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Drodzy Czytelnicy!

Cieszê  siê,  ¿e  XV  edycja  Wejherowskiego  Konkursu  Literackiego
�Powiew Weny� wzbudzi³a du¿e zainteresowanie w�ród osób o wyj¹tkowych
uzdolnieniach  literackich.  Efektem  tego  jest  55  prac  zg³oszonych  na
tegoroczny  konkurs.  Szczególnie  cieszy  fakt,  ¿e  a¿  26  prac  zosta³o
nades³anych przez m³odzie¿, a wiêc twórców do 19. roku ¿ycia. Dowodzi to,
¿e  pisz¹cym  spodoba³o  siê  motto  konkursu  zaczerpniête  z  twórczo�ci
Wies³awa  My�liwskiego,  które  brzmia³o: ,,Gdy  strach,  a  nie  zegar  czas
odmierza�.

Jak  powiedzia³a  pani  Ewelina  MagdziarczykPlebanek    dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, motto mia³o swoje nawi¹zanie
do sytuacji pandemii koronawirusa Covid19, który parali¿uje przecie¿ ¿ycie
spo³eczne i gospodarcze, w tym tak¿e kulturalne i sportowe w Polsce i na
ca³ym �wiecie.

Strach i jego odmiany towarzyszy³y ludzko�ci od zarania dziejów i nadal
nam towarzyszy wspó³cze�nie w ró¿nych sytuacjach.  W przypadku pandemii
objawia siê obaw¹ przed zachorowaniem i przed �mierci¹, zarówno w³asn¹,
jak i naszych bliskich. Ale strach mo¿e pojawiaæ siê te¿ w ró¿nych postaciach
i sytuacjach codziennych, jako lêk przed wybuchem wojny, przed napa�ci¹,
przed wa¿nym egzaminem, a nawet obaw¹ przed utrat¹ pracy itp. Sytuacji
o pod³o¿u lêkowych mo¿e byæ du¿o wiêcej.

Dlatego cieszy mnie, ¿e pisz¹cy prace na tegoroczny konkurs �Powiew
Weny� podjêli ró¿ne w¹tki dotycz¹ce strachu. Oswajanie siê z nim pozwala
na lepsze zachowanie siê w trudnych sytuacjach, dodaje nam pewno�ci siebie,
a nawet odwagi w dzia³aniu i podejmowaniu decyzji.

Dziêkujê wszystkim osobom,  które  postanowi³y  spróbowaæ  swoich  si³
w  wejherowskim  kolejnym  konkursie  literackim  i  laureatom  konkursu
gratulujê przyznanych nagród. Ka¿dy sukces jest wa¿nym momentem w ¿yciu
osobistym.  To  tak¿e  wa¿ny  krok  w  kierunku  rozwoju  kultury  jêzyka
polskiego i twórczo�ci literackiej naszego miasta, powiatu i regionu.
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Dziêkujê  równie¿  jury,  które  podjê³o  siê  obiektywnej  i  profesjonalnej
oceny  zg³oszonych  prac    konkursowych.  S³owa  podziêkowañ  za  tê  pracê
kierujê w stronê: Pani Eweliny MagdziarczykPlebanek  dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie i przewodnicz¹cej  jury; Pana Daniela
Odija    pisarza,  publicysty  i  animatora  kultury;  Pana  Piotra  Schmandta  
pisarza  i  pracownika  Muzeum  Pi�miennictwa  i  Muzyki  Kaszubsko
Pomorskiej w Wejherowie, a tak¿e Pana Micha³a Jeliñskiego  kierownika
Wydzia³u  Kultury,  Spraw  Spo³ecznych,  Promocji  i  Turystyki  w  wejhe
rowskim Urzêdzie  Miejskim.

Mam nadziejê, ¿e przyznane nagrody i sam udzia³ w konkursie bêd¹ dla
Pañstwa zaczynem do dalszego rozwoju uzdolnieñ literackich, a w przysz³o�ci
kariery pisarskiej lub poetyckiej.  Ze swej strony zapewniam, ¿e w³adze miasta
bêd¹  podtrzymywaæ  patronat  nad  tym  konkursem,  który  stanowi  dobr¹
promocjê i wizytówkê grodu Wejhera.

Zapraszam Pañstwa do udzia³u w kolejnej XVI edycji Wejherowskiego
Konkursu Literackiego �Powiew Weny� w 2021 roku. Jestem przekonany,
¿e  organizatorzy  przygotuj¹  jak  zawsze  atrakcyjne  i  inspiruj¹ce motto  do
podjêcia twórczo�ci literackiej.

Prezydent Miasta Wejherowa
                                                      Krzysztof Hildebrandt
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WYNIKI
XV Edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego

�Powiew Weny� z 18 grudnia 2020 roku

W kategorii  Doro�li
PROZA

I nagroda:  za opowiadanie pt. Biegnij, biegnij� � Krzysztof
                   Szkur³atowski z Wejherowa;
II nagroda: za opowiadanie pt. O Adelaide, która wygra³a

                           z czasem, ale przegra³a ze strachem
                           � Daria Kaszubowska z R¹bu;

III nagroda: za opowiadanie pt. Karma � Tomasz Magulski z Pêtkowic.

POEZJA
I nagroda:  za wiersze De/ka/meron, Li�æ i Strachy �  Ma³gorzata
                   Borzeszkowska z Lêborka,
II nagroda:  za wiersze Na ulicy �miertelników, Historia strachu, Historia
                    pewnej ludzkiej duszy �  Hanna MakuratSuzik z Gdañska;
III nagroda: za wiersze Strach, Gdyby nie by³o jutra, Pandora

� Aleksander Lewandowski z Wejherowa

W kategorii  M³odzie¿
I nagroda:  za wiersze Upadek Lucyfera, Moja jesieñ, Krwawy Baron
                   �  Oliwa Plichta z Go�cicina;
II nagroda: za opowiadanie pt.Mój Pary¿ �  Paulina Greñ z ¯arnowca;
III nagroda:  za opowiadanie pt. Balladyna �  Oliwia Lejman z Wejherowa;
Wyró¿nienie: za opowiadanie pt. Strach. Opowie�æ Orfeusza

�  Julia Bieniek z Rumi
Wyró¿nienie: za opowadanie pt.Wybór �   Zuzanna Dêbiec z Wejherowa.

 Prace ocenia³a komisja w sk³adzie: Ewelina MagdziarczykPlebanek
 �  (przewodnicz¹ca), Micha³ Jeliñski, Piotr Schmandt, Daniel Odija

i Krzysztof Powa³ka (sekretarz).
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Okiem jurora

Mottem  15  edycji  konkursu  literackiego  �Powiew  Weny�  by³  cytat
z twórczo�ci Wies³awa My�liwskiego: ,,Gdy strach, a nie zegar czas odmierza�.
Jak  co  roku  konkurs  og³osi³a  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Aleksandra
Majkowskiego w Wejherowie. Odbywa siê on pod patronatem Prezydenta Miasta.
Ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do debiutantów, jak i autorów
z dorobkiem literackim, mieszkaj¹cych na terenie województwa pomorskiego.

 W  tegorocznym  konkursie  wziê³y  udzia³  54  osoby.  Nades³ane  prace
podzielono na dwie grupy wiekowe. Pierwsza skierowana do m³odzie¿y w wieku
od 16 do 19 lat, druga do doros³ych powy¿ej 20 lat. Uczestnicy konkursu mogli
wybraæ miêdzy proz¹ a poezj¹. W kategorii literatury m³odzie¿owej, gromadz¹cej
zarowno poezjê, jak i prozê wziê³o udzia³ 26 osób. W kategorii literatury doros³ej
jury zapozna³o siê z 14 zestawami poetyckimi i 14 opowiadaniami.

 Has³o  autorstwa  Wies³awa  My�liwskiego  zainspirowa³o  uczestników
konkursu do napisania tekstów czerpi¹cych z barwnej palety ró¿nych gatunków
literackich. Jury przeczyta³o opowiadania nawi¹zuj¹ce do literatury fantastycznej,
horroru  czy  krymina³u.  Próby  interpertacji  pojêcia  strachu,  czasu  i...  zegara,
sk³oni³y  jednak  pisarzy  i  poetów  do  siêgania  przede  wszystkim  po  tematy
historyczne i spo³ecznoobyczajowe. Co ciekawe, strach dla doros³ych kojarzy³
siê g³ównie z tragedi¹ wojny, prze�ladowañ, krzywdy jak¹ potrafi jeden cz³owiek
wyrz¹dziæ drugiemu, z kolei m³odzie¿ zaproponowa³a  teksty  skupione przede
wszystkim wokó³ strachu zwi¹zanego z pandemi¹.

 Tegoroczne motto okaza³o siê bardzo inspirujace, ale jury nie spodziewa³o
siê, ¿e roztrzygniêcie konkursu bêdzie tak wyj¹tkowe w piêtnastoletniej historii
�Powiewu weny�. Otó¿ w grupie m³odzie¿owej zwyciê¿y³a poezja! Ju¿ wcze�niej
zaznacza³em, ¿e byæ mo¿e pisanie wierszy w m³odym wieku jest sztuk¹ bardziej
wymagajac¹ i trudniejsz¹ do literackiego zrealizowania ni¿ proza. Wymaga nie
tylko �daru�, tej lirycznej intuicji, ale te¿ do�wiadczenia ¿yciowego i znacznej
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wiedzy,  dotycz¹cej  rytmu,  rymu,  wersyfikacji...  Dot¹d  rzadko  zdarza³y  siê
zestawy  wierszy  spe³niaj¹ce  wymagania  dobrej  poezji.  Dlatego  w  kategorii
m³odzie¿owej, gdzie nie ma podzia³u na prozê i poezjê zazwyczaj przyznawa³o
nagrody autorom opowiadañ. Nie tym razem!

Tym  razem  pierwsz¹  nagrodê  za  zestaw  wierszy  zdoby³a  Oliwia  Plichta.
Autorka zaproponowa³a w pe³ni dojrza³¹ lirykê, co prawda nawi¹zuj¹c¹ do poezji
m³odopolskiej,  ale  jednocze�nie wystrzegaj¹c¹ siê anachronizmów. To wspó³
czesna  propozycja  sk³aniaj¹ca  do  refleksji  nad  przemijaniem  i  rol¹  czasu
w naszym ¿yciu: �Stojê na granicy // Miêdzy tym, co by³o, a tym, co stanie siê
wieczno�ci¹�.  Obfituje  w  metafory  i  porównania,  które  zadaj¹c  filozoficzne
pytania,  próbuj¹  przyjrzeæ  siê  psychologicznym  mechanizmom  naszych
postêpowañ: �Cisza rodzi siê z Gniewu i Mi³o�ci//Kuli siê miêdzy nimi w ko³ysce
plecionej Nadziej¹ // Gniew jest kobiet¹�.

Drugie miejsce  przypad³o  Paulinie Greñ  za  opowiadanie  pt.  �Mój  Pary¿�.
To subtelna, wrêcz liryczna proza o spotkaniu ze �mierci¹. O atrakcyjno�ci tekstu
nie stanowi jedynie wybór g³ównej bohaterki. Jury urzek³a ciekawa konstrukcja
nowelki,  gdzie  fabu³a  zosta³a  rozpisana  na  poszczególne  pory  dnia. Wielkim
atutem  tekstu  s¹  te¿  sugestywne  opisy  Pary¿a,  które  staj¹  siê metafor¹  stanu
duchowego  narratorki.  Wreszcie  spotkanie  ze  �mierci¹  wskazuje  na  tragizm
ludzkiego losu. Ca³o�æ zosta³a rozpisana jak partytura, melodyjno�æ tekstu nie
zawiera siê tylko w budowie zdania, ale równie¿ zosta³a wpleciona w opowie�æ,
gdzie  przewodni motyw muzyczny  odzwierciedla  taniec  �mierci  i  rytm  ¿ycia
miasta, które umiera, gdy umiera narratorka o nim opowiadaj¹ca. Bez opowie�ci
ulice i budynki s¹ martwe.

Ca³kiem odmienn¹ wizjê prozy zaproponowa³a Oliwia Lejman w opowiadaniu
pt. �Balladyna�, za które jury przyzna³o trzeci¹ nagrodê. Swobodne nawi¹zanie
do  dramatu  Juliusza  S³owackiego  jest  tylko  pretekstem  do  opowiedzenia
wspó³czesnej  historii  konfliktu miêdzy  dwiema  siostrami. Dosadny,  podszyty
ironi¹  jêzyk doskonale pasuje do podjêtego  tematu  i  charakteru postaci. Polot
z  jakim tekst zosta³ napisany, wskazuje na autorkê, która  tworzy swój w³asny
�wiat  literacki.  Rytm,  budowa  zdañ,  ujêcie  poszczególnych  scen,  �wiadcz¹
o pisarskim talencie, który daje nadziejê na dalszy rozwój.

Oprócz  nagród  w  katergorii  m³odzie¿owej  jury  konkursu  przyzna³o
wyró¿nienia jeszcze dwóm tekstom prozatorskim. S¹ to: opowiadnie Julii Bieniek
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pt. �Strach. Opowie�æ Orfeusza� oraz opowiadanie �Wybór� Zuzanny Dêbiec.
Oba teksty w pe³ni zas³u¿y³y na zamieszczenie ich w pokonkursowej antologii.
Pierwszy za sugestywn¹ opowie�æ o ma³¿eñskim przywi¹zamiu i tragedii, która
skazuje na cierpienie nawet najpiêkniejsz¹ mi³o�æ � to smutna, psychologiczna
historia. Drugi tekst za wnikliw¹ obserwacjê obyczajowospo³eczn¹, dziêki czemu
autorka  ukazuje  nam  trudy  pracy  lekarzy  uraz  cierpienie  pacjentów  w  dobie
pandemii koronawirusa.

Jak  ka¿dego  roku  za  twórczo�æ  doros³ych  (kategoria  powy¿ej  20  lat)  jury
przyznawa³o nagrody w dwóch kategoriach: poezja i proza.

Pierwsz¹  nagrodê  za  zbiór  trzech  wierszy  otrzyma³a Ma³gorzata  Borzesz
kowska. Ka¿dy z wierszy to wspania³a, liryczna, wariacja rozwij¹ca konkursowe
motto. W �De/ka/meronie� autorka    swobodnie czerpie z kultury �ródziemno
morskiej, gdzie wino i strach przelewaj¹ siê jak opowie�ci o �wiecie, rozci¹gniête
pomiêdzy zabaw¹ a tym, czego siê boimy. Przygl¹danie siê niebu przez przetarty
li�æ w wierszu �Li�æ� to nie tylko uk³on w stronê liryki opiewaj¹cej piêkno �wiata,
ale jednocze�nie wyraz egzystencjalnego przera¿enia, jakim jest nasze przemijanie
i �wiadomo�æ nik³o�ci cz³owieka wobec obserwuj¹cego go z góry Boga. Wreszcie
mocno  zrytmizowane  �Strachy�  nawi¹zuj¹ce  do  liryki  dzieciêcej,  pozwalaj¹
autorce  na  dowcipn¹  ironiê,  dalek¹  od  bana³u,  czego  przyk³adem  mo¿e  byæ
poni¿szy cytat:  �Dr¿y strach, gdy bij¹ kuranty, // gdy dzwoni telefon z nowin¹,
// najchêtniej by siê w firanki // lub w koc z polaru zawin¹³.�

Drug¹ nagrodê w kategorii poezja jury przyzna³o Hannie MakuratSuzik. Ten
zestaw  wierszy  to  propozycja  wype³niona  sugestywnymi  obrazami  �mierci,
nawi¹zuj¹ca do spu�cizny symbolistów i katastrofistów. Wersyfikacja i oryginalne
metafory  tworz¹  odrêbny  �wiat  liryczny. To w pewnym  sensie  poezja  pande
miczna, gdzie nad wszystkim i wszystkimi k³adzie siê cieñ globalnej epidemii
(�Zarazek strachu przenosi siê wci¹¿ szybciej, // przeobra¿aj¹c siê w epidemiê
katastrofy,  //  która  kosztuje miliardy  pe³nych  istnieñ.�).  Pytania  o  rolê  Boga,
upadek wiary, s¹ w tym przypadku jak najbardziej uprawnione. Hanna Makurat
Suzik  proponuje  spójn¹  wizjê  poetyck¹,  która  próbuje  zdiagnozowaæ  �ród³o
naszych lêków

Wiersze Aleksandra  Lewandowskiego  zdoby³y  nagrodê  trzeci¹.  To  poezja
operuj¹ca  symbolami  zaczerpniêtymi  m.in.  z  tradycji  chrze�cijañskiej  i  �ród
ziemnomorskiej.  Ascetyczna  forma,  skondensowanie  sensów,  nie  ograniczaj¹
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pojemno�ci  znaczeniowej  podejmowanych  tematów.  Poeta  proponuje  wrêcz
apokaliptyczn¹ wizjê �wiata. To równie¿ poezja wa¿nych pytañ, w których autor
nagrodzonych wierszy zastanawia siê nad sensem naszego ¿ycia i rozpaczliwymi
próbami podjêcia dialogu z drugim cz³owiekiem (�Gdyby jutra nie by³o // Gdyby
dzi� by³o ostatnim // tchnieniem wszech�wiata // Komu powiedzia³by� �kocham�).

W  kategorii  prozy  dla  grupy  wiekowej  powy¿ej  20  lat  pierwsze  miejsce
otrzyma³  Krzysztof  Szkur³atowski  za  opowiadanie,  pt.  �Biegnij,  biegnij...�.
To precyzyjny i obszerny fresk historyczny, osadzony w realiach drugiej wojny
�wiatowej. Poprzez przyja�ñ dwóch dziewcz¹t Rutki  i Karoliny autor ukazuje
wspólne  ¿ycie  ¯ydów  i  Polaków, mieszkaj¹cych w  przedwojennym Stanis³a
wowie. Wstrz¹saj¹ce i wzruszaj¹ce sceny oprócz obyczajowo�ci tamtych czasów,
ukazuj¹  grozê  pierwszych  dni  wojny,  ruchy  wojsk  niemieckich  i  rosyjskich,
tu³aczkê ludno�ci cywilnej. Wa¿na proza. Próbuj¹ca powiedzieæ, ¿e nawet ci¹g³y
strach przed utrat¹ ¿ycia, mo¿e w cz³owieku obudziæ heroizm, który przeciw
stawia siê nie tylko fizycznemu, ale przede wszystkim duchowemu zniszczeniu.
To opowie�æ o przyja�ni i godno�ci cz³owieka. Doskonale napisana. W³a�ciwie
materia³ na powie�æ.

Nagrodê drug¹ zdoby³a Daria Kaszubowska za opowiadanie, pt. �O Adelaide,
która wygra³a z czasem, ale przegra³a ze strachem.� I znowu czytamy o drugiej
wojnie  �wiatowej,  ale  tym  razem    katastrofa  jak¹  z  sob¹  niesie,  ukazana  jest
oczami  siedemnastolej  Niemki  Adelaide  Braun,  mieszkaj¹cej  w  Osteroder  
przedwojennej Ostródzie. Czytamy o ostatnich tygodniach wojny,  dzia³aniach
wojsk Sowieckich na terenach Prus Wschodnich, o strachu ludno�ci niemieckiej,
która opuszcza swoje domy i ucieka przed ¿o³nierzami rosyjskimi do Rzeszy.
Autorka  bardzo  umiejêtnie  zbudowa³a  ca³¹  fabu³ê  wokó³  rekwizytów
zaczerpniêtych z motta Wies³awa Mysliwskiego. Czas, strach i zegar s¹ motywem
przewodnim  opowie�ci.  Wokó³  nich  konstruuje  siê  los  g³ównej  bohaterki.
Podobnie  jak  w  przypadku  pierwszej  nagrody,  opowiadanie  to  wyró¿nia
doskona³y styl, precyzja w opisie, wiarygodno�æ przedstawionych wydarzeñ.

 Wreszcie  trzeci¹  nagrodê  jury  przyzna³o  Tomaszowi  Magulskiemu  za
opowiadanie  �Karma�.  Losy  g³ównego  bohatera,  doktora  Eryka,  staj¹  siê
pretekstem do refleksji nad tym, w jakim stopniu spotkanie z drugim cz³owiekiem,
mo¿e wp³yn¹æ na wybór naszej drogi ¿yciowej. Tekst zadaje pytania o mo¿liwo�æ
wybaczenia, empatiê, niebezpieczeñstwo zbytniego profesjonalizmu, który mo¿e



Powiew Weny 202010

zag³uszyæ  umiejêtno�æ  wspó³odczuwania  bólu  drugiego  cz³owieka.  To  te¿
opowie�æ o sile wspomnienia, które budz¹c do ¿ycia dawno zapomnianie mo¿e
w tera�niejszo�ci zmieniæ nasze decyzje.

Tegoroczna edycja wejherowskiego konkursu literackiego �Powiew weny�
sta³a na wysokim poziomie. Kilka ciekawych opowiadañ i zestawów wierszy nie
zosta³o wyró¿nionych. No, ale na tym polegaj¹ konkursy literackie. Jury musia³o
zdecydowaæ siê na wybór najlepszych tekstów. Pod uwagê wziêto te¿ w jakim
stopniu  poszczególne  opowiadania  i wiersze  odnosi³y  siê  do motta Wies³awa
My�liwskiego.  Poza  niew¹tpliw¹  jako�ci¹  artystyczn¹,  teksty  nagrodzone
wywi¹za³y siê z tego najlepiej.



I nagroda w kat. doros³ych

Biegnij, biegnij�

Zwykle po skoñczeniu lekcji Rutka w radosnych podskokach bieg³a do domu.
Najkrótsz¹ drog¹, bo lubi³a spêdzaæ czas z rodzin¹. Najwiêcej czasu po�wiêca³a
jej bobe,  która  mia³a  go  pod  dostatkiem.  By³a  schorowana  i  nie  mog³a  ju¿
pomagaæ w wiêkszo�ci domowych prac. Malutka, krucha starowinka o br¹zowych
oczach, które z ka¿dym rokiem widzia³y coraz gorzej, wci¹¿ mia³a jasny umys³
i  do�æ  energii  do  ¿artowania.  Najstarsi  s¹siedzi  czêsto  mówili  dziewczynce,
¿e jest bardzo podobna do babci z jej m³odych lat. Cieszy³o j¹ to.

Mame, choæ wiecznie zapracowana, nigdy nie ¿a³owa³a córce rodzicielskich
u�cisków. Dba³a o ca³¹ rodzinê i wci¹¿ powtarza³a, ¿e to najwiêkszy skarb. Nikt
nie robi³ lepszego czulentu ni¿ ona, nikt nie umia³ tak piêknie �piewaæ ko³ysanek.
Choæ  jej m¹¿  nie  by³  bardzo  przywi¹zany  do  religii  i  kilka  razy  próbowa³  j¹
namówiæ do rezygnacji z niektórych zasad, ona trwa³a przy nich nieugiêcie. Nosi³a
perukê, mimo, ¿e w m³odo�ci mia³a piêkne w³osy. Mo¿e nie chcia³a jej porzuciæ,
bo  posiwia³a  jeszcze  bêd¹c  pann¹,  ponoæ  ze  strachu  przed Kozakami,  którzy
próbowali wedrzeæ siê do domu jej rodziców w czasie jednego z pogromów.

Noam, Chaim, Dawid, Efraim, Mosze � ka¿dy ze starszych braci, nieustannie
okazywa³ czu³o�æ swojej jedynej siostrzyczce. Byli z jednego ojca i matki, lecz
bardzo ró¿nili siê budow¹ cia³a, wygl¹dem, a nawet zainteresowaniami. Noam
by³ zamy�lony i religijny, wiele czasu spêdza³ na rozmowach z rabinem. Chaim
by³  porywczy,  lubi³  aktywno�æ  fizyczn¹,  nie  ba³  siê  ¿adnej  pracy. Dawid  by³
ulubieñcem ojca. Choæ pozostali synowie bez szemrania pomagali w prowadzeniu
rodzinnego interesu, to w³a�nie Dawid najwiêcej czasu spêdza³ w piekarni. Efraim
i Mosze byli jeszcze dzieæmi, niewiele starszymi od Rutki. Tak jak ona, chodzili
do szko³y powszechnej, ale jej nie lubili. Efraim mimo to przyk³ada³ siê do nauki,
za� Moszego poci¹ga³a jedynie muzyka. Tak d³ugo wierci³ ojcu dziurê w brzuchu,
a¿ ten uleg³ i kupi³ mu skrzypce. I nie ¿a³owa³ tego wydatku, bo najm³odszy syn
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okaza³ siê utalentowany. Bez chodzenia na ¿adne lekcje, zacz¹³ po troszeczkê
wygrywaæ  melodie  pods³uchane  u  ulicznych  grajków.  Bardzo  umila³  nimi
wieczory w ma³ym domku przy Ko³³¹taja.

No i by³ jeszcze tate � najm¹drzejszy ze wszystkich ludzi jakich Rutka zna³a.
By³ m¹drzejszy nawet od dyrektora szko³y. Co tam od dyrektora! Dla niej by³
m¹drzejszy nawet od sêdziwego rabina Horowitza, a przecie¿ w Stanis³awowie
wszyscy uwa¿ali go za najwiêkszy autorytet. Mosze Horowitz by³ jednoosobow¹
instytucj¹ i cz³owiekiem powa¿anym powszechnie. Tate znajdowa³ dla córki czas
nawet  je�li by³ zmêczony nocn¹ prac¹ przy wypiekach. Wszystkie  jej pytania
traktowa³  powa¿nie.  Stara³  siê  odpowiadaæ  na  nie,  nawet  je�li  inni  uznali  je
za naiwne albo �mieszne. I patrzy³ na ni¹ jako� tak, jakby ogl¹da³ najwiêkszy cud
�wiata. Kiedy u�miecha³a siê do niego, wzrok mu siê zapala³, oczy zaczyna³y
l�niæ, bi³o od niego ciep³o. Choæ mo¿e nie by³a tego w pe³ni �wiadoma, czu³a,
¿e wszystko to oznacza co� bezgranicznie wielkiego.

* * *
Sta³a w sieni i dusi³ j¹ strach. Ba³a siê kolejnych dni i k³amstw. Ka¿dego dnia

ba³a  siê  bardziej  i  bardziej.  Niemal  fizycznie  poczu³a  paskudnie  lepki  dotyk
strachu, gdy zacz¹³ ocieraæ siê o jej cia³o, oplataæ umys³ i serce. Mija³y dni, a ona
wci¹¿ nie umia³a siê z nim uporaæ. Jak mog³o do tego doj�æ?! Jak mog³a zabrn¹æ
w  ten  kozi  róg,  utkn¹æ  w  matni  wstydu  i  lêku  przed  spojrzeniem  rodzicom
w oczy?

My�li kot³owa³y siê w dziewczêcej g³owie, gdy nagle otworzy³y siê drzwi
prowadz¹ce z sieni do pomieszczeñ cukierni. Pojawi³ siê w nich u�miechniêty,
jak zwykle, ojciec. Rutka a¿ podskoczy³a ze strachu.

� Córciu kochana, czy ty rano, wychodz¹c do szko³y, wziê³a� cha³kê z koszyka
w cukierni? Wydawa³o mi siê, ¿e upiek³em trzydzie�ci, a z rachunków wychodzi,
¿e sprzeda³em o jedn¹ mniej. S³oneczko moje, niech ci na zdrowie pójdzie, ale
proszê  pamiêtaj  aby  zawsze  mi  o  tym  powiedzieæ,  bo  muszê  to  dopisaæ  do
rozliczeñ, ¿eby wszystko siê zgadza³o.

� Nie, niczego nie bra³am z cukierni, mo¿e to Mame, albo Bobe wziê³y na
�niadanie? A mo¿e siê po prostu pomyli³e�, Tate? Rano by³e� taki zmêczony tym
nocnym pieczeniem...
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� No mo¿e, mo¿e, ale niepokoi mnie, ¿e to nie pierwszy raz. No i jeszcze to,
¿e  je�li  co� nie  zgadza  siê w  rachunkach,  to wci¹¿ dotyczy  tylko cha³ek. Nie
uwa¿asz, ¿e to dziwne? � wypowiadaj¹c te s³owa Abram próbowa³ zajrzeæ Rutce
w oczy. Ona  jednak najpierw uciek³a wzrokiem w inn¹ stronê, a zaraz potem
odwróci³a twarz. Widz¹c to cukiernik posmutnia³ i wiedzia³ ju¿, ¿e nie ominie
go trudna rozmowa z najm³odszym dzieckiem. Ale jeszcze nie teraz...

* * *
S³oneczne popo³udnie szarza³o i ponurzej¹c zmienia³o siê w wieczór. Ten za�

wpe³za³ nad miasto jakby mieli go za chwilê zar¿n¹æ. Rutka by³a w podobnym
nastroju. Kolejny dzieñ z  rzêdu wlok³a  siê najwolniej  jak  siê da³o, byle  tylko
opó�niæ powrót do domu. Dawno ju¿ minê³a synagogê Templum z jej czterema
kopulastymi wie¿ami i piêkny ormiañski ko�ció³. Przeciê³a Rynek wci¹¿ id¹c ze
spuszczon¹  g³ow¹.  Nawet  nie  spojrza³a  na  cerkiew  katedraln¹  i  farê.  Ulic¹
Karpiñskiego dosz³a do Placu Trynitarskiego. Porusza³a siê jak zmêczony koñ
z  klapkami  na  oczach,  który  bez  patrzenia  pokonuje  wci¹¿  tê  sam¹  trasê.
By przed³u¿yæ drogê posz³a wzd³u¿ Wa³ów, a potem jeszcze odbi³a do ulicy Piotra
Skargi. D³u¿ej zwlekaæ  siê  ju¿ nie da³o. Ruszy³a przed siebie  i powoli mija³a
kolejne niskie domki na Ko³³¹taja, z których wiele by³o drewnianych i mocno
zaniedbanych. Zna³a tu ka¿dy k¹t, wszystkich mieszkañców. W tej jednak chwili
wola³aby st¹d znikn¹æ, zasn¹æ w drodze i obudziæ siê gdzie� na koñcu �wiata.

Kiedy  dotar³a  do  pocz¹tku  ulicy  i  ujrza³a  pierwszy  dom po  lewej  stronie,
zrozumia³a, ¿e w³a�nie skoñczy³ siê jej czas. Sta³a przed witryn¹ zas³oniêt¹ na
noc drewnianymi okiennicami. Skromny szyld informowa³, ¿e to cukiernia jej
ojca.  Dzieñ  w  dzieñ  przychodzi³o  do  niej  wielu  klientów,  bo  ciastka  by³y
tu smaczne, ceny niskie, a obs³uga zawsze ¿yczliwa. Nic dziwnego, najczê�ciej
za kontuarem sta³ tate. A  jego  lubili wszyscy, bo nie  tylko by³ u�miechniêty,
ale te¿ znano go z uczciwo�ci. Niektórzy z ¿ydowskich s¹siadów, co z³o�liwsi,
szeptali ponoæ nawet o nim, ¿e jest tak poczciwy, ¿e a¿ chyba g³upi.

Z dusz¹ na ramieniu Rutka wesz³a do sieni. Z trudem rozpina³a kolejne guziki
w kusym paletku. Palce mia³a zesztywnia³e, nie od ch³odu, lecz ze strachu, który
coraz  bardziej  parali¿owa³  jej  cia³o.  Sta³a w  pó³mroku  nas³uchuj¹c  zwyk³ego
w tym domu gwaru rozmów. S³ychaæ te¿ by³o skrzypcowe wprawki Moszego.
Wiedzia³a,  ¿e w koñcu bêdzie musia³a wej�æ  dalej. A  zaraz potem tate  spyta



z  trosk¹  i  ¿artobliwie  zarazem: � Co  tak d³ugo,  córciu?  Ju¿  zaczynali�my  siê
martwiæ, czy aby do kozy ciê nie posadzili i zapomnieli o tobie.

I  co  wtedy?  Co ma mu  odpowiedzieæ?  Znów  sk³amaæ?  Przecie¿ tate  nie
zas³u¿y³  na  takie  traktowanie.  Nie  on!  A  ukochana  córka  od  dwóch  tygodni
unika³a  jego  towarzystwa. Tylko dlatego,  ¿e  nie  umia³a  spojrzeæ mu w oczy.
K³amstwa ci¹¿y³y jej na sercu coraz bardziej.

* * *
Bieg³a  najszybciej  jak  umia³a. Mia³a wra¿enie,  ¿e  unosi  siê w  powietrzu,

kilkadziesi¹t centymetrów nad trotuarem. Zdawa³o siê jej, ¿e p³uca p³on¹ ¿ywym
ogniem. Rozrywa³ je ból wzmo¿onego wysi³ku. Jej cia³o rozpaczliwie domaga³o
siê  tlenu.  Przed  oczyma  zaczê³y  wirowaæ  czerwone  plamy. Wiedzia³a,  ¿e  za
kilkana�cie  sekund  upadnie  i  stanie  siê  to  samo,  co  dzia³o  siê  ka¿dego  dnia
od dwóch  tygodni. Wci¹¿ bieg³a,  choæ ucieczka nie mia³a  szans powodzenia.
Jej prze�ladowczyni by³a wy¿sza, szybsza, sprawniejsza, silniejsza...

 W koñcu nogi przesta³y nie�æ, a widok ulicy straci³ ostro�æ i zacz¹³ ciemnieæ.
W jednej chwili horyzont gwa³townie przechyli³ siê w prawo, a ona zapad³a siê
w mrok. Do rzeczywisto�ci przywróci³y j¹ g³o�ne krzyki:

� Rutka  wstawaj!  Nie  udawaj,  przecie¿  wiem,  ¿e  nic  ci  nie  jest!  Rutka,
no we�¿e¿! Rutka!

Powoli otwiera³a oczy i stara³a siê zebraæ my�li. Kiedy zobaczy³a nad sob¹
wielkie  niebieskie  oczy,  na  które  niesfornie  zsuwa³y  siê  z  grzywki  sprê¿ynki
blond loków, odruchowo zas³oni³a g³owê rêkoma. Jakby spodziewa³a siê ciosów.
Tym razem nie by³o bicia. Karola nie zacisnê³a piê�ci, lecz chwyci³a Rutkê za
szkolny  fartuch  i  pomog³a  jej  usi¹�æ. Kiedy wyci¹gnê³a  d³oñ w  stronê g³owy
ciê¿ko dysz¹cej dziewczynki, ta skuli³a siê z lêkiem. Niepotrzebnie, blondynka
chcia³a  tylko  z  ciemnych  w³osów  uplecionych  w  warkocz  wyj¹æ  zesch³e,
zbr¹zowia³e lipowe li�cie.

�  Czemu ty ci¹gle uciekasz? Przecie¿ wiesz, ¿e i tak ciê dogoniê. Wystarczy,
¿e bêdziesz przynosiæ mi ka¿dego dnia do szko³y s³odk¹ cha³kê. Wiesz  jak  j¹
lubiê. Dzisiaj ci darujê, ale jutro, jak nie bêdzie cha³ki, to nie minie ciê mój ku³ak
na  g³owie �  rozumiesz? A  teraz wstawaj wreszcie,  bo  siê  spó�nimy  i  bêdzie
siedzenie w kozie.
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Kiedy  ju¿  ruszy³y w  stronê  szko³y,  po  kilkudziesiêciu metrach milczenia,
Rutka zebra³a siê w sobie i odwa¿y³a odezwaæ.

� Ja  nie  mogê  ci¹gle  kra�æ  dla  ciebie  tych  cha³ek. Tate  robi  ich  ma³o
i wszystkie ma policzone...

Zniecierpliwiona blondynka natychmiast wesz³a w  s³owo Rutce,  nie  daj¹c
dokoñczyæ zdania.

� Tyle  razy ci  t³umaczy³am, ¿e nale¿y mi siê co� za  to, ¿e zabili�cie Pana
Jezusa, chocia¿ niczego z³ego wam nie zrobi³. Ksi¹dz J¹druczewski nam o tym
opowiada³ na religii. Jedna cha³ka � to tak wiele?

� Nasza cukiernia  jest bardzo ma³a, ceny s¹ niskie  i tate niewiele zarabia.
Liczy ka¿dy grosz...

� ¯e liczy ka¿dy grosz, to ja wiem dobrze! Ksi¹dz J¹druczewski i o tym mówi³!
¯ydzi  tylko  groszy  patrz¹  i  za  nie,  to  by  wszystko  zrobili.  Jak  ten  Judasz,
co naszego Pana Jezusa sprzeda³! Jutro ma byæ cha³ka! Za karê, rozumiesz?!

Rutce zakrêci³y siê w oczach ³zy, ale nie powiedzia³a ju¿ ani s³owa. Nie by³o
zreszt¹ czasu dalsze dyskusje, bo dziewczynki us³ysza³y st³umiony, dobiegaj¹cy
za grubych szkolnych murów, d�wiêk dzwonka. Wymachuj¹c nim energicznie,
w¹saty wo�ny Jan ka¿dego dnia dawa³ znak do rozpoczêcia lekcji.

* * *
� Dzieñ dobry Panie Antoni, mo¿na wst¹piæ na s³ówko?
� Dzieñ dobry, proszê zachodziæ. Co Abrama do mnie sprowadza?
� K³opot mam taki, ¿e moja córka Ruta od dwóch tygodni kradnie z cukierni

s³odk¹ cha³kê. Ka¿dego dnia.
� Ooo, to bardzo nie³adnie, ale chyba jej nie g³odzicie, co? Zreszt¹, mnie nic

do tego...
� A bo widzicie, Panie Antoni, ona oddaje te cha³ki waszej Karoli. Zdaje mi

siê, ¿e wasza córka domaga siê codziennie ciastka od Rutki. Moja jednak nie chce
siê do niczego przyznaæ. To tylko dzieci, wiadomo, na rozumie im nie zbywa,
jednak ¿al mi dziecka, bo smutna chodzi i rozmawiaæ z nami przesta³a. Wstydzi
siê. Trzeba by to jako� rozsup³aæ...

� Jeste�cie  pewni,  ¿e  to  o  moj¹  Karolê  chodzi?!  Wierzyæ  siê  nie  chce,
bo dziewczynisku niczego nie brakuje. �niadanie potrafi zje�æ jak doros³y ch³op,
a do szko³y dostaje na dodatek chleba i jab³ko, gruszkê albo brzoskwiniê.
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Jeszcze  kiedy  mówi³,  Antoni  przypomnia³  sobie,  ¿e  w  ostatnich  dniach
Karolina  zostawia³a  na  talerzu  niedojedzon¹  zupê,  a  nawet  i  drugie  danie.
Zw³aszcza je�li by³a to kasza. Wcze�niej jej siê to nie zdarza³o i postawione przed
córk¹ talerze by³y zawsze wymiecione do czysta. Niezale¿nie od ich zawarto�ci.
To spostrze¿enie sprawi³o, ¿e zdecydowa³ siê na powa¿nie przyjrzeæ sprawie.
Zrobi³by to i tak, bo przecie¿ znali siê z Abramem od dziecka, choæ wychowywali
siê w ró¿nych �wiatach. Wiedzia³, ¿e cukiernik jest dobrym s¹siadem i porz¹dnym
cz³owiekiem.

� Wywiem siê i przyjdê do waszej cukierni jutro. Wtedy porozmawiamy �
mo¿e tak byæ?

� Mo¿e. No, to do zobaczenia Panie Antoni.
 Spotkali siê nazajutrz. Antoni na powitanie mocno u�cisn¹³ ¿ylast¹ d³oñ ̄ yda

i spojrza³ mu g³êboko w oczy.
� Przepraszam was  za Karolê.  Rozmawia³em  z  ni¹  i wiem  ju¿  co  zasz³o.

Nie szukam dla córki usprawiedliwienia, ale musicie wiedzieæ, ¿e wszystko przez
J¹druczewskiego, który g³upot nagada³ dzieciakom na religii. I z nim to ja jeszcze
sobie osobno porozmawiam, a nie bêdzie to mi³a pogawêdka, o nie! Przyrzekam
wam,  ¿e  ze  strony  Karoli  ju¿  ¿adna  wiêcej  przykro�æ  nie  spotka  Rutki!
Przynios³em te¿ pieni¹dze, które siê wam nale¿¹ za te wszystkie cha³ki wynoszone
potajemnie z cukierni.

� Panie Antoni, ale nie o pieni¹dz chodzi! Mnie siê marzy, ¿e nasze dzieci siê
bêd¹ szanowaæ...

� I tak bêdzie, je�li tylko damy im czas, by do rozumu dosz³y i poznawa³y siê
wzajemnie bez po�rednictwa ró¿nych J¹druczewskich. Dlatego jutro rano, przed
szko³¹, przyjdzie do waszej cukierni Karola, ¿eby osobi�cie przeprosiæ. Przyniesie
te¿ pieni¹dze za cha³ki na miesi¹c z góry. Bêdzie po nie przychodziæ codziennie.
S¹  ponoæ  bardzo  smaczne,  wiêc  nic  dziwnego,  ¿e  siê  dziewczyna  w  nich
rozsmakowa³a. A przy okazji bêd¹ mog³y obie, z Rutk¹, razem chodziæ do szko³y,
je�li wy i ona nie bêdziecie mieli nic przeciwko. To jak, bêdzie zgoda miêdzy
nami?

� Nigdy nie przesta³a byæ, Panie Antoni. Nigdy nie przesta³a...
Na koniec Antoni kupi³ jeszcze pó³tora funta biszkoptu, który nie tylko by³

cudownie z³ocisty, ale te¿ piêknie pachnia³. Kiedy wychodzi³, g³o�ny dzwonek
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towarzysz¹cy  zamykaniu  drzwi  cukierni  nie  zdo³a³  zag³uszyæ  huku  ciê¿kich
kamieni, które w³a�nie spad³y z dwóch mêskich serc.

* * *
W Stanis³awowie pierwsz¹ i chyba najbardziej widoczn¹ oznak¹ wojny by³y

szyby okienne pozaklejane na  skos paskami papieru. Mia³o  to ochroniæ  szk³o
przed popêkaniem i wypadniêciem w czasie bombardowañ. W domu Karoliny
te¿ oklejono okna. Pojawi³y siê równie¿ bia³oczerwone opaski, które ojciec nosi³
z  dum¹  na  ramieniu.  Skoro  nie  chcieli  go  przyj¹æ  do  wojska,  to  zaraz  po
utworzeniu  Miejskiej  Stra¿y  Obywatelskiej  wst¹pi³  do  niej.  I  ka¿dej  nocy
wyrusza³ na s³u¿bê, która polega³a na ochronie wa¿nych dla miasta obiektów.
Dosta³ te¿ maskê przeciwgazow¹, która okaza³a siê dla dzieci Antoniego �wietn¹
zabawk¹. Siêga³y po ni¹ kiedy tylko tata zamkn¹³ oczy, by odespaæ trudy nocnych
patroli.

Wkrótce do miasta zaczêli nap³ywaæ uchod�cy. Szosa Lwów� Stanis³awów�
�niatyñ  zapcha³a  siê  pojazdami  i  pieszymi �    tysi¹ce  ludzi  ucieka³o  przed
Niemcami. Jedni chcieli po prostu znale�æ siê jak najdalej od dzia³añ wojennych,
a inni planowali wyjazd do Rumunii. W poniedzia³ek, 18 wrze�nia, ca³e ¿ycie
w  mie�cie  zmar³o  na  chwilê,  gdy  ulicami  przejecha³y  ostatnie  kolumny
wycofuj¹cej siê na po³udnie brygady pancernej pu³kownika Stanis³awa Maczka.
Ludzie  na  chodnikach  patrzyli  na  siebie  niemo. A w  powietrzu wisia³  strach
i oskar¿enie � zdradzili�cie nas, porzucili�cie na ³askê wrogów.

Dzieñ  pó�niej  pojawili  siê  Sowieci  i  od  razu  zaczêli  wprowadzaæ  swoje
porz¹dki. Zaczê³y siê poszukiwania wszystkich, których lojalno�æ wobec ZSRR
mo¿na by³o poddaæ w w¹tpliwo�æ. Antoni z pewno�ci¹ móg³by zostaæ uznany za
kogo� takiego. By chroniæ ojca, dom na Ko³³¹taja opuszczali przede wszystkim
synowie i córka Antoniego. To na nich spocz¹³ ciê¿ar zarobkowania i robienia
codziennych sprawunków. G³owie rodziny bardzo ci¹¿y³a ta sytuacja, ka¿dego
dnia dr¿a³ z obawy o bliskich. Czêstym go�ciem by³a wówczas u nich Rutka.
Dostarcza³a  �wie¿e  pieczywo.  Wojna  sk³oni³a  jej  ojca  do  porzucenia  fachu
cukierniczego i zajêcia siê czym�, na co by³o zapotrzebowanie wiêksze ni¿ na
ciastka. To chyba w³a�nie ten pod³y wojenny czas i atmosfera strachu sprawi³y,
¿e Rutka z Karolin¹ zbli¿y³y siê do siebie jeszcze bardziej. Od ich cha³kowego
zatargu minê³o ponad dziesiêæ lat. Wielokrotnie serdecznie �mia³y siê z niego,
a Karolina z niedowierzaniem wspomina³a, jak mog³a byæ tak g³upia.
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Enkawudzi�ci szybko i sprawnie zorganizowali swoj¹ siedzibê w budynkach
wiêzienia na Biliñskiego. Przez kolejne dwa lata trafia³ tam ka¿dy, kto siê im nie
spodoba³. Dla Antoniego by³ to bardzo trudny czas, bowiem za s³u¿bê w Miejskiej
Stra¿y Obywatelskiej  grozi³o mu, w  najlepszym  razie, wiêzienie. Wielu  jego
kolegów  zosta³o  zadenuncjowanych  i  niektórych  nie  zobaczy³  ju¿  nigdy.
Po mie�cie kr¹¿y³y straszne opowie�ci o tym, co siê dzieje w wiêziennych celach.
Niestety  nie  by³y  to  plotki.  Kiedy  w  czerwcu  1941  roku  wybuch³a  wojna
niemieckosowiecka  i  Rosjanie  opu�cili  miasto,  w  piwnicach,  celach  i  na
wiêziennym  dziedziñcu  znaleziono  zwa³y  cia³  ludzi  zabitych  strza³em  w  ty³
g³owy. Wielu z nich przed �mierci¹ by³o okrutnie torturowanych.

* * *
Dzieñ wybuchu wojny  niemieckosowieckiej  by³ w  Stanis³awowie  bardzo

s³oneczny i ciep³y. Karolina z braæmi szli w³a�nie do ko�cio³a na niedzieln¹ mszê,
gdy zobaczyli szyk niemieckich samolotów,  tak d³ugi, ¿e zdawa³ siê nie mieæ
koñca. Wszyscy przechodnie na ulicy Ko³³¹taja zatrzymali siê jak na komendê i
spogl¹dali  na  b³êkitne,  bezchmurne  niebo,  na  którym wysoko  przesuwa³y  siê
l�ni¹ce w s³oñcu  samoloty. Na  ten widok zatrzyma³  siê  równie¿  trzyosobowy
sowiecki patrol wojskowy. Dowódca rzuci³ jaki� rozkaz, a ¿o³nierze opar³szy siê
o p³ot zaczêli do�æ niezdarnie strzelaæ w górê z karabinów. I by³y to jedyne strza³y
jakie pad³y w czerwcu 1941 roku w obronie miasta.

W  lipcu,  kiedy  po  Sowietach  zosta³y  ju¿  tylko  gorzkie  wspomnienia,  do
Stanis³awowa  wkroczy³y  wojska  wêgierskie.  Mieszkañcy  miasta  odetchnêli
z ulg¹, bowiem sojusznicy Niemiec okazali siê przyzwoitymi lud�mi, a Polakom
okazywali sympatiê, czasem nawet publicznie i bardzo manifestacyjnie. W domu
Antoniego zjawi³ siê wtedy przyjaciel z dawnych czasów, major Bálint Szekeres.
Odszuka³ przyjaciela z czasów wspólnej s³u¿by w CK armii w latach Wielkiej
Wojny.  Decyzje  wersalskie  sprawi³y,  ¿e  ich  drogi  siê  rozesz³y,  zamieszkali
w swoich ojczyznach i przez lata nie mieli okazji do osobistych kontaktów, ale
nie zapomnieli o  sobie. Przystojny,  szpakowaty Wêgier  sta³  czêstym go�ciem
na ulicy Ko³³¹taja. Nigdy nie przychodzi³ z pustymi rêkoma, zawsze przynosi³
jakie�  smako³yki.  I  obowi¹zkowo  co�  do  picia. Wieczornym  wspomnieniom
mê¿czyzn, �miechom, a nawet �piewom, nie by³o koñca. Rozmawiali w obcym
jêzyku, jedynym, który obaj znali dobrze � po niemiecku. Na szczê�cie w�cibscy
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s¹siedzi szybko zorientowali siê, co to za go�æ odwiedza Antoniego i niemieckie
�piewy ju¿ ich tak bardzo nie niepokoi³y.

Ledwie miesi¹c potrwa³ ten wêgierski karnawa³, gdy¿ ju¿ pod koniec lipca
Wêgrzy zaczêli siê zbieraæ. Ostatniego wieczoru przed wyjazdem major Szekeres
przyjecha³ na Ko³³¹taja samochodem wy³adowanym ciê¿kimi paczkami. By³y w
nich niezwykle praktyczne prezenty po¿egnalne � butelki z alkoholem, konserwy
najró¿niejszych  sortów,  czekolada,  kawa,  papierosy,  �wiece.  Antoni  zosta³
ostrze¿ony przez przyjaciela, ¿e kiedy znikn¹ Wêgrzy, zaczn¹ siê dla Polaków
ciê¿kie czasy. Oficer zasugerowa³ mu nawet wyjazd na Wêgry i go�cinê u siebie.
A  kiedy  Antoni  grzecznie  odmówi³,  dowiedzia³  siê,  ¿e  powinien  zrobiæ  jak
najwiêksze zapasy ¿ywno�ci i leków oraz solidnie ukryæ radio. Kiedy za� Wêgier
ju¿ opuszcza³ dom i sta³ przy samochodzie tylko z Antonim, przekaza³ mu jeszcze
jedn¹ informacjê. St³umionym g³osem, na granicy s³yszalno�ci, rozgl¹dn¹wszy
siê uprzednio, szepn¹³:

� Antoni,  je�li masz w�ród ¯ydów  jakich�  przyjació³,  ka¿  im natychmiast
wyjechaæ. Nich uciekaj¹ gdziekolwiek � choæby do Sowietów. Tu czeka ich tylko
�mieræ.

� Jak to �mieræ? � podniós³ g³os Antoni.
� Ciszej do diaska! Pos³uchaj � zgin¹ wszyscy. Rozumiesz mnie � wszyscy!

Ka¿dy, kto wpadnie w niemieckie ³apy.
Patrz¹c w oczy wêgierskiego przyjaciela, który w tej chwili przysun¹³ twarz

bardzo blisko, Antoni zobaczy³ w nich mieszaninê gniewu, w�ciek³o�ci i przera
¿enia. Strach udzieli³ siê i jemu.

� Bálint, ale dzieci, kobiety...
Major na chwilê straci³ panowanie nad sob¹, gwa³townie przerwa³ Antoniemu

w pó³ s³owa i rykn¹³ na ca³y g³os po wêgiersku:
�Mindenki!   a potem doda³, znów po cichu, znów po niemiecku � Niemcy chc¹

wymordowaæ wszystkich ¯ydów. Uwierz mi � wszystkich. I ju¿ zaczêli to robiæ...
* * *

Wêgrzy  wyjechali,  a  ich  miejsce  zajê³y  wojska  niemieckie.  Natychmiast
zaczê³y  siê  dni  grozy.  Ju¿ w  pi¹tek  rano,  8  sierpnia, wysz³y  na  ulice  patrole
niemieckoukraiñskie.  Metodycznie,  z  niemieck¹  skrupulatno�ci¹,  z  listami
adresowymi  w  rêku,  przeczesywano  miasto  w  poszukiwaniu  przedstawicieli
inteligencji.
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Rozwieszonymi  jeszcze  pod  koniec  lipca  urzêdowymi  obwieszczeniami
wzywano  wszystkich  cz³onków  tej  grupy  spo³ecznej  do  stawiennictwa  na
�rejestracjê� do wiêzienia przy Biliñskiego. I rzeczywi�cie, niektórzy sami siê
zg³aszali wierz¹c, ¿e sprawa nie jest gro�na i szybko wróc¹ do domów. Zg³osi³o
siê tak¿e kilkoro nauczycieli Karoliny i Ruty ze szko³y powszechnej. Po kilku
dniach,  pobici,  upokorzeni,  rozebrani  do  bielizny,  zostali  zapêdzeni  do
ciê¿arówek, wywiezieni do lasu i tam zastrzeleni. Co kilka dni ciê¿arówki �mierci
kursowa³y do lasów. A¿ do koñca grudnia. Wdzieli je chyba wszyscy w mie�cie.
A  niemal  ka¿dy  mia³  w�ród  krewnych,  znajomych  lub  s¹siadów,  kogo�,  kto
wyruszy³ w tê tragiczn¹ ostatni¹ podró¿.

* * *
Dwa dni po wyje�dzie majora Szekeresa, z samego rana na ulicy Ko³³¹taja

rozleg³  siê  stuk  koñskich  kopyt  i  turkot  drewnianych  kó³  tocz¹cych  siê  po
sfatygowanym bruku. Wóz pe³en  desek,  narzêdzi  ciesielskich,  gwo�dzi,  �rub,
kub³ów z farb¹ i pêdzli zajecha³ pod dom.

� Pan  szanowny  w  sk³adzie  Grynszpana  obstalowa³  materia³  razem  ze
wniesieniem na piêterko? No, to jeste�my. Gdzie ¿yczy Pan sobie wnosiæ? � tak¹
mowê us³ysza³ Antoni, gdy tylko otworzy³ drzwi.

Szybko wskaza³ robotnikom drogê, a potem musia³ siê zaj¹æ wyja�nianiem
domownikom co  siê dzieje. Kiedy us³yszeli,  ¿e  zaplanowa³  remont poddasza,
¿ona Zofia  przyjê³a  jego  decyzjê  uniesieniem brwi  oznaczaj¹cym zdziwienie,
za� dzieci ucieszy³y siê z tego, ¿e bêdzie siê dzia³o co� niezwyk³ego. Synowie
od razu zadeklarowali, ¿e oni sami zrobi¹ remont, byle tylko ojciec poinstruowa³
ich, co  trzeba  robiæ. On  jednak odmówi³  twierdz¹c, ¿e z nikim nie bêdzie  siê
dzieli³ przyjemno�ciami p³yn¹cymi z robót ciesielskomalarskich. Aby nie zraziæ
ochotników, obieca³ im, ¿e bêdzie korzysta³ z ich pomocy tak czêsto, jak to bêdzie
mo¿liwe. Wybieg, którym Antoni wyprowadzi³ w pole progeniturê by³ dla ¿ony
absolutnie czytelny, wiêc czeka³a go rozmowa z Zofi¹. By³ do niej przygotowany,
niemal ca³¹ poprzedni¹ noc spêdzi³ na rozmy�laniach o tym jak zrealizowaæ to,
co sobie zamierzy³. Wieczorem, ju¿ w po�cieli, Zofia powiedzia³a krótko:

�  Mów, a nie wa¿ siê sk³amaæ! Wiesz, ¿e przez ca³e nasze wspólne ¿ycie nie
zrobi³am ci tego, wiêc mam prawo liczyæ na wzajemno�æ.
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� Zosiu,  tak  jak  ufa³a� mi  przez  ca³e  ¿ycie,  tak musisz mi  zaufaæ  i  teraz.
Uwierz, ¿e  to, co bêdê  robi³  jest konieczne bym móg³ uwa¿aæ siê za dobrego
cz³owieka. W ogóle  za  cz³owieka. A  je�li  nie  powiem ci  ani  s³owa o  swoich
planach, to tylko dlatego by chroniæ was przed niebezpieczeñstwem. Mo¿esz mi
w tym pomóc nie zadaj¹c pytañ i trzymaj¹c dzieci z dala od poddasza. Bardzo
bêdê potrzebowa³ twojego wsparcia. Obiecujê, ¿e dowiesz siê wszystkiego, kiedy
zrobi siê bezpiecznie.

Zapad³o g³uche milczenie. Zofia d³ugo zastanawia³ siê nim znów siê odezwa³a.
� Dobrze kochany, ju¿ dobrze. Tylko uwa¿aj na siebie, bo nie wybaczê sobie

gdyby co� ci siê sta³o...
 Tej nocy oboje spali niespokojnie, wiercili siê, przewracali z boku na bok,

wzdychali. Z ulg¹ przyjêli szaro�æ �witu za oknami sypialni. Po przebudzeniu nie
zerwali siê jednak od razu, lecz przele¿eli jeszcze kwadrans patrz¹c sobie w oczy
i nie wypowiadaj¹c ani s³owa.

* * *
�Mo¿e lepiej by�cie byli razem? Przemy�lcie to � w getcie nie czeka was nic,

a  tam wszystko urz¹dzi³em tak, ¿eby�cie siê pomie�cili za fa³szyw¹ �cian¹ na
poddaszu. Ciasno, ale wytrzymacie.

� Nie Antoni, matka powiedzia³a, ¿e �mierci siê ju¿ dawno nie boi i nigdzie
ruszaæ siê nie zamierza. Przecie¿ nie zostawiê jej tu samej. Mnie za� nie chc¹
samego zostawiaæ starsi synowie. Je�li zajmiesz siê Rebek¹, Rutk¹ i m³odszymi
ch³opakami, bêdê twoim d³u¿nikiem do koñca swoich dni.

Tak wygl¹da³a rozmowa Antoniego z Abramem w grudniu 1941 roku, kiedy
przyniós³  mu  niewielki  pakunek  zawieraj¹cy  chleb,  marmoladê,  domowy
makaron, oskuban¹ kaczkê i... listy od ¿ony i dzieci. Wtedy widzia³ go ostatni
raz.  Kilka  dni  pó�niej  Niemcy  zamknêli  stanis³awowskie  getto  i  mimo
podejmowanych prób nie uda³o siê nawi¹zaæ kontaktu z Abramem. Przez kilka
miesiêcy pod getto chodzi³a te¿ Karolina, licz¹c, ¿e mo¿e zobaczy go chocia¿
z daleka.

W po³owie lutego 1942 roku, przechodz¹c ulic¹ przy getcie, trafi³a na ³apankê.
Nie  uda³o  siê  jej  wymkn¹æ.  Po wy³adowaniu  z  ciê¿arówki  szybko  dokonano
selekcji. Choæ mia³a tylko siedemna�cie lat, znalaz³a siê w grupie przeznaczonej
do wywózki na przymusowe roboty. Arbeitsamt powiadomi³ rodziców, ¿e maj¹
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wybór �  roboty  albo  obóz.  Trzy  dni  pó�niej  jecha³a  w  nieznane  st³oczona
w bydlêcym wagonie z t³umem ludzi równie jak ona przera¿onych. Jej jedynym
baga¿em  by³a,  przeszmuglowana  do  transportu  przez  rodziców,  kartonowa
walizka z kilkoma ciuchami i jedzeniem.

Podró¿ trwa³a cztery dni i by³a przerywana wielogodzinnymi postojami. Raz
dziennie wagony otwierano i pozwalano ludziom wyj�æ dla za³atwienia potrzeb
fizjologicznych.  Kolejowa  tu³aczka  zakoñczy³a  siê  wysiadk¹  na  bocznicy
kolejowej w Emden. Nazwê stacji kto� podejrza³ przez szpary w �cianie wagonu.
Na nic to siê jednak nie zda³o, gdy¿ nikt nie wiedzia³, gdzie znajduje siê to miasto.

Ledwie  wysiedli,  stra¿nicy  pogonili  ich  do  baraku,  w  którym musieli  siê
wyk¹paæ pod prysznicami  z  zimn¹ wod¹. Potem,  nagich,  kobiety  i mê¿czyzn
razem, pognano na plac, gdzie posypano ich bia³ym proszkiem dezynfekuj¹cym.
Ka¿demu  dosta³  siê  roboczy  drelich,  na  którym  naszyto  trójk¹ty  z  liter¹  P.
Po  godzinie  na  plac  przyjechali  samochodami,  konnymi  wozami,  a  nawet
traktorami,  niemieccy  cywile.  To,  do  którego�  z  nich,  mia³a  trafiæ  Karolina.
Ten  targ  niewolników  trwa³  dwa  kwadranse,  a  potem  plac  opustosza³
w oczekiwaniu na kolejnych nieszczê�ników.

* * *
 Skóra  na  d³oniach,  choæ  ju¿  mocno  zrogowacia³a,  wci¹¿  piek³a,  pali³a

od  wielogodzinnego  kontaktu  z  tysi¹cami  krowich  wymion.  We  fryzyjskim
gospodarstwie, do którego trafi³a z Emden, Karolina musia³a doiæ wielkie stado
krów  dwa  razy  dziennie.  Cierpia³a  przy  tym  nieustannie.  Bola³y  siñce
spowodowane kopniêciami krów i by³a zmêczona od ci¹g³ego przepracowania.
Nocami szlocha³a z rozpaczy. Têskni³a za tat¹, za mam¹, za braæmi, za Rutk¹.
Przep³aka³a trzydzie�ci osiem d³ugich miesiêcy. Nie dosta³a z domu ani jednego
listu, choæ sama wysy³a³a kartki co miesi¹c...

Kiedy wojna by³a ju¿ niemal skoñczona, a szeptali o tym wszyscy dooko³a,
pojawili siê ci Amerykanie. Pêdzili dwoma ³azikami przez p³askie jak nale�nik
pola, byle szybciej, byle do mostu. Ona za� sta³a miêdzy krowami na podmok³ej
³¹ce. Zobaczy³a ich z daleka. Kiedy tylko zorientowa³a siê gdzie jad¹, rzuci³a siê
biegiem by ich zatrzymaæ. Choæ brakowa³o jej tchu, pêdzi³a co si³. Gna³ j¹ lêk
przed tym, ¿e znów bêdzie musia³a ogl¹daæ ludzk¹ �mieræ. Do�æ napatrzy³a siê
na  ni¹  w  swoim  m³odym  ¿yciu.  Wszystkimi  komórkami  cia³a  czu³a  ka¿d¹
up³ywaj¹c¹  sekundê.  Bieg³a  i  wymachiwa³a  rêkami  jak  fryzyjski  wiatrak
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skrzyd³ami. Bieg³a, by wyprzedziæ czas i �mieræ. Bieg³a i wrzeszcza³a jak stado
w�ciek³ych esesmanów � Halt! Achtung! Halt!

 W koñcu  j¹  zauwa¿yli  i  gwa³townie  siê  zatrzymali. Wyskoczyli  z willisa
i wycelowali w ni¹ automaty. Natychmiast stanê³a  i odruchowo ponios³a  rêce
do góry w ge�cie poddania. Podeszli bli¿ej, a ona, zasapana, ale z u�miechem
od ucha do ucha, próbowa³a mieszanin¹ polskiego i niemieckiego wyt³umaczyæ
co siê sta³o. Nie zna³a angielskiego, oni jednak zrozumieli to z³owieszcze s³owo,
choæ wypowiedziane po niemiecku � �Minen . Na jego d�wiêk twarze im zamar³y,
stê¿a³y. I ju¿ wiedzieli, ¿e szaleñczy bieg tej Polki da³ im szansê na dalsze ¿ycie.
Pobladli i bez s³ów patrzyli to na siebie, to na Karolinê. Potem co� pêk³o i wszyscy
zaczêli siê �miaæ, rzucili siê do �ciskania dziewczyny. Zabrali j¹ do samochodu
i obdarowali workiem pe³nym czekolady, Cameli, konserw z napisem �Spam�,
znalaz³a  siê  tam  nawet  flaszka  szampana  i  puszka  najprawdziwszej  kawy!
Na po¿egnanie, na migi, kazali sobie zapisaæ na kartce imiê i nazwisko swojej
wybawczyni oraz nazwê wsi, w której mieszka. Potem za� ruszyli drog¹, któr¹
wskaza³a im Karolina wypowiadaj¹c s³owa �keine Minen .

 Wrócili po kilku dniach. Znale�li Jemgum i gospodarstwo, w którym Karolina
pracowa³a. Przywie�li ze sob¹ ca³¹ skrzyniê pysznych prezentów i amerykañ
skiego Polaka, potomka bia³czañskich górali, urodzonego w Chicago. �miesznie
mówi³ po polsku, ale rozumia³ wszystko.

� Helo³  Karolajna,  ty�  moich  kolegów  ¿e�  ¿ycie  uratowa³a.  Oni  mnie
opowiedzieli, ¿e nie ma taki prezent, który by za  to starczy³.  I one chc¹  tobie
inaczej  dziêkowaæ.  Ty  by³a�  niewolnik  u  Niemców,  a  my  wiemy  co  siê  tu
wyprawia³o. Byli�my w obozach, wszystko widzieli�my. I je�li ty chcesz, je�li
Niemce  byli  dla  ciebie  z³e,  to  moje  kolegi  mog¹  im  teraz  za  to  zap³aciæ.
Rozumiesz, daæ pomstê.

 Karolina spojrza³a na twarze ch³opaków w mundurach. Bardzo m³ode i teraz
bardzo powa¿ne. W ich oczach pojawi³y siê  twarde b³yski. W rêkach �ciskali
karabiny. Tak mocno, ¿e pobiela³y im k³ykcie. Wtedy z przera¿eniem zrozumia³a,
jak chc¹ jej podziêkowaæ. Spojrza³a ku rodzinie stoj¹cej przed ryglowym domem.
To dla nich pracowa³a przez trzy lata. Przygl¹dali siê scenie i chyba rozumieli,
¿e w tej chwili decyduje siê ich los. Przynajmniej doro�li musieli to pojmowaæ.
Trójka dzieci by³a nie�wiadoma, ¿e ich ¿ycie zawis³o na jej jednym s³owie. S³owie
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dziewczyny, która harowa³a dla nich za darmo, bez s³owa skargi. Po obrz¹dzeniu
stada  krów musia³a  jeszcze  znale�æ  si³ê,  by  nagotowaæ  obiad  dla wszystkich
robotników w gospodarstwie. Wieczorami, kiedy niemiecka mamka mia³a wolne,
zajmowa³a siê dzieæmi bauera. Trzy lata. A teraz by³a wolna.

Czu³a woñ  strachu  p³yn¹c¹  od Niemców.  Szybko  gêstnia³a. Najbli¿ej  sta³
staruszek  Willi,  a  obok  Elsa,  jego  pomarszczona Ehefrau.  Dwa  kroki  dalej
synowa,  Erika  i  dzieci,  pó³sieroty.  Ich  tata,  Kurt,  przepad³  gdzie�  w  Rosji.
Margarethe, która za kilka lat mo¿e siê staæ prawdziw¹ piêkno�ci¹, piêcioletni
Klaus i malutka Frieda. Wszystkie wola³y zostawaæ z Karolin¹, ni¿ z Bert¹.  Polka
pozwala³a  im  na wiêcej  ni¿  niemiecka  opiekunka. Wieczory  z Karolin¹  by³y
przyjemne. Zna³a wiele zabaw i umia³a piêknie �piewaæ. Nawet ten jej dziwny,
szeleszcz¹cy jêzyk zdawa³ siê dzieciom fascynuj¹cy. Margarethe próbowa³a siê
nauczyæ  jednej  z  piosenek Karoliny,  a  potem za�piewaæ  j¹  dziadkom.  Jednak
Willi przerwa³ jej kiedy tylko us³ysza³ obce s³owa: � Jedzie, jedzie na Kasztance�

Wezwa³ Karolinê i surowym g³osem spyta³: � Czego ty ich uczysz! O czym
jest ta piosenka?

� O koniu proszê pana. Takim br¹zowym koniu, mo¿e te¿ trochê czerwonym...
Bauer odetchn¹³ z ulg¹ i nawet siê roze�mia³, lecz po chwili znów spowa¿nia³.
� Rozumiem,  ale  na  przysz³o�æ  pamiêtaj �  nie  wolno  ci  uczyæ  wnuków

polskich piosenek. Jakby siê gestapo dowiedzia³o, by³oby �le z tob¹, a mo¿e i ze
mn¹. Zrozumia³a�?!

 Z zamy�lenia wytr¹ci³ Karolinê g³os polskiego Amerykanina:
� Karolajna,  powiedz  ty  nam  tylko,  czy  one  byli  dla  ciebie  z³e,  czy  ciê

krzywdzili. Nie musisz nawet patrzeæ, my to same za³atwimy. Nie musisz siê baæ.
Wojna koñczy  siê,  ba³agan  jest wszêdzie,  nikt  o  tych Niemców pytaæ  siê  nie
bêdzie. Ty tylko nam powiedz�

� Nie!    tym  krótkim  s³owem  przekre�li³a  wszystkie  lêki  jakie  j¹  dot¹d
prze�ladowa³y.
      Nigdy nie ¿a³owa³a jego wypowiedzenia. Nawet wtedy, gdy w Stanis³a
wowie zasta³a pusty dom, a od s¹siadów dowiedzia³a siê co sta³o siê z tat¹,
mam¹, braæmi, Rutk¹ i jej bliskimi.
      W tamtej chwili zdecydowa³a, ¿e strach nie bêdzie odmierzaæ czasu jaki
jej jeszcze w ¿yciu pozosta³.
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II nagroda w kat. doros³ych

O Adelaide, która wygra³a z czasem,
ale przegra³a ze strachem

Gdy strach, a nie zegar czas odmierza�
                                                                                                Wies³aw My�liwski

Pamiêci tamtej dziewczyny z Prus Wschodnich,
               która wiosn¹ 1945  roku przegra³a walkê ze strachem.

Zegar by³ z wi�niowego marmuru, z kremow¹ tarcz¹ zdobion¹ z³ot¹ girland¹
kwiatów i li�ci, ze z³ot¹ figurk¹ pastereczki stoj¹c¹ na szczycie, wykonan¹ przez
samego Augusta Moreau. By³ pami¹tk¹ po �wiêtej pamiêci matce, która zakupi³a
go  przed  laty we  Francji.  Siedemnastoletnia Adelaide  Braun  s³abo  pamiêta³a
matkê,  zmar³a,  gdy  mia³a  zaledwie  piêæ  lat.  Ale  zegar  bardzo  lubi³a.  Z³ota
pastereczka sta³a siê jej przyjació³k¹, wiern¹ towarzyszk¹ dziewczêcych marzeñ
o  piêknym  ¿yciu,  wy�nionym  królewiczu,  mi³o�ci  do  grobowej  deski.  Z³ote
wskazówki w³a�nie pokry³y siê na szczycie, kurant wygra³ pozytywkê, a nastêpnie
rozleg³o  siê  dwana�cie  d�wiêcznych  uderzeñ,  jedno  po  drugim.  Bimbom.
Bimbom. Bimbom.

Drzwi do pokoju otwar³y  siê  i  stan¹³ w nich ojciec. Dziwnie blady,  jakby
przestraszony. W srebrzystym �wietle styczniowego po³udnia wygl¹da³ jak duch.
W rêku �ciska³ dzisiejsze wydanie �Osteroder Zeitung�.

 �  Sowieci napadli na Ostpreußen! � powiedzia³.
Adelaide podnios³a wzrok znad we³nianej skarpety, któr¹ cierpliwie dzierga³a

dla  biednych  ¿o³nierzy  niemieckich  na  froncie.  Nie  lubi³a  prac  rêcznych,  ale
traktowa³a to jako w³asny wk³ad dla zwyciêstwa Rzeszy. Có¿ zreszt¹ znaczy³o
jej drobne po�wiêcenie i niedogodno�ci z cierpieniem dzielnych ¿o³nierzy? Ka¿dy
numer �Osteroder Zeitung� wype³nia³y nekrologi, tym d³u¿sze, im d³u¿ej trwa³a
wojna. Ka¿da niemal rodzina w Osterode op³akiwa³a zmar³ego syna, ojca, brata,
kuzyna, przyjaciela.
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 �  No i co z tego, Papo? � spyta³a. Nie rozumia³a przera¿enia ojca. Czy od
trzech miesiêcy nie mówi³o siê o tym, ¿e Armia Czerwona po pa�dziernikowej
pora¿ce, spróbuje zaatakowaæ Prusy ponownie zim¹? Czy gauleiter Erich Koch
nie zapewnia³, ¿e nie odda Rosjanom ani centymetra niemieckiej ziemi?

 �  Nadci¹gaj¹ z dwóch stron � ci¹gn¹³ ojciec. � Ze wschodu i z po³udnia.
 �   A wiêc po³ami¹ sobie na nas zêby � powiedzia³a m�ciwie i pomacha³a

we³nian¹ skarpet¹, jakby wygra¿aj¹c sowieckim bandytom. Gdzie im do Niemiec?
Fora ze dwora!

Ojciec chcia³ jeszcze co� powiedzieæ, ale zrezygnowa³. Bez s³owa zamkn¹³
za sob¹ drzwi. Adelaide zosta³a sama, w g³uchej ciszy, ze �niegiem wiruj¹cym
za  oknem  i  oblepiaj¹cym  szybê  z  zewn¹trz  w  tak  misternych  koronkowych
wzorach,  jakich dziewczyna nigdy nie by³aby w stanie wydziergaæ. Spojrza³a
na  zegar  ze  z³ot¹  pastereczk¹.  Wskazówki  wci¹¿  jeszcze  tkwi³y  w  równym
po³o¿eniu  jedna  na  drugiej.  Przez  chwilê  zdawa³o  siê,  ¿e  czas  siê  zatrzyma³.
I  nigdy  nie  ruszy,  bo  zabrak³o  jednej wskazówki. Adelaide  przestraszy³a  siê,
popuka³a palcem w  tarczê. A potem roze�mia³a  siê z w³asnej g³upoty. Wtedy
jeszcze nie mog³a wiedzieæ, ¿e czas dla Ostpreußen, dla malowniczych, sielskich,
spokojnych Prus Wschodnich naprawdê siê skoñczy³.

Zrozumia³a  to  kilka  dni  pó�niej.  Przygotowywa³a  w³a�nie  obiad:  zupê
z ziemniaków i kaszy, ledwo okraszon¹ mas³em, bo brak ¿ywno�ci doskwiera³
wszystkim, gdy do mieszkania jak burza wpad³ ojciec. Szpakowate w³osy mia³
rozwiane, p³aszcz rozpiêty, wzrok niemal szalony.

�  Co siê�?  �  zaczê³a pytanie, ale nie zd¹¿y³a dokoñczyæ, bo ojciec wszed³
jej w s³owo:

�  Pakuj siê! Wyje¿d¿amy! Prêdko!
Wypu�ci³a  z  r¹k  drewnian¹  ³y¿kê,  któr¹  miesza³a  zupê.  Upad³a  na  deski

z g³uchym �stuk�.
�  Ale� ale jak to�? Gdzie�? Po co�?  � wyj¹ka³a.
�  Gdziekolwiek. Mo¿e do mojej kuzynki do Berlina. Byle jak najdalej st¹d!
�  Ale tu jest nasz dom! � zawo³a³a przera¿ona. � Twoja praca! Moja szko³a!

Grób mamy!
Ojciec  nie  s³ucha³.  By³  ju¿  w  swojej  sypialni,  dobiega³y  stamt¹d  d�wiêki

otwieranej i zamykanej szafy i trzaskanie szuflad. Adelaide strz¹snê³a z siebie
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pierwszy strach jak pies otrz¹sa siê z wody, po czym podnios³a ³y¿kê i wróci³a
do mieszania zupy. Ojciec zachowywa³ siê ostatnio nieracjonalnie. Przecie¿ nie
wyjad¹ tak z dnia na dzieñ.

Po kilku minutach mê¿czyzna pojawi³ siê w kuchni. W rêku trzyma³ skórzan¹
walizkê, z której wystawa³y przytrza�niête rêkawy koszuli.

�  Co ty tu jeszcze robisz, na mi³o�æ bosk¹?! Przecie¿ kaza³em ci siê pakowaæ!
� wykrzykn¹³.

�  Teraz? A obiad?
�  Adelaide! � Chwyci³ j¹ za ramiê. � Ty nic nie rozumiesz?! Wszyscy uciekaj¹!
Adelaide  pokiwa³a  g³ow¹.  Wiedzia³a,  ¿e  wszyscy  uciekaj¹.  Jeszcze  we

wrze�niu has³a o masowej ewakuacji ludno�ci z Ostpreußen traktowane by³y jak
tchórzostwo, jak defetyzm. A teraz? Od dnia, gdy przysz³a ta straszna wiadomo�æ
o ponownym ataku Armii Czerwonej, coraz wiêcej ludzi opuszcza³o Osterode.
Najpierw pojedynczo: jaka� rodzina z s¹siedniej ulicy, znajomi z drugiego koñca
miasta.  Potem  coraz  liczniej.  Ulice  wype³nia³y  siê  wozami  za³adowanymi
dobytkiem  oraz  lud�mi  z  tobo³ami,  spiesz¹cymi  na  poci¹g.  Znikali  jeden
po drugim na zawsze za zakrêtem ulicy, w drzwiach wagonów, w bia³ej �cianie
�niegu. Gimnazjum, w którym uczy³a siê Adelaida, pustosza³o z dnia na dzieñ.
Podobnie  jak  Gimnazjum  Cesarza  Wilhelma,  w  którym  ojciec  uczy³  fizyki.
Ostatni urzêdnicy, ostatni nauczyciele, ostatni stra¿acy trwali w mie�cie, z jednej
strony przepe³nieni poczuciem misji,  z drugiej:  jak na  szpilkach wyczekuj¹cy
nakazu ewakuacji.

 �  Jeszcze przecie¿ wojna nie jest przes¹dzona. Jeszcze mo¿e trafiæ siê drugi
von Hindenburg i wszystko siê odmieni. � Adelaide bezwiednie powtarza³a has³a
propagandowe. Wci¹¿ w nie wierzy³a, mimo tego, co widzia³a dooko³a.

  �  Sowieci  nie  bêd¹  czekaæ  na  ¿adnego  Hindenburga.  Oni  s¹  jak  zaraza.
Id¹  przed  siebie  i  siej¹  zniszczenie.  Pal¹  wsie.  Kradn¹.  Morduj¹  dzieci.
A kobiety� i dziewczyny takie jak ty� hañbi¹.

Adelaide zaczerwieni³a  siê  jak wi�nia. Sprawy damskomêskie by³y w  ich
domu tematem tabu. Ojciec j¹ka³ siê nawet, gdy mówi³ o mi³o�ci, a co dopiero
o  intymno�ci.  O  poca³unkach  i  pieszczotach  szepta³y  sobie  z  kole¿ankami,
z  chichotem  komentuj¹c  walory  tego  i  owego  kolegi.  Dlatego  poczu³a  siê
nieswojo, gdy ojciec nagle powiedzia³ o �hañbie�. Nie tak powinna przebiegaæ
pierwsza rozmowa ojca i córki o tych sprawach.
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�  Ale najpierw zjemy obiad? � zapyta³a naiwnie.
 �  Nie! Pakuj siê, ju¿! Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Za pó³ godziny bêdzie

tutaj Herr Hoffmann, we�mie nas na swój wóz.
Adelaide  zostawi³a  pyrkaj¹c¹  na  piecu  zupê  i  jak  otumaniona  wpad³a

do  swojego  pokoju.  Wyci¹gnê³a  z  szafy  torbê  podró¿n¹  z  r¹czkami  z  ko�ci
s³oniowej. Rozejrza³a siê po pomieszczeniu. �Tylko najpotrzebniejsze rzeczy� �
brzêcza³y jej w g³owie s³owa ojca. Ale co jest najpotrzebniejsze? Co ma zabraæ
ze  sob¹  w  tu³aczkê  w  nieznane,  a  co  zostawiæ  na  pastwê  losu?  Wrzuci³a
dokumenty szkolne, cenzurki ze wszystkich  lat nauki pe³ne najlepszych ocen.
Wrzuci³a  dwie  najlepsze  sukienki:  z  b³êkitnego  aksamitu  i  z  zielonej  tafty.
Wrzuci³a ukochane Grimms Märchen, które dosta³a od ojca na siódme urodziny,
wrzuci³a  tomik  poezji  Schillera,  zawaha³a  siê  nad  oprawion¹ w  skórê Bibli¹,
ale i j¹ wreszcie do³o¿y³a. Wrzuci³a ozdobny sztambuch, w którym prowadzi³a
swój pamiêtnik, zapisywa³a wszystkie najskrytsze my�li i próbki pe³nych patosu
wierszy.  Bez  ¿alu  natomiast  pozostawi³a  szkolne  podrêczniki,  wszystkie  trzy
brzydkie, choæ praktyczne sukienki, obraz S¹du Ostatecznego, który otrzyma³a
od babki, a który zawsze wydawa³ siê jej ohydny (nieraz zadawa³a sobie pytanie,
jaka normalna babka podarowa³aby wnuczce obraz pe³en diab³ów i cierpi¹cych
ludzi  o  powykrzywianych  z  bólu  twarzach?),  a  nawet  nieskoñczon¹ we³nian¹
robótkê. Wszystko to zostanie, poczeka na nowych w³a�cicieli. Jej wzrok pad³
na stoj¹cy na komodzie zegar ze z³ot¹ pastereczk¹. Wziê³a go do rêki. Nie by³
du¿y,  bez  problemu  unios³a  go  jedn¹  rêk¹,  ale  mimo  to  bardzo  ciê¿ki  i  ju¿
po chwili trzymania �cierp³o jej ramiê. Z pewno�ci¹ nie by³ tym czym�, co ojciec
uzna³by za �najpotrzebniejsz¹ rzecz�. A jednak umie�ci³a go w baga¿u, ostro¿nie
moszcz¹c mu miejsce w sukienkach miêdzy ksi¹¿kami a teczk¹ z dokumentami.
Ju¿  nic  wiêcej  nie  zmie�ci³oby  siê  w  torbie,  która  i  tak  sta³a  siê  trudna
do ud�wigniêcia.

 �  Hoffmann ju¿ przyjecha³! Pospiesz siê!
 Adelaide wysz³a na korytarz. Ojciec uwija³ siê jak w ukropie, tutaj pakowa³

ksi¹¿ki z biblioteczki do kartonu, tam robi³ dziwaczny t³umok z garnków i po�cieli.
 �  Gdzie masz pierzynê? � zapyta³, widz¹c córkê tylko z jedn¹ torb¹.
Adelaide  bez  zbêdnego  dociekania  wróci³a  do  pokoju,  zwinê³a  pierzynê

w tobó³ i zarzuci³a sobie na plecy. Zabawne, ¿e pierzyna mia³aby byæ wa¿niejsza
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ni¿  cokolwiek  innego.  W  tym  momencie  w  mieszkaniu  pojawi³  siê  Bruno
Hoffmann, przyjaciel ojca ze szko³y, by pomóc im znie�æ baga¿e. Brodaty i bar
czysty zawsze sprawia³ na dziewczynie wra¿enie sympatycznego nied�wiedzia.

 �  Guten Morgen! � przywita³a siê uprzejmie, ale Hoffmann tylko pokiwa³
ponuro g³ow¹.

 �  Nic ju¿ nie bêdzie �dobre� � mrukn¹³ i d�wign¹³ z pod³ogi pierwsze pud³o.
Ojciec wygl¹da³, jakby to krótkie zdanie zmêczy³o go bardziej ni¿ ca³e trudne

pakowanie. Postarza³ siê bardzo w ci¹gu ostatnich kilku dni. Adelaide z tkliwo�ci¹
patrza³a na szpakowate w³osy i na zmarszczki w k¹cikach oczu i wokó³ ust. Mia³
piêædziesi¹t  lat, ale wci¹¿ by³ wysokim, postawnym, przystojnym mê¿czyzn¹.
Wzorem, jak nale¿y kochaæ kobietê � po �mierci ¿ony nie o¿eni³ siê ponownie,
nigdy nawet  nie  zerka³  po¿¹dliwie w kierunku  innej,  choæ  by³y  nauczycielki,
s¹siadki, przyjació³ki domu, które chêtnie zosta³yby pani¹ Johannow¹ Braunow¹.

 �  Chod�, Papo. � Z trosk¹ otuli³a szyjê rodziciela szalikiem.
Zostawili za sob¹ mieszkanie, wci¹¿ pe³ne ich osobistych rzeczy, zostawili

Osterode, pe³ne ich wspomnieñ. Je�li jest co� gorszego od opuszczania rodzinnego
miasta, to jest to opuszczanie rodzinnego miasta z poczuciem klêski i strachem
przed  jutrem.  Przed  sob¹  mieli  tylko  przestrzeñ,  rozleg³¹  i  bia³¹  od  �niegu.
Rozleg³¹, bia³¹ kartê, któr¹ przysz³o�æ wype³ni wed³ug swojego widzimisiê.

 Zegar  po  mamie  tyka³  cicho  w  torbie,  ale  od  teraz  czas  odmierza³  im
wy³¹cznie strach.

Strach  �ciga³  uchod�ców  w  ka¿dej  minucie.  By³  nieub³agany  jak  tykanie
zegara, jak dudni¹ce odg³osy walk dobiegaj¹ce z po³udnia.

  �  Przypuszczam,  ¿e  zajêli  ju¿  Ostrolenka. Mo¿e Mielau    �  wymamrota³
Hoffmann z papierosem w zêbach. � Ja w ka¿dym razie nie dam siê im z³apaæ.
Mam zamiar jeszcze d³ugo po¿yæ, dobrze zje�æ, potañcowaæ i mieæ kobitki.

Adelaide  zadr¿a³a.  Sto,  sto  piêædziesi¹t  kilometrów,  które  dzieli³o  ich
od Rosjan  by³o  zbyt  blisk¹  odleg³o�ci¹,  by  czuæ  siê  bezpiecznie.  I  pomy�leæ,
¿e  jeszcze  wczoraj  wierzy³a  w  objawienie  w  stylu  Hindenburga!  Ale¿  by³a
naiwna!  Dzi�,  gdy  widzia³a  na  �le  od�nie¿onych  drogach  przewrócone
i  roztrzaskane  wozy,  konie  z  po³amanymi  nogami,  które  nie  dawa³y  rady
na oblodzonej nawierzchni, przera¿onych, sinych ze zmêczenia  i zimna  ludzi,
brn¹cych  w  �niegu  z  ca³ym  dobytkiem  na  plecach,  nie  wierzy³a  ju¿  w  nic
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i w  nikogo. Co  jaki�  czas  tylko  szuka³a  obok  d³oni  ojca,  chc¹c  siê  upewniæ,
¿e nie jest w tym piekle samotna.

  Johann Braun otuli³ córkê szczelniej kocem.
   � Zatrzymajmy siê na nocleg � poprosi³, gdy zbli¿ali siê do Tiegenhof.
   � Nie! � zaprzeczy³ Hoffmann gwa³townie. � Ani mowy nie ma! Sowieci

s¹  szybsi  ni¿  nam  siê  zdaje.  Gdy  my  przeje¿d¿amy  trzydzie�ci  kilometrów
dziennie, oni pokonuj¹ piêædziesi¹t!

   � Je�li konie nie odpoczn¹, to je ujedziesz ani dziesiêciu kilometrów!
Zatrzymali siê w karczmie, zjedli niesmaczn¹, choæ po¿ywn¹ i gor¹c¹ zupê

z brukwi. Ale tej nocy Adelaide nie by³a w stanie spaæ. Le¿a³a na sienniku miêdzy
innymi  nieszczêsnymi  kobietami  z  ich  cudownej,  sielskiej  krainy Ostpreußen
i  s³ucha³a  opowie�ci mê¿czyzn  o  tym,  co  okropni  Sowieci  robi¹  z  ich  krain¹
i z lud�mi, którzy nie byli w stanie uciec, g³ównie ze starszymi, ze schorowanymi,
z ubogimi matkami z dzieæmi. Gdy tylko zamknê³a powieki, natychmiast widzia³a
ich  s¹siada,  Herr  Schwenka,  samotnego  staruszka,  weterana  jeszcze  wojny
pruskofrancuskiej  1870  roku,  jak  stan¹³  w  drzwiach  swojego  mieszkania
i z przera¿eniem w oczach obserwowa³ ucieczkê rodziny Braunów. Gdy ojciec
zaproponowa³ mu ucieczkê z nimi, odpar³ dumnym, choæ dr¿¹cym g³osem: �Nie!
Wolê zgin¹æ, walcz¹c za �wiête Cesarstwo!� Widzia³a go teraz pod powiekami,
jak z tym samym przera¿eniem obserwuje klatkê schodow¹, na której pojawiaj¹
siê zaro�niêci, obdarci krasnoarmi�ci.

 Tacy Niemcy stworzyli wielk¹ Rzeszê i tacy za Rzeszê ginêli. To wówczas
Adelaide postanowi³a, ¿e tak¿e prêdzej umrze ni¿ wywiesi bia³¹ flagê.

Gdy  przekraczali  zamarzniêt¹ Wis³ê,  pod  dziesi¹tkami  ciê¿kich,  prze³ado
wanych ponad mo¿liwo�æ wozów pêk³ lód. Konie, wozy, tobo³ki, przedmioty,
ludzie wpadali do lodowatej kipieli. W³a�nie tutaj i w³a�nie teraz na ¯u³awach
rozpocz¹³ siê s¹d ostateczny nad narodem niemieckim. Nie nad genera³ami, nie
nad  komendantami  obozów,  lecz  nad  cywilami.  Panowa³  krzyk,  p³acz  dzieci,
rozpaczliwe r¿enie koni, bezwzglêdny plusk wody. Adelaide uda³o siê oszukaæ
przeznaczenie, uskoczyæ dalej, tam gdzie lód by³ jeszcze stabilny. Lodowata fala
dotknê³a jej stóp, nala³a siê do botków, zmoczy³a stopy w czarnych we³nianych
poñczochach. Dziewczyna  sta³a  i  patrza³a,  jak  ludzie  ton¹  niczym  szmaciane
kuk³y. Patrza³a w ich martwe jeszcze za ¿ycia oczy, s³ysza³a ich krzyki: �Hilfe!�
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� i nie mog³a zrobiæ nic poza utrat¹ zmys³ów z szaleñstwa. Hoffmann oberwa³
w  g³owê  kawa³kiem  u³amanego  dyszla  i  poszed³  na  dno  ze  zdziwieniem
maluj¹cym siê na brodatej twarzy, jakby do koñca nie pojmowa³, ¿e oto ju¿ nie
po¿yje,  nie naje  siê  do  syta  i  nie potañcuje  z kobitkami. Koñ wali³  kopytami
o lód, próbowa³ siê ratowaæ, ale wóz ci¹gn¹³ go pod wodê. Ojciec tak¿e szed³
w  dó³  wraz  z  baga¿ami.  Adelaide  krzycza³a:  �Papa!  Papa!�,  jakby  to mog³o
w  jakikolwiek sposób pomóc mê¿czy�nie bezradnie szamocz¹cemu siê w�ród
kry i tobo³ków.

�  Nie zostawiaj mnie! � p³aka³a.
Mê¿czyzna wydosta³ siê wreszcie, wczo³ga³ siê na lód, podobny do szarej,

mokrej, grubej foki, któr¹ widzia³a kiedy� w cyrku. By³ zupe³nie przemoczony,
na  wpó³  ¿ywy  z  zimna.  Dr¿a³  jak  w  febrze  i  szczêka³  zêbami.  A  przecie¿
znajdowali siê w szczerym polu, w�ród bezlitosnej kurzawy �niegu, bez wozu,
bez konia, bez pieczo³owicie zapakowanych baga¿y. Dopiero po d³u¿szej chwili
Adelaide u�wiadomi³a sobie, ¿e przez ca³y ten czas kurczowo �ciska³a w rêku
w³asn¹ torbê. Ale choæ szuka³a w niej czegokolwiek, z nadziej¹, ¿e jednak nie
by³a a¿ tak g³upia, by pakowaæ poezje Schillera zamiast koca i at³asowe sukienki
zamiast  swetrów,  musia³a  jednak  z  przera¿eniem  stwierdziæ,  ¿e  jednak  by³a
g³upia.  Ale  to  by³o  wieki  temu,  ca³e  trzy  dni  temu,  gdy  by³a  jeszcze  m³oda
i niedo�wiadczona.

�  Przepraszam ciê, Papo! � szepta³a nieustannie, przetrz¹saj¹c torbê po raz
drugi, trzeci, czwarty, dziesi¹ty, jakby to mia³o sprawiæ, ¿e cokolwiek magicznie
siê w niej pojawi.

Z³ota pastereczka na zegarze,  ta wierna powiernica dziewczêcych marzeñ,
mi³a  towarzyszka  od  zawsze  mieszkaj¹ca  w  jej  pokoju,  zdawa³a  siê  teraz
na�miewaæ bezlito�nie.

Minê³a ca³a wieczno�æ. Komu� uda³o siê wydostaæ, kto� kogo� uratowa³, kto�
inny poszed³ na dno. Kilka wozów siê zapad³o, lecz inne ominê³y ich szerokim
³ukiem. Wszystkie  identyczne,  przepe³nione  rzeczami  i  zmêczonymi  lud�mi,
ci¹gniête przez zmêczone konie. Pierwszy z nich zatrzyma³ siê przy Adelaide
i jej ojcu.

�  Trzeba ratowaæ pana profesora! � powiedzia³ stanowczy mêski g³os. By³
to m³ody mê¿czyzna, Friedrich Riegel, dawny uczeñ Brauna. Obok niego na wozie
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siedzia³a ³adna, okutana chustami ma³¿onka z wyra�nie zaokr¹glonym brzuchem
ci¹¿owym. Wygl¹da³a na przestraszon¹, ale  i zdeterminowan¹, by wyrwaæ siê
z tej apokalipsy, mimo to pomog³a przebraæ niedosz³ego topielca w suche ubrania,
otuliæ kocem, zrobiæ mu wygodne miejsce na prze³adowanym wozie. Adelaida
powtarza³a mechanicznie jak zaciêty kurant w zegarze: �danke schön�.

 � Kochanie, pos³uchaj  i  zapamiêtaj! � odezwa³a  siê kobieta nagle. � My,
Niemcy, musimy trzymaæ siê razem. Szczególnie teraz, gdy nienawidzi nas ca³y
�wiat, gdy nienawidzi nas ten przeklêty kraj, przez który przyjdzie nam jechaæ,
gdy nienawidzi nas nawet ta polska rzeka!

Adelaida zadr¿a³a, mo¿e z zimna, bo wci¹¿ mia³a przemoczone nogi, a mo¿e
ze strachu. Po raz ostatni obejrza³a siê na Wis³ê, ciemn¹ i ponur¹, która poch³onê³a
prawie wszystko, co posiadali.

Na szczê�cie ojciec wyrwa³ siê z tej nienawi�ci. Córka otuli³a go szczelniej
kocem, pog³aska³a po nieogolonym policzku. U�miechn¹³  siê do niej. Dopóki
oboje ¿yli, istnia³a nadzieja, ¿e pewnego dnia pokonaj¹ strach i przywróc¹ ¿yciu
w³a�ciwy rytm.

Kaszubska wie� Lusin by³a osad¹ rzucon¹ po�rodku niczego, gdzie� miêdzy
polami i lasami, gdzie diabe³ mówi³ dobranoc. Bieg³y przez ni¹ tory kolejowe
i sta³ maleñki budynek dworca, choæ Adelaide nie dostrzeg³a ¿adnego poci¹gu,
tylko tory,  tory biegn¹ce w dal a¿ do horyzontu. Nad szachulcowymi chatami
i  ceglanymi  domami  górowa³a  czerwona wie¿a  ko�cio³a  ewangelickiego  oraz
szara wie¿yczka ko�cio³a �wiêtego Wawrzyñca. Na uliczkach przystawa³y kobiety
okutane w chusty i mê¿czy�ni w ko¿uchach i przygl¹dali siê kawalkadzie wozów.
Friedrich Riegel wstrzyma³ konia, wycelowa³ koñcem bata w kierunku jednego
z Kaszubów.

 � Du! � powiedzia³. � Ty dasz nam nocleg!
Kaszuba zmierzy³  ich posêpnym wzrokiem, ale nic nie powiedzia³, kiwn¹³

tylko  g³ow¹  i  wskaza³,  ¿e  maj¹  jechaæ  za  nim.  Zatrzymali  siê  przed  jedn¹
z szachulcowych chat na obrze¿u wsi. Z ty³u znajdowa³ siê sad, ogo³ocony z li�ci
i  zasypany  �niegiem  oraz  czarny,  zamarzniêty  staw.  Bury  kundel  wyskoczy³
z budy przy stodole i zacz¹³ ujadaæ. W oborze z rykiem odezwa³a siê krowa.
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 �  Daj nam co� do jedzenia! I kubek gor¹cego mleka dla profesora! � rozkaza³
Friedrich, po czym z pomoc¹ m³odego syna Kaszuby przeniós³ Johanna Brauna
do ³ó¿ka.

Johann Braun by³  ju¿ bardzo chory. Od dwóch dni mia³ wysok¹ gor¹czkê,
mêczy³ go kaszel, opada³ z si³. Adelaide, sama podziêbiona, zmêczona, czuwa³a
przy ojcu wytrwale. Kaszubski gospodarz, u którego siê zatrzymali, nazywa³ siê
Józwa  Necel,  jego  ¿ona  Truda  Neclowa,  dwudziestoletni  syn  Szczepan,
a  piêtnastoletnia  córka  Zosia.  Do  sto³u  siada³  z  nimi  tak¿e  ma³omówny
mê¿czyzna,  wychudzony,  z  zapadniêtymi  oczami  i  krótko  ostrzy¿on¹  g³ow¹,
przypominaj¹cy  raczej  ko�ciotrupa  obleczonego  skór¹  ni¿  ¿ywego  cz³owieka.
Gospodarz nazywa³ go �swoim kuzynem�, a ani Rieglowie, ani Adelaida, ani jej
ojciec, nie poddawali w w¹tpliwo�æ tych s³ów, nie mieli na to czasu ani chêci,
choæ Friedrich Riegel patrza³ na �kuzyna� z³o�liwie zmru¿onymi oczyma, jakby
zna³ ca³¹ prawdê. Nie tak dawno przechodzi³ przecie¿ têdy marsz ewakuacyjny
obozu pracy Stutthof. Adelaida, dla której wojna mimo wszystko kojarzy³a siê
wci¹¿ z kwiatami rzucanymi pod stopy m³odym, piêknym ¿o³nierzom i z hymnem
�Deutschland, Deutschland über alles� �piewanym ze ³zami wzruszenia w oczach,
nie zna³a jeszcze wszystkich grzechów swojego narodu.

W  s¹siednich  domach  gospodarzy  zamieszkali  inni  mieszkañcy  Osterode,
Königsberg, Allenstein, Braunsberg, Sensburg i wielu innych miast, miasteczek
i  wsi  Ostpreußen.  Ostpreußen  ju¿  nie  istnia³y,  by³y  zlepkiem  przera¿onych
tu³aczy. Kaszubi patrzeli na nich krzywo, ale nie odmawiali, bo namiestnik Albert
Forster kaza³ udzielaæ schronienia uchod�com z Prus Wschodnich.

�  Adelaido, twój ojciec jest bardzo s³aby. Nie prze¿yje dalszej podró¿y. Musi
wydobrzeæ � powiedzia³ nazajutrz Friedrich.

�  Oczywi�cie � zgodzi³a siê z niek³aman¹ rado�ci¹. Czu³a ulgê, bo dobrze
by³o mieæ wreszcie miejsce do spania, nawet je�li to by³a tylko skrzynia okryta
owcz¹ we³n¹ stoj¹ca przy ³ó¿ku ojca � zawsze to lepsze ni¿ drzemanie w wozie
w lodowat¹, styczniow¹ noc czy twarde, pe³ne wszy pos³anie w kolejnej karczmie;
dobrze by³o je�æ ciep³e, smaczne posi³ki przy stole zamiast suchego chleba czy
niesmacznej zupy; dobrze by³o na chwilê zatrzymaæ siê, zamiast pêdziæ wci¹¿
w nieznane.

�  My nie mo¿emy zostaæ. Lada moment bêd¹ tu Sowieci � oznajmi³ Friedrich.
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Adelaida pojê³a straszn¹ prawdê.
�  Chcecie� nas zostawiæ?
�  Rozmawia³em z twoim ojcem. Zgodzi³ siê pozostaæ z Neclami, ¿eby nas

nie opó�niaæ. Ty pojedziesz z nami.
�  Nein, nein, nein! � wykrzyknê³a. Wpad³a do pokoju, w którym le¿a³ ojciec,

rzuci³a siê do jego ³ó¿ka. � Nein, Papa! Ja zostajê z tob¹!
Daremnie j¹ przekonywali. Gdy odmawia³a dr¿¹cym, lecz dumnym g³osem,

czu³a  siê  jak Herr  Schwenka,  który  zdecydowa³  siê  stawiæ  czo³a  ca³ej Armii
Czerwonej, zamiast siê poddaæ. Ona te¿ nie ba³a siê �mierci, wola³a �mieræ ni¿
nieustann¹  ucieczkê.  Przez  chwilê  wydawa³o  jej  siê,  ¿e  nareszcie  wygra³a
ze  strachem.  Jednak  kiedy  przez  okno  obserwowa³a,  jak  Rieglowie  wsiadali
na swój wóz, jak trzasn¹³ bicz, jak odjechali przed siebie i zniknêli gdzie� na obcej
drodze,  zrozumia³a,  ¿e  walka  jeszcze  trwa³a.  Z³ote  wskazówki  zegara  na
kremowej tarczy sunê³y uparcie do przodu, choæ dla Adelaide czas przesta³ mieæ
jakiekolwiek znaczenie, odmierza³ tylko kolejne minuty strachu.

Ojciec umiera³ powoli. Adelaida do ostatniej chwili wierzy³a, ¿e wyzdrowieje.
Przysunê³a skrzyniê jeszcze bli¿ej jego ³ó¿ka, by nawet w nocy ws³uchiwaæ siê
w  ciê¿ki  oddech  i mieæ  pewno�æ,  ¿e wci¹¿  ¿y³. Nie  odchodzi³a  od  niego  ani
na  krok. Nie  chcia³a  je�æ  posi³ków przy  stole  z Neclami,  nie  chcia³a  s³yszeæ,
jak Józwa Necel mrucza³ pod nosem co�, co brzmia³o jak �przeklêci Niemcy� �
by to zrozumieæ nie musia³a znaæ dobrze ani jêzyka kaszubskiego, ani polskiego,
ale jeszcze bardziej nie chcia³a widzieæ lito�ci w dobrych oczach Trudy Neclowej,
czuæ wspó³czuj¹cego u�cisku drobnych d³oni Zosi, domy�laæ siê, ¿e Szczepan
specjalnie dla niej uczy³ siê jêzyka niemieckiego, którego unika³ przez ca³¹ wojnê,
ponoæ nawet do spowiedzi nie chodzi³, bo by³a po niemiecku, a teraz nagle �bitte�,
�danke�, �du bist wunderschön�. Nie chcia³a tego. Chcia³a, by ojciec wyzdrowia³
i  by  mogli  uciec  do  Niemiec  i  zbudowaæ  ¿ycie  od  nowa.  Do  tej  pory  by³a
przekonana, ¿e Westpreußen s¹ bardziej niemieckie ni¿ polskie � teraz, patrz¹c
na tych Kaszubów, pojê³a jak bardzo siê myli³a.

Czasami próbowa³a siê modliæ.
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�  Vater unser im Himmel� � szepta³a bezg³o�nie z g³ow¹ wspart¹ na sienniku
ojca. Ale g³os zamiera³, a my�li ucieka³y. Modlitwa rwa³a siê na strzêpy. Mo¿e
zreszt¹ Boga ju¿ nie by³o, mo¿e str¹ci³y go z Nieba radzieckie bombowce.

Ojciec umar³ nagle. Tak zwyczajnie, bez ¿adnych wielkich s³ów po¿egnania,
jak to dzia³oby siê w powie�ciach. Przed chwil¹ jeszcze w pokoju rozbrzmiewa³
jego ciê¿ki oddech, a potem zapad³a cisza.

�  Nie zostawiaj mnie! � prosi³a, ze strachu nie mog¹c nawet p³akaæ. � Nie
zostawiaj mnie!  �  Wtedy podczas apokalipsy na Wi�le te s³owa podzia³a³y jak
zaklêcie. Ale teraz by³a tylko cisza.

Cisza i tykanie zegara. Spojrza³a na zegar z pastereczk¹, na to jak wi�niowy
marmur piêknie harmonizowa³ z kremow¹ tarcz¹ i z³otymi wskazówkami. Nie
rozumia³a, dlaczego w³a�ciwie wziê³a ze sob¹ tê pami¹tkê. Czas przesta³ mieæ
jakiekolwiek znaczenie.

–  Tobie ju nicht blësczi nie òstał na świecie. Żëj z nama! – powiedziała Truda
Neclowa, a jej m¹¿ kiwa³ g³ow¹, bo nawet on wzruszy³ siê losem sieroty.

Adelaide nie protestowa³a. Nie p³aka³a, gdy obcy ludzie zabierali cia³o ojca
z ³ó¿ka. Nie buntowa³a siê, gdy nieboszczyka z³o¿ono bez pogrzebu do wspólnego
grobu wraz z cia³ami wiê�niów obozu Stutthof. Nie dziêkowa³a, gdy wolne ³ó¿ko
z  siennikiem  wci¹¿  jeszcze  wgniecionym  pod  ciê¿arem  ojca,  gospodarze
przeznaczyli dla niej. Nie prosi³a o jedzenie, a mimo to pos³usznie sz³a do kuchni
za ka¿dym razem, gdy gospodyni wo³a³a �frisztëk� czy �pô³nie�. Nie rozmy�la³a
nad tym, jak dojechaæ do cioteczki do Berlina, bo ani cioteczki, ani Berlina nigdy
nie widzia³a  na oczy. Nie  zastanawia³a  siê  nad  swoj¹  samotno�ci¹. Nie  czu³a
wdziêczno�ci,  gdy  Neclowie  planowali  na  wiosnê  jej  �lub  ze  Szczepanem  �
ch³opakiem, którego imienia nawet nie potrafi³a wymówiæ. Nie czu³a uniesienia,
gdy Szczepan szepta³: �du bist wunderschön�. W ogóle nic nie czu³a.

 Kiedy w Luzinie zaczê³o mówiæ siê o tym, ¿e Armia Czerwona jest coraz
bli¿ej,  Adelaide  postanowi³a  odwa¿nie  stawiæ  czo³a  ¿o³nierzom.  Nie  da  siê
zhañbiæ, bêdzie walczyæ jak tygrysica a¿ do �mierci. Ka¿dego dnia wyobra¿a³a
sobie,  ¿e umiera  jak niemiecka bohaterka, godna poezji Schillera  i  opowie�ci
niewiarygodnych jak z ba�ni.
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 �  Ruscy ju tu s¹! � zawo³a³ Józwa Cyman pewnego poranka, gdy ja�niej¹ce
niebo mia³o wyj¹tkowo wiosenny odcieñ,  a Adelaide poczu³a  tak ogarniaj¹cy
strach, ¿e a¿ pop³aka³a siê ze wstydu nad w³asnym tchórzostwem. Pozwoli³a siê
wraz z Zosi¹ wepchn¹æ w kryjówkê w sianie w stodole.

Wkrótce us³ysza³y têtent koni i rosyjskie okrzyki.
 �  Polaki czy Germany?!
 �  Polaki! � wo³a³ Józwa Cyman ju¿ z daleka.
 �  Wy macie czasy? Wódkê? Dziewuszki?
Odpowiedzi  Necla  nie  dos³ysza³y.  Przez  jaki�  czas  panowa³  spokój.

Wieczorem  kilku  kozaków  umo�ci³o  sobie  pos³anie  w  stodole,  tak  blisko
dziewczêcej  kryjówki,  ¿e  a¿  czu³y  ich  przesycone  wódk¹  i  tanim  tytoniem
oddechy. Podczas gdy Zosia nieustannie  przesuwa³a w palcach koraliki ró¿añca,
Adelaide rozmy�la³a o tym, czy �mieræ bardzo boli. Tam pojê³a, ¿e czas nie ma
tak naprawdê ¿adnego znaczenia. Wydawa³o jej siê, ¿e trwaj¹ tak miesi¹cami,
gdy w rzeczywisto�ci by³o to kilka dni. Kiedy przez szpary w deskach zauwa¿y³a,
¿e jeden z czerwonoarmistów wyniós³ z domu jej pami¹tkowy zegar z pastereczk¹,
a kurant wygra³ cich¹ melodiê, która dotar³a a¿ tutaj wraz z melodyjnym bimbom,
zaczê³a p³akaæ.

 �  G³upia! Po ojcu nie p³aka³a�, a teraz ryczysz za zegarem? � zgani³a j¹ Zosia
³aman¹ niemczyzn¹.

 Adelaida  czu³a  jednak  intuicyjnie,  ¿e  gdy  straci³a  zegar,  pozosta³  jej  ju¿
wy³¹cznie strach.

�  Ja ju¿ nie ¿yjê.
 �  G³upia! � powtórzy³a Zosia, lecz na wszelki wypadek prze¿egna³a siê kilka

razy. Nie rozumia³a, co starsza kole¿anka mia³a na my�li, dopóki kilka tygodni
pó�niej  Adelaida  Braun  nagle  nie  zniknê³a.  Gdyby  Zosia  zna³a  Schillera,
pomy�la³aby, ¿e to bardzo poetyckie zakoñczenie. Ale wówczas nikt z Neclów,
ani nikt w Luzinie, nie potrafi³by tego piêknie opisaæ.
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III nagroda w kat. doros³ych

Karma

 By³o  pó�ne  popo³udnie,  a  w³a�ciwie  ju¿  wieczór.  Doktor  Eryk  siedzia³
w gabinecie na drugim piêtrze kliniki MEDCAN. By³a ona dzie³em jego ¿ycia,
z  którego  by³  bardzo  dumny.  Dziêki  swojemu  talentowi,  wiedzy  zdobytej
na studiach medycznych oraz pracy, szybko zyska³ s³awê znakomitego specjalisty
w  sprawach  chorób  nowotworowych.  Zas³yn¹³  z  niekonwencjonalnych,  ale
skutecznych form leczenia. Nie stroni³ od nowatorskich i ryzykownych terapii,
które  jednak okazywa³y  siê  efektywne. Uwa¿any by³  za  cz³owieka, który  jest
ostatni¹ desk¹ ratunku dla przewlekle chorych onkologicznie.

W�ród  wspó³pracowników  na  pewno  cieszy³  siê  szacunkiem,  ale  nie
koniecznie sympati¹. By³ bardzo wymagaj¹cy. Wiele oczekiwa³ od siebie i od
wspó³pracuj¹cych lekarzy. Niewielu by³o w stanie sprostaæ jego oczekiwaniom.
Podobnie wysokie wymagania mia³ w stosunku do personelu pielêgniarskiego
i administracyjnego. U niego wszystko musia³o byæ pouk³adane, na najwy¿szym
poziomie, zawsze na czas i niezawodne. Byæ mo¿e dlatego spêdza³ w pracy po
kilkana�cie godzin dziennie, czym doprowadza³ do frustracji swoje sekretarki.
Tak, od niedawna oprócz pracy jako lekarz, pe³ni³ tak¿e funkcjê prezesa kliniki.
W sumie to nic dziwnego. By³ jej g³ównym udzia³owcem. Ale nie dlatego Rada
Kliniki  powierzy³a mu  tê  funkcjê.  By³  lekarzem  o  �wiatowej  s³awie,  którego
nazwisko  przyci¹ga³o  do  kliniki  mo¿nych  tego  �wiata,  którzy  potrzebowali
pomocy medycznej. Dla Rady by³ przys³owiow¹ kur¹ znosz¹c¹ z³ote jaja. Jako
pracoholik, nie mia³ nic przeciwko temu, aby wzi¹æ na siebie kolejne obowi¹zki.
¯y³ prac¹ i dla pracy. Przecie¿ i tak wieczorem w domu nikt na niego nie czeka³�

 Za oknem spochmurnia³o i zacz¹³ padaæ deszcz. By³o cicho. W gabinecie
pali³o  siê  tylko  �wiat³o  lampy  biurkowej,  a  doktor  przegl¹da³  dokumenty
medyczne  pacjentów.  Analizowa³  stan  chorych,  sprawdza³,  czy  za³¹czono
wszystkie wyniki badañ diagnostycznych, przegl¹da³ zdjêcia RTG i analizy USG.

 Nagle cichutko zaskrzypia³y drzwi i do gabinetu wesz³a sekretarka. Edyta
by³a lekko przestraszona i onie�mielona. Pracowa³a w klinice zaledwie od dwóch
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miesiêcy. Mia³a zajmowaæ siê obs³ug¹ sekretariatu  jako pomocnica asystentki
doktora, ale w zwi¹zku z chorob¹ szefowej sekretariatu, nagle musia³a j¹ zast¹piæ.
Trochê ba³a siê doktora. Wydawa³ siê on zimny i wynios³y. Rzadko siê u�miecha³
i mówi³ wy³¹cznie o pracy.

�  Panie doktorze� � powiedzia³a cicho.
Eryk uniós³ g³owê znad papierów i spojrza³ w kierunku, z którego dochodzi³

g³os. Nic nie odpowiedzia³. Czeka³.
�  Przynios³am dokumenty pacjentów, o które pan prosi³�
�  Czy to wszystkie przypadki z ostatniego tygodnia?
�  Tak. Pacjenci zakoñczyli terapiê. Przygotowane s¹ nawet ich wypisy, tylko�
�  Tylko co? � zapyta³ oschle Eryk
�  Tam trzeba jeszcze ustaliæ ca³kowity koszt leczenia i przygotowaæ dla nich

rachunki� Ale to tylko trzech pacjentów.
�  Dobrze � mrukn¹³ doktor nawet nie spojrzawszy na sekretarkê. Wyci¹gn¹³

rêkê po dokumenty, nie przestaj¹c przegl¹daæ akt. Usi³owa³ sobie przypomnieæ
jak  nazywa  siê  ta  nowa  sekretarka� A  tak,  to  Edyta.  Szara  g¹ska  z ma³ego
miasteczka,  która  przyjecha³a  do  du¿ego miasta  do  pracy.  Zachowuje  siê  jak
przestraszona  nastolatka.  Parê  razy  nakry³  j¹  jak  ukradkiem  rozmawia  przez
prywatny telefon w pracy. Trochê go to irytowa³o, dlatego zapyta³ kiedy� do kogo
tak  wydzwania.  Okaza³o  siê,  ¿e  do  matki,  która  pozosta³a  w  jej  rodzinnym
mie�cie. Edyta jest jej jedyn¹ córk¹. S¹ ze sob¹ bardzo z¿yte. Od pewnego czasu
matka trochê niedomaga. Ma problemy z chodzeniem i pierwsze objawy choroby
Parkinsona. Na to wspomnienie, Eryk lekko siê wzdrygn¹³. � No có¿, nic nie trwa
wiecznie � powiedzia³ jej wtedy. Edyta podesz³a do biurka i wrêczy³a Erykowi
dokumenty.

�  Mo¿e pani ju¿ i�æ.
�  A czy� bêdê jeszcze potrzebna? Bo, jest ju¿ 18�
�  Jeszcze pó³ godzinki � Eryk szybko wszed³ jej w s³owo � przejrzê co mi

pani przynios³a i oddam � mówi³ nieco poirytowany. Czy ona naprawdê nie wie,
¿e praca w bran¿y medycznej wymaga po�wiêceñ? Pewnie znowu chce dzwoniæ
do matki.

 Drzwi zamknê³y siê cichutko. Doktor Eryk od³o¿y³ przegl¹dane akta i zabra³
siê  za  dokumenty  jakie  przynios³a  sekretarka.  Pierwsze  dwa  przypadki  by³y
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proste. To by³y typowe �t³uste koty�, jak ich nazywa³. To pacjenci nale¿¹cy do
wy¿szych sfer. Bardzo majêtni i ustosunkowani. Pobie¿nie przejrza³ tylko zapis
choroby. Wszystko by³o standardowe. Ostatnim elementem leczenia by³a operacja
chirurgiczna, któr¹ zreszt¹ sam wykonywa³. Szybko autoryzowa³ dokumentacjê
i zaakceptowa³ wystawione rachunki proforma. By³ zadowolony, ¿e tak szybko
mu idzie. Wzi¹³ do rêki ostatni¹ teczkê z dokumentami i otworzy³�

W  tym momencie  co�  �cisnê³o  go  za  gard³o.  Zacisn¹³  odruchowo  szczêki
tak siedzia³ przez d³u¿szy czas patrz¹c na pierwsz¹ kartkê. Po�ród ró¿nych danych
by³o tam tak¿e zdjêcie pacjenta i jego nazwisko.

�  Edmund Lassard � powiedzia³ do siebie � Lassard�
Eryk odchyli³ siê na swoim fotelu i odsun¹³ od biurka. D³onie splót³ na karku

i przymkn¹³ oczy. To nazwisko przywo³a³o w jego pamiêci co�, co od dawna
stara³  siê  od  siebie  odepchn¹æ. Teraz wspomnienie wróci³o  ze  zdwojon¹  si³¹.
Westchn¹³ g³êboko i przysun¹³ siê do biurka. Wzrok wbi³ w zdjêcie Edmunda
Lassarda i zamkn¹³ oczy�

�  £apaæ gnoja! � krzyknê³a pulchna Luiza, która na targowisku sprzedawa³a
owoce i warzywa. � Ukrad³ jab³ka!

Przechodnie  i  sprzedawcy  ze  zdziwieniem  spojrzeli  w  kierunku  Luizy.
Ta,  pomimo  s³usznego  wieku  i  tuszy,  wyskoczy³a  ze  swojego  boxu  i  na  ile
potrafi³a, pogna³a przed siebie. Goni³a jakiego� dzieciaka, który uciekaj¹c gubi³
owoce,  które wypada³y mu  z  torby.  Zderza³  siê  z  przechodniami,  przewraca³
stojaki, rozsypywa³ ustawione na sto³ach produkty. Ch³opak by³ szybki, ale Luiza
nie odpuszcza³a. Ca³y czas wrzeszcza³a i próbowa³a dotrzymaæ mu kroku.

�  Magda, co siê dzieje? � krzykn¹³ Edmund, który na targowisku mia³ box
z artyku³ami chemicznymi i �rodkami czysto�ci. By³ na zapleczu, ale nawet tam
s³ychaæ by³o ha³as.

�  Nic tato � odkrzyknê³a córka, która sta³a za lad¹ � to Luiza goni jakiego�
ma³olata. Pewnie to kolejny z³odziejaszek, który zwin¹³ jej jakie� owoce.

�  Taaa, pewnie my�li, ¿e go dogoni � u�miechn¹³ siê pod w¹sem Edmund.
�  Tato, oni biegn¹ w nasz¹ stronê�
�  Czekaj, zaraz z³apiemy gada.
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Edmund szybko schowa³ siê za rogiem swojego boxu i gdy dzieciak nadbieg³,
podstawi³ mu nogê. Ten wywróci³ siê, ale w rêkach wci¹¿ trzyma³ worek. Ch³opak
przez moment nie wiedzia³ co siê dzieje. Na to czeka³ Edmund. Od  razu do niego
przyskoczy³, chwyci³a za rêkê i mocno �cisn¹³. Ch³opak nie wyrywa³ siê. Dysza³
i  wbi³  wzrok  w  ziemiê.  Po  kilku  sekundach  nadbieg³a  Luiza.  Przera�liwie
zdyszana zaczê³a machaæ rêkami i wygra¿aæ dziecku.

�  Spokojnie Luizo, masz tu swój towar � powiedzia³ Edmund wrêczaj¹c jej
torbê któr¹ odebra³ ch³opakowi.

�  Takiego gnoja to trzeba na Policjê i do poprawczaka!
�    Dobrze,  dobrze,  zaraz  za³atwimy  gagatka    �  odpowiedzia³  Edmund

przygl¹daj¹c  siê  ch³opakowi.  Zastanawia³  go  dziwny,  zaciêty  wyraz  twarzy
ch³opaka  i  to,  ¿e  nic  nie  mówi³.  Nawet  siê  nie  rusza³.  Edmund  mia³  ju¿
do czynienia z drobnymi z³odziejami. £atwo by³o ich rozpoznaæ. Tymczasem ten
ch³opak zachowywa³ siê inaczej. Nie skamla³ o lito�æ, nie prosi³ ¿eby go pu�ciæ,
nie obiecywa³, ¿e to ju¿ ostatni raz� Po prostu sta³.

 �  Id�, pilnuj swojego dobytku, bo ci go jeszcze kto� rozkradnie � powiedzia³
do Luizy � a my sobie pogadamy z naszym szybkobiegaczem. Magda, zrób nam
miejsce na zapleczu. Trzeba ugo�ciæ go�cia � powiedzia³ z lekkim u�miechem.

�  A nie lepiej od razu na Policjê? � spyta³a Magda.
�  Na Policjê zawsze zd¹¿ymy, a teraz chcia³bym porozmawiaæ z nasz¹ ma³¹

ofiar¹.
Wszyscy troje weszli do �rodka boxu i usiedli. Dla bezpieczeñstwa, Edmund

usiad³ przy drzwiach. Z boku by³a jego córka Magda, a przy �cianie posadowili
ch³opaka. Dopiero teraz Edmund go pu�ci³.

�  Magda, miej oko na sklep. Je�li kto� podejdzie, to wyjd� do klienta.
�  Dobrze � kiwnê³a g³ow¹ Magda.
�  No có¿, mój m³ody przyjacielu, powiedz sk¹d siê tutaj wzi¹³e� i dlaczego

postanowi³e� zabawiæ siê w z³odzieja?
Ch³opak milcza³ i wci¹¿ nie podnosi³ wzroku. Usta mia³ zaci�niête. Edmund

uwa¿nie siê mu przygl¹da³. To nie by³ zwyk³y z³odziejaszek. Mia³ zbyt schludne
ubranie, porz¹dne buty i elegancko przystrzy¿one w³osy. Co� tu nie pasowa³o.

�  Masz mo¿e jakie� imiê?
�  Eryk�  odpowiedzia³ cicho ch³opak i po raz pierwszy spojrza³ Edmundowi

w oczy.
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�   Noooo,  to pierwsze  lody zosta³y prze³amane. Co�  ju¿ wiemy. Ja  jestem
Edmund  Lassard.  Gdyby�  bieg³  wolniej,  na  pewno  zd¹¿y³by�  to  wyczytaæ
na reklamie nad moim sklepikiem, ale ty bieg³e� bardzo szybko, tak jakby ciê
kto� goni³ � mówi³ dalej lekko ¿artobliwym tonem Edmund.

�   Co  ciê  podkusi³o  ¿eby  kra�æ?  � Edmund  spowa¿nia³  i  nachyli³  siê  nad
ch³opakiem. Ten odwróci³ wzrok i spojrza³ w bok przez ma³e okienko. Zacz¹³
lekko dr¿eæ i widaæ by³o, ¿e walczy ze sob¹. Edmund patrzy³ na niego i czeka³.
Nie spieszy³o mu siê. Wiedzia³, ¿e trzeba daæ ch³opakowi czas, aby oswoi³ siê
z now¹ sytuacj¹ i nowymi lud�mi.

�  Mo¿e on niemowa jaki�, albo przyg³up? � powiedzia³a lekcewa¿¹co Magda.
Ch³opak tylko ³ypn¹³ oczami w jej kierunku.

�  Córu�, nie³adnie tak mówiæ o go�ciu � spokojnie powiedzia³ Edmund.  �
Mo¿e ta kartka co� nam wyja�ni � powiedzia³ i schyli³ siê aby podnie�æ z pod³ogi
jak¹� z³o¿on¹ karteczkê, która najprawdopodobniej wypad³a z kieszeni ch³opaka.
Ten szybko klepn¹³ siê po kieszeniach w spodniach  i z przera¿eniem spojrza³
na Edmunda. Tymczasem pan Lassard ju¿ otwiera³ j¹ w d³oniach i czyta³ na g³os.

�  Recepta� Hm�  �  zamilk³ widz¹c szereg nazw medykamentów, których
nie zna³ ani nawet nie domy�la³ siê czemu s³u¿¹. Rzuci³ tylko okiem na podpis
na dole. Na szczê�cie oprócz lekarskiego gryzmo³a, który udawa³ podpis, by³a
tak¿e piecz¹tka,  z  której  odczyta³  na  g³os  �  poradnia  onkologiczna,  lekarz�.
� i zwin¹³ kartkê.

�   Magda,  przynie�  nam wody  �  poprosi³.  Gdy  córka  siê  oddali³  zapyta³
ch³opaka. �  Czyja to recepta?  �  Ten milcz¹co spojrza³ w oczy Edmunda. Trwa³o
to zaledwie kilka sekund, ale dla pana Lassarda by³o jak wieczno�æ. Wytrzyma³
jednak wzrok ch³opaka�

�  Mojej matki � odpowiedzia³ Eryk i w tym momencie jakby ca³e napiêcie
z niego zesz³o. Znik³a gdzie� jego zaciêto�æ. Wróci³a Magda i postawi³a na stoliku
pod �cian¹ trzy szklanki z wod¹. Ka¿dy wzi¹³ jedn¹ i wszyscy ponownie usiedli.
Edmund poci¹gn¹³ ³yk.

�  A teraz Eryku, opowiedz nam o swojej matce.
Eryk  chwyci³  szklankê  w  obie  d³onie  i  wbi³  wzrok  w  pod³ogê.  Nabra³

powietrza do p³uc, wyprostowa³ siê, spojrza³ na Magdê, na pana Lassarda, opar³
siê plecami o �cianê i zacz¹³ opowiadaæ.
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 Gdy skoñczy³,  Magda siedzia³a ze spuszczon¹ g³ow¹ i mia³a ¿al do siebie,
¿e tak obcesowo potraktowa³a ch³opaka. By³o jej go nawet trochê ¿al. Edmund
odchyli³  siê  na krze�le  i  g³adzi³  rêk¹ brodê. Patrzy³  gdzie� ponad  ch³opakiem
i  my�la³.  Eryk  czu³  ogromne  zmêczenie  i  ulgê  zarazem.  Wyrzuci³  z  siebie
wszystko  to,  co  siedzia³o  w  jego  wnêtrzu.  Dawno  nie  mia³  okazji  z  nikim
rozmawiaæ o matce i o sobie.

�  No, zrobi³o siê pó�no  �  rzek³ Edmund.  � Magda, trzeba zamkn¹æ sklepik.
A ty Eryk, chod� ze mn¹.

Podeszli razem do kasy. Pan Lassard wyci¹gn¹³ z niej plik banknotów i da³
Erykowi.

�  We� i id� kupiæ leki. Powinno wystarczyæ. Za resztê kup jakie� jedzenie,
owoce, byle nie u Luzy  �  u�miechn¹³ siê.  �  Mo¿e kup w aptece jakie� bia³kowe
drinki dla matki � mówi¹c to w³o¿y³ banknoty w rêce Eryka.  �  To jej pomo¿e
wróciæ do si³. A ty przyjd� tu jutro o piêtnastej. Zawsze o tej porze zamawiamy
sobie obiad na dowóz. Zjesz z nami.

 �  Dobrze  odpowiedzia³ Eryk  �  � i� dziêkujê�.
Edmund u�miechn¹³ siê i po³o¿y³ rêkê na ramieniu Eryka.
� Id� ju¿, bo aptekê ci zamkn¹. Zobaczymy siê jutro, to opowiesz co u mamy.
Gdy za ch³opcem zamknê³y siê drzwi Magda natychmiast podesz³a do ojca.
�  Mam nadzieje, ¿e wiesz co robisz?  �  powiedzia³a podpieraj¹c siê pod boki.

�  Pierwszy raz widzisz ch³opaka na oczy i dajesz mu pieni¹dze?!
�  Wiem co robiê  uspokaja³ j¹ Edmund. �  To dobry ch³opak. Dobrze mu

oczu patrzy³o.
� Sk¹d wiesz ¿e ciê nie nabra³�
�  Wiesz, ja go rozumiem, chocia¿ nie popieram takiego zachowania  �  doda³

szybko.  �  Cz³owiek w ekstremalnej sytuacji zachowuje siê ekstremalnie dziwnie.
Przecie¿ ten ch³opak ma raptem 1213 lat. Mieszka sam z matk¹, która ciê¿ko
choruje na nowotwór. Jest ju¿ na koñcu d³ugotrwa³ej terapii lekami, której dla jej
dobra nie mo¿na przerwaæ, a im w³a�nie skoñczy³y siê pieni¹dze  �  odwróci³ siê
i spojrza³ córce w oczy.  �  Gdyby� mia³a do wyboru kupiæ jedzenie dla siebie
albo  lekarstwo dla matki,  to co by� zrobi³a?   �   Magda milcza³a.   � A gdyby
zabrak³o ci pieniêdzy i na jedno i na drugie?

Edmund  zrobi³  kilka  kroków  po  swoim  kantorku  i  mówi³  g³o�no,  jakby
do siebie.
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 � To jeszcze dziecko. My�la³, ¿e to co robi, jest wyj�ciem z sytuacji. Nie krad³
dla siebie, tylko dla matki. A zrobi³ to, bo nie mia³ ju¿ nadziei, ¿e kto� mu pomo¿e.
Jak tracisz wiarê i nadziejê, to jeste� zdolny do wszystkiego�, bo nie masz ju¿
niczego�

Zatrzyma³ siê i spojrza³ na Magdê. U�miechn¹³ siê. Córka podesz³a do ojca
i objê³a go. Przytulili siê oboje.

�    Jeste�  trochê wariat,  ale  kochany  �  powiedzia³a Magda.    �  Ty  zawsze
pomagasz ludziom.

�  Bo trzeba byæ ¿yczliwym � odpar³ ojciec i poca³owa³ córkê w czo³o. � Mo¿e
kiedy� i ja bêdê potrzebowa³ pomocy � za¿artowa³.

Tymczasem Eryk szed³ do apteki. Mia³ w g³owie zamêt. Nie wiedzia³ dlaczego
nieznajomemu i  jej córce opowiedzia³ wszystko o sobie i matce. Czu³  jednak,
¿e to dobrzy ludzie. Przecie¿ dali mu pieni¹dze na wykupienie leków. No i zapro
sili do siebie na obiad. Gdy ju¿ w domu poda³ matce leki, a ta zasypia³a przytuli³
siê do niej i powiedzia³.

�  Wiesz, kiedy� bêdê lekarzem. Najlepszym na �wiecie. Sprawiê, ¿e ju¿ nikt
wiêcej nie umrze na raka. Zawsze bêdziemy razem.

Eryk otworzy³ oczy. Za oknem zrobi³o siê zupe³nie ciemno, ale deszcz chyba
przesta³ padaæ. Nie by³o s³ychaæ bêbnienia kropel o szybê. Zrobi³ g³êboki wdech
i  spojrza³ w  róg  biurka.  Sta³o  tam  zdjêcie  starszej  kobiety.  Na  fotografii  by³
naklejony czarny pasek.

�  To ju¿ 10 lat � �  pomy�la³.
 Matka pierwszy raz zachorowa³a, gdy by³ dwunastolatkiem. Leczenie trwa³o

pó³  roku  i  zakoñczy³o  siê  sukcesem.  Przez  kolejne  osiem  lat  by³a  zdrowa,
ale potem nagle pojawi³y siê przerzuty. On mia³ wtedy 20 lat  i by³ studentem
medycyny. Bezradnie patrzy³ jak choroba wyniszcza jego matkê. Nikt na to nie
móg³ nic poradziæ. Nawet on. Pomimo obietnicy jak¹ z³o¿y³ dawno temu matce,
nie uda³o mu siê jej wyleczyæ. Mo¿e dzisiaj by³oby to mo¿liwe� Ale tego ju¿
nikt nigdy siê nie dowie.

 Po raz drugi wzi¹³ g³êboki oddech i spojrza³ na le¿¹ce na biurku dokumenty.
Zobaczy³  na  nich  krople  wody,  co  trochê  go  zastanowi³o.  Nerwowo  przetar³
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d³oñmi oczy i zdziwi³ siê, ¿e d³onie zrobi³y siê wilgotne. Po chwili zrozumia³
co siê sta³o i trochê go to zawstydzi³o. Wsta³, podszed³ do �ciany i zapali³ �wiat³o
sufitowe.  W  pokoju  zrobi³o  siê  przyjemnie  jasno  i  jakby  ciep³o.  Usiad³
za  biurkiem  i  spokojnie  zacz¹³  wertowaæ  dokumentacjê  Edmunda  Lassarda.
Zasêpi³ siê. To by³ paskudny nowotwór, który wymaga³ bardzo drogiego leczenia.
Na  szczê�cie  uda³o  siê  go  zwalczyæ.  Problem  polega³  na  tym,  ¿e  pomimo
ubezpieczenia  zdrowotnego  firma  ubezpieczeniowa  zakwestionowa³a  czê�æ
wydatków.  Polisa  nie  przewidywa³a  a¿  tak  szerokiego  zakresu  leczenia.
To oznacza³o, ¿e pacjent bêdzie d³u¿nikiem kliniki na prawie dwie�cie tysiêcy.

 Eryk na chwilê odsun¹³ siê od biurka i zamy�li³. Po kilku sekundach wiedzia³
ju¿ co zrobiæ. Siêgn¹³ po smartfona i zalogowa³ siê do swojego banku  do swoich
rachunków. Nieco ponad minutê zajê³o mu zrobienie przelewu.

 � Proszê podej�æ pani Edyto � powiedzia³ do interkomu. Po chwili w drzwiach
stanê³a sekretarka.

 � Tak, panie doktorze�.
 � Proszê zabraæ dokumenty i nadaæ im bieg � powiedzia³ Eryk, wyci¹gaj¹c

do Edyty rêkê z dokumentacj¹. Edyta podesz³a i trochê zaskoczona zauwa¿y³a,
¿e doktor patrzy jej prosto w oczy. Nie to by³o jednak najbardziej zaskakuj¹ce.
Ten wzrok by³ taki jaki� ¿yczliwy�

 � Zrobi³o siê ju¿ pó�no. Jak skoñczy pani z tymi dokumentami, proszê i�æ
do domu. Ja jeszcze chwilê posiedzê. Gabinet zamknê sam.

 � Dobrze, panie doktorze.
 � Zaraz, zaraz � zamy�li³ siê Eryk � je�li dobrze pamiêtam, to pani matka

trochê choruje, prawda? � Edyta ju¿ otworzy³a usta, aby odpowiedzieæ, ale doktor
ci¹gn¹³ dalej. � Proszê z ni¹ tu kiedy� przyjechaæ. Chcia³bym j¹ poznaæ. Zrobimy
jakie� badania, oczywi�cie na koszt firmy, zobaczymy co i jak. Mo¿e bêdziemy
mogli pomóc. W koñcu MEDCAN to jedna z najlepszych klinik w tym kraju �
u�miechn¹³ siê.

 � Dobrze, panie doktorze, chêtnie.
 � No, to czekam na propozycjê terminu. Tylko proszê nie zapomnieæ i nie

zwlekaæ pani Edyto. Jeste�my umówieni?
 � Oczywi�cie panie doktorze.
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� No,  to  �wietnie. A  zatem,  ¿yczê mi³ego wieczoru  i  do  zobaczenia  jutro
w pracy.

 � Do widzenia � odpowiedzia³ lekko oszo³omiona Edyta wychodz¹c z gabinetu.
Eryk spojrza³ na zdjêcie na biurku i u�miechn¹³ siê do siebie.
� Powinienem wcze�niej to zrobiæ�
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I nagroda w kat. doros³ych

De/ka/meron

B¹d�  moim  Boccacciem,  bêdê  twoj¹  Mari¹,  mo¿emy  te¿  przyj¹æ

wariant odwrotny,

gdy wali siê �wiat nic przecie¿ nie jest sta³e

zamknijmy drzwi na klucz i kwarantannê,

zbudujemy sobie w³asn¹ Florencjê pod star¹ lamp¹,

nakrêcimy zegar,

bêdê  ci  opowiadaæ  historie  o  rozpustnych  ksiê¿ach  i  cnotliwych

ksiê¿niczkach,

o nie ca³kiem wiernych kochankach i nieszczê�liwych rycerzach,

potem ty opowiesz mi o strachach i zmorach,

wrzeszcz¹cych czarownicach zamawiaj¹cych morowe powietrze

b¹d� moim Boccacciem, mistrzem gestu i s³owa,

przelejesz wino do kryszta³owej karafki,

ja przelejê swój strach w swoje rêce,

bêdzie przeciekaæ przez palce

i wsi¹kaæ w szpary desek
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kiedy�, gdy ju¿ wszystko poustawiamy na nowo

na swoim miejscu,

gdy �wiat ruszy jak po naci�niêciu klawisza enter,

spiszemy nasze lêki w stu opowie�ciach,

na �cianach zapêtli siê dzikie wino

wypijemy za pierwsze wydanie,

nie do poprawienia
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Li�æ

patrzê w niebo przez przetarty li�æ,

to dobrze, ¿e widzê tylko drobne fragmenty,

wyimki z niebieskiego kokonu dnia

mogê przesuwaæ li�æ w prawo lub bardziej na pó³noc,

albo po³udnie,

cokolwiek mi przyjdzie do g³owy

mogê przes³oniæ brzydotê, zakryæ to, czego nie chcia³abym

ju¿ nigdy wiêcej zobaczyæ,

¿a³ujê, ¿e strach i g³upota nie s¹ przedmiotami

 mog³abym przysun¹æ do oka przetarty li�æ  i zniknê³yby ju¿

na zawsze

Zerkam w to przetarcie i widzê szkock¹ kratê chmur, drzew

bukowych i sosen,

zeschniête trawy jak posk³adane puzzle,

ka³u¿e na �rodku le�nej drogi pozlepiane z kawa³ków,

wszystko mogê sobie pouk³adaæ na nowo,

wymazaæ z przestrzeni i czasu to, co powinno ju¿ dawno znikn¹æ
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tylko patrz¹c na ciebie odejmujê li�æ od oka

i tak jeste� jak wyciêty z kolorowego papieru piaskowy dziadek,

przynosisz dobre sny

i sklejasz mnie w ca³o�æ, gdy zamieram przera¿ona,

gdy Bóg patrzy na mnie przez przetarte li�cie
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          strachy

Strach ma wielgachne oczy 
jak kot w zaro�lach przy drodze,
jak strach co w podartej kapocie
stoi na jednej nodze.
Strach ma oczy zielone,
jak kot siê chowa w koszyku,
boi siê swego strachu,
straszy siê swego krzyku.
Dr¿y strach, gdy bij¹ kuranty,
gdy dzwoni telefon z nowin¹,
najchêtniej by siê w firanki
lub w koc z polaru zawin¹³.
I ma takie oczy okr¹g³e,
dwa ciê¿kie guziki srebrzyste,
przykryte mchu powiekami,
przykryte czerwonym li�ciem.

A gdyby zamkn¹æ na d³ugo
te oczy w strachu sk¹pane,
a potem znów je otworzyæ?
Na mgnienie oka. Nad ranem.
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II nagroda w kat. doros³ych

Na ulicy �miertelników

Pó³noc s³oneczna. Ze strachu w pokoju mrugaj¹ �wiête obrazy.

Ciemno�æ nie mo¿e zasn¹æ po przepitych dniach.

Wniebog³osy ha³asuj¹ gwiazdy, przez okno �mierdzi czerwieñ.

�mieræ ju¿ nawet siê nie kryje za swym martwym cieniem.

Na oczach �wiata i na sygna³ach � wozi siê ludzkie dusze,

uporczywie dr¿¹ce przed wyciêciem jestestw. Zaszyte w skórach

p³acz¹,

siedz¹ pod kamieniem trwogi ukryte przed swym czarnym snem.

Sieæ smutków na ul. �miertelników w mie�cie powszechnym

zalewa rynek w centrum codziennego biegu. Widaæ na mapie,

jak j¹dro bomby bólu rozwija siê na osiedlach doczesnej

egzystencji.

Pod chodnikami miast w wielkich gardzielach ruroci¹gów

strzêpki tkanek dobrodusznych d³oni

z³amane p³yn¹ rw¹cym strumieniem odpadów deszczy i �cieków,

podkopuj¹c mury ¿ycia. Wygin¹æ ma ca³y stary gatunek

i wszystkie czyste formy istnienia. Bogu ducha winne,

nagie do kostek pogardy �limaczyce truchlej¹. W dusznej

rzeczywisto�ci
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blade zmielone owady tocz¹ siê w stanach cieczy pró¿nych,

cicho potykaj¹c siê o siebie podczas otwartej ci¹gle nocy.

Zostawione same w przygnêbionym lesie

z zimna krwawi¹ce sromotne muchomory konaj¹ szkar³atne

w grudniowym ponoæ grzechu. Ziemia z trudem prze³yka

oktawy skrytych w sobie gorzkich ¿ali i brak s³ów,

gdy czas ranne robi pogrzeby ko�ciom ¿ycia w sinym �niegu.

�wiat³o niby drapie¿ne zamyka siê w klatkach strachu.

Wybucha smutek, gdy wszystko przyjmuje twarz �mierci,

a godzin ciemna nie da siê na po�wiatê podmieniaæ.

¯adnego brzasku nie mo¿na byæ pewnym.

Nikt nie jest te¿ w stanie obiecaæ, ¿e nie umrze wiêcej.

Ka¿dy ¿ywy choruje, jak wiadomo, na tê sam¹ �mieræ

i nim siê obróci, nawet je�li doskona³y, zginie jego cieñ.
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                    Historia strachu

Historia strachu od pocz¹tków �wiata

nie nauczy³a nas niczego.

Przez pokolenia lata �miertelne nie usta³y.

Wyje w nas ci¹gle ten sam ryk,

jeden z najwiêkszych po�ród bezimiennych g³osów.

Ze wszystkich stworzeñ boimy siê najbardziej

i nieustannie. Niby co� wiêcej wiemy,

a jednak nic takiego.

I niczego w istocie nie wiemy na pewno.

Mimo ¿e rzeczywisto�æ straszy nas sob¹,

sami pozostajemy swego smutku win¹.

Pod adresem nocy na placu Pogrzebowym

jeste�my wykonawcami mordów

starych smutnych �wiate³ czy eutanazji kwiatów.

Ukrywamy siê potem przed samymi sob¹

w do¿ywotnich dziuplach. W czelu�ciach swych czasów

wzajemnie �lemy do siebie listy jadowite.

Mówimy jedynie w jêzykach �mierciono�nych.

Gdy Boga oblicze nic nie widzi, przestajemy wierzyæ�
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Bijemy dusze tych, którzy od �witu nas poj¹ czu³o�ci¹.

Przelewamy coraz wiêcej cudzych ³ez.

Jak paradoks: nieznane i z³o wci¹¿ wywo³uj¹ w nas lêk.

Na przekór wszystkiemu, co minê³o,

w tym samym ci¹gle gatunku �wiata

wewnêtrzne bóle przodków ludzko�ci

po wiele razy w nas zmartwychwstaj¹.

Chc¹c nie chc¹c, ka¿dy prze¿ywa je choæ raz

ponownie sam na sobie.

Na kartach tomów w³asnych historii

cali jeste�my tragiczni w klasycznych dramatach.

Godni po¿a³owania niczym truch³a ptaków

podczas wybuchów martwych �mierci.

Za�miardli ukrywamy siê przed nas samych zgub¹,

przed wej�ciem w bezw³ad niewidomych nocy,

snów bolesnych czy starych ociemnia³ych mroków.

Nikt z nas nigdy nigdzie za nic nie traci swego lêku.

Krew drapie¿na bulgocze w brzuchu stracha duszy,

a on sam, choæ wartko nie przemija,

nie da siê jak kot oswoiæ przedtem dziki.

Nie da siê udowodniæ,

zw³aszcza gatunku zasiedlonego od urodzenia

pod imieniem tzw. cz³owieka.

Tak, tu chodzi o nas samych.
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Trybuna³ dziejów ju¿ rozlicza ludzko�æ,

przy blasku p³on¹cych dzielnic ziemi

sp³oszona cnota przecie¿ od wieków ginie na wojnach.

Pogrzeb mi³o�ci okrutnie cuchn¹cy

idzie pochodem powszechnego dramatu.

Teraz bywa nawet gorzej, ni¿ przedtem

da³o siê pomy�leæ. Choæ zawsze trzeba by³o

daleko chowaæ bliskich.

Zarazek strachu przenosi siê wci¹¿ szybciej,

przeobra¿aj¹c siê w epidemiê katastrofy,

która kosztuje miliardy pe³nych istnieñ.

�wiat boi siê zw³aszcza samego nawet siebie,

kryj¹c siê za zachodem nieb kwa�nych,

krwistoczerwonych od bólu.

¯ywi coraz chêtniej strwo¿eni

dobrowolnie siê k³ad¹ ju¿ do grobów.

Jako rasa smutku sami s¹ zak³adnikami w³asnej trwogi.

A ka¿dy z ludzi to jaki� w siebie wcielony

S t r a c h  K o w a l s k i.
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               Historia pewnej ludzkiej duszy

Bezdomn¹ niegdy� m¹ duszê przejrza³y niebiosa.

Sam Bóg jeszcze w za�wiatach wyszarpa³ j¹ za skrzyd³a

i sprowadzi³ do stanu bieli. D³ugo tresowano j¹ na sprawiedliw¹,

by w koñcu wypu�ciæ sam¹ z b³êkitnomartwej strefy i oprzeæ

o mój cieñ.

Umyto j¹ zrazu okruchem �niegu i odziano w ³achman cia³a,

wyrzucono w �wiat t¹ sam¹ �luz¹, któr¹ sp³ywa dobroczynno�æ.

I oto sta³a siê ma³ym ¿yj¹tkiem podobnym tylko do mnie samej.

Na ziemi natomiast prze¿ar³y j¹ troski, wyciskaj¹c wiele kropel

¿ycia.

Chodzi³y s³uchy, ¿e ju¿ jako dziecko mia³a zawa³ serca.

Najad³a siê wpierw strachu, który wci¹¿ ca³owa³ j¹ po pó³martwej

twarzy.

W XXI wieku za� jeszcze bardziej podupad³a. Wszystkie jej

komórki

sta³y siê nerwowe, a ona sama oblê¿ona przez wysiêki smutków

i zapalenia ¿ycia oraz zalewaj¹ce obecn¹ rzeczywisto�æ

tzw. telewizyjne �cieki.

Przyt³umionym g³osem nie mia³a nawet si³ obronnych,

by poskar¿yæ siê na niemoc.
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A gdy wreszcie ca³kiem zamar³a z przera¿enia, spoliczkowano

s³ab¹.

Zaprowadzono chor¹ i sin¹ do ubojni dusz i zaaplikowano gazy

zgoñcze w wiêdn¹ce ¿a³o�nie jelita oraz dosercowy zastrzyk

�mierci.

Sta³a siê odt¹d martwot¹, duchem samej siebie, listopadzic¹

strzaskan¹ i niewydoln¹, pochowan¹ w (bez)koñcu przez

grabarzy dusz.
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III nagroda w kat. doros³ych

                   Strach

Bóg strachu boi siê tylko czasu
Niepewnej ostatniej sekundy
Minuty wyrwanej niepewno�ci
Ostatniego niemego oddechu

Cztery konie apokalipsy
Heliosa pozbawiaj¹c jestestwa
Śmierć́ przed bóstwo powiodły

Nieziemska postać́
K³aniaj¹ca siê wy³¹cznie sobie
Podnios³a twarz
W absolucie niebytu
W oczach nieistnienia
W twarzy nieczłowieczeństwa

Wyrok wydany
Czas przemówi³
Śmierć́ cierpiała
Strach zamar³
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              Gdyby jutra nie by³o

Gdyby jutra nie by³o
Gdyby dzi� by³o ostatnim
tchnieniem wszech�wiata
Komu powiedzia³by� �kocham�

Gdyby dzi� ostatni raz
S³oñce musnê³o ciep³em twojej cia³o
Kogo by� przytuli³

Gdyby dzi� ostatnia kropla wody
Obmy³a twoje oblicze
Nad kim by� zap³aka³
Gdyby dzi� ostatni raz tworzy³o siê wspomnienie
Kogo by� pamiêta³

Gdyby w nieistnieniu istnia³o ¿ycie
Który z bytów zabra³by� w bezkresn¹ podró¿
Gdyby jutra nie by³o
Czy kto� wybra³by Ciebie
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                    Pandora

Gdy �wiat siê rodzi³

A czas powstawa³

Gdy pierwsze minuty

Stworzy³y cz³owieka

Gdy Prometeusz ju¿ cierpia³

Pandorze puszkê wrêczono

Gdy ludzka ciekawo�æ zwyciê¿y³a

Strach otworzy³ oczy

Gdy nagle czas przyspieszy³

Ludzie poznali dotyk �mierci

Gdy zegar wybija ostatnia godzinê

Strach przegrywa

Gdy nie ma siê ju¿ czego baæ
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I nagroda w kat. m³odzie¿y

                         Upadek Lucyfera

nie ma w sobie wiêcej ni¿
�wiat³o i py³
pe³en bia³ego ha³asu
nie jest niczym wiêcej ni¿ my�l¹ sam¹ w sobie  tyle w nim
cz³owieka
jak ma wiedzieæ co to znaczy przelewaæ krew
gdy jej nie ma
i jak ma st¹paæ twardo po ziemi
gdy nie od tego ma skrzyd³a
a na zewn¹trz
pióra jak u gêsi podkr¹¿one oczy kêpka w³osów...
gdzie aureola?
nie wiem
powiedz mi jak skrzywdziæ anio³a
jak skrzywdziæ co� co ma w sobie gwiazdê co� co samo w sobie
jest gwiazd¹

a ja go bêdê ³apaæ za gard³o
i dusiæ i piæ z niego a¿
obleje siê siñcem
kolor zatañczy na zmêczonych jagodach
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bêdziemy

tañczyæ

ja i moje rêce i gard³o i skrzyd³a

karnawa³ naszych kolorów

sp³ynie po wieczornych chmurach

co� b³yszczy i

zaraz ga�nie

i p³omieñ bucha z jego oczu u�pionych zbyt d³ugo za ma³o

czujnych ju¿ dawno nie wszechwidz¹cych

krzykn¹³

i inferno sp³ynê³o na ulice

a kiedy upadnie

wypowiem ¿yczenie
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               Moja jesieñ

Ju¿ drzewa zranione czerwieni¹
I twoje w³osy mignê³y mi kasztanem
Ostatni raz
Za oknem poci¹gu
Jad¹cego nawet dalej ni¿ moje my�li o Tobie
A wiêc tak:
Stojê pod zakrwawionym drzewem
Teraz to moje, moje drzewo
Usta jego ga³êzi ca³uj¹ niebo
Moje drzewo wie, ¿e ¿ycie uchodzi wraz z ostatnim li�ciem �
w³osem, zêbem, paznokciem
Patrzê
Dworzec ton¹cy w po¿egnaniach
Patrzê
Zmarzniête d³onie moje li�cie strzepuj¹ z ³awek
A wiêc tak:
Stojê na granicy
Miêdzy tym, co by³o, a tym, co stanie siê wieczno�ci¹
Moje li�cie spadaj¹ na tory
Chc¹ ju¿ do Ciebie
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S³yszê
Twój szept, twój w moich li�ciach
S³yszê

"Nie chcê ¿yæ w �wiecie nieobecnych, martwych ludzi

Mówi¹, ¿e bêdzie lepiej

kiedy przyjdzie wiosna�
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                       Krwawy Baron

Otoczony têsknymi hiacyntami
Patrzy³ w niebo
Jakby by³o malowanym k³amstwem

Dalej pamiêta czas, gdy jego niewinne rany nie mog³y patrzeæ
A krwawe oko widzia³ tylko w zachodz¹cym s³oñcu

A teraz

(�Dobrze siê Pan czuje?
Panu ju¿ od dawna nie rumieni¹ siê policzki
Panu serce bije ci¹gle tak samo
Pan ju¿ siê nawet nie u�miecha�)

Gdy przyjdzie mu siê po¿egnaæ
Ona nie wejdzie
Nie uca³uje
Có¿
Przecie¿ zamówi³a bukiet
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Cisza rodzi siê z Gniewu i Mi³o�ci
Kuli siê miêdzy nimi w ko³ysce plecionej Nadziej¹
Gniew jest kobiet¹
Której Mi³o�æ
Nie pozwala na krzyk

Malowa³ srebrem
I bogaci³ siê
Sp³ywaj¹c czerwieni¹

Otoczony têsknymi hiacyntami
Patrzy³ w niebo

                A chmury same uk³ada³y siê w kraty
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II nagroda w kat. m³odzie¿y

Mój Pary¿
 prolog 

Pary¿ widziany  od  zewn¹trz  by³  piêny,  by³ miastem  tysi¹ca  snó  i marzeñ
pe³nych gwiazd oraz mi³o�ci. Na kartkach historii zapisa³ siê delikatno�i¹, której
pozazdro�i³by niejeden muzyk tworz¹cy symfonie. Gracja, wra¿liwo�, piêkno,
dobro, takie przymiotniki najlepiej go okre�a³y. Nie do�æ na tym, by³o to miasto
zakochanych, szalonych artystów i piêknych istot.

 Ludzie patrzyli zbyt p³ytko na Pary¿ zbudowany dla kruchych duszyczek,
szukaj¹cych inspiracji oraz romantycznych przygód. Fa³szywe piêkno ulic oraz
budowli  mia³o  swoje  pod³e  tajemnice,  skrywane  w  mrocznych  k¹tach,
niedostêpnych  dla  osób  niew³a�ciwych.  Zakurzone  zapomniane  sekrety  nie
interesowa³y ju¿ nikogo. Wydawa³y siê tak nierealne i burzliwe, ¿e wiêkszo�æ
wola³a  o  nich  nie  wspominaæ.  Brudzi³y  idealny  obraz  Pary¿a.  Ten  obraz,
dla którego arty�ci marnowali lata, ¿eby uwieczniæ go na p³ótnie. Ob³udny idea³.

  Wydawa³o  siê,  ¿e  kawa  w  Pary¿u  ma  lepszy  smak.  Jakby  by³a  robiona
z idealnych ziarenek, zalewana idealn¹ wod¹, podawana w idealnej zastawie dla
idealnego klienta, którym by³ ka¿dy Pary¿anin. Tutaj nawet dania rozp³ywa³y siê
w ustach ju¿ przy pierwszym gryzie. Pie�ci³y podniebienie rozkosznymi smakami.

 Iluzja za iluzj¹ tworzy³y obrazy, które przesta³y odzwierciedlaæ realny �wiat,
bo ani razu jej nie dostrzeg³am, a przecie¿ ca³y czas kr¹¿y³a wokó³. �mieræ dawa³a
wyraziste znaki, które ja zapija³am ró¿nymi trunkami, tañcz¹c do wschodu s³oñca.

  Ludzie  patrzyli  w  Jej  oczy,  w  desperacji  chcieli  sprzedaæ  duszê  diab³u,
aby zacz¹æ oddychaæ.

Bo w Pary¿u coraz gorzej siê oddycha³o. I ta melodia. Nawet nie wiadomo,
od kiedy zaczê³a siê mieszaæ z codziennymi d�wiêkami ulicy.

Raz, raz, raz, raz...
Wizytówka zdradliwej �mierci.
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� rozdzia³ 1 �

Poranek

 Bar. Wino. Ty. Mój dom. £ó¿ko. Poca³unki. Pary¿.
 Pokój sta³ siê powiernikiem naszego mrocznego sekretu. Gdy pomiêdzy nami,

ludzie umierali w niewiedzy, ¿e s¹ na �wiecie grzesznicy kochaj¹cy godziwie,
my tkwili�my  w objêciach nocy i k³amstwa, wyg³aszaj¹c requiem dla plugawej
duszy. Zwodzeni przez marne cia³o, b³agali�my o ukojenie.

  By³am  Pary¿ank¹.  By³am  zgubion¹  dusz¹,  my�l¹c¹,  ¿e  �mierci  nie  ma,
choæ Jejmelodia otula³a mnie ka¿dego dnia. Zag³uszy³am j¹ beztroskimi my�lami,
które potem nie mia³y znaczenia. Wtedy �mia³am siê g³o�no.

Raz, dwa, trzy...
 A Pary¿ by³ wszystkim, czego pragnê³am w postaci prawdziwej mi³o�ci.
 Trudno mi stwierdziæ, co by³o bardziej przera¿aj¹ce: chêæ pozostania z nim

na zawsze czy szczero�æ w jego oczach, której nie mog³am podwa¿yæ. Szyko
wa³am k³amstwa, uk³adaj¹c starannie s³owa, ¿eby zrozumia³, ¿e nie ma dla nas
nadziei w tym �wiecie,  ¿e lepiej zakoñczyæ ten zwi¹zek, zanim zaanga¿ujemy
siê zbyt mocno. Zanim jego usta wypowiedz¹: kocham ciê.

 Nie chcia³am kochaæ wiecznie. £udzi³am siê, ¿e mam jeszcze czas.
 Wola³am nie zadrêczaæ siê jakimi� porannymi wydarzeniem, które w po³udnie

by³o  ju¿  histori¹.  Niestety,  Pary¿  nie  chcia³  wymazaæ  tego  z  mojej  pamiêci.
Mia³am wra¿enie, ¿e w nachalny sposób pokazuje mi obrazy, ¿ebym zrozumia³a,
co straci³am i jeszcze bardziej zatraci³a siê  w szaleñstwie, zwan¹ mi³o�ci¹.

Bo by³ jeszcze czas.
Bo nikt tak nie wielbi³ Pary¿a, jak Niebo. Anio³owie kochali Pary¿. Uczucie

tak silne,  jak nienawi�æ do  ludzi sprawiedliwych, oceniaj¹cych Pary¿ g³êboko
i dosadnie, wytykaj¹ce realne b³êdy i pomy³ki. Ona te¿ kocha³a jak anio³owie.

 Ich czeka³o wieczne potêpienie.
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� rozdzia³ 2 �

Po³udnie

Pary¿ przyci¹ga³ ludzi. Kusi³ wszystkimi swoimi zaletami, a gdy ofiara wpad³a
w  sid³a,  stawa³a  siê  innym  stworzeniem,  przera¿aj¹c¹  karykatur¹  zdoln¹
do wszelkich zbrodni. Ju¿ nie mog³a siê uwolniæ od jej wp³ywu, poniewa¿ jeden
gryz zakazanego owocu wzbudza³ apetyt na kolejne. Wy�cig trwa³ tutaj o ka¿dy
ofiarowany przez Pary¿ owoc. Ludzie, niczym bestie, rzucali siê na lepsze k¹ski,
nie zwracaj¹c uwagi na to, ¿e czasem wbijaj¹ zêby w siebie samych.

Ka¿dego dnia na moim ciele pojawia³y siê nowe rany.
Pary¿ by³ lito�ciwy. Pary¿ pamiêta³ o swoich dzieciach okrutnie odebranych

matkom.  Czci³  ich  odej�cie.  P³aka³,  krzycza³,  prosi³  o  miejsce  w  niebie.
Z czu³o�ci¹ pie�ci³ martwe cia³a, �piewaj¹c im s³odkie ko³ysanki, jakby �mieræ
by³a jedynie krótkim snem. Pary¿ nie grzeba³ na wieki.
W ka¿dym momencie wspomina³ uroczy�cie o mieszkañcach, chc¹c ukoiæ ³zy
bliskich.
Pary¿ kocha³ swoje dzieci.

Spojrza³am  na  mê¿czyznê  w  ³achmanach  stoj¹cego  przy  restauracji.
Niewidoczny  dla  innych. On  równie¿  by³  Pary¿aninem.  Idealnym  dzieckiem,
urodzonym w rajskim mie�cie. I choæ jego Pary¿ znacznie ró¿ni³ siê od innych
miast, to jego oddech synchronizowa³ siê z t¹ sam¹ melodi¹. Jej melodi¹.

Bóg kocha³ Pary¿, dlatego tak bardzo o niego dba³. Nie chcia³, aby ulubiony
zak¹tek  na  ziemi  by³  splamiony  hañb¹.  Krzywe  spojrzenia,  pe³ne  pogardy
i niechêci do wyrzutków, wynosi³y miasto ponad wszystko. Pary¿ przecie¿ by³
lito�ciwy, szczególnie dla tych, którzy nie�wiadomie krzywdzili najbardziej.

I pojawia³a siê nagle na ulicy. Wygl¹da³a piêknie, a mo¿e obrzydliwie. Mieni³a
siê z³otem. Czasami otula³ j¹ ca³un rozpaczy. Pachnia³a s³odko, lecz mo¿e to by³
odór gnij¹cego cia³a. Wtedy us³ysza³am j¹ dok³adnie.

Melodiê, któr¹ do tej pory lekcewa¿y³am.
Przypomnia³am sobie, ¿e dawno nie kontaktowa³am siê z mam¹. W wieku

sze�ciu  lat  wygra³am  szkolny  konkurs  na  najlepsze  przebranie.  Obieca³am
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przyjació³ce,  ¿e  w  koñcu  zrobimy  sobie  babski  wieczór.  Ch³opak,  z  którym
pierwszy raz siê ca³owa³am, okaza³ siê  cz³owiekiem niegodnym jej uczuæ.

Lista wspomnieñ mia³a parszywy smak. By³o ich tak du¿o, ale wci¹¿ za ma³o.
Zamar³am,  widz¹c  beztroskie miny  ludzi,  którzy  przechodzili  obok mnie.

Dobija³a mnie piêkna pogoda. �wieci³o s³oñce, temperatura by³a do�æ wysoka.
Na niebie nie by³o ¿adnej chmury. Przeklêty idea³. Przeklêty Pary¿.

Ten  Pary¿,  który  uzale¿ni³  od  monotonnych  dni,  p³aczu  i  ¿alu.  Niesz
czê�liwych wyznañ, potoku ³ez. A jednak wci¹¿ go pragnê³am!

Niestety,  Ona  by³a  tak  blisko  mnie.  Kroczy³a  krwaw¹  �cie¿k¹,  która
krzy¿owa³a siê z moj¹.

  Tylko  niektórzy  zaczêli  tañczyæ  ze  �mierci¹  na  �rodku  ulicy.  A  ja  wraz
z nimi. Niczym marionetki powtarzali�my jej ruchy ze zmêczeniem wypisanym
na twarzy. Nie mog³am przestaæ, choæ w p³ucach rozpali³ siê okropny ból. �mieræ
siê bawi³a wybornie. To by³ Jej bal.

Ludzie  bez  sznurków  wokó³  r¹k  i  nóg  odsuwali  siê  od  nas.  Patrzyli
z nienawi�ci¹, przera¿eniem. Nie s³yszeli tejmelodii, choæ kroczyli po czerwonej
ulicy. Jeszcze nie.

Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy...
Ale przecie¿ mój Pary¿ mia³ byæ niezniszczalny!

Czu³am, ¿e moje serce gna do jednego miejsca, które wydawa³o siê odporne
na Jej wo³anie. Mój chód przy�pieszy³ z czasem, jakbym ucieka³a przed czym�,
co  czyha³o  za moimi  plecami. G³upie wra¿enie  nie  opuszcza³o mnie  dopóty,
dopóki  d³oñmi  nie  dotknê³am  ogromnych  drzwi. Odetchnê³am  z  ulg¹,  czuj¹c
s³odki spokój wype³niaj¹cy moje p³uca. Mimowolnie u�miechnê³am siê. Katedra
NotreDame. Wydawa³a siê inna ni¿ Pary¿, choæ wygl¹dem wype³nia³a jego braki
w historii.

I choæ katedra wydawa³a siê blisko, choæ poczu³am chropowaty materia³ drzwi
prowadz¹cych do  jej  bezpiecznego wnêtrza,  nigdy  tam nie dotar³am. By³o  za
pó�no.
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� rozdzia³ 3 �
Wieczór

Mo¿e zabi³y dzwony katedry NotreDame, które pobudzi³y ptaki do lotu, które
przera¿one wnios³y siê w powietrze. A mo¿e to wci¹¿ by³ ten sam d�wiêk melodii.

S³oñce zasz³o. Cieñ pokry³ ziemiê.
Bo �wiat siê buntowa³.
Pary¿ milcza³.
Miasto tonê³o w mroku.
W g³uchej ciszy zatêskni³am za jakimkolwiek towarzystwem, ¿eby nie czuæ

siê pust¹ i wypran¹ z emocji.
Wszyscy, których kocha³am, odeszli. Moi przyjaciele odwrócili siê ode mnie.

�wiat oszala³, bo mój Pary¿ sta³ siê czerwony. To w nim brzmia³a ta melodia.
Chcia³am b³¹dziæ po Pary¿u, gdy po raz kolejny �mieræ upomnia³a siê o mój

oddech. Symfonia strachu,  rozpaczy  i niewypowiedzianych s³ów brzmia³a  tak
g³o�no.

Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa trzy...
      Tym razem dopad³a mnie.

� rozdzia³ 4 �

Noc

A �miech nadal trwa³. Coraz g³o�niejszy, zawis³ nad Pary¿em wraz z blaskiem
ksiê¿yca.  Zamiesza³  siê  z  melodyjk¹  mojego  ¿a³osnego  p³aczu.  Ból  sta³  siê
niezno�ny. Rozrywa³  klatkê piersiow¹.

Miasto powita³o noc, jakby dzieñ zosta³ wymazany z kart historii.
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy... CZTERY.
�mieræ ju¿ tu by³a.
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� epilog �

 � Bonjour mademoiselle � przywita³a siê nienagannym francuskim, k³aniaj¹c
mi siê lekko.
Jej g³êboko g³os zabrzmia³ w uszach niczym dzwony w katedrze NotreDame.
By³ mocny, a zarazem s³odki, jak szept kochanka o pó³nocy.

Chcia³am jej opowiedzieæ o moim ¿yciu, ale Ona prychnê³a znudzona.
� Nieszczê�liwa historia jak wiele innych.
Ju¿ mia³am  t³umaczyæ  Jej,  ¿e w mojej  ksi¹¿ce  zosta³o  jeszcze  kilkana�cie

bia³ych kartek.
� O tak! One ju¿ takie pozostan¹.
 P³aka³am, mówi¹c Jej o swoich marzeniach.
� Jest tysi¹ce powodów, aby istnieæ w Pary¿u, ale ¿aden tych nie jest w³a�ciwy.

Trudno!
 By³a nieub³agalna.
  I  choæ  ¿y³am  Pary¿em,  �mieræ  kroczy³a  za mn¹,    nie  ba³am  siê,  dopóki

nie stanê³a na mojej drodze.
 Kroczy³am ulic¹ anonimowych trupów, wierz¹cych, ¿e kolejny dzieñ wkrótce

siê zacznie.
Ta ulica krwawi³a ka¿dego dnia. Sta³a siê pu³apk¹. Bo ka¿dego dnia coraz wiêcej
marionetek zaczê³o tañczyæ ze �mierci¹, a ludzie zbyt pó�no zrozumieli, ¿e nie
mog¹ z³apaæ tchu.

 Bo w Pary¿u coraz gorzej siê oddycha³o.
 Oddech tkwi³ w p³ucach. �mieræ ko³ysa³a do snu.
 Tym razem melodia mia³a inny d�wiêk.
 Cztery. Cztery. Cztery... CZTERY.
 A z mojego Pary¿a zosta³y osamotnione ruiny.
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III nagroda w kat. m³odzie¿y

Balladyna

Ró¿ni³o  nas  absolutnie  wszystko.  Kolor  skóry,  bo  matka  da³a  dupy  na
wakacjach w Kenii.  Charakter,  bo  Ró¿a wda³a  siê w  plemiennego  ojca,  a  ja
w  dystyngowanego  ojczulka  z  Francji,  który  wyrwa³  matkê  na  erasmusie
w  dziewiêædziesi¹tym  pi¹tym.  Ró¿ni³y�my  siê  te¿  poczuciem  estetyki,  bo  ja
zawsze ceni³am sobie porz¹dek, podczas gdy Ró¿a prawie  zawsze zostawia³a
stare majtki po �rodku ³azienki. Ró¿ni³y�my siê stylem, bo ja prawie nigdy nie
zak³ada³am spodni, a Ró¿a za to nigdy sukienki na sobie nie mia³a. Generalnie
ró¿nic by³o wiele, by³y one ra¿¹ce i przeszkadza³y wszystkim tym, którzy brali
udzia³ w naszym ¿yciowym przedstawieniu.

By³am  starsza  od  Ró¿y  o  ca³y  rok,  bo  nasza  matka  lubi³a  podró¿owaæ,
a najbardziej w podró¿ach to kocha³a mê¿czyzn. Co tam dla niej jakie� magnesy
na lodówkê, czy pocztówki, ona zawsze musia³a przebiæ wszystkich, wiêc jako
pami¹tki przywozi³a sobie dzieci zrobione przez tubylców w swoim rozpalonym
³onie. Ca³a wioska jej za to nienawidzi³a, bo kr¹¿y³a opinia, ¿e za rzek¹ mieszka
dziwka,  co  ka¿demu  da,  tylko  nie  Polakowi. Dlatego  nasza wspania³omy�lna
matka wpad³a na pomys³, ¿eby przeprowadziæ siê do Niemiec, z dwójk¹ dzieci
z czego jedno wygl¹da³o jak milky way. No, ale po sze�ciu  latach jej german
dream wzi¹³ w ³eb i wrócili�my do wioski, a tam jak siê okaza³o, ca³a nasza trójka
przesta³a  szokowaæ,  bo  nasza  szanowna mamusia  rozpoczê³a modê  na  dzieci
mieszane. Z tego wszystkiego chodzi³am do podstawówki z prawie Mongolk¹,
prawie Meksykank¹ i prawie W³ochem. Sycylijczykiem dok³adnie. No, ale matka
jak  to  matka,  nie  zagrza³a  tam  d³ugo  miejsca  i  gdy  mia³am  jedena�cie  lat
przenios³y�my  siê  do Wroc³awia.  Bezpiecznie,  bo w  Polsce,  a wystarczaj¹co
daleko, ¿eby nie wracaæ ju¿ do tej pojebanej wioski.

Wroc³aw wielkie miasto, ¿yje dniem i noc¹, to musia³y�my pokazaæ klasê.
Ledwo starcza³o na pr¹d, ale chodzi³am w oryginalnych vansach, bo co my wsiury
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jakie,  ¿e  nas  na  buty  nie  staæ?  Ja  zaczê³am  graæ  na  wiolonczeli,  Ró¿a  gra³a
w siatkówkê i wszystko sz³o dobrze, tylko mama� tym razem to pami¹tka sama
przyjecha³a,  z  samych  Czech,  przyjecha³,  niski  i  ³ysy,  zrobi³  co  mia³  zrobiæ
i  pojecha³  dalej  w  interesach,  bo Wroc³aw  to  tylko  przejazdem  robi³  jak  do
Gdañska jecha³. Typ znikn¹³, a bobas tak ohydny wyszed³, ¿e zgodnie z matk¹
stwierdzi³y�my, ¿e do Czech to my ju¿ nigdy nie pojedziemy, bo pami¹tki stamt¹d
wychodz¹ chujowe.

Razem z Ró¿¹ ros³y�my antagonistycznie, ale by³a jedna jedyna rzecz, która
nas  zespala³a,  nasza  nic  nieznacz¹ca  cecha  wspólna.  Jedzenie  malin.  Niech
to wybrzmi jeszcze raz  jedzenie kurwa malin. Zajada³y�my siê nimi ca³e lato
u  naszej  babci,  która  je  pieczo³owicie  zbiera³a  z  ogródka  i  dawa³a  w  ka¿dej
mo¿liwej postaci. Dziêki temu mia³y�my wysok¹ odporno�æ, ogrom witaminy C
w  krwiobiegu  i  punkt  styczny,  który  by³  te¿  doskona³ym  punktem  zapalnym
do  rozmów.  Ka¿da  z  nas  mia³a  na  tyle  ciê¿ki  charakter,  ¿e  jak  na  co�  siê
upiera³y�my,  to  na  amen.  I  gdy  podros³y�my  ju¿  na  tyle,  ¿e  na  �wiêta
dostawa³y�my prezerwatywy zamiast ¿elek, pojawi³ siê problem natury etycznej.
Czy wypada odbiæ siostrze ch³opaka ?

Historia by³a oczywi�cie bardzo zawi³a i skomplikowana. Ró¿a pozna³a go
na  kursie  maturalnym  z matmy.  By³  wysoki,  mia³  blond  w³osy,  takie  trochê
stylizowane na surferskie fale, ale  tylko trochê, bo w koñcu mieszkali�my we
Wroc³awiu.  Mia³  przenikliwe  br¹zowe  oczy,  ciê¿ko  by³o  poznaæ,  czy  jest
zadowolony czy tylko udaje. Przez kurs dorabia³ sobie do czynszu, bo jako biedny
student ledwo starcza³o mu na pi¹tkowe browary. Chodzili�my do tego samego
liceum, ale wtedy nawet nie by³ w moim krêgu zainteresowañ, bo mia³ ogromne
pryszcze na czole, po których teraz nie by³o nawet najmniejszego �ladu. Gdy co�
t³umaczy³, to wykrêca³ palce u d³oni, tak jakby skromno�æ hamowa³a go i jego
erudycjê  przed  nag³ym wyp³yniêciem na  zewn¹trz. Mia³  piêkny  u�miech  i  to
w³a�nie ten u�miech mnie tak rozbraja³ i rozczula³. Mi³osz by³ typem wra¿liwca,
ale takiego mêskiego, a nie takiej cioty, co nawet ramki na zdjêcia mi nie zawiesi.

Ró¿a  od  samego  pocz¹tku  traktowa³a  to  jako  przygodê,  w  g³owie  jej  siê
poprzewraca³o  od  tej  pe³noletno�ci  i  my�la³a,  ¿e  ju¿  wie  wszystko  o  ¿yciu.
Traktowa³a Mi³osza  jako  zabawkê, któr¹ mo¿e  siê  chwaliæ przed  znajomymi.
Zaspokaja³a na nim swoje wszystkie chcice, zostawiaj¹c na jego szyi (o ironio)
krwisto  czerwone malinki. Z matmy wiedzia³a  tyle  co  nic,  ale  jak Mi³osz  jej
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oferowa³ rozwi¹zywanie zadañ w sobotê, to wola³a z nim i�æ na basen, ¿eby zrobiæ
milion zdjêæ jego ty³ka w oble�nie obcis³ych k¹pielówkach. Mi³osz zaspokaja³
j¹,  jako  kobieta    mia³a  seks,  mia³a  renomê  i  prezenty  z  okazji  miesiêcznic.
Czy  Mi³osz  by³  zadowolony  z  takiego  uk³adu?  Chyba  nie,  skoro  po  dwóch
tygodniach od rozstania z Ró¿¹ przelecia³ mnie w ³azience na dworcu.

Rozstanie Mi³osza i Ró¿y by³o hucznym wydarzeniem i by³o ca³kiem logicznie
rozplanowane w czasie. Zaczê³o siê od tego, ¿e przestali ze sob¹ sypiaæ, dla Ró¿y
to  by³o  cios  w  sam¹  waginê,  która  regularnie  domaga³a  siê  bod�ców
i  co  pi¹tkowych  atrakcji.  Potem  coraz  mniej  ze  sob¹  spêdzali  czasu,  tylko
przelotne spotkania na imprezach u znajomych i tanie smsy pisane pod wp³ywem.
A¿ w koñcu Ró¿a powiedzia³a, ¿e pierdoli to wszystko, ¿e ona ma w dupie maturê
i  ¿e  ona  sama  siê  �wietnie  przygotuje.  Wiêc  Mi³osz  mia³  o  jednego  ucznia
na kursie mniej i na nowo móg³ rozpocz¹æ ¿ycie wielkomiejskiego singla. Chocia¿
d³ugo ono nie potrwa³o, bo na horyzoncie pojawi³am siê ja�

To  by³  straszliwie  cholerny  dzieñ.  Rano  posz³o  mi  oczko  w  rajstopach,
spali³am tosty i zapomnia³am zatankowaæ samochód, wiêc do centrum musia³am
dreptaæ na pieszo. Z nieba si¹pi³o jakby ciep³¹ zup¹, w³osy od wilgoci zaczê³y
mi siê puszyæ, a przez to, ¿e musia³am szybko i�æ, spoci³am siê i �mierdzia³am
zatêch³ym  potem.  Gdy  dotar³am  ju¿  ca³a  zziajana  na  uczelniê,  okaza³o  siê,
¿e przysz³am o dwie godziny za wcze�nie, bo wyk³adowcy rodzi³ siê pierworodny
i zajêcia by³y odwo³ane. Wiêc z ca³ej tej niemocy stwierdzi³am, ¿e nie ma co siê
mazaæ siê jeszcze gorszy, wiêc wziê³am podwójne espresso na wynos i posz³am
doco, ¿e ja to ju¿ totalnie pierdolê i idê na porz¹dn¹ kawê. Ten dzieñ nie móg³
okazaæ siê jeszcze gorszy, wiêc wziê³am espresso na wynos i posz³am do  parku.
Chodzi³am  bezcelowo  i  têpo  wpatrywa³am  siê  w  matki,  które  nie  potrafi³y
upilnowaæ swoich kapry�nych bachorów, w wiewiórki, które naiwnie my�la³y,
¿e niezauwa¿enie czmychn¹ na  s¹siednie drzewo  i w ¿uli, którzy ze  stoickim
spokojem opró¿niali czwart¹ ma³pkê z kolei. I tak by³am w tym parku dopóki nie
zaczê³o siê robiæ ciemno. Wtedy zebra³am ca³e swoje  jestestwo i pokracznym
krokiem docz³apa³am siê do dworca. Na peronie jak to na peronie, t³oczno, gêsto
i brudno. W powietrzu k³êbi³a siê irytacja, bo poci¹g spó�nia³ siê ju¿ pó³ godziny.
I gdy odwraca³am siê w lew¹ stronê, ¿eby wyrzuciæ papierek po gumie do ¿ucia,
zauwa¿y³am go. Sta³ oparty o s³up i patrzy³ siê w moj¹ stronê. Nie wiem jak d³ugo
ju¿ tam sta³, nie wiem po co to robi³ i nie mia³am pojêcia, jak powinnam siê teraz
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zachowaæ. Na szczê�cie Mi³osz przej¹³ inicjatywê i podszed³ pierwszy, �mia³ym
i pewnym krokiem zbli¿a³ siê do mnie, a im bli¿ej mnie by³, tym wiêcej dygotek
przebiega³o po moim krêgos³upie.

 � Cze�æ Iga! Dawno siê nie widzieli�my � powiedzia³ to tak, jakby�my byli
starymi kumplami, którzy przez przypadek na siebie wpadaj¹ po latach d³ugiej
przyja�ni.

  � Cze�æ!  � wyszepta³am  speszona przez  zaci�niête  zêby. Nie wiedzia³am
o czym mam z nim rozmawiaæ, dlaczego on w ogóle do mnie podszed³ i co mam
zrobiæ z faktem, ¿e strasznie chce mi siê kichn¹æ, ale nie chcê tego zrobiæ przy
nim.

 � Co porabiasz? Co u Ró¿y?  �  i tu by³ pies pogrzebany. Wiedzia³am, ¿e tu
musi byæ jaki� podstêp. Swoj¹ drog¹ strasznie to s³abe, pytaæ siê o swoj¹ by³¹ jej
siostry.

 �  No, u Ró¿y jak to u Ró¿y, od pi¹tku do pi¹tku, znasz j¹  � odpowiedzia³am
najspokojniej  jak  tylko  potrafi³am,  staraj¹c  siê  umiejêtnie  ukryæ mój  wysoki
poziom za¿enowania.

 �  No, ta � za�mia³ siê nerwowo i zacz¹³ wêdrowaæ wzrokiem dooko³a. �
S³uchaj, musimy siê raz spotkaæ i powspominaæ liceum, co ty na to ? � nie wiem
czy to pytanie to grzeczno�ciowe by³o, czy raczej jedno z tych retorycznych.

 �  Tak, super, w sumie nic do zrobienia ju¿ dzisiaj nie mam � odpowiedzia³am
bardzo szybko, za szybko i nie mam pojêcia dlaczego tak szybko. Mi³osz spojrza³
siê na mnie rozbawiony i znowu lekko siê za�mia³, a mo¿e parskn¹³ nawet?

  � My�la³em  o  sobocie,  ale w  sumie,  je�li masz  ochotê,  to  zapraszam  na
orzechówkê do baru na rogu ulicy � przekrzywi³  lekko g³owê,  jak pies, który
czeka na dalsze polecenia.

 W barze by³o mgli�cie. Mgli�cie, bo nie by³o tam osoby, która nie pali³aby
papierosa, albo czego�, co wydziela³o chmury dymu. Mgli�cie, bo jak przez mg³ê
sz³a nasza rozmowa z Mi³oszem. I mgli�cie, bo ta orzechówka na pusty ¿o³¹dek
mocno wesz³a  i  ju¿ po dziesiêciu minutach mia³am chwiejny stan. Ale dziêki
temu stres opad³,  �mia³am siê w g³os  i  tak super przy  tym odchyla³am g³owê
do ty³u, zupe³nie jak te wszystkie laski w filmach. Mi³osz chyba te¿ mia³ chwiejny
stan, bo ³apa³ mnie za nadgarstek za ka¿dy razem, jak siê �mia³am. Czu³am siê
b³ogo, mimo i¿ wybieg³am daleko za moj¹ strefê komfortu. Dochodzi³a dwunasta,
a  ja zamiast ogl¹daæ netflixa pod kocem,  to siedzia³am z by³ym mojej siostry
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w jakim� obskurnym barze i by³am nar¹bana jak stado imade³. Ale kompletnie
mi  to  nie  przeszkadza³o. To  tak,  jakbym przez  jaki�  czas mog³a  ¿yæ  ¿yciem,
którym zawsze chcia³am ¿yæ, które tak podziwia³am w ksi¹¿kach i którego zawsze
szuka³am w filmach. A¿ w koñcu postanowi³am wstaæ w celu za³o¿enia p³aszcza.
Niestety  grawitacja  mnie  zawiod³a,  zako³ysa³am  siê  i  polecia³am  jak  d³uga
na bar. W ostatniej chwili Mi³osz chwyci³ mnie za nadgarstek tak, ¿e stanê³am
do  pionu. W  tym  samym momencie  on  sam wsta³  i  gdy  odwraca³am  g³owê
w kierunku drzwi, nasze usta zetknê³y siê i przyssa³y jak pijawki.

Przysiêgam, ¿e kompletnie nie wiedzia³am co siê dzieje. Reakcje jakby by³y
spowolnione, ale wszystko sta³o siê  tak szybko. Mi³osz  jednym ruchem wzi¹³
mój p³aszcz z krzes³a i popchn¹³ mnie w kierunku ³azienki. Jego pasek nie by³
oporny,  moja  bia³a  koszula  te¿  nie  protestowa³a,  a  spódniczka  zsunê³a  siê
praktycznie  sama. To  by³o  jak  policzenie  do  trzech, w  takich  falach,  czasem
d³u¿szych, czasem krótszych, w ka¿dym b¹d� razie, ca³o�æ skoñczy³a siê szybciej
ni¿ chcia³am. Widocznie Mi³osz by³ krótkodystansowcem. A ja widocznie by³am
bardzo niewy¿yta, skoro da³am siê przelecieæ typowi z liceum,  który jeszcze dwa
tygodnie temu robi³ to z moj¹ m³odsz¹ siostr¹.

My�la³am, ¿e Mi³osz to jeden z tych, co przelec¹ w chwili s³abo�ci, potem
ze wstydu ju¿ siê nigdy wiêcej nie odezw¹ i s³uch po nim zaginie na zawsze.
Ale Mi³osz jednak okaza³ siê tym w miarê porz¹dnym facetem. Zaczêli�my siê
spotykaæ, wychodzili�my na te wszystkie ckliwe kolacje przy �wiecach i na te
nudne komedie romantyczne do kina. Nikt o nas nie wiedzia³, wiêc sekretu trzeba
by³o pilnowaæ, ale nie by³o to jako� szczególnie trudne, bo chyba sam Bóg nie
przewidzia³ takiej kombinacji. Wszystko uk³ada³o siê w miarê pomy�lnie, powoli
zaczyna³am ¿yæ rol¹ ksiê¿niczki z disneya, a moje ¿ycie erotyczne w koñcu by³o
wspó³mierne z moimi oczekiwaniami. A¿ w koñcu nadszed³ s¹dny dzieñ prawdy.
M³ody  zosta³  na  noc  u  jakiego�  kolegi  z  przedszkola,  a  babcia  potrzebowa³a
pomocy w wekowaniu  konfitur  z malin.  Zapakowa³y�my  siê we  trzy  i  poje
cha³y�my tak piêknie naiwne nie wiedz¹c jak¹ puszkê Pandory tam otworzymy.

Ca³a  zabawa  zaczê³a  siê  jak  babcia  na  samym  wej�ciu  poczêstowa³a  nas
malinami ze �mietan¹. Ró¿a zaczê³a siê krzywiæ i jak opêtana odpycha³a od siebie
miseczkê,  a  ja  jak  na  z³amanie  karku  pobieg³am  do  ³azienki  zwróciæ  obiad.
To,  ¿e  mi  siê  spó�nia³  trzy  tygodnie,  to  wiedzia³am,  aplikacja  w  telefonie
przypomina³a mi to osiem razy dziennie. Ale to, ¿e Ró¿a chyba te¿ ma jakie�
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opó�nienia, to by³o niespodziank¹ dla wszystkich, tym bardziej, ¿e te opó�nienia
to ju¿ trzeci miesi¹c trwaj¹. No i siê zaczê³o masowe odpytywanie. Kiedy, z kim
i ile razy. Ile razy dosz³am, ile razy z gumk¹, a ile tylko na tabletkach. I wtedy
wysz³o szyd³o z worka. Ró¿a od zerwania z Mi³oszem nie spa³a z ¿adnym innym
facetem. Czyli je�li wpad³a, to z Mi³oszem. I w tym momencie ja te¿ musia³am
siê przyznaæ, ¿e jak wpad³am, to z Mi³oszem. I wtedy kompletnie nieistotne sta³y
siê ci¹¿e.

Ró¿a rzuci³a siê na mnie z tymi swoimi przed³u¿anymi pazurami i dar³a siê,
jakbym jej ch³opaka odbi³a, a przecie¿ oni ju¿ od dwóch tygodni nie byli wtedy
razem. Zaczê³a co� pieprzyæ o kodeksie siostrzanym, o pieprzonej moralno�ci
i  odpowiedzialno�ci  karnej  za  cudzo³óstwo.  Matka  siê  za  g³owê  ³apa³a,
ta  co  faktycznie  by³a  najlepszym  przyk³adem  niepokalanego  poczêcia.
Ja  to  jeszcze  jak  ja,  ale  jak Ró¿a  do matury  z  brzuchem  bêdzie  podchodziæ,
to dopiero zbruka jej opiniê matki roku. A babcia jak to babcia, �mia³a siê z tego
wszystkiego,  bo  tam  u  niej  na  wojnie,  to  nie  takie  rzeczy  siê  dzia³y.
Najstraszniejsze by³o to, ¿e mnie by³o wszystko jedno. By³am z³a sama na siebie,
¿e da³am dupy w ³azience na dworcu, ¿e dopiero zaczê³am studia, a ju¿ mia³abym
i�æ na macierzyñski  i ¿e  tak naprawdê  to  ja wcale nie  jestem jeszcze doros³a,
a dzieci nie mog¹ mieæ dzieci.

Bola³o mnie wszystko. Ca³e ¿ycie p³ynê³o gdzie� obok, a ja by³am skoncen
trowana tylko na dwóch ró¿owych paskach. Tempo by³o szybkie, a jednocze�nie
czu³am,  jakby  mija³y  wieki.  By³am  przyt³oczona  odpowiedzialno�ci¹,  która
na mnie nagle spad³a. Narodziny dziecka to zapewne cudowny czas, a sama ci¹¿a
to  taki boski stan, kiedy kobieta  tyje, ale  jednak wygl¹da  tylko  lepiej  i  lepiej.
To  nie mia³o  tak  byæ.  Pierwszy  raz  to  strach,  a  nie  zegar  odmierza³ mi  czas.
W do³ku k³u³a mnie potê¿na panika, ¿e nie ja wcale nie chcê byæ matk¹ i nigdy
ni¹  byæ  nie  chcia³am. Nigdy  nie  chcia³am  te¿ wychodziæ  za m¹¿,  bo  znale�æ
wiernego mê¿a, to zjawisko granicz¹ce z cudem, realne tylko dla pruderyjnych
dziewczyn z przedmie�æ. A teraz tak nagle mia³am nosiæ w sobie dziecko typa,
którego tak naprawdê nie zna³am. Wiedzia³am, ¿e ogarnia matmê, ¿e lubi ciemne
piwo i ¿e lubi moje ciasteczka owsiane z orzechami. Ale nie wiedzia³am co go
boli, gdy p³acze co nocy, nie wiedzia³am co mu siê �ni, gdy budzi siê o trzeciej
nad ranem ca³y spocony, nie wiedzia³am co tak naprawdê czuje, gdy mnie widzi
i tak cicho mruczy na mój dotyk. Mog³am siê tylko domy�laæ, ale sam Mi³osz
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w ¿yciu mi tego nie powie, bo oboje nie traktujemy tego powa¿nie. Za to teraz
zrobi³o siê tak powa¿nie, ¿e w domu babci panowa³a z³owieszcza, grobowa cisza,
jakby co� przepowiada³a, tylko ba³a siê, ¿e nas tym skrzywdzi�

Ró¿y test by³ negatywny. Szybko dosz³a do siebie, udawa³a, ¿e w ogóle jej
to nie rusza, ¿e ma to gdzie�, czy ja z Mi³oszem jestem, czy tylko razem sypiamy.
Wiem, ¿e to by³ dla niej cios w samo serce, wiem, ¿e potem pewnie p³aka³a kilka
tygodni  w  poduszkê  i  wiem,  ¿e  ju¿  do  koñca  ¿ycia  bêdzie  siê  ba³a  zdrady.
Ale Ró¿a w³a�nie taka by³a, mia³a w sobie miliony kolców, ale jej p³atki by³y
kruche i delikatne, za delikatne jak na tak¹ siostrê jak ja. Sprawa odbicia ch³opaka
szybko ucich³a, nie wrócimy do niej pewnie a¿ do emerytury.

Mój test okaza³ siê pozytywny. Ale dziecka te¿ nie mam. Poroni³am w czwar
tym miesi¹cu ci¹¿y,  tu¿ po �piewaj¹co zdanej  sesji. Wtedy pierwszy  raz  inny
strach  mi  odmierza³  czas,  nie  zegar,  strach  o  ¿ycie.  O  ¿ycie  dziecka,  które
od  pocz¹tku  by³o  niechciane,  ale  by³o  kochane  do  ostatniej  sekundy  mikro
oddechu, które echem rozbija siê we mnie do dzi��
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Wyró¿nienie w kat. m³odzie¿y

Strach. Opowie�æ Orfeusza

Zima. Powiedzia³bym, ¿e jest to wieczór, jednak¿e wci¹¿ doskwiera mi nijakie
�wiat³o.  �wiat³o,  które  nie  daje  nadziei.  Jest  bezwarto�ciowe.  Znikomy wiatr
tylko muska moje lekko siwe w³osy, a bezlistne wierzby ko³ysz¹ siê doñ na boki,
jakby utknê³y w wiecznej pêtli tañca pozbawionego jakichkolwiek pozytywnych
emocji.  Siedzê  na  ³awce,  spalam  papierosa  i  dochodzê  do  wniosku,  ¿e  sam
równie¿ znajdujê siê w tej pêtli. Jednak¿e ja nie tañczê. Ja po prostu upad³em,
a w tym przypadku dane jest mi tylko podziwiaæ tancerzy zza kurtyny. Odgrywam
bezkrwist¹ rolê w tym ca³ym przedstawieniu, którym jest ten jak¿e marny �wiat.
Jednak  te wszystkie kruki, które zasiadaj¹ na ga³êziach,  to  tak zwana  rodzina
daj¹ca wsparcie wystêpuj¹cym. Wieczna widownia, g³o�ne oklaski. To wyja�nia
w³a�nie, sk¹d te wierzby maj¹ tyle energii na tak zjawiskowe ruchy. Ja nie mam
widowni,  tote¿  potrafiê  jedynie  bezczynnie  siedzieæ  na  ³awce  i  komentowaæ
w my�lach wszystko to, co mnie otacza. Odwagi mi brakuje na przemówienia.
Nie mam kibiców, niczego nie mam. Mój czas ju¿ dawno siê zatrzyma³, ale wci¹¿
siwiejê, co wydawaæ siê mo¿e absurdem. Kiedy spogl¹da³em w lustro, ciekawe
my�li mi przychodzi³y do g³owy:  �A co  jak  to  stres?�. Duma³em  i duma³em,
ale lata swoje te¿ mam. Nigdy nie odrzuci³em tej opcji, jednak teraz i tak ka¿de
moje zmartwienie odesz³o. Odesz³o, jak ten tymczasowy powiew, jak te kruki
z ga³êzi czy wszystko inne, co by mnie jeszcze chcia³o do ¿ycia zachêciæ. Kiedy
to  w³a�nie  mój  ostatni  papieros  siê  wypali³,  nasz³y  mnie  melancholijne
wspomnienia, a wraz z nimi uda³o mi siê ujrzeæ kilka p³atków �niegu, spadaj¹cych
z nieba. One te¿ tañcz¹, ale ich sztuka poruszy ka¿dego, kogo dotkn¹. Tak siê
sk³ada, ¿e kiedy jedna �nie¿ynka upad³a mi na d³oñ, moje wszystkie wspomnienia
uderzy³y z ogromn¹ si³¹, a ja, jako przegrany, obroniæ siê przed nimi nie mog³em�

To by³ pocz¹tek wiosny. Wyszed³em wtedy na balkon, aby sprawdziæ, czy
nikt nie zastawi³ mi  samochodu. Poranki na balkonie by³y  jak dar od bogów.
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Delikatne promienie s³oñca, ciep³a kawa, a popielniczka nigdy nie by³a u¿yta.
No i ona, moja wspania³a ¿ona, Annika.
Jej u�miech w zupe³no�ci wystarczy³, aby dzieñ sta³ siê cudowny. Niczego do
szczê�cia nie potrzebowa³em. Siedzia³a ze mn¹, odziana w swój b³êkitny szlafrok,
a jej d³ugie blond w³osy zawsze mia³a spiête w lu�ny warkocz. Nigdy nie by³em
tak szczê�liwy, jak przy niej.

 �  Gavrill, nie wola³by� wypiæ herbaty? Jak¿e nudna jest ta czarna kawa, serca
mi twojego szkoda  �  powtarza³a do�æ czêsto.

Mia³a  racjê.  Zawsze  mia³a.  Ta  kawa  nie  dzia³a³a,  jak  powinna.  Zamiast
odczuwaæ przyrost energii, wiedzia³em, ¿e zatracam siê bardziej w uzale¿nieniu
od kofeiny. Jednak �wiat z Annik¹ nie by³ nudny. Wspólnie siê �miali�my ka¿dego
poranka,  a  jej  towarzystwo  by³o  najlepszym  lekiem  na  ka¿de  zmartwienie.
I  to  w³a�nie  dziêki  mojej  ¿onie  te  poranki  na  balkonie  by³y  cennym  darem.
Bez niej ten balkon by³by tylko balkonem, a popielniczka, mog³aby byæ wiecznie
wype³niona. Mieli�my wtedy jeszcze stare mieszkanie, z którym by³y do�æ spore
problemy. Czêsto pada³o ogrzewanie, a s¹siedzi z roku na rok stawali siê coraz
g³o�niejsi i bardziej natarczywi. Dlatego ja, jako i¿ by³em �bohaterem domu�,
znalaz³em nam kamienicê, w której nasze ¿ycie zmieni³oby siê o sto osiemdziesi¹t
stopni.  Bez  zawahania  siê  podjêli�my  decyzjê  o  kupnie  i  kilka  dni  pó�niej
rozpoczêli�my przeprowadzkê. Spanie na kartonach i jednym, trochê zniszczonym
materacu,  by³o  dla  nas  wyzwaniem,  gdy¿  nie  mieli�my  zamiaru  wracaæ  do
naszego  poprzedniego mieszkania  i  wys³uchiwaæ  skarg  by³ych  ju¿  s¹siadów.
Tak  tworzy³y  siê  w³a�nie  wspólne  i  piêkne  wspomnienia,  za  które  nie
wymieni³bym niczego.

Naszym  ulubionym  jednak  zajêciem  by³o  dekorowanie  jednego,  bardzo
wa¿nego pokoju.
       Otó¿ moja urodziwa ¿ona by³a w ci¹¿y. Mieli�my mieæ córkê, a ja jako �wie¿o
upieczony  ojciec  dokonywa³em  wszelkich  starañ,  aby  ona  czu³a  siê  dobrze,
czy ¿eby nie mia³a problemów w funkcjonowaniu. Mo¿na uznaæ, ¿e spe³nia³em
ka¿d¹ jej zachciankê.

I  tak  w³a�nie  mija³y  nam  miesi¹ce,  a¿  w  koñcu  kartony  zniknê³y,  a  my
mogli�my pozwoliæ sobie na spanie w normalnych warunkach. Ciep³o, które nas
otacza³o, nie pochodzi³o z ogrzewania, ale mia³o swoje �ród³o w Annice. Tak jak
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ja by³em wiecznie zimny, tak ona sprawia³a, ¿e topnia³em. Pokoik córki równie¿
by³ skoñczony. My, jako dumni rodzice tylko czekali�my na ten wielki dzieñ.
Wspólne  kupowanie  ubranek  dzieciêcych,  zabawek,  nawet  ma³ych  miseczek
dla dziecka! Nachodzili�my siê, ale ¿adne z nas nie narzeka³o. Ka¿dy taki dzieñ
�wiêtowali�my wspólnym tañcem na tarasie, który zosta³ przeze mnie o�wietlony
lampionami. Tych chwil nigdy nie zapomnê. Koj¹cy dotyk kochanej osoby przy
mojej skórze, czu³em siê bezpiecznie. Czu³em siê kochany i potrzebny jak nigdy
przedtem. Nie mam s³ów, aby móc opisaæ jak szczê�liwy by³em w tych chwilach.
Jedyne  co  pragnê  powiedzieæ  to:  �Kocham  ciê,  moja  ¿ono,  kwiecie  mój
najpiêkniejszy,  roztapiaj¹cy  promieniu  s³oñca,  najcenniejszy  ze  skarbów  tego
�wiata�, ale nigdy tego nie powiedzia³em.

Dla  takich  chwil  chêtniej  rano  wstawa³em,  aby  móc  zrobiæ  wykwintne
�niadanie dla naszego duetu, które niebawem przemieni siê we wspania³e trio.
Jedzenie do ³ó¿ka, czytanie w nim porannych gazet i s³uchanie radia by³o bardziej
uzale¿niaj¹ce od tej czarnej kawy, któr¹ swoj¹ drog¹ pozostawi³em wraz ze starym
mieszkaniem. Zapomnieæ nie da siê równie¿ chwil, w których mog³em poczuæ
kopniêcia w³asnego dziecka. Jako doros³y cz³owiek, z ka¿dym takim delikatnym
uderzeniem, cieszy³em siê  jak ma³y szkrab, który w³a�nie otrzymuje od matki
s³odycze, lub jak kto�, kto wygra³ na loterii. Prawdê mówi¹c, ja wygra³em na tej
loterii, ale nie zdoby³em pieniêdzy, a szczê�cie, którego potrzebowa³em ca³e ¿ycie.
Nie mia³em w nim ³atwo.

Nigdy jednak nie my�la³em, ¿e kiedykolwiek doznam czegokolwiek innego
ni¿ pustka, z któr¹ ¿y³em od dzieciñstwa. Pustka, która mnie kiedy� wype³nia³a,
momentami by³a przydatna. Wiadomo, nie prze¿ywa³em niektórych wydarzeñ
jak wiêkszo�æ osób. Mi³o�æ by³a  tematem, którego nie  by³em w  stanie  poj¹æ.
To  jak  inni  p³akali  poprzez  odrzucenie,  jak  siê  k³ócili w  zwi¹zkach,  by³o mi
ca³kowicie  obojêtne.  Nie  pragn¹³em  takiego  uczucia,  bo  by³em  przekonany,
¿e do niczego dobrego mnie to nie doprowadzi. Có¿, tê pustkê wype³ni³a osoba,
na któr¹ natrafi³em ca³kiem przypadkowo.

Kiedy zobaczy³em Annikê pierwszy raz, od razy poczu³em od niej to ciep³o.
Cieszy mnie  fakt,  i¿  pomimo  tak  ciê¿kiej  drogi w poznawaniu  jakichkolwiek
uczuæ,  skoñczy³o  siê  na  tym,  ¿e  s³ucham bicia  jej  serca. Nie ma  piêkniejszej
muzyki dla mych uszu. Oby to ona nigdy nie przesta³a graæ. Uwieczniali�my te¿
wiele  chwil,  robi¹c  sobie wspólne  zdjêcia  aparatem,  który  swoj¹  drog¹  uleg³
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zniszczeniu przez jedn¹ z sesji podczas ulewy. Kto by pomy�la³, ¿e moje buty
oka¿¹ siê tak niezdolne do pracy na �liskiej ulicy? Jednak¿e i tak dobrze siê przy
tym  bawili�my.  Budowanie  wspomnieñ  to  rewelacyjne  uczucie.  Jednak  nie
wszystko, co piêkne ma dobre zakoñczenie.

Pewnego  poranka,  Annika  obudzi³a  siê  z  niewyobra¿alnymi  bólami.
Wiedzia³em, ¿e jestem bezsilny, a kajdany przykuwa³y mnie do jej wij¹cego siê
z cierpienia cia³a. Zamar³em. Ona krzycza³a, wo³a³a o pomoc. Ja nic nie zrobi³em.
Strach mnie parali¿owa³ od najmniejszych palców u stóp po uda, d³onie,  rêce
i  mowê.  Obezw³adni³  mnie  ca³kowicie.  Us³yszawszy  swe  imiê  po  raz  pi¹ty,
pobieg³em w koñcu po telefon i wezwa³em pogotowie. Do momentu przyjazdu
karetki, stara³em siê byæ przy niej i pomóc. Tak jak wcze�niej irytowa³y mnie
d�wiêki  syren,  tak  teraz  tylko  ich  wyczekiwa³em.  Wyczekiwa³em  ich  jak
zmartwychwstania Boga, jak narodzin w³asnego dziecka. I sta³o siê. Przyjechali,
ale ja musia³em jechaæ za nimi samochodem�

Nie s¹dzi³em, ¿e stanê siê ojcem tak szybko. Po dotarciu do szpitala nadal
oszo³omiony zapyta³em o salê, w której obecnie znajduje siê Annika. Od razu
pogna³em we wskazane miejsce  z  u�miechem na  twarzy,  ale  kiedy  dotar³em,
nie s³ysza³em p³aczu córki. Nic nie s³ysza³em. Ta cisza by³a og³uszaj¹ca. Cisza,
która wy¿era³a mnie od �rodka, która zasia³a we mnie nasionko, a wyrwaæ siê go
ju¿  nie  da³o.  Przyszed³  lekarz.  Zosta³em  zapytany  o  dane,  odpowiedzia³em.
Odpowiada³em z t¹ nadziej¹ i b³yskiem w oku, która przy�wieca ka¿demu g³êboko
wierz¹cemu mê¿czy�nie, ze z jego rodzin¹ wszystko ok. Odpowiada³em nadal
z  pozytywnym  nastawieniem.  Kiedy  oznajmiono  mi,  ¿e  moja  ¿ona  urodzi³a,
ucieszy³em  siê,  jednak  równocze�nie  zdziwi³em  informacj¹  o  tak  szybkim
porodzie.  Jedyne czego ¿a³owa³em  to braku mo¿liwo�ci bycia przy niej w  tej
w³a�nie chwili. Z moich ust wydobywa³y siê w kó³ko te same pytania: �Gdzie
jest moja ¿ona?�, a ja czu³em, jak wszystko, co mnie otacza, mêtnieje. Czu³em
coraz wiêkszy strach, jakby na sta³e zago�ci³ w moim sercu i powoli opanowywa³
kolejne me organy. Przez rozmowê z lekarzem bardziej siê nasili³, a ja nie mog³em
go ju¿ okie³znaæ. Mój wzrok zawiesi³ siê na tak samo ponurej pielêgniarce, która
opuszcza³a jeden pokój, co to ca³e miejsce. Nie powiedzia³a ona nic. Tylko ja nie
by³em w stanie powstrzymaæ s³ów, które wrêcz wylewa³y siê z mych ust. Doktor
jedynie spojrza³ w moje oczy. Jego wzrok by³ pozbawiony jakichkolwiek emocji.
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By³  zimny,  a  ja  poczu³em  nag³y  dreszcz  na  ciele.  Otrzyma³em  odpowied�
na zniecierpliwione pytania. Poroni³a. Moja ¿ona poroni³a!

Nic ju¿ nie mówi³em. Zamar³em, a szczêka mi opad³a, nie by³em w stanie
przetrawiæ tych wszystkich informacji. Nagle upad³em na kolana, a blady sta³em
siê,  jak  te  przyt³aczaj¹ce,  szpitalne  �ciany. Ostatecznie  strach wbi³ mi  strza³ê
w serce i odszed³, pozostawiaj¹c po sobie jedynie zgorzknia³e emocje. Mój umys³
zalany by³ mas¹ pytañ, na które do dzi� nie znam odpowiedzi. Uda³o mi siê wstaæ
i chwiejnym krokiem powêdrowa³em do pomieszczenia, w którym by³a Annika.
Pozwolono mi siê    z ni¹ zobaczyæ, tote¿ kiedy stan¹³em przy niej, jej blada cera,
sine usta, obola³e cia³o i roztrzepane w³osy sprawi³y, ¿e momentalnie moje oczy
zala³y siê ³zami. Te nasze wspólne chwile przelecia³y mi przed oczami, nie by³em
w stanie ich siê pozbyæ, a przez nie to wszystko bola³o jeszcze bardziej. Upad³em
na  kolana  ponownie  i  nie wierzy³em w  to wszystko.  Liczy³em,  ¿e  oka¿e  siê
to  z³ym  snem, koszmarem po¿eraj¹cym umys³,  z³¹  drog¹,  pomy³k¹. Niestety,
upad³em  na  ziemiê  i  to  do�æ  mocno.  By³em  przy  niej  ca³y  ten  czas.
Nie zostawia³em jej na sekundê. Nie chcia³em. Nie mog³em.

Po kilku dniach, kiedy j¹ wypisali ze szpitala, wrócili�my do domu, ale nie
do nowej kamienicy, a do tego starego, z irytuj¹cymi s¹siadami. Szczê�ciem by³o
to, ¿e akurat nasi �wrogowie� wyjechali na urlop. Mo¿e zwiastuje  to w³a�nie
nowy,  a  przede  wszystkim  dobry  pocz¹tek?  O  niczym  innym  marzyæ  ju¿
nie mog³em. Tak wiêc by³ to lepszy start. Pomijaj¹c fakt, ¿e mieszkali�my znów
w starym mieszkaniu, bo w nowym uderzaj¹ wspomnienia, które g³ównie wi¹¿¹
siê z dzieckiem, zmagali�my siê z wieloma problemami. Annika g³ównie le¿a³a
w  ³ó¿ku.  Pogr¹¿y³a  siê  w  depresji,  a  ja  nie  potrafi³em  jej  udzieliæ  pomocy.
Za ka¿dym razem po ujrzeniu w³asnej postury w lustrze, widzia³em tylko bezsilne
cia³o. Nigdy nie porównywa³em w³asnego bólu do tego, jakiego odczuwa³a moja
¿ona. Po prostu k³ad³em siê za ni¹ i obejmowa³em od ty³u, aby czu³a, ¿e ja nadal
jestem. ¯e serce, które ona poruszy³a, bije nadal. Tym sposobem minê³o kilka
miesiêcy.  Razem  chodzili�my  na  terapie,  ja  pracowa³em  w  domu,  aby  nie
rozdzielaæ siê z ukochan¹. Z biegiem czasu by³o u nas coraz lepiej. Kupi³em nam
rowery, wiêc wspólnie wybierali�my  siê  na wspólne podró¿e po parkach  czy
miastach noc¹. Czuli�my siê razem szczê�liwi. Do kamienicy nadal posiadali�my
klucz, ale nie chcieli�my tam, na razie wracaæ. Jedyne czego potrzebowali�my
to  samych  siebie.  Pomijaj¹c  fakt,  ¿e  je�dzili�my  na  tych  rowerach,  Annika
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polubi³a ³¹ki. Tak wiêc chodzili�my na nie wspólnie, aby móc roz³o¿yæ czerwony
koc i zje�æ co� dobrego w�ród gêstej trawy i �piewów ptaków. Czuli�my, ¿e znów
¿yjemy.  Niekiedy  sam  te¿  wychodzi³em.  By³y  to  g³ównie  pó�ne  wieczory.
Zawsze  stawa³em  na  �rodku  o�wietlonej  i  do�æ  ruchomej  ulicy  i  duma³em.
Zdawa³o mi siê, ¿e dreszcz na plecach powoduje powiew wiatru, a ga³êzie drzew
ko³ysz¹ siê na boki. Ciep³o i miêkko�æ trawy otula³a mnie od stóp po czubek
g³owy, a ja sam chcia³em siê w niej zanurzyæ i spêdziæ w niej ca³y swój marny
¿ywot.  Czu³em  siê  bezpiecznie,  jakbym  by³  otoczony  stadem  owiec,  lecz
brakowa³o jeno pasterza. Tylko czemu ten dreszcz przynosi �wiadomo�æ, ¿e nie
jestem  sam?  Czemu  ten  wiatr,  to  tylko  oddechy  innych  ludzi,  a  drzewa
to  zwyczajne  lampy  nocne,  których  rozleg³e  ga³êzie  przeistaczaj¹  siê
w  pomarañczowy  i  nie  zawsze  sprawny  odcieñ  lekkiego  �wiat³a?  Ta  jak¿e
przyjemna  trawa  przerobi³a  siê  w  zimny  i  twardy  beton,  a  kwiaty  sta³y  siê
wystaj¹cymi, a tak¿e podstêpnymi kamieniami. Strumienie natomiast s¹ ju¿ tylko
zwyk³¹  dziur¹ w  drodze wype³nion¹  brudn¹ wod¹.  Poczucie  bezpieczeñstwa
zanika,  ginie  jak  wiêkszo�æ  ludzi  w  t³umie. Milion  spojrzeñ  w moj¹  stronê,
nic  tylko  i�æ przed siebie, ale nie chcê. Nie mogê, bowiem zanurzony  jestem
w tej jak¿e myl¹cej i gêstej trawie. Otaczaj¹ mnie owce, jednak niektóre tylko
zgrywaj¹ pozory. Zdradzieckie zêby i pazury, chêæ mordu i zniszczenia ukazuj¹
siê  tylko, kiedy siê oddalê. Wiem, ¿e  jak skrêcê, nie  tam, gdzie  trzeba, owca
sprawi,   ¿e spirale i kwadraty bêd¹ ostatni¹ rzecz¹, któr¹ zobaczê w moim ¿yciu.
I stado tak chodzi, a w nim ukryte z³o. Nie ma pasterza. S³yszê p³acz dziecka,
krzyk  kobiety.  Po³¹czenie  to  wywo³uje  strach,  który  stopniowo  siê  nasila.
Zza rogu pod migaj¹cym �wiat³em rozgrywa siê sprzeczka, a ja id¹c �lepo w ich
stronê, jeszcze bardziej siê gubiê. Przyci¹ga mnie tajemnicza woñ wydobywaj¹ca
siê z szeroko otwartych drzwi. Kusi pie�ni¹ i barw¹. Nozdrza parali¿uje odór
trunków, a uszy obci¹¿one s¹ niezrozumia³ym dla mnie jêzykiem. Postawiê krok,
a paszcza siê zamknie, poch³aniaj¹c me cia³o bardziej ni¿ ta trawa. Z tego miejsca
ju¿ nie bêdzie odwrotu. Bêdê w nim sta³, jak z kul¹ u nogi i to jest pewne. Jednak
czemu nadal stojê na tym �rodku? Czemu wci¹¿ siê lêkam? Pragnê pozostaæ tym,
który  nie  ucieka  przez  krople  deszczu,  a  �mieje  siê  z  tych,  co  strachem  s¹
przepe³nieni. Ale ten strach ju¿ trafi³ we mnie sw¹ strza³¹. On po prostu zawsze
przy mnie bêdzie, a to, ¿e z ¿on¹ bêdê szczê�liwy, nic nie zmieni. Nadal czujê
jej ból w byæ.
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Z biegiem czasu przerwa³em swoje wypady na miasto, bo stan Anniki by³
jeszcze  lepszy,  dlatego  ona  pragnê³a  spêdzaæ  go  jak  najwiêcej  ze  mn¹.
Nie sprzeciwia³em siê, ale po kryjomu zacz¹³em paliæ papierosy. Oczywi�cie,
¿e  to siê wyda³o, gdy¿  ich woñ  jest wrêcz wyczuwalna z dalekiej odleg³o�ci.
Przesta³em  wiêc  i  powróci³em  do  kofeiny.  Z  uzale¿nienia  na  uzale¿nienie,
a¿  szkoda  mówiæ  cokolwiek.  Czasami  moja  ¿ona  bywa³a  bardzo  os³abiona.
Zaopatrzyli�my  siê w  odpowiednie  leki,  aby mog³a  normalnie  funkcjonowaæ
i ograniczyli�my nasze wycieczki rowerowe. S¹siedzi wrócili ju¿ dawno, ale my
nie przejmowali�my siê ich gadaniem na nasz temat. Oczywi�cie, ¿e nie podoba³o
im siê to jak zmieniamy mieszkanie i czasem nawet ha³asujemy, ale oni sami nie
widz¹  tego,  jak  g³o�ni  potrafi¹  byæ.  Có¿,  przywykli�my  do  tego.  Po  kilku
zas³abniêciach Anniki uznali�my, ¿e czekaæ nie mo¿emy i od razu udali�my siê
do lekarza. Ja zniecierpliwiony czeka³em ca³y czas. Zaciskaj¹c szczêkê, czuj¹c
mrowienie  na  twarzy.  Wiedzia³em,  ¿e  strach  powróci³,  a  nasila³  siê  on  jak
wcze�niej. Ka¿da sekunda zamieniona w lêk odmierza³a z wiêkszym bólem dla
mnie.  Im  d³u¿ej  czeka³em  na wyniki,  tym  bardziej  siê  ba³em,  a wiedzia³em,
¿e to do niczego dobrego nie prowadzi.

W koñcu siê dowiedzia³em a dowiedzia³em siê czego� tak samo bolesnego,
jak poprzednio. Zapyta³em w my�lach Boga, co ja uczyni³em �le? Czemu spotyka
mnie taki los? Równie¿ przesz³a mi do g³owy my�l, czemu pytam o to Boga?
Nigdy  w  niego  nie  wierzy³em.  Czy  to  w³a�nie  tak  dzia³aj¹  szpitale?  Kiedy
cz³owiek kona w najwiêkszej rozpaczy i zgorszeniu, pyta siê kogo� w kogo nawet
nie wierzy o rady? Jestem przekonany, ¿e nie tylko ja tak mam. Tak jak na co
dzieñ o nim nie pamiêtam,  tak teraz mój umys³ by³ przepe³niony modlitwami
o dobro dla mojej ¿ony. Z jednej strony zdawa³em sobie sprawê, ¿e nic mi to nie
da,  jednak¿e  nie  mog³em  tego  uciszyæ.  Znów  by³em  bezsilny,  nigdy  nie
przestawa³em  byæ.  Annika  ma  guza,  a  tu  nawet  moje  objêcia  nie  pomog¹.
Nie wyrzuc¹ z jej organizmu tego z³a, nawet gdybym móg³ nim przesi¹kn¹æ.

Tak wiêc  znów  czeka³em.  Czeka³em  na  to,  a¿  bêdzie  ona mog³a  opu�ciæ
te mury szpitalne. W domu sytuacja wygl¹da³a jak wcze�niej jak po pierwszej
wizycie w szpitalu. Ten depresyjny stan utrzymywa³ siê do�æ d³ugo i zdawa³em
sobie  z  tego  sprawê,  ¿e  nie  odejdzie  tak  szybko.  Postanowi³em  w  wolnych
chwilach  tworzyæ  obrazy,  a  na  nich  uwiecznia³em  swoje  odczucia,  swoje
prze¿ycia. Te malowid³a by³y tylko dla nas, nikt  inny ich zobaczyæ nie móg³.
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Annika proponowa³a mi  ich sprzeda¿, a  ja przeje¿d¿aj¹c d³oni¹ po p³ótnie
odpowiedzia³em, ¿e historii tych ujêæ nikt nie zdo³a poj¹æ, bo tylko my odczujemy
ból  z  nimi  zwi¹zany. Za ka¿dym  razem na moje  s³owa, Annika odpowiada³a
u�miechem. Dodam te¿, ¿e nie mia³a ona ju¿ swoich piêknych blond w³osów.
Na g³owie nosi³a b³êkitn¹ chustê, ale ja nadal dostrzega³em w niej piêkno. Moje
uczucia do niej nigdy siê nie zmieni³y i nie zmieni¹.

I tak znów minê³y miesi¹ce. Moja ukochana chodzi³a na terapie, na leczenia,
a ja zawsze jej towarzyszy³em. Jej stan zdrowotny poprawi³ siê, a ona czu³a siê
szczê�liwa. Zarazi³a mnie swym szczê�ciem, bo jednak zawsze mia³em j¹ blisko
siebie. Postanowili�my podró¿owaæ wiêcej. Odwiedzili�my jej rodziców, wypo
czywali�my w ró¿nych hotelach. Stara³em siê robiæ wszystko, co w mojej mocy,
aby jej u�miech nigdy nie schodzi³ z twarzy. Kiedy byli�my w domu, ona czêsto
sama gdzie� wychodzi³a i za ka¿dym razem mówi³a, ¿e niebawem siê dowiem,
co to za niespodzianka. Moje serce bi³o mocniej, a ja odczuwa³em ciep³o, jakiego
dawno  nie  doznawa³em. Mieli�my  te¿  bardziej  intymne  chwile,  z  których  na
zawsze zapamiêtam dotyk jej delikatnych ust na moich. Czu³em siê jak we �nie,
z którego nie chcê siê wybudzaæ. Niech on trwa wiecznie, je�li ¿ycie poza nim
to  jeden  wielki  koszmar.  Nasze  serca  bi³y  wspólnie,  w  tym  samym  rytmie.
Ma  ulubiona muzyka  znów  dociera³a  do mych  uszu,  a  z wie�ci¹,  ¿e Annika
wyzdrowieje i wygra z chorob¹ czu³em siê jeszcze lepiej. Razem nam siê uda³o
przez to przej�æ, a moja ¿ona codziennie wykazywa³a siê ogromn¹ si³¹ i odwag¹.

Z moich oczu polecia³y ³zy, ale by³y one spowodowane szczê�ciem. Kocham
moj¹ ¿onê i nigdy nie przestanê.

Po kilku tygodniach jej nag³e wyj�cia z domu znacznie siê nasili³y. Nie czu³em
zazdro�ci,  a  raczej  ciekawo�æ  to  by³o  co�,  co  nie  pozwala³o  mi  momentami
normalnie funkcjonowaæ. Nie podejrzewa³em jej o zdradê, o jakie� nielegalne
spotkania,  ale  do  g³owy  mi  nie  przychodzi³o,  co  ona  mog³a  kombinowaæ?
Wiêc my�la³em. My�la³em  tak d³ugo,  a¿  dotar³o  do mnie,  ¿e w moim kubku
do kawy jest tylko ciep³e mleko. No tak, razem ze z³ymi chwilami odesz³o moje
uzale¿nienie  od  kofeiny. Kajdany,  które  ca³y  czas mia³em  na  sobie,  równie¿
zniknê³y. Czu³em siê wolny, a jednocze�nie odczuwa³em chêci do krzyku. Krzyku
rado�ci  ze  zwyciêstwa.  Wieczorami  ponowili�my  tañce  na  naszym  starym
balkonie, a w wolnych chwilach, mimo ha³asu i skarg s¹siadów, urz¹dzali�my
sobie  karaoke. Moje  obrazy  nie  wygl¹da³y  tak  smutno,  jak wcze�niej.  Teraz
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znacznie siê ró¿ni³y, poniewa¿ kwiaty, które rysowa³em kwit³y, a nie usycha³y.
Kwit³y  jak  ka¿dy  nasz  wspólny  dzieñ.  Czuli�my,  ¿e  ¿yjemy  na  nowo.
¯e wy³onili�my siê z popio³u i mo¿emy cieszyæ siê sob¹ ju¿ na zawsze. Ja mog³em
powróciæ do normalnej  pracy,  a Annika  zostawa³a  sama w domu. Normalnie
funkcjonowali�my.

Znów up³ynê³o kilka miesiêcy. Nadszed³ okres jesieni, z ni¹ zwi¹zane ró¿ne
�wiêta,  które  uwielbiamy. Nie ma  nic  lepszego  ni¿ wspólne  przebieranie  siê
w  stroje  z  okazji  �wiêta  strachów,  zajadanie  siê  s³odko�ciami  i  ogl¹danie
strasznych filmów. Chcia³bym, aby by³o tak ju¿ zawsze. Kiedy powróci³ tydzieñ
ciê¿kiej  pracy,  a  z  nim  okres  �wi¹teczny,  codziennie  wraca³em  do  domu
szczê�liwy,  ¿e  ujrzê  moj¹  ukochan¹.  Ka¿dego  dnia  wita³a  mnie  u�miechem
i  przyrz¹dza³a  mi  ciep³¹  herbatê  na  odprê¿enie.  Podczas  pobytu  w  pracy
z niecierpliwo�ci¹ czeka³em na powrót do domu. Pewnego razu, nie zasta³em
w nim nikogo. Poczu³em delikatny powiew we w³osach. By³ to strach, który znów
mnie  dopad³.  Zaczê³o  siê  odliczanie.  Zadzwoni³em  do  niej,  jednak  jedyne
co  us³ysza³em  to  informacja  o  wy³¹czonym  telefonie.  Z  nerwów  chodzi³em
po ca³ym mieszkaniu, dzwoni³em i pisa³em do znajomych, do rodziny, nawet
do s¹siadów zapuka³em. Nikt niczego nie wiedzia³. Zapali³em papierosa.
       W momencie, w którym siê wypali³, otrzyma³em telefon. Dzwonili ze szpitala,
mam siê tam natychmiastowo zjawiæ. Kolejny raz zamar³em. Poczu³em ch³ód,
przegrywa³em  ten  wy�cig  ze  strachem.  Wiedzia³em,  ¿e  zaraz  co�  z³ego  siê
wydarzy,  bo  im  bli¿ej  tego  szpitala  by³em,  tym  bardziej  by³em  przera¿ony.
Wbieg³em do �rodka. Kazano mi czekaæ na korytarzu. Wyszed³ lekarz, jeden,
drugi.  Byli  jakby w  po�piechu.  Z mych  ust wydostawa³y  siê  te  same  s³owa,
co wcze�niej. Uda³o mi siê ujrzeæ j¹ przez szybê w drzwiach. Le¿a³a pod³¹czona
do ró¿nych urz¹dzeñ, a  ja bez zawahania siê, wszed³em do �rodka. Pamiêtam
do dzi�  jej spojrzenie w moj¹ stronê. Nigdy nie by³a  tak s³aba,  jak  tego dnia.
U�miechnê³a  siê  do  mnie,  ja  podbieg³em,  aby móc  z³apaæ  j¹  za  rêkê.  Jeden
z lekarzy odci¹gn¹³ mnie, skierowa³ do drzwi. P³acz i wyrywanie siê na nic siê
nie zda³o.

 � Annika! Annika!  � krzycza³em.
By³em g³o�ny, a moje policzki sta³y siê mokre. Kolejny raz nic nie mog³em

zrobiæ.  Podano mi  �rodki  uspokajaj¹ce,  ale  nie  czu³em  siê  ani  trochê  lepiej.
Pustka, której dawno siê pozby³em, zaczê³a na nowo mnie wype³niaæ. Siedzia³em
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tak  na  tym  korytarzu  przez  ca³¹  noc.  Ca³y  czas  b³agaj¹c,  aby  ona  mog³a
to  prze¿yæ.  Nad  ranem  zjawi³a  siê  pielêgniarka.  Powiedzia³a,  ¿e  mogê  siê
zobaczyæ z ¿on¹, tote¿ od razu to uczyni³em. Annika spa³a, ja cicho podszed³em
do  jej  ³ó¿ka  i  klêkn¹³em przy niej. Delikatnie uj¹³em  jej  d³oñ,  nie mog³a ni¹
ruszyæ. Otworzy³a oczy i skierowa³a je w moj¹ stronê.

 �  Dlaczego p³aczesz, Gavrill?  � zapyta³a cicho. � Dziêkujê, ¿e nie zostawi³e�
mnie nigdy i mog³am spêdziæ tak piêknie moje ostatnie miesi¹ce ¿ycia  �  doda³a.

Nie wiedzia³em  co  odpowiedzieæ. Najdro¿sza mi  osoba  umiera  na moich
oczach.

 �  Niestety, przegra³am, ale razem i tak wygrali�my. Zawsze wygrywali�my,
kochanie  mówi³a za³amuj¹cym siê g³osem. Nie przestawa³em p³akaæ, ona nie
przestawa³a siê u�miechaæ. Nawet je�li wiedzia³a, ¿e to jej ostatnie minuty, nadal
sprawia³a, ¿e odczuwa³em od niej ciep³o, pomimo tego, ¿e jej skóra by³a ch³odna.

 � Proszê, pójd� do naszego nowego mieszkania. Poszukaj dobrze, zrób to
dla  mnie,  Gavrill    �  po  tych  s³owach  zaczê³a  kaszleæ.  Lekarze  znów  mnie
odci¹gnêli, zabrali z sali, a moj¹ ukochan¹ usi³owali uratowaæ. Znów czeka³em,
zap³akany, zdenerwowany. By³em rozdra¿niony faktem, ¿e  to wszystko zaraz
mo¿e siê skoñczyæ, ¿e  ja mam te kajdany. Nic nie by³em w stanie zrobiæ. Po
godzinach czekania nie mog³em ju¿ jej zobaczyæ. Nie zd¹¿y³em powiedzieæ jej,
jak bardzo  j¹ kocham. Mimo i¿ czu³em to w sercu, dopiero po  takiej  tragedii
u�wiadomi³em sobie, jak rzadko jej mówi³em takie rzeczy. Nawet je�li ona o tym
wiedzia³a, to i tak wini³em siebie za bycie w ciszy.

�Min¹³ miesi¹c od pogrzebu. Jest nowy rok, a ja wci¹¿ siedzê na tej ³awce.
Mój p³aszcz wype³niony jest paczkami papierosów, kawa z dnia na dzieñ smakuje
jeszcze gorzej, a ja tak jak dawniej nic nie czujê. Chc¹c wyci¹gn¹æ now¹ paczkê,
natrafi³em na klucz do nowego mieszkania. Przyjrza³em mu siê z ka¿dej strony
i poczu³em nag³y ucisk w sercu. Musia³em tam pobiec, bo przez ten ca³y czas
by³em  tchórzem. Ci¹gle  nim by³em, wiêc  to  nic  nowego. Kiedy  dotar³em na
miejsce, nerwowo wszed³em do �rodka, rozgl¹daj¹c siê po wszystkich k¹tach.
Widzia³em  nasze  wspólne  chwile,  jakby  mi  siê  film  przed  oczami  w³¹czy³.
No  i by³  ten  jeden pokój. Pokój naszej córki. Postanowi³em zajrzeæ do niego
i zobaczy³em w nim wiele nowo�ci, nad którymi ca³y ten czas pracowa³a moja
¿ona. Oczy me jednak zatrzyma³y siê na czym� do�æ wyró¿niaj¹cym. By³a to
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ma³a,  sztuczna  choinka,  która  sta³a  tu¿  obok  ko³yski.  Pod  ni¹  znajdowa³  siê
malutki  prezent,  a  na  nim  kartka.  Na  niej  napisane  by³o  moje  w³asne  imiê.
Otworzy³em pude³ko. W nim znajdowa³ siê pozytywny test ci¹¿owy, a z nim
kolejny kawa³ek papieru. Moje �lepia sta³y siê szklane. Przeczyta³em ten li�cik,
a by³ on od Anniki: �Drogi mê¿u, tak wiele Ci zawdziêczam. Pomimo choroby,
nadal by³e� ze mn¹, ci¹gle dostarcza³e� mi u�miechu, nowych wra¿eñ i rado�ci.
Nikogo tak dobrego mieæ przy sobie nie mog³am. Cieszê siê, ¿e mamy szansê na
kolejne  dziecko.  Bêdzie  to  córeczka!  Zawsze  chcia³e�  tak¹  mieæ.  Piêkna
dziewczynka, która ma wspania³ego i silnego tatusia, o którym ka¿dy mo¿e �niæ.
Zawsze nas obronisz, zawsze staniesz po naszej stronie i nigdy nie zawiedziesz.
Kocham ciê, Gavrill i nigdy nie przestanê, a moja dusza na zawsze pozostanie
przy tobie. A teraz wracaj do domu, bo czekam tu na ciebie z herbat¹!�.

Upad³em  na  kolana.  Zacz¹³em  p³akaæ,  nie  wiedzia³em,  ¿e  Annika  by³a
w ci¹¿y. Krzycza³em jej imiê, a kiedy minê³y godziny, otrz¹sn¹³em siê i powró
ci³em do mieszkania. Zasta³em tam otwarte okno, przez które dosta³ siê delikatny
wiatr. Musn¹³ on me policzki, jakby odgarnia³ mi ³zy. W tej chwili niczego tak
nie pragn¹³em, jak obecno�ci mojej ukochanej osoby. Po³o¿y³em siê na ³ó¿ku
i skuli³em, przytulaj¹c do siebie jej b³êkitny szlafrok. To by³a jedyna rzecz, któr¹
mog³em  teraz  zrobiæ.  Pozosta³em  ja  i  ubranie  mojej  ¿ony  przesi¹kniête  jej
piêknym  zapachem.  Nie!  Dosyæ!  Muszê  zerwaæ  te  kajdany  strachu,  muszê
wypowiedzieæ wojnê prawu ¿ycia i �mierci. Niczym Orfeusz zejdê tam, gdzie
ludzki wzrok nie siêga i odnajdê sw¹ ukochan¹. S³yszysz Anniko?
       Gdziekolwiek jeste�, a wiem, ¿e jeste� �. Czekaj na mnie.
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Wyró¿nienie w kat. m³odzie¿y

Wybór

D³ugi korytarz o�wietlany przez, mog³oby siê zdawaæ, tysi¹ce �wiate³ ra¿¹cych
w oczy. Bia³e postaci przebiegaj¹ przez jasny hol, co chwilê zmieniaj¹c kierunek.
Ko³a ³ó¿ek szpitalnych szuraj¹ce po pod³o¿u, uderzaj¹ce o krzes³a w poczekalni.
I  te  d�wiêki  charakterystyczne  dla  respiratorów  �  maszyn,  które,  a¿  trudno
uwierzyæ,  s¹  jedyn¹  szans¹  na  prze¿ycie  dla  wielu  pacjentów  oddzia³u.
Wskazówki  przesuwaj¹  siê  po  tarczy  zegara,  wisz¹cego  nad  gabinetem
pielêgniarek. Czas up³ywa� Ka¿de uderzenie jest  jak kolejne ziarnko piasku,
cz¹stka ¿ycia, zbli¿aj¹ca nas� No w³a�nie, do czego?
  Izabela  czeka³a  przed  sal¹,  a¿  pielêgniarka  wymieni  kroplówkê  i  poda
lekarstwa.  W  telewizji  w³a�nie  lecia³y  wiadomo�ci,  w  których  podawano
informacje, dotycz¹ce pandemii koronawirusa. Dziewczyna spogl¹da³a na ekran
wisz¹cy przy gabinecie lekarskim. Pacjentki, które w³a�nie wraca³y ze szpitalnej
sto³ówki, rozmawia³y na temat epidemii oraz skutków, jakie mo¿e ona ze sob¹
nie�æ.

� S³ysza³a�, co dzieje siê we W³oszech? � zapyta³a jedna z nich.
 �  Moja kuzynka jest lekarzem w jednym z florenckich szpitali. Jest podobno

coraz gorzej. Szlocha³a w s³uchawkê, tak bardzo siê boi o ¿ycie swoje i rodziny.
 � Wyobra¿asz sobie co bêdzie, je¿eli i u nas ta pandemia rozprzestrzeni siê

na tak¹ skalê? Bêdzie brakowaæ miejsc w szpitalach! Jestem pewna, ¿e my jako
pierwsze po¿egnamy siê z murami tego hotelu.

 � Mo¿e to i lepiej. Tak bardzo stêskni³am siê za moim wnuczkiem!
  � Co  ty  opowiadasz?!  Je¿eli  bêdziemy w grupie  podwy¿szonego  ryzyka,

kto pozwoli Ci siê z nim zobaczyæ?
 Kobieta posmutnia³a. Nie przewidzia³a tego, ¿e pandemia mo¿e doprowadziæ

do tego, ¿e rodziny bêd¹ podzielone. Nikt nie pozwoli starszej kobiecie, w dodatku
z  nowotworem,  zobaczyæ  kilkumiesiêcznego  dziecka.  Izabela  odprowadzi³a
kobiety wzrokiem do sal. A co bêdzie z babci¹? � pomy�la³a. Je�li rzeczywi�cie
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dojdzie do tego, o czym rozmawia³y kobiety, o braku miejsc w szpitalach, babcia
pewnie wróci do domu. Z jednej strony nastolatka ucieszy³a siê na my�l o tym,
¿e bêdzie mog³a czuwaæ przy babci d³u¿ej. Droga do szpitala zajmuje bardzo
du¿o  czasu,  do  tego  szko³a�  Jednak  po  d³u¿szym  namy�le,  czy  to  bêdzie
korzystne dla starszej kobiety? Jest w grupie podwy¿szonego ryzyka. A co je�li
które� z nas, ze szko³y, sklepu, czy po prostu z podwórka przyniesie, nie daj Bo¿e,
tego wirusa? Co wtedy?

 Pielêgniarka  w³a�nie  wysz³a  z  sali  i  skierowa³a  siê  w  stronê  gabinetu
lekarskiego. W drzwiach minê³a siê z babci lekarzem prowadz¹cym, doktorem
Walickim. Mê¿czyzna spojrza³ na dziewczynê. Podszed³ do jednej z pielêgniarek,
aby  przekazaæ  informacje  dotycz¹ce  jednej  z  nowych  pacjentek  oddzia³u.
Nastêpnie skierowa³ siê w stronê Izabeli.

 � Dziecko drogie, id� do domu. Siedzisz tutaj ca³e dnie. Babcia ma naprawdê
dobr¹ opiekê.

 � Wiem, Panie doktorze, ale nie mog³abym wysiedzieæ w domu. Ca³y czas
my�lê o babci. Dlaczego w³a�nie ona? Przecie¿  jest  tak dobr¹, ciep³¹ kobiet¹.
Jeszcze  niedawno  ona  biega³a miêdzy  ³ó¿kami  pacjentów,  a  teraz  sama  le¿y
na jednym z nich. Zawsze walczy³a o ka¿dego do koñca, a�

 � A teraz my walczymy o ni¹. Izo, twoja babcia jest naprawdê siln¹ kobiet¹
i jednym z najlepszych lekarzy jakich spotka³em w mojej karierze zawodowej.
My�lisz, ¿e da siê  temu nowotworowi  tak  ³atwo przechytrzyæ? To nie by³oby
do niej podobne. Wszystko bêdzie dobrze, zobaczysz � u�miechn¹³ siê do niej
i przeszed³ do sali pacjentów. Iza natomiast nacisnê³a klamkê drzwi i wesz³a do
�rodka.

�  Dzieñ  dobry,  babciu  �  podesz³a  do  ³ó¿ka  seniorki  i  pochyli³a  siê,  aby
cmokn¹æ kobietê w policzek. � Jak siê czujesz?

�  Cze�æ,  kochanie.  Czujê  siê  coraz  lepiej,  chemia  daje  efekty,  lekarze  s¹
zadowoleni.

 � To najwa¿niejsze.
 �  Izunia, bardzo siê cieszê, ¿e przychodzisz do mnie i po�wiêcasz czas, ¿eby

tu ze mn¹ siedzieæ, ale dziecko, proszê Ciê, id� do domu. Czujê siê naprawdê
coraz lepiej. My�lê, ¿e to jest kwestia dni i puszcz¹ mnie do domu. Masz swoje
sprawy,  szko³ê  i  nie  mo¿esz  ka¿dej  wolnej  chwili  spêdzaæ  miêdzy  sto³ówk¹
szpitaln¹ a sal¹.
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�  Babciu,  to  nie  jest  ¿aden  problem.  Mama  tak  bardzo  chce  przyjechaæ
do Ciebie, ale Kubu� jest chory, gor¹czkuje, a sama wiesz, ¿e tata z p³acz¹cym
dzieckiem nie da rady wytrzymaæ d³u¿ej ni¿ kilka minut.

�  Mój biedny wnusio. Mówi³am, ¿e mama powinna mu dawaæ mój syrop
z miodem i czosnkiem, bo siê przeziêbi. Biedne dziecko. Niech ta twoja mama
tu tylko przyjedzie!

Kobiety rozmawia³y jeszcze jaki� czas o sytuacjach z minionego dnia, a Iza
opowiada³a, co s³ychaæ w domu. Mieszkali razem i to zawsze babcia zarz¹dza³a
domem,  nie  daj¹c  przej¹æ  odpowiedzialno�ci  swojej  córce.  Po  chwili  do  sali
wesz³a Agnieszka � mama  Izabeli. Kobieta wpad³a w  ramiona  swojej matce.
Tak d³ugo siê nie widzia³y. £ez szczê�cia nie brakowa³o. Agnieszka zaczê³a ju¿
têskniæ za wiecznymi uwagami, choæ wiedzia³a, ¿e maj¹ one w sobie odrobinê
pieszczotliwo�ci.  Kobiety  rozmawia³y  do  pó�nych  godzin,  a¿  nie  zosta³y
wyproszone przez pielêgniarki.

Agnieszka i Izabela skierowa³y siê na parking w poszukiwaniu samochodu,
co przez pó�n¹ godzinê, nie by³o wcale ³atwe. Jad¹c po d³ugim i mêcz¹cym dniu
do domu, Agnieszka podjê³a  temat,  który by³ od pewnego czasu na  jêzykach
wszystkich. Rozmowa dotyczy³a oczywi�cie pandemii. Kobiety wymieni³y siê
swoimi spostrze¿eniami, jak równie¿ obawami dotycz¹cymi rozprzestrzeniania
wirusa.

�  Jak my�lisz, co bêdzie? � zaczê³a starsza z nich.
 � Nie wiem, mamo. Na razie zastanawiam siê, co bêdzie z babci¹. Ty jutro

wracasz do pracy, ze szpitala przyniesiesz najwiêcej zarazków. Kuba bawi siê
z dzieæmi z ca³ej wioski, ja chodzê do przepe³nionego po brzegi liceum. Tata te¿
pracuje w�ród ludzi. My�lê, ¿e powrót babci do domu bêdzie o wiele wiêkszym
zagro¿eniem ni¿ zostanie w szpitalu.

  �  My�lê,  ¿e  doktor  Walicki  nie  pozwoli,  ¿eby  babcia  by³a  w  niebez
pieczeñstwie, kochanie.

  �  Mam  nadziejê,  ¿e  nie  bêdziemy  w  takiej  sytuacji,  jak  W³ochy,
¿e przejdziemy to ³agodniej. Ogromnie na to liczê.

 Kilka dni pó�niej wydano o�wiadczenie, dotycz¹ce zara¿eñ w Polsce. Mamy
pierwszy  przypadek.  Nie  minê³o  du¿o  czasu,  wzrost  zachorowañ  by³  coraz
wiêkszy.  Kraj,  gospodarka,  o�wiata,  wszystko  zosta³o  sparali¿owane.  Wpro
wadzono lock down. Ulice � opustosza³e, w parkach, lasach � brak ¿ywej duszy,
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na starym mie�cie � pustki. Ca³y kraj etapowo przeszed³ na tryb zdalny, na zdalne
¿ycie.  Zdalne  szko³y,  zdalne msze  �wiête  i  uroczysto�ci  religijne,  zamkniête
zak³ady pracy, wprowadzone obostrzenia. Wszystko jakby wymar³o. �wiat straci³
swoje najpiêkniejsze barwy.

  Izabela wsta³a wcze�nie  rano  i  przygotowa³a  siê do  zajêæ. Stara³a  siê  jak
najciszej  min¹æ  pokój  brata,  aby  dotrzeæ  do  gabinetu  mamy  i  wydrukowaæ
materia³y na pierwsze lekcje. K¹tem oka zauwa¿y³a, ¿e rodzicielka parzy kawê
w kuchni i szykuje siê do pracy. Zaprogramowa³a drukarkê, a nastêpnie do³¹czy³a
do niej. Dziewczyna wiedzia³a, ¿e bêdzie to trudny dzieñ dla matki. Po d³ugim
czasie, jaki spêdzi³a w domu z chorym synem, wraca do pracy. Do pracy, która
zdawa³a siê byæ w jej sytuacji piek³em i najgorsz¹ kar¹.  Iza podesz³a  i objê³a
kobietê. Widaæ by³o, ¿e ta ma za sob¹ nieprzespan¹ noc.

�  Mamusiu, proszê Ciê, uwa¿aj na siebie.
 � Obiecujê, bêdê ostro¿na, kochanie � przytuli³a córkê tak mocno, ¿e ta nie

mog³a a¿ z³apaæ tchu � Id�, szykuj siê na zajêcia. Przygotowa³am Ci �niadanie.
Na chlebaku stoj¹  leki dla Kuby. Powiedz  tacie, ¿eby po �niadaniu poda³ mu
cztery mililitry syropu i rozpu�ci³ mu pó³ saszetki antybiotyku w soku albo kakao
� pu�ci³a oko do córki. � Wiem, dzieci nie powinno siê oszukiwaæ.

 Agnieszka wjecha³a na parking szpitala. Chwilê siedzia³a w samochodzie
i opar³a siê o kierownicê. Stara³a siê ze wszystkich si³, aby nie wypu�ciæ spod
powieki najmniejszej ³zy. Ze szpitala wyszed³ doktor Walicki. Stan¹³ przy �cianie
budynku i powoli siê osun¹³. Dostrzeg³ kole¿ankê, po której równie¿ by³o widaæ,
¿e  ten  dzieñ,  choæ  jeszcze  siê  dobrze  nie  zacz¹³,  nie  nale¿y  do  najlepszych.
Podszed³ do samochodu i otworzy³ drzwi.

  �  Widzê,  ¿e  Pani  Doktor  nie  mo¿e  ukryæ  zachwytu,  spowodowanego
powrotem do  pracy  �  powiedzia³  po  chwili milczenia.  � Choæ,  damy  radê.  �
Mê¿czyzna  poda³  jej  rêkê.  Agnieszka  chwyci³a  torebkê,  le¿¹c¹  na  siedzeniu
pasa¿era i skierowali siê w stronê szpitala.

 W  szpitalu  panowa³  chaos,  spowodowany  nowymi  zasadami,  jakie  maj¹
zostaæ wprowadzone. Planowano zamkn¹æ czê�æ oddzia³ów w przypadku nag³ego
wzrostu  zachorowañ,  czê�æ  pacjentów,  którzy  nie  wymagali  hospitalizacji,
odes³aæ  do  domów,  a  innych  przenie�æ  do  ró¿nych  sal.  Pielêgniarki  i  salowe
rozwiesza³y kartki z informacjami o obostrzeniach panuj¹cych na terenie szpitala,
roznosi³y p³yny do dezynfekcji oraz przyjmowa³y dodatkow¹ dostawê maseczek,

94



kombinezonów,  przy³bic,  a  tak¿e  innych  niezbêdnych  przyborów,  maj¹cych
pomóc w walce z epidemi¹.

Chyba  nikt  nie  spodziewa³  siê,  ¿e  sytuacja  panuj¹ca  na  �wiecie  tak
diametralnie  zmieni  dotychczasowe  ¿ycie  ludzi.  Walka  z  czym�  niedostrze
galnym. Walka z czasem. Walka z u�wiadamianiem. Ale przede wszystkim jest
to walka ze strachem.

Na oddziale onkologii w³a�nie dobiega³o koñca spotkanie z ordynatorem.
 �  To bêdzie trudna bitwa. My�lê, ¿e dla wielu z nas najtrudniejsza w karierze

lekarskiej. Mamy pokonaæ co�, czego nie jeste�my w stanie dostrzec. Ma³o tego,
nie mamy konkretnych objawów tej choroby, nie mamy leku, prawdopodobnie
za jaki� czas, patrz¹c na naszych s¹siadów, zabraknie nam sprzêtu. Warunki bêd¹
bardzo trudne. Chcia³bym, ¿eby sprawa by³a jasna. Pierwszy raz spotykamy siê
z czym�  takim. Niech zadeklaruj¹ siê osoby, które bêd¹ w stanie, niezale¿nie
od tego, która to bêdzie ich godzina dy¿uru, zostaæ w szpitalu i pomóc.

 Na moment zapad³a cisza. Nie by³o s³ychaæ oddechu osoby stoj¹cej obok,
tykania  zegara,  poniewa¿ wszystkim  szumia³o w g³owach. Nikt  nie wiedzia³,
co  ma  pocz¹æ.  Jednak  po  chwili  pierwsze  osoby  zaczyna³y  siê  zg³aszaæ,
potwierdzaj¹c, ¿e s¹ gotowe pomóc. Agnieszka otar³a ³zê sp³ywaj¹c¹ po policzku.
Mam zostawiæ dzieci? Prac¹ w szpitalu nara¿am ca³¹ rodzinê. A jak nie pozwol¹
mi ich zobaczyæ? Co ja mam robiæ? � nie mog³a pogodziæ siê z tym, co siê dzieje.
Mimo wszystko zdecydowa³a siê, ¿e pomo¿e. Przecie¿ przysiêga³a. Przysiêga³a,
¿e nie zostawi pacjentów� Ale przysiêga³a te¿, ¿e nie zostawi rodziny.

 � Wszystkim bardzo dziêkujê. Mam jeszcze jedn¹ pro�bê, aby�cie nie mieli
bezpo�redniego  kontaktu  z  cz³onkami  waszych  rodzin.  Proszê,  zorganizujcie
sobie nocleg poza domem.

 Tego  Agnieszka  obawia³a  siê  najbardziej.  Pandemia  zaczyna  niszczyæ
wszystko.  Odseparowuje,  ogranicza,  dzieli,  zabija�  Walczy  z  mocnymi,
odpornymi, u�mierca s³abych. ̄ ycie ka¿dego zmieni siê teraz diametralnie. Przez
d³ugi  czas  ludzie  nie  powróc¹  do  normalnego  trybu  dnia  codziennego,  o  ile
w ogóle wróc¹. Wszystko siê zmieni. Nic nie bêdzie takie, jak dawniej. Czy uda
siê wygraæ tê walkê? Walkê z czym� niedostrzegalnym, obcym? S¹ jakie� szanse?
Czy spo³eczeñstwo jest skazane na �mieræ na polu bitwy? Je�li tak, to po co te
starania? Nie warto walczyæ, skoro przegrana jest nieunikniona.

Powiew Weny 2020 95



 Mê¿czyzna sta³ oparty o automat do kawy i wbi³ wzrok w spadaj¹ce do kubka
krople napoju. Pomy�la³, ¿e tak samo szybko up³ywa ¿ycie. Jak to napisa³ kiedy�
Naborowski:  ,,[�]  byt  nasz  ledwie  mo¿e  nazwan  byæ  czwart¹  czê�ci¹
mgnienia[�].  Zanim  siê  obejrzymy,  ca³e  ¿ycie  up³ywa.  Cz³owiek  uwa¿a,
¿e  zawsze  ma  czas.  Czego  nie  zrobi³  dzi�,  zrobi  jutro.  Nie  zaryzykuje.  Nie
podejmie wyzwania.  Przek³ada wszystko  na  potem,  a¿ w  koñcu  okazuje  siê,
¿e  lata,  kiedy  mieli�my  czas  na  spe³nianie  marzeñ,  podejmowanie  wyzwañ,
radowanie  siê  tym  ¿yciem, min¹³. Nie wróci. Nie  prze¿yjemy  przecie¿  ¿ycia
jeszcze raz, aby tym drugim razem naprawiæ b³êdy, które pope³nili�my. Wcale
nie zegar odmierza czas, ale strach. Strach, ¿e siê nie powiedzie. Strach, ¿e ludzie
nas  os¹dz¹.  Strach  przed  poznaniem  czego�  nowego.  Teraz  prze¿ywamy  tak
trudny dla ka¿dego czas. Nie wiemy, jak siê broniæ, ale czy to oznacza, ¿e mamy
siê poddaæ? Pozwoliæ, aby strach wzi¹³ górê i nas sparali¿owa³?

 � Doktorze Walicki, pacjentka �z czwórki� prosi o rozmowê � z rozmy�lañ
wyrwa³a go pielêgniarka.

  �    Dobrze,  ju¿  idê  �  westchn¹³  g³êboko,  zabra³  kubek  z  kaw¹  i  wróci³
do swoich obowi¹zków.

Tymczasem Agnieszka skoñczy³a zabieg pacjentki z wykrytym nowotworem
piersi i postanowi³a odwiedziæ matkê. Po wype³nieniu wymaganych dokumentów,
dotycz¹cych operacji kobiety, skierowa³a siê do sali rodzicielki. Drzwi by³y lekko
uchylone. Kobieta  le¿a³a, maj¹c g³owê skierowan¹ w stronê okna. Na g³owie
mia³a przewi¹zan¹ purpurow¹ chustê, aby zakryæ ³ysinê spowodowan¹ podawan¹
chemi¹. Na nadgarstku mia³a  zawiniêty  ró¿aniec,  a  palce przesuwa³a w³a�nie
na  kolejn¹  dziesi¹tkê.  Kobieta  sta³a  chwilê  w  drzwiach,  obserwuj¹c  matkê.
Ta poprawi³a pozycjê g³owy i Agnieszka dostrzeg³a zmêczenie na  jej  twarzy,
jednak wiara w to, ¿e wyzdrowieje by³a  jeszcze bardziej widoczna. Bo¿e, nie
zabieraj mi  jej! � wo³a³a ca³ym swoim wnêtrzem. Zrezygnowa³a z odwiedzin
i wróci³a do swoich obowi¹zków.

Minê³o wiele  tygodni, przypadków zaka¿eñ by³o coraz wiêcej. Zamkniêto
niektóre oddzia³y szpitalne  i  sta³y siê one stref¹ dla osób zara¿onych korona
wirusem.  Czê�æ  lekarzy  zosta³a  oddelegowana  do  pracy  przy  pacjentach
zara¿onych. W�ród nich by³ doktor Walicki. Nowym  lekarzem prowadz¹cym
Hanny by³a m³odziutka lekarka, bardzo zaanga¿owana w swoj¹ pracê.
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�  Witam,  Pani  Hanno.  Jak  samopoczucie?  �  zapyta³a,  u�miechaj¹c  siê
serdecznie.

 �  Du¿o lepiej, Pani doktor  � odpowiedzia³a seniorka. � W³a�nie skoñczy³am
rozmawiaæ z Izuni¹. Zawsze cieplej mi siê na sercu robi po naszej rozmowie.

 �  Taka wnuczka to skarb � znów siê u�miechnê³a. � Mam Pani wyniki badañ
i� Jest ogromna poprawa. Pani Haniu, dawno nie by³o tak dobrze. My�lê, ¿e to
tylko kwestia czasu i bêdzie Pani mog³a wróciæ do domu.

 Hanna u�miechnê³a siê do siebie. A jednak � pomy�la³a. Ile zdzia³aæ potrafi
pozytywne  nastawienie  i  wiara  w  lepsze  jutro.  Ile  zdzia³aæ  mo¿e  walka
wewnêtrzna ze swoimi s³abo�ciami i utrapieniami. Trzeba tylko zapanowaæ nad
strachem, a nie pozwoliæ, aby to on przej¹³ nad nami kontrolê. Trzeba walczyæ
i nie daæ dopu�ciæ do siebie my�li, ¿e  to nie od nas zale¿y. Nie. To nie zegar
odmierza nam czas. To nie dni decyduj¹, który z nich bêdzie ostatni. To my.
To my musimy pokonaæ wszelkie s³abo�ci i walczyæ. Walczyæ choæby nie by³o
ju¿ si³, choæby bola³o i brakowa³o nadziei. Nie mo¿emy poddaæ siê bez walki.
Lepiej przegraæ na polu bitwy, ni¿ pozwoliæ wrogowi osi¹gn¹æ swój cel naszym
kosztem.

  Izabela skoñczy³a zajêcia i zabra³a siê do przygotowania obiadu. Kuba bawi³
siê w swoim pokoju, nie zwracaj¹c uwagi  na przechodz¹c¹ obok pokoju siostrê.
Dziewczyna przygotowa³a posi³ek i zawo³a³a brata. Oboje jedli w milczeniu. Iza
tylko  co  jaki�  czas  zerka³a  w  talerz  brata  i  sprawdza³a,  ile  uby³o  z  porcji
ch³opczyka.

�  Iza? � wymamrota³.
�  S³ucham?
�    Kiedy  wróci  mama?  �  spojrza³  na  siostrê  wzrokiem  pe³nym  têsknoty.

Dziewczyna czêsto s³ysza³a to pytanie, ale zawsze je zbywa³a.
� Mówi³a Ci, mama  teraz du¿o pracuje.  Jest wirus  i musi zostawaæ d³u¿ej

w szpitalu.
 � Ale  ja za ni¹ bardzo  têskniê. Chcê, ¿eby  ju¿ do nas wróci³a � ch³opiec

ostatnie s³owa wypowiedzia³ ze sp³ywaj¹c¹ ³z¹ po policzku. Iza wsta³a z krzes³a
i podesz³a do brata.

 � Kochanie, ja te¿ bardzo têskniê za mam¹, ale teraz jest bardzo potrzebna
pacjentom.
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  �  Ale  ja  jej  te¿  potrzebujê  �  dziewczyna  przykucnê³a  i  przytuli³a  brata.
Na jej twarzy pojawi³y siê ³zy. Po chwili milczenia odsunê³a brata, z³apa³a go
za r¹czki i spojrza³a mu w zap³akane oczka.

 �  Kubu�, mamy najlepsz¹ mamê na �wiecie. Codziennie ratuje bardzo du¿o
ludzi. Jest jak superbohaterzy z twoich bajek. Musimy byæ dumni z niej i trzymaæ
za ni¹ mocno kciuki, dobrze?

 Ch³opiec  wtuli³  siê  w  siostrê,  a  nastêpnie  pobieg³  do  swojego  pokoju.
Dziewczyna usiad³a na sofie w salonie. Jej wzrok utkwi³ w martwym punkcie.
Tak  bardzo  chcia³a,  ¿eby  mama  by³a  ju¿  z  nimi.  Na  dziewczynie  spoczê³y
obowi¹zki  szkolne,  domowe,  po  czê�ci  rodzicielskie.  Tata  wcze�nie  rano
wyje¿d¿a³ do pracy, a wraca³, kiedy Kuba szed³ ju¿ spaæ. Ten czas jest cenn¹
lekcj¹. � zauwa¿y³a. Du¿o mnie nauczy³, wymaga ode mnie pe³nej organizacji,
odpowiedzialno�ci.  Mocno  dojrza³am,  sta³am  siê  bardziej  �wiadoma.  Chyba
przede  wszystkim  zaczê³am  doceniaæ  to,  co  mam.  Zwolni³am.  Nie  biegnê,
nie przywi¹zujê najwiêkszej wagi do rzeczy ulotnych. Jestem tu i teraz. Dla siebie,
dla rodziny, przyjació³. Nic mnie nie goni. Przesta³am siê w koñcu baæ, ¿e nie
zd¹¿ê,  nie  dam  rady.  Teraz  przyjmujê  niepowodzenia  jako  do�wiadczenia,
nie upadki. A mama? Z niej  jestem dumna najbardziej  na  �wiecie. Nie  znam
drugiej tak walecznej osoby. Jest moj¹ bohaterk¹, moim wzorem. Walczy o ka¿de
¿ycie, nie poddaje siê. U�miech z jej twarzy nigdy nie znika i  choæ ten czas jest
tak trudny, ona daje radê.

Swoje refleksje zakoñczy³a telefonem do matki.
 � Cze�æ, mamo.
 � Cze�æ kochanie. Co u was s³ychaæ? Wszystko w porz¹dku?
 � Tak, u nas wszystko dobrze. A jak Ty siê czujesz?
 � Dobrze. Sytuacja w szpitalu jest pod kontrol¹, wszystko jest w najlepszym

porz¹dku. Skarbie, muszê koñczyæ wo³aj¹ mnie. Kocham Was.
 �  My Ciebie te¿, mamusiu. Pamiêtaj, jeste� najlepszym lekarzem na �wiecie.

Nasz¹ nieustraszon¹ bohaterk¹. Do us³yszenia, mamo!
 Kobieta roz³¹czy³a siê. W³o¿y³a telefon w kieszeñ fartucha i wysz³a z sali

zabiegowej. Co ja robiê? Przed lud�mi zgrywam nieustraszon¹, w oczach dzieci
jestem niepokonana. Wszyscy my�l¹, ¿e da³am sobie radê � podsumowa³a kilka
ostatnich dni. Wszyscy w ni¹ wierzyli, ale czy ona w siebie te¿? � Nie! Nie da³am
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sobie rady, nie potrafiê siê zmobilizowaæ, nie jestem odwa¿na. Rzeczywisto�æ
jest zupe³nie inna. Nie mam ju¿ si³y. Jestem na skraju wytrzyma³o�ci. Przypadków
jest coraz wiêcej, jest coraz wiêksze zagro¿enie. Warunki jakie panuj¹, s¹ nie do
zniesienia.  Ca³y  czas  walczê.  Nie  tylko  o  ¿ycie  ludzi,  ale  te¿  o  to,  przede
wszystkim o to, aby wytrzymaæ psychicznie. Pandemia jest gro�niejsza ni¿ siê
wszystkim wydaje. To nie jest wymys³. Zagro¿enie jest ogromne, niewyobra¿alne.
Ludzie zaczynaj¹ siê przyzwyczajaæ do sytuacji i nie zwa¿aj¹ na dobro drugiego
cz³owieka. Ludzie ludziom gotuj¹ ten los. Nieprzestrzeganie przepisów, ³amanie
obostrzeñ, egoizm. Mo¿e tej pandemii by ju¿ nie by³o, gdyby�my wszyscy razem
zawalczyli? Mo¿e w koñcu zobaczy³abym dzieci? Ju¿ nie chcê walczyæ, ale wiem,
¿e muszê. Wiem, ¿e jestem potrzebna. Wiem, ¿e mnie potrzebuj¹, ale jak d³ugo
wytrzymam�

 Pobieg³a holem na blok operacyjny�
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