zawsze
by³a  spostrzegawcz¹  osóbk¹. �Zgadza  siê    u�miechn¹³em  siê,  patrz¹c  na
ods³aniane  przez  ni¹  kolejne  kartki.    Czasem  to  rysowanie,  najpierw
w o³ówku, pó�niej za� tuszem, zajmowa³o wiêcej czasu, ni¿ samo u³o¿enie
krzy¿ówki�. Kartkowa³a dalej,  z niedowierzaniem krêc¹c g³ow¹. By³a  ju¿
po�rodku  brulionu,  gdy  z w³a�nie  otwartej  strony  odpad³ wycinek  gazety
z kolejn¹ moj¹ krzy¿ówk¹. �W szufladzie chyba widzia³am tubkê z odrobin¹
kleju�. Faktycznie. Z pewnym wysi³kiem odkrêci³a przyschniêt¹ zakrêtkê.
Odwróci³a na spodni¹ stronê wycinek gazety z krzy¿ówk¹... i zamar³a bez
ruchu. �Popatrz  tylko!�   wykrztusi³a. Na odwrocie znajdowa³  siê odciêty
fragment tekstu i zdjêcie ko�cio³a. By³em zaskoczony jej reakcj¹. �Ko�ció³...
jak to ko�ció³...�. Spojrza³a na mnie szeroko otwartymi oczami. �Tu... czytaj�
  stuknê³a palcem na  fragment  tekstu pod zdjêciem. Ko�ció³ parafialny w
SZARADOWIE!�  g³o�no zaakcentowa³a t¹ nazwê. �Dziadku, nie uwa¿asz
to za co najmniej dziwne: w zeszycie pe³nym zadañ szaradziarskich, bo tak
chyba nazywaj¹ siê krzy¿ówki, odkleja siê ta w³a�nie, na której odwrocie jest
co�, co w nazwie ³¹czy siê z ca³¹ zawarto�ci¹ brulionu�. Po³o¿y³a swe d³onie
na mych ramionach, patrz¹c mi w oczy: �Nie uwa¿asz, ¿e to znak?!�  Zna³em
j¹ na tyle dobrze, ¿e by³em pewny, i¿  traktuje to bardzo serio. Milczeli�my
chwilê, bo nie bardzo wiedzia³em, jak zareagowaæ na to jej �odkrycie�.
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�Wiesz co,  stary cz³owieku � odezwa³a  siê wreszcie � wiem, ¿e  jeste�
w  takich  transcendentnych  sprawach  raczej  sceptykiem...  ale,  je�li  mnie
kochasz, jako mi powiadasz, to  zrób wyj¹tek  w swych niez³omnych zasadach
i przyrzeknij, ¿e jak przylecê tu jesieni¹, to wybierzesz siê ze mn¹ do tego
Szaradowa � �cisnê³a mocniej me ramiona  i nie bêdziesz siê zastanawia³,
czy to ma jaki� sens, zgoda?� I có¿ mog³em pocz¹æ. Ostatniej mi³o�ci mego
¿ywota nie potrafi³bym odmówiæ.

                          �                          
Nie pojechali�my do Szaradowa. Ja za  to przyjecha³am dwa miesi¹ce

wcze�niej, ni¿ to sobie zaplanowa³am. Na pogrzeb dziadka. Nie by³o nas zbyt
wielu wokó³ �wie¿o wykopanego grobu � parê osób rodziny, ze strony babci.
Z dziadka � nikogo. Po prostu by³ ostatni  rodu, jak mawia³. And¿elika, która
potrafi³a zap³akaæ z byle powodu, zw³aszcza, gdy zaczê³a u¿alaæ nad sob¹,
uwieszona na ramieniu swego partnera, by³a bardziej zainteresowan¹ nim,
ni¿ tym co siê dzia³o wokó³.
 Tylko ona, stoj¹c kilka kroków dalej, nie kry³a ³ez. Spostrzeg³a, ¿e na ni¹

patrzê. To by³am ja, tylko starsza, dojrzalsza. Wpad³y�my sobie w ramiona.
�On od nas nie odszed³ �  szepnê³a, podaj¹c mi  rêkê na po¿egnanie.    Ja
wci¹¿ czujê dotyk jego d³oni�.
   Wróci³am do domu mego dzieciñstwa. Nie zdziwi³o mnie to, ¿e jedyna

córka  tatusia,  jak  siê  przy  innych  lubi³a  nazywaæ,  zd¹¿y³a  siê  ju¿  tutaj
przenie�æ, wraz ze swoj¹ kolejn¹ � prawdziw¹, wielk¹ mi³o�ci¹�, z wynajmo
wanego w s¹siedniej miejscowo�ci mieszkania.
W pokoju dziadka odpali³am kompa. Nie mia³ zwyczaju zabezpieczania

swoich plików w³asnym kodem. Tu¿ przed  �mierci¹ przys³a³ mejla,  ¿e  co�
zacz¹³ pisaæ. Szczegó³ów nie zdradzi³. Nawet nie musia³am szukaæ. W kata
logu:�Dziadek Wiki�, widnia³ tylko jeden plik  oznaczony gwiazdk¹. Otwo
rzy³am. Ca³y dziadek! U góry strony, centralnie, czcionk¹ z boldem, tytu³:
W drodze do Szaradowa. Mimo woli u�miechnê³am siê, jakby tu siedzia³
przy mnie.
  Szybko  poch³onê³am  te  nieca³e  dziewiêæ  stron...  Potem  przegra³am

wszystkie jego pliki na pendrive'a i wyczy�ci³am dysk laptopa. Sam laptop
by³  mi  niepotrzebny.  I  tak  czêsto  przed  odlotem  st¹d  poddawa³am  ostrej
selekcji to, co pakowa³am, by nie mieæ �nadbaga¿u�
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Tych  jego  krzy¿ówek  nie  pamiêtam.  Zreszt¹  nawet  bym  nie  mog³a.
Ostatnia, wklejona do brulionu, wydrukowana zosta³a ponad rok przed moim
przyj�ciem  na  �wiat.  Dopiero  ten  odnaleziony  na  strychu  brulion,  odkry³
nieznan¹ mi cz¹stkê dziadkowej dzia³alno�ci. Powróci³o z pamiêci echo s³ów,
które tkwi³y tam od  dzieciñstwa. Babcia spyta³a go, dlaczego ju¿ nie uk³ada
krzy¿ówek. �Bo mnie  teraz  na  to  staæ!�    odpowiedzia³,  jak  to  on,  tonem,
z którego trudno by³o odgadn¹æ, czy mówi powa¿nie, czy te¿ ¿artuje.
Na zawsze w mej pamiêci pozostan¹ dobranocki, kiedy w na³o¿onej mi

przez  babciê  pi¿amce,  sadowi³am  siê  na  jego  kolanach  i  wtula³am  siê
w pachn¹cy lawend¹ dziadkowy sweter. Wtedy nie ba³am siê niczego. Nawet
najstraszniejszego smoka czy z³ej czarownicy.

* * *
 And¿elika u¿yczy³a mi auta �swojej wielkiej mi³o�ci�, choæ ten, co nie

usz³o mej uwadze, niezbyt chêtnie na to przysta³. Do  Szaradowa by³o nies
pe³na dwie�cie kilometrów. Dzieñ pochmurny, ale z nieba nie spad³a ni jedna
kropla. Dotar³am tam tu¿ przed po³udniem. Zanim uda³am siê na plebaniê,
by  zamówiæ mszê  za  spokój  duszy Dziadka,  obesz³am wokó³  XIXwieczny
ko�ció³, z wie¿¹ dzwonnicy, pokryt¹ spatynowan¹ miedzian¹ blach¹. By³ taki
sam,  jak na  zdjêciu  z brulionu,  tylko otaczaj¹ce go drzewa by³y wyra�nie
wy¿sze, okazalsze. One tak¿e musia³y siê poddaæ nieub³aganemu dla wszyst
kich up³ywowi czasu. Po wyj�ciu z plebanii, wst¹pi³am do wnêtrza �wi¹tyni.
Rozproszone  �wiat³o, po przej�ciu przez witra¿,  k³ad³o  siê barwn¹,  ciep³¹
plam¹ na �cianê bocznej nawy ko�cio³a. Zamknê³am oczy. By³, czu³am, ¿e by³
tutaj, ze mn¹, w Szaradowie. I zrozumia³am, ¿e nie mo¿emy byæ, Laura i ja,
tymi jedynymi, które bêd¹ nie�æ pamiêæ o Nim.
Mo¿e w oczach innych niczym szczególnym siê nie wyró¿nia³, ale dla mnie

by³ kim� niezwyk³ym, by³ najbli¿szym mi cz³owiekiem, którego sweter, tak jak
ca³y czas przy nim, niós³ uspokajaj¹c¹ woñ lawendy. By³am mu to winna.
Dlatego musia³am dokoñczyæ tê jego opowie�æ o drodze do Szaradowa, by
poznali j¹ i inni.

  Bo mo¿e i Wam kiedy� bêdzie dane pod¹¿yæ, jak ja i mój Dziadek, do
swego Szaradowa�
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I nagroda w kat. m³odzie¿y

Ale byli�my �Odess¹�

Nazywali�my  siê �Odessa�.  Sk³ad ma³y,  bo  by³a  nas  tylko  pi¹tka,  ale
radzili�my sobie ca³kiem nie�le. Powstali�my w blokowej piwnicy Staszka
po kilku g³êbszych, kiedy masz  ju¿ wszystkiego dosyæ,  ale wci¹¿  jeszcze
zmie�cisz  jedn¹  kolejkê,  a  k³êby  dymu  przys³aniaj¹  ci,  z  kim  teraz  siê
ob�ciskujesz do melodii �Kryzysowej narzeczonej�. Ka¿de z nas w koñcu
chcia³o daæ upust swojej piêtrz¹cej siê latami frustracji, a muzyka by³a do
tego celu wykorzystywana ju¿ od wieków. Mieli�my po kilkana�cie lat, co
nie zmienia³o faktu, ¿e byli�my w pe³ni �wiadomymi obywatelami, a nasze
oczy nie by³y zamkniête, a uszy nie by³y g³uche. Obojêtno�æ nie sz³a w parze
z nasz¹ natur¹, zw³aszcza Paw³a  naszego perkusisty. Ten to zawsze lubi³
wykrzyczeæ, co mu nie pasuje, na co pluje, a co ma g³êboko w nosie, a trzeba
przyznaæ, robi³  to wyj¹tkowo dosadnie i g³o�no, bez zahamowañ i resztek
przyzwoito�ci, przez co skazywa³ nasz zespó³ na wieczne k³opoty, a swoj¹
matkê na permanentne zawa³y. Mieli�my plan, naiwne marzenia i kipieli�my
dzieciêc¹ naiwno�ci¹ spe³nienia. Cia³a p³onê³y, umys³y parowa³y, a s³owa
potokiem wylewa³y siê z  ust  manifest dzieci pokrzywdzonych niedoborem
pomarañczy, krzywej historii i czarnych okularów. Stan zawieszenia, z któ
rego ka¿dy chcia³ ju¿ wyj�æ, choæby pe³zaj¹c, trwa³ nieprzerwanie. Ze szkie³
krzycza³o: ewaporacja, inwigilacja, socjalizm, a my w odpowiedzi darli�my
siê, ile si³: wolno�æ, prawda i DEMOKRACJA. Zaburzenie komunikatu
obustronne, kana³ przekazu pomylony, kod tym bardziej, nadawca i odbiorca
dalecy od porozumienia.

Na pocz¹tku wszystko dzia³o siê chaotycznie, ka¿dy chcia³ byæ gwiazd¹,
ale nikt nie wiedzia³ jak. Gdzie� na szczytach naszych wyobra¿eñ by³o trasa
koncertowa po Europie, ba po ca³ym �wiecie, t³um fanów skanduj¹cych nasze
teksty. Ch³opcy, aby podbudowaæ swoje ego, marzyli jeszcze o jakich� dziew
czynach pod scen¹. Chcieli�my ¿yæ od koncertu do koncertu, rytm dnia mia³y
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wyznaczaæ niekoñcz¹ce siê  domówki, a w naszych ¿y³ach mia³y p³yn¹æ litra
mi i kilogramami substancje surowo zabronione. Zatracaæ siê w muzyce i byæ
ledwo �wiadomym tego, ¿e jutro jest dzieñ by³o naszym marzeniem. Niemniej
przy�wieca³ nam jeden cel: nie daæ siê tej pieprzonej rzeczywisto�ci z szarym
blokiem, szar¹ ulic¹, szarym p³aszczem i szarymi, filcowymi butami, przez
które Pawe³ ca³y czas chodzi³ zakatarzony. Krzyczeæ g³o�no, zawziêcie i bez
opamiêtania. Sklejeni nadziej¹, która tylko z pozoru jest matk¹ g³upich, sta
rali�my  siê  tchn¹æ w  ludzi  ducha,  ducha,  który  kiedy�  ulecia³,  ale  kr¹¿y³
w pobli¿u, gotowy w ka¿dej chwili wróciæ i �odnowiæ oblicze ziemi, tej Ziemi�.

A wiêc by³a nas pi¹tka. By³ Eustachy, nasz gitarzysta, który mówi³ ma³o,
a otwiera³ siê tylko po dwóch browarach. By³ Pawe³, perkusista szaleniec,
którego szczerze powiedziawszy trochê siê ba³am, ale potrafi³ nie�le waliæ
w te gary, wiêc szacunek nas wszystkich i ca³ej dzielni mia³. By³ Stasiek,
basista z przypadku, ale bardzo mi³y  i uczynny ch³opak, niebywa³y  talent
otwierania kapsli o kaloryfer. By³  jeszcze Grzesiek, nasz drugi gitarzysta,
który, chc¹c nie chc¹c, by³ moim starszym bratem, ale za to jakim! Z nim
to ¿aden mi nie podskoczy³. Dziêki niemu poczu³am smak alkoholu. Swoj¹
pierwsza  lampkê wina �  taniego �jabola�, maj¹c niespe³na  lat  szesna�cie.
No i w³a�nie by³am ja  Jad�ka, która nieudolnie próbowa³a na�ladowaæ Korê,
brzmi¹c przy tym raczej po prostu jak Jad�ka z chryp¹. Wszyscy znali�my
siê z osiedla i to ju¿ od paru ³adnych lat, ale dopiero rok temu �Odessa� naro
dzi³a  siê  jako  pomys³,  bo  z  realizacj¹  to  te¿  trzeba  by³o  swoje  odczekaæ.
Najpierw to siê Pawe³ wykrêca³, ¿e na maturze siê musi skupiæ, potem Stasiek
co� mrucza³,  ¿e  to nie  jego klimaty,  a potem  to  ja  sama zaczê³am w¹tpiæ
w swój g³os, w ca³e przedsiêwziêcie i w jakikolwiek sens wyra¿ania siebie.
Ale koniec koñców uda³o siê. Byli�my. Istnieli�my. Trwali�my.

Pewnej lipcowej, szalenie gor¹cej nocy Grzesiek odebra³ telefon. Nada
rzy³a siê okazja, której nie mogli�my zmarnowaæ. Jeden z elitarnych klubów
w mie�cie w ka¿dy pi¹tek organizowa³ koncerty m³odych kapel. Wystarczy³o
mieæ swój sprzêt. Co do repertuaru  dawali woln¹ rêkê. ¯yæ nie umieraæ!
Masa pomys³ów, zapa³ do pracy i wiara w to, ¿e siê uda. Bez wahania podjê
li�my decyzjê, ¿e gramy, choæby nie wiem co! No i zaczê³y siê próby. Spotyka
li�my siê w ka¿de wtorki i soboty, nie przyjmowali�my ¿adnych wymówek.
Albo anga¿ujesz siê i wchodzisz w to ca³ym sob¹, albo spieprzasz. Tak dzia³a³
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�wiat,  a my  tych  regu³ pos³usznie przestrzegali�my  równie¿ we w³asnym,
kameralnym  gronie.  Ka¿de  z  nas  chcia³o  zagraæ  co�  innego.  Grzesiek
obstawa³ przy klimatycznej balladzie, Stasiek z Paw³em chcieli prowokowaæ,
a ja i Eustachy pozostawali�my bierni wobec ich przepychanek i nie�mia³o
proponowali�my co� zachodniego. Koniec koñców czasu nie by³o du¿o, wiêc
ostateczn¹ decyzjê podj¹³ Staszek, bo tylko on potrafi³ byæ ponad to. Nikt nie
protestowa³. No i tak siê zaczê³o.

Przygotowania do tego wystêpu by³y jak pierwsze randki, te nie�mia³e,
pe³ne znaków zapytania i ogromnej ilo�ci stresu. Docierali�my siê kosztem
krzyków i niezliczonej  ilo�ci k³ótni. Ka¿de z nas przynajmniej  tysi¹c razy
mówi³o, ¿e to pierdzieli i ¿e ma dosyæ. Ka¿de z nas z dnia na dzieñ traci³o
si³y.  Ale  po  to w³a�nie  by³  zespó³,  ¿eby  siê  umacniaæ.  Jak  Pawe³  zerwa³
z  dziewczyn¹,  myli³  wszystkie  akordy,  ale  z  minuty  na  minutê  piosenka
wychodzi³a coraz lepiej. Kiedy Eustachy mia³ katar i wszystkie s³owa pio
senki brzmia³y jak echo dla jego kichniêæ i tak  wychodzili�my z próby pe³ni
energii, która rozsadza³a od �rodka i nie potrafi³a siê w niczym zatrzymaæ.
Uczyli�my siê akceptacji  i poczucia  jedno�ci. W naszym zespole nie by³o
miejsca na solowe gwiazdki, ka¿dy z nas by³ inny i t¹ indywidualno�æ by³o
czuæ na kilometr, ale do cholery jasnej byli�my �Odess¹�!

Jako g³upia nastolatka by³am ³atwym ³upem manipulacji. Owszem mia³am
w³asne zdanie, ale nauczyciele doskonale wiedzieli,  jak skutecznie u�wia
domiæ mi jego mylno�æ. Tym sposobem z grzecznej dziewczynki wyros³am
na potwornie niegrzeczn¹ kobietê. Do bólu ortodoksyjni  rodzice  te¿ mieli
w tym swój udzia³. Po latach bycia t¹ idealn¹, t¹ nieskaziteln¹ mia³am dosyæ,
tym bardziej, ¿e ówczesna Polska prowokowa³a do tego, ¿eby spróbowaæ, jak to
jest byæ niepokornym. Pragnienie wyró¿nienia siê w tym morzu szarych twarzy,
szarych oczu i szarych ³ez by³o udzia³em wszystkich. Nie trzeba by³o mieæ od
razu irokeza, czy nieprzyzwoitej ilo�ci metalu w swoim ciele. Wystarczy³o mieæ
odwagê, ¿eby powiedzieæ, ¿e co� jest bia³e, kiedy wszyscy mówili, ¿e co� jest
czarne. Pewnie gdyby nie zespó³, to dalej nie wiedzia ³abym, o co tak naprawdê
nale¿y walczyæ. Praca z lud�mi, którzy ciê rozumiej¹ i podzielaj¹ twoj¹ pasjê,
potrafi uskrzydlaæ. Dziêki tej sile potrafisz przetrwaæ ca³e siedem dni.

Po latach ¿ycia w systemie �jestem, ale mnie nie ma�, ka¿dy z nas wie
dzia³, jak szeptaæ, ¿eby by³o g³o�no. Umieli�my siê biæ i pyskowaæ. Wiedzie
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li�my, jak chodziæ, ¿eby nikt nie widzia³. Ka¿de z nas osobno podpisa³o pakt
z Bogiem  i  z diab³em,  tylko ka¿dego dnia kto  inny ubiera³ nas w humor.
Moralno�æ,  etyka  i  kultura  to  kwestia  czysto  hipotetyczna.  Chcia³o  siê
skoñczyæ z paleniem i ze sob¹ jednocze�nie. Kieszenie wypchane szarymi
ulotkami i zapalniczka obowi¹zkowo. Z pustych butelek budowali�my wie¿e,
które wpuszcza³y zielone �wiat³o nadziei. Umierali�my ka¿dego dnia.

 O  dziwo, mieli�my  na  tyle  odwagi,  ¿eby  zmartwychwstaæ  kolejnego.
¯ywili�my siê tym w¹tpliwym powietrzem i chlebem, suchym chlebem em
patii, który ³¹czy³ nas wszystkich w kraju � naszym zniewolonym kraju. I oto
nadarzy³a siê szansa na wolno�æ. Marzenia, jak nigdy wcze�niej, przybiera³y
niebywa³e kszta³ty i by³y w miarê sprecyzowane, a by³o ich niezliczenie wiele.
Stawa³e� na szczycie góry i czu³e� �to�. Nie mia³e� w sercu nic, nic od lat,
ale nie przeszkadza³o ci to, bo by³e� w stanie znieczulicy. Nic nie widzê, nic
nie s³yszê, nic nie mówiê. Gdy o pierwszej nad ranem wraca³e� do domu,
czu³e� siê jak na krawêdzi ¿ycia. Balansowa³e� na niej, raz siê udawa³o, a raz
spada³e� w  przepa�æ. Mia³e�  gdzie�  zakazy,  a w  pod�wiadomo�ci  tkwi³o,
¿e  twoje  cz³owieczeñstwo  ju¿  upad³o,  albo  zosta³o  ci  si³¹  odebrane.
Widocznie  za  s³abo  siê  broni³e�. Albo  przeciwnik  by³  zbyt  silny. Zawsze
mia³e� mo¿liwo�æ wyboru,  tylko  ¿adna  z  dróg  ciê  nie  satysfakcjonowa³a.
Teoretycznie  to  twój  problem. Ale  ca³y  czas  co�  siê  nie  zgadza³o. Nie  ja
powinnam tu byæ. Nie ten czas, nie to miejsce, nie ta ja. �wiat³a pali³y siê
zawsze,  uszy  s³ysza³y  zawsze,  niewygodnie  z  w³asnym  ja  czu³e�  siê  te¿
zawsze. Mog³e� p³on¹æ, ba nawet siê spalaæ, a i tak nikt ci rêki nie poda³. Taki
by³  klimat,  taka  by³a  pogoda,  taki  by³  stan.  Nie  mia³e�  na  nic  realnego
wp³ywu, mog³e� siê ³udziæ, ¿e swoim g³osem co� zmienisz, ale to by³a znowu
tylko ta g³upia nadzieja.

Zaczyna³e� kolejny dzieñ, z  roku na  rok staro�æ goni³a  twoje poczucie
m³odo�ci, twoja egzystencja wci¹¿ trwa³a. Chodzi³e� do spó³dzielni miesz
kaniowej, do sklepu po bu³ki i do szko³y, ¿eby nawrzucaæ innym, ¿e maj¹
równie �le jak ty. My�la³e� o niej, o nim, o was. Jedna ja�ñ w dwóch cia³ach,
w tamtych czasach rzecz niezwykle wa¿na, a jak¿e cenna, po¿yteczna i przede
wszystkim praktyczna, jak nie masz szluga, to ja ci dam. Taniec by³ szybki,
ruch by³ dynamiczny, ekspresja � lekko nieudolna, muzyka  obojêtna. Potem
marz³e� na klatce, bez niczego, nawet bez butów. Obna¿a³e� siê ka¿dego dnia,
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zrzuca³e� z siebie wszystko to, co brudne, stawa³e� nago i nie budzi³o to w tobie
¿adnego wstydu, w koñcu pochodzisz z rodu tej grzesznej Ewy. Jak struna posz³a,
struna pêk³a, to struny nie by³o. Trudno by³o wtedy byæ, trudno by³o pamiêtaæ.
Niedomówienia, szepty i chore s³owa zamieniane w zalewaj¹ce potoki.

Kiedy nadszed³ w koñcu ten dzieñ, dzieñ tak d³ugo przez nas wszystkich
wyczekiwany, ¿adne z nas nie czu³o siê na si³ach, ¿eby  wyj�æ na scenê, zagraæ
i  zej�æ.  Paw³owi  lecia³a  krew  z  nosa,  Eustachy  znowu  by³  przeziêbiony,
Staszek  siê wszystkim denerwowa³,  a  ja  i Grzesiek byli�my okrutnie nie
wyspani, bo ojciec znowu wróci³ do domu pijany i awanturowa³ siê do trze
ciej. Ale byli�my �Odess¹�. Wierzy³am w to, ¿e wyjdziemy na scenê i wszy
stko siê uda, wszystko pójdzie tak, jak chcieli�my, poczujemy to satysfak
cjonuj¹ce zmêczenie i odrodzimy siê na nowo. Potem pójdziemy na jakie�
piwo  i  dzieñ,  ten dzieñ przejdzie  do historii  tak  jak  ca³e  nasze  ¿ycie.  Jak
bardzo siê wtedy ³udzi³am i jak bardzo myli³am, okaza³o siê ju¿ niebawem.

W klubie  by³o  ciemno. Dym k³u³ w  oczy,  ko�ci  siê  kruszy³y,  a my�li
momentalnie  zwalnia³y.  �wiat³o  w¹t³e,  zapach  alkoholu,  ten  gorzki  i  tak
dobrze znany smak czu³o siê od samego wej�cia. Ludzie siedz¹cy na kana
pach,  na  ziemi,  na  krzes³ach.  Ludzie  pod  scen¹,  du¿o  ludzi  pod  scen¹.
Na  twarzy  Paw³a  da³o  siê  dostrzec  tak  nieumiejêtnie  skrywan¹  panikê.
Adrenalina  ros³a  wprost  proporcjonalnie  z  kortyzolem.  Ludzie  z  ³apanki,
ludzie z przypadku, ludzie inni ni¿ ty. Jakby �wiat z ulicy wla³ siê w te cztery
�ciany i oddycha³ w jednym rytmie. By³a Mary�ka, ale by³a te¿ Zo�ka i Anka.
Ju¿ nie czu³am siê najpiêkniejsza. Ka¿dy mia³ swoje troski, swoje sprawy,
swoje problemy, swoje bóle i swoje skarpetki, ale tutaj zlewa³o siê wszystko
w jedno. Gwiazdy tworzy³y nowe konstelacje ca³e od kurzu i brudu. S³ychaæ
by³o �miech, zjawisko kiedy� powszechnie spotykane. Du¿e czarne skórzane
kurtki, d¿ins z hali i æwiek wbijaj¹cy siê w moj¹ skórê na ³opatce. Mog³e�
byæ magistrem, mog³e� byæ idolem, albo tylko cz³owiekiem. A¿ cz³owiekiem.
Do �witu nikt siê z tego miejsca nie mia³ zamiaru  ruszaæ. S³oñce mia³o nas
przywitaæ,  nie  na  odwrót.  Paszport  niepotrzebny,  dowód  niepotrzebny,
legitymacja, jaka legitymacja? Czego siê napijesz? Piwo czy co� mocniej
szego? Sk¹d jeste�, gdzie mieszkasz, pesel, imiê matki? Serce bi³o szybko,
bi³o mocno, wiêc teraz wiedzia³e�, ¿e ¿yjesz. Objuczeni sprzêtem jak wiel
b³¹dy, wtoczyli�my siê na scenê. I siê zaczê³o!
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Godzina  dwudziesta  pierwsza  z  minutami.  Ostatni  raz  spojrza³am  na
Staszka, czu³am siê tak, jakbym patrzy³a w siebie. Lekki u�miech. Jest dobrze,
bêdzie dobrze, damy radê  pomy�la³am.  Jeszcze rzut oka na Grze�ka i Paw³a.
Eustachy patrzy³ w sufit,  jakby co� przeczuwa³, a mo¿e siê  tylko koncen
trowa³.  Siêgnê³am  po  mikrofon.  Wy�piewa³am  s³owa �wolno�æ,  kocham
i rozumiem� z tak¹ �wiadomo�ci¹, ¿e przestraszy³am siê siebie samej. T³um
milcza³, ale cisza ta mówi³a wiêcej ni¿ miliony s³ów, bo ka¿de z nas czu³o
tak naprawdê to samo, tylko nieliczni umieli to nazwaæ. Znaczyli�my mniej
ni¿ zero, ale ka¿de z nas mia³o ochotê na czekoladê. D�wiêki roznosi³y siê
klarownie po twarzach, na których malowa³ siê  b³ogostan, a ja �piewa³am
i �piewaæ mog³am jeszcze d³ugo, ale skutecznie mi przerwano.

Wpadli  zomowcy,  zrobili  bajzel  i wyszli,  zabieraj¹c nas  ze  sob¹. By³a
afera i by³y fajerwerki, na policzku mia³am �lad czyjej� rêki, pojêcia tylko
nie mia³am czyjej. Grzesiek mia³ plecy poorane od tych pieprzonych pa³ek,
a Eustachy zdezorientowany jak dziecko nie wiedzia³, co siê dzieje. Ludzie
siê przepychali, uciekali, dopijali swoje piwska, zak³adali kurtki, pospiesznie
odwracali wzrok. Niektórzy, zw³aszcza ci, którzy nie czuli oddechu strachu,
te¿  zaczêli m³óciæ  rêkami  na  prawo  i  na  lewo.  Jeden  niebieski  tak  dosta³
w ³eb, ¿e osun¹³ siê po �cianie na pod³ogê. Gitara Staszka le¿a³a na �rodku
sceny, tu¿ przy mojej stopie, zanim kto� nie zepchn¹³ mnie na ziemiê.

Komisariat by³ szary. Funkcjonariusze zmêczeni. My g³odni. W powietrzu
unosi³  siê  zapach parzonej  kawy,  tanich papierosów  i  kurzu.  Jarzeniówka
przy�wieca³a w¹t³ym, bia³ym �wiat³em, które k³u³o w oczy.  Jeden z mili
cjantów mia³ w ustach Popularnego, z którego ulatywa³ k³êbi¹cy siê dym.
W  tle da³o siê s³yszeæ bzyczenie muchy, która co jaki� czas siada³a na para
pecie okna. Krzes³a by³y niewygodne, oczy piek³y ze zmêczenia, a w ustach
czu³am  metaliczny  posmak  krwi.  Nawet  nie  zorientowa³am  siê,  ¿e  mam
rozciêt¹ wargê. Moja bia³a koszula �mierdzia³a piwem, które kto� na mnie
wyla³. W lewej d³oni kurczowo �ciska³am kostkê do gitary wyciêt¹ ze starej
p³ytypocztówki. Grzesiek chcia³ do ³azienki, ja siê ba³am, ¿e bêd¹ musieli
po ojca dzwoniæ, a on nawet nie bêdzie w stanie z nimi rozmawiaæ, bo pewnie
ju¿ le¿y w jakich� krzakach. Eustachy nic nie mówi³. By³ przekonany, ze od
tego, co powie zaleæ bêdzie jego ¿ycie. Pawe³ nerwowo przebiera³ palcami,
a Staszek� Staszek uporczywie wpatrywa³ siê w zegar, wisz¹cy na jednej
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ze �cian. Wtedy jeszcze nie wiedzia³, ¿e to jedne z ostatnich chwil na jego
drodze.

Wypu�cili nas po kilkunastu godzinach. Nie wiem jak. Wiem, ¿e s³oñce
wtedy  chyli³o  siê  wolno  ku  zachodowi,  oddaj¹c  nam  ho³d.   Wysz³o  nas
czworo. Ka¿de z nas inne, ka¿de z nas ze �wiadomo�ci¹, ¿e nic nigdy wiêcej
nie  bêdzie  ju¿  takie  samo.  Zrozumieli�my  prawdê,  której  tak  d³ugo  nie
chcieli�my do siebie dopu�ciæ. Wszystkie ptaki w Polsce wymar³y. Ich zw³oki
wala³y siê na ulicach, depta³e� po nich, jak szed³e� do lekarza, potyka³e� siê
o nie, jak szed³e� do urny. Byli�my �Odessa�  �Odessa�86�.

* * *
Teraz  siedzê  wygodnie  w  moim  ulubionym  welurowym  fotelu  na

poddaszu mojego  domu. ¯yjê w wolnym kraju,  z woln¹  dusz¹  i wolnym
umys³em.  Mam piêædziesi¹t jeden lat, trójkê dzieci i mê¿a, który nie powinien
nim  byæ.  Jestem  prokuratorem  i  wiêkszo�æ  swojego  ¿ycia  spêdzam  albo
w kancelarii, albo w s¹dzie. Moja najm³odsza córka ma dziewiêtna�cie lat
i za chwilê zostanê w tym ogromnym domu sama. Babci¹ jeszcze nie jestem.
Kiedy  Lenka  siê  wyprowadzi,  moje  ma³¿eñstwo  pewnie  umrze  �mierci¹
naturaln¹, Jakub siê wyprowadzi, a ja we wzglêdnym spokoju bêdê mog³a
siê oddaæ powolnej wegetacji. �Odessa� umar³a w dziewiêædziesi¹tym pierw
szym,  gdy  by³am  na  pierwszym  roku  studiów.   Ka¿de  z  nas  rozesz³o  siê
w  swoj¹  stronê  i  zosta³o  kim�  wa¿nym.  Stracili�my  poczucie  jedno�ci,
uwa¿ali�my, ¿e w ¿yciu trzeba czego� wiêcej ni¿ spe³nienia. Na w³asn¹ odpo
wiedzialno�æ wybrali�my krawaty za szubienice. Bez Staszka czuli�my siê
jak dzieci we mgle, które zapomnia³y, po co tu s¹. Ka¿de z nas jest w innym
zak¹tku �wiata, ka¿de z nas jest w innym miejscu na tej d³ugiej i cholernej
drodze zwanej ¿yciem, ka¿de z nas ma ju¿ inny cel. �Odessa� nie by³a ju¿
nami, jako zespó³. �Odessa� ¿y³a w nas jako wspomnienie, �Odessa �86�.

Co  tydzieñ  odwiedzam  grób  Staszka.  Staszka,  który  mia³  byæ  moim
mê¿em. Staszka, który mia³ byæ ojcem moich dzieci. Staszka, przy którym
mia³am staæ siê piosenkark¹. Staszka, z którym mia³am spe³niaæ marzenia.
Staszka,  którego  kocha³am  i wci¹¿  kocham.  Staszka,  który  nauczy³ mnie
i ca³¹ �Odessê�, ¿e czas, to szansa dla wolno�ci.
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II nagroda w kat. m³odzie¿y

Mistrz i jego uczeñ

Jaskó³ka  przysiad³a  na  ga³êzi  drzewa  wi�ni,  trzepocz¹c  cichutko
skrzyde³kami.  Miriam  obróci³  siê,  aby  przyjrzeæ  siê  zwierzêciu.  Siêgn¹³
po aparat, który zawsze by³ zawieszony na jego szyi i wycelowa³ obiektyw
w jaskó³kê. Pstrykn¹³ zdjêcie w idealnym momencie � kiedy ptaszek zerwa³
siê do lotu.

 Miriam, skup siê!
  Ch³opiec odwróci³ siê do Mistrza, spogl¹daj¹c na niego ze skruch¹.
 Przepraszam, Mistrzu.
 Twój kompletny brak uwagi kiedy� ciê zgubi.
 Wiem, Mistrzu.
  Na  czym  my  to  skoñczyli�my�    zastanawia³  siê  Mistrz,  wertuj¹c

wzrokiem stronice potê¿nej ksiêgi, któr¹ trzyma³ w d³oniach. Chyba nie tylko
ja mam problem z uwag¹, pomy�la³ Miriam.

 Æwiczyli�my o¿ywianie obrazków  powiedzia³ ch³opiec.
 Ach,  tak� ju¿ pamiêtam  stary Mistrz wyci¹gn¹³ z kieszeni d³ugich

spodni rysunek, przedstawiaj¹cy m³odego pegaza.  Spróbuj daæ mu ¿ycie 
poleci³.  Daj mu barwê, kolor oczu, wzrok, s³uch i umiejêtno�æ chodzenia.
Spraw by móg³ polecieæ.

   To za  trudne  powiedzia³ Miriam,  lecz wyci¹gn¹³ d³oñ przed siebie
i palcem zacz¹³ obrysowywaæ starannie narysowanego pegaza. Zamkn¹³ oczy.

 Nadajê  ci  ¿ycie  z mo¿liwo�ci¹  jego  straty. Na moje  s³owa  zaczniesz
widzieæ, s³yszeæ, czuæ, chodziæ, lataæ  wyszepta³. Kontury pegaza zaja�nia³y
zielonym  kolorem.    Teraz  stanê  siê  twoim  stworzycielem,  a  ty  moim
stworzeniem�  ch³opiec zawaha³ siê �  od teraz pozostaniemy sobie wierni
i z³¹czeni do �mierci. Nakazujê ci siê o¿ywiæ, Pegazie!

Zielone �wiat³o wystrzeli³o do góry. Ogieñ wypali³ w kartce figurê pegaza,
pozostawiaj¹c resztê papieru g³adk¹, bez szwanku. Kiedy ogieñ zmniejszy³
siê, oczom Miriam ukaza³ siê siwy prawdziwy Pegaz. Stworzenie otworzy³o
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oczy, mrugaj¹c parê razy, jakby nie dowierza³o, ¿e ¿yje naprawdê. Miriam
u�miechn¹³ siê, wyci¹gn¹³ rêce przed siebie, a ufne stworzonko od razu do
niego podbieg³o, wiedz¹c, ¿e nic mu nie grozi ze strony tego ch³opca. Miriam
poczu³ siê, jakby w koñcu zdoby³ prawdziwego przyjaciela.

 Miriam  z radosnej chwili wyci¹gn¹³ ch³opca Mistrz.  Pomyli³e� siê
czy zrobi³e� to umy�lnie?

Ch³opiec spu�ci³ wzrok.
 Wiedzia³em, co robiê. Spodoba³ mi siê twój rysunek, wiêc sprawi³em,

¿e ju¿ na zawsze bêdzie mój. A¿ do �mierci. Jeste� z³y, Mistrzu?
 Nie  odpowiedzia³ tylko.  Jak powinien brzmieæ prawid³owy koniec,

Miriam?
 Teraz stanê siê twoim stworzycielem, a ty moim stworzeniem. Powsta

niesz teraz, a na moje ¿yczenie upadniesz i ju¿ nigdy siê nie podniesiesz. Taki
jest mój rozkaz�

  Dobrze    pochwali³  go  Mistrz.    O  czym  zawsze  nale¿y  pamiêtaæ,
wypowiadaj¹c zaklêcie?

 Od pocz¹tku.
 Dlaczego?
 Bo ¿adne ¿ycie nie mo¿e byæ prawdziwe bez �mierci.
 Dobrze.
Stary  Mistrz  spojrza³  na  ch³opca  ze  wspó³czuciem.  Miriam  g³adzi³

delikatnie Pegaza po grzywie siwej, jak jego w³asne w³osy. Kiedy spojrza³
na  chwilê  na Mistrza, w  jego  spojrzeniu  starzec  zobaczy³  smutek. Mistrz
spu�ci³ wzrok, popatrzy³ na wózek ch³opca. Nie pojmowa³, jak kto� z takim
talentem móg³ urodziæ siê bez nóg.

 Co� ciê trapi, ma³y przyjacielu?
Miriam nie mia³ ochoty odpowiadaæ. Pewnie na pytanie Mistrza pokrê

ci³by  tylko  g³ow¹,  gdyby  nie  jego  ton  i  ³agodny wzrok,  który  zakazywa³
ignorowanie jakiegokolwiek pytania.

 Tak, Mistrzu. Rozmy�lam�  urwa³. Minê³o parê chwil ciszy. Mistrz
przeniós³ wzrok na chmury, które powoli sunê³y przed siebie i odezwa³ siê:

 Czasem jeste�my zbyt s³abi, aby mówiæ, co nas boli. Nie potrafimy ¿yæ
bez masek, nie potrafimy nadzy,  jak chmury przeæ do przodu. Czy wiesz,
dlaczego tak jest?
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 Nie, Mistrzu  odpar³ ch³opiec, wiedz¹c, ¿e chodzi mu o niego.
Mistrz wzi¹³ jeden g³êboki oddech, u�miechn¹³ siê spod br¹zowej brody

i odpar³:
 Za du¿o my�limy, ch³opcze. Za ma³o robimy. Na wszystko brakuje na

czasu.
Miriam zawaha³ siê. Wiedzia³, ¿e Mistrz chce us³yszeæ, co go trapi, ale

ch³opcu bardzo trudno przychodzi³a rozmowa o uczuciach.
 Mistrzu, chcia³bym ¿yæ inaczej  powiedzia³, staraj¹c siê z ca³ych si³ nie

spuszczaæ wzroku ze swojego mentora. Ma³y Pegaz tuli³ siê do ch³opca, jakby
chcia³ dodaæ mu otuchy.

 Co masz na my�li, Miriam?
 Mistrzu, czy bêdê móg³ kiedy� zrobiæ zdjêcie nóg, bêdê móg³ sprawiæ,

¿eby sta³y siê moje?
Mistrz pokrêci³ g³ow¹.
 Obawiam siê, ¿e nie. Nawet, jakby� nauczy³ siê o¿ywiaæ czê�ci cia³a,

nigdy nie powiniene� ³¹czyæ ich z ¿ywym cia³em. To zakazana magia, Miriam.
 Ale je�li to, co z³e, bêdzie dobre dla mnie?  upiera³ siê ch³opiec.
 Nawet dobre rzeczy, mog¹ tworzyæ z³o. Nie powiniene� nigdy o tym

zapominaæ.
 Mistrzu, ja� ja chcia³bym byæ wolny. Chcia³bym robiæ wszystko, czego

nie mogê, tylko nie wiem jak�
Stary Mistrz wsta³ i powoli podszed³ do ch³opca.
 Pora wracaæ do domu  z³apa³ za wózek i popchn¹³ go do przodu.
 Mistrzu, ale�
  Daj  sobie  czas,  Miriam.  Daj  sobie  czas,  a  zobaczysz,  ¿e  droga  do

wolno�ci jest ³atwiejsza ni¿ my�lisz.
 Dobrze� Mistrzu.
Mistrz i jego uczeñ, Miriam oddalili siê od drzewa wi�ni, snuj¹c swoje

w³asne  plany.  Nikt  nigdy  nie  podejrzewa³  ma³ego,  kalekiego  ch³opca
o wielkim talencie o to, ¿e kiedy� naprawdê zdobêdzie wolno�æ. Nikt oprócz
jego Mistrza.

A¿ do tamtego dnia�
Niesforna  czupryna  Miriam  falowa³a  na  wietrze,  kiedy  jego  siwy

wierzchowiec wznosi³ siê coraz wy¿ej i wy¿ej.
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 Szybciej, Pegaz! Dawaj!  krzycza³ siedemnastoletni ch³opak, trzymaj¹c
siê kurczowo grzywy ogiera, aby nie zgin¹æ od bolesnego upadku na tward¹
ziemiê.  Wiem, ¿e staæ ciê na wiêcej! Jazda!

Pegaz macha³ potê¿nymi skrzyd³ami co si³ w p³ucach i kiedy wydawa³oby
siê, ¿e zaraz zobacz¹ kosmos i ukryte w nim gwiazdy, wyrówna³ lot, aby móc
odpocz¹æ. Niebezpieczna szar¿a powietrzna zamieni³a siê w spokojn¹ trasê
widokow¹.

 To by³o co�, Pegaz!  wykrzykn¹³ Miriam. Pegaz zar¿a³ na komplement
przyjaciela.

Miriam powoli zacz¹³ uspokajaæ oddech. Rozejrza³ siê na boki, byli do�æ
wysoko,  aby  dotkn¹æ  chmur.  Spojrza³  w  dó³  i  jedyne,  o  czym  pomy�la³,
to ¿eby nigdy ju¿ nie wracaæ do tamtego dolnego �wiata. Do �wiata, w którym
czu³ siê obcy.

 Szkoda, ¿e nie mo¿emy lataæ tak bez koñca�  szepn¹³.
Pegaz zacz¹³ zawracaæ, stopniowo zni¿aj¹c siê w dó³. Wyl¹dowali w lesie,

niedaleko drogi do miasta. Dok³adnie tam, gdzie Miriam zostawi³ swój wózek
inwalidzki.

 Dziêki, stary  odpar³ ch³opak, kiedy Pegaz po³o¿y³ siê na ziemi, u³at
wiaj¹c mu wej�cie na wózek. Przyjaciele powoli ruszyli w drogê powrotn¹
do domu. Kiedy wyszli na drogê, Miriam zauwa¿y³, ¿e przed nimi id¹ dwie
kobiety, ¿ywo o czym� rozmawiaj¹c. Jedna, nieco starsza, mocno wytatu
owana  podpiera³a  siê  na  srebrnej  lasce,  a  wokó³  tej  m³odszej  spokojnie
fruwa³y motylki.  Ka¿dy  z miasta Miriam mia³  jaki� wa¿ny  znak  rozpoz
nawczy, dlatego ch³opak od razu rozpozna³ te dwie. Stara zaklinaczka pogody,
Sara oraz jedna z Czarodziejek, panuj¹ca nad motylami, Ró¿a. Dwie zagorza³e
plotkary i najlepsze przyjació³ki.

Miriam wywróci³ oczami. Omin¹³by  je bez zbytniego zainteresowania,
gdyby  nie  fragment  rozmowy,  która  przez  przypadek  zosta³a  przez  niego
zas³yszana.

 � ten stary g³upiec znowu co� wywin¹³, tym razem to mo¿e byæ powa¿ne.
 Chodzi ci o tego Czarownika, wokó³ którego ci¹gle w³óczy siê ten kaleki

dzieciak?
 Taaak� b³agam, obaj mogliby darowaæ ju¿ sobie te podchody, wszyscy

dobrze wiedz¹, ¿e dziecko bez nóg, nawet nie wiadomo z jakim talentem, nie
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mo¿e byæ dobrym magiem. Ten stary dureñ ju¿ dawno móg³ i�æ na emeryturê,
a zamiast tego po�wiêca resztê ¿ycia jakiemu� wyrostkowi.

 Kto wie, mo¿e ten wypadek czego� go nauczy� HOLA, CO JEST?!
Miriam nie chcia³ ju¿ tego s³uchaæ. Wystrzeli³, jak z torpedy przed siebie,

si³¹ ramion ruszaj¹c wózek. Wjecha³ pomiêdzy dwie kobiety, jednej bole�nie
przeje¿d¿aj¹c po stopie. Bynajmniej nie by³o mu z  tego powodu przykro.
Teraz obchodzi³o go wy³¹cznie to, co sta³o siê z jego mistrzem.

Kiedy  Miriam  wjecha³  do  domu  Mistrza,  popychany  przez  Pegaza,
zobaczy³ tam swoj¹ Matkê. Mistrz le¿a³ obok niej na ³ó¿ku, by³ przykryty
kocem,  oddycha³  bardzo  ciê¿ko. Matka Miriam  p³aka³a,  trzymaj¹c  starca
za pomarszczon¹ d³oñ. Ch³opak poruszy³ powiekami, jakby chc¹c widniej¹cy
przed nim obraz zamieniæ w sen, z którego za chwilê siê obudzi.

 Mamo�  g³os mu siê za³ama³. Odchrz¹kn¹³ cicho, aby przywróciæ jego
normalny ton.  Wezwa³a� lekarza?

 Tak� spó�nia siê.
 Dlaczego?  zapyta³ Miriam. Nie odpowiedzia³a mu, ch³opak wcale tego

nie  oczekiwa³. Wiedzia³,  ¿e  lekarz  przyjdzie  dopiero,  gdy  ju¿  bêdzie  po
wszystkim.

Jego Mistrz nie prze¿yje chocia¿by paru minut. Nikt mu nie pomo¿e.
 Mistrzu, s³yszysz mnie?  Miriam podjecha³ na wózku do cz³owieka,

którego traktowa³, jak ojca. Stary Mistrz otworzy³ oczy.
 Miriam? A jednak zd¹¿y³e��  szepn¹³.  Ch³opcze, ty i twoja matka

byli�cie najlepszym, co dosta³em od ¿ycia. Miriam�
 Tak?
 Zrób w koñcu to, czego tak bardzo pragniesz, ma³y przyjacielu� wiem,

¿e mo¿esz to zrobiæ w³a�ciwie�
 Tak, Mistrzu. Mogê.
Stary Mistrz u�miechn¹³ siê spod swojej bia³ej od siwizny brody. Miriam

wytar³ krew krzepn¹c¹ na  jego czole, po³o¿y³ d³oñ na w³osach  staruszka.
¯egna³ siê z nim. Obok niego siwy ogier robi³ to samo � skrzyd³a i uszy mu
oklap³y, schyli³ lekko ³eb, oddaj¹c mu cze�æ.

 To by³ wypadek�  szepnê³a matka Miriam.  Spad³ z wysoko�ci, chcia³
koniecznie zamontowaæ na schodach  tê windê� nie zd¹¿y³am go z³apaæ.
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Natychmiast pobieg³am po pomoc, ale nikt� nikt nie chcia³ pomóc, wszyscy
byli zajêci� a lekarz siê spó�ni³�

 Przestañ�  Miriam ujrza³, ¿e klatka piersiowa Mistrza przesta³a siê
unosiæ.

 To by³ wypadek� Miriam�
 Przestañ do mnie mówiæ!  wykrzykn¹³ ch³opak ze ³zami w oczach. 

Nie mów tak do mnie! Wyjd� st¹d! Proszê�
Przera¿ona  matka  wybieg³a  z  domu  z  p³aczem,  zostawiaj¹c  Miriam

samego. Ch³opak p³aka³ nad cia³em zmar³ego Mistrza a¿ do przyj�cia lekarza,
który zjawi³ siê dopiero nastêpnego dnia rano.

Od �mierci Mistrza min¹³ miesi¹c. Wielkimi krokami nadchodzi³a jesieñ,
wszystkie  li�cie  zmienia³y  swe  barwy,  a  ludzie  chodzili  u�miechniêci.
W mie�cie uwielbiano jesieñ.

Miriam siedzia³ w pracowni i �rubokrêtem wkrêca³ kolejne �rubki. Lewa
noga by³a ju¿ prawie gotowa, wystarczy³o tylko odrobinê magii, aby by³a
sprawna tak, jak prawdziwa�

 Niech to szlag! Gdzie, znowu, siê podzia³o to ustrojstwo?
Pegaz,  przypatruj¹cy  siê  pracy  przyjaciela,  siêgn¹³  pyskiem  po  ma³e

kó³eczko,  le¿¹ce  na  ziemi  i  poda³  je  Miriam.  Ch³opak  wzi¹³  je,  ale
wystarczy³o tylko jedno zerkniêcie, aby stwierdziæ, ¿e to nie mog³o siê udaæ.

 Znowu  to  schrzani³em� Jak  ja mam zrobiæ dwie nogi,  skoro nawet
durnego kolana nie umiem dorobiæ?

Ch³opak zakry³ twarz d³oñmi. Stara³ siê od tak dawna. Stara³ siê zrobiæ
co�  samodzielnie,  gdy¿  magia  nie  pozwala³a  na  to,  czego  tak  pragn¹³.
Nie móg³ mieæ prawdziwych nóg, nie móg³ ich o¿ywiæ, to zakazane. Dlatego
tak bardzo siê stara³�

W przyp³ywie sza³u Miriam zrzuci³ prototyp lewej nogi na ziemiê, �rubki
rozsypa³y siê dooko³a, a metalowa koñczyna rozpad³a siê na dwie czê�ci.
Przez  ten  gwa³towny  ruch Miriam  zachwia³  siê. Nie móg³  podeprzeæ  siê
niczym, wiêc run¹³ na pod³ogê. Znów krzykn¹³, lecz tym razem z bólu.

Pegaz zar¿a³ z przera¿enia i podbieg³ do Miriam. Na pocz¹tku s¹dzi³, ¿e
ch³opak dosta³ drgawek z powodu bardzo silnego bólu, lecz potem zrozumia³,
¿e to okropny szloch wstrz¹sn¹³ cia³em nastolatka.
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 Przepraszam� Przepraszam�
Pegaz poliza³ ³zy na twarzy ch³opaka, sprawiaj¹c, ¿e ten spojrza³ na swo

jego  kopytnego  przyjaciela.  Miriam  wygl¹da³,  jak  przestraszone  dziecko,
próbuj¹ce odnale�æ siê w trudnej sytuacji. Pegaz wiedzia³, ¿e musi mu pomóc.

,,Gdybym umia³ mówiæ, powiedzia³bym co� tak durnego, ¿eby� zacz¹³ siê
�miaæ��   mówi³y oczy siwego pegaza.  ,,A potem zrobi³bym wszystko, aby�
móg³ w koñcu stan¹æ o w³asnych si³ach.��

Miriam u�miechn¹³ siê przez ³zy. Rzuci³ siê na Pegaza, chowaj¹c w jego
gêstej grzywie zap³akan¹ buziê.

 Dziêkujê, ¿e jeste�  wyszepta³.
 Musimy to zrobiæ, Pegazie  doda³ po chwili, ocieraj¹c ³zy.  JA muszê

to zrobiæ. Jeste� ze mn¹?
B³ysk w oku Pegaza by³ nag³y, ale stanowczy. ,,Zawsze��  mówi³o jego

spojrzenie.
Stadion by³  zape³niony a¿ po brzegi. Przysz³y wszystkie kasty,  ³¹cznie

z szamanami i zaklinaczami zwierz¹t, aby zobaczyæ jedyny taki w roku bieg
mê¿czyzn.

Zawody rozpoczê³y siê przed przybyciem Miriam i Pegaza pod trybuny.
Miriam zaciska³ zesztywnia³e palce na swoim starym aparacie fotograficznym,
Pegaz by³ z ty³u i pcha³ jego wózek. Siwy ogier nie musia³ pytaæ przyjaciela
o pewno�æ w zamiarach. Wiedzia³, ¿e desperacja Miriam by³a wystarczaj¹c¹
odpowiedzi¹.

Ch³opak czeka³ na odpowiedni moment � kiedy wszyscy uczestnicy biegu
okr¹¿¹  ostatnie  ko³o  i  przebiegn¹  przez  metê.  Zrobi  zdjêcie  najlepszemu
z nich. Zrobi zdjêcie nóg�

Kiedy nadszed³ odpowiedni czas, ch³opak pstrykn¹³ zdjêcie. Ludzie byli
zbyt zaaferowani zawodami, aby zauwa¿yæ m³odego kalekiego ch³opca, który
za wszelk¹ cenê chcia³ chodziæ.

Gotowy?    zapyta³  Pegaza.  Ogier  zar¿a³  cicho,  niepewnie.   Muszê  to
zrobiæ. Nie mam innego wyboru�

Miriam wyci¹gn¹³ palec przed siebie, dotykaj¹c wydrukowanej fotografiii.
Wzi¹³ g³êboki wdech i zacz¹³ zaklêcie:

 Nadajê wam ¿ycie z mo¿liwo�ci¹ jego straty. Na moje s³owa zaczniecie
czuæ, chodziæ i biegaæ, kiedy tylko zechcê. Na moje s³owa staniecie siê mi
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pos³uszne, staniecie siê czê�ci¹ mnie. Teraz ja stanê siê waszym stworzy
cielem, a wy moim stworzeniem. Powstaniecie  teraz,  a na moje ¿yczenie
upadniecie i ju¿ nigdy siê nie podniesiecie� Taki jest mój rozkaz!

Zielone  �wiat³o  wystrzeli³o  do  góry,  Miriam,  nie  opuszczaj¹c  rêki,
z  ca³ych  si³  stara³  siê  utrzymaæ  my�li  o  obrazach,  które  chcia³  o¿ywiæ,
o nogach. Próbowa³ sprowadziæ je do siebie, nie mog³y mu siê wymkn¹æ.
Nie po tym wszystkim� Nie teraz.

 AAA!   moc  zaklêcia  odrzuci³a  ch³opaka  do  ty³u. Na  chwilê  straci³
przytomno�æ, a kiedy znów otworzy³ oczy, by³o ju¿ po wszystkim.

 Prze¿y³em?  spojrza³ na Pegaza, który zdawa³ siê u�miechaæ na swój
pegazi  sposób. Miriam zwróci³ g³owê w dó³  i� wtedy odjê³o mu mowê.
To niemo¿liwe. To nie mog³o byæ takie proste. To nie mia³o prawa siê udaæ.

A jednak. Uda³o siê.
 Ja pikolê, mam nogi!  wykrzykn¹³ g³osem najszczê�liwszego cz³owieka

na �wiecie.  Pegaz, pomó¿ mi wstaæ!
Kiedy  ju¿  sta³  na  ,,w³asnych��  nogach,  zachwia³  siê,  lecz  Pegaz  nie

pozwoli³  mu  upa�æ.  Cierpliwie  czeka³  a¿  przyjaciel  zrobi  parê  kroków,
podskoków, a potem w koñcu pobiegnie wokó³ sto³u roboczego. Rado�æ obu
by³a ogromna.

Miriam wskoczy³ na grzbiet  siwego ogiera,  �cisn¹³  jego boki,  a Pegaz
z  rado�ci¹  pos³ucha³  przyjaciela  i  wyfrun¹³  przez  drzwi  ku  chmurom,
dobrowolnie daj¹c siê kopaæ po swoich bokach.

Wiatr  wpad³  do  pracowni  przez  uchylone  drzwi.  Zdjêcie  zwyciêzcy
przedjesiennego  biegu  sfrunê³o  na  pod³ogê.  Cz³owiekowi  na  fotografii
brakowa³o nóg. Pozosta³a jego czê�æ za�wieci³a delikatnie na zielono. Ca³y
tu³ów  powoli  zacz¹³  zanikaæ,  a  zdjêcie  coraz  bardziej  �wieci³o  na  kolor
zielony. Cz³owiek na fotografii stopniowo znika³ tak samo, jak jego istnienie.

Ch³opak na siwym pegazie rozkoszowa³ siê ka¿d¹ chwil¹ z jego nowymi
czê�ciami cia³a. W koñcu nie potrzebowa³ wózka, nareszcie by³ wolny, móg³
robiæ wszystko. Ograniczenia dla niego przesta³y istnieæ.

 Pegaz, sfruñ na dó³, czas pochodziæ!  powiedzia³, klepi¹c przyjaciela
po szyi. Czas pochodziæ� och, jak¿e piêkne i nierealne to by³y s³owa dla
kalekiego ch³opca, który urodzi³ siê bez nóg.
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Pegaz sfrun¹³ na ogródek za ich rodzinnym domem. Miriam zszed³ z jego
grzbietu,  odczuwaj¹c  coraz  wiêksze  szczê�cie,  ¿e  móg³  robiæ  to  ju¿
samodzielnie. Jednak, kiedy poruszy³ nogami, co� go zabola³o. Poczu³, jakby
kto� naraz w³o¿y³ mu pod skórê setkê igie³. Zatrzyma³ siê, bo ból stawa³ siê
coraz silniejszy.

 Co� jest nie tak, Pegaz  przestraszy³ siê.  Czy to powinno boleæ?
Pegaz wygl¹da³ na tak samo przera¿onego, co Miriam. Ch³opiec u�miech

n¹³ siê nerwowo, próbuj¹c nie dopu�ciæ do siebie my�li o skutkach ubocznych
zaklêcia.

 Na pewno przejdzie�
 Miriam?
Miriam odwróci³ siê, s³ysz¹c za sob¹ swoje imiê.
 Mamo spójrz, uda³o siê! S¹ prawdziwe! To prawdziwe nogi!
Mama Miriam nie wygl¹da³a na zdziwion¹. Jej mina wyra¿a³a bardziej

ogromne przera¿enie i rozpacz. By³a rozczarowana.
 Miriam, co� ty najlepszego zrobi³ temu cz³owiekowi�  jej g³os za³ama³

siê.
 Co�?  ch³opak nie mia³ pojêcia jeszcze, jak bardzo okropnej rzeczy

siê dopu�ci³.  Mamo, o co chodzi?
Miriam post¹pi³ krok do przodu, lecz to by³ b³¹d. Lewa noga nie wytrzy

ma³a obcego ciê¿aru i ch³opak upad³ na ziemiê, uderzaj¹c przy tym g³ow¹
o kamieñ. Ból przy skroni nie by³ lekki, lecz nie mo¿na go by³o porównaæ
z bólem, który ch³opak odczuwa³ w ca³ych nogach.

  Miriam,  co  ci  jest?!    mama  podbieg³a  do  niego,  stawa³a  siê  coraz
bardziej przera¿ona.

 To boli�  jêkn¹³ ch³opak. Na jego twarzy zaczê³y pojawiaæ siê cienkie
kropelki potu.

 Co� ty zrobi³� Idê po pomoc.
 Mamo, nie mo¿esz�  chcia³ protestowaæ, lecz kobieta ju¿ ruszy³a do

wyj�cia.
 Przykro mi, synku, ale oni musz¹ siê dowiedzieæ, ¿e to ty, bo inaczej

umrzesz razem z tamtym cz³owiekiem! Pegaz, zostañ z nim. Bêdê nied³ugo.
 Mamo�  Miriam nie mia³ si³, aby siê sprzeczaæ. Zamkn¹³ oczy. Nawet

na  coraz  rozpaczliwsze  nawo³ywania  Pegaza,  nie  potrafi³  ich  otworzyæ.
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Co  ja  zrobi³em?    pomy�la³.    Czy  teraz  umrê?  Umrê,  bo  chcia³em
do�wiadczyæ  wolno�ci,  kosztem  innego  cz³owieka?  Ja  nie  wiedzia³em�
 Przepraszam�  powiedzia³ i straci³ przytomno�æ.

Mistrzu, przepraszam. Przepraszam ciê  p³aka³. Znajdowa³ siê w dziw
nym miejscu. Sta³, nie czuj¹c bólu, obok starego drzewa wi�ni. Przed nim
sta³ Mistrz. Wygl¹da³, jak przed �mierci¹. By³ pe³en ¿ycia i rado�ci.

 Przepraszam, znowu nawali³em.
  To  nie  mnie  powiniene�  przepraszaæ,  ch³opcze.  Co  z  tamtym  cz³o

wiekiem?  zapyta³ Mistrz.
 Nie wiem. Nawet go nie znam. On umrze?
 Tak, je�li nic z tym nie zrobisz.
 A co ja mogê?
 Tylko ten, który rzuci³ zakazane zaklêcie, mo¿e je odczyniæ. Dlatego s¹

zakazane � bo nigdy nie wiadomo, czy cz³owiek zrozumie swój b³¹d i zechce
go naprawiæ.

 Ja chcê. Chcê to naprawiæ.
 Wiêc zrób to.
 Ale jak?
 Mówi³em, twój brak uwagi kiedy� ciê zgubi, ma³y przyjacielu. Musisz

ruszyæ g³ow¹. Znasz przeciwzaklêcie.
 Znam je�?  Miriam zastanowi³ siê.  Czy kiedy je wypowiem, wszystko

bêdzie jak dawniej?
 Nie do koñca, ch³opcze. Ka¿dy, kto dopuszcza siê grzechu, musi liczyæ

siê  z  jego  konsekwencjami.  Kiedy  wypowiesz  zaklêcie,  ten  cz³owiek
prze¿yje, a nogi zostan¹ ci brutalnie odebrane. Mo¿esz tego nie prze¿yæ.

Miriam przyj¹³ te s³owa ze spokojem. Co innego móg³ zrobiæ?
 Je�li umrê, Mistrzu� czy Pegaz te¿?
Mistrz pokiwa³ g³ow¹.
Zmian¹  zaklêcia,  które  wtedy  wypowiedzia³e�,  z³¹czy³e�  siebie  i  to

zwierzê a¿ do �mierci. Je�li ty przestaniesz oddychaæ, ono te¿. Wiêc zginiecie
oboje lub prze¿yjecie razem.

Drzewo wi�ni zatrzês³o siê, ch³opak zrozumia³ siê, ¿e zbli¿a siê koniec
rozmowy z Mistrzem.

 Do zobaczenia  powiedzia³.
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Dziwne miejsce rozp³ynê³o siê, zostawiaj¹c zap³akanego ch³opca ca³kiem
samego.

Obudzi³  siê  w  ³ó¿ku,  w  nie  swoim  domu.  Obok  niego  sta³a  mama.
Trzyma³a go za d³oñ i k³óci³a siê o co� z jak¹� kobiet¹. Gdy przekrêci³ g³owê
na drugi bok zobaczy³ tam mê¿czyznê z jego zdjêcia. Koc sp³aszcza³ siê na
dole zupe³nie, jakby ten cz³owiek nie mia³ nóg.

 Mamo�
 No, obudzi³ siê w koñcu! Masz zdj¹æ to przekleñstwo z mojego mê¿a,

s³yszysz? Jak nie, to pójdziesz siedzieæ!  kobieta, k³óc¹ca siê z jego matk¹
wykrzyknê³a to tak g³o�no, ¿e omal mu g³owa nie pêk³a.

 Niby  jak? Mój  syn  te¿ mo¿e  umrzeæ,  przypominam!    zaoponowa³a
mama Miriam.

 Na w³asne ¿yczenie!
 Zrobiê to�  szepn¹³ Miriam.  Cofnê wszystko.
Patrzy³ w  sufit,  nie widzia³ wiêc  reakcji  swojej mamy  ani  tej  kobiety.

Wiedzia³, ¿e to s³uszna decyzja. Nie powinien zabieraæ temu cz³owiekowi
nóg.  Nie  powinien  tego  robiæ  nawet  je�li  ju¿  na  zawsze  mia³  pozostaæ
nieszczê�liwy. To, ¿e odebra³ temu mê¿czy�nie wolno�æ, by³o czym� obrzyd
liwym. Czym�, co bardzo trudno wybaczyæ.

Teraz mia³ szansê to naprawiæ.
 Jeste� pewny, ¿e dasz radê?  do jego ³ó¿ka podszed³ lekarz.
 Tak  odpar³ ch³opak.  Pamiêtam zaklêcie. Potrzebujê tylko tego zdjêcia.
 Wziê³am je  mama Miriam wyci¹gnê³a pogiêt¹ fotografiê z kieszeni.

Pomog³a mu usi¹�æ. Miriam skrzywi³ siê z bólu.
 Zaczynam�  odpar³, wyci¹gaj¹c palec przed siebie.  Zabieram was ze

�wiata, w którym siê znalaz³y�cie. Zatrzymujê wasze ¿ycie w tym zdjêciu.
Na  mój  rozkaz  wrócicie  tam,  sk¹d  przysz³y�cie  i  tam  pozostaniecie  do
koñca�  d³oñ mu zadr¿a³a, kiedy na zdjêciu oraz pod jego kocem pojawi³
siê zielony blask.  Wróæcie tam, sk¹d zosta³y�cie przyzwane, nogi. Uwalniam
was. To mój ostatni rozkaz!

Miriam krzykn¹³  rozdzieraj¹co. W³a�ciwie  tego siê spodziewa³, ale  ten
ból� by³ jeszcze gorszy od poprzedniego. Jego nogi zniknê³y, zamiast nich
pojawi³a siê krew, która w moment zabarwi³a ca³e ³ó¿ko. Ch³opak run¹³ do
ty³u, na szczê�cie by³y tam poduszki. S³ysza³ poruszenie wokó³, czyje� krzyki
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i  dotyk. Kto�  próbowa³  tamowaæ  krwotok. Miriam  by³  za  s³aby,  ¿eby  siê
poruszyæ.

  To  dzia³a!    wykrzyknê³a  tamta  kobieta,  ¿ona  mê¿czyzny,  którego
skrzywdzi³.  Doktorze, to dzia³a!

 Do cholery, nie umieraj!  powtarza³ lekarz. Ca³y czas u¿ywa³ magii, aby
zatamowaæ  krwawienie,  jednak  pacjent  by³  coraz  s³abszy.    M³ody,  nie
umieraj! Nie u�

Miriam nie s³ysza³ ju¿ niczego. Nic nie szkodzi, pomy�la³. By³em na to
przygotowany. To moja wina, chcia³em naprawiæ swój b³¹d. Nic nie szko
dzi...Mo¿e teraz naprawdê bêdê móg³ chodziæ?

To by³a jego ostatnia my�l. Potem straci³ przytomno�æ.
Od tamtego dnia Miriam bardzo siê zmieni³. Lekarz z trudem uratowa³ mu

¿ycie, a gdy ch³opak doszed³ do siebie, odkry³ z ulg¹, ¿e biegacz ¿yje i ma
siê  dobrze.  Nie  tylko  Miriam  najad³  siê  strachu.  Pegaz  nie  odstêpowa³
ch³opaka na krok, a matka na powrót zachowywa³a siê, jakby Miriam znowu
mia³ sze�æ lat. Ch³opak docenia³ ich starania. To dziêki nim widzia³ powód,
dla którego wci¹¿ ¿yje.

Od  tamtego wydarzenia minê³o  pó³  roku. Miriam  siedzia³ w  pracowni
i �rubokrêtem wkrêca³ ostatnie �rubki.

 Stary, podaj mi ostatni¹ czê�æ  zwróci³ siê do Pegaza. Siwy ogier ju¿
trzyma³  w  pysku  metalowe  kó³ko,  przygotowany  na  wszystko.  Miriam
u�miechn¹³  siê  i  wzi¹³  od  przyjaciela  ostatni¹  czê�æ. Kiedy  ju¿  skoñczy³,
po³o¿y³ obie d³onie na urz¹dzeniu i w my�lach wypowiedzia³ zaklêcie.

 Gotowe. Pomó¿ mi zej�æ.
Pegaz pozwoli³ ch³opakowi zawiesiæ siê na jego szyi. Ogier schyli³ ³eb,

aby postawiæ go na pod³odze.
 Teraz tylko muszê je za³o¿yæ�
Po godzinie wszystko ju¿ by³o gotowe. Miriam wsta³. Zrobi³ parê kroków

i z rado�ci¹ stwierdzi³, ¿e zaklêcie zadzia³a³o poprawnie. Metalowe nogi by³y
na tyle lekkie, ¿eby móc biegaæ i chodziæ. Miriam spojrza³ w lustro.

 M� mamo! Mamo!  zawo³a³.  Mamo, uda³o siê! W koñcu mi siê uda³o!
 Miriam!  kobieta, widz¹c syna, wybuchnê³a p³aczem. Ch³opak podbieg³

do niej i mocno j¹ u�cisn¹³.
 Dziêkujê, mamo.

Powiew Weny 2019 55



 Miriam, to twoja zas³uga. Tak siê cieszê!
 Gdyby nie ty i Pegaz ju¿ dawno by mnie tu nie by³o. Dziêkujê, ¿e jeste�

i przepraszam za to, jaki by³em przedtem. Kocham ciê.
 Ja ciebie te¿, synku.
Tê  wzruszaj¹c¹  chwilê  przerwa³  im  Pegaz,  wchodz¹c  miêdzy  nich.

,,A mnie?�� pyta³y jego oczy.
 Ciebie te¿, stary. Jeste� najlepszy!
Pegaz podskoczy³ z rado�ci, omal przy tym nie wybijaj¹c dziury w suficie

i wybieg³ na dwór.
 Idê pobiegaæ mamo! Wrócê na obiad!  Miriam wybieg³ za przyjacielem.

Razem biegli przed siebie ile tchu w p³ucach. Mieszkañcy miasta okrzykami
pozdrawiali  ch³opca,  który  w  koñcu  dokona³  niemo¿liwego.  O  kalekim
ch³opcu z wielkim talentem opowiada³o wiele miast, a historia tego m³odego
mê¿czyzny by³a przestrog¹, a zarazem wzorem dla ludzi, którzy nie mogli
uwierzyæ, ¿e czas jest szans¹ dla wolno�ci.
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III nagroda w kat. m³odzie¿y

Bohaterstwa brzemiê

Krawat nowy  le¿y wyj¹tkowo
Z³ot¹ klatê ozdabia
Nadaje jej niezwyk³ej smuk³o�ci.

Srebrzyste w³osy za� s¹ zas³on¹
pe³n¹ do�wiadczenia.
Oznak¹ tysiêcy przebytych dni,
Wolno�ci wyboru  tysi¹ca mil.
Tego bohatera tylko brak.
Zaszy³ siê, zaszy³ na bank.

Wiele d�wiêków gra³o w nim jednocze�nie
My�la³ ju¿ ¿e to schizofrenia
Kto powinien mu powiedzieæ, ¿e
nie musi, ¿e wyj�æ mo¿e
W ka¿dej chwili.. bêdzie gorzej.

Kto siê przyjrzeæ mu powinien?
To ten co stuka³ w z³ot¹ klatkê
Kanarkowe pisklê  jedyny sprzymierzeniec.

Ten cichy przyjaciel, nic nie mówi³
Tylko s³ucha³, tylko patrzy³.
Czarne oczka wyp³akiwa³.

Lecz znalaz³ chwilê,
Odzyska³ wolno�æ, odda³ siê swojej czasoprzestrzeni
Odnalaz³ idealn¹, tam móg³ brudziæ siê do woli
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i nie wracaæ w miejsca czyste
Czas daæ sobie, i przyjacielowi
I bohater te¿
�ladem kanarka otworzy³ z³ot¹ klatkê
I odkry³ inn¹ od tej, z³otej barwy.

Zobaczy³ szaro�æ, czerñ, czerwieñ...
I ogieñ. Zakocha³ siê w tym szarym przygaszonym,
lecz czasem intensywnym �wiecie.
Nie mówi³ nic. �ladem kanarka,
chcia³ go upamiêtniæ.

Tylko znalaz³ przyjaciela
Tylko chcia³, w nowym miejscu siê pozbieraæ.
Umyæ piórka, umyæ dziób
Nie martwiæ siê, ¿e nie b³yszczy.
Jest matowy. Szary.
Ale szczê�liwy.
Có¿ to bohaterstwo, s³awa..

I pewnego dnia  na ramieniu cieñ,
stary przyjaciel.
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Przepa�æ czas

Miejsce które wolno�æ daje
Pozwala odetchn¹æ
G³êboki w¹wóz
Wydaje siê ¿e jestem na dnie,
Ale k³adê siê niezwykle wygodnie.
Mam tam kocyk, poduszeczkê,
ciep³y kubek, woñ gor¹c¹
Wszystko co, otula ducha.
Atmosfera bardzo gêsta, a¿ paruje od emocji.
Co jaki� czas,
Ten wspania³y, co powoli p³ynie
Wygl¹dam ze swojego.. Parszywego Dna
Nie u�miecham siê do innych
Do siebie jedynie.
Szczê�cie wyp³ywa z oczu.
Bo na swym dnie mam czas
Potrzebujê go jak góry
Z której widaæ wszystkie stopnie
Czuæ zapach triumfu.
Ale wieje na niej strasznie
Spadam wiêc na dno
To ciche ciep³e miejsce,
Mam wszystko.
Lecz nikt do mnie nie chce do³¹czyæ
Skoczyæ razem, obok mnie
Wszyscy widz¹ przepa�æ

                     A ja w niej p³awiê siê.
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Stare Miasto

Szare karty historii
Piêkne pióro
Mo¿e byæ gêsie
I pergamin co na co dzieñ
Kupujê na mie�cie,
Ale �redniowiecznym
S³ucham wci¹¿ chora³ów
Wypominam ¿yciu przesz³o�æ
I choæ w m³odym ciele ¿yjê
Wizjê mam staro�ci
Przebija tutaj tylko z³ota nuta
Melodia oczywisto�ci.
Na pewno mam star¹
pomarszczon¹
Duszê
Lecz co z tego, kiedy cia³o
Lataæ mo¿e ponad wszystko
Rozpo�cieraæ rzeczywisto�æ
Wspinaæ siê na góry, drzewa
Powiew li�ci w uszach czuæ.
Nie mieæ ¿alu do czasu ¿e mnie zostawia.
Lecz kochaæ za to ¿e przyszed³.
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I nagroda w kat. doros³ych

Opowiedz mi wolno�æ

Opowiedz mi wolno�æ
w ca³o�ci odzian¹ sytymi ptakami
i ogrodami pokochanymi o brzasku,
w swej g³êbi wêsz¹c¹ za ¿ycia
dalszym ci¹giem, którego piêkno
nie zamarz³o ciemnem,
a wiatr nie zosta³ zasolony.
Nie pozwól ju¿ okradaæ psów
i strzelaæ do mrówek.
Niech wypu�ci siê �wiat³a
wszystkimi szparami �
niech wchodz¹ rozbrojone archanio³y.
Niech zamknie siê rzeczy z³e,
a ciê¿kie � niech wypoczn¹.
Daj wst¹piæ w wielki spokój,
by ludzkie stopy przesta³y drgaæ
nagie od pop³ochu.
Niech uwolni siê s³oñca zwi¹zane,
wtulone dot¹d w op³akany strach.
Niech serce �wiata nie �pi �mierci¹,
niech znosi jaja i chleb �
o smaku niebosk³onu.
Widaæ po Bogu, ¿e tego chce,
by zmar³a zima mog³a ust¹piæ,
wstrz¹�niêta, niema,
doprowadzona na cmentarze.
A w k¹pieliskach ¿ycia
znowu zrobi siê wiêcej Cz³owieka,
gdy wkroczy niebieskooka orla biel
wolno�ci � bliska domu, siej¹ca dalekie ziarna.
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Przysz³o�æ nas nie zawiod³a

Przysz³o�æ nas nie zawiod³a,
zwyciê¿yli�my wyprostowani.
Wchodz¹c na farmy bieli i czysto�ci,
przemogli�my niewolê (nie)prawd.
Rozgrzeszono nasze skronie,
otarto chmury z p³aczu. O by³ym ciê¿arze
�wiadczy³y tylko zgni³e zdjêcia trupów i otrute go³êbie,
które siê jednak wydosta³y z trzêsieñ l¹dów,
przeciskaj¹c swe serca przez szczeliny,
w których nikt ju¿ nie czeka³ ofiar.
Cieszyli�my siê, ¿e z³o stawa³o siê martwe,
a �wiat³o uwolnione miêdzy oceanami.
Na dobre wysz³o to, ¿e klêskê ponios³a
tylko sama �mieræ, która jako umar³a i strawiona
nie mog³a wchodziæ w ciep³o�æ i ¿arliwo�æ krwi.
Ogieñ ju¿ przesta³ siê paliæ,
tak¿e w piekle, które zamarz³o,
deszcze te¿ siê nie wynurza³y
ani z nieb, ani z deszczowni.
Za to d³ugo wytrwa³a z nami têcza
w ca³o�ci bia³a, zwiastuj¹ca wiecznotrwa³e przymierze.
Minuty stawa³y siê wolne i nieskrêpowane czasem.
Ziemia zyska³a przewagê nad w³asnym cia³em
i bez ¿adnych wzglêdów nie dopada³y j¹
nawet malutkie ulewy czy �ladowe znaki wojny.
Zarazem kochaj¹ca kopu³a nieba pochyla³a siê nad krajem,
pokrzepiaj¹c jego nadziejê swym zapachem cnoty.
Przysz³o�æ nas nie zawiod³a,
mimo starych brudów na kartach historii,
ludzko�æ ostatecznie nie zosta³a odcz³owieczona,
a pokój na �wiecie zosta³ zaprowadzony.
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Królewska g³êboka gêsta wiosna

Wszech�wiat jest wolny, czas niepoddany strachowi.
Królewska g³êboka gêsta wiosna opiekuje siê piêknem.
Kwitn¹ ksiê¿yce, k³ad¹c �wiat³o do�æ miêkkie. Miêdzy oceanami
jest ich tysi¹ce, a nawet setki za têczy p³otem wilgotnym.
Bia³e muchy siadaj¹ na wolno puszczonych pó³dzikich krowach,
zapowiadaj¹c, ¿e deszcz ju¿ nigdy nie bêdzie z rozmachem rozlewany
czy okryty wichrem, a noc kochana przebije siê przez w³asn¹
ciemno�æ i nie zmrozi ju¿ �lepym ca³unem wyk³adziny �wiata.
Koniczynowe pola szumi¹ skrzyd³ami zieleni,
rozlewaj¹c nadziejê tak¿e w ciemniejszych stronach.
Wiedza drzew staje siê dostêpna w lesie pamiêci,
gdzie dusze z ró¿nych pokoleñ wszech�wiata mog¹ siê spotykaæ.
Cmentarze �wiat³a zostaj¹ zamkniête. Bogowie ch³odu
zostaj¹ wygnani i nie rodz¹ siê ju¿ wiêcej.
Zamyka siê wojny i za¿arte gniewy.
Przez ogród id¹ za to niepodleg³e byty
z zadartymi do góry ogonami i wiar¹.

Powiew Weny 2019 63



II nagroda w kat. doros³ych

Tryptyk

na jednej ze �cian o³tarza
ukrzy¿owano wolno�æ
jej bia³a jak skroñ matki szata
poruszana tchnieniem modlitwy
dotyka³a sklepienia ko�cio³a

Chrystus z obrazu Caravaggio
tu¿ przed z³o¿eniem do grobu
patrzy³ na wolno�æ
i rozumia³ jej smutek

nie wyszepta³ jednak
s³ów pocieszenia
jak wtedy gdy uspokaja³ p³acz¹ce niewiasty
ju¿ wiedzia³
jak s³ony smak maj¹
zdrada Judasza
strach Piotra
zw¹tpienie Tomasza

szuka³ jedynie ciszy i si³
by kolejny raz przetoczyæ
kamieñ grobu
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zastyg³
znieruchomia³ �wiat

w szczelinach jeszcze ¿ywych drzew
mieni³o siê zimnym blaskiem
spojrzenie Boga
które przenikliwym strumieniem o�lepi³o
zegar na wie¿y ko�cio³a

czas stan¹³ w miejscu
i czeka

przera¿ony cz³owiek
�wiadek tajemnicy objawienia
przed którym nie zatajono przecie¿
¿adnej prawdy
wstrzyma³ oddech

alabastrowy niebosk³on  zaszed³ krwi¹
ptaki umiera³y w locie
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ilu pytañ nie zada³ Bóg
stawiaj¹c g³upców na drogach i �cie¿kach
ich p³aszcze pokrywaj¹c kurzem
ile kwestii przemilcza³
daj¹c wolno�æ barbarzyñcom
których na moment spu�ci³ z oczu
usta ich krzywi¹c w u�miechu
o ilu kwestiach zapomnia³
bo nie mia³ do nich g³owy
anio³om pozostawiaj¹c wybór
nam otwart¹ przestrzeñ
ile szans przygotowa³
by nie straciæ wiary w cz³owieka
ile

przera¿ony sw¹ dobroci¹
siw¹ skroñ schowa³ w d³oniach

                     i my�li, czy nie zacz¹æ od nowa
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III nagroda w kat. doros³ych

kroki
Kroki
KROKI

w pustym bia³ym korytarzu

zasiad³ przy stole
rêce sztywno splót³
znudzony czekaniem

na nieobecnego gospodarza

podziwia na �cianie
portrety pe³ne barwnych smug

sp³ywaj¹ce krwi¹ farb
a jednak puste

ramki niedope³nione zdjêciami
szafki niewype³nione szk³em
kominek bez skacz¹cego ognia

nawet ta pustka jest niedokoñczona

z to w jego duszy
panuje bylejako�æ

byle¿ycie byle�mieræ
bylebyt bylecz³owieka

Cisza
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Cisza
CISZA

w bylejakim korytarzu

Gospodarz siada przy stole
wpatruje siê w go�cia

rzuca niezadowolone spojrzenie
swoich burzowych oczu

zerka na przybysza
jego bezbarwn¹ duszê

sp³ywaj¹c¹ krwi¹ pora¿ki
a jednak such¹

na beznamiêtne oczy
umys³ niewype³niony my�l¹

serce bez uczucia
nawet jego dusza jest nieludzka

za to w domu Gospodarza
jest miejsce nawet dla niego

zaprasza go gestem
i czêstuje robaczywym jab³kiem
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Piek³o, Czy�ciec, Raj

droga do piek³a
prowadzi schodami

w górê

kamienne echo
rozbrzmiewa

rozbite o �wie¿o pomalowane �ciany

Gospodarz zachwala
najwy¿sz¹ jako�æ marmuru
który prowadzi ich do drzwi

puka i czeka
a¿ kto� uchyli
martwe drzewo

w progu stoi W¹¿
wita go�ci robaczywym jab³kiem

i miêsem jagniêcia

Gospodarz potakuje
pyta o zdrowie

narzeka na politykê

i tylko zza uchylonych drzwi
widaæ skrawki
osmalonych cia³

***
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bia³e �wiat³o
spala dusze grzeszników

ale jego wewnêtrzna pustka
poch³onê³a go ca³ego

Gospodarz gryzie jab³ko

Katharsis wyci¹ga d³oñ
chce uciszyæ te jêki

nie z lito�ci
dla w³asnej wygody

Gospodarz gryzie jab³ko

ich twarze ociekaj¹ ³zami
niewylanymi za ¿ycia

ich pokuta
brzemiê

Gospodarz gryzie jab³ko

stoj¹ ramiê w ramiê
obserwuj¹c ten przypadkowy spektakl

staj¹c siê
nieprzypadkow¹ widowni¹

Gospodarz gryzie jab³ko

ich czas tutaj dobiega koñca
musz¹ zostawiæ plamy szaro�ci

�wiat³o je wybieli

uczyni czystymi
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Gospodarz karmi Wê¿a jab³kiem
***

oto i on   Gospodarz
bo Boga w sobie

zamordowa³ dawno temu

nie z jego winy
przecie¿ to szatan

jest g³ównym sprawc¹ grzechów

Gospodarz prowadzi go
nie po zielonych pastwiskach

ale po pla¿y pe³nej ska³

wskazuje na latarniê
ostatnie �wiat³o

nad morzem czarnej pustki

razem wkraczaj¹
w to nieludzkie ciep³o

jego Exodus

Gospodarz pozwala mu
na jeszcze jedno tchnienie

kolejne katharsis

�ciska jego d³oñ
¿yczy powodzenia

bo Bóg ci¹gle rodzi siê na nowo
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pamiêta ten ostatni b³ysk
to co nazywaj¹

�wiat³em w tunelu
jego latarniê

ogl¹da siê w lustrze �wiata
wnêtrzu ludzkiej duszy

zasmakowa³ mu ten widok
strzepn¹³ z siebie pajêczyny

pamiêta gdy by³ Wêdrowcem
bia³ym krukiem

uczniem Sztuk Piêknych
teraz mo¿e zostaæ sob¹

spocz¹æ w miêkkich k³osach
jedynie czasami

ponownie wezwany do s³u¿by

teraz rozk³ada skrzyd³a
oblewa �wiat bia³ym �wiat³em

zrzuca skórê wê¿a
�wiêtuj¹c swoje ponowne narodziny
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Mottem 14. edycji konkursu Powiew Weny by³ cytat z twórczo�ci Lwa
To³stoja � Czas to szansa dla wolno�ci ". 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, miesz
kaj¹cych na terenie województwa pomorskiego.

Podobnie jaki w ubieg³ym roku 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.

Has³o autorstwa Lwa To³stoja by³o przez uczestników konkursu ró¿no
rodnie zinterpretowane. Okaza³o siê inspiruj¹ce i prowokuj¹ce do ró¿nych
ujêæ  gatunkowych.  Przewa¿a³y  jednak  teksty  spo³ecznoobyczajowe,
skupione na opisie skomplikowanych relacji miêdzyludzkich.

 W  grupie  m³odzie¿owej  dwie  pierwsze  nagrody  przyznano  tekstom
prozatorskim.  Trzeci¹  otrzyma³  zestaw  poezji,  co  cieszy  tym  bardziej,
¿e w poprzednich latach liryka niezbyt czêsto znajdowa³a uznanie w oczach
jurorów.

Pierwsz¹  nagrodê  zdoby³a  Oliwia  Lejman  za  opowiadanie,  pt.�Ale
byli�my Odess¹�. To bardzo dobrze napisana opowie�æ, osadzona w realich
Polski  lat  80tych  ubieg³ego  stulecia.  Autorka,  mimo  m³odego  wieku,
doskonale przygotowa³a siê do napisania teksu. Historyczne detale zosta³y
oddane  w  najdrobniejszych  szczegó³ach. Warstawa  fabularna  jest  równie
atrakcyjna. Losy  rockowego  zespo³u  tamtych  czasów  staj¹  siê  pretekstem
do  postawienia  powa¿nych  pytañ  o  sens m³odzieñczego  buntu,  o  pojêcie
wolno�ci  ograniczanej  przez  komunistyczny  re¿im,  wreszcie  sk³ania
do g³êbokiej refleksji nad tym, co zostaje z marzeñ m³odo�ci.
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Drugie miejsce otrzyma³a Martyna Rutkowska za opowiadanie "Mistrz
i  jego  uczeñ". To  tekst  utrzymany w  konwencji  literatury  fantasy. Ujêcie
gatunkowe  proponuje  opowie�æ  z  pogranicza  ba�ni,  bajki  i  przypowie�ci,
co  mo¿e  sugerowaæ  banalizacjê  podejmowanego  problemu.  Nic  bardziej
mylnego.  W  nagrodzonym  opowiadaniu  ukazany  jest  bardzo  powa¿ny
dylemat. G³ówny bohater, bêd¹cy inwalid¹, dziêki magii mo¿e odzyskaæ nogi.
Niestety  kosztem  zdrowia,  a  nawet  ¿ycia  drugiego  cz³owieka.  To  tekst
poruszaj¹cy temat odpowiedzialno�ci za swoje czyny, pokusy prowadz¹cej
do z³a, wreszcie odkupienia swoich win.

Trzeci¹  nagrodê  zdoby³a Wiktoria  Konkel  za  zestaw  trzech  wierszy.
To liryka z potencja³em na pisanie na tzw. "najwy¿szej nucie". Charakteryzuje
siê swoim rytmem i metaforyk¹. To poezja nacechowana g³êbok¹ psycho
logizacj¹ podmiotu lirycznego i niebanalnymi skojarzeniami.

W kategorii prozy dla grupy wiekowej powy¿ej 20. lat pierwsze miejsce
otrzyma³a Paulina Melcer  za opowiadanie,  pt.  "Miêdzy Zawsze  i Nigdy".
Jury nagrodzi³o nie tylko du¿¹ sprawno�æ stylistyczn¹ tekstu, ale doceni³o
empatiê, jak¹ wykaza³a siê autorka opisuj¹ca ¿a³obê po stracie bliskiej osoby.
Otrzymujemy tu wnikliwe stiudium psychologiczne smutku i poczucia pustki.
Jednocze�nie  g³ówna  bohaterka  przechodzi  przemianê,  co  jest  cech¹
charakterystyczn¹ ka¿dej dobrej literatury. Pomocnym w wyj�ciu z traumy
okazuje  siê  spotkanie  z  matk¹  zmar³ego.  �mieræ  ukochanego mê¿czyzny
po³¹czy³a dwie kobiety, które dot¹d w³aciwie siê nie zna³y. Wspólne niesz
czê�cie  mo¿e  zbudowaæ  co�  nowego.  Nale¿y  te¿  dodaæ,  ¿e  opowiadanie
to  nie  tylko  ujmuje  psychologiczn¹  analiz¹  ¿a³oby,  ale  jest  te¿  surow¹
diagnoz¹  spo³eczno�ci,  dla  której  ceremonia  pogrzebu  staje  siê  niewiele
znacz¹cym rytua³em.

Nagrodê  drug¹  zdoby³a Maria Krzywda  za  opowiadanie  "Elegia  o  nie
moim miejscu". Tekst ukazuje trudne relacje syna z matk¹. Bohaterowie tej
opowie�ci próbuj¹ zmierzyæ siê z w³asnymi lêkami i poczuciem osamotnienia.
Pierwszoosobowy narrator  sprawia,  ¿e  jego  rozterki  staj¹  siê nam bliskie.
Ból wynikaj¹cy z niemo¿no�ci zrozumienia w³asnej matki, wynika z odmien
nych do�wiadczeñ ¿yciowych, które staj¹ sie granic¹ ciê¿k¹ do pokonania.

Trzecie  miejsce  jury  przyzna³o  Jerzemu  Kozerskiemu,  który  opowia
daniem, pt. "W drodze do Szaradowa" wci¹ga czytelników w zawi³y romans
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dojrza³ego mê¿czyzny z m³od¹ kobiet¹. Ró¿nica wieku to ró¿nica postrze
gania �wiata. Ten dysyonans poznawczy staje siê pretekstem do emocjonalnej
rogrywki, w której uczucia odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê. Autor sprawnie nawi¹zuje
do konwencji romansu, jednocze�nie nacechowuj¹c swój tekst specyficznym
poczuciem humoru.

W kategorii poezja doros³ych jury konkursowe bezdyskusyjnie pierwsze
miejsce  przyzna³o  wierszom  Hanny  MakuratSnuzik.  To  poezja  w  pe³ni
dojrza³a, proponuj¹ca w³asn¹ frazê i rytm. Nacechowana barwnym ekspre
sjonizmem, gdzie ¿ywio³y odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê. Rozmach przestrzennych
wizji przepe³nia zmys³owo�æ. Filozoficzne pytania ubrane s¹ w sugestywne
obrazy przyrody.

Nagrodê drug¹ otrzyma³a Barbara Malawska za tryptyk liryczny, w którym
poetka próbuje uchwyciæ w s³owa pojêcia wolno�ci, czasu i szansy. To poezja
formalnie  ascetyczna,  jednocze�nie  skondensowana  znaczeniowo. Brak  tu
zbêdnych s³ów, a konteksty kulturowe i przyrodnicze stanawi¹ o jej bogac
twie. Miejsce trzecie jury konkursowe przyzna³o Klaudii Janiak. To w³a�ciwie
poemat przepe³niony chrze�cijañsk¹ symbolik¹. W motywy raju i Boga jako
Gospodarza  wplecione  zosta³o  pojêcie  Katharsis.  Poetka  upostaciowuje
to pojêcie i czyni z niego bohatera poematu. Dziêki temu zgrabnie ³¹czy dwa
�wiaty: chrze�cijañski i antyczny.

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 Lwa To³stoja, choæ
pozwolono na du¿¹ dowolno�æ.

Nagrodzone prace prezentuj¹ wysoki poziom literacki. Laureatom nale¿y
¿yczyæ inspiracji, ale przede wszystkim wytrwa³o�ci w bardzo wymagaj¹cej
pasji, jak¹ jest pisanie artystyczne. Dojrzali literaci zdaj¹ sobie z tego sprawê.
M³odsi s¹ dopiero na pocz¹tku drogi. Tu jednak nale¿y dodaæ, ¿e w tego
rocznym konkursie jury by³o zaskoczone dojrza³o�ci¹ tekstów, jakie przes³a³a
m³odzie¿.  Taka  sytuacja  rokuje  nadziejê,  ¿e  spo�ród  uczestników  wejhe
rowskiego  konkursu,  wyrosn¹  w  przysz³o�ci  prawdziwi  pisarze.  ¯yczmy
sobie, aby tak siê sta³o.
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