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PRZEDMOWA 

Od chwili, kiedy sięgnąłem po raz pierwszy po pióro 

ze stanowczym postanowieniem napisania „jakiegoś” 

opowiadania, miałem świadomość, iż  uczyniłem to o wiele 

za późno. Oczywiście decyzja ta nie była tylko chwilowym 

kaprysem, czy też kolejną próbą tzw. sprawdzenia swoich 

możliwości w jeszcze jednym obszarze ludzkiej działalności 

jaką jest literatura, była raczej wewnętrznym nakazem i 

potrzebą opisania tego, co czuję, myślę, jak postrzegam ludzi 

i świat, w którym przyszło mi funkcjonować na co dzień. 

Ale właśnie pomimo świadomości, iż stanowczo za późno 

sięgnąłem po tzw. pióro, to jednak było dla mnie niezmiernie 

ważne, że tak się w końcu stało, ponieważ… Ponieważ i tak 

wcześniej czy później dotarłbym do tego miejsca, w którym 

obecnie się znajduję, więc tym samym lepiej, iż stało się to 

wcześniej niż później, chociaż, mimo wszystko, w moim 

odczuciu jednak odrobinę za późno. 

Wielu twierdzi, że na początku było Słowo. Jeżeli tak 

rzeczywiście było, to znaczy, że Ten, czy też Ci, którzy 

tworzyli wszechświat byli mistrzami Słowa. Gdyby tę myśl 

rozciągnąć szerzej, należałoby napisać, że owi Twórcy, czy 

też Stwórcy, byli poniekąd, powiedziałbym przewrotnie, 

właśnie – „pisarzami”. A jeżeli tak, to znaczy, że pisarze są 

niczym bogowie! Oczywiście są bogami literatury, 

albowiem oni, podobnie jak owi Stwórcy, również tworzą 

świat, właściwie z niczego, niejako, że się tak wyrażę, z 

niewidocznej i nienamacalnej „materii”, jaką stanowią 

zasoby własnego umysłu, na którą składa się wiedza, 
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wrażliwość, inteligencja, empatia, doświadczenie, 

wyobraźnia itd., itp. 

Nie wiem, czy rzeczywiście na początku było owe 

Słowo (osobiście nie wierzę w taki scenariusz), niemniej, 

przyjmując taką hipotezę, jedno w takiej sytuacji nie ulega 

wątpliwości: niestety, z czasem owe Słowo potwornie się 

zdewaluowało, czyli, krótko mówiąc, świat zszedł na psy. 

Jakkolwiek jednak było, jest i będzie, niepodważalne jest 

jedno: to właśnie ze słów powstaje literatura! To właśnie 

dzięki nim mogły powstać wszystkie znane nam mity o 

bogach, herosach, tytanach, także legendy, baśnie, sagi, 

opowiadania, czy w końcu powieści. 

Oczywiście nie wystarczy jedynie poznać rząd liter i 

nauczyć się zapisywać je w jakiejś kolejności by czuć, czy 

też poczuć się pisarzem. Tutaj potrzeba czegoś znacznie 

więcej, potrzeba przede wszystkim pisarskiej świadomości i 

przekonania, że w ogromnej zalewie niekoniecznie dobrej 

literatury ma się do zaproponowania coś własnego, ważnego, 

a przy tym jednocześnie interesującego. Dlatego, myślę, nie 

od rzeczy byłoby w tym miejscu postawienie następującego i 

fundamentalnego pytania: Jak w takim razie pisać? 

Można szukać tutaj różnych odpowiedzi – tak 

trudnych i wydumanych, jak również łatwych, wręcz 

banalnych. Ta moja należy tak naprawdę do tych niezwykle 

prostych: otóż należy pisać tak, jak się potrafi najlepiej! Nie 

tak, jak najlepiej się kogoś naśladuje, niejako powiela, stając 

się lepszą czy też gorszą „kalką” jakiegoś świetnego pisarza; 

nie pod ewidentne „zamówienie rynku”, który zagwarantuje, 

że nasz produkt dobrze się sprzeda, a tym samym zapewni 
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nam dostatnie życie i wszyscy będą syci i zadowoleni: 

pisarz, wydawca, a także czytelnik. Należy pisać przede 

wszystkim w sposób ekstremalnie najlepszy na jaki nas stać; 

pisać tak, aby wydobyć z siebie to wszystko, co w nas 

indywidualne, osobne, wybitne i próbować wykreować taki 

świat, jakiego wcześniej nie było, jakiego nikt przed nami na 

kartach żadnej prozy nie przedstawił w taki właśnie 

charakterystyczny dla danego pisarza sposób, a przy tym być 

pisarsko uczciwym. Uczciwym, to znaczy dążyć za wszelką 

cenę do prawdy – prawdy egzystencjalnej! Albowiem przy 

wszystkich możliwościach kłamstwa, manipulacji, kreacji, 

jakie literatura nam stwarza, prawda naszej egzystencji, 

próba jej uchwycenia poprzez literacką kondensację 

rzeczywistości, jest rzeczą podstawową zarówno dla 

literatury, jak i samego pisarza. Gdy spełnimy powyższe 

warunki pojawi się realna szansa dotarcia tam, gdzie 

docierają jedynie wybrańcy i gdzie nigdy owo wymienione 

na wstępie Słowo nie dewaluuje się, a tym samym nie 

umiera śmiercią samobójczą. Tylko takie podejście do słowa 

pisanego może przynieść to, o co usilnie walczy każdy 

istotny pisarz: nieśmiertelność! 

Na szczęście, mimo ewidentnego ryzyka jaką jest 

niszowość twórczości takich pisarzy, zawsze znajdą się tacy, 

którzy pójdą pod prąd wszelkim literackim modom i jej 

aktualnym nurtom. Dzieje się tak zapewne dlatego, gdyż 

potrzeba inności, nowatorstwa, pragnienie bycia pierwszym 

na „ziemi niczyjej” jest cechą immanentnie związaną z 

człowieczeństwem; zawsze pragnie się być tym pierwszym, 

który pokona kolejną granicę i wyznaczy tym samym nowy, 

w tym konkretnym przypadku, literacki horyzont. 
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Czy ja kroczę pod taki właśnie prąd? Czy udaje mi 

się docierać do takiej „nieznanej ziemi”? Mam nadzieję. Jak 

jednak jest naprawdę może to ocenić jedynie ktoś z 

zewnątrz, ktoś, kto nie jest immanentnie związany z własną 

twórczością, albowiem brak dystansu do swojego dzieła 

zaburza obiektywną ocenę. A tylko taka tak naprawdę się 

liczy, Drogi Czytelniku, rzetelna, uczciwa, obiektywna 

ocena. Przeczytaj zatem ów tom niepięknych opowiadań i 

oceń. Uczciwie, obiektywnie, szczerze. 
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A może to deszcz 

 

Czekał. Długo, cierpliwie, jakby całe jego życie zbudowane 

było tylko z tego czekania. Czas mijał, gdzieś obok raz na 

zawsze odchodził, zabierając ze sobą młodość – jego 

najlepsze lata, lecz on jakby tego nie dostrzegał; jakby tracił 

z każdą chwilą poczucie realności istnienia; jakby powoli, 

lecz permanentnie uchodził z niego strumień życia, nie 

wiedzieć gdzie i dlaczego. I wkrótce był już tak daleko od 

życia – od jego źródła, iż począł dostrzegać stamtąd, 

początkowo jednak niewyraźnie, kontur jakby czegoś tylko; 

lecz później, z coraz większą jaskrawością wyłoniła się, a on 

ujrzał ją – ujrzał drogę pełną tajemnic; drogę, która nęciła i 

przyciągała; drogę, która kusiła obietnicą szybkiego, nagłego 

szczęścia; a on uwierzył jej. I już się wtedy nie wahał, był 

zdeterminowany jak nigdy przedtem, dokładnie wiedział co 

ma zrobić: wstał, przeszedł wolno miarowym krokiem przez 

pokój, otworzył okno i wspiął się na parapet... 

 Na zewnątrz było mokro i nadal padało, było tak 

mokro, jak nigdy o tej porze roku przedtem w tym miejscu – 

chociaż tutaj zawsze jest „mokro”. Zebrani w tym miejscu 

ludzie stali w milczeniu. Z dala od innych, wśród krzyży i 

ścieżek krótkich jak życie, stała również Ona. Po twarzy jej 

spływały łzy. A może był to tylko deszcz? To mógł być 

jednak tylko deszcz – tak bardzo wtedy padało. 
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A ona, to przeszłość już 

 

Dwa tygodnie, dwa dobre, spokojne tygodnie upłynęły od 

pojawienia się Michała u staruszka, gdy ponownie siedział w 

pociągu i podążał w nieznaną przyszłość. Gdzie i po co? – 

nie wiedział. Czuł, że tak musi. Jakaś wewnętrzna siła pchała 

go ciągle do przodu, jakby w poszukiwaniu utraconej kiedyś 

cząstki samego siebie. Tyle, że nigdy nie był nigdzie na czas, 

zawsze zostawał w tyle, przybywał za późno. Miał wrażenie, 

że ustawicznie jakimś dziwnym i niewytłumaczalnym 

zrządzeniem losu to „coś”, o co mogło w życiu chodzić, co 

było ważne, w ostatniej chwili wymykało mu się z rąk. 

Dlatego zostać w jednym miejscu nie mógł, i nie chciał. 

Jedno i to samo miejsce non stop oznaczało dla niego 

powolne konanie. Więc ustawicznie był w drodze, gnał 

przed siebie, jakby ciągle coś gonił, ale też, paradoksalnie, 

jednocześnie jakby przed czymś uciekał. Przed czymś, co 

było jedynie złudzeniem oszukania czasu poprzez 

zwiększoną intensywność życia – złudzeniem, albowiem tak 

czasu, jak i śmierci oszukać nie mógł. Mimo to jednak łudził 

się, łudzenie się bowiem dawało pewną nadzieję, może 

nawet nadawało jego życiu pozór szczęścia, niezbędny do 

dalszego trwania. 

Pociąg jechał wolno, miarowo wystukując łączenia 

szyn, czym usypiał podróżnych. On również powoli 

poddawał się senności, aż w końcu zamknął oczy i odpłynął 

w krainę Hypnosa. Wydawało się teraz, że pociąg nabiera 

szybkości proporcjonalnie do powstających w jego świecie 

marzeń sennych. 

Po jakimś czasie do wagonu, w którym siedział, 

weszła wysoka brunetka. Zgrabnie przemaszerowała 
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pomiędzy nogami podróżnych i usiadła na wolnym miejscu 

na wprost Michała. Przez krótką chwilę patrzyła obojętnie na 

mijany krajobraz za oknem, po czym wolno przeniosła 

wzrok na podróżnych. Wtedy dostrzegła go. Zdjęła okulary, 

włożyła je do torebki i zaczęła mu się przyglądać. Myślała: 

Nic się nie zmieniłeś. Ciekawe, przed czym dzisiaj uciekasz? 

Bo chyba nadal uciekasz, hm? A może jednak tym razem syn 

marnotrawny wraca? Zresztą, jeżeli nawet rzeczywiście 

wracasz, to i tak uciekasz. – Uśmiechnęła się do swoich 

myśli. – Nie, nie ty. Ty jesteś jak jakieś bezdomne zwierzę, 

które ustawicznie tropione ma dom tam, gdzie się zatrzyma i 

gdzie wcześniej czy później zostanie dopadnięte przez swoich 

prześladowców, i gdzie następnie skona. A może jednak się 

mylę, może ty wiesz coś, o czym ja nie mam bladego pojęcia i 

właśnie to coś każe ci ciągle być w nieustannym ruchu, 

ciągle gdzieś gnać, uciekać przed takim życiem, jak moje, jak 

nasze, jak całej tej większości tak zwanych normalnych 

ludzi… 

Nagle przeciągły i nieprzyjemny dla uszu pisk 

hamulców wyrwał ją z zamyślenia, a innych podróżnych z 

ich wewnętrznych światów. Michał otworzył oczy i prawie 

natychmiast je zamknął. Nie wierzył w to, co zobaczył. 

Przez moment pomyślał, że nadal śni. Po krótkiej jednak 

chwili ponownie je otworzył, lecz tym razem już nie uciekał 

przed tym, co przed sobą ujrzał. Przyjaźnie uśmiechnął się i 

powiedział: 

– Cześć. 

– Cześć. – Odwzajemniła uśmiech dziewczyna. 

– Trochę się zdrzemnąłem. – Przeciągnął się i 

podrapał po głowie, po czym zmienił pozycję na 
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wygodniejszą. – Sama jedziesz? – Pytanie nie brzmiało 

natarczywie, raczej bliżej mu było do obojętności. 

– Uhm – przytaknęła głową. – Byłam przez tydzień u 

babci. Teraz wracam do domu. Niebawem egzaminy na 

uczelni. A ty…? – zawisło w próżni niedopowiedziane 

pytanie. 

– Gdzie serce moje, tam mój dom. A serce mam, jak 

te pola – spojrzał w okno – więc i dom mój też tam. – 

Uśmiechnął się. 

– Czyli nic się nie zmieniło, nadal ze wszystkiego 

kpisz i wciąż uciekasz. Tylko nie wiadomo przed kim i 

czym. Ty już to wiesz? 

– Jeżeli nawet jest, jak mówisz, to ja też ci tego nie 

powiem. – Michał rozłożył bezradnie ręce. – Po prostu nie 

wiem. Tylko nie myśl, że przed tobą… 

– Kto wie? Dwa lata temu, kiedy zniknąłeś bez 

żadnego słowa wyjaśnienia i to akurat w momencie gdy… 

– No właśnie – przerwał jej – może lepiej wyjdźmy 

na korytarz. Tutaj jednak przeszkadzamy – niektórzy chcą 

spać. – Podniósł się z miejsca i wyszedł z przedziału. Za nim 

podreptała ona. 

Już na korytarzu Michał powiedział:  

– No powiedz sama: czy ja nadaję się na głowę 

rodziny? Jeżeli już, to może szybciej na głowę innego 

rodzaju familii. 

– Nie rozumiem. – Patrzyła na niego nieco 

zdezorientowana. 

– Na głowę na przykład Cosa Nostry, na capo di tutti 

capi – dokończył tłumaczenia, po czym się roześmiał. – 

Zresztą, kobieta, dzieci, w ogóle cały ten kram związany z 

tak zwaną rodziną niezmiernie ograniczają, a ja, sama wiesz, 
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kocham wolność i brak obowiązków. I nie za bardzo lubię 

być posłuszny nakazom, zakazom, rozkazom, wszelkim 

odgórnie narzuconym normom... 

– Odkąd pamiętam zawsze umiałeś się wykpić. 

Stosowałeś prostą, ale niezwykle skuteczną zasadę: stać z 

boku. Takie prymitywne cwaniactwo – w nic się nie 

angażować, by nie stracić tej swojej cholernej niezależności! 

– Ciszej! Nie jesteśmy sami. 

– Przepraszam. Chciałam tylko powiedzieć, że… że 

jesteś jednak w cholernym błędzie. Bo i tak, mimo wręcz 

chorobliwej próby zachowania niezależności, jesteś 

niewolnikiem. Tyle, że w tej sytuacji niewolnikiem swojej 

ustawicznej ucieczki. 

– Mylisz się – spokojnie odparł Michał patrząc 

dziewczynie w oczy. – To ani żadne cwaniactwo, ani też 

wygodnictwo. Zresztą, nieważne jak to nazwiesz, bo nie o 

nazwę tutaj chodzi. To jest raczej sposób na życie – moje 

życie! Być może prosty, czy nawet prostacki, ale, jak 

zauważyłaś, dosyć skuteczny. – Na moment zamilkł, a po 

chwili dodał: – Widzisz, życie nie jest na tyle długie, aby 

pozwolić sobie na to, by trawiły je ciągłe problemy, a ja nie 

jestem jakimś intelektualnym, tym bardziej fizycznym 

masochistą, żeby takie problemy wyszukiwać lub tworzyć je, 

by następnie się z nimi zmagać. No bo w imię czego 

miałbym to robić? Jak się da przed nimi uciec, to uciekam. 

– Niczym jakieś tropione zwierzę, tak? 

Pytanie zawisło w próżni. Przez dłuższą chwilę 

przenikliwie wpatrywali się w siebie, po czym Michał 

przeniósł wzrok na okno, za którym majowe słońce osiągało 

właśnie apogeum swoich możliwości. 
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– Widzisz to, co jest za tą szybą? – przerwał 

przedłużające się niezręczne milczenie. 

– To znaczy? 

– Czy widzisz tę przestrzeń. 

– Widzę. 

– Podoba ci się? 

– A co to ma rzeczy…? 

– Odpowiedz, to się przekonasz że ma. 

– Ładna okolica. Zadowolony? 

– Chciałabyś ją zwiedzić? 

– Teraz? 

– A czemu nie? Pora, jak każda inna – dobra. 

Dziewczyna przez dłuższą chwilę milczała, jakby 

ważąc starannie słowa Michała, po czym odparła: 

– Może bym chciała, ale… – zawahała się. 

– Nie możesz – dokończył za nią Michał. 

– Czekają na mnie. 

– No i masz odpowiedź na swoje pytanie. 

– Mógłbyś jaśniej? – Wydawała się być zaskoczona. 

– Masz odpowiedź na swoje wątpliwości, dlaczego 

postępuję tak, jak postępuję. – Ponownie przeniósł wzrok na 

nią. – Ale nie tylko o to tutaj chodzi, że mogę wsiąść i 

wysiąść na każdej stacji przez którą będę przejeżdżał. Rzecz 

przede wszystkim w tym, że ustawicznie coś nowego 

poznaję, odkrywam, słowem uczę się życia. W praktyce. Bo 

całe nasze życie, to jedna wielka lekcja, w której jedyną 

przerwą jest nasza śmierć. – Uśmiechnął się. – I to jest całe 

moje cwaniactwo, jak raczyłaś to nazwać. 

Nie wiedziała, co ma mu odpowiedzieć. Znów stała 

przed nim bezbronna, znów, jak dawniej, miał nad nią 

przewagę. Wystarczyło kilka minut, by pękające przez czas 
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rozstania pajęcze nitki miłości ponownie odzyskały swoją 

elastyczność i oblekły ją, spowiły swoją potęgą. 

– Nie rozumiem cię – powiedziała po dłuższej chwili 

milczenia. – I zastanawiam się, czy kiedykolwiek 

rozumiałam. Wydaje mi się… 

Mówiła coraz więcej i więcej, lecz on, mimo że był 

tuż obok, nie słyszał jej: zajęty był beznamiętnym 

obserwowaniem jej twarzy i umykającym za oknami pociągu 

krajobrazem. Patrząc naprzemiennie to na nią, to na mijane 

pola i pojedyncze drzewa, rozpamiętywał przeszłość. A im 

dłużej ona tu była i mówiła, tym bardziej utwierdzał się w 

przekonaniu, co do słuszności powziętych kiedyś przez 

siebie decyzji.  

– …że zawsze byłeś gdzieś daleko, mimo że blisko – 

tuż obok, to jakiś nieosiągalny – niezmiennie kontynuowała 

swój wywód. – Tak, przyznaję – nie rozumiałam i nadal cię 

nie rozumiem, ale jednego jestem pewna: tak jak kiedyś 

chciałam być z tobą, tak… – Nie dokończyła: w tym samym 

momencie, jak królik z kapelusza, niespodziewanie wyrósł 

przed nimi konduktor. To ją wybawiło z sytuacji, w której 

czuła, że chciała powiedzieć o jedno słowo za dużo. Słowo 

niepotrzebne, mówiące raczej więcej o nadal tkwiącym w 

niej bólu, niż o prawdzie, jakie te słowo naprawdę niosło. 

Po sprawdzeniu biletów konduktor powędrował dalej, 

ona jednak nie wróciła już do przerwanego wcześniej wątku. 

Pociąg powoli wytracał prędkość, pisk hamulców 

informował o zbliżaniu się do stacji – celu jej podróży, jak i 

wielu podróżnych. I nagle zdała sobie sprawę, że chętnie by 

na niej nie wysiadła, pojechała z nim dalej, w nieznane. 

Czuła się dziwnie, albowiem zapragnęła tego wbrew 

rozumowi, wbrew tym wszystkim myślom, jakie jej 
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towarzyszyły od momentu jego wyjazdu. A teraz niepomna 

tego, jak bardzo ją skrzywdził swoim zniknięciem, stała 

przed nim i czekała jakby na jakiś cud: w oczekiwaniu 

choćby najmniejszego gestu z jego strony, gestu, który na 

powrót dałby jej nadzieję. Jednak twarz Michała wyrażała 

niezmiennie tylko jedno: obojętność. 

Pociąg zatrzymał się. Stał teraz bez ruchu 

pozbawiony sił. 

Ona naprawdę niczego nie rozumie, albo nie chce 

zrozumieć – pomyślał Michał, a powiedział: 

– Stacja. Zdaje się że twoja. 

Słowa te przywróciły ją na powrót do rzeczywistości. 

Może nie było w nich kpiny, ale zabrzmiały niezwykle 

ironicznie. Nagle poczuła, jakby ktoś dał jej w twarz, a 

uderzenie to tym bardziej bolało, że pochodziło ze znanego 

jej źródła, które kusiło kiedyś obietnicą złudnego szczęścia. 

Dlatego zanim jeszcze drzwi się otworzyły, bez pożegnania 

energicznie ruszyła w ich kierunku. Chciała uciec z tego 

miejsca jak najszybciej. Gdy znalazła się już na peronie, 

odszukała go wzrokiem, następnie podeszła do okna przez 

które wyglądał i powiedziała: 

– Mogłam się spodziewać, że nic się nie zmienisz. 

Szkoda. 

– Nie miej do mnie żalu. I wybacz mi, jeżeli 

potrafisz. 

– Żegnaj – powiedziała, następnie odwróciła się i 

odeszła. 

Przez krótką chwilę przyglądał się jej sylwetce, po 

czym, gdy wtopiła się w bezkształtną masę podróżnych, 

odwrócił się od okna. Dyżurny pociągu dał znak gwizdkiem, 

następnie machnął chorągiewką i po chwili pociąg ruszył w 

dalszą podróż. Ponownie był sam. Chciał tego – polubił 
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samotność i od pewnego czasu coraz bardziej świadomie się 

w niej pogrążał. Zresztą, mógł sobie na nią pozwolić – był 

młody. Cholernie był młody i pełen jeszcze wiary w potęgę 

swojej siły. 
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A po nich list urwany, ból i łzy 
 

„Byliśmy sami i oglądaliśmy telewizję. W pewnym 

momencie objąłem ją ramieniem, a ona poddała się i wtuliła 

we mnie i po chwili nasze usta spotkały się, zapominając o 

sumieniu, moralności, świecie – o wszystkim. A potem stało 

się tak, że się kochaliśmy. 

Gdy się obudziłem ona leżała obok a jej nagość mnie 

przeraziła i czułem gorycz i bałem się, bałem się strachem 

skazańca któremu zakładają pętlę na szyję, będącą ostatnią 

rzeczą ze świata żywych z którą ma tak  ścisły kontakt, jak z 

żadną inną wcześniej. 

Była piękna i niewinna w swojej młodości. Leżała 

beztrosko, a ja wpatrywałem się w jej ciało i rozumiałem i 

wiedziałem już, co muszę zrobić. Wstałem, poszedłem do 

kuchni...” 

 

 

„Z żalem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszego 

syna, Kamila – lat 15, i córki Doroty – lat 13. 

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 15 marca 

o godzinie 8. w kościele Niepokalanego Poczęcia, skąd o 

godzinie 10. nastąpi wyprowadzenie zwłok. 

Pogrzeb odbędzie się o godzinie 11. na cmentarzu Na 

Piaskach. 

           Pogrążeni w smutku Rodzice.” 
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A życie toczy się dalej 

 

Chociaż żyły odrębnym, niezależnym od siebie życiem, 

tworzyły pewną całość – przynajmniej tak mówili inni, a 

jeżeli nawet nie mówili, to tak postrzegali, tak uważali i nic 

się nie dało na to poradzić. 

Ja, co prawda, nigdy nie rozumiałem i nadal nie 

rozumiem tego związku, niemniej fakt ów przyjąłem i 

zaakceptowałem. Zaskoczenie jednak i zdziwienie pozostało. 

No bo jak tu się nie dziwić skoro Ona, to tzw. „córa ulicy”, a 

jej nieodłączna towarzyszka to tak zwana „czerwona 

latarnia”. 

Podstawową rzeczą, która mnie w tej historii 

zadziwia i zastanawia, i w którą, tak na marginesie, cholernie 

trudno jest mi uwierzyć, to konstatacja, że nigdy takiej 

właśnie latarni nie widziałem na oczy. Więcej – nawet nie 

spotkałem byle jakiej latarni, która by świeciła takim właśnie 

światłem jakiejkolwiek dziewczynie! Zresztą, gdyby nawet 

taka latarnia istniała, to dlaczego miałaby znaczyć coś złego. 

W końcu czerwień, to krew, a krew – to życie! Jak mówią 

świadkowie Jehowy – to dar od Boga! 

To prawda – obie stały na ulicy. Jedna – mniejsza, w 

świetle tej drugiej – większej, aby była łatwiej dostrzegalna i 

rozpoznawalna. Ale, daję słowo, żadnego czerwonego 

światła nigdy tam nie widziałem! Chyba że za takie uznać 

należy sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych. 

Wówczas zgoda. Ale to wszystko, co się wiąże w tym 

miejscu z jakąkolwiek czerwienią. Dlatego twierdzenie 

jakoby Ona w takim właśnie świetle w tym miejscu się 

znajdowała, to nieporozumienie i ogromne przekłamanie. Bo 

jeżeli nawet tam stała, czy raczej wystawała – co w końcu 
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jest niepodważalnym faktem! – to zawsze w świetle 

normalnym, mlecznym. A także, co naturalne, w poświacie 

platynowego księżyca. I to jedyne świetlne towarzyszki jej 

doli. Poza tym dodać jeszcze należy, że była Królową tej 

ulicy. Wszyscy Ją znali i Ona znała wszystkich. Czuła się 

tam dobrze i była szczęśliwa. Chyba. Mówię „chyba”, 

ponieważ tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co człowiekowi 

gra w duszy. Ona jednak sprawiała wrażenie, jakby tak 

właśnie było. W końcu robiła to, co lubiła. A jeżeli przez 

całe życie człowiek robi to, co lubi, to przecież nie może być 

nieszczęśliwym. Dlatego, tak myślę, Ona była jednak 

szczęśliwa. Do tego bowiem stopnia lubiła swoje zajęcie, że 

jak ktoś był przed wypłatą, jak to się mówi – „nie śmierdział 

groszem”, to czasami można było zostać obdarowanym jej 

wdziękami na tak zwaną „krechę”. Taka była ta współczesna 

samarytanka naszego miasta!  

Ale, jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie. Tym 

bardziej nasze życie, więc i Ją dopadł okrutny ząb czasu. 

Początkowo nie było to aż tak bardzo widoczne, jednak z 

każdym upływającym miesiącem, rokiem… To był już 

dramat w pełnym wymiarze! Starzała się w zastraszającym 

wprost tempie i coraz bardziej i szybciej odchodziła w 

zapomnienie. A zapomnienie, to była najgorsza rzecz, jaka 

mogła jej się przytrafić. 

Naturalnie, nie znikła od razu jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki prestidigitatora. Nie rozpłynęła się 

niczym fatamorgana. Jeszcze od czasu do czasu można było 

Ją spotkać na tej właśnie ulicy, na której, w nie tak znowu 

odległej przeszłości, była niekoronowaną „Królową”. 

Jeszcze sporadycznie się pojawiała, jednak nie znaczyła już 

tyle, co kiedyś. Dzisiaj nikt właściwie nie zwracał na Nią 
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uwagi – jej czas się skończył. Stara gwardia odchodziła do 

przeszłości, a wraz z nimi również pamięć o Niej. Młodzi, 

którzy coś tam o Niej słyszeli, niektórzy nawet znali, 

traktowali ją bardziej jako relikt minionej bezpowrotnie 

epoki, niż element ich obecnego życia. Oni mieli dzisiaj 

diametralnie inne królowe swojego życia. Młode, piękne, 

gotowe na każde ich skinienie. 

Aż w końcu nadszedł kiedyś dzień, w którym już się 

nie pojawiła. Znikła. Odeszła na zawsze. I nie tylko że nikt 

tego odejścia nie zauważył, to na dodatek nikt też jej nie 

pamiętał na tyle, żeby gremialne towarzyszyć jej w ostatniej 

drodze, na cmentarz. Ci wszyscy, którzy Ją znali i dla 

których coś kiedyś znaczyła, odeszli przed Nią. Nawet ta Jej 

jedyna wierna towarzyszka życia – latarnia, mimo że 

przecież stacjonarna, więc i tak nie mogłaby w żaden sposób 

towarzyszyć jej w ostatniej drodze, ona również została 

zmieniona, na nowoczesną, energooszczędną! I tylko niebo 

nadal było takie samo jak dawniej, i gwiazdy na nim. Poza 

tym wszystko uległo zmianie. 

Na koniec okazało się, że jednak nie wszyscy o Niej 

zapomnieli, miasto pamiętało: pochowało Ją na własny 

koszt. 
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Chemiczna reakcja 

 

Spotkali się kiedyś, gdzieś, jak tysiące podobnych im ludzi, 

w jakichś okolicznościach, może przypadkiem, a może 

bardziej kierowani przeznaczeniem – nieważne, istotne, że 

do takiego spotkania ostatecznie doszło, za co byli 

niewymownie wdzięczni losowi. Ich szczęście w tej fazie 

obopólnej fascynacji sobą było wręcz niewyobrażalne! W 

euforii uczuć zaczęły padać słowa, od których Ona 

wcześniej, jeżeli nawet nie stroniła zupełnie, to 

przynajmniej na tyle skutecznie je omijała, iż niezwykle 

rzadko świadomie z nich korzystała. Zdawała sobie bowiem 

doskonale sprawę z ich głębokiego znaczenia, a także z 

niemożności sprostania im. I to pomimo, że niniejsze słowa 

nie były jakoś szczególnie wyjątkowe, przeciwnie – 

należały i należą do niezwykle powszechnych, nawet wręcz 

banalnych w swojej wymowie. Bo czyż słowa „nigdy” i 

„zawsze” wyróżniają się jakoś szczególnie spośród innych 

słów? Otóż w żaden sposób. Dlatego uważała, że tak 

naprawdę słowo „nigdy” nie powinno być w zasadzie 

używane, ponieważ znaczenie tego słowa paradoksalnie 

nigdy tak naprawdę nie istnieje! Zawsze jest coś, co 

znaczenie to łamie, burzy, rujnuje. Tym bardziej teraz, w jej 

przypadku, gdy znajdowała się w stanie niezwykle silnego 

uniesienia emocjonalnego, poddana działaniu takich 

bodźców, jakim wcześniej w żaden sposób nie ulegała – 

bodźców, którymi okazały się: jego widok, zapach, głos, 

wdzięk, czy też intelekt – ta jego niezwykła bystrość 

umysłu, która pchała ją ku niemu jakby na zatracenie. Ta 

przedziwna mieszanka chemicznych substancji związana z 

jego osobą, która zalała jej mózg, paraliżując wszystkie 
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działania, była więcej niż obietnicą, którą wcześniej czy 

później można złamać – była wręcz deklaracją, że tak się 

stanie! Bo tak właśnie brzmiały słowa, które wypowiadała: 

Zawsze będę twoja – i tylko twoja! Albo: Zawsze będę cię 

kochać. Zawsze. I na zawsze! Czy też: Nigdy się nie 

rozstaniemy! Nigdy cię nie opuszczę. Będę twoja, a ty mój 

– do końca naszych dni! Takie właśnie deklaracje były 

konsekwencją szalonej działalności neurohormonów w jej 

mózgu, których powodem był nie kto inny, jak właśnie On! 

 On natomiast, cóż, on był bardziej powściągliwy. 

Chociaż skłamałbym, gdybym powiedział, że nie odczuwał 

czegoś podobnego. Jedyna różnica pomiędzy nimi w tym 

względzie polegała tylko na mniejszym oszołomieniu jego 

umysłu tym uczuciem. Po prostu starał się, przy całej 

inwazji tego uczucia do niej, zachować rozsądek i logikę 

swojego postępowania. Można powiedzieć, że tylko tyle, ale 

jednocześnie i aż tyle! 

 Dzisiaj, po dziewięciu latach trwania ich związku 

można powiedzieć, że ta jego pewnego rodzaju 

wstrzemięźliwość nic mu nie dała, nie okazała się płaszczem 

ochronnym, nie uratowała go. A stało się tak dlatego, że 

kiedy On z każdym upływającym dniem, miesiącem, rokiem 

pogrążał się w miłości do niej coraz bardziej, coraz 

intensywniej, Ona jakby wprost proporcjonalnie do tego 

czasu wyzwalała się spod wpływu, uzależniającej ją od jego 

osoby fizjologicznej psychozy. Dlatego dzisiaj była w 

zasadzie wolna – chemia przestała działać! Dzisiaj słowa 

„nigdy” i „zawsze” nabrały dla niej innego, zupełnie 

nowego znaczenia; dzisiaj te słowa niemiłosiernie chłostały, 

uderzały z całą bezwzględnością, wiały chłodem i 

obojętnością. Dlatego przyjmował je ciężko, nie mogąc się z 
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nimi pogodzić i zaakceptować. No bo jak można było te 

same słowa, które kiedyś oznaczały jej bezgraniczne 

oddanie i przywiązanie do niego, przyjmować dzisiaj w 

diametralnie innym kontekście. Słowa „nigdy” i „zawsze” 

brzmiały dzisiaj brutalnie i gorzko. A to: Nigdy z nikim nie 

byłam chyba tak nieszczęśliwa, jak z tobą, słyszysz? Nigdy! 

Albo: Nikt nigdy mnie tak nie wykorzystał. Zmarnowałeś 

moje najlepsze lata! Czy wreszcie: Dobrze mnie matka 

ostrzegała przed takimi nieudacznikami jak ty. Ty nigdy się 

nie zmienisz, zawsze będziesz w stosunku do życia pasywny 

i byle jaki! Nie chcę się z tobą zestarzeć i zgnuśnieć. Nigdy 

z kimś takim jak ty już się nie zwiążę. Słyszysz? Nigdy! 

 Odeszła. Dziewięć lat, dla niego, mimo tego 

pechowego zakończenia, szczęśliwych lat, dobiegło końca. 

Chemia, która ich połączyła, a której działanie zakończyło 

się nagle, brutalnie, jak niespodziewanie przerwana reakcja 

chemiczna, nie miała w tym momencie żadnego znaczenia. 

Chemia ich związku była przeszłością. On jednak, mimo 

uczuciowego zawodu, które go spotkało, nie czuł do niej 

żalu, nie miał pretensji, nie pałał chęcią zemsty. Uważał, że 

każdy jest wolny i może pójść własną drogą przez życie 

zgodnie ze swoimi pragnieniami i oczekiwaniami. Uważał, 

że każdy ma prawo do własnego, mniejszego czy też 

większego szczęścia, choćby i za cenę czyjegoś cierpienia. 

Bo że cierpiał, to było pewne. Cierpiał jednak cicho, 

bezszelestnie i niezauważalnie nie tylko dla świata, ale 

również i dla Niej.  
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Gdy miłość brudna w nas 

 

Nie była jego pierwszą kobietą, ale była pierwszą, na której 

mu zależało. Poprzednie zmieniał tak często, jak inni swoje 

zdanie czy płytę na talerzu gramofonu. Poznawał je, był z 

nimi i… porzucał, jak nieprzydatną rzecz. Wyrzucał ze 

swojego życia, jak skasowane bilety. Odchodził zimny i 

niewzruszony. Dawało mu to, w jego mniemaniu, jakąś 

przewagę, poczucie wyższości, a także dodawało męskości! 

Jakby czuł się poprzez takie postępowanie dowartościowany, 

był ponad. I było tak, aż do teraz – do momentu, kiedy 

spotkał ją – kobietę swojego życia. 

Początkowo wzbraniała się, czy to wiedząc, czy też 

może przeczuwając instynktownie jego chłód, jakąś 

niewytłumaczalną inność. Jednak on nie dawał za wygraną – 

nie lubił przegrywać. Zresztą, nie umiał tego robić, zawsze 

musiał postawić na swoim. Tym razem było podobnie. 

Niestety, od tego momentu, gdy tylko uległa, jej 

życie stało się koszmarem, czymś, co właściwie może się 

przydarzyć, ale najwyżej jakiemuś bokserowi na ringu – 

prawdziwy nokaut! Tak właśnie się czuła: jakby została 

znokautowana i zaliczyła najtragiczniejszy w swoim życiu 

upadek – tym tragiczniejszy, że bez wyczuwalnego pod sobą 

gruntu. Jej życie podobne było w tym momencie do 

niekontrolowanego, nerwowego lotu w przepaść. A to, co 

było w tym najgorsze, to bezsilność jego zatrzymania oraz 

towarzysząca temu świadomość własnej winy, źródłem 

której była litość. Jej litość w odniesieniu do jego osoby. To 

parszywe uczucie, które niemal zawsze musi doprowadzić 

do dramatu, czy to litującego się, czy też obdarzanego 
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litością. Tym niepożądanym uczuciem, które właściwie 

zawsze jest nie na miejscu. 

Byli ze sobą dwa lata, dopiero dwa lata, które dla niej 

oznaczały jakby wieczność. Był to bowiem czas udręki, 

poniżenia i utraty własnej osobowości. I tak jak wojna 

przyspiesza psychiczne dojrzewanie, kiedy traci się 

bezpowrotnie dzieciństwo czy młodość, tak i z nią było 

podobnie: miała wrażenie, że to nie żadne dwa krótkie lata, 

lecz dwadzieścia dwa od kiedy się z nim związała. Tak była 

potwornie zmęczona tym związkiem i czuła się staro. Co 

prawda nie miała już sił walczyć dalej, ale też nie chciała 

być z nim ani chwili dłużej. Pragnęła z całych sił jednego: 

wyrwania się spod tego jarzma permanentnej zależności, 

pragnęła powrotu do życia! I mimo ogromnego lęku jaki w 

nie był, panicznego strachu, który odczuwała w jego 

obecności, zdecydowała się na krok ostateczny, 

postanowiła… 

W mieszkaniu panowała subtelna cisza, spotykana, 

jak się mogło wydawać, jedynie w jakimś starym 

opustoszałym kościele. Nagle w tę ciszę wdarł się jej głos, 

który zabrzmiał niczym głuche pęknięcie lustra – sucho i 

dostojnie. 

– Posłuchaj – powiedziała prawie szeptem. – Jestem 

zmęczona takim życiem… 

– Co ty, kurwa, pieprzysz? – przerwał jej brutalnie, 

jak miał w zwyczaju to czynić, nie tylko zresztą w rozmowie 

z nią. – Jaka zmęczona? O czym ty do mnie rozmawiasz, 

kobieto?! 

– Jestem zmęczona życiem… – Zawahała się, ale po 

chwili zebrała się jednak na odwagę i dodała: – Jestem 

zmęczona życiem z tobą. Nie mam już sił. Pozwól mi 
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odejść… Albo mnie zabij! Bo dłużej już tego nie 

wytrzymam. 

Nie patrzyła na niego – bała się. Unikała jego 

wzorku, niczym diabeł święconej wody i krzyża. Uciekała 

przed nim jak zastraszony, wylękniony pies przed kolejnym 

kopniakiem wymierzonym mu przez swojego pana. I mimo 

że głowę miała nisko opuszczoną, to po tych słowach opadła 

jej ona jeszcze głębiej, jakby szykowała się na ostateczny 

cios kata. 

– Czego nie wytrzymasz?! – warknął opryskliwie. – 

Co to za gadka? Pewnie już kogoś masz, co? Przyznaj się! – 

Złapał ją za podbródek i dodał: – No, co nie chcesz gadać? 

Obiecuję ci, że jak się tylko dowiem że kogoś masz – zabiję 

jak psa. Jak, kurwa, sukę, słyszysz?! No, popatrz na mnie – 

czego mi brakuje co inni mają, he? – Rozpiął spodnie i 

nieznacznie opuścił je w dół. – No co, brakuje mi czegoś? 

– Ja… – zaczęła niepewnie, nie dokończyła jednak, 

bo w tym samym momencie przerwał jej. 

– Co za ja? Jakie, kurwa, ja?! Nie ma żadnego ja! – 

W tej samej chwili zamachnął się i w następnym momencie 

głowa Krystyny odskoczyła w bok. 

Nagle pomieszczenie wypełnił histeryczny krzyk – 

nie płacz, ale właśnie krzyk, który nie był niczym innym, jak 

tylko jednym wielkim spazmem strachu. 

– Uspokój się! – krzyknął. – Uspokój się, idiotko!  

Tego było jej już za dużo. Zrozumiała, że stoi pod 

ścianą i tak naprawdę nigdzie już się nie cofnie, na żaden 

krok w tył nie ma zwyczajnie już miejsca. I wtedy, 

niespodziewanie, nawet chyba dla niej samej, w tym 

kruchym ciele znalazło się tyle wewnętrznej siły, jakiej 
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chyba nigdy do tej pory nie było; siły, która teraz w tym 

jednym właśnie momencie szukała swojego ujścia.  

– Nigdy, nigdy nie będę z tobą, słyszysz?! – 

Rozniosło się po całym pomieszczeniu, wypełniając chyba 

każdy jego zakamarek swoimi decybelami. – Nigdy! – 

Wypluła raz jeszcze to słowo z taką determinacją, że ten, 

który tego słuchał, powinien mieć pewność, że nikt i nic nie 

jest w stanie tego jej postanowienia zmienić. 

Krzysztof próbował ją uciszyć, ale ugryzła go w rękę. 

Uderzył ją w twarz – raz, drugi, trzeci, po czym jego silne, 

duże dłonie oplotły jej wąską szyję, niczym paszczęka 

buldoga rączkę dziecka. Krzyk zamarł jej w krtani. Po chwili 

było po wszystkim: znieruchomiałe ciało… strach… jeszcze 

kieszenie płaszcza i… oczekiwanie. Spokojne oczekiwanie, 

jakby na zbawienie, które nie miało nigdy nadejść, a które, 

gdyby nawet nadeszło, nie miało już mieć żadnego 

znaczenia. 

   xxx 

– Wiesz, co zrobiłeś? – Głos inspektora przywołał go 

do rzeczywistości. 

– Wiem – chłodno odparł. 

– Wiesz, że grozi ci wysoki wyrok. 

– Wiem – powtórzył tak samo beznamiętnie. – Tylko 

że to nie moja wina. Ja w zasadzie… nie poczuwam się… 

– Naprawdę nie rozumiesz? Zabiłeś człowieka, 

kobietę, z którą żyłeś! 

– Nie chciałem jej zabić… Sprowokowała mnie. To 

był zwykły przypadek.  

– Być może. W końcu życie składa się z przypadków. 

Tyle tylko, że nie powinno się ono składać właśnie z takich. 
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– Gdyby nie krzyczała… – Bezwiednie wzruszył 

ramionami. 

I ni to skarga, ni usprawiedliwienie zawisło pomiędzy 

tymi dwoma mężczyznami stojącymi po przeciwległych 

barykadach życia, niczym nieme dopowiedzenie – 

dopowiedzenie, którym była śmierć, jej śmierć. 
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Głos, czyli bogobojne miasteczko 

 

Nieważne, gdzie, kiedy i czy w ogóle niniejsza historia się 

wydarzyła, nieważne również, kto był jej głównym 

bohaterem, istotne, że w wielu miejscach może się któregoś 

dnia wydarzyć. Zawsze. 

Działo się to w mieście nieszczególnie dużym, 

właściwie, jak na dzisiejsze standardy, wręcz małym. 

Liczyło ono bowiem raptem około siedmiu tysięcy dusz. 

Żywych. Martwych nikt nie liczył, nie zaprzątał sobie nimi 

głowy, oni nie byli już nikomu potrzebni. Może jedynie 

statystykom. Ci jednak, którzy nadal tutaj żyli, nie cierpieli 

jakoś szczególnie z powodu braku jego przeludnienia. 

Więcej – wydawali się nawet szczęśliwi. To była ich mała, 

osobna enklawa, pozostająca na obrzeżach wielkiego świata. 

W tak niewielkiej miejscowości nie było rzeczą 

dziwną, że wielu mieszkańców znało siebie nawzajem, więc 

kiedy spotykali się na ulicy, w sklepie, na stacji benzynowej, 

w jakimś urzędzie, czy w końcu w kościele, których w 

mieście było aż sześćdziesiąt sześć, wymieniali przyjazne 

gesty, wzajemnie się pozdrawiając. Ktoś mógłby oczywiście 

powiedzieć, że kościołów jest za dużo, mógłby, gdyby 

chodziło o inne miasto; tutaj jednak, w tym szczególnym 

miejscu, sześćdziesiąt sześć nie oznaczało na tyle dużo, aby 

stać się liczbą ostateczną. Świadczyła o tym budowa trzech 

innych, a w planach były jeszcze projekty czterech 

kolejnych. Wszystko dlatego, że kościół postrzegany był 

przez obywateli tego miasteczka jako miejsce wyjątkowe, 

jako Dom Boży, w którym dochodzi do ich spotkania z jego 

gospodarzem – Bogiem! Dlatego przyjście do kościoła – 

choćby na przysłowiowe pięć minut, odbierane było tutaj 
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jako nakaz moralny, obywatelski wręcz obowiązek. Można 

było być Żydem, Arabem, wyznawcą Buddy, czarnoskórym, 

czerwonoskórym, żółtym, można było być alkoholikiem, 

homoseksualistą czy antysemitą, ba – nawet pedofilem!, 

można było bezkarnie tłuc żonę w czterech ścianach swojego 

mieszkania, nie szczędząc razów również dzieciom, nie 

można było jedynie dwóch rzeczy, które zresztą tak 

naprawdę były tożsame, były jednością: nie można było nie 

wierzyć w Boga i nie chodzić do kościoła, aby oddać 

należny Mu szacunek, miłość i przywiązanie. I 

podziękowanie, za życie – swoje, swoich bliskich, sąsiadów, 

w ogóle za wszystko, co było wokół. Wiara w Boga bowiem 

w tym mieście była, można powiedzieć, pożywką wyssaną 

wraz z mlekiem matki. Po ojcu natomiast dziedziczyło się ją 

w genach. Nie wierzyć w Najwyższą Istotę można było 

jedynie prywatnie, wewnętrznie i tylko u siebie w domu, być 

jednak ateistą i przyznać się do tego publicznie było już nie 

tylko niewybaczalnym grzechem, taka deklaracja stawała się 

wręcz samobójstwem, towarzyską śmiercią! 

Jak wspomniałem wcześniej miasto było nieduże, 

nieduże jednak nie znaczy wcale, że było zapyziałą dziurą, 

przeciwnie – dzięki swojemu położeniu było niezmiernie 

urokliwe: znajdowało się ono bowiem w niecce, otoczonej z 

każdej strony przez wzgórza, które na dodatek porośnięte 

były lasami, a przez całe miasto leniwie wiła się, niczym 

wąż, senna rzeczka, biorąca swój początek na długo przed tą 

miejscowością. Okoliczne lasy były bogactwem tej ziemi, 

podobnie jak i pobliskie jeziora, których tutaj również nie 

brakowało. W samym jego centrum, na górującym nad nim 

wzgórzu, znajdowało się XVII-wieczne muzeum z ogrodem 

włoskim, w sąsiedztwie którego usytuowana była 
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wielowiekowa katedra. Pomimo oczywistego nadmiaru tego 

rodzaju budowli, w mieście nie brakowało niczego, co było 

niezbędne do życia i codziennego sprawnego jego 

funkcjonowania. Były piekarnie, zakłady szewskie, 

szklarskie, krawieckie, fryzjerskie, niezbędne sklepy 

zaopatrujące mieszkańców w najpotrzebniejsze sprzęty, czy 

w końcu urzędy, w których rozwiązywano praktycznie od 

ręki bieżące sprawy swoich obywateli. Słowem – miasto 

było samowystarczalne i może dlatego tak chętnie 

odgradzało się od świata zewnętrznego, ponieważ ludzie 

zamieszkujący je świetnie się czuli w tej swojej szczelnie 

odizolowanej małej enklawie. Potrafili sami się wyżywić, 

ubrać, a władze miasta umiały zadbać o to, aby nikt nie 

pozostawał bez pracy, ponieważ rajcowie tej miejscowości 

doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że praca nie tylko 

uszlachetnia istotę ludzką, ale, co najistotniejsze, daje mu 

poczucie godności i przynależności do społeczności, w 

której przyszło mu funkcjonować. Jej brak natomiast rodzić 

może jedynie narastającą frustrację i niezadowolenie, które z 

czasem stają się z reguły, jak uczy historia, zarzewiem 

jakiegoś większego nieszczęścia. Dlatego tak bardzo dbano 

tutaj o dobro wspólne, jakim są należyte relacje 

międzyludzkie i dobre sąsiedztwo. Wszyscy więc pracowali, 

uczciwie i ciężko, codziennie, na pożytek swój i ku chwale 

Pana w niebiosach, oprócz oczywiście niedziel i świąt, kiedy 

to niektórzy po porannym śniadaniu, a inni jeszcze przed 

nim, udawali się do kościoła, aby spotkać się na wspólnej 

modlitwie i podziękować Bogu za Jego hojność i łaskę, jaka 

na nich spływa. I chociaż zdawali sobie doskonale sprawę z 

tego, że Bóg jest wszędzie, to jednak kościół był tym 

miejscem, w którym wszyscy pragnęli się spotkać, by oddać 
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pokłon i podziękowanie temu, który ich umiłował. Tak było 

od setek lat i tak miało pozostać na kolejne wieki. 

Niestety, jak się wkrótce miało okazać, sielankowy 

żywot został zagrożony. W ten poukładany, harmonijny od 

wieków świat, wdarł się głos intruza – heretyka, pojedynczy 

co prawda, odosobniony jeszcze, ale podważający wszystko 

to, w co społeczność tego miasteczka wierzyła – w cały 

wypracowany przez wieki system bogobojnych wartości. 

Głos ten bowiem wyartykułował, poprzez list wysłany do 

lokalnej gazety, myśl niezwykłą, iż – Bóg nie istnieje! A nie 

istnieje dlatego, jak dowodził autor listu, że podczas snu 

usłyszał on rzecz nadzwyczajną, mianowicie coś lub ktoś 

oznajmiło mu: 

– Wiedz, naiwniaku, że nie ma mnie, nie istnieję! 

Słyszysz? Nie istnieję! A teraz zrób z tą wiedzą, co chcesz. 

Jednego tylko nie wolno ci uczynić: milczeć o tym coś ode 

mnie usłyszał. Przemilczeć tego po prostu nie możesz! 

Oczywiście nie znał źródła głosu, mógł jedynie 

niejasno domyślać się jego pochodzenia. Ale nie to było 

ważne, istotne było znaczenie snu! Dlatego postanowił 

działać, natychmiast, był bowiem pewien jednego: treść listu 

powinna być jak najszybciej ogłoszona wszystkim 

mieszkańcom miasteczka, niczym nowa ewangelia! 

I nic by się w zasadzie nie wydarzyło, autora listu 

potraktowano by zapewne z przymrużeniem oka, co 

najwyżej jako niegroźnego dziwaka, gdyby… No właśnie, 

gdyby ów nieszczęsny list wysłany do redakcji jednej z 

tutejszych gazet: Zaprawdę, powiadam wam, nie został 
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nieopatrznie przez ową redakcję opublikowany. W ten 

sposób jego treść stała się tajemnicą poliszynela. Od tego 

momentu nie można już było udawać, że nic się nie stało, że 

nie ma żadnego problemu. Problem bowiem był i to 

poważny, krótko mówiąc – właśnie wtedy rozpętało się 

prawdziwe piekło! To znaczy piekło, naturalnie, na miarę 

tego bogobojnego miasteczka. W końcu jego mieszkańcy 

byli usytuowani jak najdalej od takiego miejsca – nawet w 

swoich myślach, niemniej to, co zgotowali autorowi tego 

listu, kiedy już się wydało, kim on jest, takim właśnie 

miejscem się stało – jego prywatnym piekłem na ziemi! 

Pierwszymi, które doświadczyły konsekwencji 

decyzji, to znaczy ujawnienia światopoglądu naszego 

bohatera, były jego dzieci. Najpierw siedmioletnia córka z 

dnia na dzień straciła wszystkie swoje koleżanki, które 

przestały się z nią bawić. I to nie tylko na podwórku – co 

wymusiły na swoich dzieciach rodzice, ale również w 

szkole, gdzie za konsekwentny ostracyzm tej niewinnej 

małej osóbki, odpowiedzialny był nauczyciel. Dlatego 

podczas lekcji siedziała sama, na przerwie natomiast, gdy 

chciała podejść do którejś z dziewczynek, te ostentacyjnie 

odwracały się do niej plecami i rytuał bojkotu kontynuowany 

był w najlepsze. Oczywiście dziecko nic nie rozumiało z 

całej tej sytuacji, więc nic dziwnego, że przez większość 

czasu spędzanego w domu zanosiło się łzami. Na dalsze 

efekty tego stanu wcale nie trzeba było długo czekać – z 

czasem stało się ono osowiałe i smutne, straciło apetyt i w 

ogóle chęć do życia. Nie chciało nie tylko chodzić do szkoły, 

ale w ogóle nie miało ochoty na żadne wyjścia z domu! 

Z synem, o dwa lata starszym od swojej siostry, było 

podobnie. On nie tylko w jednej chwili utracił wszystkich 
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kolegów, ale został również dodatkowo wyrzucony z 

drużyny piłkarskiej oraz szkolnego zespołu muzycznego. Na 

szczęście znosił to dużo lepiej niż siostra, mężniej. Ale nic 

dziwnego – w końcu w przyszłości miał się stać mężczyzną, 

a oni, wiadomo, nigdy nie płaczą. Zresztą, może było mu 

łatwiej też dlatego, że był odrobinę starszy, a dzięki 

Internetowi miał wielu kolegów w innych częściach kraju, 

więc nie czuł się odrzucony i osamotniony, tak jak młodsza 

siostra. Miał z kim pogadać, wyżalić się, wyrzucić z siebie 

negatywne emocje, które przecież musiały się pojawić w 

związku z tą przykrą sytuacją. Więc dzielił się z niektórymi 

swoimi przeżyciami, a ci w rewanżu życzyli mu, aby był 

dzielny i nie poddawał się, a także zapraszali do siebie, to 

znaczy do swoich miast, gdy jego rodzice podejmą w końcu 

decyzję o wyjeździe ze swojego – taki bowiem przewidywali 

finał całego zdarzenia. 

Ostatnią osobą w tej rodzinie, oprócz oczywiście 

głównego bohatera niniejszej opowieści, która doświadczyła 

towarzyskiego ostracyzmu, była ich matka, a jednocześnie 

żona głównego bohatera całego tego zamieszania. Z nią 

sytuacja była jednak o tyle korzystniejsza, że po pierwsze – 

nie pracowała, zajmując się jedynie domem, po drugie zaś – 

była osobą starszą od swoich dzieci, co było zrozumiale i 

logiczne, więc mogła też więcej znieść – przynajmniej tak 

mogło się wydawać. On natomiast – ten, który zdecydował 

się stanąć w tej nierównej walce przeciwko całemu miastu 

tylko dlatego, że coś mu się pewnej nocy przyśniło, coś, co 

postawiło go w konfrontacji z odwieczną tradycją tego 

miejsca, całą niekomfortową sytuację znosił niezwykle 

spokojnie, można by rzec, że z niebywała wręcz 

cierpliwością Hioba. Niewykluczone że działo się tak, 
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ponieważ miał świadomość że, mimo iż jego położenie nie 

należało do wymarzonych, to jednak nie było ono znowu tak 

beznadziejne, żeby nie było z niego wyjścia. Wystarczyło 

jedynie wyrazić skruchę, odrzucić głoszoną przez siebie 

herezję, posypać głowę popiołem i powrócić tym samym na 

łono uznawanego przez wszystkich Kościoła, a wszystkie 

grzechy byłyby wybaczone i odpuszczone. Tyle że to nie 

było wyjście godne jego osoby, on był zdecydowany 

walczyć do końca o prawdę – swoją prawdę! Dlatego 

uparcie trwał przy swoim zdaniu. Gorzej, że trwanie przy 

nim oznaczało tylko jedno: opuszczenie przez niego miasta. 

A tego z kolei zrobić nie chciał. Nie miał zamiaru ani 

wyjeżdżać, ani tym bardziej wszystkiego odwoływać i z 

podkulonym ogonem prosić o przebaczenie. Taka postawa 

bowiem oznaczałaby jedno: że się sprzeniewierzył samemu 

sobie, że zwątpił w to, w co od pewnego czasu wierzył. 

Dlatego nie zmienił zdania nawet wówczas, gdy żona, 

wyczerpana przeciągającym się i wyniszczającym ich 

rodzinę klinczem z mieszkańcami miasteczka, 

doprowadzona do granic wytrzymałości psychicznej i 

fizycznej, któregoś dnia w końcu powiedziała: 

– Kochanie, proszę, odrzuć dumę, ukorz się, 

zapomnij o tym nieszczęsnym śnie, bo dłużej już tego nie 

wytrzymam! Jeżeli nie chcesz zrobić tego dla mnie, zrób to 

chociaż dla naszych dzieci. 

– Wiesz, że nie mogę. 

– Nie możesz, czy nie chcesz i nie potrafisz? – Nie 

poddawała się. 

– Na jedno wychodzi. Po prostu nie mogę tego 

zrobić. Gdybym postąpił tak, jak mówisz, nie mógłbym 

spojrzeć sobie w twarz w lustrze. 
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– Więc wiedz, że ja już dłużej… że my… że jutro 

wyjeżdżam! Z dziećmi. Nie wiem, jak będzie, ale jednego 

jestem pewna: gorzej, jak jest w tej chwili, już być nie może. 

Na szczęście nie mamy w tym mieście żadnych krewnych, 

więc nikt niepotrzebnie nie będzie cierpiał po naszym 

wyjeździe. Mogę to zrobić z czystym sumieniem. 

W ten oto sposób stracił wszystko – wszystko, oprócz 

jednej rzeczy: wiary w sens swojej walki. Dlatego, gdy 

następnego dnia dzieci siedziały już w samochodzie, a żona 

spakowana zapytała go po raz ostatni, czy naprawdę nie chce 

jechać z nimi, nic nie odpowiedział, jedynie pokręcił 

przecząco głową I gdy małżonka wsiadła do samochodu i 

przekręciła w stacyjce kluczyk, podniósł lewą rękę, ale tylko 

do wysokości swojego ramienia, wykonał nią nieznaczny 

ruch, mający prawdopodobnie wyrażać pożegnanie i – to 

wszystko. Samochód następnie ruszył przed siebie, a on 

patrzył na jego oddalającą się sylwetkę, aż w końcu znikł 

zupełnie, skręcając w jedną z bocznych uliczek. Postał 

jeszcze jakiś czas na drodze, jakby nie do końca przekonany 

co do autentyczności całego zdarzenia, iż najbliżsi mu ludzie 

opuścili go, po czym niespiesznie wrócił do mieszkania. 

Wiedział w tym momencie jedno: że nie ma dla niego 

odwrotu i że mieszkańcom miasta tak łatwo z nim, jak z 

członkami jego rodziny, nie pójdzie. Wiedział, że się nie 

podda, nie ulegnie i będzie walczył z przeciwnościami losu i 

odwiecznym – według niego – religijnym zabobonem, który 

ogłupiał i ubezwłasnowolniał. Był zdecydowany stanąć do 

walki przeciwko wszystkim niczym ten jedyny 

sprawiedliwy! 

Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że w otwartej 

potyczce z mieszkańcami miasta stoi na z góry straconej 
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pozycji, dlatego postanowił pójść za ciosem i obrać drogę, 

która była właściwie niejako naturalna, bo wskazana mu 

przez ów niezapomniany sen. Postanowił zacząć od podstaw, 

czyli od założenia Kościoła, który nazwał Powszechnym 

Kościołem Ateistów. Był pewien, że wraz z upływem czasu i 

głoszoną przez niego nowiną, znajdą się w mieście ludzie, 

którzy myślą podobnie jak on – nawet w tej bogobojnej 

miejscowości. Wystarczyło jedynie zrobić pierwszy krok i 

trafić do nich. Reszta, był pewien, jakoś potoczy się już 

sama, niejako siłą rozpędu. Ważny był właśnie ten pierwszy 

ruch – stworzenie Kościoła i ustanowienie siebie, co 

zrozumiałe, jego pierwszym ateistycznym kaznodzieją. A że 

był zdeterminowany, jak nigdy przedtem w żadnej sprawie, 

aby osiągnąć swój cel, więc nic nie mogło go zrazić – ani 

wyzwiska i śpiewy intonowane przez grupy ludzi 

zbierających się pod oknami jego domu; ani trwające 

nieprzerwanie od momentu ukazania się w prasie listu, 

modlitwy we wszystkich lokalnych mediach w intencji jego 

jakoby zbłąkanej duszy; ani tym bardziej telefony, w których 

dzwoniący nawoływali go do opamiętania się i porzucenia 

drogi, na którą wszedł jakiś czas temu i po której 

niezachwianie dumnie kroczył. Dla dzwoniących było jasne, 

że ku przepaści. 

 – Nie męcz nas dłużej, człowieku, swoją obecnością. 

Zabij się! – nieraz dochodziło do niego z głośnika telefonu. 

Albo: 

– Nie zatruwaj dobrego owocu Boga, jakim jest nasze 

bogobojne miasteczko, swoją obecnością. Odejdź stąd. 

Wyjedź na zawsze! 

Czy jeszcze inaczej: 

– Zniknij, szatanie! Precz! 
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On jednak nie miał zamiaru ułatwiać im sprawy i na 

te wszystkie nawoływania pozostawał głuchy i 

niewzruszenie wciąż robił swoje, próbując przyciągnąć do 

siebie innych. Tyle ze jego uliczne występy wydawały się 

trafiać w próżnię – wszyscy go bojkotowali, omijali 

szerokim łukiem, traktując niczym zepsute powietrze. 

Chociaż nie, nie jak powietrze, bardziej jak żywą tarczę, w 

którą można było bezkarnie rzucać czymkolwiek, co akurat 

miało się pod ręką: a to obrywał niezmiernie miękkim 

pomidorem, a to jajkiem, a to truskawkami, czy też 

ciastkiem z kremem, istotne, żeby rzecz, która na nim 

lądowała, miała jak najrzadszą konsystencję. Im bowiem 

była ona rzadsza a rozbryzg pokaźniejszy, tym efekt 

mocniejszy i ubaw rzucających większy. Więc rzucali w 

niego czym popadło i złorzeczyli mu. On jednak nie 

zważając na to, niezachwianie parł przed siebie z 

podniesiona głową, głosząc wszem i wobec swoją, jak 

mniemał, dobrą nowinę, świecką ewangelię, co z kolei 

powodowało jeszcze większą zajadłość rzucających. W 

końcu nastąpił jednak przesyt, punkt krytyczny został 

osiągnięty i w miejsce totalnego bojkotu jego osoby pojawiło 

się zniechęcenie w okazywaniu mu w ten sposób swojej 

pogardy, czy też wręcz wrogości. Ba, niektórzy z nich, 

znudzeni dotychczasowymi metodami walki, zaczęli nawet 

wchodzić z nim w dyskusję. 

– Jak możesz twierdzić, szalony człowieku, że nie ma 

Boga, skoro On jest, istnieje?! – powiedział któregoś dnia 

właśnie jeden z takich ludzi. – Mamy setki, więcej – tysiące 

dowodów na Jego istnienie! 
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– Jakie? Objawił się któremuś z was? Potwierdził, że 

jest, że żyjecie zgodnie z Jego nakazami? Że w ogóle ma 

jakieś nakazy i wymagania w stosunku do was? 

– Objawił się kiedyś Abrahamowi! Nie musi tego 

robić za każdym razem, jak tylko ktoś w Niego zwątpi. 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli! 

– Świetne tłumaczenie – nie dawał za wygraną nowy 

kaznodzieja. – Tyle, że lipą jedzie na kilometr! Nie czujecie? 

– A Chrystus? Może powiesz, że jego też nie było, 

co? 

– Oczywiście że był. 

– A jednak! 

– To postać historyczna, temu nie można zaprzeczyć. 

Podobnie jak Poncjusz Piłat, ów namiestnik rzymski w 

Judei, powiązany z Chrystusem na wieki. Obaj zresztą 

skończyli marnie: pierwszy skonał na krzyżu z wyroku 

drugiego, drugi z kolei został  w pewnym momencie 

wezwany do Rzymu i przymuszony do odebrania sobie 

życia. To wszystko. Aha, jest jeszcze jedno: ten pierwszy 

jednak, co należy wiedzieć, to żaden bóg, a zwykły 

człowiek. Jego niezwykłość może polegać jedynie na tym, że 

umarł na krzyżu jako ten, który miał jakoby 

zmartwychwstać. Niestety, rzecz w tym, że akurat tutaj 

przeliczył się ze swoimi możliwościami. 

– Przeliczył? On zmartwychwstał! – podjął inny głos 

pełen oburzenia. 

– Nie ma żadnych dowodów. A przeliczył się 

dlatego, bo się łudził, iż w momencie jego cierpienia na 

krzyżu dobry Bóg Ojciec coś zrobi, zareaguje. Tyle że nie 

mógł tego zrobić, bo Go nie ma. A jeżeli nawet byłby jakiś 

Bóg, to z całą pewnością nie mógłby ingerować w nasz 
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fizyczny świat. Ponieważ Jego królestwem byłby świat 

ducha – nie materii. Gdyby to uczynił, wykazałby jedynie 

swoją małość i niedoskonałość. 

– Pycha przez ciebie przemawia! 

– To tylko tak zwany zdrowy rozsądek. Przecież 

wszyscy wiemy, że każda religia posiada swojego boga. 

Tylko tak się składa, że żadna z nich, paradoksalnie, nic o 

Nim nie mówi. One wszystkie, jeżeli coś przekazują, to 

jedynie prawdę o nas – ludziach. Opisują bowiem nie Jego, a 

nas samych, cały wachlarz naszych zachowań w różnych 

sytuacjach, nierzadko oczywiście zachowań godnych 

pożałowania. Ponieważ nie kto inny jak my ich tworzymy, 

tworzyliśmy i będziemy tworzyć w przyszłości do końca 

naszych dni. Taką bowiem mamy ułomną naturę. Ale też i 

prawo do tego typu działań. 

– To znaczy? – włączył się ponownie do rozmowy 

głos pierwszy. 

– Tworzymy to, na co jest zapotrzebowanie. A tak się 

składa, że w sferze ducha zawsze było. Dlatego tak łatwo 

niegodziwcy perfidnie i z premedytacją wykorzystują to od 

tysiącleci. 

– Mógłbyś jaśniej? – dołączył do dyskusji kolejny 

glos. – Kluczysz i kluczysz i niczego nie można zrozumieć! 

 – Choćby wyprawy krzyżowe, działalność św. 

Inkwizycji i stosy dla tak zwanych heretyków, którzy 

ośmielili się mieć inne zdanie niż Kościół. Szyici i sunnici, 

którzy powołując się na Koran, swoją Biblię, mając ten sam 

system wartości, walczą ze sobą od wieków na śmierć i 

życie. Albo Żydzi i Arabowie, czy nie z jednego i tego 

samego pnia genealogicznego pochodzą? Właśnie dlatego 

uważam, że religia potrzebna była ludziom jedynie po to, 
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żeby ci, którzy żyją nadzieją, nadal mogli się łudzić, że to 

„tu” nie kończy się definitywnie; że to „tam” też jest – i że to 

„tam” jest o wiele lepsze, naturalnie, niż to „tutaj”. Chociaż 

z drugiej strony, jak może być lepsze, skoro klepiecie bez 

przerwy jak mantrę: jako w niebie, tak i na ziemi? Zaprawdę, 

nie mam pojęcia. 

– Dla ścisłości: Bądź wola twoja jako w niebie tak i 

na ziemi! – kontynuował głos pierwszy. 

– Na jedno wychodzi. 

– Bzdury opowiadasz! Idź, wyspowiadaj się lepiej, 

od razu lżej ci się zrobi na duszy i zrozumiesz wtedy, że 

kroczysz złą drogą. – Poparł swojego towarzysza kolejny 

głos. 

– Skucha! Może to wy taką kroczycie? – Nie 

poddawał się przedstawiciel powołanego przez siebie 

Pierwszego Kościoła Ateistów. – Nie bierzecie tego pod 

uwagę? Tacy jesteście pewni swoich racji? Posiadacie patent 

naprawdę, jedyną prawdę? 

– Jest nas za dużo, żeby to było nieprawdą. Mylą się 

tylko nieliczni, właśnie tacy jak ty! 

– I kto tutaj grzeszy pychą? Wy myślicie, ba – 

jesteście pewni w wyniku waszej ortodoksyjnej wizji, że 

dostąpiliście prawdy objawionej i absolutnej, bo danej wam 

jakoby przez samego Stwórcę i dlatego uważacie się za 

nieomylnych. Stworzyliście sobie istotę na wzór i 

podobieństwo swoje i wznosicie do niej modły. W ten 

sposób jesteście przekonani, że wiecie, czego taka istota 

pragnie. I tutaj macie rację – oczywiście że wiecie, bo został 

ukuty przez was z waszych pragnień. Ale on nie jest żadnym 

bogiem – jest jedynie stworzonym przez was bytem, który 

stał się dla was najwyższym autorytetem moralnym i 
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niezależnie w którą stronę podążycie, On podąży z wami. 

Tym sposobem jesteście przekonani, że zmierzacie w 

dobrym, bo słusznym kierunku, ponieważ ów kompas 

moralny tam was właśnie kieruje. Ale mylicie się, wszyscy, 

co do jednego! 

– Skąd ta pewność, że to my się mylimy, a nie ty? – 

Włączył się do dyskusji kolejny głos. 

– Miałem sen, wiecie przecież o tym wszyscy. 

– Sen, to żaden dowód – odparł ten sam głos. – 

Każdy go może mieć. Jak na zamówienie. 

– Właśnie. Co ty w ogóle chcesz nam udowodnić, 

twierdząc to, co twierdzisz? – poparł go głos pierwszy. 

– Nic. Miałem jedynie podzielić się tą wiedzą, to 

wszystko. Tak mi nakazał On. 

– Właśnie, On, czyli Bóg! 

– Nie-nie, On, to znaczy Głos. 

– Jesteś strasznie uparty. Jeżeli to wszystko, jeżeli 

tylko tyle miałeś nam do powiedzenia, to teraz idź sobie. 

Dziękujemy ci za tę wiedzę, która do niczego nie jest nam 

potrzebna. Weź ją sobie i głoś tam, gdzie jej potrzebują. 

Tutaj nikt jej nie pragnie. 

Chciał coś powiedzieć, jeszcze raz spróbować 

przekonać ich do swoich racji, ale w tym samym momencie 

dotarła do niego niezmiernie brutalna, gorzka prawda, że 

tych ludzi nie można przekonać, nie ma tutaj bowiem 

nikogo, kto oczekiwałby poznania tego, co miał do 

przekazania. Z całą jaskrawością prawdy uświadomił sobie 

w końcu, że nic tu po nim i jego nauce, nikomu nie jest 

potrzebny i że tak naprawdę od początku stał na straconej 

pozycji. Próbował walczyć, niczym Don Kichot ze swoimi 
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wiatrakami, nie wiadomo po co, bo przecież nikogo to, 

oprócz niego, nie interesowało. Był kaznodzieją Kościoła 

bez wiernych – tyle rozumiał. Zrozumiał teraz również i to, 

że pozostanie w tym miasteczku było błędem. Więcej –

 uświadomił sobie, że tak naprawdę wszystko było błędem, 

łącznie ze snem, który stał się  przyczyną całego tego 

zamieszania – tym bardziej, że sam nie był już pewien czy 

głos, który usłyszał we śnie, rzeczywiście oznajmił mu to, o 

czym próbował nauczać, czy może raczej była to tylko 

czysta fantazja, nocna imaginacja własnego umysłu. 

Wewnętrzny głos należący od początku do końca tylko do 

niego! Po raz pierwszy zwątpił w jego prawdę i wynikający 

z tego sens swojego nauczania. Dlatego w tym momencie 

wiedział jedno: że to, co teraz musi zrobić, to przede 

wszystkim wrócić do domu, spakować się i pojechać do 

żony i dzieci. Brakowało mu ich. Nikt bowiem, oprócz 

najbliższych, nie potrzebował go. On zresztą również nikogo 

już nie potrzebował, za wyjątkiem, naturalnie, swojej 

rodziny. Niefortunny etap ewangelicznego nauczania miał 

poza sobą. Czy na zawsze? – nie wiedział jeszcze tego, ale 

był skłonny przyrzec, że tak właśnie jest. W tej chwili jednak 

liczyła się tylko rodzina, jedynie najbliżsi. 
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Inny dzień 

 

Ten dzień miał być inny, szczególny, w tym dniu miała się 

rozstrzygnąć jego przyszłość. Nigdy jeszcze w jego życiu nie 

zależało tak wiele od tak niewielu słów i tak niewielu minut. 

Jednak był już zdecydowany, nie chciał tego odraczać, 

ustawicznie odkładać na później, jakby w nieskończoność. 

Wszystko miało się rozstrzygnąć tego właśnie dnia, w tym 

miejscu i o tej właśnie godzinie. 

Bardzo wolno podźwignął się z łoża, przez jakiś czas 

niewidzącym wzrokiem wpatrywał się w przestrzeń przed 

sobą, po czym niepospiesznie począł się ubierać. 

– Esterko – zaczął po chwili niepewnie – 

chciałbym… 

– Mógłbyś mi przynieść coś do picia? – przerwała 

mu bezceremonialnie. – Jestem ogromnie spragniona. Nie 

wiem nawet po czym. 

– Ale… 

Westchnęła zniecierpliwiona. 

– Z tobą tak zawsze! Nie dosyć, że w łóżku jesteś do 

dupy, to jeszcze trzeba cię pół dnia o coś prosić. A nie 

prosiłam o wiele, chciałam się jedynie czegoś napić. 

– Już idę, idę. Po co od razu się złościsz? 

– Bo z tobą tak zawsze, trzeba się najpierw masę 

nagadać, żebyś w końcu coś zrobił. 

Wyszedł do sąsiedniej izby. 

– Tylko dobrze schłodzone! – dobiegł do niego jej 

podniesiony głos. 

Gdy po chwili wrócił, ona nadal leżała na brzuchu, 

nieruchomo naga, z podpartą na dłoniach głową i 
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wpatrywała się w jakiś nieodległy punkt kolorowej mozaiki 

na ścianie. Jakub podał jej napój. 

– Nareszcie – rzuciła jakby z wyrzutem, że musiała 

tak długo czekać. Odebrała od niego czarkę z płynem i 

wypiła wszystko jednym cięgiem. 

– No, teraz trochę lepiej. – Spojrzała na niego z 

uśmiechem. – No, co tak stoisz, jakbyś miał zamiar prosić na 

wesele. – Odstawiła puste naczynie na posadzkę i 

kokieteryjnie wyprężyła się. 

– Bo… – zawahał się – ja… 

– No, o co znowu chodzi? Wykrztuś to z siebie. 

– Miłuję cię, ponad wszystko! – Powiedział to tak 

szybko i z takim napięciem, jakby mu to ciążyło. Jakby się 

tego wstydził. 

Słysząc to, Ester zmieniła pozycję. Teraz siedziała na 

łożu w pozycji siadu tureckiego i badawczo mu się 

przyglądała. 

– No i? – zapytała wyczekująco i nie bez ironii. 

– I… i chciałbym cię pojąć, to znaczy chciałbym, 

żebyś została moją... – Nie dokończył, bo Ester opanowało 

pragnienie śmiechu. 

– Małżonką? Twoją? – powiedziała z nieskrywanym 

niedowierzaniem. 

– Nie śmiej się, proszę. Wszystko przemyślałem. 

Kocham cię! 

– Nie wątpię – powiedziała nadal się śmiejąc, teraz 

jednak śmiech jej był głośniejszy i trudniejszy do 

opanowania.  

– Kocham cię i chcę być z tobą! Czy to mało?! – 

Próbował użyć argumentu, który dla niej, jak na złość, 

argumentem przemawiającym za zamążpójściem nie był. 
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– Nie ty pierwszy, Jakubie – zauważyła wyraźnie 

znudzona jego wyznaniem. – Nie ty pierwszy – powtórzyła. 

– Tylko czy ty jesteś takim mężczyzną, który akurat nadaje 

się dla mnie? No pomyśl. Zresztą, co w takim razie z tym 

twoim Mistrzem? Jak mu tam… Nieważne. Czy on… 

– O niczym jeszcze nie wie. Najpierw chciałem z 

tobą porozmawiać. Kocham cię! 

– Kocham, kocham – pokręciła głową. – Nie, 

Jakubie. 

– Dlaczego? Czy moja miłość, to naprawdę mało, nic 

dla ciebie nie znaczy? 

– Jeżeli mam być szczera, to małe zabezpieczenie na 

przyszłość. Więcej – to żadne zabezpieczenie! No sam 

przyznaj, ale tak uczciwie – czy naprawdę jesteś dobrą partią 

dla takiej kobiety jak ja? 

– Ale… 

– Lubię cię, jak wiesz, ale, wybacz, nie najlepiej 

nadajesz się na męża. Na kochanka jeszcze mniej. Przykro 

mi.  

– To znaczy, że ty… 

– Och, głuptasie! Jak w ogóle mogłeś przypuszczać, 

że ja i ty… – Na powrót się roześmiała. Tym razem jednak 

bardziej serdecznie niż kpiąco. – Przykro mi, że mogłeś tak 

to odebrać. Ale my – razem, to niedorzeczność! 

Zrezygnowany opadł u jej stóp. Po dłuższej chwili 

milczenia powiedział: 

– Esterko… – zawahał się. 

– Słucham cię, Jakubie. 

– Czy to… to, co przed chwilą powiedziałaś o mnie, 

czy to wszystko prawda? Tak naprawdę o mnie myślisz? 

Nie odpowiedziała. 
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– Proszę cię, odpowiedz mi! – nalegał. – To dla mnie 

bardzo ważne. Na wagę życia i… i śmierci. 

– Och, nie dramatyzuj. Naprawdę musimy akurat 

dzisiaj o tym rozmawiać? – próbowała bagatelizować sprawę 

Esterka. 

– Chcę znać prawdę – nie ustępował. – Proszę… 

– Widzisz, to nie takie proste… To znaczy, to jest 

prawda, ale tylko jeżeli chodzi o nas. Może innej kobiecie 

byś odpowiadał, kto wie. Ja szukam w mężczyźnie czegoś, 

czego ty, niestety, nie masz, po prostu tego nie posiadasz. 

Ale to nie jest twoja wina, to raczej kwestia… 

– Ale ja ciebie kocham! – Jakub nie pozwolił jej 

dokończyć, i przywarłszy mocniej do jej nóg, począł 

obsypywać je kanonadą pocałunków, powtarzając przy tym: 

– Kocham, kocham, kocham… 

Nie zareagowała na to jego żarliwe wyznanie 

uczucia. Nadal spokojnie leżała, rozciągnięta leniwie w 

pościeli swego łoża, w której nie tak dawno Jakub 

przekroczył swój Rubikon: stał się mężczyzną! W końcu, 

mając dosyć tej niezręcznej sytuacji, powiedziała: 

– Wiem, Jakubie. I wierz mi, jest mi niezmiernie 

przykro, że nie mogę ci odwzajemnić tym samym. – 

Wyciągnęła w jego kierunku dłoń. – No, chodź tutaj, 

głuptasie. Nie gniewaj się już na swoją Esterkę. 

Gdy usiadł na brzegu łoża, obok niej, rzekła: 

– Naprawdę mi przykro. Ale musisz zrozumieć. 

Powiedz, że rozumiesz. – Odczekała chwilę, ale nie mogąc 

się doczekać jego reakcji, dokończyła: – Sam wiesz, mimo 

że znamy się długo, nawet bardzo długo, to nie pasujemy do 

siebie. Dzisiejszy dzień… 

Przerwał jej ostro: 
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– Nic nie mów! Proszę cię, ani słowa więcej! – 

Zamilkł, a po chwili już spokojnie, jakby tylko do siebie, 

dodał: – Tak, widać Bóg tak chciał. Wrócę do Niego. – I nie 

zwracając już więcej uwagi na Ester, wstał i ruszył do 

wyjścia. Gdy zniknął za drzwiami, kobieta z ulgą 

westchnęła. 

– No, wreszcie. O, bogowie! Nigdy więcej takich 

klientów nie raczcie mi dawać. – Następnie posłała uśmiech 

swoim myślom, po czym leniwie przeciągnęła się, zamknęła 

powieki i pogrążyła się w popołudniowej drzemce, która 

miała zesłać jej ukojenie i zapomnienie o męczącej i 

nieudanej wizycie Jakuba. 
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Jeden z wielu 
 

Był maj – pora matur i zakochanych. On nie należał do tych 

drugich, jednak bardzo pragnął zrobić maturę i być 

zakochanym. Można by nawet żartobliwie powiedzieć, że 

tak bardzo pragnął obu tych rzeczy, że aż nie był zakochany. 

Uważał bowiem, że jedno stoi w sprzeczności z drugim – 

przynajmniej w momencie, gdy obie rzeczy mają miejsce 

jednocześnie w tym samym czasie. 

Wstał wcześnie rano. Od kiedy poznał wartość czasu, 

nie lubił bezsensownie go tracić, bezmyślnie wylegując się 

w łóżku. Był w dobrym humorze, lecz w jego zachowaniu 

dało się wyczuć pewien niepokój powodowany, co prawda, 

ostatnim już egzaminem, ale którego nie mogły uspokoić 

nawet te poprzednie, obiecująco zdane. 

Godzinę później wyszedł z domu. Szedł sam i w 

takich chwilach wolał być sam. Zdenerwowanie innych nie 

było mu potrzebne, miał dosyć własnego. Dlatego też, im 

bliższa była godzina egzaminu, tym napięcie mimowolnie, 

niezależnie od jego woli, wzrastało. Szedł i myślał: „Jeszcze 

tylko ten jeden egzamin i będę wolny, a potem…. potem 

wakacje i upragnione studia. Może chociaż raz w życiu…” 

Nie dokończył myśli: budynek szkoły zamajaczył przed nim 

swoją szarością, nie tylko zresztą swoich murów. Tak, była 

szara w całym znaczeniu tego słowa i nie odczuwał  żalu, że 

to już koniec i że ją opuszcza na zawsze. Właściwie to 

cieszył się z tego. 

Trzy godziny później po nerwach nie było śladu. 

Egzamin, ostatni egzamin miał poza sobą i wraz z kilkoma 

kolegami i opiekunem klasy siedział teraz w podrzędnej 

restauracji którejś-tam kategorii. Wypili po około dwie setki 
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wódki i w świetnych humorach część z nich udała się na 

postój taksówek. 

W kolejce stało kilka osób. Po chwili podjechała 

taksówka, a on zwrócił się do oczekujących: 

– Państwo pozwolą, ale… musimy, to znaczy 

chcielibyśmy odwieźć naszego profesora i gdyby państwo 

byli tacy uprzejmi nas przepuścić, to bylibyśmy bardzo 

wdzięczni… 

Zapanowała cisza. Nikt nie odezwał się nawet 

słowem. Jakby jakaś niepisana zmowa milczenia zapanowała 

wśród czekających na kolejną taksówkę. Michał uśmiechnął 

się i biorąc milczenie za przyzwolenie, otworzył drzwi 

taksówki, która właśnie podjechała. Nagle z jej wnętrza 

dobiegło: 

–  Gdzie?! Nie wsiadać. Pijanych nie biorę. 

Nastąpiła krótka wymiana nieprzyjemnych zdań i po 

chwili rozległ się odgłos zamykanych drzwi, które były 

jakby sprzężone z kierowcą: w tym samym bowiem 

momencie, w którym one się zamknęły, ten znalazł się na 

zewnątrz. Następnie błyskawicznie podbiegł do Michała i w 

następnej sekundzie dało się słyszeć głuche uderzenie. 

Głowa Michała lekko odskoczyła do tyłu, po czym kierowca 

odbiegł kilka metrów od samochodu. Wszystko rozegrało się 

w oka mgnieniu. Po chwili Michał leżał na chodniku, 

niczym pled chroniący ciało kierowcy znajdujące się pod 

nim, osłaniając go przed kopniakami, zarówno kolegów 

Michała, jak i przygodnych przechodniów. Gdzieś w pobliżu 

rozległ się brzęk tłuczonego szkła, a następnie nad leżącymi, 

zamajaczyły umundurowane sylwetki milicjantów… 

– Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach 

skazuje się obywatela Michała Złotogórskiego, paragraf 158 
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Kodeksu Karnego, na karę ośmiu miesięcy pozbawienia 

wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz… 

Dalej już nie słuchał. Stał i czuł, a właściwie nie czuł 

nic. Było tak, jakby spadał na ziemię w płonącym samolocie, 

z którego mógł się, co prawda, katapultować, lecz 

jednocześnie coś go przed tym powstrzymywało. Jakaś 

niewytłumaczalna siła obezwładniała go, każąc mu patrzeć 

do końca na swój strach i przerażenie przed śmiercią. Mimo 

zamkniętych oczu miał teraz przed nimi obrazki ostatnich 

chwil, które zmieniały się tak szybko, jak krajobraz za 

szybami rozpędzonego samochodu. Był tam ów plutonowy, 

który urządził mu tak zwaną „ścieżkę zdrowia” w drodze od 

milicyjnego poloneza do komendy; był kierowca taksówki, 

który uderzył go w twarz; był człowiek, który go kopał, gdy 

leżał na ziemi, a który teraz był – ślepa Temido! – 

świadkiem oskarżenia; było tam jeszcze wiele przelotnych 

chwil i ludzi z nimi związanych, tylko nie było w tym 

wszystkim osoby najważniejszej: jego. On, jakby się gdzieś 

rozmazał, rozpłynął, zdematerializował. Dopiero krótki 

dzwonek i czyjeś kaszlnięcie na powrót przywróciły go do 

świata materii. Zebrani na błyskawicznie zakończonej 

rozprawie, jednej z wielu jakie miały miejsce w stanie 

wojennym, opuszczali salkę Sadu Wojewódzkiego w 

milczeniu. Michał wiedział, że Temida jest ślepa, ale ze 

będzie aż tak niesprawiedliwa w odniesieniu do niego, tego 

się nie spodziewał. Czuł się teraz tak, jak to małe sądowe 

pomieszczenie, które właśnie opuszczał w asyście dwóch 

milicjantów: przeraźliwie pusty. 
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Jeszcze jedno znamię grzechu pierworodnego 
 

Nie powiem, żebym lubił to miejsce. Tym bardziej, że 

kłamać też nie lubię. I nie chcę. Chociaż, zapewniam, 

potrafię. I to jeszcze jak! Ale nie chcę. Nie ma powodu. 

Niemniej, ilekroć o tym myślę, zastanawiam się nad jednym: 

„Po co i dlaczego?”, to znaczy, ściślej mówiąc: „Po co i 

dlaczego istnieje to miejsce?” Bo to, że nie należy ono do 

najmilszych, nie podlega żadnej dyskusji. Ba, więcej – 

należy wręcz do miejsc odpychających i koszmarnych! 

Niestety, na skutek dowcipu Stwórcy musimy je rzadziej lub 

częściej odwiedzać. Ból bowiem nie wybiera. Po prostu 

pojawia się któregoś dnia i tyle. Bierze nas wtedy za rączkę i 

prowadzi grzecznych i grzesznych do tego właśnie miejsca. 

A trzeba dodać, że jest to jedno z bardzo niewielu miejsc, 

które jesteśmy zmuszeni odwiedzać z własnej potrzeby 

wbrew sobie! Oczywiście, to paradoks. Niemniej bardzo 

logiczny. 

Niestety, tak się dzieje zawsze i wszędzie. Pod każdą 

szerokością i długością geograficzną. Albowiem zależność 

pomiędzy tym miejscem, jakim jest gabinet stomatologiczny, 

a człowiekiem, jest ponad wszystko inne. Ten niechciany 

mariaż jest silniejszy od naszej niechęci, wstrętu, strachu, a 

w końcu i bólu, który w finale naszego oporu potęguje się 

jeszcze bardziej, doprowadzając nas niemalże do granic 

wytrzymałości. I wówczas ulegamy. Lecz nasza ostateczna 

uległość nie jest wcale porażką. Wręcz przeciwnie – okazuje 

się naszą wygraną: ból znika! A oto przecież w tym 

wszystkim chodzi. I nie jest ważne, co, jak i dlaczego – 

istotne, że już go nie ma! Odszedł. Co prawda tylko do 



51 

 

następnego razu, niemniej teraz, w tej właśnie chwili, 

jesteśmy od niego uwolnieni. Mamy spokój. Nie cierpimy! 

Naturalnie, nie jesteśmy uwolnieni od bólu raz i na 

zawsze, to jedynie wyzwolenie chwilowe. Chociaż, swoją 

drogą, gdyby Stwórca w swojej doskonałości był dla nas 

bardziej miłosierny, mógłby w swojej wspaniałomyślności 

pomyśleć o trzecim garniturze zębów dla nas. Myślę, że 

wówczas, dzięki przychylności wyżej wymienionego Gościa 

w tym zakresie, Jego akcje tutaj z pewnością stałyby o wiele 

wyżej. A tak, co gorsza, w całkiem niedługim czasie może 

się nawet okazać bankrutem. Po prostu zwykłem golcem. 

– Golec!  

Gdyby nie było tam słychać: 

– Golec! Golec! Golec! 

Nagle i niespodziewanie nie wiadomo skąd rozległ 

się zewsząd słyszalny śpiewny Głos: 

– Człowiecze marny, nie drzyj ryja niepotrzebnie. 

Słyszę jeszcze doskonale. Mnie czas się nie ima, ponieważ 

to ja jestem Czasem! 

– Co… kto…? 

– Kto, kto?! A kogo wzywałeś, nikczemniku!? – Głos 

teraz grzmiał gniewnie. – Naturalnie że ja! Jam jest bowiem 

ze wszystkiego i ponad wszystkim. A golcem… golcem to ty 

jesteś, pętaku, i ten afrykański gryzoń! 

– Gryzoń? 

– A pewnie że gryzoń! Gdybyś go poobserwował, 

zbadał jego funkcje, zdolności, to może byś nie miał do mnie 

głupich i bezsensownych pretensji. Ale ty wolisz użalać się 

nad sobą, zwalić całą winę za swoje nieudacznictwo na 

mnie. Bo to najłatwiejsze. Jakże to dla was, ludzi, typowe! 

Zawsze musicie znaleźć kogoś winnego waszych błędnych 
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decyzji. Zawsze musicie mieć jakiegoś swojego Żyda – 

kozła ofiarnego swojej niezaradności i zwykłego pecha. 

– Gryzoń? Ale o co chodzi? Nie rozumiem… 

– Golec – sam powiedziałeś. Więc poobserwuj go. 

Przekonasz się, że to genialne zwierzątko. Nie na darmo je 

stworzyłem. Nie zapada na nowotwory, nie starzeje się 

zewnętrznie, szybko się regeneruje, a także, co nie jest bez 

znaczenia, do końca swoich dni zachowuje zdolności 

prokreacyjne. Przebadajcie go, a dopiero potem miejcie do 

mnie pretensje. 

– Tego gryzonia? 

– Tego gryzonia? – powtórzył Głos z przekąsem. – 

Właśnie jego! Może wtedy w końcu przestaniecie mnie 

winić za swoją niewiedzę i niewykorzystanie swoich 

możliwości, jakimi was obdarzyłem. Więcej inwencji, 

pętaki! 

Człowiek zamilkł. Tak naprawdę nie wiedział, co 

odpowiedzieć i czy w ogóle istnieje na to jakaś sensowna 

riposta. Dlatego milczał. Wiedział w tym momencie tylko 

jedno: że będzie musiał pójść do stomatologa, a potem 

wstawić sobie implant. To miała być odpowiedź człowieka 

na podarowaną mu niedoskonałość. 
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Kochanie nasze na zawsze 

 

Nie był stary, przeciwnie – cholernie był młody: miał 

dopiero dwadzieścia pięć lat, dwadzieścia pięć lat, ale już tak 

tym zmęczony, że czekał tylko na to, co jest na końcu życia. 

Czekał, bo choroba i cierpienie przyspieszają starość. A te 

głosy, które słyszał wokół, a które mówiły: „Wszystko 

będzie dobrze. Nie martw się.” ; albo: „ Masz jeszcze dużo 

czasu przed sobą. Zobaczysz.” – nie były prawdziwe, 

szczere. Wiedział to, znał te kłamstwa od dawna. Poznał je 

bardzo dobrze, gdy umierała, konając w nieludzkim 

cierpieniu, jego matka. I tak jak on wtedy ją okłamywał, dla 

jej dobra – tak przynajmniej wtedy uważał – tak oni teraz 

starali się go oszukać, tym razem jakoby dla jego dobra. 

Żeby było mu lżej. Bo kłamstwa potrzebne są takim ludziom 

jak on; one wzniecają nadzieję, która podupadła, którą z dnia 

na dzień się traci coraz bardziej, coraz więcej i więcej, aż w 

końcu jest jej tyle, że doprowadza niektórych z nas do końca 

drogi – do śmierci. Ale śmierć wtedy jest jakby 

wybawieniem: jest w niej ten upragniony spokój i to – 

„wszystko będzie dobrze”, i jeszcze wiele innych rzeczy. 

Jest w niej wszystko – wszystko, oprócz życia. Nie ma w 

niej tego, czego człowiek pragnie najbardziej, co jest jego 

najwyższym i najcenniejszym dobrem, i czego nie jest się w 

stanie wyrzec dobrowolnie – nawet za cenę raju. Tego w 

śmierci nie ma. 

Było to nad morzem. 

Drzwi bezszelestnie się otwarły i ukazała się w nich 

jakaś kobieca głowa. W chwili gdy właścicielka chciała je na 

powrót zamknąć, z wnętrza dobiegło: 

– Zostań. Nie śpię. 
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 Weszła do środka i podeszła do łóżka, na którym 

leżał. 

 – Jak się czujesz? – spytała. 

 – Lepiej. Chyba o wiele za dobrze niż powinienem. 

– Cieszę się, że ci się poprawiło. 

Uśmiechnął się i powiedział: 

– Pocałuj mnie. 

Usiadła na łóżku i zrobiła to. A po chwili on 

przygarnął ją i oddał pocałunek; następnie wziął ją całą,  a 

ona mu się poddała; potem powtórzyli to, i jeszcze raz, a 

później, gdy jeszcze chcieli, byli już tak zużyci, że nie mogli 

i zasnęli od razu. 

Spało im się dobrze, tak dobrze, jak tylko może tutaj 

o tej porze roku – na tej wyspie zakochanych, przy otwartym 

oknie, przez które wpadało ciepło i radość trwania. 

Później, po południu, wzięli razem prysznic, ubrali 

się i zeszli na dół na obiad. 

– Teraz dałabym radę nawet wołu. Taka jestem 

głodna. 

Odwzajemnił jej uśmiech. 

Miał ochotę na rybę. Zamówił więc sandacza z 

pieczarkami, do którego podano mu sok z cytryny i trochę 

żurawiny; ona zadowoliła się naleśnikami z serem, 

rodzynkami i bitą śmietaną. Jedli w milczeniu, niespiesznie, 

a ich oczy mówiły za siebie. Następnie on poprosił o 

kieliszek czerwonego wytrawnego wina, ona natomiast o 

porcję tortu biszkoptowego z czekoladą i bakaliami oraz 

kawę po turecku. Gdy uporali się już z tym wszystkim, 

powiedziała: 

– Jeszcze kilka takich dni, a nie zmieszczę się w 

drzwiach. 
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– Nie oszczędzałaś się. 

– Przeraża cię to? 

– To bez znaczenia, kochanie. 

– Właściwie to zmartwienie żołądka, nie moje. 

– Świetnie powiedziane. Pójdziemy popływać? 

Skinęła głową. 

– Przyda mi się trochę ruchu. Czuję się strasznie 

ciężka. 

– Ja myślę – powiedział i wstał z krzesła. 

– Złośliwiec. 

Pochylił się i pocałował ją. Powiedział: 

– Poczekaj tutaj. Zaraz wracam. 

– Kocham cię. 

– Naprawdę zaraz wracam – odwrócił się i odszedł. 

Później, na plaży, powiedziała: 

– Chciałabym, żeby to trwało zawsze. Zawsze, 

zawsze... 

– Znudziłoby ci się. 

– Nie. Byłabym z tobą. – Przywarła do niego 

bujnymi, ale jędrnymi piersiami. 

Nie odpowiedział, tylko ją pocałował, a ona 

przywarła do niego jeszcze ciaśniej. Było im dobrze i byli 

szczęśliwi – szczęśliwi, bo tak mało potrzebowali. 

Następnego dnia pogoda popsuła się – wiał bardzo 

nieprzyjemny, ostry wiatr od morza i od czasu do czasu 

popadywało. Trwało to niemal przez cały tydzień. Ale oni 

tego czasu nie marnowali. Kochali się jak nigdy dotąd. Jakby 

w oszołomieniu, które nie miało się nigdy skończyć. Jakby 

się w tej miłości całkowicie zatracali z każdą następną 

chwilą, każdą następną odwzajemnioną pieszczotą, 

doprowadzającą ich do bram, których przekroczenie było 
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tylko kwestią chwili, a za którymi czekały ich wieczna 

rozkosz i niewyobrażalne szczęście. To była ich mała 

Arkadia. 

W końcu nadszedł dzień wyjazdu. Czas pożegnań, 

pocałunków i obietnic rzadko w przyszłości spełnianych. 

Przed południem wyjechali stąd – wracali do domu. I była to 

ich ostatnia wspólna podróż. Bo chociaż jechali razem, to 

jednak ich cele były różne: ona jechała ufna i pełna życia w 

nieznaną przyszłość, on – w przeraźliwie dobrze znaną 

pewność... 

Pól roku później było już inaczej. Gra się skończyła – 

aktorzy zeszli ze sceny. On zszedł z niej na zawsze, ona 

natomiast... Ona wcielała się w kolejną rolę – „kochała” 

innego. I też chciała, by to jej kochanie było wieczne, było 

„na zawsze”. O tamtym już nie pamiętała. Cała przeszłość 

była nieważna, bez znaczenia. Epizod. Wycięty kadr filmu. 

Na zawsze. Chociaż może nie na zawsze: na cmentarzu było 

cholernie zimno – przemarzła tamtego dnia.  
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Konfesjonał 
 

Do Kielc przyjechała wczesnym wieczorem. W piątek. 

Dochodziła trzynasta godzina jej podróży i była 

nieprzytomnie zmęczona. Marzyła o ciepłej kąpieli i długim, 

spokojnym śnie w czekającym na nią łóżku, oddalonym 

jednak w tej chwili o ponad sto dwadzieścia kilometrów od 

tego miejsca. Mimo tęsknoty i obiecującej informacji, że 

pociąg do Krakowa odchodzi za około dwie godziny, 

zmęczenie okazało się silniejsze. Postanowiła zatrzymać się 

tutaj na noc. Kupiła więc bilet na przedpołudniowy pociąg, 

wzięła taksówkę i pojechała do hotelu. 

Nie znała tego miasta. Raz, co prawda, już w nim 

była, ale było to bardzo dawno i niezwykle krótko. Tak 

dawno i tak krótko, że dzisiaj niewiele już z tego pobytu 

pamiętała. Jedynie nazwa hotelu, w którym się wówczas 

zatrzymała, nie uleciała jej z pamięci: Bristol. Działało to na 

zasadzie skojarzenia z takim samym obiektem w Warszawie, 

który w jakiś szczególny sposób polubiła i którego była dość 

częstym gościem. I mimo że miała do wyboru inny hotel – 

Centralny, stojący właściwie na wyciągnięcie dłoni 

naprzeciwko dworca, zdecydowała się jednak pojechać w 

głąb miasta – do tego drugiego o znajomo brzmiącej nazwie. 

Nie zdawała sobie do końca sprawy dlaczego, jednak czuła, 

że jakaś wewnętrzna siła tam ją właśnie kieruje. A że już od 

jakiegoś czasu kierowała się intuicją i źle na tym nie 

wychodziła, więc tym razem również jej posłuchała. 

Kierowca zatrzymał się. Maria zapłaciła i weszła do 

hotelu. Recepcjonistka, młoda sympatyczna dziewczyna, 

zameldowała ją i wręczyła klucz, życząc przyjemnego 

pobytu. 
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Pokój znajdował się na drugim piętrze. Tę odległość 

musiała pokonać pieszo: budynek był szacowny i gdy go 

stawiano, nie znano jeszcze takich darów ludzkiej 

przebiegłości na rzecz lenistwa, jak winda. Mimo to miała 

szczęście: było jeszcze trzecie piętro. Teraz jednak mozolnie 

pięła się w górę i czuła się przy tym jak zdobywczyni Mont 

Blanc. Co najmniej Mont Blanc! Nie wiedziała, co prawda, 

jakie to uczucie zdobywać podobny szczyt, ale to w niczym 

jej nie przeszkadzało tak właśnie się czuć. Jedynym plusem 

tej samotnej wspinaczki był fakt, że nie miała przy sobie 

żadnego większego bagażu – towarzyszyła jej jedynie mała 

podróżna torba i przewieszona przez ramię damska torebka. 

W końcu stanęła pod drzwiami pokoju. Otworzyła je 

i weszła do środka. Bezwiednie wypuściła z ręki bagaż i 

oparła się o drzwi. Po chwili przeszła do pokoju, położyła 

torebkę na stoliku i usiadła na łóżku. Fala zmęczenia 

spłynęła kaskadą na powieki. Nie miała sił, aby z tym 

walczyć – położyła się. 

Obudziła się po dwóch godzinach, gdy latarnie 

przywrócono do życia po całodniowej śmierci. Wstała, 

przeszła do łazienki, napuściła wody do wanny, rozebrała się 

i zanurzyła w leniwym cieple. Lubiła to. Gdy była z „nim”, 

robiła to dosyć często. Był to jakby niepisany rytuał 

poprzedzający i kończący ich miłosną grę. „Ile to już lat, 

Piotrze?” – pomyślała i sięgnęła po mydło. – Dużo. Całe 

życie. – Zauważyła, że mówi do siebie. – Dosyć. Dosyć, 

Mario. – Wyjęła z wanny zatyczkę, spłukała pianę z ciała, 

wysuszyła je ręcznikiem i wróciła na łóżko. Czysta i 

pachnąca wślizgnęła się naga pod cienką kołdrę. Sen 

przyszedł natychmiast, sen niespokojny. Koszmar, który ją 

nawiedzał od dłuższego już czasu, powrócił i tym razem. 
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Znowu ujrzała tę przeraźliwie pustą salę, białe intensywne 

światło i siebie, leżącą na łóżku i wijącą się w bólach 

porodowych, nie mogącą jednak pozbyć się płodu ze 

swojego wnętrza: nogi miała mocno skrępowane. Ból 

paraliżował ją coraz bardziej. Krzyczała, lecz nikt nie 

nadchodził, nie reagował, jakby zapomniano o niej. Albo 

jeszcze gorzej – jakby nie istniała! Potem w nogach łóżka 

pojawił się „on”.  Nic nie robił, tylko patrzył, a jego wzrok 

nie wyrażał nic – nawet współczucia. Powoli głos jej nikł, 

zamierał w krtani, wzrok stawał się mętny, mglisty aż w 

końcu... 

Otworzyła oczy. Za oknem czystym dźwiękiem 

rozbrzmiewała modlitwa dzwonu kościelnego. Spojrzała na 

zegarek: było wpół do siódmej. Przymknęła oczy. Pod 

powiekami ponownie ujrzała sen. Niepokój wzmógł się. Na 

powrót je otworzyła. Koszmar znikł, lecz niepokój nie 

odszedł – trwał dalej. Nie znała znaczenia snu, ale cokolwiek 

on znaczył, przerażał ją. Nie chciała o tym myśleć. Wstała, 

przyniosła torbę z przedpokoju, ubrała się, wypiła resztę 

wczorajszej jaśminowej herbaty z termosu, krzywiąc się  

przy tym – wiedziała, że herbata przez noc straciła swoje 

pozytywne właściwości – zrobiła szybki makijaż i wyszła z 

hotelu tylnymi drzwiami. 

Przecięła mikroskopijny parking i znalazła się na 

ulicy Kapitulnej. Przed sobą – w górze, w odległości około 

stu metrów ujrzała wieżyczkę przykościelną, pod kopułą 

której umieszczony był dzwon – owa specyficzna zegarynka 

kościelna, a po zewnętrznej jej stronie znajdował się duży 

zegar, który w tej właśnie chwili oznajmiał siódmą godzinę. 

Ruszyła w tym kierunku. Po  chwili była już na Placu Marii 
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Panny. U jego szczytu pokonała jeszcze kilka schodków i 

przystanęła przy Ogrójcu katedralnym. Obok niej, z różnych 

stron miasta sunęły pojedynczo, bezszelestnie, przygarbione 

ciężarem własnego krzyża i czasu, wspomnienia niedawnej 

młodości, znikając w bocznym otworze domu odwiecznej 

obietnicy. Podążyła za nimi. 

Wewnątrz, jak zawsze i wszędzie w takim miejscu na 

świecie, panował chłód. Trwały przygotowania do pierwszej 

porannej mszy. Od czasu do czasu jakiś zabłąkany, 

nieprzewidziany dźwięk wdzierał się w dostojną ciszę, a 

akustyka tego miejsca zwielokrotniała jego efekt. Maria 

przeżegnała się i skierowała w stronę konfesjonału. Zanim 

do niego dotarła, jakaś staruszka podniosła się z klęczek, z 

nieskrywanym żarliwym uczuciem ucałowała dół 

wyhaftowanego na stule krzyża, po czym pełna ufności w 

jasną przyszłość i nigdy nie mających się spełnić obietnic, 

ruszyła w stronę ołtarza szczęścia. Przez krótką chwilę 

Maria obserwowała ją, po czym zajęła jej miejsce. 

Nie pamiętała, kiedy po raz ostatni klękała przy 

konfesjonale. Nie lubiła tego ceremoniału. Zawsze uważała 

spowiedź za coś tak bardzo prywatnego i szalenie 

intymnego, że dzielenie się tym z drugim człowiekiem było 

dla niej czymś amoralnym i nie na miejscu. Nawet gdyby 

tym człowiekiem miał być duszpasterz – jeden z wybrańców 

naziemnego personelu Pana Boga. Tego rodzaju bowiem 

ekshibicjonizm możliwy był tylko przed samym sobą. 

Wówczas był on najszczerszy, bez żadnych barier. Dzisiaj 

jednak, mimo że nie zmieniła poglądu na tę sprawę, złamała 

swoje zasady. Czuła, jakby coś niewytłumaczalnego a 

jednocześnie magnetycznego przyciągało ją tutaj. Od 
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momentu przebudzenia się miała pewność, że musi to zrobić. 

Nie wiedziała, skąd to przeświadczenie i jak można je 

wytłumaczyć, i czy w ogóle to coś da, niemniej zdała się na 

impuls, na „zew natury”, jakby ktoś powiedział. Ale nie 

traktowała tego jak spowiedzi. Było to po prostu zwykłe 

wyrzucenie z siebie tego, co ją od dawna niepokoiło, a 

nierzadko nawet przerażało! 

Ksiądz słuchał jej w skupieniu. Milczał nawet wtedy, 

gdy zapadała  długa cisza i wydawało się, że to już wszystko 

z czym przyszła, że to koniec. Po chwili jednak Maria 

zaczynała znowu i ciągnęła swoją grzeszną historię sprzed 

dwudziestu lat, a przed oczyma księdza przewijały się jej 

obrazy; i były one tak barwne i pełne życia, jakby już je znał, 

słyszał kiedyś, czy też uczestniczył w nich. 

– Tak, było mi z „nim” dobrze i byłam szczęśliwa. 

Naprawdę szczęśliwa! – Powiedziała to z takim naciskiem, 

że aż poczuł jakieś bliżej nieokreślone silne ukłucie z tyłu 

głowy. Na jego twarzy pojawił się grymas. Ale nie był to 

grymas niechęci, zgorszenia czy potępienia – był to raczej 

grymas bólu cierpiącego człowieka. Rozumiał ją! 

– A on? – z trudem wydobył z siebie. 

– On... Nie wiem. I chyba nigdy nie wiedziałam. 

Myślałam... 

Już jej nie słuchał – znał to. Odpowiedzią był tamten 

wybór – jego wybór! Dzisiaj wiedział, że był zły, 

niewłaściwy, że nadal ją kocha. Miłość do Boga była silna, 

lecz nie na tyle silna, by mogła zniszczyć takie samo uczucie 

do niej. 

– To był grzeszny związek, wiesz o tym – 

powiedział. 
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– Grzeszny? Czy miłość jest grzechem? Czy Ojciec 

naprawdę tak myśli? 

Szukał argumentów, ale coraz bardziej był do tego 

niezdolny. Bił się z myślami. Wiedział, że wszystko co w 

tym momencie powie, będzie nieprawdą, zaprzeczeniem 

tego wszystkiego, co czuł.  

– Służył Bogu... – powiedział niepewnie. 

– Wiem. Ale jeśli nawet, to czy mógł, czy miał prawo 

skrzywdzić mnie? Zniszczyć naszą miłość? 

Znowu chciał odpowiedzieć jakimś wyświechtanym 

komunałem, wyszukanym wykrętem, jednym z wielu, jakimi 

posługiwał się na co dzień na przestrzeni swojego 

wieloletniego duszpasterstwa, ale tym razem nie powiedział 

nic. Dosyć miał pokrętnych, naciąganych tłumaczeń, dosyć 

miał kłamstw. Nie chciał już kłamać – tym bardziej jej. Ta 

kobieta miała rację. To, co teraz czuł, przerażało go: 

żałował! Żałował zarówno tej, jak i „tamtej” kobiety. 

Żałował tego czasu, niespełnionej miłości, życia. Żałował 

swojej decyzji i straconych lat. Właśnie tak, mimo wszystko 

straconych! Po raz pierwszy od dawna tak to odczuwał i to 

go przerażało. Czuł się na powrót mężczyzną. Nigdy nie 

przypuszczał, że tak kiedyś będzie myślał. Był przecież tak 

bardzo oddany Panu – swojemu Bogu. A wystarczyła tylko 

chwila nieuwagi, dekoncentracji i już się w swojej wierze 

zachwiał. Dzięki tej kobiecie zrozumiał, że tak naprawdę  

przez całe życie błądził, że wybrał źle, że miłość do Boga 

nie uczyniła tego, czego od niej oczekiwał – nie wypełniła 

całego jego życia swoją treścią. Jednocześnie jednak 

uświadomił sobie również, że tak naprawdę nie mogła tego 

zrobić, ponieważ pozostawała jeszcze pamięć o innej miłości 

– miłości do kobiety, która przygaszona upływem czasu, 
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przetrwała jednak gdzieś w najgłębszych zakamarkach jego 

serca. Dzięki tej kobiecie po drugiej stronie konfesjonału 

odczuł żal, ból i pustkę. Jego dotychczasowy świat przestał 

istnieć, a nowego jeszcze nie miał, nie zdążył zbudować. 

– I jeszcze jedno muszę księdzu powiedzieć: nie 

żałuję. Nigdy nie żałowałam tej miłości! Jeżeli w ogóle 

czegokolwiek żałowałam, to tylko tego, że tak się 

zakończyła. 

Zapanowało milczenie. Ojciec Piotr myślał: „Tyle lat, 

tak wiele lat upłynęło, a ja... ja nie jestem godzien Twojej 

miłości, Panie... Jestem...” 

– To wszystko – dodała Maria po chwili. 

Ale on tego nie słyszał – był daleko stąd. Wybrał się 

w podróż odległą o przeszło dwadzieścia lat od tego miejsca; 

w podróż, do której zmusiła go klęcząca przy konfesjonale 

kobieta. „Kim ty jesteś?” – pomyślał. – „Dlaczego mnie 

dręczysz swoją historią tak podobną...? Nie, na pewno nie. 

Głos Marii był inny – jest inny! Całkiem inny, pamiętam… 

Nie mogę się mylić. Tamten głos poznałbym nawet na 

końcu...” 

Maria wstała. Czekał, aż się pochyli i ucałuje stułę – 

wtedy  ją zobaczy, ujrzy twarz tej kobiety i będzie wiedział, 

będzie pewny! Lecz Maria nie nachyliła się, nie pozostawiła 

na kawałku materiału pieczęci swoich ust, nie przeżegnała 

się. Po prostu odwróciła się i odeszła w stronę wyjścia, w 

stronę jutra. Nie chciała współczucia, modlitwy, zbawienia – 

niczego nie potrzebowała i nie czekała na nic. Była czysta, 

czuła się czysta! I lekka, tak lekka, jakby wszystko to, co ją 

dotąd dręczyło, zostawiła tam – przy konfesjonale. Na 

zawsze. 
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Ojciec Piotr chciał na nią spojrzeć. Przez cały czas 

spowiedzi wzbraniał się przed tym, walczył z pokusą, teraz 

jednak czuł, że ulegnie – otworzy małe wahadłowe 

drzwiczki i wychyli się. Ale nie zrobił tego – nie zdążył: 

kolejny grzesznik zajął z pokorą należne mu miejsce. 
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Na progu raju 

 

Za tydzień, od dzisiaj za tydzień, skończyć miał 

sześćdziesiąt pięć lat. Dużo to, a zarazem i mało. Dużo – dla 

człowieka, psa, kota, czy też innego żywego organizmu, dla 

Ziemi jednak, jej gór, mórz i oceanów, czy w ogóle dla 

Kosmosu i Wszechświata, to oczywiście nie za wiele. Ot, 

takie nic nie znaczące mgnienie oka. A może i nawet to nie. 

On, w kontraście do tego, miał te swoje sześćdziesiąt pięć lat 

bez tygodnia i, jak się miało rychło okazać, to było wszystko 

w tym zakresie, co mógł otrzymać od losu. Koniec. Ani 

jednej godziny dłużej! Wszystko, co miał do przeżycia, już 

doświadczył, „ktoś” lub „coś” zadecydowało za niego. Tyle 

miało mu wystarczyć. Teraz mógł już spokojnie odejść. 

Tylko że on spokojnie odchodzić jednak nie zamierzał. Nie 

należał do ludzi powiewających białą flagą jeszcze przed 

rozpoczęciem jakiejkolwiek bitwy. Dlatego gdy tylko 

poczuł, że ten decydujący moment już się zbliża, że lada 

chwila nadejdzie, buńczucznie rzucił w ciemność: 

– Przygotuj się, nadchodzę! 

Nikt i nic odpowiedziało mu ciszą. Ciemność nocy w 

pomieszczeniu, w którym się znajdował, jakby go 

ignorowała. O ile jednak jednych napawa ona lekiem, 

paraliżuje strachem, to z nim sprawa przedstawiała się 

diametralnie inaczej. On zupełnie jej się nie bał. Jakby 

właśnie ciemność uwalniała go od jakiejkolwiek bojaźni czy 

trwogi. Dlatego cisza, która panowała w pokoju, nastawiła 

go jeszcze bardziej wojowniczo. 

– Słyszysz? Idę do ciebie! – rzucił krótko, stanowczo 

i, co dziwne, zabrzmiało to jak groźba, chociaż on sam 

groźny w żaden sposób nie był Przynajmniej nie dla tego, do 
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którego się zwracał, i na dodatek w obecnej sytuacji, w 

której się znalazł. 

Już chciał ponownie coś powiedzieć, rzucić 

wojowniczo, gdy nagle, niespodziewanie rozległo się: 

– Gdzie?! Stój! – W głosie tym dało się wyczuć jakby 

irytację, ale też zwątpienie, a nawet, co było niezmiernie 

dziwne i zaskakujące, pewien element trwogi. Tym bardziej 

było to niewytłumaczalne, że głos należał w końcu do Niego 

– do Pana życia i śmierci! 

– A jednak słyszysz – butnie kontynuował swoje 

człowiek. – To pocieszające, że możesz być ślepy ale nie 

głuchy – dodał sarkastycznie i zaraz dokończył: – Pomijając, 

naturalnie, twoją głuchotę na skargi. 

– No, uważaj co mówisz, nędzniku! – Właściciel 

głosu nie krył coraz większego poirytowania. 

– Nędzarzu, jeżeli już – poprawił Pana życia i śmierci 

bez cienia respektu człowiek. 

– Powiedz jeszcze tylko słowo, a… 

– Co, będzie przeklęta dusza moja? Nic nowego. 

Wiem o tym. 

– Ostrzegam cię – igrasz z ogniem! 

– Piekielnym zapewne? – zachichotał . – To, tak się 

składa, też wiem. I co z tego? 

– Hardy jesteś, nie boisz się, co? 

– Niby czego? Jesteś przecież samą MIŁOŚCIĄ. 

– Nie dla wszystkich, nędzniku. Nie dla wszystkich. 

Ponownie zapadło krótkotrwałe milczenie i ponownie 

pierwszy przerwał je człowiek. 

– Nuda, żadnego zaskoczenia – powiedział. – Ale 

można się było tego spodziewać. Zresztą, prawdę mówiąc, 

na nic nie liczę. A już najmniej na twoje miłosierdzie. 
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– I dobrze. Bo nie jesteś go godzien. 

– Być może. Ale ja po prostu nie wierzę w rzeczy 

wątpliwe. 

– Wątpliwe…? Co masz na myśli? 

– To proste: zarówno w Twoje miłosierdzie, jak i 

moją duszę zwyczajnie nie wierzę. 

– Ha! Niewierny Tomasz, co? 

– Ha! Niewierny – ale Adam. 

– Myślisz pewnie, że jesteś dowcipny? 

– Nie dbam o to. Zresztą, tobie nikt w żartach nie 

dorówna. 

– Takiś mocny… 

– Nie, nie myślę. Może to raczej Ty taki słaby. 

Ponownie zapadło milczenie. 

– No, co nic nie mówisz, mowę ci odjęło? A może 

jeszcze bardziej ogłuchłeś? 

– Zdaje się, że raz już cię ostrzegałem. – Głos 

odzyskał pewność siebie. – Moja cierpliwość też ma swoje 

granice! 

– Dobra, dobra. Taka gadka, to dla dziadka Władka. 

Idę! – rzucił stanowczo. 

– Stój! 

Nie zareagował. 

– Stój!, powiedziałem – zagrzmiał głos. – Nie 

wejdziesz tutaj! 

– Niby dlaczego? 

– Bo nie możesz! 

– Nic o tym nie wiem… 

– Bo żyjesz w ogromnej nieświadomości. I w ogóle 

mało wiesz. Gdybyś żył inaczej bramy raju stałyby i dla 

ciebie otworem. 
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– Inaczej? A cóż ja takiego zrobiłem? 

– Jeszcze śmiesz bezczelnie pytać!? 

– Nie myślę, żebym był gorszy od innych. W końcu 

też jestem twoim produktem… 

– Oczywiście. Ale nieudanym! 

– Możliwe. To znaczy, ściślej, ja też się z tym 

zgadzam. Ale, wybacz, to już nie moja wina. Miej pretensje 

do samego siebie. 

– Demagogia! Jesteś wolny – mogłeś wybierać. 

– I wybrałem. 

– Właśnie. Dlatego tutaj nie wejdziesz. Nigdy! 

– Niby kto mi nie da, Piotrek, ten Twój odźwierny? 

– Nie, ja ci nie dam! Będziesz odstraszającym 

przykładem. Niegodziwe życie musi zostać ukarane. 

– Nie uważasz, że już poniosłem dostateczną karę? 

– Chyba kpisz. O jakiej karze ty mówisz? 

– Żyjąc. Po prostu żyjąc. 

Chwila ciszy. 

– No co, czemu znowu milczysz? Niewygodna 

prawda, co? 

– Z tobą nie warto rozmawiać. Miałeś całe życie – 

nie wykorzystałeś go tak, jak należało. 

– To Twój punkt widzenia. 

– I to jedyny właściwy punkt. Najlepszy! 

– Być może. Ale to także Twoja wina. Już ci to 

powiedziałem. 

– Typowe.  

– Słucham? 

– Szukanie wspólnika swoich grzechów. Ale tak się 

składa, że każdy indywidualnie odpowiedzialny jest za 

siebie, nędzniku. Każdy! 
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– Nie wymiguj się. Ty mnie w końcu stworzyłeś! 

– Czy wy, ludzie, zawsze musicie szukać 

odpowiedzialnego za swoje nieudacznictwo poza sobą? 

Zawsze musicie szukać takiego męczennika, który odkupiłby 

wszystkie wasze grzechy, jak ten nieszczęsny Jezus? 

– Ciebie naprawdę trudno zadowolić. 

– Bo nie tędy wiedzie droga do mojego królestwa. 

– Gadanie. Idę! – rzucił zniecierpliwiony. 

– A ty znowu swoje. Powiedziałem: nie wejdziesz 

tutaj. Nie pasujesz do tego miejsca. Chyba że po moim 

trupie! Ale na to specjalnie nie licz. – Właściciel głosu po 

raz pierwszy serdecznie się roześmiał. – Jestem 

niezniszczalny! Przynajmniej dopóki wy istniejecie. 

Zapadło milczenie. 

– Tak – zaczął po dłuższej chwili człowiek. – Tak 

właśnie myślałem. 

– O co ci znowu chodzi, nędzniku? 

– O Ciebie. 

– Mógłbyś jaśniej? 

– Zawzięty jesteś. Gdzie się podziało to Twoje 

szlachetne miłosierdzie, o którym tyle się tutaj rozprawia? 

– To bez znaczenia. I tak przecież w nie wierzysz. 

– To prawda. Ale są jeszcze inni. Oni wierzą, 

naiwniacy. 

– O nich się nie martw. Wystarczy, że ja to robię. Ty 

natomiast nie jesteś godzien ani mojego miłosierdzia, ani 

tego miejsca. 

– A co ja takiego zrobiłem, że mnie wykluczasz? 

Zgoda, moje życie mogło być lepsze, nie przeczę. Ale czy po 

śmierci nie należy mi się już nic? Choćby najmniejsza 

szansa? 
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– Musisz ponieść karę za swoje zuchwalstwo! 

Sprawiedliwie. Może później… 

– Później! – żachnął się człowiek. – Ja teraz… teraz 

chcę. Idę! 

Tym razem jednak Głos mu nie odpowiedział. 

Dlatego po krótkiej chwili zniecierpliwiony rzucił ponownie: 

– Idę! Słyszysz?! 

– Tak, idź – Głos ponownie przemówił. – Teraz już 

możesz, teraz zostawiam cię. Śmierci. Żegnaj, nędzniku! 

I były to ostatnie słowa, które tu i teraz dotarły do 

człowieka. Po chwili powieki niczym żelazna kurtyna opadły 

mu na oczy, pogrążając go w błogim, wiecznym śnie – śnie 

o drodze prowadzącej do raju. Miejsca, do którego nigdy nie 

miał trafić w swojej pośmiertnej wędrówce. 
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Nagrodzona cierpliwość 
 

Miał już swoje lata, niedawno był skończył ich sześćdziesiąt 

trzy. Niektórzy by powiedzieli, że wcale słuszny wiek. I 

pewnie mieliby rację – teraz tak krótko się przecież żyje. 

Mimo coraz lepszej techniki, rozwiniętej medycyny i w 

ogóle świadomości tego, co nam może szkodzić, a co też 

działać na naszą korzyść, aby właśnie ten nasz żywot 

wydłużyć. Ale oprócz tych swoich lat miał jeszcze coś – tę 

jedną z najdoskonalszych ludzkich cech, dzięki której 

zawsze można o wiele więcej osiągnąć, jeżeli się ją posiada, 

mianowicie – cierpliwość. I można by nawet powiedzieć, że 

posiadł ją nawet w nadmiarze, albowiem był niespotykanie 

wręcz cierpliwy. A kto jest cierpliwy, ten w końcu kiedyś 

zostaje nagrodzony, jak mówi zapis w pewnej starej księdze. 

Więc i on pewnego dnia został również nagrodzony. 

Nadszedł w końcu taki dzień, w którym i dla niego 

zaświeciło słońce. 

– No, co z tobą?! – rzuciła zniecierpliwiona 

przedłużającym się w nieskończoność żałosnym dla niej 

spektaklem. 

– Jeszcze tylko… mała chwilka, troszeczkę… 

tylko… – wystękał i na powrót zatracił się w świecie swoich 

niezdarnych ruchów. 

– Pośpiesz się! – ponagliła. – Nie umawialiśmy się, 

że będzie to trwało całą wieczność. 

– Przecież się staram! Prosiłem przecież tylko o jedną 

małą chwilkę, dwa deko czasu jeszcze… Chwileczkę ma... 

O, już blisko… Nadchodzi... Ouuuu!… – Popadał w coraz 

mniej kontrolowaną ekstazę. 
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– Będzie cię to kosztowało stówkę więcej. Nie będę 

robiła za jakąś głupią siostrzyczkę Bóg jeden wie jakiego 

zgromadzenia. Nie jestem naiwna. 

Lecz tych ostatnich słów już nie słyszał. Jego 

wiotkim starczym ciałem coś kilka razy przyjemnie 

wstrząsnęło, wydobywając z niego westchnienie 

niewysłowionej wprost ulgi: „Ooooo…”, po czym ściągnęło 

je na podłogę, co ponownie przywróciło go rzeczywistości. 

Przez dłuższą chwilę leżał bezwładnie, jakby się nad czymś 

zastanawiał, następnie wstał, zapiął rozporek i bez słowa 

skierował się w stronę wyjścia. Spodni nie zdejmował przy 

tym zadaniu, więc nie musiał ich teraz ubierać. 

Zanim dotarł do drzwi, dobiegł do niego jej głos: 

– Nie zapomniałeś o czymś? 

–  Że jak? – Odwrócił się. 

– Zapomniałeś dodać stówkę. Mówiłam ci, że nie 

zajmuję się działalnością charytatywną. Ale ty byłeś tak 

zajęty sobą, że pewnie tego nawet nie usłyszałeś. 

Zawrócił. Po drodze wyjął z portfela banknot o 

żądanym przez nią nominale, po czym bezsłownie i nie 

niepokojony już przez nic i nikogo, wyszedł z 

pomieszczenia, w którym spotkało go tyle fizycznej 

przyjemności, jakiej do tej pory nigdy i nigdzie jeszcze nie 

doświadczył. Idąc, myślał: „No, nareszcie. Nareszcie! Na 

wszystko jest swój czas… Bożuniu kochany, jakież życie 

potrafi być jednak piękne!...” 

Był szczęśliwy, zadowolony i dumny siebie. Był 

bardzo zadowolony i dumny, a słońce uśmiechało się do 

niego. Takie przynajmniej odnosił wrażenie. 
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Niedokończona powieść Agaty Ch. 

 

Dzień dobry, kochanie – powiedziała Agata na widok 

wchodzącego do kuchni Herkulesa, obdarzając go 

jednocześnie jednym z tych swoich dobrotliwych, można by 

nawet powiedzieć matczynych, uśmiechów. Bo chociaż nie 

była jego matką, to taką sprawowała wobec niego rolę po 

przedwczesnej śmierci swojej siostry Klary. – Jak spałeś? – 

zapytała, napełniając filiżankę kawą. 

Poirot do późna w nocy myślał nad planem, jak 

pozbyć się ciotki, a także czy testament, który sporządziła 

kilka lat temu na jego korzyść, nie uległ przez ten czas 

zmianie. I właściwie tylko ta myśl o wydziedziczeniu 

powstrzymywała go przed krokiem ostatecznym – 

skróceniem życia ciotce. 

– Ach, bardzo dobrze, ciociu, a dzisiaj wyjątkowo 

wyśmienicie! – skłamał, po czym odebrał z rąk Agaty 

filiżankę i usiadł przy stole. – Ale ty chyba w ogóle nie 

zmrużyłaś oka? – zapytał z fałszywą troską w głosie. – Gdy 

kładłem się spać około północy, widziałem jeszcze światło w 

twoim oknie. 

– Tak, dzisiejsza noc była ogromnie pracowita. 

Siedziałam do późna nad książką i można powiedzieć, że 

praktycznie jest już ukończona. Teraz muszę od niej  trochę 

odpocząć, a za trzy, cztery tygodnie ostateczny jej retusz i 

koniec! 

– To świetnie – Herkules udał, że się cieszy. – 

Gratuluję! – Chociaż, z drugiej strony, nie było mu to znowu 

tak obojętne. W końcu jako spadkobierca dziedziczył prawa 

do całej spuścizny literackiej po niej, więc tak naprawdę 

miało to znaczenie. 
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– Dziękuję, Herkulesie. To naprawdę miłe z twojej 

strony. 

– Najważniejsze, to czy jesteś z niej zadowolona. 

Jesteś, prawda? 

– O tak, naturalnie. 

– Świetnie! – Dopił kawę, wstał od stołu i mówiąc że 

idzie popływać, wyszedł. 

Po południu był już zdecydowany, nie było 

najmniejszego sensu dłużej zwlekać, czekać nie wiadomo na 

co. I tak na koniec mu się poszczęściło: wyszło bowiem na 

to, że dodatkowo po jej śmierci korzyści z jeszcze jednej 

książki wpadną do jego kieszeni. Teraz należało jedynie 

wprowadzić plan w życie. 

Następnego dnia po obiedzie, gdy Agata wchodziła 

po schodach na górę, udając się na codzienną poobiednią 

sjestę, niespodziewanie na ich szczycie pojawił się Herkules 

i… po kilku głuchych uderzeniach spadającego ciała o 

schody, blisko osiemdziesięciosześcioletnia kobieta leżała 

martwa u ich stóp. Na jej twarzy zastygło zdziwienie, a 

martwy wzrok, zdawać by się mogło, stawiał ciągle jedno i 

to samo pytanie: „Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?...” 

Mniej więcej kwadrans później w domu pisarki było 

pogotowie, policja i, co w takich przypadkach jest 

konieczne, prokurator. Po wstępnych oględzinach lekarz 

orzekł przyczynę zgonu, a komisarz prowadzący sprawę 

przyjął, iż śmierć pisarki nastąpiła w wyniku 

nieszczęśliwego upadku ze schodów, najprawdopodobniej 

związanego z utratą równowagi, co szczególnie w tym wieku 

nie jest raczej niczym rzadkim. Naturalnie z ostatecznym 

werdyktem należało się jeszcze wstrzymać do czasu 

poznania wszystkich danych, łącznie z opinią oskarżyciela 
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publicznego, niemniej Herkulesowi już tyle w tej wstępnej 

fazie dochodzenia wystarczyło. Czuł się pewnie. Dlatego, 

gdy tylko ci wszyscy obcy ludzie opuścili dom, zabierając ze 

sobą ciało Agaty, leżąc wygodnie na tapczanie w salonie, 

zanurzył się w oceanie marzeń o sielskiej przyszłości i 

rozpoczęciu wszystkiego od początku; rozpoczęciu od tego 

właśnie momentu nowego etapu w swoim życiu, lecz tym 

razem niczym nieograniczonego – miał być bowiem bogaty! 

Jednocześnie wiedział, że zanim testament będzie mógł być 

oficjalnie otwarty, muszą zostać wyjaśnione wszystkie 

budzące wątpliwość aspekty zgonu jego ciotki. „To cholerne 

prawo! – pomyślał. – Ale co tam, tyle wytrzymałem, to i te 

kilkanaście dni też jeszcze dam radę przetrzymać.” Tydzień 

czy dwa tygodnie – powiedział głośno do siebie – nic nie 

znaczą w porównaniu z tym, co przeżyję później. To, tak 

naprawdę, w końcu jedynie dwa nic nieznaczące tygodnie. 

Teraz jednak, w tym momencie, potrzebny był mu relaks, 

coś na kształt masażu, który przyniósłby jego ciału choćby 

chwilową ulgę. Tyle że masaż w tym momencie nie 

wchodził w grę, dlatego postanowił wziąć prysznic. Kąpiel, 

jak myślał, takie odprężenie właśnie mu przyniesie, że 

będzie najlepszym sposobem pozbycia się całego 

przygniatającego go ciężaru, związanego ze śmiercią ciotki. 

W następnej chwili wstał z tapczanu i, pozbywając po 

drodze tego wszystkiego, co miał na sobie,  skierował się do 

łazienki po wymarzony relaks. 

   xxx 

Tydzień później po tym tragicznym wydarzeniu 

miała miejsce ceremonia pogrzebowa, na którą ściągnęły 

rzesze wielbicieli jej niepowtarzalnego talentu i jeszcze tego 

samego dnia po południu, przed drzwiami domu Agaty – 
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nadal jej domu! – stanął komisarz z małym zawiniątkiem w 

ręku. Nacisnął przycisk dzwonka. Po chwili drzwi otworzył 

Herkules. 

– Dzień dobry, Panie Poirot – powiedział komisarz 

Maigret i nie czekając ani na odpowiedź, ani na zaproszenie, 

wszedł do środka. 

 Herkulesem coś wstrząsnęło. Wiedział, że Maigret 

mógł jeszcze tutaj przyjść i właściwie nawet spodziewał się 

tego, ale że zrobi to tak szybko – na dodatek jeszcze dzisiaj, 

mogło i rodziło pewien niepokój. Nie zdążył jeszcze 

poukładać myśli, gdy policjant, usadowiwszy się wygodnie 

w fotelu, zapytał: 

 – Zapewne czytał pan rękopis. – Herkules wymownie 

stuknął palcami w pakunek, który trzymał w rękach, a 

następnie dokończył: – Niestety, to już ostatnia powieść 

pańskiej ciotki. I nie skłamię, jeżeli powiem, że jest świetna. 

Myślę, że to jedna z najlepszych jej rzeczy. Jakby z wiekiem 

pańska ciotka stawała się, niczym wino, coraz lepsza. 

Wykwintniejsza! – jeżeli w ogóle można użyć takiego słowa 

w odniesieniu do człowieka. 

Herkules Poirot wiedział, co komisarz ma na myśli, 

bo znał szczątkowe fragmenty powieści, lecz zanim 

cokolwiek odpowiedział, ten ponownie zabrał głos. 

– Widzi pan ten pakunek, panie Poirot – bardziej 

stwierdził niż zapytał komisarz. – To jest właśnie ta książka. 

W dniu tragicznej śmierci tej świetnej pisarki, będąc tutaj, 

przyglądałem się wielu rzeczom, nie dostrzegłem w nich 

jednak nic nienaturalnego. Dopiero w pokoju, gdzie 

pracowała pańska ciotka, natknąłem się na ów rękopis. 

Okazało się, że to jej ostatnia powieść zatytułowana, nomen 

omen, „Spadkobierca”. Niestety, nie mogłem się 
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powstrzymać i, przepraszam najmocniej za moje wścibstwo, 

musiałem ją sobie pożyczyć bez pana zgody. Oczywiście nie 

mam nic na swoje usprawiedliwienie, może jedynie oprócz 

tego, że jestem wielbicielem talentu pańskiej ciotki i że 

zwyczajnie musiałem ją przeczytać. Książki, przynajmniej w 

moim przypadku, to coś podobnego do narkotyku. Dlatego 

mam nadzieję, że mi pan wybaczy tę zuchwałość. – 

Nieznacznie uniósł książkę w górę. – Zna ją pan zapewne? 

W trakcie przemowy policjanta na twarz Herkulesa 

wkradł się strumień podenerwowania i niczym prąd, 

obiegając pojedyncze nitki nerwów, wykrzywił mu twarz w 

nienaturalnym grymasie, bezwiednie ściągając go następnie 

na fotel. Nie musiał odpowiadać na pytanie – dobrze 

wiedział, do czego policjant zmierza. 

– Muszę się panu przyznać, że lektura tej powieści 

była tak fascynująca, że przeczytałem ją w jedną noc! – 

Maigret zrobił pauzę, bacznie przy tym obserwując 

Herkulesa, po czym zapytał:  – Wie pan, co mnie uderzyło w 

tej powieści najbardziej? – I nie czekając na odpowiedź 

szybko dodał: – Sposób, w jaki jeden z najbliższych 

żyjących członków rodziny pozbywa się, będącego już w 

leciwym wieku, bogatego krewniaka. Te schody nasunęły 

mi… Panie Poirot? Halo! Słyszy mnie pan?!... 

Herkules, wcisnąwszy się głęboko w fotel, 

nieprzytomnym wzrokiem wpatrywał się w postać 

komisarza. Czuł się dziwnie, nie tyle teraz zapadał się w 

fotel, ile bardziej  wchłaniała go jakby jakaś otchłań, z której 

nie było żadnych szans ucieczki. Z jego ust zaczęły 

wypływać nieskładne i niewyraźne słowa: 

– Ma… pis… nie… szczyłem… możliwe… 
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Komisarz nie wsłuchiwał się w to, co próbował 

wyartykułować Herkules. Nie miało to dla niego żadnego 

znaczenia. Wiedział, że dobrze zrobił, zabierając stąd 

książkę. Okazało się bowiem, że w jej fabule tkwiło 

rozwiązanie zagadki śmierci Agaty Ch. 

– Tak, panie Poirot – powiedział z nieskrywaną 

satysfakcją komisarz – nie ma morderstw doskonałych. Po 

prostu nie ma. Tylko ludzie, jak zwykle, nie mogą lub też nie 

chcą w to uwierzyć. 
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Nigdy końca łzom 
 

 

080571S Laramie              16 grudnia 1944 

Unit M. 

Oak Forest, Wyoming 600714 

 

Najdroższy Mój – 

to już siedem miesięcy jak wyjechałeś, a ja ciągle płaczę. 

Ale nie chcę, żebyś widział jak płaczę. Więc nie płaczę przy 

Tobie. Płaczę w samotności. W ciszy. I właśnie dlatego, że 

Ciebie tutaj przy mnie teraz nie ma. I zła jestem na siebie za 

te łzy i w ogóle całe to moje rozmazanie. Okropnie zła 

jestem i wkurzona! Bo łzy to przecież oznaka słabości. I 

bezsilności. A ja muszę być silna. Chcę być silna! Chcę, 

żeby mnie taką widzieli inni. Ale teraz jestem sama i dlatego 

płaczę. Mogę to robić, bo nikt nie patrzy. I nikt o tym nie 

wie. Oprócz Ciebie, Kochanie. To znaczy Ty będziesz o tym 

wiedział wtedy, gdy ten list do Ciebie dotrze. Bo Ty musisz 

o tym wiedzieć. Płaczę przez Ciebie i za Tobą, więc te łzy są 

Twoje. Ja jestem Twoja! A moje życie należy do Ciebie, mój 

Najdroższy. Ale Ty się tym nie zamartwiaj, bo one – te łzy 

naturalnie – kiedyś wyschną. Przyjdzie taki czas, kiedy 

wypłaczę je wszystkie. A wtedy pojawi się radość. Wiem że 

tak będzie. Już wkrótce. Kiedy tylko do mnie wrócisz. 

Wtedy łzy obeschną całkowicie, a w ich miejsce pojawi się 

uśmiech. I wtedy będziemy ponownie szczęśliwi, a ja pokażę 

Ci, jak bardzo jesteś dla mnie ważny i wyjątkowy, i jak 

bardzo Cię kocham. Bo wiesz, że Cię kocham i pragnę tak 

bardzo, że aż czasami boję się o samą siebie. 

Mówią mi że od takiej miłości to tylko krok do 

szaleństwa. I lepiej żebym uważała. Tylko zastanawiam się, 
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co znaczy to – „żebym uważała”. Jak można uważać na 

miłość? To przecież głupie. Albo się kogoś kocha, albo nie, i 

już. Ja Ciebie kocham i tyle. A że może do granic obłędu, to 

już inna sprawa. Kocham Cię tak, jak najlepiej potrafię. Ani 

za dużo, ani za mało. I bardzo tęsknię. Ale wiem, że muszę 

jeszcze trochę wytrwać, a wtedy… wtedy już nic nie stanie 

na przeszkodzie naszemu szczęściu. Nie pozwolimy na to! I 

będę Ci robiła te wszystkie różne rzeczy, które były tak 

bardzo przyjemne dla nas obojga, a które zbliżały nas do 

siebie jeszcze bardziej. Zbliżały do siebie tak bardzo, że aż 

mieliśmy wrażenie, że staliśmy się jednym ciałem. 

Nierozerwalnym bytem! Więc będę Ci to wszystko robiła jak 

dawniej, albo nawet lepiej. Bo mimo naszej rozłąki kocham 

Cię jeszcze bardziej i jeszcze mocniej niż kiedyś, i chcę, 

żebyś to wiedział i czuł. 

 Nie myśl tylko, że w głowie mam jedynie 

świntuszenie. Po prostu chcę żebyś wiedział, jak bardzo Cię 

kocham i pragnę, i że jak się tylko pośpieszysz z tym 

powrotem, to nadrobimy ten stracony czas rozłąki i będzie 

tak jak dawniej. A nawet lepiej! Tak, na pewno będzie lepiej. 

Bo my będziemy starsi i bogatsi w ten czas rozstania i 

doświadczenia rozłąki, i dlatego będziemy wiedzieli, co jest 

ważne w życiu a co nie.  I już się nie rozstaniemy nigdy 

więcej, bo właśnie bardzo dobrze będziemy wiedzieli, co jest 

najważniejsze w życiu. 

Tymczasem przytulam Twoje zdjęcie do serca – to 

znad morza, gdy jesteś taki beztroski i uśmiechnięty. I 

przytulam je tak mocno, jak Ty mnie zawsze przytulałeś, a ja 

miałam wrażenie, że chcesz mnie udusić. Ale Ty mówiłeś 

wtedy, że to z miłości tak ogromnej, na wyrażenie której nie 

znajdowałeś odpowiednich słów. Więc mnie po prostu 
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bardzo przytulałeś. Ale mimo że tak mocno to robiłeś, to 

było mi dobrze, bo bezpiecznie, i byłam wtedy bardzo 

szczęśliwa. Dzisiaj mi tego brakuje. Mam jednak nadzieję, 

że ten koszmar wojennego rozstania wkrótce się skończy i 

wszystko nadrobimy, a potem Ty znowu mnie przytulisz tak 

jak dawniej i już nigdy nie wypuścisz ze swoich ramion. 

Tego właśnie pragnę najbardziej ze wszystkiego na świecie, 

Najdroższy! 

W ogóle to nie wiem, dlaczego zgłosiłeś się na tę 

głupią wojnę! To znaczy wiem, tłumaczyłeś mi, że jesteś 

mężczyzną i że Twojej rodzinie, która pochodzi z Polski, to 

się należy, a Ty nie możesz być w tej sytuacji obojętny, gdy 

inni walczą i narażają się codziennie na niebezpieczeństwo. 

Że ty również czujesz się w obowiązku tam być. Ale ja tego 

nie rozumiem. I nie akceptuję! Ale wiem, że muszę się z tym 

pogodzić, bo to już się stało i nic nie mogę zrobić. Jedynie 

chyba zaklinać Opatrzność, żeby ta przeklęta wojna jak 

najszybciej się skończyła, a Tobie nic się nie stało i żebyś 

wrócił do mnie cały i w zdrowiu. Więc proszę Cię, błagam! 

– uważaj na siebie, Kochanie. Obiecaj mi, że nie będziesz się 

niepotrzebnie narażał. Ja modlę się o Ciebie codziennie. 

Głupia jestem – kilka razy dziennie! – i wiem, że do mnie 

wrócisz. Musisz wrócić! Musisz!! 

Jak tak sobie myślę o nas, to dochodzę do wniosku, 

że nie zrobiłam wielu rzeczy, kiedy byłeś tutaj, które 

mogłam zrobić. Które powinnam zrobić! Wiem, że może to 

głupio tak myśleć, bo to i tak już nic w tym momencie nie 

zmieni, ale chcę, żebyś o tym wiedział i że jak już wrócisz 

do swojej „Tęsknotki”, to obiecuję Ci, że wszystko 

naprawię. Bo chcę, żebyś wiedział i czuł, jak bardzo mi na 

Tobie zależy i czym był dla mnie ten czas rozstania. A jak  
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już wrócisz – wierzę że wkrótce! – to usiądziesz 

naprzeciwko mnie i spojrzymy sobie głęboko w oczy, i 

będziemy milczeć. I będziemy tak długo na siebie patrzeć, aż 

nacieszymy się swoim widokiem i powiemy sobie całą naszą 

miłość bez słów. Bo słowa będą niepotrzebne. A potem 

opowiesz mi o tym wszystkim co widziałeś, o tych 

wszystkich okropnościach, które wyrzucisz z siebie na 

zawsze, a których ja nie jestem sobie nawet w stanie 

wyobrazić. Opowiesz mi, jak ludzie sobie nawzajem 

wyrządzają niepotrzebnie krzywdę w imię jakichś szalonych 

racji i chorych ambicji. Wyrzucisz to z siebie i staniesz się 

na powrót czysty i nieskalany złem tego świata.  A potem 

Cię przytulę i pomogę Ci wszystko zapomnieć. I spróbujemy 

żyć jak dawniej, tylko lepiej i mocniej, i będziemy po prostu 

szczęśliwi, bo będziemy znowu razem. Na powrót 

odzyskamy siebie i będziemy łapczywie czerpać z życia to 

wszystko, co zabrała nam ta pieprzona niesprawiedliwa 

wojna! Więc uważaj na siebie, Kochany, bo naprawdę nie 

wiem, co bym zrobiła, gdyby coś Ci się stało. I wracaj 

szybko, mój Ty Odyseuszu. Kocham Cię i tęsknię okropnie, 

i całuję Cię tam, gdzie bardzo lubisz, a gdzie żadna inna 

kobieta nigdy Cię nie całowała. Twoja i tylko Twoja na 

zawsze –  

Esther 

P.S. 

Napisałam Ci ostatnio, że moja ciąża przebiega 

dobrze. I tak jest nadal. Poród przewidziany jest na pierwszą 

dekadę stycznia. Obiecuję Ci, że jak się urodzi chłopiec, to 

dam mu na imię Ernest – po Twoim dziadku. Jeżeli jednak 

będzie to dziewczynka, to imię odziedziczy po mojej 

ukochanej babci – Miriam. Ona zresztą mówi, że to na 



83 

 

pewno będzie chłopiec, bo ja mam ciągle ochotę na 

pikantne, ostre jedzenie i w ogóle cała ta ciąża tak wygląda, 

jakby miał być właśnie chłopiec. Być może tak będzie. Ale 

dla mnie najważniejsze, Najdroższy, że ono jest nasze i żeby 

było zdrowe, i miało Twoje oczy. Masz takie dobre oczy… 

Zawsze je widzę, gdy tylko o Tobie myślę. A myślę 

codziennie, więc wyobrażam sobie jak na mnie patrzysz i nic 

nie mówisz, bo Twoje oczy mówią wszystko za Ciebie. 

Oczywiście chciałabym, żeby nasze maleństwo miało więcej 

z Ciebie, ale oczy najbardziej ze wszystkiego. Ja w zasadzie 

zakochałam się w nich od początku, gdy tylko Cię 

zobaczyłam. Po mnie może mieć usta, dłonie i włosy. Nos 

powinien mieć po Tobie. Dodałoby mu to takiego 

rzymskiego, dostojnego wyglądu. Mam wrażenie, że gdyby 

tak właśnie miało być, to nasze dziecko mogłoby pozować 

mistrzowi Leonardo do obrazu „Mona Lisy”. Mam rację? 

Jakkolwiek jednak będzie możesz być pewien jednego: 

nieważne czy to będzie dziewczynka czy chłopiec, na pewno 

będzie ono zdrowe i piękne. W końcu geny takich rodziców 

do czegoś zobowiązują, prawda, Kochanie? Kocham Cię i 

bardzo tęsknię. 

     Twoja Tęsknotka 

 

 

Druga Dywizja Piechoty 

Ardeny, Francja 

15 grudnia 1944  

 Moja Tęsknotko! 

 To już przeszło pół roku od naszego rozstania, a ja 

mam wrażenie, jakby upłynęły dziesiątki lat. To pewnie 

dlatego, że czas w okopach dłuży się niemiłosiernie. Teraz 

na dodatek, na skutek nadejścia wczesnej zimy wszędzie jest 
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śnieg, więc ten czas spowolnił tutaj chyba jeszcze bardziej. 

Dlatego, mimo że bardzo za Tobą tęsknię, to cieszę się, że 

nie ma Cię tutaj, w tym smutnym i okropnym miejscu. 

Zresztą, gdybyś je zobaczyła, sama nie chciałabyś tutaj być 

ani chwili. Jesteś zbyt wrażliwa! Chociaż, tak naprawdę, to 

nie jest miejsce dla żadnego człowieka. To miejsce 

odczłowiecza! Dzień po dniu otępia nas i przyzwyczaja do 

niewyobrażalnego wręcz okrucieństwa i bezmyślnego 

zabijania.  

Ardeny. Po wojnie już nigdy tutaj nie przyjadę. 

Tkwimy tu już od jakiegoś czasu i ciągle czekamy. 

Czekamy, czekamy i, mówię Ci, można zgłupieć od samego 

tylko czekania. Ale ostatnio mówią, że lada dzień zacznie się 

najgorsze, to znaczy ofensywa Niemców. Ponoć ściągnęli tu 

ogromne siły. Mam nadzieję, że… Zresztą, nie będę 

zapeszał, będzie co będzie. Ważne, żeby mieć już to 

potworne oczekiwanie za sobą. Bo im szybciej skończymy z 

Niemcami, tym szybciej będziemy się mogli zobaczyć. 

Muszę Ci powiedzieć, że na samym początku  nic z 

tej rzezi rozgrywającej się wokół mnie nie rozumiałem. Ale 

wkrótce, bardzo szybko przestałem się nad tym zastanawiać. 

Przyjmujesz to, co widzisz, jako niezbędny element wojny 

i… przywykasz, oswajasz się z bezmiarem okrucieństwa. 

Nawet nie wyobrażasz sobie, ile człowiek może wytrzymać, 

jeżeli tylko znajdzie w sobie ogromne pokłady pewnego 

rodzaju obojętności na cierpienie innych. A musi znaleźć, 

żeby nie zwariować. Bo to, co się dzieje wokół, to 

szaleństwo w czystej postaci. Możesz tutaj nie tylko zabić 

bezkarnie drugiego człowieka – oczywiście wroga – ale na 

dodatek dostać za to nagrodę: medal! Nie wydaje Ci się to 

szczytem zakłamania i ludzkiej obłudy? Bo ja jestem tego 
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pewien. Najgorsze, że z każdym kolejnym, upływającym 

dniem, akceptujesz ten rozgrywający się bezsens wokół i już 

nic się w tobie nie dzieje na widok kolejnych… Nie, dosyć! 

Nie będę Cię karmił tymi koszmarnymi opisami. Powiem ci 

jeszcze tylko tyle, że podczas wojny widzi się i doświadcza 

czegoś, co stoi w jaskrawej sprzeczności z tym, o czym się 

mówi i pisze od najmłodszych lat we wszystkich szkołach 

świata i w ogóle w życiu cywilnym – że życie, jakiekolwiek, 

jest najwyższym dobrem i jako takie powinno być prawnie 

chronione. Ale to nieprawda! Tutaj życie nie przedstawia 

żadnej wartości. Każdy z nas, z osobna czy też razem, jest 

jedynie tanim mięsem armatnim w rękach tych, którzy 

rządzą światem. W rękach polityków i finansistów 

pragnących jeszcze więcej bogactwa i władzy. Tutaj życie… 

Ale nie chce mi się o tym więcej opowiadać. Zresztą, nie 

chcę cię przygnębiać tym, czym obecnie żyję, a co wybrałem 

w końcu z własnej nieprzymuszonej woli, bo taki był wymóg 

czasu. Teraz pragnę jedynie zamknąć oczy i… odnaleźć Cię 

pod powiekami taką jak zawsze – uśmiechniętą i radosną. 

Jak leżysz naga, rozleniwiona obok mnie zaraz po tym, gdy 

dochodzisz do siebie. Uwielbiam wtedy patrzeć na Ciebie po 

tych naszych zbliżeniach, gdy jesteś przez jakiś czas 

nieobecna, jakbyś dotykała czegoś niewyobrażalnego, jakbyś 

czekała na spotkanie z czymś nieziemskim, a po chwili 

wracasz i patrzysz na mnie z taką czułością i miłością w 

oczach, że aż boję się, że za mało Cię kocham. Ale kocham 

Cię bardzo, o czym Ty dobrze wiesz. Problem tylko w tym, 

że nie ma takich słów, sposobów czy metod, aby to w pełni 

wyrazić. Niestety, jesteśmy istotami niedoskonałymi, dlatego 

pozostają nam tylko słowa i ułomna ilość gestów i 

zachowań, żeby to uczucie wyrazić. 
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 Napisałaś mi w pierwszym liście, który otrzymałem 

w lipcu, że jesteś w ciąży. Nawet nie wiesz, jak bardzo 

ucieszyła mnie ta wiadomość. To jedna z tych informacji, 

która zmienia bardzo wiele w człowieku i wznieca w nim na 

nowo jakby nieco przyblakłe do życia chęci. Tak właśnie 

stało się ze mną. Od tego momentu pragnę żyć w dwójnasób: 

dla Ciebie i naszego nienarodzonego jeszcze dziecka. I będę 

żył! 

 Mówią, że jak tutaj rozbijemy Niemców, to wkrótce, 

najdalej za pół roku, ten koszmar się skończy. Oby. A wtedy 

wrócę i już zawsze będziemy razem i nigdy się nie 

rozstaniemy. Obiecuję! Teraz, na szczęście, nosisz w sobie 

część mnie, więc będzie Ci łatwiej przetrzymać ten czas 

rozłąki. Ja natomiast spróbuję znaleźć pocieszenie w…” 

Ścierpła mu noga od długiego siedzenia w 

niewygodnej pozycji w okopie, więc postanowił ją zmienić. 

Nieznacznie się podniósł i wtedy padł strzał. Piszący 

bezwiednie osunął się w głąb okopu. Jego głowa bezwładnie 

opadła w kierunku klatki piersiowej. Z rany na czole wolno 

zaczęła się sączyć strużka krwi, następnie spłynęła wzdłuż 

zewnętrznej części nosa, po czym po chwili znalazła swoje 

korytko i skapnęła na list – list, który już nigdy nie zostanie 

dokończony i który nie wiadomo, czy kiedykolwiek  trafi do 

swojego adresata. 
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Oczekiwanie podniecające i rutyniarz 
 

Był późny wieczór. Prószył śnieg. 

– Nie, dosyć. Dłużej nie mogę. 

– Co, już nie chcesz? 

– Chcę - nie chcę, nie pytaj się głupio. Pewnie że 

chcę! 

– To o co ci znowu chodzi? 

– Nogi już mnie bolą od tego łażenia w kółko. 

– A myślisz, że ja to na rękach chodzę?! Przecież nie 

robię tego dla przyjemności. Jeszcze się w życiu zdążę 

nachodzić. 

– Jak będzie tak jak dzisiaj, to fakt: jeszcze się 

porządnie nieraz nadreptasz. – Zaśmiała się. 

– He, he, he, ale śmieszne! – burknął poirytowany – 

Ty myślisz… 

–  No, nie denerwuj się tak – próbowała go uspokoić. 

– To czego się czepiasz!? Przecież wiesz, że to nie 

moja wina, że jeszcze nie wyszli. 

– Wiem, wiem – przytaknęła z rezygnacją. 

– No. 

Zapadło chwilowe milczenie, które znowu przerwała 

ona. 

– Adaś…? 

– Hm? 

– A oni… oni czy aby na pewno sobie pójdą? 

– Diabła tam! Skąd mogę wiedzieć. Mieli iść.  

– Aha. – I po chwili: – A… na ile, to znaczy na jak 

długo mają pójść? 

– Już ci przecież mówiłem – warknął rozdrażniony. – 

Na godzinę, dwie. Wystarczy nam. Nie martw się. 

– Ale ja się nie martwię. Wcale a wcale. 
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Nie odpowiedział, więc ponownie rzuciła, żeby do 

niego dotarło: 

– Słyszysz, co powiedziałam? Nie martwię się. 

– Słyszę, słyszę – odparł obojętnie. 

– Chciałam, żebyś wiedział, że się nie martwię i… i 

że teraz to też już się nie boję. 

– Uhm. 

Po tym jej zapewnieniu, mającym bardziej uspokoić 

ją niż jego, ponownie zapanowało chwilowe milczenie. 

– Patrzysz tam i patrzysz – zaczęła znowu. – 

Wzrokiem i tak ich nie wygonisz. Lepiej porozmawiajmy. 

Adam nie odpowiedział. Zanurzony głęboko w 

swoich myślach, nie słyszał i nie widział niczego, poza 

światłem w pomieszczeniu na trzecim piętrze. 

– Adaś, mówię do ciebie! 

– Uhm? – Obrzucił ją nieobecnym wzrokiem. – Coś 

mówiłaś? 

– Mówiłam, żebyś trochę ze mną porozmawiał. 

– Porozmawiał? – nie krył zaskoczenia. – A o czym? 

– No… O wszystkim. 

– O wszystkim? Z tobą? – Wpatrywał się w nią teraz 

tak, jakby po raz pierwszy dostrzegł jej obecność. W końcu 

przemówił: – O wszystkim, to znaczy tyle samo, co o 

niczym. Więc lepiej pomilczmy. Dobrze jest, jak jest. 

Jeszcze zdążysz się w życiu nagadać. Z koleżankami. 

– No to może porozmawiajmy chociaż o tym… – 

Ewa nie dawała za wygraną. 

–  O czym? 

–  No, o tym, wiesz… 

–  A, o tym. 

–  Uhm – przytaknęła ochoczo. – O tym. 
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– A o czym tu gadać, jak nie ma o czym – parsknął 

zniechęcony.  

– No, jak to jest… 

– Normalnie. Sama się zresztą przekonasz już 

niedługo. 

– Ale chciałabym wiedzieć teraz. Ty już to robiłeś 

przecież – choćby z Elką, więc możesz mi chyba 

powiedzieć. Bo słyszałam, że to boli, jak, wiesz – pierwszy 

raz ktoś… 

– E-tam, boli. Babskie gadanie! Musiałaś się 

nasłuchać jakichś bzdur. Zresztą, tak po prawdzie to nie 

wiem, nie jestem przecież babą, nie? – Roześmiał się 

przekonany, że powiedział niezły żart. 

– No tak, ale… 

– Cicho! 

– Ela mi mówiła… 

– Chyba wychodzą. Widzisz? Spójrz tam! – Wskazał 

głową na widniejący przed nimi blok. 

Ewa podniosła wzrok. Na trzecim piętrze, przy oknie 

w pokoju majaczyła czyjaś sylwetka. 

– No, ktoś stoi przy oknie. Co w tym dziwnego? 

– Jak to co?! Nie widzisz, że się ubiera? 

– Albo roz… 

– O, teraz podszedł ojciec. Pomaga matce założyć 

futro. 

– Och, to znaczy, że jednak idą! – wykrzyknęła 

podekscytowana. – Nareszcie.  

– A nie mówiłem? – Adam triumfował. – Ja jak już 

coś powiem, to jak amen w pacierzu. 

– No, ty to wiesz… – Ewa była pełna zachwytu i 

uznania dla jego osoby. 
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– Jeszcze chwila i powinno zgasnąć światło. O, 

zgasło! 

– Tak się cieszę, Adaś! 

Adam przeciągnął się i powiedział: 

 – Trochę spicniałem na tym mrozie. – Otrząsnął się. 

– Poruszaj się trochę, tak jak ja, zaraz zrobi ci się 

cieplej – poradziła mu ona. 

Nie zareagował. Jego uwagę przyciągała teraz para 

ludzi, którzy właśnie wyszli z klatki schodowej i kierowali 

się w stronę nieopodal zaparkowanego samochodu. Po 

chwili do niego wsiedli i odjechali. 

– No, zaraz się rozgrzejemy, zobaczysz – 

uśmiechając się, buńczucznie obiecał Adam. – Idziemy, 

szkoda czasu – rzucił  krótko i objął Ewę ramieniem, jakby 

tworzyli świetnie rozumiejącą się od lat parę. 

Szybko przeszli na drugą stronę ulicy, minęli 

jakiegoś zataczającego się człowieka, który bełkotliwie coś 

wykrzykiwał w ich stronę, po czym zniknęli w otworze 

klatki schodowej. Po chwili stali już przed drzwiami jego 

mieszkania. 

– Nareszcie! – Ewa promieniowała bezbrzeżnym 

szczęściem. Od dawna czekała na tę chwilę i oto teraz miała 

się ona ziścić. 

– Cholera!, gdzie ja je włożyłem…? – Adam 

nerwowo obszukiwał kieszenie kurki w poszukiwaniu 

kluczy, które by pasowały nawet nie tyle do drzwi przed 

nimi, ile bardziej do ziemskiego raju. Przynajmniej ona tak 

to postrzegała. 

Ewa niecierpliwiła się coraz bardziej. 

– No, co się z tobą dzieje? Czemu nie otwierasz? 
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– Co się głupio pytasz?! – nie krył poirytowania 

Adam. – Przecież widzisz, że nie mogę znaleźć kluczy. 

– No tak, jeszcze tylko tego brakowało. Poszukaj 

dobrze! 

– A co ja niby innego robię? – Adam warknął 

porządnie już rozdrażniony całą tą niespodziewaną sytuacją. 

– Właśnie szukam! 

– Wiedziałam że tak będzie – nie przestawała 

utyskiwać Ewa. – Zawsze mam w takich sytuacjach pecha – 

powiedziała, hamując coraz bardziej napierające do oczu łzy. 

– Cholera! Musiałem pewnie zgubić po drodze, jak 

biegłem do ciebie. Pamiętam przecież, że je brałem…  

– No tak, i znowu będę musiała czekać – rozpłakała 

się teraz już na dobre. – I znowu nie wiadomo jak długo. A 

w klasie, to już na pewno nie dadzą mi spokoju. 

– No i nie ma. By to szlag!... – zaklął pod nosem. – A 

ty przestań mi tu chlipać. Ślimaczysz się jak… 

– Dobrze ci mówić. Ciebie to nic nie kosztuje, ty 

masz już to za sobą, ale ja… tak bardzo, tak bardzo… – Nie 

dokończyła: łzy kaskadą płynęły jej nieprzerwanie po 

policzkach. 

– No, nie dramatyzuj – próbował uspokoić ją Adam. 

– Nic się w końcu takiego nie stało. A co się odwlecze, to 

nie uciecze – możesz mi wierzyć. Jak obiecałem, że to 

zrobimy, to zrobimy i już. Żebym tak pękł! 

– Obiecujesz? – uchwyciła się z nową nadzieją jego 

słów. 

– Jak bum-cyk-cyk – odparł hardo i stosownie do 

jego wieku. – Niech skonam, jak nie mówię prawdy. – I 

brzmiało to bardziej niż obietnica, zabrzmiało, niczym 

uroczyste zobowiązanie. 
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– No bo ja już… ja myślałam, że ty… że… – Łkała, 

łapiąc powietrze niczym ryba. 

– Nie bój się nic – już ja to załatwię. W szkole też 

powiem co trzeba. A teraz chodźmy, odprowadzę cię do 

domu. 

– Uhm – zgodziła się biernie ona. Teraz już jednak o 

wiele spokojniejsza, bo obłaskawiona jego obietnicą pełną 

nadziei na przyszłość. 

Weszli do windy i zjechali na dół. Po chwili zniknęli 

w mroku grudniowej, wczesnej nocy, pozostawiając za sobą 

gorycz niespełnionych nadziei i pragnień – bardziej jej 

nadziei i pragnień niż jego. On miał to już za sobą – był 

rutyniarzem. Przynajmniej dla niej. 
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On i obrońcy Jego 

 

Działo się to… chciałoby się powiedzieć w normalnym, 

zwykłym kraju, należącym od przeszło tysiąca lat do 

wielkiej rodziny cywilizowanej, poczciwej Europy, tyle 

tylko, że powiedzieć tak o nim jednak nie można, bo byłoby 

to zbyt dużym nadużyciem i nieuczciwością wobec tych 

wszystkich państw, które są właśnie obrzydliwie normalne. 

Prawdą jest jednak to, że ten kraj należy od tysiąca lat, z 

nieznacznym okładem, do kultury chrześcijańskiej Europy. 

Więcej – do niedawna jeden z jego synów zasiadał nawet na 

stolcu papieskim w Watykanie, będąc tym samym 

najwyższym dostojnikiem Kościoła chrześcijańskiego na 

świecie. Tylko czy coś z tego wynikło? Coś zmieniło na 

lepsze? W jakiś sposób oświeciło ludzi żyjących w tym 

właśnie kraju, uświadomiło im coś? Niestety, jeżeli nawet, to 

bardzo niewiele. Albowiem ani ów syn tej ziemi, ani owe 

tysiąc lat chrześcijańskiego dziedzictwa nie było w stanie 

powstrzymać tego, co się pewnego dnia wydarzyło. Pamięć, 

zarówno o owym papieżu, jak i tysiącletniej tradycji 

chrześcijaństwa tej ziemi, okazały się zbyt słabe w obliczu… 

Właśnie, w obliczu czego? 

 Był późny wieczór, ale tłum gęstniał i gęstniał. Z 

każdą kolejną chwilą stawał się coraz trudniejszy do 

poskromienia i kontrolowania. Jego nieobliczalność dawało 

się wyczuć w powietrzu coraz wyraźniej. Krzyż stał już tutaj 

od kilku dni i od kilku też dni gromadziło się przy nim coraz 

więcej ludzi. Tym razem jednak gromadzili się przy nim nie 

tylko jego zwolennicy, lecz również i przeciwnicy jego 

obecności w tym miejscu. Przeszkadzał im, bo – jak mówili 

– zawłaszcza w sposób nieuprawniony przestrzeń publiczną 
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świeckiego państwa. A oni w takim państwie wyznaniowym 

żyć nie chcą. Dlatego tutaj przyszli. 

Jeden z nich krzyknął, przystawiając do ust megafon: 

– Wolność dla cyklistów i cyklistek! Ważny jest 

właściwie ugotowany makaron i dobrze przyrządzone 

spaghetti. Nam też należy się przestrzeń dla naszych misek  

i garnków z makaronem i słoików z sosem! 

Ktoś inny dodał: 

– Chcemy koła – nie krzyża! Krzyż jest fajny, ale 

rower lepszy! 

Jeszcze inny: 

– Krzyż żąda dostępu do morza! 

I: 

– Księża na księżyc! 

Ostatnie zdanie bezgranicznie rozbawiło zebranych. 

Śmiechom i brawom nie było końca. Gdy one ucichły, głos 

ponownie zabrał człowiek z megafonem. 

– Dość bezczelnego zawłaszczania państwa przez 

chrześcijański taliban! My – Najwyżsi Kapłani Bogini 

Niewidzialnego Różowego Jednorożca mówimy: dość 

tolerancji dla niegotujących! Spaghetti górą! 

Na co obrońcy krzyża, nie dając się zepchnąć do 

defensywy, nie dając się stłamsić, zaczęli skandować:  

– Hańba! Hańba! Hańba! 

Nie było to zbyt lotne i zaskakujące, ale odniosło 

pewien skutek: głos przeciwników krzyża nie był już tak 

wyraźny i przytłaczający. 

– Żydzi rządzą Polską! – krzyknął ktoś z tłumu 

broniących krzyża, anonimowo, nierozpoznawalnie, zza 

pleców innych, jakby bał się ujawnienia. Jakby ujawnienie 

się groziło jakąś nieznaną a przerażającą karą. I zaraz dodał: 
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– Wszystko wykupują. Nawet wody głębinowe niedługo 

wykupią. Chcą nas wziąć żywcem! 

Zbiegowisko przeradzało się powoli w teatr absurdu. 

Nie było tylko wiadome, w jakim kierunku on się rozwinie. 

– Niedługo to będą zrywać krzyżyki z szyi – 

wtórował mu inny głos. 

– Polsko, obudź się! – krzyknął kolejny Anonim 

jakby na trwogę. 

Na co ktoś, stojący po drugiej stronie tej 

ideologicznej barykady społecznej, odkrzyknął: 

– A wy w końcu idźcie spać! 

– Najlepiej wiecznie! – ktoś dorzucił i znowu przez 

plac przetoczyła się fala śmiechu i braw. Przeciwnicy krzyża 

na powrót odzyskiwali pole. 

Gdy wydawało się, że spór ten będzie się ciągnął  

w nieskończoność, przez tłum w stronę krzyża, począł się 

przeciskać człowiek, którego nie sposób było z nikim innym 

pomylić. Każdy, kto na niego spojrzał, wiedział od razu z 

kim ma do czynienia. Był to człowiek, który wyglądał 

dzisiaj tak samo, jak dwa tysiące lat temu, wyjąwszy jedynie 

różnicę w ubiorze, będącym odzwierciedleniem czasów 

współczesnych. Reszta jednak, czyli on sam, był identyczny 

jak przed wiekami. Jego postać wisiała w końcu od setek lat  

w wielu publicznych miejscach nie tylko jego kultu – kultu 

religijnego, ale również i w milionach domów zwykłych 

ludzi. Dlatego też, gdy się pojawił, gdy udało mu się w 

końcu w kompletnej ciszy przecisnąć w okolice krzyża – 

tego symbolu nierozerwalnie z nim związanego niejako na 

wieczność – zapanowała konsternacja i zdziwienie. Wszyscy 

po obu stronach owej społecznej barykady zdawali się być 

zaskoczeni. Dotarło do nich z całą mocą, że ten nieznajomy, 



96 

 

to – On! Ten, którego zawsze oczekiwali i w którego 

wierzyli od najmłodszych lat. Przybysz widząc zaskoczenie 

tłumu, postanowił je wykorzystać. Powiódł wolno wzrokiem 

dookoła, po czym powiedział: 

– Przyszedłem do was… przybyłem do was po raz 

drugi, albowiem zostałem przez was wezwany. Ja – Żyd 

zostałem wezwany przed wasze oblicze. Jestem tu, bo to, co 

się dzieje z tym – wskazał znacząco na krzyż stojący obok – 

woła o pomstę do... do tego miejsca, w którym… w którym 

przebywam u boku Ojca mego. Przyszedłem, żeby wam 

powiedzieć, oznajmić, że… że nic nie zrozumieliście z 

ofiary jaką złożyłem – swojej śmierci. Tak tutaj, jak i 

wszędzie, gdzie jest człowiek. Sprofanowaliście mnie, moje 

cierpienie i ten krzyż – symbol śmierci mojej. Jestem już 

nikim i niczym dla was. – Ostatnie słowa wypowiedział 

dobitnie, stanowczo, kładąc na nie mocniejszy akcent, ale z 

nie dającą się ukryć goryczą. – A wszystko dlatego – podjął 

ponownie po krótkiej chwili – że liczą się tylko wasze małe 

prywatne interesiki. Nawet wasz papież niczego was nie 

nauczył, niczego w was nie zmienił. 

Ktoś coś chciał powiedzieć, zaoponować, ale nie miał 

odwagi, więc Przybysz nieprzerwanie ciągnął dalej: 

– Jedno wszak powinniście, nie – musicie przyjąć  

i zapamiętać: że krzyż, ten krzyż nie służy do walki  

i dzielenia. Ten krzyż, to moje cierpienie i śmierć. Za was. 

Więc nie każcie mi żałować tej ofiary. Bo gdy tak się stanie, 

to… – Nie dokończył. Widać było na jego obliczu ból  

i rozpacz. Inne, co prawda, niż przed wiekami, ale wcale nie 

mniej dotkliwe, nie mniej bolesne.– A teraz – po chwili 

dokończył – oprzyjcie go na moich ramionach. Ponownie go 

poniosę. Poniosę go tam, gdzie miejsce jego. 
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To było wszystko, co miał do powiedzenia tego 

późnego wieczora. Teraz czekał tylko na ostatni jego akord: 

krzyż, który był nierozerwalnie z nim związany, a który 

teraz miał na powrót odzyskać, by ochronić go przed 

ostatecznym zbezczeszczeniem. Jego oczekiwanie jednak 

niezrozumiale przeciągało się. I już chciał powtórzyć swoją 

prośbę o pomoc, gdy nagle i niespodziewanie, zapewne nie 

tylko dla Niego, ale i dla dużej części zgromadzonych w tym 

miejscu ludzi, stojący obok Niego człowiek, z wpiętym w 

klapę marynarki znaczkiem Matki Boskiej, niespodziewanie 

krzyknął: 

– Spieprzaj, dziadu! Nachlał się taki i przeszkadza. 

Wynocha! 

– Tak, wynocha z nim! – poparł go inny głos. – Nie 

chcemy tu żadnych przebierańców! 

– Wichrzyciel! – dodał kolejny anonimowy 

właściciel głosu, po czym bezceremonialnie popchnął 

Przybysza w taki sposób, że ten niemal się przewrócił. – 

Spieprzaj stąd, przebierańcu! Nie damy się podejść takim jak 

ty. Jeszcze Polska nie zginęła! 

Ostanie słowa ochoczo podchwycili inni zebrani 

wokół krzyża i w następnej chwili zaintonowali: 

– Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co 

nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy… 

Ale On już tego nie słuchał, nie chciał słuchać. 

Jedynie głęboko westchnął i w następnej chwili ruszył przed 

siebie w ciemność czającej się nocy. Tak jak zrobił to przed 

wiekami, odszedł w swoją ostatnią drogę, sam; wypychany 

teraz co i rusz przez śpiewających, znalazł się nagle 

pomiędzy tymi, którzy śpiewali, a tymi, którzy stali z 

prześmiewczymi transparentami, milcząco w Niego 
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wpatrzeni. Przybysz smutno powiódł po nich wzrokiem, po 

czym zgarbiony i przybity, tym razem jednak nie do krzyża, 

niespiesznie odszedł tam, skąd przyszedł – w mrok 

przeszłości, w mrok niepotrzebnie złożonej z siebie przed 

wiekami ofiary. 
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On i oswojeni ze śmiercią 

 

Był młodym Żydem i trafił tu razem z ojcem w jednym 

transporcie. Kilka dni temu skończył dopiero trzydzieści 

dziewięć lat, lecz wyglądał na dużo więcej. I tak też się czuł. 

Czuł się jak młody starzec, do którego w pełni życia 

przychodzi śmierć, by mu towarzyszyć do końca jego dni. 

Pomimo że przebywał w tym miejscu dopiero od nieco 

ponad dwóch lat, to jednak jego twarz była twarzą, na której 

minione lata były jakby zwielokrotnione. A stan ten 

powodowało to właśnie miejsce, w którym przebywał – 

miejsce, gdzie czas wlokąc się niemiłosiernie wolno, 

wyciskał z przeraźliwą wręcz premedytacją na twarzach tych 

wszystkich, którzy przeszli Sodomę i Gomorę tego miejsca, 

okrutne piętno zdziczenia bliźniaczej istoty, pozostawiając w 

ich sercach nigdy nie zagojoną ranę. Było to drugie, 

nieznane wszystkim, oblicze wojny, to pozafrontowe, a On 

był jej częścią składową. 

Był koniec grudnia, śnieg skąpo pokrywał ziemię, a 

On wraz z dwunastoma innymi więźniami już od kilku 

miesięcy zatrudniony był przy budowie jednopiętrowego 

domu dla jednego z niemieckich oficerów. Teraz dom ten 

był już na ukończeniu, lecz czas spędzony przy jego 

stawianiu pozwolił mu na w miarę dokładne rozeznanie się 

w sytuacji i nawiązanie kontaktów z cywilami spoza obozu, 

bez których ucieczka, którą był organizował ze swoimi 

towarzyszami niedoli, nie miała żadnych szans powodzenia. 

Dzisiejszy dzień miał być ostatnim dniem poddańczej 

uległości, wytężonej pracy ponad siły, odczłowieczania ich 

przez tak zwanych „nadludzi”. Miał być ostatnim dniem 

prowadzenia życia – jeżeli to trwanie tutaj można było 
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jeszcze nazwać życiem – na komendę; prowadzenia życia 

bezosobowo z kolejnym numerem wytatuowanym po 

wewnętrznej części ręki powyżej dłoni, który był wszystkim: 

imieniem, nazwiskiem, narodowością, adresem 

zamieszkania, a także w końcu, czy raczej przede 

wszystkim, czyhającą zawsze obok i oczekującą swego dnia 

śmiercią. Bezimiennym odejściem w nicość, poza materialny 

świat, w imię tak zwanej „czystości gatunku ludzkiego”. 

Światło dnia powoli konało, zapowiadając rychłą 

noc. Praca dobiegała końca, a powietrze przesiąknięte było 

wolnością i tych trzynastu, którzy postanowili uciec, czuło 

ją. On też ją wyczuwał, i to z tym większą intensywnością, 

im czas ucieczki był bliższy. Okazja była kusząca i może 

jedyna. Nie mieli nic do stracenia, nic – oprócz życia. Ale 

śmierć, tak naprawdę, czekała na nich w każdym momencie i 

dobrze o tym wiedzieli i doskonale znali jej smak. Dlatego 

musieli spróbować. 

Gdy ostatni z trzech strażników, którzy ich 

dozorowali, nie mogąc opanować senności, spowodowanej 

zabawą minionej nocy, trwającej do wczesnych godzin 

porannych, zamknął powieki pogrążając się w twardym śnie, 

cała grupa natychmiast przystąpiła do działania. Kilka chwil 

później ciała ich „aniołów stróżów” leżały znieruchomiałe 

pod zimną, jak śmierć, ścianą. Następnie cała grupa, którą 

On prowadził, skierowała się w stronę rzeki, za którą 

rozciągał się, dla tych wszystkich, którzy zostali w obozie, 

złowieszczy i posępny, ciemny las, jednak dla tej niewielkiej 

grupki ludzi, którzy zmierzali właśnie w jego kierunku, był 

teraz źródłem niemilknącej pieśni wolności, przyciągając ich 

ku sobie, niczym syreny wabiące swoim śpiewem Odyseusza 

w drodze do rodzinnej Itaki. Szli do niego ze wzrastającą w 
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sobie wiarą i nadzieją na przetrwanie, które byli zawarli w 

każdym spojrzeniu, oddechu, kroku i marzeniu. 

Czas naglił – zmierzchało się coraz bardziej, a oni 

musieli jeszcze za dnia pokonać las, za którym czekała 

upragniona wolność, a którego brzeg przed momentem 

właśnie osiągnęli. W następnej chwili milcząco weszli w 

jego spokój i znikli w mroku. 

Nie upłynęło siedem godzin od chwili ich ucieczki, 

gdy obozowy plac apelowy był już od przeszło czterech 

godzin wypełniony wynędzniałymi, zziębniętymi więźniami, 

którzy smagani raz po raz ostrymi porywami grudniowego 

wiatru, z każdym jego uderzeniem coraz bardziej oddalali się 

od upragnionej wolności, przybliżając się paradoksalnie do 

całkowitego wyzwolenia od cierpienia i udręki. Wiedzieli, że 

kilku więźniów uciekło i że będą długo stać, i że wielu 

powoli będzie słabnąć i odpadać z tej tragicznej gry o 

przetrwanie. Gry, w której pozostać mogli jedynie na tyle 

silni, dla których nagrodą był kolejny przeżyty dzień, ale 

którzy, tak naprawdę, nie mogli być wygrani – w tej grze 

bowiem nie przewidziano wśród nich zwycięzców. 

Wiatr dął i padał śnieg. Dobiegała szósta godzina 

karnego apelu, gdy od strony bramy, w świetle reflektorów, 

ukazały się jakieś ludzkie sylwetki, które z każdą upływającą 

sekundą zbliżały się coraz bardziej. Po pewnym czasie były 

już na tyle blisko, że można je było rozpoznać i policzyć: to 

byli oni. Eskortowało ich kilkunastu esesmanów i dziko 

ujadające psy, wściekle wyrywające się z rąk swoich panów. 

Szli wolno, ledwie powłócząc nogami, zmęczeni i przegrani. 

On był na przedzie. Jakby ich prowadził. Gdy zbliżyli się do 

stojących na placu więźniów na ich twarzach nie było widać 
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smutku ani nienawiści, nie było też strachu ani łez. Obecna 

była jedynie rezygnacja i jakby uczucie ulgi. 

Weszli na środek placu apelowego, a po chwili, 

odprowadzani przez swoich uzbrojonych opiekunów, stanęli 

przed zbiorową szubienicą. Były nią wsparte na trzech 

mocno osadzonych w ziemi słupach dwie kilkumetrowe 

szyny kolejowe, na których zawieszono dwanaście sznurów 

z pętlami. Pod nimi ustawiono dwanaście stołków. 

Grudniowy, groźny wiatr bezlitośnie smagał ogonami 

mroźnych porywów po wychudłych ciałach, stojących na 

placu więźniów, obnażając ich bezsilność i zabijając w nich 

wiarę. Wielu z nich leżało teraz w zastygłej pozie na ziemi, 

przytulając się do niej, jak dzieci do swoich matek podczas 

snu, a narastająca kołdra puszystego śniegu z każdą minutą 

coraz bardziej otulała ich, niczym wykute w kamieniu ciała. 

Przyprowadzeni przez swoich niemieckich oprawców 

więźniowie zostali podprowadzeni do stołków, następnie 

wspięli się na nie przy pomocy esesmanów. On 

wprowadzony został na osobną szubienicę, którą był 

wykonał jeszcze jego ojciec zanim skonał na „słupku”. Była 

nowej, solidnej konstrukcji i  podobała się władcom tego 

miejsca. Następnie kat założył każdemu na szyję zmrożoną, 

sztywną jak trup, pętlę. Po chwili ogłoszono wyrok, a on po 

kolei, z obojętnością kukły, wykopywał stołki spod nóg 

swoich bezimiennych ofiar. 

Jego śmierć była niejako „na deser”. Zostawiono Go 

na sam koniec tego widowiska, by mógł zrozumieć swoją 

winę. 

Stał samotny, opuszczony przez wszystko i 

wszystkich, a zebrani tu od wielu już godzin więźniowie, 

wpatrywali się w Niego tępym wzrokiem, nie dostrzegając 
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wiszących obok ciał dwunastu ludzi, którzy uwierzyli, a 

którzy teraz nie czuli już nic – byli wolni. Stali, jakby w 

oczekiwaniu na mający wkrótce nastąpić cud, rychłe 

zbawienie. Jednak cud nie nadchodził, a oni nie czuli się 

zbawieni. Nie czuli się zbawieni nawet wtedy, gdy zapadnia 

podestu na którym stał, otwarła się, a On zawisł nieruchomo 

w próżni – między niebem, a ziemią. Nie czuli nic oprócz 

przenikliwego zimna i pragnienia ciepła. Oswojono ich ze 

śmiercią. 

 

         

Pamięci –  

Stefana Czaplińskiego 06.08.1920 r. Kielce – 20.02.1941 r. 

Oświęcim 
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Pamiątka 
 

„Droga Aniu, 

nie pisałam ostatnio za dużo, ale tyle się działo w moim 

życiu, że nie miałem nawet kiedy. I choćbym nawet bardzo 

chciała napisać, to naprawdę nie było zupełnie na to czasu. 

Teraz, na szczęście, mam go trochę więcej, więc mogę ci 

napisać, co takiego się działo i w ogóle. 

Jak wiesz, jakiś czas temu byłam na weselu kuzynki i 

poznałam tam bardzo fajnego faceta. No i potem tak się 

porobiło że… Zresztą, co ja ci będę głupia tłumaczyła – 

sama wiesz najlepiej jak to jest. Ważne, że mi się spodobał i 

że był dobry. Był bardzo dobry! I piękny. Tak szałowo 

ubrany, że inne chłopaki których znałam, to żaden nie był 

taki jak on. Mówię ci nie sposób było się nie zakochać. To 

tak, jakby powiedzieć naszemu księdzu, żeby przestał 

zbierać na tacę w niedzielę, albo dał ślub za darmo. A 

przecież wszyscy dobrze wiedzą, że to niemożliwe. I tak 

właśnie było ze mną – zakochałam się! Jak to się mówi – od 

pierwszego wejrzenia to była miłość. Nie inna. 

Było mi naprawdę fajnie, a on był uroczy. Mówił mi 

same takie różne śmieszne i miłe rzeczy, że czułam się 

taka… taka szczęśliwa, że chyba najszczęśliwsza na świecie. 

Jak jakaś królowa! Albo co najmniej jak ten, który trafia 

najwyższą wygraną w jakąś grę. Tak właśnie się czułam. 

Byłam jego, a on był mój, i już wtedy wiedziałam, że nie 

mogę mu się poprzeć, niczego zabronić. A potem… 

Potem… Nie-nie, nie zmuszał mnie do niczego, broń Boże! 

Był kulturalny i w ogóle na miejscu. To raczej ja chciałam 

mu pokazać, że jestem już dorosła i udowodnić że… że mi 

na nim zależy i że go kocham. Wiem, może to wszystko za 
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szybko i w ogóle, bo ja mam dopiero czternaście lat, a 

znaliśmy się wszystkiego raptem trzy godziny, ale czy to 

ważne? On tak bardzo mi się podobał! 

Wiesz, to straszne że go skazali. I to za co? Że niby 

mnie wykorzystał i skrzywdził. Słyszysz? – skrzywdził! 

Guzik prawda, sama tego chciałam. Bo go kocham. On mnie 

zresztą również. Ale nie rozpaczam, bo miłość, prawdziwa 

miłość przetrwa wszystko, wszelkie przeciwności losu, 

prawda? Dlatego będę na niego czekać. Bo go kocham. I 

zawsze będę kochać. Nikt nie zburzy naszej miłości. Nigdy! 

Na szczęście mam pamiątkę po nim. Zostawił mi ją 

tamtego wieczora: jestem w ciąży! Tylko pst!, nikomu ani 

słowa – jeszcze kazaliby mi się wyskrobać. A tak dzięki 

temu mam w sobie jego cząstkę. Nikt mi tego nie zabierze. 

Bo on jest mój. Tylko mój! Na zawsze. Taki ładny… 

Tęsknię za tobą, Aniu. Wkrótce znowu się odezwę. 

Pa! 

          Baśka” 
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Pan i sługa 
 

Było ich dwóch. I bardzo dziwna to była para. Mimo 

odwiecznego podziału – pan i sługa, ich wzajemny stosunek 

do siebie był sprawiedliwy i demokratyczny. Opierał się nie 

tylko na bezgranicznym oddaniu, wierności, lojalności, ale 

także na całkowitej równości: za dnia panem był on, 

natomiast gdy płaszcz nocy rozpościerał swoje poły nad 

usypiającym życiem ziemi, role się odmieniały i 

czworonożny przyjaciel wchodził w jego położenie. 

Tworzyli niejako jeden wspólny organizm, niepodzielny 

monolit. 

Okolica, w której zamieszkiwali, była cicha i 

bezludna; przerażała swoją złowieszczą martwotą i 

bezruchem, a ten, kto się w niej nieopatrznie znalazł, 

zabłądził, ten... 

Pukanie stawało się coraz natarczywsze. Wreszcie 

drzwi się otwarły. Po ich zewnętrznej stronie stał młody 

człowiek. Ubrany był w luźny sportowy strój, w lewej ręce 

trzymał góralską ciupagę, prawą miał wolną; zza pleców 

wystawały dwie rurki stelaża plecaka. 

– Dzień dobry. Przepraszam za to pukanie i najście 

takie późne, ale... zabłądziłem – wyrzucił z siebie szybko 

potok słów, jakby brał udział w turnieju dla tych, którzy całe 

swoje życie mają opowiedzieć w pół minuty, bo od tego 

właśnie zależy ich dalsze istnienie. – Na dodatek ta burza... – 

dodał i znacząco spojrzał w górę. 

Gdy nieznajomy skończył mówić, człowiek, który 

był otworzył drzwi, powiedział, jakby od niechcenia: 

– Dobry – i zostawiwszy w otwartych drzwiach nieco 

skonsternowanego gościa, odwrócił się i odszedł w głąb 
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pomieszczenia. 

– Dziękuję panu. Nie wiem, co by się tam ze mną 

stało, to znaczy na zewnątrz. Bardzo dziwna okolica. 

Bardzo. Jakaś taka mroczna, powiedziałbym nawet 

odpychająca. – Wszedł do środka, zamknął za sobą drzwi, 

następnie zdjął plecak i oparł go o ścianę przy drzwiach. – 

Jak pan tu może mieszkać? – Nie czekając jednak na 

odpowiedź, szybko dodał: – Nigdy bym się nie zdecydował 

żyć tutaj. A może to wszystko przez tę burzę? 

Pytanie zawisło w próżni mrocznego pomieszczenia. 

– Halo! Proszę pana... 

– Pan coś mówił? 

– Pytałem, jak to się stało, że pan tu mieszka. Mało 

że bezludzie, to na dodatek niezbyt przyjemne. A może to 

przez ten deszcz takie wrażenie? 

– Taak – przeciągle powiedział po dłuższej chwili 

gospodarz. I nie wiadomo, czy to oznaczało akceptację 

sugestii przybysza, czy też nie znaczyło zupełnie nic. 

– „Tak”? Nie rozumiem. Co „tak”? 

– Nic. 

– Nic? 

– Właśnie tak. 

– A... 

A po chwili: 

– W dzień jest nawet przyjemnie. Na pewno się 

spodoba.  

Zamilkli. Nieznajomemu teraz nie tylko nie podobało 

się miejsce, lecz również i gospodarz. Ale on, jakby czytając 

w jego myślach, czy też wyczuwając podskórny strach, 

powiedział uspokajająco: 

– Tak. W dzień jest nawet przyjemnie. Spodoba się. 
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Zobaczy. 

Ostatni wyraz został wypowiedziany trochę 

złowieszczo, jakby ze źle skrywaną groźbą. Ale przybysz 

tego chyba nie wyczuł, bo tylko się uśmiechnął i ufny jak 

dziecko we wszystko, co dobre, podszedł do kominka, z 

którego emanowało delikatne ciepło na całe mroczne 

pomieszczenie; postał przy nim chwilę, rozgrzewając 

zziębnięte dłonie, po czym obrócił się, splótł ręce z tyłu 

pleców i spytał: 

– A pan sam tak tu mieszka? Nieprzyjemnie być musi 

na odludziu tak, samemu... 

Ponownie zapanowało milczenie. Dopiero po 

dłuższej chwili, jakby z wahaniem, gospodarz powiedział: 

– Sam. To znaczy nie całkiem – z psem. Razem tu 

gospodarzymy. On chyba tu nawet większy pan niż ja. – 

Uśmiechnął się, a oczom przybysza dopiero teraz ukazały się 

zęby gospodarza o dziwnie nienaturalnym kształcie: grube, 

długie, właściwie nawet poniekąd upiorne. 

– Nie rozumiem. Pies gospodarzem? 

– W nocy. W nocy tylko, kiedy ja śpię. Bo w dzień, 

to ja tutaj panem. 

– Aha. Rozumiem. – Nieznajomy po raz pierwszy 

roześmiał się. – A ja już myślałem... 

– Tak? Co myślał? – podchwycił z niezbyt dużym 

zainteresowaniem pan domu. 

– Nie, nic... Takie tam... 

Gospodarz, rozczarowany odpowiedzią gościa, 

mruknął coś niezrozumiałego pod nosem, po czym 

powiedział: 

– Ale pewnie zmęczony. Chce odpocząć, przespać 

się... 
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– Przespać... O tak! Jeśli by się znalazło miejsce, to 

bardzo chętnie. Oczywiście za nocleg zapłacę. – Podszedł do 

plecaka i już miał go otwierać, gdy gospodarz powiedział: 

– Nie ma pośpiechu, tu miejsca dosyć – zmieścimy 

się. Jutro się rozpogodzi, to inaczej spojrzy na okolicę. 

Stare, bez poręczy kręte, kamienne schody 

prowadziły na górę. Panował na nich mocny półmrok i 

trzeba było dobrze wytężać wzrok, żeby dostrzec plecy pana 

domu i żeby przypadkiem źle nie stąpnąć i nie zlecieć w 

otchłań pewnego rodzaju studni, której kształt tworzyły 

właśnie owe owalne schody. W końcu dotarli do celu, do 

pomieszczenia, w którym było podobnie jak na zewnątrz –

chłodno i ponuro. Po chwili gospodarz pożegnał się i 

odszedł; przybysza ponownie ogarnęła niepewność i trwoga. 

Nie lubił takich miejsc – przerażały go. I gdyby na zewnątrz 

nie szalała burza, wolałby przespać się gdziekolwiek pod 

gołym niebem, niż trafić do tego dziwnego miejsca. 

Niestety, burza rozwinęła się na dobre, a on był tak 

potwornie zmęczony, iż mimo całego strachu, bojaźni przed 

tym miejscem i jego gospodarzem, postanowił jednak zostać 

i pójść spać. Sen jednak nie nadchodził; a on nerwowo 

przewracał się z boku na bok, nasłuchując co i rusz groźnych 

westchnień nieba. W końcu, po wielu bezskutecznych ale 

uporczywych staraniach, udało mu się odpłynąć w krainę 

Hypnosa. Lecz sen nie trwał zbyt długo – po niecałej 

godzinie obudziło go jakby drapanie do drzwi, które z każdą 

następną chwilą się wzmagało. Trwało to jakiś czas, podczas 

którego, mimo nadal panującego w pomieszczeniu ziąbu, 

zauważył, że poci się coraz bardziej. Nie wiedział, co robić – 

strach go paraliżował. Nagle drzwi się otworzyły i stanął w 

nich... pies. Ale nie był to zwykle spotykany pies – było to 
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ogromne, krwiożercze bydlę, które miało chyba więcej 

wspólnego z nigdy nieposkromioną bestią, mającą w naturze 

tylko ciągłe zabijanie, niż ze stworzeniem od wieków tak 

wiernym i oddanym człowiekowi. Stał nieruchomo, 

wpatrując się ogromnymi ślepiami w nieznajomego, który 

nie wiedzieć, jak i kiedy znalazł się na parapecie, próbując 

otworzyć już drugą parę okiennic, za którymi było 

wybawienie, była wolność, było życie! Lecz w momencie 

gdy się z nią uporał, pies był już na tyle blisko, że wystarczył 

tylko krótki skok, by ostrymi kłami krwiożerczej paszczęki 

wczepić się w szyję swojej ofiary – zapewne kolejnej ofiary! 

Przybysz, zdjęty niemalże paraliżującym strachem, który w 

człowieku niejednokrotnie wyzwala nieobliczalną siłę, w 

zasadzie nigdy nie spotykaną w spokoju ducha, zeskoczył z 

parapetu i błyskawicznie sięgnął po wiszącą na ścianie starą 

szablę, w niejednym miejscu naznaczoną bezlitosnym 

upływem czasu, i w chwili gdy pies rzucił się na niego, on, 

nie wiedzieć jakim cudem, wbił ją w podbrzusze zwierzęcia 

w momencie, gdy lewa przednia łapa spadała już całym 

swoim ciężarem na jego ramię. W tej samej sekundzie 

pomieszczenie wypełnił ogłuszający skowyt, jakby cały 

odwieczny ból i cierpienie ludzkiego istnienia znalazły tu 

swoje ujście. Przez krótki czas nie wiedział, co się stało. To, 

co do niego docierało, to jedynie nieodparte pragnienie 

ucieczki. „Zostawić wszystko, uciec stąd jak najszybciej i 

jak najdalej – myślał gorączkowo – zniknąć i znaleźć się 

pośród ludzi, z dala od tego koszmarnego miejsca, strachu, 

od niebezpieczeństwa.” 

Po chwili zlatywał już po schodach w dół, unoszony 

jakby na skrzydłach, głuchy i ślepy na wszystko dookoła; już 

znajdował się blisko drzwi, gdy z boku jego oczom ukazała 
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się makabryczna postać – postać hybryda, która tylko w 

połowie przypominała gospodarza: jej druga część należała 

teraz do... psa. Do tego właśnie stworzenia, które, był tego 

pewien, zostawił przed momentem za sobą na górze z szablą 

w podbrzuszu. A teraz to dziwaczne monstrum, które już nie 

było człowiekiem, ale też nie stało się jeszcze w pełni 

zwierzęciem, trzymając się za brzuch pokryty zbroczoną 

przez krew sierścią, z wyłupiastymi oczyma i pianą na 

ustach, odrażająco rzężąc, zmierzało w kierunku gościa. 

– Nie, nieeeee…! – wyrwało się z trzewi 

nieznajomego, niczym z miejsca najbrutalniejszych tortur i 

w następnej chwili zamarło w mrocznej pustce budynku, 

wokół którego panowała ciemna i mokra noc. 

Zwierzo-człowiek z każdą następną sekundą zbliżał 

się coraz bardziej. W chwili gdy przybysz znalazł się blisko 

drzwi, jego wzrok padł na oparty o ścianę plecak, który tam 

zostawił, gdy późnym wieczorem wszedł do tego budynku. 

Nie zastanawiając się zbyt długo, uniósł go w górę i cisnął 

nim z całej siły w kierunku upiornego monstrum. Zrobił to z 

bardziej sięgającą swych granic rozpaczą niż realną siłą, po 

czym wybiegł na zewnątrz w nieprzeniknioną ciemność 

nocy. Biegł. Biegł przed siebie nie wiedzieć dokąd; biegł jak 

szalony nie przystając ani na moment dla złapania oddechu i 

nie oglądając się w tył. Biegł bardzo długo. W pewnym 

momencie wydało mu się, że tak było zawsze, że zawsze 

biegł i że już tak będzie do końca życia. Biegł 

niezmordowanie wciąż naprzód, bez jakiegoś konkretnego 

celu, a zarazem celem samym w sobie było wydostanie się z 

tego miejsca za wszelką cenę. I gdy już powoli zaczynało się 

rozwidniać, kolejny dzień jął się budzić ze snu, 

nieprzytomnie zmęczony, ledwie powłócząc nogami, potykał 



112 

 

się coraz częściej i częściej, aż w końcu upadł. Ale nadal 

pragnął biec dalej. Spróbował powstać, ale nie mógł; jakby 

nagle coś go obezwładniło i przyciągnęło do ziemi. Lecz nie 

było to tylko zmęczenie. I mimo że był zgrzany, zrobiło mu 

się jeszcze goręcej. Dotknął brzucha i... zawył z bólu: z jego 

wnętrzności wystawało coś, co bez wątpienia było kością 

zwierzęcą, a co przypominało psie żebro. 
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Plecami do siebie 
 

Upalny dzień powoli konał, odchodził w zapomnienie. 

Przyjemny chłód wczesnego wieczoru lekko orzeźwiał, 

dając wytchnienie i upragniony spokój. Ulice pustoszały. W 

górze rozpościerała się, ciemniejąca z każdą minutą coraz 

bardziej, kołdra nieba, przyozdobiona gdzieniegdzie 

mlecznymi cekinami. Lecz dookoła było jasno: platynowa 

tarcza księżyca intensywnie srebrzyła taflę ziemi. Spojrzenia 

domostw sączyły się żółtawym światłem. 

Nie wiedział, dlaczego wybrał akurat te drzwi. 

Wiedział, bo czuł, że jest głodny i zmęczony. Drzwi były w 

tym momencie obojętne. Wybrał jednak te, przed którymi 

teraz właśnie stał. Przez dłuższą chwilę wahał się, w końcu 

jednak zdecydował się i zastukał. Ale jakoś cicho, jakby 

każda spędzona przed tymi drzwiami sekunda, odbierała mu 

nadzieję i pozbawiała siły. 

Nasłuchiwał przez pewien czas, ale nic się nie 

wydarzyło, nikt się nie pojawił. Panowała śmiertelna wręcz 

cisza. „Musi ktoś być, przecież świeci się światło” – 

pomyślał i zastukał jeszcze raz. Tym razem jednak głośniej. 

Nie chciał być natarczywy, ale potworne zmęczenie i 

przeraźliwy głód nakazywały zapomnieć o czymś takim, jak 

dobre wychowanie. Był tak zziębnięty, że było mu już w 

zasadzie wszytko jedno, co ktoś o nim pomyśli. Pragnął 

jednego, a właściwie dwóch rzeczy: jedzenia i ciepła. I 

gdyby one się pojawiły w tym momencie, wiedział, że 

natychmiast pojawiłby się również sen. Cała reszta, jeżeli w 

ogóle była jakaś reszta, nie liczyła się. 

Zapukał ponownie, lecz tym razem jak ktoś, kto jest 

zaniepokojony czy też zdeterminowany i zdecydowany na 
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jakieś działanie. Czekał. Cierpliwie, jak na zbawienie. 

Przywykł do pukania i czekania w nieskończoność przed 

czyimiś drzwiami. Najbardziej jednak przywykł do ludzkiej 

obojętności. Dawniej nie zwracał na to uwagi, ale od kiedy 

został wyrzucony poza margines, poza tzw. „zdrową tkankę 

społeczeństwa”, odczuł tę obojętność w sposób szczególnie 

dotkliwy, bo bezpośrednio. Doświadczał jej na co dzień. A 

nie ma lepszego nauczyciela dla człowieka, jak własne 

doświadczenie. 

Nagle za drzwiami ktoś się pojawił, w zamku coś 

zgrzytnęło i po chwili ukazała się w nich kobieca postać, 

obleczona światłem domowego korytarza. W jego poświacie 

wyglądała jak anioł. 

– Ach, to… – Nagle urwała. Patrzyła na 

nieznajomego, a jej twarz wyrażała spore zmieszanie. Gdy 

odzyskała, jak się wydawało, ponownie pewność siebie, 

spokojnie powiedziała: – Proszę, poczekajcie tutaj… 

chwilę… – I zamknęła za sobą drzwi. 

Po niezbyt długim czasie ponownie się w nich 

ukazała. W wyciągniętej w kierunku nieznajomego dłoni 

znajdowała się szklanka z gorącym, bursztynowym płynem. 

– Proszę, napijcie się. Ziąb taki, ciepła herbata was 

rozgrzeje. 

Nieznajomy odebrał od niej szklankę z herbatą. Ale 

zanim zdążył podziękować, kobieta niemal natychmiast 

zrobiła to samo z reklamówką, którą trzymała w drugiej 

dłoni.  

– To… po moim zmarłym mężu, niezniszczone. Na 

pewno się przyda. 

– Dziękuję – odparł. Teraz miał  już czas aby to 

zrobić, więc podziękował. Ale uczynił to bez jakiegoś 
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szczególnego entuzjazmu, więc zabrzmiało to 

nieprzekonująco. Jakby to, co go spotkało ze strony tej 

kobiety, było mu niejako należne.  

Pił wolno, krótki łykami, podczas gdy jego czujny 

wzrok od czasu do czasu uważnie ją lustrował. Od kiedy 

został zmuszony do porzucenia dawnego trybu życia posiadł, 

czy raczej wykształcił w sobie tę cenną zdolność obserwacji, 

która pozwalała mu poznać człowieka już po krótkim z nim 

kontakcie. Ubranie, zachowanie, to, co i jak mówi dawało 

mu niezbędną informację na temat kogoś, z kim miał do 

czynienia. Ją tak właśnie teraz poznawał. 

Spojrzała na zegarek, następnie na niego i w tym 

samym momencie ich oczy spotkały się ze sobą. Miał jednak 

jeszcze pół szklanki ciepłego płynu i nie chciał niczego 

przyspieszać, a już na pewno rezygnować z jej obecności. 

Dobrze mu było w tej właśnie chwili, więc rozkoszował się 

zarówno rozgrzewającym napojem, jak i widokiem kobiety. 

Westchnęła i ponownie spojrzała na zegarek. 

Wiedział, że nie powinien przeciągać jej gościnności, więc 

zrobił jeszcze jeden łyk herbaty i oddał szklankę. W tym 

samym momencie z tyłu dobiegł odgłos szybko zbliżających 

się kroków. Nieznajomy podziękował za herbatę, następnie 

odwrócił się i w momencie gdy miał już odchodzić, zjawił 

się przy nim właściciel kroków. Przeszedł obok 

nieznajomego, obrzucając go pełnym nieufności 

spojrzeniem, następnie podszedł do kobiety i pocałował ja w 

policzek. Zapytał cicho, ale na tyle głośno, żeby i on 

usłyszał. 

– Kto to jest? Czego od ciebie chce? 
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– Nie, nic. To tylko… człowiek. Chyba bezdomny. 

Dałam mu pić, bo takie zimno… I pozbyłam się w końcu 

ubrań zmarłego męża. 

– Dziękuję raz jeszcze, dobra pani. – Następnie 

odwrócił się i pokuśtykał przed siebie. 

Nagle dobiegło do niego: 

– Człowieku! Macie tu kilka groszy i… i nie kręćcie 

się już tutaj więcej. – Właściciel kroków wyciągnął z 

kieszeni kilka monet i rzucił w stronę żebraka. Następnie 

objął kobietę wpół i dodał: – Zobaczysz, kiedyś cię ono 

zgubi. 

Pytająco spojrzała na niego, nie wiedząc, co ma na 

myśli. 

– Oczywiście serducho, kochanie – wyjaśnił. – Masz 

je za dobre. A ono, nie zapominaj o tym, należy do mnie. 

– I do mnie. Do mnie chyba nawet bardziej – 

poprawiła go ona, po czym przytuliła się do jego ramienia i 

po chwili oboje weszli do domu. 

Smutny uśmiech wykrzywił żebrakowi twarz. Postał 

dłuższą chwilę patrząc na zamknięte przed momentem 

drzwi, następnie przeniósł wzrok na asfalt i leżące na nim 

rozsypane monety. Z niemałym trudem począł je zbierać. 

Czynność ta, mimo swojej prostoty, zajęła mu trochę czasu. 

Gdy się z nią uporał, podźwignął się, podarowaną mu 

reklamówkę wepchnął do swojej brudnej płóciennej torby, a 

rękojeść kuli, która niejako zastępowała mu nogę, umieścił 

pod lewą pachą. W tym momencie był gotowy do dalszej 

drogi – drogi właściwie donikąd. 

 Szedł nienaturalnie długim, skocznym krokiem, 

który wymuszony był brakiem jednej kończyny. Pomimo 

swojej ułomności robił to jednak niezmiernie cicho i 
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dostojnie. Odchodził w obojętność nocnej ciszy, 

pozostawiając za sobą tanio kupiony spokój sumienia 

mężczyzny od monet. Kuśtykając, kroczył przed siebie, po 

gorycz kolejnego spotkania, która była przed nim, albowiem 

była zapisana w jego losie. 
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Po spokój w samotność i odosobnienie 

 

Zaczynało się zmierzchać. Okolica nie była zbyt przyjemna i 

gościnna: bezkresna pustka, niekończący się horyzont i 

droga, która niejednego mogła zniechęcić. I na pewno 

zniechęcała. 

Żeby nie ten cholerny szczeniak – pomyślał Michał – 

to nikt by mnie nie zauważył i nie musiałbym uciekać, a teraz 

pewnie byłbym już na miejscu. Pech – tak powinno brzmieć, 

jeżeli nawet nie pierwsze, to przynajmniej moje drugie imię. 

Przeszedłem już tyle kilometrów i nic – żywego ducha! Ani 

jednego gospodarstwa po drodze.  Szlag by to!... Przejdę 

jeszcze do tego wzniesienia i poszukam jakiegoś miejsca na 

spanie. 

Gdy tam dotarł, jego oczom ukazał się zaskakujący 

widok: przed nim rozpościerała się ogromna połać 

dziewiczej zielni, strzeliste drzewa, pośród których tkwił 

spokojnie niewielki parterowy drewniany domek. Taki, 

jakich już dzisiaj w zasadzie nigdzie się nie widuje. W 

odległym tle majaczyły góry, za którymi powoli skrywało 

się coraz bardziej, uciekające przed nocą, konające słońce. 

Nie zwlekając ani chwili dłużej począł schodzić w 

dół i po kilku minutach stanął przed budynkiem. Na 

przydomowej ławce, zbitej z dwóch klocków ściętego 

drzewa i jednej szerokiej deski, siedział przygarbiony 

starzec, wprawnie dłubiąc w drewnie zmęczonymi życiem 

rękami. 

– Dzień… a właściwie dobry wieczór, dziadku – 

powiedział Michał. 

– Szczęść Boże – odparł obojętnie starzec, nie 

odrywając wzorku od swojej rzeźby. 
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– Czy znajdzie się u was jakieś miejsce na nocleg? – 

zapytał Michał, omiatając dookoła wzorkiem obejście, jakby 

szukał miejsca, które potencjalnie mogłoby się nadawać na 

nocny odpoczynek. 

– Czemu nie – odparł starzec. – Tu dużo miejsca – 

wystarczy dla dwóch. 

– Więc wy tak tu sami na tym odludziu…? 

– Ano, tak się złożyło – powiedział, a  w jego głosie 

dało się wyczuć zarówno akceptację losu, jak i pewien 

rodzaj smutku. – Samiuteńki! Niedługo osiem roków będzie, 

jak Pan powołał do siebie moją małżonkę. A i mnie już 

czas… 

Michał nie wiedział, co ma odpowiedzieć. Chciał być 

miły, ale też nie chciał kłamać, bo staruszek, jak mu się 

wydawało, nie odczekiwał pochlebstw. 

– Nie ma gdzie się spieszyć – krótko skomentował 

słowa dziadka Michał. 

Starzec uniósł wolno głowę i po raz pierwszy spojrzał 

na chłopaka. Jego wzrok był ciepły, ale jakby nieobecny; 

twarz natomiast przypominała odciśnięty przez koła 

samochodu zlodowaciały śnieg. Przez chwilę przyglądał się 

uważnie Michałowi, po czym wolno powiedział: 

– Być może. Tego się nie wie, młody człowieku. – 

Następnie powrócił do przerwanego na moment zajęcia. 

Michał usiadł obok starca i począł obserwować jego 

wprawne ręce. Siedzieli dłuższy czas w milczeniu, po czym 

staruszek przemówił:  

– No, czas kończyć, ciemno się robi. Wzrok już nie 

ten, co dawniej. – Odłożył rzeźbę i nóż na bok, i spojrzał w 

górę. – Jutro ładny dzień będzie. Da Bóg, to i ja go zobaczę. 

– Spuścił głowę i przymknął powieki. 
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Ponownie zapanowało milczenie. Tym razem nie 

trwało ono jednak zbyt długo. 

 – Przepraszam że pytam, dziadku – Michał zaczął 

niepewnie. – A ta rzeźba, to dla kogo? Tak dla siebie ją 

strugacie, czy może na sprzedaż? 

– Tutaj kupców nie ma – odparł dziadek. – Czas 

staram się oszukać. Jak rzeźbię, nie myślę o nim. – Ciężko 

westchnął. – Widzisz, synek, miałem ja kiedyś dzieci. 

Kiedyś, bo dzisiaj żadnego tutaj… Porozjeżdżały się po 

świecie. Miasta zachciało się im! Odeszły, wszystkie! 

Zostawiły starego. Dobrze chociaż, że ona nie dożyła tego. – 

Spojrzał przed siebie i kiwnął głową, jakby w ten sposób 

chciał dać Michałowi jakiś sekretny znak.  

Michał podążył za wzorkiem staruszka i dopiero 

teraz spostrzegł w niewielkiej odległości od nich, pośród 

krzewów jałowca, nieduży kopczyk usypanej ziemi z 

wbitym weń krótkim drewnianym krzyżem. Starzec milczał. 

Po chwili spod przymkniętych, zmęczonych życiem powiek, 

potoczyła się łza i zatrzymała się na widocznej bruździe w 

okolicach ust. 

– Nie to, że się  skarżę – powiedział dziadek. – 

Każdy ma to, na co zasłużył. Widać tak być musiało, jak 

zapisane. Tylko czasami tak niespodzianie najdzie 

wspomnienie i niepokój zasieje, by po chwili pójść precz 

dalej, a człowiek przecież nie kamień na drodze… Ciężko 

tak samemu… 

Michał pomyślał: Ja też nie ucieknę. Przed życiem 

nie można uciec, chyba że… w samobójstwo. Ale na taką 

ucieczkę zawsze jest czas. Bo na śmierć zawsze jest czas, nie 

ma go tylko na szczęśliwe życie. – Nagle jego oczy nabrały 
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blasku, jakby myśl, która pojawiła się w jego głowie, miała 

przynieść obietnicę szczęścia. 

– Dziadku – zaczął Michał ponownie – a gdybym 

tak… zatrzymał się tutaj, na jakiś czas naturalnie. Na kilka 

dni. Raźniej by wam było, a i pomógłbym w obejściu… 

Stary spojrzał na niego. W jego oczach nie dało się 

jednak ujrzeć ani zaskoczenia, ani zdziwienia. 

– Mówiłem już: miejsca tutaj dostatek, wystarczy dla 

dwóch  – powiedział beznamiętnie i ponownie zamilkł. 

Michał nie wiedział, co się działo w duszy staruszka, 

ale był pewien, że coś w nim odżyło, jakby to coś wznieciło  

w nim na nowo nadzieję. 

– Nikt nie czeka? – zagaił po krótkiej chwili 

staruszek. – Ktoś może jednak… 

– Nikt! – zdecydowanie uciął domysły dziadka 

Michał. – Już nikt. Póki co jestem panem siebie i danego mi 

czasu. – Tymi słowami chciał z jednej strony rozgonić swoje 

wątpliwości, z drugiej zaś ewentualne poczucie winy 

staruszka, gdyby ten poczuł je z powodu zatrzymania go w 

tym odludnym miejscu. – Tu jest inaczej i czuję, że takiego 

miejsca mi właśnie trzeba. Dlatego, jeżeli oczywiście nie 

będę wam przeszkadzał i nie macie nic przeciwko temu, 

chciałbym tutaj zostać na jakiś czas. 

– Zostać można. Ale ludzi tu jak na lekarstwo. Pustka 

i nuda. Nic ciekawego dla młodego człowieka. 

– Dosyć już przebywałem wśród ludzi – odparł 

Michał. – Może najwyższy czas, żeby od nich odpocząć. 

Stary się zasępił, po czym powiedział: 

– W takim razie dobrześ, synek, trafił. To dobre 

miejsce na odpoczynek. – Jego wzrok ponownie zakotwiczył 

na dłużej na pobliskim kopczyku. 
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Zapanowała niczym niezmącona cisza. Michał, nie 

chcąc jej burzyć, również zamilkł. Uświadomił sobie, że 

niezwykle przyjemnie jest mu tak siedzieć, z dala od 

krzykliwego miasta, jego smrodu, jazgotu klaksonów, 

ustawicznego biegu nie wiadomo za czym i dokąd – tego  

wszystkiego, co niesie ze sobą coraz agresywniejsza 

cywilizacja. Poczuł się tak, jak w dzieciństwie, kiedy 

wszystko było proste, a on beztroski.  

Siedzieli tak jeszcze jakiś czas w milczeniu, aż 

okolicę spowiły ciemności. Wtedy staruszek powoli podniósł 

się i skierował do mieszkania. Po chwili za nim do środka 

cicho wsunął się Michał. Drzwi skrzypnęły i zamknęły się. 

W izbie, jak i na zewnątrz, wczesna noc przynosiła 

upragniony spokój i niezbędny odpoczynek wszystkiemu, co 

żyje. Wkrótce miała przynieść również zbawienny sen. 
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Pomyłka 
 

Kochali się. Bardzo. Podobno. Podobno, albowiem wszystko 

jest wątpliwe – tym bardziej teraz, w dobie szalejącej 

dewaluacji wszystkiego: pieniądza, rzeczy, dobrego 

wychowania, mentalnych wartości. 

Ten dzień miał być szczególny. Mógł się zarówno lać 

żar z nieba, jak również mogło lać jak z cebra, a 

wyjątkowość  tego dnia i tak nie byłaby w żaden sposób 

naruszona. Pogoda bowiem nie miała tutaj żadnego 

znaczenia. Chociaż to zawsze miło, gdy jest mimo wszystko 

pogodnie. A ten dzień do takich właśnie należał – ciepłych, 

słonecznych, radosnych. 

Czekała, a właściwie czekali oboje od siedmiu 

tygodni. To znaczy czekali dużo wcześniej i znacznie 

niecierpliwiej, ale właśnie siedem tygodni temu postanowili, 

że w dniu jej trzydziestych urodzin zrobią to. Tutaj, bez 

spragnionych sensacji świadków, znajomych, czy nawet 

rodziny. Ciche, skromne zaręczyny w środku tygodnia, a za 

trzy dni Urząd Stanu Cywilnego. To wszystko. Ślub 

kościelny nie był im do niczego potrzebny, a już najmniej do 

upragnionego szczęścia – przynajmniej on tak uważał. 

Szczęście, według niego, nie decydowało się wciągu jednego 

dnia i na całe życie, i na pewno nie dokonywało się ono w 

kościele. Szczęście to było coś więcej niż owe 

sakramentalne : „Tak”,  i związany z tym tradycyjny rytuał.  

Spóźniał się. Nie było to nic nowego w jego 

przypadku, więc nie była tym faktem jakoś specjalnie 

zaskoczona. Można by powiedzieć, że raczej byłaby, gdyby 
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się nie spóźnił. Zdążyła już go poznać od tej strony. Bez 

względu na sprawę i osobę, z którą był umówiony, zawsze 

kazał na siebie czekać. Jakby ci wszyscy ludzie, z którymi 

się umawiał, byli nieważni, w jakiś sposób zależni od niego. 

Nie wiadomo, ile było w tym nonszalancji, a ile zwykłej 

beztroski, niemniej z całą pewnością była to jedna z tych 

cech, których, pomimo uczucia jakim go darzyła, nie znosiła 

najbardziej. Żeby jednak nie robić z tego powodu 

niepotrzebnych awantur, zrzucała to na jego młody jeszcze 

wiek, wierząc, że po ślubie, gdy będą już na co dzień razem, 

uda jej się to zmienić. A wtedy stanie się bardziej 

odpowiedzialny, sumienny, rzetelny! Teraz jednak siedziała 

nad szklanką herbaty i cierpliwie na niego czekała. 

– Cześć, kochanie. – Adam pochylił się i pocałował 

ją w policzek. – Długo czekasz? 

– Nie masz zegarka? – odpowiedziała pytaniem na 

pytanie. 

Zajął krzesło po drugiej stronie stolika. 

– Niestety. Jak wiesz, nie zdążyłem pójść z innymi 

do komunii. – Błysnął w uśmiechu nieskazitelną bielą 

zębów. 

Była dostatecznie poirytowana jego spóźnieniem, 

więc te słowa jeszcze bardziej podziałały na nią 

pobudzająco. Nie chciała tego, ale czuła poirytowanie i coraz 

bardziej wzbierające podenerwowanie jego beztroską, a ten 

jego sarkastyczny ton jeszcze bardziej wzmagał te uczucia. 

 – Cynik! 

– Daj spokój… – Beztrosko rzucił i nie zamykając 

ust, przeciągle ziewnął i przeciągnął się.  
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– Tego właśnie nie lubię w tobie najbardziej: żadnego 

szacunku dla czyjegoś czasu, żadnego poszanowania. Dla 

nikogo. Tylko ty się liczysz. Tylko ty jesteś ważny! 

– Kochanie, o co ci chodzi? Przecież lubisz to 

miejsce… 

– Właśnie, cały ty! – Nerwowo sięgnęła po szklankę. 

– Jeszcze udajesz, że naturalnie nic się nie stało i niczego nie 

rozumiesz. A tak się cieszyłam na ten dzień, tak bardzo… 

– Bo też jest o co się denerwować! A gdyby coś mi 

się stało? Gdybym na przykład wpadł pod samochód, 

straciłbym nogę albo rękę – też byś tak mówiła? Chciałbym 

cię wtedy zobaczyć. Ciekawe, jaką miałabyś minę? 

Już chciała opryskliwie rzucić: „Ale nic ci się takiego 

nie stało!”, gdy uświadomiła sobie nagle, że to zupełnie 

bezsensowne i niczego nie zmieni. Zawsze używał takiego 

rozumowania i trybu przypuszczającego – „gdyby…”, kiedy 

nie miał argumentów. Nigdy nie liczył się z faktami. Zawsze 

odwracał kota ogonem. A ona, szczególnie dzisiaj, nie miała 

ochoty ani na kłótnię, ani tym bardziej na taką właśnie 

rozmowę, która do kłótni z pewnością by doprowadziła. 

Dlatego wolała ugryź się w język, niż dalej drążyć temat. 

– Zresztą, wiesz jak ciężko jest się tutaj dostać ode 

mnie. – Uśmiech nie znikał z twarzy Adama. – Na dodatek 

jeszcze ten upał. Potwornie się zgrzałem. Co pijesz? 

Zanim Izabela zebrała myśli i odpowiedziała, wyjął 

szklankę z jej dłoni i jednym haustem opróżnił ją. 

– No, trochę przeszło. – Rozejrzał się za kelnerem. 

„Co się stało? – myślała. – Dlaczego taki jesteś, tak 

się zachowujesz?” 
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– Zamawiasz coś? – zapytał, gdy przywołana przez 

niego kelnerka, stanęła obok stolika, czekając na 

zamówienie. 

– Nie. 

– Na pewno nie masz na nic ochoty? Może ciastko? 

Potrząsnęła przecząco głowa. 

– W takim razie dla mnie  proszę… 

Izabela już tego nie słuchała. Na powrót wróciła do 

świata swoich myśli. Nie zarejestrowała ani odejścia, ani 

również powrotu kelnerki ze zrealizowanym zamówieniem. 

Była rozdrażniona i czuła, że jeszcze jedna iskra w postaci 

jego nieodpowiedzialnego zachowania, a nie wytrzyma i 

wybuchnie. Adam jakby tę napiętą atmosferę wyczuwał, 

więc również nie przeszkadzał jej w rozmyślaniach, dając jej 

trochę czasu na ochłonięcie z emocji. W końcu zapytał: 

– No, co cię trapi, skarbie? – Wlał kilka kropli soku z 

cytryny do filiżanki z kawą. – Od dłuższego czasu obserwuję 

cię i odnoszę wrażenie, że jesteś jakaś nieobecna. Błąkasz 

gdzieś myślami daleko stąd. 

– Mówiłeś coś? – Izabela spojrzała na niego nieco 

zaskoczona. 

Odstawił flakonik z sokiem i zamieszał kawę. 

Powiedział: 

– Właściwie… Nie, nic. 

Za to ona była zdeterminowana żeby coś powiedzieć, 

coś bardzo ważnego i nieodwołalnego. Jakby z całą mocą 

uświadomiła sobie nagle, że właśnie od tego, co teraz powie 

i jak się zachowa, zależy całe jej dalsze życie. 

– Myślę, że chyba się pomyliłam. 

– Pomyliłaś? Nie rozumiem. W czym się pomyliłaś? 

– Tak w ogóle. Popełniłam dużo pomyłek. 
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– To normalne, kochanie. Wszyscy je popełniają. 

Zawsze. Takie jest życie. 

– Masz rację – zgodziła się z nim. – To normalne. 

Pociągnął łyk kawy. 

– Cholera!, gorące. – Odstawił filiżankę na spodek, a 

następnie wyjął z kieszeni marynarki małe pudełeczko i 

położył na stoliku na wprost niej. – To dla ciebie. 

Wiedziała, co to jest, jednak nie sięgnęła po 

pudełeczko. Przyjęcie tego mogło oznaczać tylko jedno: 

zgodę, a ona… ona odczuwała coraz większe zwątpienie. 

Chciała wszystko jeszcze raz przemyśleć. Mimo że 

właściwie była zdecydowana przed tym spotkaniem na ten 

krok, i byli w końcu w tym miejscu po to umówieni, to 

jednak teraz nie była tej decyzji już tak bardzo pewna. 

Dotarło do niej, że zbyt wiele od tego zależy. Dziwiła się 

teraz sobie, że nigdy wcześniej nie spojrzała na niego i ich 

związek inaczej, krytyczniej, z pewnego dystansu. Zawsze 

próbowała go czymś usprawiedliwić, tłumaczyć, zrzucić 

odpowiedzialność na coś innego. Dopiero dzisiaj 

uświadomiła sobie, że to było złe – nawet nie tyle dla niego, 

ile dla niej samej. Dlatego potrzebny był jej czas na 

dogłębne przemyślenie tego kroku raz jeszcze. Gdyby 

podjęła decyzję teraz i przyjęła ten pierścionek, odwrót 

byłby o wiele trudniejszy i boleśniejszy. Bo nic tak nie boli, 

jak właśnie rozczarowanie, które jest tym bardziej dotkliwe, 

bo zwielokrotnione poprzez własną świadomość. 

– Nie otworzysz? Nie jesteś ciekawa jak wygląda? – 

Wpatrywał się w nią wyczekująco, a w jego głosie dało się 

wyczuć,  po raz pierwszy od chwili, kiedy się tutaj pojawił, 

pewnego rodzaju niepewność. 

– Jak pierścionek. 
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– Ale… 

– Widzisz, pomyślałam sobie, siedząc i czekając tutaj 

na ciebie, że… To znaczy nie jestem pewna, czy…  

Bezceremonialnie przerwał jej: 

– Czy co? Czego nie jesteś pewna?! – Niepewność z 

jego głosu nagle znikła. Na to miejsce pojawiła się jak na 

komendę jego zwykła bezczelność i naturalna pewność 

siebie. 

Nie wiedziała, jak mu to powiedzieć, ale zdawała 

sobie  sprawę, że musi to zrobić. Gorzej, że nie znajdowała 

odpowiednich do tego słów. Mimo wspólnie spędzonych 

prawie trzech lat, nie była w stanie przewidzieć jego reakcji. 

Nagle uświadomiła sobie, że tak naprawdę to ona go nie zna! 

Dotarło do niej z całą jaskrawością prawdy, że oni oboje 

należą jednak do dwóch różnych światów, że tak naprawdę 

są jak ogień i woda – nie do pogodzenia. 

– Nie jestem pewna – zaczęła z pewnym wahaniem – 

czy nie nazbyt pochopnie… czy mieliśmy dostatecznie dużo 

czasu, czy… czy przemyśleliśmy to tak, jak powinniśmy byli 

to zrobić… 

– O co ci chodzi? Co ty znowu kombinujesz?! 

– Ciszej! Nie jesteśmy tutaj sami. 

– Mam to gdzieś! – Sięgnął po pudełeczko i otworzył 

je. – To jest pierścionek, widzisz? 

Nie  odpowiedziała. Mimo ciszy, jaka zwykle panuje 

tutaj o tej porze dnia, zrobiło się jeszcze ciszej. Odnosiło się 

wrażenie, że nawet delikatnie sącząca się z głośników bosa 

nova Astrud Gilberto, również przygasła. Jakby nagle 

piosenkarka straciła głos. 

– Widzisz?! – Adam prawie że krzyknął. 
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W pudełeczku, teraz otwartym, leżała bursztynowa 

łezka oprawiona w złoto. Jakby jakaś mityczna bogini 

uroniła ją podczas szczerego, radosnego śmiechu, a nędzny 

człowiek wykradł ją i zamknął na wieki w przedmiocie, 

które on trzymał teraz w dłoni. W tym momencie 

przypominała jednak bardziej łzę smutku, niż szczęścia. 

– Kupiłem go dla ciebie. A teraz co – myślisz, że go 

zjem? 

Było jej wstyd, podwójnie wstyd – za siebie i za 

niego. Żałowała, że w ogóle zaczęła o tym mówić. Trzeba 

było po prostu przyjąć go i… odesłać pocztą. Po prostu 

zwrócić kiedy indziej. Potem. W innych okolicznościach. 

Bardziej sprzyjających. Nie wiedziała, co prawda, czy takie 

w ogóle kiedykolwiek by zaistniały, ale przynajmniej teraz, 

w tej chwili uniknęłaby tego przykrego zażenowania. W 

końcu przemogła się i powiedziała: 

– Jeżeli tak mamy ze sobą rozmawiać, to lepiej, 

żebyśmy się już teraz rozstali. – Podniosła się. 

– Siadaj. 

– Adam, ja naprawdę… 

– Siadaj!, powiedziałem. – W oka mgnieniu na 

powrót ściągnął ją na krzesło. – Co ty sobie w ogóle 

myślisz? Że kim ty, do cholery, jesteś, co?! Jakąś pieprzoną 

królewną?! 

Nie wiedziała, jak ma się zachować. Była 

zdezorientowana, bo zaskoczona jego zachowaniem i tym 

wybuchem, zdawało się, niekontrolowanej złości. 

– To nie ma sensu… – powiedziała spokojnie, gdy 

nagle uświadomiła sobie, że nie powinna chować głowy w 

piasek i zachowywać się jak struś, tylko stanąć z wyzwaniem 

twarzą w twarz. Było jej wszystko jedno, co pomyślą ci 
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wszyscy obcy ludzie za stolikami, którzy rzucając teraz 

pełne ciekawości ukradkowe spojrzenia w ich kierunku, 

umilkli, wyostrzając jednocześnie zmysł słuchu. Dlatego 

doskonale spokojna i opanowana ciągnęła dalej: – Do dzisiaj 

myślałam, że jestem tego pewna, że przemyślałam to 

dokładnie. Teraz jednak wiem, że się myliłam, że ja i ty to 

jednak dwa różne… 

Nie dokończyła: rozległ się suchy trzask, a ona 

złapała się za policzek. Twarz Adama nie wyrażała nic poza 

wściekłością. 

– To koniec – rzucił krótko i wstał z krzesełka. – 

Zapłać rachunek. – Odwrócił się i skierował w stronę 

wyjścia. 

Wszystko przebiegło błyskawicznie i z zaskoczenia. 

Iza patrzyła teraz za odchodzącym Adamem, pocierając 

dłonią szczypiący policzek. Następnie przeniosła wzrok na 

stolik i niespodziewanie dla samej siebie, krzyknęła: 

– Pierścionek! 

Adam zatrzymał się. 

 – Zapomniałeś o pierścionku. – Trzymała 

pudełeczko w dłoni. 

Jego twarz rozjaśnił promienny uśmiech. Po raz 

pierwszy od kiedy tutaj przyszedł, jego uśmiech był 

zwykłym, radosnym, szczerym uśmiechem. Emanowało z 

niego zadowolenie z samego siebie. 

– Możesz go zatrzymać – to podróbka. Zwykły 

tombak. – Śmiał się teraz z całego serca, a ona czuła, jakby 

nadstawiła drugi policzek; i pomyślała, że dobrze, iż 

człowiek nie posiada ich więcej. – To pamiątka ode mnie! – 

dodał i wykonał obrót o sto osiemdziesiąt stopni, po czym 

wyszedł na zewnątrz w światłość lipcowego popołudnia. 
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Powrót donikąd 
 

Nie miał zbyt udanego dzieciństwa. Matki nie pamiętał: 

umarła dawno, gdy miał zaledwie trzy lata, a ojciec… Ojciec 

odsiadywał wyrok za, jak to ktoś określił na procesie: zbyt 

osobiste zaangażowanie w zwalczanie wrogów klasowych. 

W swoim czasie taka postawa była wręcz wymagana i 

świadczyła o „mocno ideowym kręgosłupie”, ale że historia 

ludzka ma to do siebie, że nic nie trwa wiecznie, więc i on 

musiał w końcu zapłacić za swoje brudne i niegodziwe 

czyny. I płacił. Właśnie teraz. Płacił cenę okrutną, nie tyle 

może nawet odosobnieniem od świata, co rozłąką z nim – ze 

swoim synem, którego – co może wydawać się dziwne 

wobec tych wszystkich nieprawości, jakich się dopuścił, w 

stosunku do drugiego człowieka – kochał, a któremu nigdy 

tak naprawdę tego uczucia nie okazał. Uczuciem tym, co 

prawda, obdarzyli wnuka dziadkowie, którzy go 

wychowywali, lecz to nie było do końca to, czego może 

oczekiwać i oczekuje dziecko. Lecz to miało się już wkrótce 

zmienić: wychodził na wolność! I chociaż straconego czasu 

nie można już było nadrobić, to jednak przyszłość należała 

do nich i wiele mogli dla siebie jeszcze uczynić, przy 

wykazaniu oczywiście dobrej woli i wzajemnym 

zrozumieniu. Tak przynajmniej mogło się wydawać. 

   xxx 

Od kilku już tygodni jedna myśl niczym trucizna 

tkwiła w jego głowie, nie dając mu spokoju: Jak Piotr 

zareaguje? Czy go pozna? Jak to wszystko się ułoży? W 

końcu pięć lat, to szmat czasu – tym bardziej, gdy czas ten 

przypada na moment dorastania dziecka. Dlatego miał 

wątpliwości. Sam dostrzegał zmiany, jakim uległa jego 
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twarz w tym czasie, a także cała reszta ciała. Trafił tutaj 

akurat w tym momencie życia człowieka, kiedy nagle, po 

wielu latach jakby pozornego zastoju, panującego status quo 

w naszym wyglądzie, przychodzi zmiana – zmiana, która 

okazuje się niezwykle okrutna i bolesna, bo działająca 

niszcząco niejako w sposób zwielokrotniony, jakby w 

zemście za wszystkie lata pozornego zastoju. On nie był tutaj 

wyjątkiem, wręcz przeciwnie – był przykładem 

potwierdzającym niepisaną regułę, jaką brutalnie tworzyła 

matka natura. Na dodatek jeszcze ten wiek, ówczesny wiek 

syna, który miał wtedy zaledwie dziesięć lat, gdy on musiał z 

jego życia zniknąć. Mimo to jednak wierzył, że będzie 

dobrze. Łudził się, że ostatecznie wszystko jakoś się ułoży. I 

będzie jak dawniej. Zanim go opuścił na pięć długich lat. 

Nieraz się zastanawiał, czy słusznie postąpił, 

zakazując swoim bliskim wszelkich wizyt w więzieniu. 

Wiedział natomiast jedno: że to nie było z jego strony 

okrucieństwo. Chciał jedynie oszczędzić im dodatkowego 

cierpienia. Wiedział, że chłopiec może to przeżywać, 

zadawać pytania, a on… On nie był na to przygotowany. I 

nawet nie dlatego, że nie znał odpowiedzi, dobrych 

odpowiedzi na ewentualne pytania, ani też dlatego, że chciał 

w ten sposób uciec przed odpowiedzialnością, przed jego 

pytającym wzrokiem – chociaż może to też, raczej bardziej 

dlatego, aby syn zachował o nim jak najlepsze wspomnienia. 

Nie chciał, żeby widział go w zamknięciu i kojarzył jedynie 

poprzez wszechobecne wszędzie żelazne kraty. Pragnął, 

żeby pamiętał go takim, jakim był dawniej, w innej scenerii. 

I mimo że cierpiał z powodu tej rozłąki, to chciał w miarę 

możliwości „czystych” o sobie wspomnień w pamięci Piotra, 

nie skalanych obecnością tego miejsca. Tyle mógł wymagać, 
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na tyle było go jeszcze stać. Choć cena takiej decyzji była 

bardzo wysoka. 

      xxx 

Wiedział, że ojciec dzisiaj opuszcza więzienie, lecz 

mimo iż spodziewał się tego i w zasadzie, jak myślał, było 

mu to obojętne, to jednak czuł podenerwowanie i 

niepewność. Zresztą, od dawna taki stan nie był mu obcy, 

można powiedzieć, że wychowywał się w jego towarzystwie 

właśnie od momentu, gdy go „utracił” i wszyscy się o tym 

dowiedzieli. Najpierw odczuł ową dziecięcą dyskryminację 

na podwórku, gdzie ciągle był narażony na różnego rodzaju 

niewybredne przezwiska, czy nawet wyzwiska, a wkrótce 

potem doświadczył tego samego również w szkole. 

Wielokrotnie, aby się nie rozpłakać, nadrabiał miną i wtedy 

stawał się hardy i bezkompromisowy. Lecz było to tylko na 

pokaz, na zewnątrz. W rzeczywistości nadal był taki sam: 

cichy, nieśmiały, samotny. I wtedy pojawiła się alienacja, 

jako forma ucieczki przed ludźmi, ich spojrzeniami, 

niedwuznacznymi uśmieszkami. Alienacja, w której szukał 

jakiejś oazy bezpieczeństwa i odosobnienia, gdzie by się 

skrył przed brutalnością i złem całego świata, gdzie nikt by 

go nie niepokoił i gdzie lęk i przerażenie nie miałyby 

wstępu. Tyle, że taka ucieczka była możliwa jedynie na 

krótki czas, po niej zawsze następował powrót – powrót, 

który kończył się jak zwykle bólem i rozczarowaniem. 

   xxx 

Od południa, gdy tylko opuścił zakład karny, był 

ciągle w drodze. Mijała właśnie dziewiąta godzina jego 

podróży, gdy przez okna pociągu ujrzał w wieczornym 

świetle latarni, peryferyjne zabudowania rodzinnego miasta. 

Wkrótce pojawiła się stacja, następnie rozległ się pisk 
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hamujących kół, wyrywający niektórych podróżnych z 

drzemki, przywracając ich tym samym do rzeczywistości, 

potem jeszcze tunel, kilka ulic i… koniec podróży. Podróży 

długiej i samotnej, trwającej pięć ciężkich, gorzkich lat. 

Spojrzał w górę i odszukał znajome okna. Były 

ciemne. Postał tam jeszcze dłuższą chwilę, nasycając wzrok 

dawno nie oglądanym widokiem okolicy, po czym wszedł do 

klatki schodowej. Mimo czynnej windy, wolno, niespiesznie 

począł się wspinać po schodach na ósme piętro. Nim 

osiągnął swój cel, zmęczenie kazało mu przystanąć. Ostatnie 

lata odosobnienia skutecznie pozbawiały go kondycji i siły. 

W końcu stanął przed znanymi mu drzwiami. Wcisnął 

przycisk dzwonka. Odpowiedziała mu cisza. Powtórzył 

czynność i po chwili jeszcze raz. Z tym samym skutkiem. 

Nacisnął klamkę. Drzwi były otwarte. Wszedł do środka i 

zapalił światło. 

– Piotr…? – powiedział niepewnie, a jego głos w 

ciszy mieszkania zabrzmiał niczym intruz. 

Nikt mu nie odpowiedział. Powędrował do kuchni, a 

następnie do dużego pokoju. Na stole spostrzegł jakąś 

kartkę. Podszedł bliżej: „Piotrusiu – jedzenie masz w 

duchówce. Gdybyś przyszedł późno, odgrzej sobie. Surówka 

w lodówce. Babcia. P.S. Dziadek źle się poczuł, musiałam 

wracać. Przyjdę jutro”. Odłożył papier. Rozejrzał się jeszcze 

raz uważnie dookoła i ruszył do pokoju syna. Otworzył 

drzwi. Chciał zapalić światło, gdy nagle z jego piersi 

wyrwało się bolesne i ogłuszające: 

– Nieeeeeeee!... 

W tej samej chwili poczuł bezwład nóg i bezwiednie 

osunął się na kolana. Pomieszczenie ogarnęła złowróżbna, 
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cmentarna cisza, w którą raz po raz wdzierały się powtarzane 

przez niego słowa pełne nieopisanego bólu: 

– Synek… synek… coś ty zrobił? Coś ty najlepszego 

zrobił? 

Przed nim, w świetle padającym z korytarza, na 

wysokości żyrandola, zamiast niego zwisał, przymocowany 

do haka wystającego z sufitu, sznur. Poniżej, w jego pętli, 

spoczywała bezwładnie przechylona do przodu głowa Piotra. 
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Pozór 
 

Trwało to już ponad pół roku. Wtedy właśnie pojawiła się po 

raz pierwszy. Zwrócił na Nią uwagę  w zasadzie od 

pierwszego spojrzenia na Nią. Należała bowiem do tego typu 

kobiet, które w każdym miejscu gdzie się pojawiają, 

towarzyszy im westchnienie i niemal bezgraniczne 

uwielbienie mężczyzn. Może nie wszystkich, z całą jednak 

pewnością większości. Z nim było podobnie. Zawładnęła 

jego myślami od pierwszej chwili, niczym nowa zabawka 

dzieckiem. I porównanie to jest o tyle trafne, iż tak właśnie 

zaczął się zachowywać – właśnie jak dziecko. Prawdziwy 

amok! 

Doszło do tego, że gdy wieczorem nie widział w 

oknach jej mieszkania światła, potrafił czekać na Nią przed 

blokiem nawet przez całą noc w nieprzytomnej nadziei, że w 

końcu Ona wróci (Bo przecież musi wrócić! – powtarzał 

sobie wtedy w myślach.) i wtedy… wtedy ponownie na nią 

spojrzy, podejdzie do niej i… Nie wiem, co miałoby się stać 

w takiej chwili, wiem, że po takich słowach, które 

wypowiadał w swoich myślach, robiło mu się cieplej na 

duszy, one dodawały mu otuchy i z całą pewnością 

pozwalały mu przetrwać ten bolesny czas próby, czas 

niekończącego się oczekiwania. Było gorzej, gdy Ona 

jednak nie wracała, a on nieogolony i niewyspany snuł się 

przez cały następny dzień w pracy jak nieprzytomny. 

Innym znów razem, gdy tylko ujrzał Ją z okna 

swojego mieszkania, idącą chodnikiem, niespiesznie, jak to 

było w Jej zwyczaju, dostojnie, może nawet prowokacyjnie, 

poruszając biodrami, jakby w rytm jakiejś słyszalnej tylko 
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przez Nią muzyki, natychmiast porzucał wszystkie 

czynności i, jak stał, wybiegał z domu i leciał na łeb na szyję 

przeskakując po pięć, sześć, a nawet siedem schodków na 

klatce schodowej, frunął niczym ptak ponad nimi, byle tylko 

zdążyć przejść obok Niej. Poczuć Jej zapach – ten upojny 

aromat, którym rozkoszował się później przez cały długi 

dzień. 

Jeżeli te krótkie, przelotne chwile „obcowania” z Nią 

były jego szczęściem, to Jej zachowanie z całą pewnością 

nim nie było – Ona zwyczajnie go nie zauważała! 

Przechodziła obok, jakby w ogóle nie istniał, był dla Niej 

przezroczysty. Niejednokrotnie był już zdecydowany 

powiedzieć coś, przerwać tę nić obojętności, pokonać 

dręczący dystans, lecz zawsze Jej twarz paraliżowała go. 

Odbierała mu najpierw siłę, a potem wiarę i wszystko 

toczyło się zwykłym, utartym torem. Przechodziła obok, a 

on… on robił parę kroków przed siebie, następnie 

zatrzymywał się i z daleka obserwował jak się oddala. 

Dostojna, nieosiągalna, wyśniona. 

Nadszedł jednak dzień, w którym wszystko miało się 

zmienić. Jego permanentna udręka miał zniknąć jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 

Całkiem niespodziewanie późnym zimowym 

popołudniem, gdy wracał do domu po dodatkowej pracy, 

którą przyjął tylko dlatego, by zapełnić jakimś zajęciem czas 

i przestać w końcu myśleć o kobiecie swojego życia, swoim 

ideale, trafił właśnie na Nią! Szła, jak zwykle, tym swoim 

roztańczonym krokiem tuż-tuż, zaledwie trzy-cztery metry 

przed nim. W jego głowie na powrót odżyły związane z nią 

wszystkie sztucznie przygasłe myśli, wzniecając 
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niespełnione pragnienia. I już miał przełamać w sobie tę 

głupią, niczym niewytłumaczalną nieśmiałość i podejść do 

Niej, gdy całkiem niespodziewanie straciła równowagę, 

zatańczyła przez moment niczym klaun, komicznie, chociaż 

wcale nieśmiesznie, i rozciągnęła się jak długa na 

oblodzonej drodze niczym ryba wyrzucona na brzeg przez 

wzburzoną wodę. W następnej chwili już przy Niej był, już 

się pochylał by pomóc podźwignąć się wybrance swojego 

skołatanego przez miłość serca, gdy do jego uszu dobiegło: 

 – O kurwa, ale jebłam! – I powiedziawszy to, 

początkowo z grymasem na twarzy, zaraz się uśmiechnęła, 

ujrzawszy pomocnie wyciągniętą dłoń. – Widział pan jak 

pizłam? – dodała, próbując pochwycić jego rękę, którą ku 

zaskoczeniu, nie tylko Jej ale i siebie samego, zdążył cofnąć, 

jednocześnie się wyprostowując. 

Było mu dziwnie nieswojo. Jakby nagle, bez powodu, 

ktoś nieznany uderzył go z całej siły w głowę, pytając przy 

tym naiwnie: Przepraszam! Którą ma pan godzinę? Całe 

zdarzenie wyglądało absurdalnie i on tak właśnie się czuł – 

absurdalnie. Czuł, że coś runęło, coś w nim nagle umarło. I 

nic nie mogło tego zmienić. Nawet jego szybkie odejście, 

które w następnej chwili przeszło w szaleńczy, niemalże 

histeryczny bieg. Bieg na oślep w coraz intensywniej sypiące 

gwiazdki skrzącego się śniegu.  
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Pożegnalna mowa 

Pamięci Janusza Głowackiego. 

Było ciepłe sierpniowe przedpołudnie. W takim dniu jak ten 

można robić właściwie wszystko, oprócz jednego – 

umierania. W takim dniu należy czerpać z życia pełnymi 

garściami, nie umierać! Ten, który zdecydował inaczej, to 

znaczy ściślej rzecz ujmując – za którego los to zrobił, w 

obecnej chwili znajdował się w trumnie ułożonej na 

mocnych barkach czterech mężczyzn; na szczęście, jeżeli w 

ogóle można w takiej sytuacji użyć takiego określenia, 

nieboszczyk nie umarł dzisiaj, w tym niezwykle 

rozleniwiająco ciepłym dniu, lecz trzy dni wcześniej, kiedy 

było nieprzyjemnie, lało jak z cebra, a na dodatek było 

zaskakująco chłodno, jak na tę porę roku. Dzisiaj jedynie 

zmarły definitywnie żegnał się ze światem żywych ludzi na 

powierzchni ziemi. Od tego momentu miał bowiem 

przebywać w innym świecie i być uczestnikiem całkiem 

innego przyjęcia, gdzie już czynione były przygotowania do 

jego powitania w królestwie Hadesa. 

Orszak żałobny niespiesznie ciągnął aleją pełną 

wysokich, całorocznie zielonych tui. Cmentarz należał do 

starych nekropolii, więc i alejka, przez którą w tym 

momencie żałobnicy wolno brnęli przed siebie, nie była tak 

szeroka, jak na nowych cmentarzach. Na samym przedzie 

karawanu szli ci, którzy na swoich barkach nieśli 

beneficjenta przyjęcia w domu właściciela podziemi; reszta 

konduktu, skończywszy dopiero co modlitwę intonowaną 

przez księdza, towarzyszyła denatowi w cichej zadumie. 

Gdy w końcu dotarli do ziejącej w ziemi jamy, która pełniła 
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w tym momencie  rolę drzwi do przybytku nieboszczyka, 

pierwszy zabrał głos ksiądz, który, jak przystało na 

zawodowego pocieszyciela i mistrza miłosierdzia, 

kwiecistymi słowami pożegnał zmarłego; powiedział o jego 

zasługach, dobroci serca i że w ogóle tak wcześnie, 

stanowczo za wcześnie przeniósł się na łono Abrahama. Ale, 

jak rezolutnie zauważył, widocznie musiał, ponieważ, co 

oczywiste, tam również Bóg potrzebuje dobrych ludzi. 

Znaczyło to mniej więcej tyle, że w zasadzie nie ma się co 

smucić, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

Następnie głos zabrał ktoś z pracy umarlaka, kto również nie 

szczędził dobrego słowa na temat zmarłego, w myśl zresztą 

starego porzekadła, że o zmarłych mówi się tylko dobrze, 

albo w ogóle. 

Gdy wydawało się, że wisielcza impreza dobiegła 

końca, do przodu przecisnął się pewien niepozorny 

człowiek, który zjawił się na ceremonii jako ostatni i 

nieoczekiwanie dla większości zebranych tam ludzi miał 

zabrać głos. Chwilę postał w milczeniu, sprawiając wrażenie 

jakby sobie przypominał wszystkie chwile, które spędził ze 

zmarłym, a o których chciał opowiedzieć. I gdy w końcu 

wydawało się, że one do niego dotarły, że wszystkie je 

zebrał i poukładał, czy to według hierarchii ważności, czy 

też według chronologii zdarzeń, począł mówić. I nieważny w 

tym momencie stał się jego wygląd – że był nalany, łysy, 

niskiego wzrostu i że sprawiał wrażenie, jakby dopiero co 

wyszedł z sauny, istotne bowiem było to, jak mówił. Jego 

głos bowiem był niezwykle ciepły i uspokajający, jakby nim 

hipnotyzował. Mówił jak natchniony, jakby nigdy nic innego 
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nie robił, tylko przemawiał na tego typu uroczystościach – 

ku pamięci! 

– Tak – ciągnął ów cmentarny orator – nasz 

przyjaciel, jak nikt inny, miał nieograniczony apetyt na 

życie. Był, że się tak wyrażę, jego wykwintnym smakoszem. 

Nie chodzi jednak o to, że lubił dobrze zjeść, czy też czasami 

napić się wódki w dobrym towarzystwie – choć to 

oczywiście również, chodzi o to, że on przede wszystkim tak 

zwyczajnie po prostu kochał życie! – Mówca po raz 

pierwszy podniósł wzrok na zebranych w tym miejscu ludzi i 

wolno omiótł ich wzrokiem, a napotykając nie tylko 

aprobatę dla swoich słów, ale również wyczekiwanie na ciąg 

dalszy, spokojnie kontynuował swoją mowę: – Dobry, 

wrażliwy, skromny człowiek, a przy tym niezwykle 

inteligentny! – Tutaj zrobił krótką pauzę i po chwili zwrócił 

się bezpośrednio już tylko do tego, który leżał teraz 

nieruchomo w trumnie, głuchy na wszystkie miłe słowa, 

jakie skierowano tu dzisiaj pod jego adresem: – Nigdy nie 

zapomnę twoich ironicznych puent dotyczących naszego 

życia, jak choćby tę, gdy zapytany przez jakąś młodą 

dziennikarkę, czy coś cię szczególnie uwiera, czy czegoś się 

w swoim życiu wstydzisz, odparłeś: Tak, wstydzę się za 

człowieka. Bo spieprzyliśmy ten świat i będziemy pieprzyć 

go dalej. Bo ludzie są po prostu ludzcy. Bóg nie miał 

złudzeń co do charakteru człowieka, dlatego nie dał nam 

ostrych kłów i długich pazurów. Ale człowiek dał sobie z 

tym radę i  wymyślił kałasznikowa. Głupota ludzka bowiem, 

podobnie jak miłosierdzie Boże, nie zna granic. 

Zapamiętam również na zawsze twoją szczególną receptę na 

życie: Trzeba pić i jebać, żeby się z nędzy wygrzebać. 
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Pamiętasz, ile było zawsze przy tym śmiechu? Żegnaj, 

Januszu, drogi przyjacielu. Będzie nam ciebie brakowało. 

Już brakuje! 

I gdy padły ostanie słowa, gdy nasz wspaniały 

mówca wolnym krokiem wycofał się na uprzednio 

zajmowane miejsce, na twarzach zebranych dało się 

zauważyć pewnego rodzaju zaskoczenie. Okazało się 

bowiem, że ten, któremu owa pożegnalna mowa była 

poświęcona, nie był żadnym Januszem, lecz poczciwym 

Tadzikiem, a pochówek dotyczy zupełnie kogoś innego – 

kogoś, kto wypisz wymaluj w swoim zachowaniu podobny 

był w tym swoim życiu do zmarłego! Tadeusz bowiem 

również był dobrym, wrażliwym, skromnym, a nade 

wszystko niezwykle inteligentnym człowiekiem. W ogóle 

był dobrym mężem, czułym ojcem, a także, co zrozumiałe, 

kochającym synem. 

Oczywiście, nikt z zebranych w tym miejscu ludzi 

nie miał pretensji do mówcy, tym bardziej, że przemowa 

była prima sort! No, może jedynie przytoczony cytat uraził 

niektóre uszy, całość jednak podobała się wszystkim. To nic, 

że nie dotyczyła akurat tego zmarłego, to nie miało żadnego 

znaczenia. W końcu, tak naprawdę, my wszyscy wypełniamy 

swoim życiem niezwykle podobne do siebie szablony. 

Pomyłka więc niewiele tutaj zmieniła. Może jedynie tyle, że 

teraz mówcy nie pozostawało nic innego, jak tylko wycofać 

się rakiem i skierować swoje kroki kilka kwater dalej, gdzie 

można się było spodziewać, iż oczekiwany jest równie 

ciepło, niczym słońce w sierpniowe przedpołudnie, i gdzie 

właśnie w tym momencie inny ksiądz rozpoczynał swoją 

pogrzebową mowę. 
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Prezent 

 

Czasem można przeżyć u boku drugiego człowieka całe 

życie i nie poznać go ani na jotę. Bywa. I, niestety, nie tak 

znowu rzadko. Rosjanie mówią nawet: Beczkę soli zjesz, a 

człowieka nie poznasz. Cóż, w końcu ludzie są różni. Nawet 

bardzo. Ale to dobrze. Bo w tym właśnie zróżnicowaniu 

tkwi przecież koloryt naszej egzystencji. 

Co do nich, to znali się od kilku miesięcy. Dla 

jednych – już kilka miesięcy, dla innych jednak – dopiero. 

Tak naprawdę, zależy od indywidualnego postrzegania 

pojęcia czasu i kilku jeszcze innych spraw. Na przykład 

charakteru człowieka, czy też jego wyglądu. Jakby jednak na 

to nie spojrzeć pół roku, to oczywiście nie jest jeszcze żaden 

rekord, ale też, trzeba uczciwie przyznać, w sumie 

przyzwoity wynik. Mimo że po takim czasie można już co 

nieco istotnego o kimś powiedzieć. Choćby płaszczyzną tego 

poznania miało być tylko i wyłącznie łóżko, tak jak właśnie 

było w ich przypadku. Okazało się bowiem, że on w „tych 

sprawach” jest całkowicie „zielony”, po prostu beniaminek! 

Ona z kolei, chyba bardziej dla kontrastu, w zasadzie z 

niejednego pieca chleb jadła. Jakkolwiek to jednak brzmi 

prolog ich bliższych kontaktów nie należał do 

najokazalszych. Na szczęście dla nich obojga za każdym 

kolejnym razem było coraz lepiej. W myśl zresztą starej 

maksymy, że „trening czyni mistrza”. A że on nad wyraz te 

ich zbliżenia polubił i zażarcie chciał trenować, więc na 

efekty nie trzeba było wcale długo czekać. Tym bardziej, że 

okazał się szczególnie uzdolnionym w tym zakresie 

uczniem. Ku uciesze obojga zresztą. 
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Pewnego dnia, a był to jeden z tych pierwszych 

pochmurnych dni słotnej jesieni, byli u niego. Leżeli na 

sofie, tak jak przyszli na świat, po kolejnej wyczerpującej 

lekcji z tematu „ze źródeł ziemskich rozkoszy życia”, gdy on 

nagle wstał, podszedł do szafy, wyciągnął z niej tekturowe 

pudło i postawił na podłodze od strony Dagmary. 

– Co to jest? – zapytała wyraźnie zaskoczona. 

– Zobacz – odparł. 

Wstała i niespiesznie otworzyła pudło. 

– Ależ to jest… – Jej twarz wyrażała zarówno 

zdumienie, jak i ogrom radości. 

– Podoba ci się? 

– Jest wspaniałe. Naprawdę wspaniałe! 

– Jest twoje. 

– Moje…? – Patrzyła na niego z niedowierzaniem. 

Skinął głową. 

– Jesteś cudowny! Musiało cię to kosztować masę 

forsy. 

Wzruszył ramionami. 

– Ważne, że ci się podoba – powiedział. – Mam 

jednak pewien warunek: ono będzie twoje tylko wtedy, gdy 

ode mnie odejdziesz. 

– Co…? – Z wrażenia opadła bezwiednie na sofę. 

– Gdy ode mnie odejdziesz – powtórzył. – Będzie 

twoje. 

– Nie rozumiem. Chcesz, żebym od ciebie odeszła? 

– Ależ nie! Po prostu wtedy, gdy mnie rzucisz czy 

coś w tym rodzaju, zabierzesz to futro. 

– Jarek… 

– Co, nie chcesz go? 
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– Ależ oczywiście że chcę. Tylko, przyznam, w ogóle 

nie rozumiem tej propozycji. 

– To proste: odchodzisz i jest twoje, zostajesz… 

– To akurat rozumiem, tylko ten warunek… Nie, ja 

tak nie mogę, nie chcę! 

– Nie chcesz? 

– Nie! 

– A jak chcesz? 

– Nie tak. Chcę zostać przy tobie, być z tobą! 

– I mieć futro. 

Potakująco skinęła głową. 

– Przykro mi. Albo zabierzesz je odchodząc, albo 

zostaniesz i z futra nici. 

– Jarek, o co ci chodzi? Ta propozycja jest… 

– Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? 

Odchodzisz – zabierasz je, zostajesz… 

– Wiem, co powiedziałeś, nie jestem głucha. Ale nie 

wiem, dlaczego. O co ci chodzi? 

Nie odpowiedział. 

– Jarek… 

Przerwał jej. 

–  Więc jak będzie – bierzesz je? 

Potrząsnęła przecząco głową. 

– Zastanów się – nie ustępował. 

– Nie. 

– Co – „nie”? 

– Nie będę się zastanawiała. Takie kontrakty mnie 

nie interesują. 

– To dobry kontrakt. Korzystny. 

– Dla kogo? Dla ciebie? Dla mnie? 

– To zależy, co zdecydujesz? 
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Pokręciła głową, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy 

i widzi. Sytuacja była dla niej, jeżeli nie kuriozalna, to 

przynajmniej niemoralna, a on – ten, z którym była od kilku 

miesięcy i który wydawało się, że ją kocha, zachowywał się 

absurdalnie. Jej myśli biegały jak szalone. Próbowały 

znaleźć jakiś stabilny grunt, ale były bezradne: on skutecznie 

je ich pozbawił. Nagle na jej twarzy pojawiło się coś na 

kształt uczucia ulgi. Powiedziała: 

– Dobrze. Sam tego chciałeś. – Wstała i zaczęła się 

ubierać. 

Jarek przyglądał się jej ze stoickim spokojem. 

– Wiedziałem – powiedział, gdy byłą już ubrana. 

– Słucham? – Spojrzała na niego z niedowierzaniem. 

– Nic. Wiedziałem, że jesteś rozsądną, praktyczną  

kobietą. 

– Mylisz się. To nie rozsądek, to intuicja. 

Teraz on nie rozumiał. 

– To znaczy? 

– Uważam, że to, co robisz, jest chore. Jesteś szalony, 

Jarek, a ja nie chcę się wiązać z szaleńcem. 

– Szalony, ja? – Roześmiał się. 

– Tak, ty. Zwariowałeś. Tylko nie wiem, kiedy. 

Zresztą, może zawsze taki byłeś, jedynie ja miałam jakąś 

niewidzialną opaskę na oczach i nie potrafiłam tego 

dostrzec. Ale ty dzisiaj, na szczęście, pomogłaś mi się jej 

definitywnie pozbyć. Dlatego wolę odejść, dopóki nie jest 

jeszcze za późno. 

– Z futrem – zauważył kąśliwie. 

– Futro…? – Dagmara udała obojętność. – A tak. Ale 

to tylko pretekst. Tak naprawdę jednak chodzi o ciebie, o to, 
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co mówisz i robisz. Chociaż, oczywiście, ono się przyda. 

Dziękuję. Będzie mi ciebie przypominać. 

Rozłożył ręce jakby w geście bezradności. 

– Niech ci dobrze służy – powiedział i pocałował ją 

w policzek. 

– A ty… Dbaj o siebie, Jarek. – Uśmiechnęła się. I 

był to uśmiech z gatunku tych, które mówią: Nic się nie 

stało, frajerze. Słowem był to uśmiech pełen politowania. 

– Oczywiście – odparł. – Oczywiście – powtórzył i 

zamilkł. Nie miał już nic do powiedzenia. Sprawa była 

zamknięta. 

Zapadło niezręczne milczenie. Ale nie miało ono na 

nich żadnego wpływu: byli spokojni i opanowani. Sprawiali 

wrażenie, jak gdyby każde z nich osiągnęło to, co zamierzało 

osiągnąć. Za różną cenę, co prawda, ale to nie było istotne. 

Oboje byli zadowoleni. 

– Gdybyś kiedyś… – zaczęła po chwili Dagmara i 

nagle zawahała się. – Odezwij się. Kiedyś. 

– Oczywiście – przytaknął. – Naturalnie. 

– A więc… 

Im dłużej trwało to ich rozstanie, tym sytuacja 

stawała się z każdą kolejną chwilą coraz bardziej nieznośna. 

Chciał już to mieć poza sobą, tym bardziej, że cały czas stał 

przed nią nagi i czuł się nie tyle nawet niezręcznie, ile może 

bardziej bezbronny. 

– Tak, odezwę się – powiedział nieprzekonująco, a 

czując jak to zabrzmiało, zaraz dodał: – Na pewno. 

Przymrużyła na moment oczy. 

– Żegnaj, Jarku.  

Przewiesiła sobie futro przez zgiętą w łokciu dłoń i 

skierowała się w stronę wyjścia. 
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– Daszka?… 

Przystanęła. 

– Tak? – Odwróciła się w jego stronę. 

Patrzyli teraz na siebie, jakby w oczekiwaniu na coś 

niespodziewanego. Ale to „coś” nie nadchodziło, a chwila 

zaczęła się niezręcznie przeciągać. 

– Słucham? – zapytała beznamiętnie. 

– Nie, nic – odparł. I nie wiadomo, czy w ostatniej 

chwili się rozmyślił, bo nie chciał powiedzieć czegoś, czego 

będzie po chwili żałował, czy też tak naprawdę nie miał nic 

do powiedzenia, a jedynie chciał ją jeszcze raz zobaczyć w 

całej okazałości, zachowując jej postać w swojej pamięci. 

Dagmara wzruszyła ramionami, po czym odwróciła 

się i ruszyła w swoją drogę. Następnie otworzyła drzwi i 

wyszła. Jeszcze tylko ich zamknięcie, suchy trzask i… 

Został sam. Nie wierzył jeszcze, że to się stało naprawdę, tak 

łatwo. Dlatego stał przed nimi jakiś czas, wpatrując się w nie 

tępo i czekał. Czekał, bo niespodzianek wręcz nie cierpiał, a 

chciał mieć pewność, że Dagmara się nie rozmyśli i nie 

wróci. Ale drzwi, niczym bajkowy sezam, stały zamknięte. 

W końcu uśmiechnął się i sam do siebie głośno powiedział: 

– Żebyś była zdrowa, Daszka. Żebyś tak była 

zdrowa! 

Teraz śmiał się już na dobre. Rzadko miał ataki 

śmiechu, ale jak już jakiś go dopadł, to nie mógł za żadne 

skarby uwolnić się od niego – trwał i trwał, jakby nie miał 

się nigdy skończyć. Teraz było podobnie – zaśmiewał się do 

łez. Nie mógł opanować ani jednego, ani drugiego. Wiedział, 

że stracił nauczycielkę, profesorkę od życia intymnego i 

chociażby tylko z tego powodu powinno mu być 

przynajmniej odrobinę przykro. Tyle że nie było! Ta, która 
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odeszła, niewiele już mogła go nauczyć, czego miał 

świadomość. Praktycznie rzecz biorąc raczej w tym 

momencie wstrzymywała jego rozwój na tym polu. A on, jak 

sobie któregoś dnia uświadomił, bardzo pragnął uczyć się 

dalej i dalej, i jeszcze dalej podążać w tym swoim 

dokształcaniu. Dlatego postanowił zrobić to, co był uczynił 

przed chwilą, a co, tak myślał, robi większość facetów na 

jego miejscu: rozejrzeć się za inną nauczycielką. Albowiem 

dobrych i zręcznych nauczycielek w tym zakresie, na 

szczęście, jeszcze nie brakowało. Miał więc spore szanse. 

Drzwi do tej wiedzy ponownie stały przed nim otworem! 
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Prywatny Rubikon 

 

Ten dzień miał być inny, szczególny. W tym dniu miała się 

rozstrzygnąć jego przyszłość. Nigdy jeszcze w jego życiu nie 

zależało tak wiele od tak niewielu słów i tak niewielu minut. 

Jednak był już zdecydowany, nie chciał tego odraczać, 

odkładać na później, jakby w nieskończoność. Wszystko 

miało się rozstrzygnąć tego właśnie dnia, w tym miejscu i o 

tej właśnie godzinie. 

Bardzo wolno podźwignął się z łoża, przez jakiś czas 

niewidzącym wzrokiem wpatrywał się w przestrzeń przed 

sobą, po czym niepospiesznie począł się ubierać. 

– Esterko – zaczął po chwili niepewnie – 

chciałbym… 

– Mógłbyś mi przynieść trochę wina? – przerwała mu 

bezceremonialnie. – Jestem ogromnie spragniona. Nie wiem 

nawet po czym. 

– Ale… 

Westchnęła zniecierpliwiona. 

– Z tobą tak zawsze! Nie dosyć, że w łóżku jesteś – 

nie powiem do czego, to jeszcze trzeba cię pół dnia o coś 

prosić. A nie prosiłam bóg wie o co – chciałam się jedynie 

napić wina. Podasz mi je wreszcie, czy mam sobie sama… 

– Już idę, idę. Po co od razu się złościsz? 

– Bo zachowujesz się co najmniej jak jakiś, cholera, 

święty. Bądź w końcu chociaż raz mężczyzną! 

Tej ostatniej złośliwości już nie słyszał: wyszedł do 

sąsiedniej izby. 

– Tylko dobrze schłodzone! – dobiegł do niego jej 

podniesiony głos. 
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Gdy wrócił, ona nadal leżała na brzuchu, nieruchomo 

naga, z podpartą na dłoniach głową i wpatrywała się w jakiś 

nieodległy punkt kolorowej mozaiki na ścianie. Piotr podał 

jej napój. 

– Nareszcie – rzuciła jakby z wyrzutem, że musiała 

tak długo czekać. Odebrała od niego czarkę z płynem i 

wypiła wszystko jednym cięgiem. 

– No, teraz trochę lepiej. – Spojrzała na niego z 

uśmiechem. – No, co tak stoisz, jakbyś miał zamiar o rękę 

prosić. – Odstawiła puste naczynie na posadzkę i 

kokieteryjnie wyprężyła się. 

– Bo… – zawahał się – ja… 

– No, o co znowu chodzi? Wykrztuś to z siebie. 

– Miłuję cię ponad wszystko! – Powiedział to tak 

szybko i z takim napięciem, jakby mu to ciążyło. Jakby się 

tego wstydził. 

Słysząc to, Ester zmieniła pozycję. Teraz siedziała na 

łożu w pozycji siadu tureckiego i badawczo mu się 

przyglądała. 

– No i? – zapytała wyczekująco i nie bez ironii. 

– I… i chciałbym cię pojąć, to znaczy chciałbym, 

żebyś została moją... – Nie dokończył, bo kobietę opanowało 

pragnienie śmiechu. 

– Ja twoją – powiedziała z nieskrywanym 

niedowierzaniem – twoją małżonką? Bo chyba to masz na 

myśli, prawda? – dokończyła i opadła plecami na posłanie. 

Jakby propozycja, którą była usłyszała przed chwilą, 

pozbawiła ją siły. 

– Nie śmiej się, proszę. Wszystko przemyślałem. 

Kocham cię! 
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– Nie wątpię. – Na powrót przybrała siedzącą 

pozycję. – Cóż, wielu mężczyzn mnie kocha, ale, jak wiesz, 

nic z tego nie wynika. 

– Ale ja chcę być z tobą! – Piotr nie podawał się. 

– Wierz mi, nie ty pierwszy, Piotrze – zauważyła 

ironicznie. – Nie ty pierwszy. Tylko czy ty jesteś takim 

mężczyzną, który nadaje się akurat dla mnie? No pomyśl. 

Zresztą, co w takim razie z tym twoim Mistrzem? Jak mu 

tam… Nieważne. Czy on… 

– O niczym jeszcze nie wie. Najpierw chciałem z 

tobą porozmawiać. Ja naprawdę cię kocham! 

– Kocham, nie kocham – pokręciła przecząco głową. 

– Nie, Piotrze, z tej mąki chleba nie będzie. I lepiej, żebyś to 

wiedział od razu, niż miałbyś się łudzić nie wiadomo jak 

długo. 

– Dlaczego? Czy kochać cię, to za mało? Czy 

naprawdę moja miłość nic dla ciebie nie znaczy? 

– Miłość! Miłość! Szaleju się dzisiaj najadłeś? 

Zresztą, jeżeli mam być szczera, to oferujesz, tak naprawdę, 

niezbyt duże zabezpieczenie na przyszłość. Więcej – to 

żadne zabezpieczenie! No, sam przyznaj, ale tak uczciwie – 

czy naprawdę jesteś dobrą partią dla takiej kobiety jak ja? 

– Ale… 

– Lubię cię, wiesz o tym, ale, wierz mi, nie najlepiej 

nadajesz się na męża. Na kochanka jeszcze mniej. W ogóle 

nie nadajesz się za bardzo do kobiet, to znaczy do kobiet 

takich jak ja. Przykro mi.  

– To znaczy, że ty… 

– Och, głuptasie! Jak w ogóle mogłeś przypuszczać, 

że ja i ty… – Na powrót się roześmiała. Tym razem jednak 
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bardziej serdecznie niż kpiąco.  – Przykro mi, że odebrałeś 

nasze relacje inaczej. 

Zrezygnowany padł u jej stóp. Po dłuższej chwili 

milczenia powiedział: 

– Esterko… – Zawahał się. 

– Słucham cię, Piotrze. 

– Czy to… to, co przed chwilą powiedziałaś o mnie, 

czy to wszystko prawda? Tak naprawdę o mnie myślisz? 

Nie odpowiedziała. 

– Proszę cię, odpowiedz mi! – nalegał. – To dla mnie 

bardzo ważne. Na wagę życia i… i śmierci. 

– Och, nie dramatyzuj! Naprawdę musimy akurat 

dzisiaj o tym rozmawiać? – próbowała bagatelizować sprawę 

Ester. 

– Powiedz prawdę – nie ustępował Piotr. – Proszę… 

– Widzisz, to nie takie proste… To znaczy, to jest 

prawda, ale tylko jeżeli chodzi o nas. Może innej kobiecie 

byś odpowiadał, kto wie. Ja szukam w mężczyźnie czegoś, 

czego ty, niestety, nie masz, po prostu tego nie posiadasz. 

Ale wiedz, że to nie jest twoja wina, to raczej kwestia… 

– Ale ja ciebie kocham! – przerwał jej nagle Piotr, po 

czym zaczął obsypywać jej nogi kanonadą pocałunków, 

powtarzając przy tym niczym w amoku: – Kocham, kocham, 

kocham… 

– Wiem, Piotrze. I wierz mi, przykro mi, że nie mogę 

ci odwzajemnić tym samym. – Pieszczotliwie pogładziła go 

po włosach. – No, nie gniewaj się już na swoją Esterkę. 

Naprawdę mi przykro. Ale musisz zrozumieć. Powiedz, że 

rozumiesz. – Odczekała chwilę, ale nie mogąc doczekać się 

jego reakcji, dodała: – Sam wiesz, mimo że znamy się długo, 
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bardzo długo, to nie pasujemy do siebie. Dzisiejszy dzień 

tylko to potwierdził. Więc… 

Przerwał jej ostro: 

– Nic nie mów – po raz kolejny wszedł jej w słowo. – 

Proszę cię, nic więcej nie mów. Ani słowa! – Wolno 

podźwignął się spod jej nóg i po chwili, już spokojnie, ale 

jakby tylko do siebie, dodał: – Widać Bóg tak chciał. Czas 

wracać. – I nie zwracając więcej uwagi na kobietę, ruszył do 

wyjścia. Gdy zniknął za drzwiami, Ester z ulgą westchnęła: 

– O, bogowie! Nigdy więcej takich klientów nie 

raczcie mi dawać. – Następnie posłała uśmiech swoim 

myślom, po czym leniwie przeciągnęła się w pościeli swego 

łoża, w której przed momentem Piotr przekroczył swój 

Rubikon, stając się mężczyzną, i pogrążyła się w 

popołudniowej drzemce, która miała zesłać jej ukojenie i 

zapomnienie o męczącej i nieudanej wizycie Piotra. 
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Rocznicowa niespodzianka 
 

Dzisiaj było ich święto: dziesiąta rocznica ślubu! Dla 

jednych to na tyle dużo, że aż nieosiągalne, dla innych 

jednak zaledwie mgnienie oka, czyli tyle co nic. Dla jednych 

i drugich jednak z całą pewnością jest to czas próby ich 

związku, miłości i bycia razem. Oni należeli do tej drugiej 

grupy i ich miłość, mimo upływu czasu, nadal była miłością 

młodzieńczą, niemalże beztroską, a z czasem stała się 

również silniejszą, bo dojrzalszą. Świadomą! 

Od dłuższego już czasu planowała zrobić mu 

niespodziankę tego właśnie dnia. 

Zaraz po pracy wybrała się do kosmetyczki, gdzie 

zrobiła sobie manicure oraz peeling twarzy, następnie poszła 

do fryzjerki, gdzie nie tylko skróciła włosy, ale również, co 

może być zaskakujące dla tych, którzy ją znali, rozjaśniła je. 

Nie wiem, czy wyglądała lepiej w nowych włosach, tak 

samo, czy jednak gorzej, ważne, że je zmieniła, 

zdecydowanie odmieniając przy tym nie tylko siebie, ale 

także bieg zwykłych do tej pory zdarzeń. 

Gdy znalazła się przed drzwiami mieszkania, 

nacisnęła dzwonek. Odczekała krótką chwilę, po czym 

zapukała do drzwi. Była pewna, że Leszek jest w domu – w 

końcu tak się umówili, więc ta cisza była trochę zaskakująca. 

Otworzyła torebkę i zaczęła szukać klucza. W międzyczasie 

zapukała jeszcze raz, ale tym razem natarczywiej. Powtórnie 

odpowiedziała jej cisza. Na powrót chciała powrócić do 

przetrząsania torebki, gdy niespodziewanie zza drzwi 

dobiegł męski głos: 

– Kto tam? 

– Ja. Otwórz. 
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– Co za „ja”? 

– Nie wygłupiaj się, Leszek. To ja – Gośka. 

Głos nie odpowiedział od razu, jakby starannie ważył 

coś w umyśle, po czym rzucił stanowczo: 

– Pani kłamie! Znam swoją żonę. 

– O co ci chodzi? Zwariowałeś?! 

– Proszę nie krzyczeć! Nie jest pani u siebie. 

– Leszek, przestań się wygłupiać. Wpuść mnie. – Na 

powrót przyjęła miękki ton. 

– Przykro mi, ale nie znam pani. 

– Albo mnie natychmiast wpuścisz, albo… albo 

pójdę na policję! – W jej głosie dało się wyczuć teraz 

poirytowanie. – Wybieraj! Raz, dwa… – Zaczęła wolno 

odliczać. 

– Trzy – dokończył za nią głos za drzwiami. 

– Dobrze, sam tego chciałeś – rzuciła na odchodne i 

w następnej chwili szybko zbiegła po schodach. 

Po pewnym czasie ponownie stała przed drzwiami 

mieszkania, tym razem jednak nie była sama – asystowało 

jej dwóch policjantów. Jeden w stopniu posterunkowego, 

drugi starszego posterunkowego. I właśnie ten drugi zapukał 

w tym momencie do drzwi. Gdy nikt nie odpowiedział, 

nacisnął dzwonek. Po chwili powtórzył czynność. 

– Niestety – powiedział – nikogo nie ma. 

– Wtedy też tak było – powiedziała Małgorzata. – Za 

pierwszym razem, kiedy przyszłam – dodała wyjaśniająco, i 

w tym momencie, jakby na potwierdzenie tych słów, z 

wnętrza mieszkania dobiegło: 

– Kto tam?! 

– Policja! – rzucił krótko, jak komendę, policjant 

niższy stopniem. – Proszę otworzyć! 
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– Policja? Po co? Nie wzywałem. 

– Pana żona wzywała – uściślił policjant. 

– Żony nie ma – wyszła do fryzjera, więc nie mogła 

tutaj nikogo wzywać. 

– Właśnie o tym mówimy – rolę negocjatora przejął 

starszy posterunkowy. – Pana małżonka jest tutaj z nami i 

chce wejść do domu. Niech pan otworzy – nie będziemy 

przecież rozmawiać przez zamknięte drzwi. 

– A skąd ja mogę wiedzieć, że panowie to nie jacyś 

przebierańcy? Teraz tyle się słyszy nieprawdopodobnych 

rzeczy, że sam już nie wiem, co jest prawdą a co 

zmyśleniem. 

– Niech pan otworzy drzwi, to się pan przekona, że 

jesteśmy prawdziwi. 

– Aha, nie ma głupich! A co będzie, jak się okaże, że 

jesteście jednak fałszywi? Jeszcze mi życie miłe. 

Zapanowała chwilowe milczenie. 

– Sami, panowie, widzicie. – Głos za drzwiami 

triumfował. – Dzisiaj trzeba być ostrożnym. Niezmiernie 

ostrożnym! 

– Proszę pana, jest tu za nami pana małżonka – 

zaczął ugodowo policjant numer jeden – która… 

– Żona? Moja? – Leszek zdawał się być zaskoczony. 

– Oczywiście! Niech pan spojrzy przez wizjer – 

powiedział starszy posterunkowy i odsunął się na bok, żeby 

Leszek lepiej mógł widzieć Małgorzatę. – No i? – podjął po 

chwili ponownie. – Widzi pan? 

– Tak, widzę – odparł spokojnie głos za drzwiami. 

– Więc niech pan teraz grzecznie otworzy drzwi i 

skończmy w końcu tę zabawę. 

– Ale to nie jest moja żona! – powiedział głos. 
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– Jak to nie pańska żona? – Starszy posterunkowy nie 

krył zaskoczenia. – Przecież… 

– Chyba znam swoją żonę?! Moja żona jest brunetką. 

Ma czarne włosy, a ta pani jest blondynką, tak? 

– Właśnie. – W tym momencie wtrąciła się do 

rozmowy Małgorzata. – Nie powiedziałam tego panom: 

dzisiaj jest dziesiąta rocznica naszego ślubu i chciałam 

zrobić mężowi niespodziankę. Więc poszłam do fryzjera i… 

Obaj policjanci znacząco spojrzeli na siebie i w 

następnej chwili parsknęli śmiechem. 

– Proszę wybaczyć – policjant numer jeden próbował 

powstrzymać atak śmiechu. – ale… to bardzo nietypowa 

sytuacja. Co najmniej jak... 

– Groteska? – weszła mu w słowo Małgorzata, 

uśmiechając się jednak. – To pan miał na myśli, prawda? 

– Rzeczywiście – zgodził się  z nią numer jeden. – 

Mam wrażenie, że nawet Jaś Fasola lepiej by tego nie 

wymyślił. 

– Albo i Benny Hill – dodał policjant numer dwa. 

I nagle wszyscy troje parsknęli śmiechem na tyle 

głośnym, że część lokatorów wyszła na klatkę schodową 

zobaczyć, co jest źródłem niespodziewanego hałasu. Gdy 

cała trójka miała już za sobą atak śmiechu, starszy 

posterunkowy ponownie zapukał do drzwi. 

– Co, śmiesznie było? – zapytał głos zza drzwi. 

– Niech pan da spokój i otworzy w końcu te drzwi. 

Jest pan przecież dorosły! 

Do negocjacji dołączyła również Małgorzata. 

– Leszek, kochanie… Proszę cię… 

Właściciel głosu za drzwiami pozostawał nieugięty. 
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– Powiedziałem przecież wyraźnie: nie znam pani! 

Moja żona wygląda zupełnie inaczej. Pani ją tylko 

przypomina, zresztą bardzo nieudolnie.  

– Przestań, do jasnej cholery! – Irytacja Małgorzaty 

była coraz większa. – Nie kompromituj się! 

– Proszę odejść od tych drzwi. I to już. Bo zawołam 

policję! 

– Niech się pan nie fatyguje, już tu jesteśmy –

powiedział z uśmiechem na twarzy młodszy rangą policjant. 

– Proszę się nie wtrącać! I odejść stąd! – W głosie 

Leszka również słychać było teraz lekkie podenerwowanie. – 

To skandal, żeby tak bezczelnie zakłócać spokój porządnym 

obywatelom. I to kto – policja! Jeżeli rzeczywiście panowie 

są z policji. 

Zapanowało milczenie. Żart sytuacyjny się skończył i 

nagle nikomu nie było do śmiechu. 

– Przepraszamy panią – podjął po chwili starszy 

posterunkowy – ale nie możemy tutaj spędzić całego dnia. 

To, tak naprawdę, sprawy małżonków, my… my w 

zasadzie… 

– Rozumiem – powiedziała z rezygnacją Małgorzata. 

– I dziękuję. 

– W końcu od tego jesteśmy – odparł policjant. 

– Właśnie! – ochoczo zgodził się z nim kolega. 

W następnej chwili już ich nie było. Małgorzata 

została sama ze swoim problemem zupełnie bezradna. 

Postała jeszcze kilka chwil w pustce klatki schodowej, po 

czym zeszła na dół i wyszła na ulicę. Myślała o 

niespodziance, jaką chciała zrobić Leszkowi, a która okazała 

się niespodziewanie jeszcze większą dla nie samej. 
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Romana i Julian – peerelowscy kochankowie 

 

Minęły już trzy godziny jak tu przyszedł i nic, ani jednego 

znaku, najmniejszego gestu, żadnego słowa dającego 

nadzieję, której tak bardzo potrzebował. Tak bardzo, że aby 

jak najszybciej ją ujrzeć, nie zjadł nawet obiadu po powrocie 

ze szkoły – a przecież teraz była już pora kolacji! – tylko od 

razu pognał tutaj. Zresztą, jedzenie w tym momencie nie 

było dla niego w tym momencie istotne, ważna była Ona, 

tylko, i całe to jego miłowanie, w którym był się zatracił do 

nieprzytomności już wówczas, gdy ujrzał ją po raz pierwszy. 

Był słoneczny, a ściślej rzecz biorąc, upalny dzień, 

gdy stał w kolejce po papier toaletowy. Wtedy się pojawiła. 

Dla niego było to zjawisko w tej szarej, przygnębiającej 

codzienności. Stanęła przed nim niczym Afrodyta 

wynurzona nagle z morskiej piany i zapytała z niezwykle 

ujmującym uśmiechem:: 

– Tutaj jest koniec kolejki? 

Na co on również się uśmiechnął i odparł: 

– Mam taką nadzieję. 

– Ale ja serio pytam. Jesteś ostatni? 

– Taki ostatni to chyba nie, ale na końcu tej kolejki to 

na pewno – odparł brawurowo. 

Zarumieniła się i powiedziała: 

– Oczywiście, to wszystko przez ten upał – 

próbowała się usprawiedliwić. – Chyba miesza mi się od 

tego w głowie. Przepraszam cię, ale naprawdę nie miałam 

nic złego na myśli. 

– Nie ma o czym mówić – odparł nadal się 

uśmiechając. – Julian jestem, to znaczy Julek – przedstawił 

się i wyciągnął w jej kierunku dłoń. 
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– Romana, a właściwie Roma – powiedziała i w 

następnej chwili ich dłonie spotkały się w lekkim uścisku.  

A potem, potem poleciało niejako z górki. Rozmowa 

o wszystkim i niczym, żarciki, uśmiechy i stało się: 

przepadł! Do tego stopnia się zatracił, iż cały swój przydział 

wystany w morderczym wręcz upale dwugodzinnej kolejki, 

podarował Jej. I zrobił to bez chwili wahania, jedynie w 

zamian za przyjemne i podniecające drżenie na całym ciele, 

który powodował sam Jej widok! Zrobił to bez 

zastanawiania się nad konsekwencjami, jakie na niego 

czekały po powrocie do domu, gdy będzie zmuszony 

oznajmić wszystkim, że, przykro mu, ale, niestety, papieru 

odtylnego nie będzie. Zabrakło. Aż do następnego razu. 

Teraz jednak, póki co, nadal będą musieli się męczyć w jego 

zastępstwie z jakimś gazetowym śmieciem! Taką 

nieprzyjemną informację miał dla swoich domowników 

tylko dlatego, że na jego drodze w tym właśnie dniu 

pojawiła się Ona. 

Tak było, kiedyś, dokładnie pół roku temu, dzisiaj ich 

związek znajdował się w zupełnie innym miejscu, zarówno 

fizycznie, jak i duchowo. W kontekście tego drugiego był 

szczęściarzem – kochali się!, co do pierwszego natomiast, to 

od przeszło trzech godzin sterczał pod jej balkonem jak jakiś 

pajac, wydobywając ze swojej starej i wysłużonej harmonijki 

ustnej dźwięki smętnego bluesa. I gdy w końcu 

zrezygnowany przysiadł pod rozłożystym kasztanem, nad 

którym zakwitły niczym cekiny na sylwestrowej sukni 

srebrne gwiazdy, coś nieznacznie skrzypnęło i na balkonie 

pojawiła się Romana. 

– Julianie!... – Niepewnie zawołała. – Julianie, 

kochany, jesteś tam? 
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Skoczył na równe nogi jakby trafiony zastrzykiem 

adrenaliny. 

– Jestem, jestem, najmilsza! – Nieomal że krzyczał w 

młodzieńczej egzaltacji. – Myślałem, że już cię dzisiaj nie 

zobaczę. – Stanął na ławce. – Sterczę tu już od przeszło 

trzech godzin! – I ostatnie zdanie zabrzmiało, może nawet 

wbrew jego zamiarom, niczym jakiś wyrzut. 

– Pst! Ciszej. – Położyła palec na szkarłatnych, 

jędrnych ustach, którego paznokieć, pomalowany na 

czerwono perłowym brokatem, tworzył z nimi kolorystyczną 

harmonię. – Ciszej – upomniała go i niebezpiecznie 

wychyliła się przez balkon. – Słyszałam, najdroższy, jak 

grałeś, ale nie mogłam wyjść – musiałam najpierw odrobić 

pracę domową. Wiesz jaką mamy wariatkę od matmy! Poza 

tym jutro mamy klasówę, więc miałam trochę zakuwania. – 

Zamilkła, a po chwili dodała: – Ale to, co grałeś, było bardzo 

piękne. Podobało mi się. Siostrze też. 

– Serio?! – Nie posiadał się wręcz z radości. 

– Och, najmilszy, jak bum-cyk-cyk! – Nie 

dokończyła jednak, bo w tym samym momencie ciszę 

wczesnego wieczoru ponownie wypełniła pieśń pełna 

miłości. 

Gdy skończył grać, powiedział: 

– To jeszcze nic, kochanie, posłuchaj tego. – 

Nacisnął przycisk magnetofonu, który ze sobą przytaszczył, 

a w następnej chwili z jego głośników popłynęły ujmujące 

serce takty zniewalającego utworu discopolowego Moja 

muzyka zespołu Bayer Full: Widzę ją, kiedy oczy zamykam, 

słyszę ją, kiedy cisza trwa. Bo to jest taka moja muzyka, co 

im ciszej, tym ładniej mi gra... Nagle kaseciak parę razy 

zacharczał, zaciął się, znów zacharczał i po chwili zatrzymał 
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się na dobre. Nic nie pomogło: ani kilkukrotne wyjmowanie 

i wkładanie kasety, ani energiczne uderzenia Juliana w 

obudowę magnetofonu – ten milczał jak zaklęty. Jakby się 

obraził na swojego właściciela. – Cholera, spieprzył się. I to 

akurat w takim momencie! 

– Nie martw się, najdroższy – zaszczebiotała radośnie 

Romana. – Nic się nie stało. I tak zrobiłeś mi fajną 

niespodziankę. 

– Naprawdę? Podobało ci się? 

– Jeszcze jak! Ty wiesz, co lubię. 

– Jutro oddam go do naprawy. Jak go zrobią, to 

dopiero sobie posłuchamy! 

– O tak, kochany. Wtedy to dopiero będzie pięknie! – 

Oddała mu uśmiech. – A teraz już idź, bo chłodno się robi, a 

ja w końcu też muszę się wyspać przed klasówką. Idź i śnij o 

mnie. – Przyłożyła do ust smukła dłoń, złożyła na jej dwóch 

palcach pocałunek i prostując ją, lekko dmuchnęła w jego 

kierunku, przesyłając mu w ten sposób całą swoją 

młodzieńczą miłość. 

– Będę śnił. Zawsze śnię – odpowiedział jej radośnie 

niczym dziecko. 

– Pa! – Pomachała mu na pożegnanie ręką. – 

Dobranoc, najdroższy. 

– Dobranoc, najmilsza – odrzekł, odwzajemniając jej 

tym samym gestem. Następnie, gdy Romana znikła za 

balkonowymi drzwiami, które nieodwołalnie zamknęły się 

za nią, zeskoczył z ławki i cicho, lecz radośnie pogwizdując, 

odszedł w mrok coraz szybciej zbliżającej się nocy. 
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Rozmowa „za pięć dwunasta” 
 

 

– Ktoś ty? 

– Nie poznajesz? Śmierć. 

– Śmierć...?! Czyja? 

– Jak to czyja? Wszystkich. 

– Wszystkich... Nie znam! 

– To poznasz. 

– Ale... Znajomych sam sobie wybieram! 

– Nic z tego, mnie się nie wybiera – to ja wybieram. 

– Idź sobie stąd! Nic tu po tobie. 

– Rozumiem, nie przygotowałeś się jeszcze. 

– Nie przygotowałeś...? 

– No, na przyjęcie mnie. 

– Ciebie? 

– Uhm. Najwyższy czas. 

– Powiedziałaś, że jesteś wszystkich. 

– To prawda. 

– Więc idź sobie do wszystkich – najlepiej do 

wszystkich diabłów! Nie jesteś tu potrzebna. 

– Nie mogę – teraz twoja kolej. Nie pamiętasz? 

– O czym? O co ci chodzi? 

– Byłam już u ciebie. Mniej więcej trzy lata temu. 

Miałeś wtedy pierwszy zawał... 

– I co z tego!? 

– Nie denerwuj się tak – złość piękności szkodzi. I 

zdrowiu. – Niezbyt radosny śmiech wypełnił pomieszczenie. 

– To idź stąd! 

– Odejdę, kiedy uznam, że już czas. I nie sama. 

– Daj mi spokój. Wynoś się! 

– Dobrze, już dobrze. Nie unoś się. 
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– Boże mój... 

– No-no, uważaj na słowa. 

– Jeszcze tu jesteś... 

– Jak widzisz. Jestem wierna. Do końca. 

– Daruj sobie. Dzisiaj nie musisz. 

– Mylisz się. Zresztą nie tylko ty. Ale wracając do 

tego zawału. Pamiętasz, prosiłeś mnie... 

– Właśnie! Wiem o co prosiłem. Nie dotrzymałaś 

słowa. 

– Ja? Niemożliwe. Zawsze dotrzymuję. 

– Nie dotrzymałaś! Miałaś zniknąć z mojego życia. 

– Tak się stało... 

– Nie! Łżesz! Od  trzech lat byłaś  zawsze  przy 

mnie. Codziennie. Wszędzie czułem twój oddech – oddech 

pożądania. 

– Przeczulony jesteś. Jak niemal wszyscy ludzie. 

Lepiej przygotuj się. Mamy niewiele czasu. 

– Przygotować... 

– Tak, najdroższy. Komu w drogę, temu czas. 

– Jaką drogę? 

– Ostatnią. Nie udawaj. 

– Nie. Idź sama! Ja zostaję. Jestem zmęczony. 

– Nie mogę, powinieneś to wiedzieć. Nigdy nie 

wracam sama. 

– Ja z tobą nie pójdę. Słyszysz?! Nie należę do 

ciebie! Nie należę!... 

– Należysz, należysz. Jestem tobą. Jestem twoją 

śmiercią. 

– Nie! Nie jesteś mną. Wyglądasz okropnie! 

– Wyglądam tak jak ty. Sam zapracowałeś na ten 

wygląd swoim życiem. Przypomnij sobie, nie oszczędzałeś 
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się – alkohol, papieroski, panienki, zabawy po nocach. Jeżeli 

masz dzisiaj jakieś pretensje, to możesz je mieć tylko do 

siebie. 

– Kłamiesz! Cała jesteś jednym wielkim kłamstwem. 

– I znów skucha, bo nie myli się kostucha! Jestem 

prawdą – najprawdziwszą prawdą twojego życia. Jakie życie 

– taka śmierć. W twoim przypadku nie mogę wyglądać 

inaczej. I w ogóle przestań się głupio zachowywać. Dorosły 

człowiek a, doprawdy, jak dziecko… 

– Nie! Nie zbliżaj się. Nie chcę!... 

– Ciszej, głupi. Nie bój się. U mnie też jest 

przyjemnie. Nie gorzej niż tutaj. Zobaczysz... 

– Nie… Proszę… 

Chciał jeszcze coś powiedzieć, krzyknąć, ale już nie 

zdążył – ostatnie słowo siadło mu na gardle, dusząc go 

swoim ciężarem. Pomieszczeniem, oprócz ciemności, 

zawładnęła teraz śmiertelna cisza.   
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Sen prorok 

  

Miał sen – nie był on dobry. Cały dzień o nim myślał i nie 

mógł się skupić na niczym innym. Było to tak męczące i 

obezwładniające, że nie mógł nic innego zrobić. Chociaż 

czuł, że powinien – choćby po to, aby zapomnieć. Ale dzisiaj 

był zbyt słaby, żeby się temu przeciwstawić, próbować 

walczyć z tym. A potem, gdy wydawało się, że już nic się 

nie wydarzy, nadeszła ta wiadomość: Joanna... I wtedy znał 

już znaczenie snu i znienawidził go ze wszystkich sił jakie w 

sobie miał. I nienawidził odtąd wszystkie inne potem tak 

bardzo, że aż bał się zasnąć. I nie spał. Myślał o Niej i o tym 

wszystkim, co przeszli razem, a co zostało na zawsze w nim. 

I że już nic się nie wydarzy. Nigdy! Że wszystko zostało 

powiedziane, a on... on może odejść. O tym wszystkim 

myślał w owe bezsenne noce i dręczące dni. Myślał o tym 

również wtedy, gdy wszedł na taboret, gdy wypowiedział 

ostatnie słowa w pustce pokoju i gdy po chwili odepchnął go 

nogami, a on się niezdarnie przewrócił i... Nic się nie 

wydarzyło – świat trwał nadal. Tylko taboret leżał w tym 

momencie nieruchomo na podłodze, podczas gdy on szedł 

do Niej – szedł po najkrótszej drodze na jaką było go stać. 
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Spotkanie z przeszłością 
 

Był wyjątkowo paskudnie mokry i chłodny wieczór 

lipcowy, jakiego od dawna w tych stronach o tej porze roku 

nie było. Już od dłuższego czasu zanosiło się na coś więcej 

niż tylko zwykły deszcz – i tak też się stało. 

„To tak zwyczajnie nie przejdzie” – pomyślał 

podinspektor i w tym samym momencie zadzwonił telefon, 

jakby myśl policjanta była z nim sprzężona jakimś 

niewidzialnym łączem. Podczas rozmowy jego twarz 

zmieniała się: najpierw przemknęło po niej niezadowolenie, 

znajdując ujście w kilku wulgarnych epitetach pod 

nieznanym adresem, co przyniosło mu chwilową ulgę, 

następnie osiadło na niej na dłużej znużenie, aż ostatecznie 

pojawiło się rozczarowanie. Gdy skończył rozmawiać, 

odłożył słuchawkę i powiedział do nikogo i niczego, a 

właściwie do siebie, albowiem w pomieszczeniu przebywał 

tylko on: 

– Nawet psa bym nie wygonił na taką pogodę, a tu 

samemu trzeba… – Założył ręce za głowę i przeciągnął się. 

Z jego ust wyleciało: – By to szlag trafił! Kiedy to się 

wreszcie skończy? Leje, jakby się wszystkim aniołom na 

komendę pęcherze popsuły. – Wstał, zdjął z wieszaka 

nieprzemakalny płaszcz i pogodzony z losem, wyszedł w 

mokrą ciemność wieczoru. 

Na miejscu wypadku był po paru minutach. Protokół, 

który z niego sporządził, brzmiał: „Dnia 14.07.1980 roku 

około godz. 21. minut 40, niedaleko miasta Giga, na drodze 

nr 71, jadący samochodem marki toyota corolla Jesus Mario 

Salinas, lat 40, w wyniku rozwinięcia nadmiernej prędkości 

wpadł w poślizg. Następnie stracił panowanie nad 
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kierownicą, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku i 

śmierci kierowcy…” Tyle najistotniejsza część protokołu. 

Lecz zanim do niego doszło… 

   xxx 

– Posłuchaj – powiedziała, już teraz spokojna i 

opanowana, a jej twarz na powrót przybrała wyraz skupienia 

i niewytłumaczalnego dystansu do tego, co chciała 

powiedzieć. – Pewne rzeczy mają swoje granice, które nie 

powinny być nigdy i nigdzie przez nas – ludzi, przekraczane. 

To, że człowiek z natury jest przekorny i dumny z samego 

faktu bycia nim, nie powinno być żadną zaporą dla okazania 

własnej słabości i przyznania się do swoich błędów. Do 

niechlubnych czynów zresztą również. Dlatego proszę cię 

raz jeszcze – powiedz mi prawdę. Może gdy ją poznam, 

zrozumiem twoje postępowanie i wynikające stąd twoje 

decyzje. Na razie jest to ponad moje siły. 

W pomieszczeniu zapanowała cisza. Zdawał się nie 

tylko nie słyszeć tej, która do niego mówiła, ale również i 

nie widzieć. Myślami był gdzieś daleko stąd. Nikt nigdy go 

nie rozumiał, nawet ona – ta najbliższa mu istota, więc nie 

odczuwał z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. 

Wiedział, że jest już za późno na jakiekolwiek tłumaczenie, 

usprawiedliwianie się. Zresztą, nie miał na to ochoty – nie 

czuł się jakoś szczególnie winny. Poza tym najzwyczajniej w 

świecie szkoda mu było na to czasu, który, mimo tak 

młodego wieku, bardzo cenił. Dlatego, jeżeli tylko mógł, 

starał się bezmyślnie go nie marnować. Po prostu znał jego 

wartość. Teraz również chciał zakończyć to spotkanie jak 

najszybciej, żeby ocalić go dla siebie jak najwięcej. Czuł, że 

tutaj, w tym miejscu, niepotrzebnie go marnuje. 
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–  Tak naprawdę – zaczął po dłuższej chwili – to 

nigdy mnie nie rozumiałaś. Nie wiem, czy nie chciałaś, czy 

też nie potrafiłaś, dzisiaj zresztą to już nieważne. Natomiast 

cała reszta, to było tylko dobre udawanie, o czym tak samo 

dobrze wiesz, jak i ja. Ale wiedz, że wcale się temu nie 

dziwię. Tak jak wiele zwierząt można nauczyć mnóstwa 

rzeczy, bez potrzeby rozumienia tego, czego się od nich 

wymaga, tak i kobieta potrafi przystosować się do 

mężczyzny… 

 Odwróciła się od okna. 

–  Jak chcesz, potrafisz być przykry i nieprzyjemny – 

powiedziała. – A ja tak bardzo się starałam, tak bardzo. Czy 

moją winą jest to, że… że jesteś i… że cię kocham? – 

Rozpłakała się. Wyglądała teraz jeszcze starzej z 

uwidaczniającymi się bezlitośnie od płaczu zmarszczkami, 

po których spływały równomiernie krople łez, a których on 

starał się nie dostrzegać: łzy zawsze wyprowadzały go z 

równowagi. Były bowiem przez nią używane jako argument, 

mający go zmiękczyć w takich sytuacjach jak ta. 

–  Nie, to staje się nie do wytrzymania! – wybuchnął. 

– To wszystko nie ma sensu. Ja już się nie zmienię, a ty 

straciłaś swoją szansę i chyba to rozumiesz. Wczoraj, gdy 

byłem młodszy, mogłaś coś jeszcze we mnie zmienić, 

gdybyś tylko chciała i wiedziała jak. Lecz dzisiaj pozostały 

ci jedynie puste słowa i łzy, które i tak niczego nie zmienią – 

są spóźnione i trafiły pod niewłaściwy adres. – Przeniósł 

wzrok z jej twarzy na okno, za którym księżyc rozpoczynał 

swoją odwieczną wędrówkę w ciemność nocy i gdzie 

słychać było coraz głośniejszy płacz nieba. Po chwili 

ponownie odezwała się ona: 
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– To wszystko prze ten wiek – za duża różnica lat, 

inne pokolenie… – Spojrzała na niego i w tym samym 

momencie napotkała jego wzrok pełen napiętego 

wyczekiwania. – Gdybyś jednak choć raz wysilił się i 

spróbował mnie zrozumieć, może wtedy… 

 Przerwał jej: 

 – Do diabła z całą tą twoją opieką i troską o mnie! 

Czy ty nie widzisz, że ja tak dalej nie mogę. Rzygać mi się 

chce na to wszystko! Może kiedyś cię kochałem, może. Lecz 

dzisiaj mogę powiedzieć, że tak cię miłuję jak siebie 

samego, a siebie nienawidzę. Słyszysz? Nienawidzę! 

 Zapanowała cisza. Chciała coś powiedzieć, wiedziała 

że musi to zrobić, ale nie znajdowała odpowiednich słów. 

Zanim zebrała myśli, on stał już przy drzwiach. Wychodząc, 

powiedział: 

–  Nie martw się o mnie. Takim jak ja nic złego się 

nie dzieje: pewność siebie i stanowczość chronią ich przed 

tym. Tak będzie najlepiej dla nas obojga. Najwyższa pora, 

żebyś sobie uświadomiła, że nie jestem już małym 

chłopczykiem, któremu można wszystko wmówić. Czas 

rozpocząć życie na własny koszt. 

Wyszedł. Jeszcze tylko trzask zamykanych drzwi i… 

nic. Pustka. I cisza. Po raz pierwszy jednak tak 

niemiłosiernie bolesna, jakby wyrywająca coś z jej wnętrza. 

Z trudem próbowała nadać swoim myślom kształt, jakąś 

logiczną formę. W końcu udało jej się zlepić z tego 

wewnętrznego bałaganu coś spójnego. Pomyślała: „Jesteś… 

Jeszcze do mnie wrócisz, wiem to. Bo jesteś… I wrócisz do 

mnie tak, jak wracają do nas niektóre dziecięce marzenia. A 

wtedy już zostaniesz na zawsze i… i będziesz... Do 

końca…” 
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   xxx 

Był mokry letni wieczór, jego niespodziewana, 

przedwczesna o tej porze dnia szarość niosła w sobie coś 

dziwnie niepokojącego, przypominając mu ich rozstanie. 

Siedział w samochodzie już od ponad czterech godzin, 

kierując się w stronę miasta Giga, i myślał nad tym, co zrobił 

przed kilkunastu laty. I myśl ta dręczyła go. Już jakiś czas 

temu dotarło do niego, jak dużym był sukinsynem i jak 

bardzo ją skrzywdził. Nie wiedział, czy da się coś jeszcze 

tutaj naprawić, czy on będzie mógł coś zmienić, ale był 

pewien jednego: że musi tutaj wrócić.  

Minął właśnie jakiś przydrożny motel, gdy nagle, w 

szarym świetle odchodzącego dnia i wczesnych latarni, 

wydało mu się, że zauważył na drodze jakąś postać. 

Zatrzymał się i uchylił nieznacznie okno. Nieznajomy 

podszedł do samochodu. 

– Podrzuci mnie pan? – zapytał. – Uciekł mi autobus 

do Giga, a następny mam dopiero za ponad godzinę. 

– Niech pan wsiada – odparł kierowca. – Ma pan 

szczęście – właśnie tam jadę. 

Nieznajomy zanim wszedł do środka, zdjął 

nieprzemakalny płaszcz, a następnie, już wewnątrz, 

przewiesił go przez kolana. Wyglądał bardzo młodo, jednak 

jego dłonie sprawiały wrażenie dużo starszych, jakby 

należały do innego człowieka. 

Przejechali niewielki odcinek drogi w milczeniu, gdy 

pierwszy przemówił kierowca: 

– Dziwne. 

– Słucham? 

– Mam wrażenie, że… Pan mi kogoś przypomina. 
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– Możliwe – odparł nieznajomy. – Pochodzę z tych 

stron.  

– Ja również. Ale przez dłuższy czas nie było mnie 

tutaj. – Spojrzał na nieznajomego i po dłuższej chwili 

namysłu dodał: – Ale pan jest tak bardzo młody, że to chyba 

raczej wyklucza nasze wcześniejsze spotkanie. 

– Nie wiem, być może. Ludzie, pomimo wielu różnic, 

w gruncie rzeczy są do siebie podobni. A niektórzy nawet 

bardzo łudząco. 

Po tym oświadczeniu nieznajomego obaj na jakiś 

czas zamilkli. W samochodzie słychać było teraz tylko 

równą, coraz bardziej wzbierającą kanonadę deszczu, 

którego rozwścieczone krople rozbijały się o szyby, nie 

mogąc dostać się do jego wnętrza. W pewnej chwili pasażer 

sięgnął do kieszeni spodni po papierosy. 

– Zapali pan? – zapytał. 

– Dziękuję. Jakiś czas temu rzuciłem. Paskudny 

nałóg. Wolę nie wracać. 

– Szczęściarz z pana. 

– Słucham? 

– Mówię, że szczęściarz z pana że pan to świństwo 

rzucił. 

– Pan też może. 

– To nie takie łatwe. 

– Wszystko jest trudne dopóki nie stanie się łatwe. 

Ale żeby takie właśnie się stało, zależy od nas samych. Może 

zbyt słabo i krótko pan próbował. 

Nieznajomy wzruszył ramionami. 

– Może – powiedział i następnie zapalił papierosa. 

Zaciągnął się, po czym dodał: – To chyba słabość 
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charakteru. Gdyby było inaczej prawdopodobnie dawno już 

bym to rzucił. 

– Jeszcze pan to zrobi. Na pewno. Potrzeba tylko 

czasu i odpowiednich okoliczności. 

– Mówi pan jak jakiś nauczyciel albo pieprzony 

psycholog. 

– Przepraszam jeżeli to tak zabrzmiało, nie chciałem. 

W końcu sam nie byłem święty i zrobiłem w swoim życiu 

wiele głupstw. 

– Przed nimi raczej nie da się uciec. Zawsze człowiek 

je popełnia. 

– To prawda, niestety. Takie czy inne, ale zawsze 

nam towarzyszą. Może gdyby człowiek miał szansę 

przeżycia swojego bytu jeszcze raz, od początku do końca, 

gdyby był bogatszy w owe doświadczenia, to by ich nie 

popełnił. 

– Tylko że to raczej niewykonalne – zauważył 

pasażer.  

– Właśnie – zgodził się z nim kierowca, po czym 

ponownie obaj zamilkli. 

Przez jakiś czas jechali w milczeniu. Widać było, że 

obaj, przynajmniej w tym momencie, mieli dosyć rozmowy. 

Cisza, która wypełniała teraz samochód, była nie tylko 

czymś pożądanym, ale jednocześnie jakby czymś 

niezwykłym, więc starali się ją uszanować. Tak dojechali do 

stacji benzynowej.  

Wewnątrz, przy oknie, siedział niemłody już 

mężczyzna, tępo wpatrując się w ciemność nocy. Na widok 

samochodu ciężko wstał i niespiesznie wyszedł na zewnątrz. 

Można się było domyślić, że ich widok musiał wyzwolić w 

nim nieprzyjemne uczucia. Jego ruchy, kiedy tankował 
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toyotę, nie były szybsze niż bieg żółwia. Po zainkasowaniu 

należności z niewielkim napiwkiem, człowiek ten, jakby 

chodzenie sprawiało mu przykrość, wrócił na swoje miejsce 

w budynku, a oni ruszyli w dalszą drogę. 

– Nareszcie! – powiedział kierowca i znacząco 

klepnął się w czoło. – Już wiem, skąd pana znam: z 

telewizji! Oglądałem kiedyś taki film, w którym głównego 

bohatera prześladuje ogromny pech… 

– Jest pan w błędzie – przerwał mu nieznajomy. – 

Nie mam nic wspólnego z filmem. 

– …nic mu się nie udaje. To doprowadza go do 

szaleństwa: próbuje popełnić samobójstwo. Ale i ono też mu 

się nie udaje. Zaraz – zaraz, główną rolę grał… Chryste!, jak 

mogłem zapomnieć. Oczywiście, główną rolę grał… 

– Powiedziałem, że myli mnie pan z kimś innym – 

odparł spokojnie podróżny. – Chociaż w jednym ma pan 

rację: każdy z nas jest pewnego rodzaju aktorem na własny 

użytek. Raz lepszym, innym znów razem gorszym. A ten, 

który lepiej odegra swoją rolę, ma po prostu łatwiejsze życie. 

Mimo słów nieznajomego, kierowca nie dawał za 

wygraną.  

– Wierzy pan w przeznaczenie? – zapytał. 

– Przeznaczenie? – powtórzył obojętnie pasażer. – 

Prawdę mówiąc, nie wiem, co o tym myśleć. Gdyby jednak 

któregoś dnia moje drugie „ja”, przypuśćmy, oddzieliło się 

ode mnie i rozpoczęło odrębne życie, to myślę, że wówczas 

mógłbym coś na ten temat wiedzieć. Dzisiaj moja wiedza w 

tym zakresie, niestety, jest żadna. 

Kierowca pokiwał głową ze zrozumieniem. 

– A przypadek? – zapytał po chwili ponownie. 

– Co – „przypadek”? 
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– No, czym on jest dla pana? 

– Czy ja wiem…? Może… może jest właśnie 

przeznaczeniem…  

Sposób myślenia nieznajomego był tyleż dla 

kierowcy niespodziewany i niezrozumiały, co i niezmiernie 

pokrętny, dlatego zapytał: 

– Nie wiem, czy dobrze pana rozumiem: sugeruje 

pan, że przypadek jest przeznaczeniem? 

– Nie mam pojęcia – odparł po dłuższym namyśle 

podróżny i zaraz dodał: – Chociaż, gdyby tak było, to czy 

ten cholerny krzyż Chrystusa mógłby być przypadkiem? Nie, 

z całą pewnością on nie był przypadkiem, był w końcu jego 

przeznaczeniem, więc… może przypadek, to jakaś część 

składowa przeznaczenia – kto wie? 

Kierowca nic nie odpowiedział na tę argumentację 

przybysza. Spojrzał na zegarek: dochodziła dwudziesta 

pierwsza trzydzieści pięć. Zbliżali się do zakrętu, więc 

nieznacznie zwolnił, a następnie skręcił w lewo, po czym 

ponownie zwiększył prędkość. Za oknami samochodu 

wszystkie oświetlone i dostrzegalne obiekty rozpływały się 

na jego szybach w kroplach bezustannie padającego deszczu. 

– Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze przed dziesiątą 

będziemy w Giga – powiedział i spojrzał na pasażera, który 

starał się cokolwiek dojrzeć zza szyb rozpędzonego auta. 

Lecz widząc beznadziejność tych prób, ostatecznie z tego 

zrezygnował.  

– Szybko pan jeździ – zauważył nieznajomy. – Nie za 

szybko? I tak pan zdąży i zawsze będzie przed piechurem. 

– Boi się pan? – odparł kierowca. 
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Nieznajomy nie odpowiedział. Jakby nie słyszał 

pytania, albo też nie chciał na nie odpowiadać. Dlatego 

kierowca ciągnął dalej: 

– Lubię ryzyko. Zawsze lubiłem. To jest ta 

niewiadoma, która zastępuje mi niejako inne przeżycia. 

– Wydaje się panu, że jest pan dojrzały, że zna pan 

życie i nic panu nie grozi, bo uniknął pan niebezpieczeństw 

w młodości, tak? Ale to nieprawda. To jedynie złudzenie. 

– Może. Staram się nad tym nie zastanawiać. 

– A może jednak pan powinien? 

– Po co pan mi to mówi? 

– Bo może…Czasami warto się nad tym zastanowić i 

niepotrzebnie się nie narażać. 

– Mówiłem już panu – lubię ryzyko i… 

Nie dokończył. W tym momencie samochód wpadł w 

poślizg, a prowadzący go stracił nad nim panowanie. Po 

kilku rozpaczliwych, lecz daremnych próbach wyjścia z 

niego, wóz wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. 

Przez rozbite szyby do środka począł wdzierać się 

natarczywie deszcz. Wewnątrz, oprócz kierowcy, nie było 

nikogo, a z jego ust dało się słyszeć ostatni, niezrozumiały 

cichy szept, który zagłuszany nieprzerwanie trwającym 

płaczem pękniętego nieba, odpłynął wraz z nim w 

nieprzeniknioną wieczność. 
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Sprawdzian 

 

Jest późny poniedziałkowy wieczór. Pomieszczenie 

wypełnia nie tylko papierosowy dym, daje się w nim wyczuć 

również zapach piwa. A że jest wyjątkowo duszno, więc i 

powietrze w pomieszczeniu przesiąknięte jest jeszcze 

intensywniej tymi dwoma zapachami. Nie wiadomo, czy to 

w wyniku powyższej atmosfery, czy może bardziej 

okoliczności i chęci podzielenia się swoimi obawami, 

Janusz, szukając zaprzeczenia dla niezbyt budujących 

przypuszczeń, w pewnym momencie dał upust swoim żalom. 

Chciał się komuś wygadać z czegoś, co już od dłuższego 

czasu nieznośnie go trawiło. 

– I co, to cię niepokoi? – podjął na nowo przerwaną 

na moment dyskusję Zygmunt. 

Janusz gasi papierosa. 

– Chyba nie powiesz, że to normalne? 

– Jest jeszcze młody… 

– Właśnie! Ja w jego wieku… 

– Wiem, wiem. Ale to były inne czasy, inne 

okoliczności. W końcu wojna i bieda cholernie przyspieszają 

dojrzewanie. A my w takich właśnie czasach dorastaliśmy – 

nie zapominaj o tym. 

Janusz odstawia szklankę z piwem i sięga po 

kolejnego papierosa. 

– To prawda, straciliśmy zarówno końcówkę 

dzieciństwa, jak i najlepsze lata młodości. 

Milkną. Janusz zapala papierosa. 

– A wiesz – zaczyna po chwili Zygmunt – może to 

dziwne, ale ja nie żałuję. 
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Janusz albo nie słyszy, co powiedział Zygmunt, albo 

nie chce ciągnąć tego wątku. 

– Janek? 

Cisza. 

– Janek?! – powtarza głośniej Zygmunt. 

– Tak? 

– Co się dzieje?  

– A co ma się dziać? 

– Mówię do ciebie, a ty gdzieś… W ogóle mnie 

słuchasz? 

– Przepraszam. Zamyśliłem się. 

– Powiedziałem, że nie żałuję tego. 

– Czego? 

– Tego straconego dzieciństwa. W ogóle chciałbym, 

gdyby to oczywiście było możliwe, żeby go nigdy nie było. 

To najgłupszy i stracony dla człowieka czas. 

– Nic dziwnego, czas wojny jest zawsze czasem 

straconym, bez względu na to, jakiego fragmentu naszego 

życia dotyczy – zauważa trzeźwo Janusz. – Dzieciństwo w 

kontekście wojennego koszmaru, to nie wakacje, jakby na to 

nie spojrzeć. Powiedziałbym, że to coś na kształt 

niezachodzącego słońca. I to bez względu na naszą pamięć. 

– Wstaje. – Idę po piwo. 

– Mnie wystarczy – mówi Zygmunt. – Powoli będę 

się zbierał. 

– Gdzie ci się spieszy? Spotykamy się tak rzadko. 

Nawet dobrze nie pogadaliśmy. 

– Późno już – Zygmunt próbuje się wykręcić. – Może 

innym razem. Znasz Irenę – znowu zrobi awanturę o picie. 

Janusz z dezaprobatą kiwa głową. 

– Jak ona to zrobiła? 
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– Co…? 

– Że tak cię udupiła? 

– Przesadzasz. Po prostu ostatnio przez tę cholerną 

robotę rzadko się widujemy. Obiecałem, że dzisiaj wrócę 

wcześniej. 

– Jak chcesz – Janusz kapituluje. – Przyniosę w takim 

razie dla siebie. A ty chociaż dopij to, co masz w szklance – 

kończy i wychodzi. 

Po chwili wraca i nie odkładając papierosa, zaczyna 

napełniać szklankę bursztynowym płynem. W momencie, 

gdy kończy, z korytarza dobiega odgłos otwieranych, a 

następnie zamykanych drzwi.   

– Dobry wieczór – mówi Piotr, gdy staje w drzwiach 

pokoju. 

– Cześć. – Zygmunt podaje mu dłoń na przywitanie. 

– Dawno cię nie widziałem. Zmieniłeś się. 

– Rzadko pan do nas przychodzi. 

– Obowiązki. Ale ty, mam wrażenie, wydoroślałeś! 

Pewnie niebawem będziesz chciał założyć rodzinę i pójść na 

swoje, co? Ale jeżeli mogę ci coś radzić, to powiem tylko 

tyle – nie spiesz się z tym, Piotr. A jeżeli już zechcesz to 

zrobić, to zrób na tyle późno, żeby żałować krócej niż 

zwykle. 

– Zapamiętam tę radę – Piotr odwzajemnia uśmiech. 

– Jak będzie tak dalej żył, to w ogóle mu to nie grozi 

– wtrąca się do rozmowy Janusz. 

– O co ci chodzi, tato? 

– Widzisz, jaki nerwowy – Janusz zwraca się do 

Zygmunta. – Wszystko właśnie przez „to”. 

– Co „przez to”? Co znowu ojciec wymyślił? 

– Już ty dobrze wiesz, o co mi chodzi. 
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– No, czas na mnie. – Zygmunt podnosi się z fotela. 

Nie lubi takich sytuacji. Jest mu głupio i niezręcznie 

przysłuchiwać się takim scenom. Wie, że nic złego się tutaj 

nie wydarzy, ale woli być nieobecny podczas takich 

rozmów. Rodzinne sprawy powinny być roztrząsane we 

własnym gronie – tak uważa. – Wpadnij do nas – mówi 

jeszcze kierując się w stronę wyjścia. – Irena na pewno się 

ucieszy. Cześć. – Podaje dłoń Januszowi i już przy drzwiach 

rzuca w przestrzeń mieszkania: – Trzymaj się, Piotrek! 

Drzwi się zatrzaskują. Zostają sami – ojciec i syn. Są 

już sami od prawie siedmiu lat – tyle czasu upłynęło od 

śmierci żony Janusza, a matki Piotra. Ale to nie jest tylko 

samotność wynikająca z jej utraty, to coś więcej. Dawniej 

były wspólne zainteresowania, wypady w góry, fascynacja 

sportem, dzisiaj, właśnie w wyniku rozejścia się ich dróg, 

tego już nie ma. I nie tylko wiek odgrywa tutaj zasadniczą 

rolę, po prostu dzisiaj nie mają wspólnego języka. Dlatego 

teraz, wraz z wyjściem gościa, też nie mają sobie nic do 

powiedzenia. Piotr udaje się do swojej malej enklawy trzy na 

cztery metry kwadratowe, a Janusz przechodzi kilka kroków 

bez celu po pokoju i po chwili opada na fotel. Tak, zrobię to 

– myśli. – Muszę to zrobić. Lepiej, żebyś to miał za sobą z 

kimś, kogo znam, niż… Cholera! – Robi mu się niedobrze: 

żołądek przypomina mu o sobie chorobą refluksową. 

Pociaga łyk piwa, chociaż dobrze wie, że to najgorszy wybór 

i że po tym będzie miał jeszcze większe sensacje żołądkowe. 

Grymas z twarzy jednak ustępuje. Podchodzi do okna, 

następnie otwiera je, patrzy na księżyc, który niezauważalnie 

sunie ku pełni. Nie chce o niczym myśleć. Wie, co ma zrobić 

i to mu wystarcza. 
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Następnego dnia, przy śniadaniu, Janusz komunikuje 

Piotrowi, że jutro wyjeżdża na tydzień do Wiednia. Na 

kongres ochrony zabytków w Europie. Na Piotrze 

wiadomość ta nie robi właściwie żadnego wrażenia – nieraz 

zostawał sam. Tym razem jednak ma być trochę inaczej. Pod 

nieobecność ojca do domu ma się wprowadzić gosposia. 

Piotr początkowo oponuje – nie chce w domu nikogo 

obcego. Mówi, że nie jest już przecież dzieckiem i sam 

świetnie da sobie radę. Poza tym są przecież jeszcze 

dziadkowie. Jednak pod naporem argumentacji ojca 

ostatecznie kapituluje. 

   xxx 

Tego dnia, w którym nowa „pani domu” na czas 

nieobecności ojca, miała rozpocząć swoje gospodarzenie, 

Piotr wrócił ze szkoły trochę później niż zwykle. Nie 

spieszyło mu się do domu i najchętniej wcale by nie 

przyszedł. W przypływie emocji myślał nawet o 

wyprowadzce, ale na dobrą sprawę nie miał dokąd, a na 

koczowanie pod gołym niebem, mimo letniej pory i może 

pewnej romantycznej otoczki pomysłu, po prostu nie miał 

ochoty. Przywykł do wygodnego łóżka, swoich płyt, 

ulubionych książek, te elementy były niejako jego częścią 

składową, jakby przyszły razem z nim na świat. Stanęło więc 

na tym, że nic się nie zmieniło. 

Gdy tylko wszedł do mieszkania z miejsca 

zorientował się, że ona już tutaj jest, ponieważ drzwi nie 

były zamknięte na klucz. Ale nie tylko to poinformowało go 

o jej obecności. Informacja szła wprost z powietrza, które 

nasączone było dyskretnym zapachem damskich perfum. 

Próbował je jakoś określić, ale nie dał rady – po prostu nie 

znał się na tym. Chociaż tyle dobrze, że niezłych perfum 
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używa – pomyślał. Nie zdejmując butów, skierował się w 

stronę kuchni. Łatwiej może będzie ją znosić, jak… – myśl 

zawisła nieruchomo w próżni niczym słońce w upalny dzień. 

Przed nim bowiem stała wysoka, około metra i 

siedemdziesięciu centymetrów wzrostu, szczupła, zgrabna 

kobieta. Miała nie więcej niż trzydziestu lat, włosy barwy 

grafitu, naturalnie kręcone, sięgały jej do ramion. Oczy były 

koloru lazuru i dziwnie mętne, jakby zapłakane, sprawiały 

wrażenie przezroczystości. Usta i paznokcie pokryte miała 

stonowanym różem. Jedno dla Piotra było pewne: nie 

wyglądała na gosposię. Chyba że gosposie tak teraz 

wyglądają. Był zmieszany i czuł, że musi strasznie głupio 

wyglądać. Nie wiedział, co powiedzieć, a przecież musiał 

coś z siebie wydobyć, żeby przerwać to niezręczne 

milczenie. Na szczęście ona umiała mówić. 

– Cześć – powiedziała bez krztyny zażenowania. – 

Mam na imię Wioletta. Jestem waszą… 

– Tak, wiem – przerwał jej nagle Piotr. Nie chciał, 

żeby kończyła. Wydawało mu się, że słowo „gosposia”, 

którego zapewne chciała użyć, zabrzmi nie tylko głupio, ale 

też i dziwaczne, żeby nie powiedzieć pejoratywnie. Jakby w 

pewien sposób ją poniży. A nie chciał tego. Chyba właściwie 

odczytała jego myśli, bo niespodziewanie roześmiała się. 

– Ja się nie wstydzę tego, co robię – powiedziała. – 

Ale dziękuję ci. – Odłożyła talerz na suszarkę, który 

wcześniej opłukała, zanim zakręciła wodę. Następnie 

sięgnęła po ręcznik przewieszony przez metalową rurkę, 

który był częścią obudowy zlewozmywaka i zaczęła 

wycierać dłonie. 

– Nie o to chodzi… – Czuł oblewające go powoli 

gorąco i wzmożoną pulsację w skroniach. Chciał coś 
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powiedzieć, musiał coś powiedzieć, jednak nie wiedział co. 

Wszystkie słowa, które przychodziły mu w tym momencie 

na myśl, wydawały się głupie i bezsensowne. Nie dawały 

szansy na oddanie tego, co naprawdę myśli. Wioletta, 

widząc jego wahanie, czy też może bardziej zakłopotanie, 

powiedziała: 

– Ty jesteś… 

– Piotr – błyskawicznie z siebie wyrzucił, chcąc 

zatrzeć niefortunne wrażenie, jakie na pewno wywołał 

swoim zachowaniem. 

– Miło mi cię poznać, Piotrze. Mam nadzieję, że się 

polubimy. – W tym momencie zrobiła coś, czego on się 

zupełnie nie spodziewał: podeszła do niego i pocałowała go 

w policzek. 

Niespiesznie zanikająca fala gorąca znów powróciła, 

tym razem jakby ze zdwojoną siłą. Uśmiechnął się 

nieporadnie. 

– Dlaczego nic nie mówisz? – Wioletta na powrót 

stała oparta o zlewozmywak i wyczekująco wpatrywała się 

w niego. 

– Oczywiście. Ja… ja w ogóle lubię lu… ludzi. – 

Chciał nadać swojej wypowiedzi formę luzu, a jednocześnie 

czuł, jak coraz bardziej traci kontrolę nad tym, co mówi. W 

głowie miał jeden wielki mętlik, w wyniku którego myśli nie 

dawały się w żaden sposób uszeregować – bezkarnie hulały 

w tę i z powrotem. Na dobitkę jeszcze ten śmiech – jej 

śmiech, dopełniał reszty rozpaczy. Próbował nad czymś się 

skupić, co oderwałoby go od zaistniałej sytuacji. 

Rozpaczliwie szukał punktu zaczepienia. Nagle znalazł: 

przeniósł swoje zdenerwowanie na nogi, a ściślej na ich 

palce. Począł nimi poruszać. Gdyby nie miał butów, 
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wyglądałoby to co najmniej komicznie, ale że je miał na 

nogach, więc wszystko było w zasadzie pod kontrolą, a on 

był teraz wdzięczny czystemu przypadkowi, że ich nie zdjął 

zaraz po wejściu do domu. 

– To dobrze. To bardzo dobrze, Piotrze. – Jego 

zachowanie coraz bardziej ją bawiło. – Ja też cię lubię. Może 

wyda ci się to dziwne, ale chyba podskórnie wyczuwam, z 

kim mogę znaleźć wspólny język, i to już od pierwszego 

spotkania. A może właśnie szczególnie od pierwszego 

spotkania. Chyba jest coś na rzeczy w tym twierdzeniu o 

kobiecej intuicji. – Odłożyła ręcznik na swoje miejsce. – A 

ty mnie? – zapytała. 

– Ja… – Przez myśl przemknęło mu, żeby przerwać 

tę scenę, która go upokarzała, uciec stąd. W następnej jednak 

chwili przyszło opamiętanie, wiedział, że uciekłby tylko od 

sytuacji – od niej, od tego miejsca uciec nie mógł. Wyjąkał 

tylko: – Ja… – Przełknął ślinę, ale tak ciężko, jakby w 

tchawicy miał umieszczoną zaporę, i dokończył: – 

Oczywiście również. 

Przez jakiś czas stali w milczeniu, badając się 

wzajemnie wzrokiem. 

– Nie myliłam się – pierwsza odezwała się Wioletta. 

– Gdy tylko cię zobaczyłam, byłam przekonana, że się 

polubimy. Ale ty pewnie jesteś głodny. Przygotowałam coś. 

– Mówiąc to, wyjęła talerze z szafki wiszącej nad kuchenką. 

– Nie jest to, co prawda, restauracja u Ritz’ea, czy w jakimś 

tam innym Savoy’u, ale mam nadzieję, że będzie ci 

smakować. 

Jej słowa o jedzeniu dziwnie go uspokoiły. Nie 

rozumiał tego, ale zdenerwowanie nagle z niego spłynęło. 
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– Okay, umyję tylko ręce i wyskoczę z butów – 

powiedział nader lekko i zaskakująco beztrosko, po czym 

wyszedł z kuchni. 

   xxx 

Minęły dwa dni i nadeszła sobota. W ciągu tego 

krótkiego czasu oswoił się zarówno z nią, jak i jej 

obecnością w domu. Nie odczuwał już zażenowania czy 

skrępowania, które było tak dręczące przy pierwszym 

spotkaniu. Niemniej nadal od czasu do czasu pojawiały się 

chwile pewnego onieśmielenia. Tyle że teraz były one już 

mniej natarczywe, o wiele mniej dokuczliwe. Ktoś 

obserwujący go z boku mógłby oczywiście niczego nie 

zauważyć, jednak zmiana była, nawet w przyzwyczajeniach. 

Podczas gdy wcześniej, przed jej pojawieniem się, niemal 

każdą wolną chwilę spędzał poza domem, tak teraz 

opuszczał go jedynie wtedy, gdy musiał. I na tyle, na ile 

musiał. Jego młode niedoświadczone życie zostało 

wyznaczone jakby na nowo. Tkwiły w nim te same, co 

prawda, czynności, ale w innych już jednak okolicznościach. 

I zmiana ta podobała mu się. Unikał teraz towarzystwa 

rówieśników, nie tęsknił za ojcem, a mimo to nie nudził się. 

Te parę dni w całości wypełniła Wioletta. Stała się jego 

niespodziewanym, ale w pewien sposób podświadomie 

oczekiwanym od dawna partnerem, jakby w pewnym 

zakresie zastępującym mu matkę. 

Tego dnia zaplanowali wypad poza miasto. Wybór 

padł na pobliskie Chęciny i ruiny jego czternastowiecznego 

zamku. W drodze powrotnej miała być jeszcze jaskinia Raj, 

która kilkadziesiąt tysięcy lat temu służyła ówczesnemu 

neandertalczykowi za mieszkanie, a na koniec klasztor 

pallotynów na Karczówce. Wszystko w linii prostej i przy 
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trasie, co czyniło ów wypad niezmiernie łatwym do 

realizacji. Niestety, od samego rana Piotr czuł się źle. Mimo 

że nie gorączkował, to jednak na tyle dolegliwości brzuszne 

były nieznośne, że o jakiejkolwiek wycieczce mowy być nie 

mogło. Wioletta nakazała mu więc leżeć, a sama zajęła się 

pracą  w kuchni. 

– Przepraszam – krzyknął przez ciszę poranka w 

momencie, gdy Wioletta akurat wchodziła do pokoju ze 

szklanką w dłoni. 

– Naprawdę nie chciałem… 

Przerwała mu: 

– Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Przestań o tym 

myśleć, bo nic się nie stało. – Usiadła na brzegu łóżka i 

podała mu szklankę. – Mamy przed sobą jeszcze trochę 

czasu. Wybierzemy się innym razem. 

– Co to jest? – spytał. 

– Herbata. 

– Herbata? – spojrzał na nią z niedowierzaniem. – 

Zwykła herbata? 

– Najzwyklejsza na świecie. Tyle że tym razem 

znacznie mocniejsza od tej, którą pijasz na co dzień. 

Upił łyk. 

– Gorzka – skrzywił się. 

– Taka musi być, jeżeli ma pomóc. Mocna i bez 

cukru. Jak nie pomoże poszukamy czegoś innego. 

Zadzwonił telefon. Wioletta wstała. 

– Wypij, póki nie wystygła – rzuciła krótko, a 

następnie wyszła z pokoju. 

Pił wolno, próbując wychwycić coś z toczonej przez 

nią rozmowy. Niewiele jednak do niego docierało: „… Tak, 
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wszystko… Nie, jeszcze… Uhm…” Nagle wszystko 

umilkło: Wioletta zamknęła drzwi sypialni. 

– Kto dzwonił? – zapytał, gdy wróciła. 

– Przyjaciółka – odparła wymijająco. – Potrzebujesz 

jeszcze czegoś? 

Przecząco potrząsnął głową. 

– Gdybyś zmienił zdanie, będę w kuchni – 

powiedziała i w następnej chwili wyszła. 

Obudził się późnym popołudniem. Czuł zmęczenie i, 

co dziwne, bo dopiero co się przecież przebudził, senność. 

Ale nie chciał już spać. Ból brzucha ustąpił. Niespiesznie 

wstał i powędrował do kuchni. Zrobił sobie kakao, a 

następnie wszystko wypił nie odrywając szklanki od ust. 

– Wiola? – rzucił w pustkę mieszkania; następnie 

odłożył szklankę na kuchenny blat i przeszedł do salonu. 

Wyszła – przemknęło mu przez głowę. Wszedł do 

przedpokoju. Buty stały na swoim miejscu, a z łazienki, 

przez lekko uchylone drzwi, dochodził szum natrysku. Od 

dłuższego już czasu pragnął ją zobaczyć w całej okazałości, 

tak jak ją wyrzeźbiła natura. W ustach zrobiło mu się sucho, 

a serce domagało się wyjścia na spacer. Po chwili spostrzegł, 

że jego wiek nie pozwolił na obojętność. Zapragnął tam 

wejść, ale jednocześnie coś go powstrzymywało. Delikatnie 

zapukał w drzwi. Szum wody nie zelżał. Powtórzył czynność 

– tym razem nieco głośniej. 

– Tak? – Wioletta zakręciła wodę. 

Nie wiedział, co powiedzieć. Czuł podświadomie, że 

musiał zapukać, jednak dlaczego to zrobił i czego się 

spodziewał, nie był w stanie wytłumaczyć. Z 

rówieśniczkami sprawa była prosta – wiedział, jak się 



189 

 

zachowają i czego można od nich oczekiwać. Tutaj był 

bezradny. Palnął więc z głupia frant: 

– Chciałbym – głucho kaszlnął, jakby nagle czymś 

się zakrztusił – skorzystać… z łazienki. 

– Już wychodzę – usłyszał w odpowiedzi.  

Już chciał powiedzieć: „Nie, to nic pilnego. Nie 

musisz się spieszyć”, gdy drzwi łazienki otwarły się i stanęła 

w nich Wioletta. Była opasana ręcznikiem kąpielowym od 

piersi po uda, a pozlepiane wilgocią włosy spływały jej na 

ramiona.  

– Lepiej? – spytała. 

– Dużo lepiej. Zdaje się, że przeszło. 

– To dobrze. – Pocałowała go w policzek. – Mar… – 

Nie dokończyła: jej usta zakneblował niespodziewany 

pocałunek. Nie broniła się. Wyglądało raczej, jakby właśnie 

tego oczekiwała. To go ośmieliło. Przyciągnął ją do siebie, 

próbując pozbyć się ręcznika. 

– Nie, nie tutaj – szepnęła mu do ucha, po czym, 

trzymając go za rękę, powiodła za sobą do sypialni. Jednak 

nie dotarli do łóżka. Mimo że zdawało się ich ono zapraszać, 

nie zważali na nie, bezgranicznie pochłonięci sobą. Teraz 

ona przejęła inicjatywę. Zrzuciła z siebie ręcznik, następnie 

jej dłoń, wędrując w żółwim tempie wzdłuż jego ciała, 

zatrzymała się w okolicach ud. W głowie, prócz potężnego 

łomotu, nie czuł nic. Jej dłoń poczęła się rytmicznie 

poruszać – to w górę, to dół, jakby niecierpliwie czegoś 

szukała. W chwili gdy to znalazła, wstrząsnął nim dreszcz, w 

piersi pojawił się bezdech, a nogi straciły niemal całą swoją 

moc, i gdyby nie dłonie Wioletty byłby zapewne upadł. Stali 

przez jakiś czas spleceni w uścisku, jak ludzie, którzy po 

długiej rozłące spotkali się ponownie i nie mogąc nacieszyć 
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się bliskością swych ciał, pragnęli wchłonąć siebie 

nawzajem. Wioletta, przytulona teraz szczelnie do Piotra, 

delikatnymi ruchami dłoni przez pewien czas pieściła 

jeszcze jego wiotczejącą męskość. W końcu Piotr wydobył z 

siebie: 

– Ja… 

Potrząsnęła głową. 

 – Nie trzeba, kochanie. – Uśmiechnęła się. – Nie 

trzeba. 

Napięcie ustąpiło. Odwzajemnił uśmiech. Nie 

wiadomo nawet kiedy, a śmiał się do łez. I był to śmiech 

zdrowy, radosny. Następnie wziął ją na ręce i zaniósł do 

sypialni – w łóżku Janusza, zrobili to tak, jak powinni to 

zrobić za pierwszym razem. Wkrótce powtórzyli to jeszcze 

raz i jeszcze, aż poczuli zmęczenie i zasnęli. I spali twardym, 

beztroskim snem. 

Pierwsza przebudziła się ona. Był późny wieczór, a 

przez okno zaglądał księżyc. Wstała, nalała sobie wina do 

pękatego kieliszka i wróciła na łóżko. Piotr nie poruszył się. 

A więc tak wygląda twój niepokój, Janusz – pomyślała, a na 

jej twarzy błysnął refleks uśmiechu. 

– Co cię tak bawi? – usłyszała nagle i omal nie 

wypuściła kieliszka z dłoni. 

– Myślałam o twoim ojcu. – Spojrzała na niego. 

– O ojcu? – Na twarzy Piotra malowało się dziwienie. 

– Właśnie tak – o twoim ojcu. 

Zapanowało milczenie. 

– Myślę – zaczęła po chwili – że on w ogóle ciebie 

nie zna. 

– A ty znasz? 
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– Myślę, że rozumiem, a to już jakaś wiedza. On 

natomiast chyba zupełnie nie orientuje się, jaki naprawdę 

jesteś. 

– Dlaczego tak uważasz? 

Nie odpowiedziała. Upiła trochę wina, po czym 

zapytała: 

– Ile  razy już to robiłeś? 

– Nie pamiętam. Nie zajmuję się tego typu 

buchalterią. 

– Właśnie. 

– Co „właśnie”? 

– Masz odpowiedź.  

– Nadal nie rozumiem. 

– Janusz myśli, że ty w ogóle, ani razu jeszcze nie 

byłeś z dziewczyną. Martwił się, że może coś jest nie tak. 

– Martwił się. 

Wioletta pokiwała głową. 

– A ty, skąd o tym wiesz? 

– Powiedział mi. 

– Nie rozumiem. Po co? 

– Zapłacił mi. 

– Jak to zapłacił? Za co? 

– Miałam sprawdzić. 

– Nie rozumiem. O czym ty, do diabła, mówisz?!  

 – Miałam sprawdzić, czy ty czasami… Rozumiesz, 

męskie towarzystwo, brak dziewcząt. Niepokoił się. Miał 

prawo. 

– Więc ty… 

– Uhm. 

Zapanowało niezręczne milczenie, które po dłuższej 

chwili zdecydował się przerwać Piotr. 
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– Mój stary zwariował – zaśmiał się nienaturalnie. – 

Naprawdę zwariował! 

– Nie myślę. Po prostu chciał wiedzieć. Kocha cię. 

– A ty jesteś moim egzaminatorem, tak? I co, jak 

wypadłem? 

– Nie bądź trywialny! 

Ponownie umilkli. Tym razem jednak na bardzo 

krótko. 

– Teraz, gdy już wiesz, co chciałaś wiedzieć – 

powiedział Piotr – twoja rola gosposi skończyła się 

oczywiście? 

– To zależy od ciebie. Janusz, to znaczy twój ojciec 

wróci dopiero w środę wieczorem – urwała, czekając na jego 

reakcję. Nie doczekawszy się jej jednak, ponownie spojrzała 

na niego wyczekująco i dodała: – Jesteśmy dopiero na 

półmetku… –  Uśmiechnęła się prowokująco. 

Nic nie powiedział. Chciał, żeby została, a 

jednocześnie buntował się. Miał świadomość, że zadrwiono 

z niego. Wystawiono, jak jakieś zwierzę, na pokaz. Czuł się 

upokorzony, a jego wiek nie przyjmował upokorzenia.  

– Więc? – dotarł do niego ciepły głos Wioletty. 

– Możesz… Możesz zostać na noc? – Nie wierzył że 

to powiedział, ale jednak to zrobił. Czuł bezsilność. I nie 

mógł nic więcej zrobić, jak tylko przełknąć gorycz tego 

upokorzenia, jeżeli nawet takie miało tutaj miejsce. Czuł 

podświadomie, że przesadna duma w tym momencie jest 

tylko ograniczającym go balastem. 

– Chcesz tego? – Dopiła resztę wina i odstawiła pusty 

kieliszek. 

– Tak, chcę. I chcę, żebyś zostawała codziennie. Co 

noc – powiedział to tak stanowczo i z taką determinacją , że 
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aż sam był zaskoczony. Nie wiedział, co to jest, ale 

potrzebował jej. Pragnął jej ciepłych ust, pieszczotliwych 

dłoni, które teraz niespodziewanie znalazły się na jego ciele. 

W następnej chwili milcząco przylgnęła do niego. Mimo że 

milczała, to jednocześnie zdawała się mówić. A on ten język 

rozumiał. Bo to był język jej ciała, jej dłoni, jej czułości. 

Poznał go już dzisiaj, co prawda jeszcze niezbyt dokładnie, 

pobieżnie, ale na resztę alfabetu był czas. Wiedział, że w 

końcu pozna go w całości. Chciał poznać! I poznawał. 

Właśnie teraz, młodzieńczo, zachłannie, gdy w nią wszedł, a 

ona mu się poddała. I nie miał wątpliwości, że należała do 

niego. Cała. Nawet, jeżeli był to tylko egzamin, jedynie 

głupi, niepoważny sprawdzian niepokoju jego ojca, on 

godził się na to. Wiedział, że przed nim jest jeszcze wiele 

liter tego alfabetu i że nie poprzestanie, zanim nie dotrze do 

ostatniej jego litery. Tym bardziej, że akurat ten etap nauki 

sprawiał mu niezwykłą wprost przyjemność. 
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Ślepy los 

 

Wiedziała, że on dzisiaj opuszcza więzienie i dlatego 

postanowiła działać natychmiast. Przygotowany uprzednio 

plan nie mógł być zmarnowany. On nie był jej wart i 

pozbycie się takiego człowieka było tylko przysługą 

wyświadczoną społeczeństwu, jak i również sobie. A co 

najważniejsze jego śmierć wcale nie byłaby źródłem jej 

wyrzutów sumienia. Nienawidziła go! Znienawidziła go za 

te wszystkie dni upokorzenia i samotności; za jej 

zmarnowane życie, lata bezpowrotnie straconej młodości. 

Mniej więcej około jedenastej zeszła do garażu. 

Jeszcze raz sprawdziła czy wszystko jest na swoim miejscu, 

po czym wsiadła do stojącego, tuż obok jego mercedesa, 

swojej toyoty Yaris i pojechała na długo oczekiwane 

spotkanie. 

Po kilkunastu minutach była na miejscu. 

Zaparkowała po drugiej stronie ulicy, w niewielkiej 

odległości od bramy więziennej, tak, aby mieć ją na widoku. 

Po niecałym kwadransie zza bramy wyszedł on. Miała go 

teraz jak na dłoni, wystarczyło tylko nacisnąć pedał gazu i... 

Naturalnie, może i było to najprostsze rozwiązanie, ale 

wiedziała też, że zarazem najgłupsze, bo zbyt niebezpieczne. 

Przez jakiś czas stał tam, nieruchomo, jakby nie 

wierzył że jest wolny, że ten koszmar się skończył, podczas 

gdy ona wykorzystała to na dokładne przyjrzenie się jego 

osobie i stwierdziła, że te kilka lat, jakie spędził w tym 

gmachu, dość znacznie go zmieniły. W niczym teraz nie 

przypominał tego człowieka o wyprostowanej, atletycznej 

sylwetce i bystrym spojrzeniu, nadającym mu pewności 
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siebie. Już nie zdążysz się pozbierać, Michał. Nie zdążysz – 

pomyślała i jednocześnie włączyła silnik. Następnie 

podjechała do tego, zdawało się, przegranego mężczyzny, 

otworzyła drzwiczki i powiedziała: 

– Chyba nie masz zamiaru stać tutaj przez cały 

dzień? 

Patrzył na nią bez emocji, obojętnie. Był pewien, że 

nie przyjedzie, a mimo to nie zaskoczyła go jej obecność. Po 

krótkim namyśle wsiadł do samochodu i wóz ruszył. Przez 

całą drogę nie wymówił ani jednego słowa, a ona ich nie 

wymagała. W takiej atmosferze, niemal grobowej ciszy, 

dojechali do domu. 

Po upływie niespełna godziny był już po 

orzeźwiającej kąpieli i pierwszym, od wielu lat, domowym 

posiłku, prawdziwie domowym, w którego przygotowanie 

Anna włożyła niemal wszystkie swoje kulinarne możliwości, 

na jakie było ją stać. Następnie zszedł do garażu, gdzie stał 

w idealnym stanie 8-letni mercedes, i po krótkim 

przeglądzie, a raczej nasyceniu się jego widokiem, siadł za 

kierownicą i wyjechał na pierwszą – jak planował – bardzo 

długą przejażdżkę. 

Kilka godzin później, podinspektor Tomasz Sokół 

stał w drzwiach domku państwa Wójcików, informując Annę 

o śmierci jej męża Michała. Przez cały czas relacji policjanta 

nie dała po sobie poznać, ile ta informacja sprawiła jej 

radości i jak długo na nią czekała. Teraz pozostało tylko grać 

tę tragifarsę do końca. I gdy podinspektor skończył mówić, 

Anna, niczym wprawna dramatyczna aktorka, zemdlała, i 

tylko przytomność umysłu i refleks policjanta uratował ją 

przed upadkiem na podłogę. Po dojściu do siebie 



196 

 

odprowadziła podinspektora do drzwi, który wychodząc, 

powiedział: 

– Niech pani na razie nigdzie nie wyjeżdża. Będzie 

nam pani jeszcze potrzebna przez kilka następnych dni. 

Rozumie pani – urzędowe formalności. 

– Oczywiście, panie… 

– Podinspektor Sokół, Tomasz Sokół. 

 – W takiej chwili nawet o tym nie myślałam, panie 

podinspektorze – powiedziała beznamiętnie i zamknęła za 

nim drzwi. 

Następnego dnia, około południa, przed dom państwa 

Wójcików podjechał policyjny radiowóz. Wysiadło z niego 

dwóch mężczyzn i skierowali się do drzwi. Otworzyła im 

Anna, która na ich widok zastygła w bezruchu. Jakby w 

momencie skamieniała. 

– Dzień dobry, pani Wójcik – powiedział 

podinspektor Sokół. – Wczoraj zaszła kolosalna pomyłka: 

zamiast pani męża na wolność wyszedł jego bliźniaczy brat, 

Mateusz, który został przewieziony do naszego więzienia 

trzy dni temu. Nieprawdopodobna wręcz pomyłka... 

Na twarzy Anny malowało się zdziwienie i rozpacz; 

czuła, że usuwa jej się grunt spod nóg i że spada w jakąś 

bezdenną otchłań; przed oczyma miała tylko ciemność, 

jakby z jakiegoś koszmarnego snu, który nie należał do niej, 

ale który, pragnęła, żeby tak szybko się skończył, jak i 

niespodziewanie zaczął. Pragnęła się obudzić i ponownie 

móc cieszyć się jasnym, obiecującym dniem. Ale to nie był 

sen, a obecność tych dwóch mężczyzn boleśnie to 

potwierdzała. 

Policjant przyjaźnie uśmiechnął się do Michała, po 

ojcowsku poklepał go po plecach i powiedział: 
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– Tak, szczęście panu sprzyja, panie Wójcik. 

Niestety, mniej go miał pański brat, Mateusz. Wczoraj, jadąc 

pana samochodem, uległ śmiertelnemu wypadkowi. Zbyt 

duża prędkość. Prawdopodobnie. Ale nasi biegli sprawdzają 

samochód. Może z nim coś było nie tak. Zobaczymy – 

zastanowił się głośno policjant. – Nie wiem. W każdym razie 

za parę dni będziemy wiedzieć więcej na ten temat. Choć, 

swoją drogą, to trochę dziwne, nie uważa pani? – Pytanie 

podinspektora zawisło w próżni.  

Twarz Anny w tym momencie podobna była do 

nieudolnie wyprasowanej sukni ślubnej – nienaturalnie 

wydłużonej i przeraźliwie białej. Sprawiała wrażenie, jakby 

nagle cała krew z niej odpłynęła. 
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Tak bardzo boli 
  

Cierpienie i udręka dnia powoli znikały z ulic, 

przechodziły pod dachy, nad którymi poród nocy skrzył się 

srebrnym wzrokiem nieba, przynosząc wytchnienie i 

oczekiwany spokój. Nadchodziła pora upragnionego snu. 

 Dzisiejszego wieczora byli sami: on i ojciec. Matka 

miała wrócić dopiero jutro, ale dla niego była to cała 

wieczność. Bał się rozłąki z nią, a strach ten brał się bardziej 

z lęku przed ojcem, niż z braku samodzielności. Mimo że 

miał dopiero niespełna jedenaście lat, to bał się strachem 

dorosłego. 

 W momencie, gdy prawie usypiał po dłuższej walce z 

nerwową bezsennością, do pokoju wszedł ojciec i podszedł 

do łóżka. 

 – Śpisz już? – zapytał i usiadł obok. 

 Łukasz wiedział po co tutaj przyszedł. Nie chciał 

otwierać oczu, chociaż czuł, że to nic nie pomoże. Tak było 

od dłuższego już czasu, gdy tylko zostawali razem. On 

przychodził, prosił, płakał, a potem…. męczył go. I męczył 

go tak, jakby był bez serca, jakby już go nie kochał. 

 Po chwili napiętego wyczekiwania otworzył oczy. 

Ojciec ponownie się odezwał: 

 – Synku… 

 – Tatusiu – przerwał mu Łukasz – obiecałeś 

przecież… 

 – Tak, wiem. – Zapłakał. – Ale… ostatni raz… – 

Głos mu się załamywał. 

  – Obiecałeś… – powtórzył Łukasz, lecz tym razem 

słabo. Wiedział, że nie uniknie tego. 
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 – Synku, ja… wybacz mi… – wyjąkał i rozpłakał się 

na dobre. Wyglądał teraz żałośnie: przypominał człowieka, 

któremu przy narodzinach odebrano nadzieję i który nigdy 

nie poznał, co to szczęście. 

 Łukasz nadal leżał nieruchomo, bojąc się przerwać 

ciszę. Bał się. I nie tyle teraz bał się ojca, którego kochał i do 

którego czuł jednocześnie wstręt, ile bał się tego bólu, który 

miał nastąpić, był nieuchronny. 

 Nagle poczuł na sobie dłoń szukającą czegoś pod 

kołdrą; zdążył jeszcze tylko błagalnie powiedzieć: „Tatusiu, 

proszę…”, gdy poczuł jego ciało tuż obok siebie. W 

następnej chwili strach minął – istniał tylko przeszywający 

go od stóp do głowy ból; ból, który, tak mu się zdawało, 

trwa całe wieki i nigdy się nie skończy. Nie skończył się 

nawet wtedy, gdy już było po wszystkim, a on pozostał sam. 

Płakał. I długo nie mógł zasnąć, bo przy każdym ruchu ból 

przypominał mu o płaczu. I płakał długo w nocy, aż w końcu 

usnął z wyczerpania, i spał snem takim, jakim śpią dzieci: 

mocnym i niewinnym. 

 Następnego dnia rano, gdy pierwsze ostrza słońca 

przebiły się przez story i zaczęły nagrzewać pokój, Łukasz 

już nie spał. Czuł się źle i nie chciało mu się wstawać, 

zresztą nie musiał – była niedziela. Więc leżał w łóżku ze 

wzrokiem utkwionym w pustą ścianę i myślał: „Mamusiu, 

dlaczego cię nie ma… Tak bardzo boli… Dlaczego…” 

 W tym momencie rozległ się zgrzyt przekręcanego w 

zamku klucza. Ktoś otworzył wejściowe drzwi. Po chwili do 

pokoju weszła matka. 

 – Nareszcie jesteś! – Łukasz wyciągnął do niej 

spragnione jej ciepła dziecięce dłonie. 
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 – Stęskniłeś się za mamusią… – Podeszła do łóżka, 

usiadła i pocałowała go, a on wtulił się w nią. Po chwili 

powiedziała: – Czy ty czasem nie masz gorączki? – 

Przyłożyła rękę do jego czoła. – Niewyraźnie wyglądasz. 

 – Nic mi nie jest, to przejdzie – odrzekł i ponownie 

przytulił się do niej. 

 – Może. Ale lepiej jeszcze sobie trochę poleż, a ja 

tymczasem przygotuję śniadanie, dobrze? 

 – Uhm – skinął głową i opadł na poduszkę. 

Wstała i wyszła do przedpokoju. Po kilku chwilach 

całe mieszkanie wypełnił krzyk jej przerażenia, który 

natychmiast postawił Łukasza na nogi. W następnej 

sekundzie był już przy matce, która stojąc nieruchomo w 

drzwiach łazienki i nie mogąc wydobyć słowa, nieobecnie 

przyglądała się czemuś, co u Łukasza wywołało strumień 

trwożnych dreszczy i wzrost napięcia, po którym nastąpiło 

mimowolne osłabienie. Przed ich oczami, na wysokości 

lampy oświetleniowej, w paraliżującym, śmiertelnym 

bezruchu… 

 Było słonecznie, lecz mroźnie. W cmentarnym 

milczeniu zebrani stali otępiali i jakby obojętni, wsłuchani w 

głuchy odgłos miarowo pracujących łopat, nie wiedząc 

dlaczego ten, który ich tutaj zebrał, postanowił nagle odejść. 

Prócz Łukasza nie płakał nikt – przenikliwe zimno 

hamowało łzy. 
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Uśmiech szczęścia 

 

Uf!, zdążyłaś. Miałaś szczęście – dobiegłaś w 

ostatniej chwili. Jeszcze parę sekund, a autobus odjechałby 

bez ciebie. Więc jesteś szczęśliwa i uśmiechnięta. Rozdajesz 

uśmiechy nieznajomym ludziom w autobusie i zmierzasz na 

wolne miejsce. W trzecim rzędzie po prawej stronie, za 

plecami kierowcy. Siadasz przy oknie. Bardzo lubisz 

siedzieć przy nim. Od kiedy ojciec po raz pierwszy zabrał 

cię do miasta, do Haify, i posadził właśnie na miejscu obok 

okna, polubiłaś to miejsce szczególnie. Dawało ci ono 

możliwość intensywniejszego przeżywania podróży. 

Uwielbiałaś, jak świat na zewnątrz autobusu uciekał za 

ciebie, przesuwał się, jakbyś była na karuzeli. Potem 

odkryłaś ten sam efekt podczas jazdy pociągiem. Dlatego 

dzisiaj również wybrałaś miejsce przy oknie. Mimo że jesteś 

już dojrzałą kobietą, to nadal masz w sobie tamtą 

dziewczynkę. Co prawda wiesz już, że świat nie jest tak 

czysty i niewinny jak ci się kiedyś wydawało, lecz mimo to 

nadal wiele spraw postrzegasz oczami tamtej właśnie 

dziewczynki sprzed lat, dziewczynki, którą w sobie nosisz. 

W ten sposób ratujesz w sobie niewinność dziecka, na 

przekór życiu i otaczającego cię świata. Zapewne stąd twoje 

artystyczne zainteresowania i studia na wydziale 

architektury. 

Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla ciebie, 

dlatego jesteś niejako podwójnie szczęśliwa. Bo nie dosyć że 

jutro są twoje dwudzieste drugie urodziny, to na dodatek 

zdążyłaś na ostatni autobus i w domu będziesz przed 

czasem: dzień wcześniej niż wszyscy się ciebie spodziewają. 
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W ten sposób, myślisz, uda ci się zrobić niespodziankę. I 

mamie, której nie widziałaś już prawie rok, a za którą bardzo 

się stęskniłaś. I ojcu, którego, co prawda, widziałaś trzy 

miesiące temu, gdy całkiem niespodziewanie odwiedził cię 

w kampusie, ale za którym stęskniłaś się równie mocno jak 

za nią. Ale przede wszystkim chcesz zrobić największą 

niespodziankę braciszkowi, którego brakowało ci chyba 

najbardziej. Brakowało ci tego beztroskiego i zaraźliwego 

śmiechu. O!, nawet teraz na jego wspomnienie mimowolnie 

uśmiechnęłaś się do siebie. 

Autobus zatrzymuje się. Wsiadają kolejni podróżni. 

Jedna z kobiet przechodzi obok ciebie i zajmuje miejsce tuż 

za tobą. Nie zwracasz uwagi ani na nią, ani na innych 

podróżnych – zajęta jesteś swoimi myślami, które krążą 

teraz jak wolne ptaki nad krainą twojego dzieciństwa i 

bliskimi ci ludźmi. Jeszcze tego nie wiesz, ale oni również 

przygotowali dla ciebie niespodziankę – w końcu jutro są 

twoje urodziny! Więc cierpliwie teraz czekają na ciebie ze 

swoimi prezentami i uroczystym urodzinowym przyjęciem. 

Czekają i... i nigdy już się nie doczekają, a ty nigdy nie 

dowiesz się, jakie to były prezenty. Nikt z tego autobusu już 

nigdy niczego się nie dowie, nigdzie nie dojedzie, ponieważ 

on nigdy nie dotrze do celu swojej planowej podróży. Cel tej 

podróży został zmieniony. Przez tę kobietę za tobą. Gdybyś 

może na nią wcześniej spojrzała, może wówczas coś by cię 

tknęło, może wtedy wyczułabyś podskórnie – tą swoją 

kobiecą intuicją, że ta właśnie kobieta to niebezpieczeństwo, 

śmiertelne niebezpieczeństwo! Ale właściwie, czy to 

możliwe żeby to wiedzieć, wyczuć jakimkolwiek zmysłem? 

Niechęć i nienawiść tej Arabki jest dobrze skrywana. Ona 

wie, po co tutaj jest i jest zdeterminowana zrobić to, do 
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czego była w ostatnim czasie cierpliwie przygotowywana. 

Nic i nikt nie jest w stanie jej odciągnąć od zrobienia 

szaleńczego kroku, aby zostać kolejną żywą bombą, jeszcze 

jedną męczennicą w sprawie, której żadnej Bóg nie 

patronuje. Bo czyż jakikolwiek Bóg może popierać 

działania, które naznaczone są jadem nienawiści i 

szaleństwem zniszczenia? Przecież Bóg to zrozumienie i 

bezbrzeżne miłosierdzie, więc czy naprawdę może On 

patronować kultowi nienawiści i śmierci? Ale ta kobieta o 

tym nie myśli, nie chce tak myśleć – ta Arabka cierpi po 

utracie dwóch swoich synów! I to cierpienie ma tłumaczyć 

wszystkie jej działania.  

Wkrótce stanie się to, do czego była od dawna 

przygotowywana przez tych, którzy cynicznie i z 

premedytacją wykorzystują takich ludzi jak ona – 

zranionych i cierpiących, w rękach których są tylko 

bezwolnymi narzędziami do zabijania. Wkrótce ty i wszyscy 

twoi współtowarzysze podróży staną się ofiarami nienawiści 

tej kobiety; ona również jest tutaj ofiarą, tyle że swojego 

bólu i cierpienia. I tak już pozostanie. Na zawsze. Jak 

zatrzymany nagle kadr filmu. 

Uśmiechasz się jeszcze raz do swoich myśli. I jest to 

twój ostatni uśmiech. Za chwilę... 
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W bezmyślnym uśmiechu księżyca 

  

Jest późno. Na tyle późno, aby już dawno zrobić to, 

co większa część miasta – pójść spać. Oni jednak są bardzo 

dalecy od tego. Nawet gdyby teraz się położyli, żadne z nich 

dzisiejszej nocy nie zmrużyłoby spokojnie oka. Wiedzą o 

tym oboje. To coś, co nie pozwala im zasnąć, nadal uparcie 

tkwi pomiędzy nimi, jak cierń na głowie Chrystusa. Dlatego 

pragną pozbyć się tego ze wszystkich sił. Zdają sobie 

doskonale sprawę, że dopóki nie wyjaśnią sobie tego, ich 

życie – ich wspólne życie! – będzie niemożliwe. 

 Myśli: „I co ja mam ci powiedzieć, Adam? Co chcesz 

usłyszeć? Czego się spodziewasz? Że powiem, że żałuję? Że 

będę obwiniać siebie?, ciebie?” – mówi natomiast:  

– Tak bardzo się starałam, tak bardzo… – W kąciku 

jej prawego oka pojawia się łza, która wolno toczy się w dół, 

by po chwili zatrzymać się na kości policzkowej. 

 Jego twarzy nie widać. Siedzi ze spuszczoną głową i 

wpatruje się – a może nie – w swoje puste dłonie, które rażą 

swoją samotnością i bezradnością ruchów. Chciałby może 

nawet coś powiedzieć, lecz w jego umyśle panuje teraz 

chaos. Nadal więc milczy. 

– Czy to moja wina, że kocham cię bardziej niż… niż 

powinnam? – pyta bez przekonania ona. 

On wstaje, podchodzi do barku, nalewa sobie wódki 

do szklanki i dodaje trochę wody. Następnie przechodzi do 

okna, za którym księżyc, od chwili kiedy się pojawił, nadal 

tkwi uparcie w tym samym bezmyślnym uśmiechu. 

– Już dawno chciałem ci to powiedzieć, ale nigdy… – 

Pociąga łyk ze szklanki. – Ja… ja nie jestem twoim ojcem. 

Ewa patrzy na jego postać odwróconą do niej tyłem. 
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– Wiem. 

W tym momencie Adam odwraca się. Przez jakiś 

czas obserwują siebie nawzajem nieruchomym wzrokiem. 

– Wiesz? – W jego głosie słychać wyraźne 

zaskoczenie. 

– Powiedziała mi o tym pani Zofia. Tuż przed 

śmiercią. 

Przez krótką chwilę milczą oboje. 

– To niczego nie zmienia – przerywa ciszę on. 

– Mylisz się – nie daje za wygraną ona. 

– Czyżby? 

– Poczucie winy z powodu ostatniej nocy nie jest już 

takie jasne, wyraźne… 

– To nie powinno było mieć miejsca. Nie wiem jak… 

– Przestań! Kocham cię i ty mnie kochasz, i tylko to 

jest ważne, tylko to się naprawdę liczy. 

Adam opróżnia szklankę. Po chwili ponownie ją 

napełnia wódką i wodą, z wyraźnym przewagą tego 

pierwszego. 

– Jeżeli o to ci chodzi, to nie musisz się ze mną żenić. 

Niech zostanie tak, jak jest. 

– Nie. 

– Dlaczego? 

– Bo nie! – mówi twardo on. 

– Więc to prawda. 

– Słucham? 

– Jak ona jest? Ładna? Dużo lepsza ode mnie w 

łóżku? 

– Nie bądź wulgarna… 

– Ale musisz mnie zrozumieć – jestem jeszcze młoda 

i dopiero się uczę… 
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– Dosyć! 

– Sam wiesz, że gdybyś tylko chciał, mógłbyś mnie 

wiele nauczyć… 

– Przestań, do jasnej cholery! Zachowujesz się jak… 

jak dziwka. – Nerwowo pochłania połowę zawartości 

szklanki. 

– Bo jestem nią, jestem! Przez ciebie. Ale też chcę 

nią być. Dla ciebie. 

Nie wie, co powiedzieć. Co mógłby powiedzieć, żeby 

nie zabrzmiało głupio. Chciałby do niej podejść, objąć, 

przytulić, wie jednak, że nic by tym nie osiągnął, a cała 

dotychczasowa rozmowa niczego by wtedy nie dała. 

Podchodzi więc do okna, patrzy w noc, pije, i milczy. 

– Nie rozumiem – zaczyna po chwili ona. – Nie jesteś 

przecież moim ojcem, więc… 

– Daj już temu spokój. 

– Chcę wiedzieć. Czy to coś złego? A może ty mnie 

jednak nie kochasz? Ja tylko tak sobie ubzdurałam, że ty… – 

Robi pauzę, a po chwili dodaje: – A więc jednak… 

Adam odwraca się od okna. 

– Czy ty nie uważasz, że wymagasz ode mnie zbyt 

wiele? Jesteś młodą ładną dziewczyną… 

– Daruj sobie resztę – przerywa mu ona. – Znam ją. 

– Chcę ci tylko powiedzieć, że… Nie możemy być 

razem. Musisz to w końcu zrozumieć! Dla swojego dobra. 

Po tym, co się wydarzyło ostatniej nocy, nie mógłbym… 

– Ale, dlaczego? 

– Bo nie! – Rzuca szklanką o ścianę. – Nie, nie, nie! 

Czy ty naprawdę nic nie rozumiesz?! 

– Kocham cię. 

– Na miłość boską przestań! 
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– Kocham cię i ty mnie kochasz – wiem o tym. Przed 

tym ani się nie obronisz, ani nigdzie nie uciekniesz. I to ty 

musisz to w końcu zrozumieć – nie ja! – Przez chwilę patrzy 

na niego wyczekująco, ale nie mogąc doczekać się jego 

reakcji, przenosi wzrok na mokrą plamę na ścianie, po czym 

wychodzi z pokoju. 

Po chwili wraca ze zmiotką i szufelką i uprząta 

rozbite szkło. W międzyczasie on ponownie podchodzi do 

okna. Przez jakiś czas patrzy na księżyc, który nadal tkwi w 

bezmyślnym uśmiechu, po czym jego uwagę przykuwa na 

moment człowiek, samotnie idący ulicą w pustce nocy. 

– Zabiłem ich – mówi po chwili Adam. 

Ewa przerywa swoje zajęcie. 

– Słucham? – Przenosi na niego wzrok w ogóle nie 

rozumiejąc znaczenia jego słów. 

– Zabiłem twoich rodziców – powtarza spokojnie 

Adam. 

– O czym ty mówisz? – Konsternacja Ewy przybiera 

na sile. 

– Miałaś wtedy półtora roku… 

– Przestań – przerywa mu nagle. – Za dużo chyba 

wypiłeś. 

– Wracaliśmy z urodzin naszego znajomego. Ja 

prowadziłem. Byłem podpity, ale mimo to z całej trójki 

najbardziej trzeźwy… 

Stoi teraz bezradna, jakby nagle, niespodziewanie 

pozbawiono ją motywacji do dalszego życia. 

– Mówisz tak tylko, żeby… 

– Nie wiem, jak to się stało. Na drodze nie było 

żywej duszy. Gdy się ocknąłem twoi rodzice… Bałem się. 

Twój ojciec nie dawał żadnych oznak życia. Przesunąłem go 
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na miejsce kierowcy, a sam usiadłem obok samochodu. – 

Milknie. – Potem sprawy tak się potoczyły, że razem z Anną 

adoptowaliśmy ciebie. 

– Dlaczego mi to mówisz? 

– Uważam, że powinienem to zrobić. 

– I co, jesteś zadowolony? Usatysfakcjonowany? 

Odzyskałeś spokój sumienia, jeżeli tego szukałeś? 

– Już dawno chciałem… zamierzałem… – Głos mu 

się rwie, a w głowie słowa nie bardzo chcą ułożyć się w 

jasną i klarowną całość. – Musiałem to zrobić – nagle 

kończy i milknie. 

– Nie, nic nie musiałeś! Chodziło ci tylko o tanią 

sprzedaż swojego niepokoju, swojej niepewności i udręki. 

Ale ja ci nie wierzę. Nie wierzę, słyszysz?! Powiedziałeś to 

tylko dlatego, żebym cię znienawidziła. Mylisz się jednak, to 

nic nie pomoże. Bo mnie kochasz. Może  inaczej niż byś 

chciał, niż byś tego pragnął, ale prawda jest taka, że mnie 

kochasz jak mężczyzna. I tego właśnie boisz się najbardziej, 

i chyba też wstydzisz. Ale wiedz, że ja nie mam kompleksu 

jakiejś pieprzonej Elektry i niczego się nie wstydzę. I nie 

żałuję. Niczego! 

– Chciałem ci tylko powiedzieć, że… – Nie chce jej 

tego mówić, ale czuje i wie że musi, że innej możliwości nie 

ma. Bo chociaż to, co powiedziała jest prawdą, to jednak 

tylko cząstkową. Jego strach bowiem nie bierze się jedynie z 

faktu presji środowiska: „Co powiedzą inni”, lecz również z 

tego, że ona go porzuci. Nie teraz, nie dzisiaj, ale zrobi to 

wcześniej czy później. Kiedyś. Odejdzie, gdy tylko zauważy, 

dostrzeże jego wiek, spostrzeże tę różnicę jaka ich dzieli, a 

której nic nie może w żaden sposób pokonać – nawet 

najgłębsze uczucie. Dlatego mówi, musi to powiedzieć: – 
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Wiem, że to niczego już nie zmieni, ale wiedz, że żałuję 

tego, co się stało. Żałuję tym bardziej nie tylko dlatego, że 

nie kocham cię w taki sposób jak mówisz, ale dlatego, że nie 

miało to najmniejszego sensu. 

Jego słowa spadają na nią tak nagle, bez żadnego 

ostrzeżenia, jak trzęsienie ziemi na miejsce nie znające od 

początku swego istnienia żadnej klęski czy choroby, miejsce, 

które było krainą niewyobrażalnej wręcz szczęśliwości. I tak 

jak jego mieszkańcy nie wierzą w to, co się stało, tak i ona 

nie wierzy w to, co teraz słyszy. Nie chce wierzyć. Czuje się 

tak, jakby mimo całej swojej organicznej niechęci i wstrętu, 

ktoś siłą umieścił ją na karuzeli bez prawa zejścia z niej. Z 

dłoni wypada jej zmiotka z szufelką, a ona bezwiednie opada 

na stojący obok fotel. W głowie ma jeden wielki wir. On 

mówi coś jeszcze, lecz ona już go nie słucha, nie chce 

słuchać. Czuje jego strach. Wie, że on kłamie, że 

powiedziałby dużo więcej, żeby go tylko znienawidziła, a 

mimo to jest dziwnie bezsilna. Głęboko jednak wierzy, że 

wkrótce ten koszmar się skończy, minie, bo jest 

nieprawdziwy. Jakby pochodził ze snu człowieka w 

malignie. Potrzeba tylko odrobiny czasu i cierpliwości. 

Wówczas wszystko się wyjaśni. Bo miłość – jej miłość, 

mimo że pierwsza, to już nie naiwna, ale dojrzała, szczera, 

prawdziwa. A ta silniejsza jest od wszystkiego – od jego 

niechęci również. Zresztą, ta niechęć też nie jest prawdziwa 

– wie o tym. „Najlepiej byłoby się teraz rozpłakać – myśli. – 

To przyniesie mi ulgę”. Lecz nie robi tego, wie, że musi być 

silna – szczególnie teraz, wbrew wszystkiemu. A łzy, to nie 

tylko bezsilność i niemoc, to także słabość, a ta jest ostatnią 

rzeczą, którą chciałaby się z kimkolwiek dzielić – również z 

nim. Więc nie płacze. Siedzi nieruchomo w fotelu i milczy. 



210 

 

Nie odzywa się nawet wtedy, gdy on wolno przemierza 

pokój, przechodzi obok niej i wychodzi. Nie porusza się 

również wówczas, gdy dochodzi do niej odgłos zamykanych 

drzwi, a potem, zza okna, praca silnika jego samochodu. Po 

chwili, gdy odjeżdża, ona nadal siedzi nieruchomo w fotelu, 

jakby jeszcze nie była martwą naturą, ale jakby już utraciła 

zewnętrzne  cechy życia – jego tchnienie. Siedzi zastygła w 

swojej pozie, niczym księżyc odwiecznie tkwiący za oknem 

w swoim niezmiennie bezmyślnym uśmiechu. Tak samo jak 

on odległa i milcząca. 
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W dworcowym barze 

 

Odrażający pisk kół, nieprzyjemne smagnięcia 

powietrza po twarzach wyczekujących na peronie ludzi i 

pociąg stanął. Po chwili z jego nozdrzy wypłynął tłum ludzi, 

niczym włosy z głowy Gorgony, który łącząc się w jedną 

zbitą masę, skierował się po schodach do tunelu. 

Michał szedł wolno, zamyślony. W momencie gdy 

dotarł do końca tunelu, skręcił w lewo i po starych, dobrze 

pamiętających jeszcze przedwojenne czasy schodach, wszedł 

na ich szczyt. Wkrótce minął budkę z gazetami, a następnie 

zatrzymał się przed dworcowym barem. Wszedł do środka. 

Wewnątrz panował gwar. Przyjezdni stali oparci przy 

wysokich, nienaturalne prostokątnych stolikach. Jedni pili 

podłą herbatę, inni lurowatą kawę i obojętnym, nic nie 

wyrażającym wzrokiem obserwowali tych, którzy wchodzili 

i wychodzili z pomieszczenia, a także tych, którzy 

pochłonięci jedzeniem zdawali się nikim i niczym nie 

interesować – oprócz oczywiście własnego pokarmu. Pośród 

nich swoje gniazdko znaleźli miejscowi bezdomni. 

Michał zapłacił za herbatę i zajął miejsce przy stoliku 

w kącie sali. Przy jego nodze położył plecak. W bliskiej 

odległości od niego, na posadzce, przy swoim tobołku 

drzemała kobieta. Wyglądała na starą, ale jej wiek był tak 

naprawdę trudny do określenia i stanowił dużą niewiadomą. 

Okutana była w jakieś brudne, postrzępione łachmany, które 

przepasała grubym sznurkiem. Obok niej, opierając się o 

parapet okna, stał zmęczony życiem mężczyzna. Jego wiek 

również był trudny do oszacowania. Na oko mógł być 

starszy od niej, młodszy, jak równie dobrze mógł być jej 

rówieśnikiem. Na sobie miał błyszczącą od brudu i 
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porozrywaną w kilku miejscach marynarkę. Jego twarz nie 

wzbudzała zaufania. I nawet nie o to chodzi, że pokryta była 

zmarszczkami – bo to niejako normalne, gdy się weźmie pod 

uwagę dwie rzeczy: naturalny upływ czasu, a także tryb 

życia jej właściciela, rzecz w tym, że ona wyglądała tak, 

jakby w dalekiej przeszłości dostała się pod skalpel chirurga-

sadysty. 

– Uwaga, uwaga! Pociąg do… – dobiegło z zewnątrz. 

Nikt jednak nie zareagował, jakby ten głos do nikogo nie 

dotarł, nikogo nie obchodził. Wszyscy zachowali obojętność, 

nadal niewzruszenie zajęci swoimi sprawami. 

Michał pił herbatę małymi łykami, ukradkiem 

obserwując jedzącego przed nim człowieka, który 

bezmyślnie łypiąc nerwowo wzrokiem od lewa do prawa, od 

prawa do lewa, w pewnym momencie „przyłapał” Michała 

na podglądaniu go. Nie wiadomo dlaczego, ale wpadł w 

zakłopotanie. Jakby czuł się winny temu, że ktoś mu się 

przygląda. Na efekty nie trzeba było długo czekać – szybko 

wyszedł z baru nie dokończywszy jedzenia. W następnej 

chwili do opuszczonego stolika podeszła stara kobieta z 

podłogi, która, jak się okazało, wcale nie drzemała, a jedynie 

spod półprzymkniętych powiek bacznie obserwowała 

otoczenie. 

Po krótkim węszeniu pozostałości, dopiła resztę z 

pozostawionego garnuszka, wyjęła z kieszeni brudny worek 

foliowy, w którym wylądowały resztki z talerza i ruszyła 

przed siebie. Przeszła, niczym królowa, miedzy kilkoma 

stolikami, na których znajdowały się półmiski z 

niedokończonym jedzeniem i kilka razy powtórzyła tę samą 

czynność z torebką foliową, która w szybkim tempie 

zapełniła się do połowy. Spojrzała na nią i nagle jej twarz 
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pojaśniała w uśmiechu. Może kiedyś, kiedy była młoda, był 

on czarujący, dzisiaj nic z niego nie pozostało – nawet 

wspomnienie: dziąsła pozbawione były zębów, a ona sama 

była odrażająca i odpychająca. 

Woreczek z łupem schowała do kieszeni, po czym 

skierowała się w stronę Michała. Gdy znalazła się obok, 

powiedziała, sepleniąc: 

– Panocku, moze chce pan do buzi? Ząbków ni mam, 

sybko pójdzie. 

Michał przecząco pokręcił głową. 

– Tanio police… – Spojrzała na Michała niemal 

błagalnie. 

Michał odwrócił się do kobiety plecami, zabrał 

garnuszek z herbatą i przeszedł dwa stoliki dalej. 

Kobieta odeszła w stronę swojego towarzysza doli i 

niedoli, na wcześniej zajmowane miejsce, po drodze 

roznosząc wokół siebie przykry zapach. Był na tyle silnie 

mdły, że aż dławił. Dlatego jedni podróżni odwracali głowy, 

inni udawali, że nic takiego się nie dzieje. Jednak po 

twarzach widać było ich rozpaczliwe próby wstrzymania 

oddechu. 

Michał spojrzał na zegar ścienny wiszący nad 

wejściowymi drzwiami: była dwudziesta czternaście. W tym 

właśnie momencie do baru wszedł mężczyzna. Był średniego 

wzrostu, około stu siedemdziesięciu centymetrów, sylwetkę 

miał szczupłą, co nadawało jego postaci pozór 

młodzieńczości. Młody jednak nie był. Twarz miał ogorzałą 

od słońca i wiatru, pokrytą kilkudniowym zarostem, spod 

którego wyraźnie przebijała blizna, umiejscowiona 

pomiędzy jego prawym uchem a brzegiem ust. Oczy miał 

przekrwione – może z niewyspania, może ze zmęczenia, a 
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może po przepiciu, czy w ogóle z powodu jakiejś choroby. 

Pod nimi opadała zwiotczała skóra, przypominająca swoim 

wyglądem zmięte prześcieradło. Włosy miał gęste, czarne, 

zaczesane do góry. W lewej dłoni trzymał zwiniętą do 

polowy, prawie pustą siatkę ze śliskiego materiału. Uważnie 

rozejrzał się dokoła, jakby kogoś szukał, po czym 

zdecydowanie ruszył przed siebie. Po chwili doszedł do 

stolika Michała, następnie wyjął z siatki gazetę, z 

wewnętrznej kieszeni marynarki wyciągnął długopis, po 

czym, oparłszy się o brzeg stolika, jak gdyby nigdy nic 

zaczął rozwiązywać krzyżówkę. 

Michał przez krótką chwilkę przyglądał się 

intruzowi, następnie przeniósł wzrok na starą pomywaczkę, 

zbierająca ze stolików naczynia, które układała chaotycznie 

na metalowym wózku. Nagle jego uwagę przykuło troje 

ludzi: dwóch mężczyzn i kobieta. Jeden z nich coś mówił, 

namiętnie gestykulując przy tym rękami, co miało 

prawdopodobnie wzmóc przekaz jego myśli. Ci natomiast w 

milczeniu słuchali jego słów, jak świnie grzmotów. 

– Jasiu, znasz już Brygidkę i to dobrze, że tak 

powiem, na wylot. – Mężczyzna w pomiętym płaszczu 

wskazał na kobietę stojącą obok, której głowa niewiele 

wystawała ponad blat stolika. – Ożenię się z nią. To moja 

dziewczyna, moja Brigitte Bardot! Wiem, że ją miałeś. Ale 

nie martw się, ciebie też zaproszę na ślubną imprezę. Żebyś 

nie myślał, że chowam jakąś urazę do ciebie. Było – minęło. 

Kobieta ubrana była w jasno-popielatą kurtkę, która 

sięgała jej do pasa; spodnie z materiału były rozszerzane u 

dołu, na nogach natomiast miała tandetne obuwie na 

koturnie; przez ramię zwisała jej przewieszona brązowa 

torebka. Stała  chwiejnie i aby nie upaść, kurczowo trzymała 
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się blatu stolika i debilowatym wzrokiem wpatrywała się w 

swego sąsiada tak, jakby widziała go po raz pierwszy w 

życiu. Na jej twarzy cyklicznie pojawiał się dziwny grymas, 

jakby brała udział w jakimś konkursie niekontrolowanych 

pijackich udziwnień oblicz. 

– Tak, ożenię się i… – Niespodziewanie czknął i 

zaraz dał: – Mówiłeś coś? 

– Nie, nic. – Odezwał się po raz pierwszy młody 

człowiek – Ale to dobrze, że tak zrobisz. Pasujecie do siebie. 

– Oczywiście – zgodził się z nim ochoczo kompan. – 

Dlatego się z nią ożenię. 

Młody człowiek pokiwał ze zrozumieniem głową, 

uniósł w górę ceramiczny garnuszek i powiedział: 

– Wasze zdrowie! – Wypił wszystko, co znajdowało 

się wewnątrz kubka, po czym otarł usta rękawem dżinsowej 

kartki. 

Z zewnątrz ponownie dobiegł głos spikerki: „Uwaga! 

Uwaga! Pociąg do…” – i zanim wybrzmiały następne słowa 

zapowiedzi część podróżnych zaczęła opuszczać bar. W 

pomieszczeniu na moment zrobiło się przestronniej i jakby 

trochę ciszej. 

Michał wyjął z plecaka kanapkę i zaczął jeść. Po 

chwili do środka weszło dwóch milicjantów. Wzięli po 

herbacie i zajęli miejsce na wprost Michała trzy stoliki od 

niego. Byli bardzo młodzi i odnosiło się nieodparte 

wrażenie, że to, kogo reprezentują, dodaje im w jakiś 

magiczny wręcz sposób pewności siebie – zbyt dużej, jak na 

ich wiek. 

– No popatrz, co się dzieje? – powiedział młody 

człowiek do swojego towarzysza. – Niebieskie ptactwo 

zgłodniało i się opierdala, zamiast uczciwie pracować. – 
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Uśmiechnął się, ale uśmiech ten nie należał do 

mimowolnych i beztroskich. Był wymuszony i nienaturalny. 

Było w nim coś, co już na pierwszy rzut oka budziło grozę, 

odstraszało i ostrzegało przed nieokreślonym jeszcze 

niebezpieczeństwem. Jego oczy wzbudzały lęk i obawę 

przed czymś złym i niegodziwym. – I zawsze, kurwa, 

parkami. Jak jakieś pieprzone pedryle – dodał nienawistnie. 

– Brakuje tylko, żeby się jeszcze trzymali za rączki, kurwa! 

– A mam ich gdzieś… – odparł obojętnie mężczyzna 

w płaszczu. – Pieprzyć tę psiarnię. – Dopił resztę z 

garnuszka, oparł głowę na dłoni i przez pewien czas 

obojętnie wpatrywał się w jakiś odległy punkt przed sobą. Po 

chwili, jakby rażony genialną myślą na miarę odkrycia 

stulecia, powiedział: – Wy tutaj zostańcie, a ja skołuję 

jeszcze jakąś flaszkę, bo ta – klepnął ręką w kieszeń płaszcza 

– prawie już wyschła. 

Młody potakująco kiwnął głową na znak zgody, 

wysączył resztkę wódki z garnuszka i mętny wzrokiem 

odprowadził swojego kompana do wyjścia; następnie 

przeniósł tępe spojrzenie na kobietę, przechylił się ponad 

blatem w jej stronę i coś powiedział. Nie zareagowała, jakby 

nic do niej nie docierało. Była w stanie, który mówił, że 

teraz nie ma jej tutaj, że przebywa w tym momencie w 

jakiejś dalekiej podróży i że szybko raczej z niej nie wróci. 

Lewitowała gdzieś wysoko, w świecie beztroski i 

zapomnienia. Chwilowego, co prawda, ale wszystko 

wskazywało na to, że niezwykle odległego. 

Mundurowi dopili swoją herbatę, a następnie 

niespiesznie opuścili bar. 

Michał skończył jeść, zrobił jeszcze dwa krótkie łyki 

czegoś, co zostało tutaj na wyrost nazwane herbatą, i 
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powędrował za milicjantami. W chwili gdy wychodził, z 

boku dobiegło do jego uszu głuche uderzenie. Wolno 

skierował wzrok na jego źródło. Przy stoliku młodego 

mężczyzny nie było kobiety. Oczy wszystkich obecnych 

zwrócone były w jednym kierunku: podłogi. Na lastrykowej 

posadzce nieruchomo, niczym sparaliżowana, leżała przyszła 

towarzyszka życia mężczyzny w płaszczu. Ktoś w barze 

krzyknął aby wezwać pogotowie, ktoś gdzieś wybiegł, ktoś 

inny próbował pochylić się nad leżącą, ale natychmiast 

odstąpił od tego zamiaru, rażony jej zapachem. Michał 

wyszedł na zewnątrz i zanurzył się w mrok wczesnego 

wieczoru. Szedł wolno, kierując się w stronę dobrze znanego 

sobie miejsca. Do dziewiątej brakowało około piętnastu 

minut, a on był zmęczony i myślał w tym momencie tylko o 

jednym – ciepłej kąpieli i długim, niczym niezmąconym 

odpoczynku w samotności. Odpoczynku nie skażonym 

niczyją obecnością. 
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W jakiś czas po 
 

Mimo późnej zimowej pory po śniegu nie było nawet 

śladu, a słońce nadal uparcie i niezachwianie tkwiło wysoko 

na firmamencie, bezlitośnie gnębiąc swoim ukropem i tak 

już dostatecznie wysuszoną i sponiewieraną ziemię. Było 

cicho i bezpiecznie, jeżeli w ogóle niebezpieczeństwo może 

być tam, gdzie nie ma życia. W takim miejscu 

niebezpieczeństwo po prostu nie istnieje, niczego bowiem 

nie dotyczy. W takim miejscu zieje przygnębiającą pustką i 

absolutną martwotą. 

Już dawno stracił rachubę czasu. Nie wiedział, jak 

długo jest w drodze i ile przebył – to zresztą było najmniej 

ważne. Nie wiedział również, gdzie zmierza. Wiedział tylko 

tyle, że jadł ostatnio bardzo dawno i że jest wyczerpany. 

Głód i słońce, słońce i głód – to były dwie rzeczy, które 

towarzyszyły mu nieprzerwanie od początku w jego 

wędrówce donikąd. Dlatego z każdym krokiem zmęczenie w 

nim się wzmagało coraz bardziej. Jego ciało, narażone na 

ustawiczne i nie słabnące ani na chwilę działanie promieni 

słonecznych, było nie tyle opalone, ile już spalone niemalże 

na smołę, a resztki ubrania, które zapewne było kiedyś jego 

częścią składową, chroniło go i w jakiś sposób określało, 

teraz, postrzępione i brudne, wisiało na nim, jak na kukle 

umieszczonej w szczerym polu, mając jedynie na celu 

odstraszanie zgłodniałego ptactwa. Mimo całego koszmaru, 

jaki przeżywał i który go otaczał, wytrwale kroczył dalej. I 

chociaż coraz częściej i intensywniej myślał o odpoczynku, 

wiedział, że dopóki nie znajdzie czegoś, co by dawało 

jakiekolwiek schronienie przed potwornym żarem lejącym 

się z nieba, nie znajdzie choćby najmniejszego skrawka 
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cienia, nie może się zatrzymać, przystanąć choćby na 

najkrótszą chwilę. Odpoczynek bowiem w tym miejscu 

oznaczał jedno: śmierć, taką samą jak wszystkiego dookoła, 

powolną i okrutną. A gdyby ktoś, kto żył na tych obszarach 

całkiem jeszcze niedawno, znalazł się w tych stronach w tym 

momencie, nie rozpoznałby ich. I gdyby ktoś mu 

uświadomił, gdzie się znajduje, to nie tylko że nie 

uwierzyłby, ale wręcz doznałby szoku – tak głęboka i 

tragiczna to była zmiana. Wszystko dookoła wyglądało jak 

jedno bezbrzeżne wypalone do końca ognisko. Bezbrzeżne, 

bo nie tylko ten obszar tak wyglądał, wyglądała tak niemal 

cała półkula ziemi, której słońce nie opuszczało ani na 

chwilę, będąc jej najwierniejszym towarzyszem. Z kolei 

kompanem drugiej części była nigdy nie kończąca się noc. 

Noc i jej chłód. I jeżeli na tej półkuli życia nie było w ogóle, 

to na tej pierwszej, na której on się właśnie znajdował, 

można było spotkać jeszcze takie fragmenty, gdzie zmiany 

nie były ostateczne. Fragmenty te świadczyły o przeszłości, 

o tym, czym było jeszcze do niedawna życie! I właśnie te 

oazy życia pośród totalnej śmierci, mimo że nie było ich tak 

wiele, wzniecały nadzieję i wiarę, dawały siłę i obietnicę 

przetrwania. Dlatego nadal uparcie szedł przed siebie łudząc 

się, że w końcu kiedyś dojdzie do takiego miejsca, w którym 

znajdzie schronienie i… i właśnie dzięki temu przetrwa. 

Będzie żył! 

Gdy w pewnym momencie ujrzał przed sobą na 

horyzoncie ciemną plamę,  początkowo nie wierzył, że to 

może być właśnie to. Myślał, że to kolejna fatamorgana, 

której ulegał coraz częściej, a która przyciągała go do siebie 

niczym głos homerowskich syren, by już w następnej chwili 

rozpłynąć się w powietrzu, wywołując w nim skrajne 
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uczucia, balansujące na pograniczu szaleństwa. Tym razem 

jednak nie było to przywidzenie, a każdy następny krok 

coraz bardziej i mocniej utwierdzał go w tym przekonaniu. I 

kiedy w końcu dotarł do tego miejsca, przekonał się z 

nieskrywaną radością, że naprawdę ma przed sobą jedno z 

tych nielicznych źródeł życia, które prawdopodobnie dzięki 

występującym tutaj wodom gruntowym nie uschło, nie 

wtopiło się w otoczenie, ale wyodrębniło z niego, 

zachowując tym samym niewyraźny obraz tego, co było, a 

co zostało pewnego dnia zniszczone. 

Ostatnie metry były najgorsze. Pokonał je, czołgając 

się bezgranicznie wyczerpany niczym ociężały płaz. 

Wiedział, że po raz kolejny udało mu się – wymknął się 

śmierci. Osiągnął w końcu to, w co już od dłuższego czasu 

zaczął powątpiewać: żył! A miejsce, w którym się znalazł, 

dawało obietnicę przedłużenia tego życia. 

Przez jakiś czas leżał nieruchomo, wdychając zapach 

trawy. I chociaż nie była soczyście zielona i świeża, jak za 

dawnych lat, to teraz bezgranicznie się nią upajał. Była ona 

bowiem w tym momencie dla niego najpiękniejszą trawą, 

jaką kiedykolwiek widział. Następnie, nie odrywając od niej 

twarzy, począł skubać ją zębami i wolno przeżuwać. Może 

nie było to w tym momencie pożywienie o jakim marzył, ale 

na pewno było najlepsze, na jakie mógł sobie w tych 

okolicznościach pozwolić, tym bardziej, że innego wyboru 

nie miał – cała biosfera umierała. Świat, dawniej kwitnący i 

pulsujący różnorodnością form życia, teraz konał i to konał 

na jego oczach. 

Bardziej czuł niż wiedział, łudził się, że nie jest sam, 

że gdzieś na pewno są inni ludzie, którzy też przetrwali, 

tylko jak dotąd w tej swojej samotnej tułaczce nikogo 
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jeszcze nie spotkał. Wierzył jednak, chciał wierzyć!, że tak 

właśnie jest. Myślał: Jeżeli ja nadal żyję, to dlaczego nie 

miałby się uratować ktoś jeszcze. To, że nikogo do tej pory 

nie spotkałem, o niczym jeszcze nie świadczy, niczego 

definitywnie nie przesądza. Po prostu nie dotarłem jeszcze 

do tego miejsca, a może nawet miejsc, w których życie 

jednak przetrwało. Może w innej, zmienionej formie, ale jest, 

istnieje, musi istnieć! I była to prawda – prawda o tyle, że 

faktycznie nie dotarł jeszcze wszędzie, nie sprawdził, nie 

przekonał się naocznie. Zresztą, o innym rozwiązaniu wolał 

nie myśleć. Sam jeden na ziemi!? – taka myśl była zabójcza i 

nie do przyjęcia. Takie myśli definitywnie odrzucał! Bo 

gdyby okazało się to prawdą, to… to dalsze trwanie byłoby 

nie tylko beznadziejne, ale, co najgorsze, również 

bezsensowne. Taka ewentualność była dla niego po prostu 

nie do zaakceptowania. Takiej prawdy nie chciał! 

Gdy w końcu zaspokoił pierwszy głód, słońce znowu 

przypomniało mu o sobie dręczącym żarem. Co prawda nie 

było to wymarzone miejsce na schronienie przed nim, to 

jednak dwa nieopodal rosnące gęste krzewy, stwarzały taką 

możliwość. Podczołgał się w ich kierunku. Nie zdążył się 

jeszcze wygodnie pośród nich ułożyć, gdy niespodziewanie 

coś się poruszyło, a w następnej chwili jego oczom ukazała 

się ona. Tak, to była żywa istota – z krwi i kości! Włosy 

miała długie, ciemne, jednak nie wiadomo czy taki był ich 

kolor naturalny, czy też to brud bardziej o tym decydował – 

pozlepiane były bowiem ze sobą, tworząc nieforemne 

„warkoczyki”. Była szczupłej budowy, a jej ciało, tak jak i u 

niego, tylko fragmentami pokrywały strzępki czegoś, co 

kiedyś było ubraniem. Oczy miała duże i wystraszone. Przez 
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jakiś czas wpatrywali się w siebie w milczeniu, jakby się ze 

sobą oswajali, po czym w końcu pierwszy odezwał się on. 

– Więc nie sam – powiedział nawet nie tyle do niej, 

ile bardziej do siebie, jakby chciał sam siebie dodatkowo 

utwierdzić w tym, co zobaczył; że to, co się przed nim 

znajdowało, to wcale nie kolejny omam, ale człowiek – taki 

sam jak on! Wewnątrz czuł pęczniejącą radość, a w oczach 

zalśniły mu łzy. Chciał jeszcze coś powiedzieć, ale 

wzruszenie uwięziło mu słowa w gardle. Wyciągnął rękę i 

dotknął ją, jakby jeszcze nie wierzył, że to, co widzi, to 

prawda. Że oto ma przed sobą żywe spełnienie nadziei – 

drugiego człowieka, kobietę! 

Teraz i ona, jeszcze nieśmiało, ale już nie tak 

bojaźliwie jak na początku, pozbawiona pierwotnego 

przerażenia, delikatnie otarła mu dłonią łzę z policzka, a w 

następnej chwili ich dłonie spotkały się ze sobą i splotły. 

Trwali tak jakiś czas w ciszy na wyciągnięcie dłoni, 

nasycając się nawzajem swoim widokiem, gdy z kolei 

przemówiła ona: 

– Już traciłam nadzieję… – Nagle urwała, a po 

dłuższej chwili dodała: – Czyż to nie cud? Tyle szczęścia… 

Tyle… – Płakała, a łzy na jej twarzy tworzyły teraz 

bezgłośny wodospad. 

Przybliżył się do niej i objął ją. 

– Tak, to prawdziwy cud – powiedział, a ona wtuliła 

się w niego bez strachu, ufna teraz i pewna bezpieczeństwa 

schronienia, jakim stały się jego ramiona. Może już nie tak 

silne jak dawniej, ale nadal męskie. Ludzkie. 
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W obliczu śmierci 

 

Było tak, że najpierw nie zwracał na nią żadnej 

uwagi. Nic. Kompletna, całkowita obojętność. Była, istniała, 

ale równie dobrze mogłoby jej nie być – to nie miało dla 

niego najmniejszego znaczenia. Mijali się, przechodzili obok 

siebie i nic, arktyczny chłód. Taki był początek, a początki, 

jak chyba wszyscy dobrze wiedzą, niemal z reguły są 

niepozorne, banalne i identyczne pod każdą długością i 

szerokością geograficzną świata. W ich przypadku nie było 

inaczej. Regule więc stało się zadość. Regule, która zaczęła 

się tak oto. 

Jest ranek. Szary, dżdżysty. Ona, jak zwykle niemal 

od dziesięciu lat, wstając, wykonuje te same czynności: 

najpierw włącza radio, idzie do łazienki, następnie ubiera 

się, wypija ciepłą herbatę przed wyjściem, potem wsiada do 

swojej czerwonej Toyoty Yaris, zaparkowanej pod blokiem, 

i po kilkunastu minutach jest w pracy, gdzie dzień 

rozpoczyna się już na dobre. Tym razem jednak w ten rytm 

monotonnych czynności wkrada się pewna niespodzianka. 

Ale po kolei. 

W tym momencie wyjeżdża spomiędzy bloków i 

skręca w główną ulicę. Przejeżdża właśnie obok przystanku 

autobusowego, gdy nagle hamuje i zjeżdża w autobusową 

zatoczkę. 

– Podrzucić pana? – pyta przez uchyloną szybkę. 

Cisza. Mimo że na przystanku znajduje się 

kilkanaście osób, nikt nie odpowiada. Naciska klakson. 

Mężczyzna, stojący najbliżej krawężnika, pogrążony 

niemalże, zdawać by się mogło, w sposób ostateczny w 

lekturze porannej prasy, przerażony wypuszcza gazetę z rąk. 
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Zdezorientowany patrzy to na opadającą na chodnik gazetę, 

to na intruza za kierownicą, który bezczelnie wparował w 

jego poranny spokój. 

– Przepraszam. Pytałam, czy gdzieś pana podrzucić. 

Na jego twarzy przerażenie ustąpiło teraz miejsca 

zaskoczeniu. Myśli: Czego ona ode mnie chce? Znam ją? 

Twarz taka jakby jakaś… 

– Więc podrzucić pana czy nie? – ponawia swoją 

propozycję coraz bardziej zniecierpliwiona. – Nie mogę tutaj 

za długo stać. 

Nie wie jak to się dzieje, ale, o dziwo, decyduje się 

skorzystać z niespodziewanego zaproszenia. Zbiera jeszcze 

w pośpiechu gazetę z trotuaru i w następnej chwili sadowi 

się obok niej – sprawczyni porannej niespodzianki, po czym 

samochód rusza. 

– Przepraszam – mówi ona. 

– Słucham? 

– Chyba pana wystraszyłam tym klaksonem. 

Przepraszam. 

– Nic się nie stało. Ten artykuł i tak nie był ciekawy. 

To ją rozbawia: śmieje się. 

Patrzy na nią. Zastanawia się, skąd ją zna i nie może 

sobie przypomnieć. Może z pracy? – myśli. – Tak, na pewno. 

Tam tyle ludzi codziennie się przewija, że nie sposób 

zapamiętać choćby dziesiątej ich części. Tym bardziej że, tak 

po prawdzie, to wcale nie należy do jakoś szczególnie 

olśniewających swoją urodą. Ot, jeszcze jedna przeciętna 

dziewczyna. Tysiące takich – mogłem jej nie zauważyć! 

Zresztą, ona pierwsza mnie zaczepiła, a to znaczy, że lepiej 

mnie kojarzy. 
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Czuje jego badawczy wzrok na sobie. Nie, nie to, że 

tego nie lubi czy jej to w jakiś szczególny sposób 

przeszkadza, niemniej nie chce tego, czuje się w jakiś 

niewytłumaczalny sposób skrępowana. Pyta więc: 

– Gdzie chce pan wysiąść? 

A jednak nie z pracy – konstatuje w myślach. – Więc 

skąd? – zastanawia się, a mówi: 

– Pracuję w Urzędzie Miejskim. 

– W takim razie zatrzymam się na IX Wieków. 

– Świetnie. 

Jakiś czas jadą w milczeniu. 

– Niech pan tak intensywnie nie myśli – nagle w 

ciszę wkradają się jej słowa. 

– Proszę? 

– Może pan przecież zapytać, po co się tak męczyć. 

– Nie rozumiem… 

– Naturalnie. Na dodatek udaje pan jeszcze 

zaskoczonego. – Obrzuca go krótkim spojrzeniem. – Więc 

kim jestem, czy skąd pana znam? 

On nie odpowiada, więc ona ciągnie dalej. 

– Zresztą, obie te rzeczy się łączą: jesteśmy 

sąsiadami. 

Nadal nie reaguje. 

– Mieszkam w tym samym bloku. Tyle że ja dwa 

piętra wyżej – na czwartym. 

– Czwartym – powtarza, i nie wiadomo, czy nie ma 

nic do powiedzenia, czy też jest jakoś szczególnie 

rozczarowany. Po chwili jednak dodaje: – Pani twarz wydała 

mi się znajoma. Przez chwilę myślałem nawet, że może z 

pracy, ale… – Zawiesza na moment głos, a po chwili dodaje 

jakby olśniony nagłą myślą: – Więc jesteśmy sąsiadami! 
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– Tak. Od przeszło półtora roku. 

– Półtora roku!? – patrzy na nią z niedowierzaniem. 

– Tyle tutaj mieszkam. To mieszkanie zakładowe. 

– Ach tak – wydusza z siebie z pewnym 

zakłopotaniem i milknie. Myśli: Półtora roku, a ja mówię, że 

twarz jakby znajoma. Musiałem chyba zgłupieć! Pewnie ma 

mnie za ciężkiego durnia. I słusznie, ma rację – jestem 

durniem! Lepiej było w ogóle się nie odzywać niż… Chociaż, 

z drugiej strony, to w końcu nie moja wina, że ona wygląda 

tak… banalnie. Człowieku, co ty chcesz od jej wyglądu? Nie 

jest w twoim typie – w porządku, ale nie szukaj dla siebie 

teraz na siłę usprawiedliwienia. Nawet nie potrafisz 

przyznać się przed samym sobą, że dałeś plamę. Nie, to 

znaczy tak – popełniłem gafę, to prawda, ale ona przecież 

nie należy do kobiet, które od razu wpadają w oko i człowiek 

dla takiej z miejsca głupieje. Oczywiście, jest zadbana, 

elegancka, powiedziałbym nawet intrygująca, ale żeby od 

razu… 

Samochód zatrzymuje się. 

– Dojechaliśmy – mówi ona. 

– Jestem pani dłużnikiem – mówi on, następnie 

otwiera drzwi i gramoli się na zewnątrz. I nagle, nie wie 

dlaczego, ale jakby coś wewnątrz przymusiło go do tego, 

mówi: – Mam nadzieję, że kiedyś będę się mógł 

zrewanżować. 

– Niech pan nie mówi takich rzeczy. Szczególnie 

kobiecie – to niebezpieczne: brzmi jak obietnica. 

– Lubię ryzyko. – Uśmiecha się. – Dziękuję za 

podwiezienie. I do zobaczenia. 

Ona odwzajemnia uśmiech i w następnej chwili 

odjeżdża. 
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I tak to się zaczyna. W sposób zwykły, w dzień szary, 

dżdżysty. Jakiś pan, jakaś pani, jakieś okoliczności – i już 

jest historia, jedna z niezliczonych milionów wydarzających 

się każdego dnia, zarówno tu i teraz, jak i gdziekolwiek 

indziej. 

Kilka miesięcy później wiedzieli oboje że, jeżeli 

dzieje się tak, iż jakiś mężczyzna przeznaczony jest jakiejś 

kobiecie i vice versa, to oni właśnie byli tego niepisanego 

prawa najlepszym przykładem. Byli sobie pisani, niejako dla 

siebie stworzeni i przeznaczeni. 

   xxx 

– Jarku? – mówi ona, gdy któregoś wieczoru leżą w 

jej łóżku po kolejnym fantastycznym zbliżeniu, rozkoszując 

się błogim lenistwem. 

– Słucham? – odpowiada on. 

– Kocham cię. 

On milczy. 

– Czemu nic nie mówisz? Zaskoczony? 

– A co tutaj dodawać? Po prostu dobry wybór. Masz 

fart. 

– Chyba cię zabiję! – rzuca się na niego i oplata 

dłońmi jego szyję. – Albo nie, jeszcze nie. 

– Jeszcze? 

– Jeszcze. Najpierw urodzę ci dziecko. 

Patrzy jej w oczy. 

– Mówisz poważnie? 

– Oczywiście. Przemyślałam to. 

– Naprawdę chcesz tego? 

– Nie mówiłabym, gdyby było inaczej. Zresztą, mam 

już swoje lata. Na co dłużej czekać? 
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– Wiesz… – zaczął niepewnie, ale zanim cokolwiek 

dodał, gwałtownie mu przerwała. 

– O co ci chodzi? – Wiedziała, co chciał powiedzieć, 

więc tym bardziej była zdeterminowana. Musiała 

zareagować i rozwiać jego wszelkie wątpliwości i wahania. 

– Chcę mieć po prostu dziecko. Z tobą. To wszystko. Reszta 

się nie liczy. 

Jarek wstaje z łóżka i podchodzi do okna. Po chwili 

zauważa spadającą gwiazdę, która leci w dół na łeb na szyję. 

Myśli: Widzę cię, a jednocześnie wiem, że tam cię nie ma – 

już nie ma. Byłaś. Kiedyś. Dzisiaj… dzisiaj jestem ja, jest 

ona... Jestem? Naprawdę? No, na pewno bardziej niż ta 

gwiazda. Bo jej już tam może nie być, a ja… Tak, Agnieszka 

ma rację. Powinienem – powinniśmy coś pozostawić po 

sobie, coś, co przetrwa, a nie tak jak ta gwiazdka… Odwraca 

się od okna, patrzy na Agnieszkę i po chwili milczenia 

mówi: 

– Dobrze, kochanie. 

W następnej chwili już przy nim jest. Stoi posągowo 

naga, wtulona w jego ciało. Jest szczęśliwa. Bardzo 

szczęśliwa! A szczęściem tym jest dokonanie się powołania 

– nie tylko jej powołania, ale w ogóle każdej kobiety. Choć 

w tym przypadku przede wszystkim jej. 

– Tylko nie myśl, że chcę cię w ten sposób 

zatrzymać, jakoś usidlić. Nie w tym rzecz. 

– Nie musisz tego mówić. Wiem o tym. 

– Więc wierzysz mi. 

– Czy myślisz, że zgodziłbym się, gdybym tego nie 

chciał? Również tego pragnę. – Całuje ją w głowę. – Dobrze 

mi z tobą – mówi. – Nawet nie przypuszczasz, jak bardzo. 
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– Już ci to powiedziała: też cię kocham – patrzy na 

niego i uśmiecha się. Bardzo a bardzo. – Wtula się w niego 

jeszcze mocniej, a on jeszcze silniej przytula ją do siebie. I 

zastygają tak, nieruchomo, dając sobie nawzajem ciepło i 

bezpieczeństwo. 

   xxx 

Jakieś dwa lata później następuje dziwna scena, 

dziwna, bo całkiem niespodziewana. 

– Myślę, kochanie, że powinnaś się chyba zbadać. To 

trwa już… 

– Powiedziałeś, że ja powinnam… 

– Och, nie zaczynaj znowu. To przecież normalne 

że… 

– Oczywiście, jak najbardziej normalne! Ale 

dlaczego myślisz jedynie o mnie, a siebie z tego układu 

wykluczasz? Uważasz, że z tobą, naturalnie, jest jak 

najbardziej wszystko w porządku, tak? Tylko chciałabym ci 

przypomnieć, że to nie w mojej rodzinie zdarzało się, że jej 

członkowie nie mogli… 

– Za to twoja jest doskonała! 

– Sam zacząłeś. Ja tylko chciałam… 

– Dobrze wiem, co chciałaś. Myślisz, że nie widzę 

tych wszystkich złośliwych uśmieszków, ironicznych 

spojrzeń twojej rodzinki? Że nie słyszę tych komentarzy… 

– Jesteś przewrażliwiony. Przecież wiesz, że oni 

bardzo cię lubią. To naprawdę niesprawiedliwe, co mówisz. 

– Jeszcze ich bronisz! Ale nic dziwnego: ty sama też 

nieraz dawałaś mi już do zrozumienia, że… 

– Bzdury pleciesz! Jesteś zdenerwowany, dlatego tak 

mówisz. W ogóle całkiem niepotrzebna ta rozmowa. 
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Skończmy ją lepiej, bo powiemy niepotrzebnie o jedno 

słowo za dużo i możemy później tego żałować. 

– Nie, za dużo już się tego nazbierało. Teraz 

powiemy sobie wszystko, albo… 

– Przestań… 

– Nie uciszaj mnie! – Był zdeterminowany żeby 

wyrzucić z siebie wszystko to, co go w ostatnim czasie 

dręczyło. Wiedział, że pewnych spraw nie można 

przemilczać, dlatego też stanowczo dodał: – Wiem, co chcę 

powiedzieć i powiem to. 

– Co się za nami dzieje, Jarek? Nigdy w ten sposób 

nie rozmawialiśmy ze sobą? 

– I być może to był błąd. 

– Nie mów tak… 

– Właśnie że będę! I od dzisiaj będę się powtarzał. 

Aż do znudzenia. – Jego okrucieństwo było dogłębne i nie 

miało końca. Jakby postanowił, nie wiedzieć dlaczego, nagle 

ją upokorzyć, zniszczyć. 

– Ale ja tego nie chcę słuchać – próbowała się bronić 

Agnieszka. 

– Będę mówił. Będę! Bo to prawda. 

– Nie. To twoja prawda. 

– Nasza prawda! 

– Nie, nie chcę! Nie chcę! – Agnieszka wyrzuca z 

siebie słowa niezgody i niespodziewanie wybiega z pokoju. 

– Aga! 

Ale ona tego nie słyszy. Nie chce słyszeć! Zranił ją. 

A rana jest tym głębsza i boleśniejsza, że pochodzi od osoby 

kochanej. Od kogoś, kto był jej uzupełnieniem, jej drugim 

alter ego – przynajmniej tak go odbierała. Do dzisiaj. Do 

tego właśnie momentu. Do teraz. A teraz… teraz nie wie już 
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nic. Jej świat runął. Nie istnieje. Podobnie zresztą jak i jego. 

Sam był zaskoczony swoim zachowaniem. Nie wiedział, jak 

to się mogło stać, jak mógł stracić do tego stopnia kontrolę 

nad sobą, nad tym, co mówi, że… zaczął sprawiać ból tej, 

którą kochał. Która była niejako jego duchowym lustrzanym 

odbiciem. Wiedział za to jedno: że będzie tego swojego 

zachowania żałował. I że już nic tego nie wymaże z pamięci, 

nie wyrzuci. Wiedział, że coś, co niezwykle trudno nazwać, 

jakby jakaś nić ponadzmysłowego porozumienia istniejąca 

dotąd między nimi, została nadszarpnięta na zawsze. I to z 

jego przyczyny. 

W niedługi czas po tym zajściu, gdy zdążył już 

ochłonąć, uświadomił sobie, że Agnieszki nadal nie ma. 

Wzburzona wybiegła z domu i dotąd nie wróciła.  I mimo że 

nie myślał o niczym złym, to jednak zaczął się niepokoić. 

Dlatego najpierw zadzwonił do jej rodziny, następnie 

wspólnych znajomych i… jego zdenerwowanie poczęło 

narastać z każdą następną minutą. Szukał w pamięci 

punktów zaczepienia, gdzie mogła pójść, ale nic sensownego 

nie przychodziło mu do głowy. W końcu pod wieczór, gdy 

zamierzał raz jeszcze obdzwonić wszystkie możliwe a znane 

mu adresy, zadzwonił telefon. Po jego twarzy przebiegł 

promyk nadziei, który miał przynieść dawno oczekiwaną 

ulgę. Podniósł słuchawkę i powiedział: 

– Słucham. 

– Czy to pan Jarosław Salinas? – zapytał jakiś obcy 

kobiecy głos. 

– Tak. Słucham. 

– Dzwonię ze szpitala. W telefonie pani Faber 

naleźliśmy numer do pana, gdyby coś się stało. Właśnie 

miała wypadek i… 
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– Wypadek? Jaki wypadek? Gdzie?! O czym pani 

mówi…? – Zdenerwowanie Jarka sięgało zenitu. 

– Wypadek samochodowy. Została potrącona… 

– Nie, to niemożliwe… 

– Niestety, ale… – Głos w słuchawce brzmiał coraz 

bardziej natarczywie nieuchronnością komunikatu. 

– Nie! 

– Bardzo mi przykro, ale nie zdołaliśmy… 

Nie słuchał dalej, nie chciał słyszeć, co ta nieznana 

mu kobieta miała do zakomunikowania. Miał wrażenie, że 

nie znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu, a na karuzeli 

– cały pokój wirował mu przed oczami. Zanim bezwiednie 

opadł na fotel w pamięci poczęły mu się przewijać, jak kadry 

niedokończonego filmu, sekwencje ostatnich chwil 

spędzonych z Agnieszką. To, co czuł w tej chwili, nie 

mogły, nie były w stanie wyrazić żadne słowa – były na to 

zbyt słabe, bez żadnej zawartości. Wiedział, że będzie 

żałował swojego postępowania, ale nie przypuszczał, że 

nastąpi to tak szybko i w tak bolesnych okolicznościach. 

Jeszcze, co prawda, gdzieś tam głęboko, w podświadomości 

łudził się, że to nieprawda, że to pomyłka, jednak zwisająca 

obok stolika słuchawka nie była omamem, zjawą z 

koszmarnego snu, była okrutną rzeczywistością, a głos 

dochodzący z niej teraz jedynie utwierdzał go w tym 

niezwykle dobitnie. 

– …Bardzo mi przykro – głos dokończył, a następnie 

nastąpił suchy trzask i w słuchawce nastała długa i 

złowróżbna cisza. Jednak dla Jarka cisza ta była wielokroć 

gorsza od największego hałasu. Była nieludzkim wyciem! 

Wraz z tym telefonem nie tyle w nim coś umarło, ile umarł 

on sam. Jej nagłe i niespodziewane odejście zabiło w nim 
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wszelką motywację do życia. Tym bardziej, że czuł się 

winny tej śmierci. Życie dla niego, wraz z jej odejściem, 

straciło nie tylko swój blask, ale w ogóle jakikolwiek sens. 

Kilka dni później, już po sekcji zwłok i pogrzebie, w 

skrzynce na listy czekała na niego wiadomość: Anna była w 

siódmym tygodniu ciąży! Ale on o tym już się nie 

dowiedział. Wiadomość została na drodze, którą on był już 

opuścił. Wędrował do niej. Na odłożone w czasie spotkanie. 
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Wolna w przeszłości udręce 

 

Miała dwanaście lat, kiedy została zgwałcona. 

Jeszcze nie wiedziała, co to życie, gdy weszła w nie, od razu 

poznając całą brutalność i perwersję świata dorosłych. Nie 

wiedziała, lecz czuła, że wszystko jakoś niewytłumaczalnie 

się zmienia; że dzieciństwo bezpowrotnie odeszło, a ona 

sama jest już inna. Już nie tak bezwarunkowo beztrosko 

roześmiana, otwarta, pogodna i przyjazna wszystkiemu i 

wszystkim, którzy ją otaczali. Ten sielankowy obraz należał 

w tym momencie już do przeszłości – do przeszłości tylko i 

aż dwunastoletniej dziewczynki. 

Minęło kilka lat. Ukończyła szkołę, zdała maturę i, z 

powodu braku wolnych miejsc na studiach, była zmuszona 

podjąć pracę. Potem jeszcze raz próbowała się na nie dostać, 

ale bez powodzenia. I tak już zostało. Pracowała, czas płynął 

monotonnym rytmem: praca – dom, dom – praca i… tak by 

zapewne zostało, gdyby nie jedno wydarzenie, które 

przypomniało wszystko, całą bolesną przeszłość. 

   xxx 

Pojawił się nie tylko niespodziewanie, ale w tym 

momencie jej życia, w którym ona sama była już właściwie 

zrezygnowana i pogodzona z losem. Miał około czterdziestu 

lat, był przystojny, przyjazny i dowcipny, a w stosunku do 

pań szarmancki, więc efekty bywały szybkie: na brak 

damskiego towarzystwa nie mógł narzekać. Jedynie ona 

pozostawała na jego obecność nie tylko zdystansowana, ale 

wręcz obojętna i chłodna. Nie zauważała go, jakby w ogóle 

dla niej nie istniał. 

Kilka tygodni później, na krótkim przyjęciu 

noworocznym w pracy w godzinach popołudniowych, gdy 
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wszyscy składali sobie nawzajem życzenia, Adam – bo tak 

miał na imię nowy pracownik – podszedł do niej i 

powiedział: 

– Nie wiem, dlaczego mnie pani unika, niemniej teraz 

już mi pani nie ucieknie. – Nic nie odpowiedziała, a on 

dodał: – Pani Renatko, życzę pani… A, do diabła!, niech 

pani sobie o czymś bardzo przyjemnym pomyśli. – Zrobił 

dłuższą pauzę, po czym spytał: – Już? 

Nie odpowiedziała, więc odczekał jeszcze chwilę. 

– Już? – powtórzył po dłuższej chwili milczenia. 

– Tak – odpowiedziała, unikając jego wzroku. 

– A teraz życzę pani, żeby to, o czym pani pomyślała, 

spełniło się w całości. I życzę, chyba teraz jednak już 

bardziej sobie niż pani – przynajmniej tak mi się wydaje – 

żeby pani już mnie nie unikała i… O!, właśnie – uśmiechała 

się częściej. Tak jak teraz. Zrobi to pani? Proszę. 

– Niby dlaczego miałabym to zrobić? 

– Dla mnie – odparł ze znaną sobie pewnością siebie. 

– Nie wiem. Może. 

– Nie „może”, a na pewno! Niech pani przyrzeknie – 

nie ustępował Adam. 

– Postaram się – odrzekła, uśmiechając się. 

– Człowiek, jak tylko czegoś chce, bardzo pragnie, to 

właściwie nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby go 

powstrzymać przed realizacją jego zamiaru. A ja wierzę, 

więcej – jestem pewien, że w głębi duszy jest pani… inna… 

– To znaczy? – przerwała mu. – Co pan chce przez to 

powiedzieć? – W jej głosie dało się słyszeć nie tyle 

zakłopotanie, ile raczej pewnego rodzaju niepokój. 

– To znaczy radośniejsza, pogodniejsza. Nie mylę 

się, prawda? 
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– Muszę pana rozczarować. Może dawniej taka 

byłam. Ale jeżeli tak było, to musiało być bardzo dawno, 

może we wczesnym dzieciństwie. Dzisiaj nawet już tego nie 

pamiętam. 

– Nie wierzę – potrząsnął głową. – Zresztą, nie 

mówmy teraz o tym. Jeżeli nawet tak jest, jak pani mówi, to 

od teraz to się zmieni. I tym sposobem mamy kolejne 

życzenie, które musi się spełnić! Tylko że my musimy temu 

życzeniu pomóc, zgoda? 

Bąknęła coś niezrozumiale po nosem nieco 

zażenowana tą jego bezpośredniością, na co on się 

uśmiechnął, po czym pocałował ją w policzek, następnie w 

dłoń, którą od dłuższego czasu trzymał w swojej, i odszedł. 

O godzinie informującej koniec pracy biuro 

opustoszało. Jedni zapragnęli bawić się dalej, więc poszli tak 

w zwane miasto, inni znów wrócili do swoich domowych 

pieleszy. Część do kochających ich małżonków i dzieci, 

druga część, wśród których była również ona, do pustych 

czterech ścian. 

W domu wzięła prysznic, następnie przygotowała 

sobie obiadokolację, po czym jedząc, zaczęła oglądać 

program telewizyjny. Jednak niewiele z tego, co było na 

ekranie telewizora, do niej docierało. W jej głowie uparcie 

wirowały myśli: „Dlaczego tak późno, dlaczego dopiero 

dzisiaj zrozumiałam, że… że mogłam żyć inaczej… 

Przecież… Naprawdę mogłam?”. Gdy skończyła jeść, 

sięgnęła po książkę leżącą na ławie, następnie otworzyła ją 

w miejscu, gdzie znajdowała się zakładka i pogrążyła się w 

lekturze. Nie przeczytała nawet strony, gdy niespodziewanie 

rozpłakała się. Po chwili wstała, podeszła do barku, nalała 

sobie kieliszek słodkiej wódki i szybko wypiła. Powtórzyła 
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tę czynność jeszcze dwukrotnie, a następnie, w drodze 

powrotnej na kanapę, wyłączyła telewizor. Próbowała 

jeszcze czytać, ale nie mogąc się skupić, zrezygnowała z 

tego zamiaru i ostatecznie po szybkim natrysku i umyciu 

zębów poszła spać. 

Mimo że nie przywitała nowego roku tak, jak miliony 

innych ludzi, on zaczął się dla niej dość niezwykle i 

szczęśliwie. Adam, który nie należał do ludzi łatwo 

poddających się jakimś niepowodzeniom, nie zrażając się jej 

odmowami w końcu postawił na swoim: umówili się na 

spotkanie. Potem jeszcze raz, i jeszcze, i… stało się – zostali 

parą! 

Wkrótce nadeszły wakacje. Ich związek stał się 

jeszcze mocniejszy i chociaż żadne z nich nie zdecydowało 

się dotąd określić tego, co ich łączyło, właściwym słowem, 

nie odważyło się obwieścić tego swoim współpracownikom i 

całemu światu, to jednak czuli i wiedzieli, że już niebawem 

wszystko zostanie powiedziane i określone. 

   xxx 

     Był parny lipcowy poranek. Renata przygotowywała 

się do wyjazdu do sanatorium. Przed wyjściem jeszcze raz 

wszystko dokładnie sprawdziła: krany w łazience i kuchni, 

podobnie kurki w kuchence gazowej, i będąc pewną, że 

wszystko jest tak, jak być powinno, zabrała niewielką 

walizkę i wyszła z domu. Po chwili znalazła się na ulicy. 

Przeszła na jej drugą stronę i wolno doszła do skrzyżowania 

ulic Piekoszowskiej i Jagiellońskiej. Nie uszła nawet jeszcze 

dziesięciu metrów, gdy po chwili ujrzała go: stał oparty o 

samochód. Podeszła do niego. Przywitali się, po czym on 

powiedział: 
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  – Pomyślałem sobie, że dobrze by było, gdybym cię 

odwiózł. – Otworzył drzwiczki samochodu. – Nie jesteś 

zadowolona że przyjechałem? 

Nie odpowiedziała. 

– Co ci jest? – zapytał. – Uraziłem cię czymś? 

– Mówiłam ci, że pojadę sama – odparła chłodno. – 

Busko nie jest daleko, raptem sześćdziesiąt kilometrów. 

– Wiem, ale… 

– Ale? 

– Chciałem cię jeszcze zobaczyć przed wyjazdem – 

powiedział. – Głupie, co? Szczeniackie. 

– Nie powiedziałam tego. Ale dobrze wiesz, że nie 

chcę plotek. Ktoś może nas zauważyć i się zacznie. 

Zapanowało niezręczne milczenie. 

– Możesz się nie obawiać – odezwał się po dłuższej 

chwili Adam – nie dla wszystkich są wakacje, a my nie 

pracujemy w szkolnictwie. Nikt nas nie zobaczy. 

– Jednak było to niepotrzebne. Pożegnaliśmy się 

wczoraj i tyle powinno nam wystarczyć. W końcu jesteśmy 

dorośli. 

– Chciałem cię zobaczyć – powtórzył jeszcze raz, 

teraz jednak z większym naciskiem. – Ale widocznie 

uważasz, że to za dużo, jak dla mnie. 

– Och, Adaś, nie bądź niemądry. Przecież dobrze 

wiesz, o co mi chodzi. Poza tym, czy naprawdę musimy się 

spierać i to akurat w tym momencie? Nie będziemy się 

widzieć przez trzy długie tygodnie. 

– Przyjadę do ciebie – rzucił niespodziewanie. 

– Nie – stanowczo odparła. 
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– Dlaczego? Przecież… 

– Bo nie! – ucięła krótko i zdecydowanie. – Czy na 

wszystko musi być wytłumaczenie? 

– Nie rozumiem twojego uporu. Możesz mi chociaż 

wytłumaczyć… 

– Nie – ucięła krótko i zdecydowanie, a następnie 

wsiadła do samochodu. Wewnątrz dodała: – Wierz mi, tak 

będzie najlepiej. Przynajmniej na razie. 

    Przez większą część drogi jechali w milczeniu i 

jedynie grające radio próbowało wypełnić dziwaczną ciszę. 

Cel podróży z każdym pokonanym kilometrem zbliżał się 

nieuchronnie, gdy nagle rozległ się huk i samochód wpadł w 

nienaturalny i niczym niekontrolowany taniec. Po kilku 

wprawnych ruchach Adam zdołał zapanować nad autem i 

ustawić go na poboczu. Następnie oboje z niego wysiedli. 

– Złapaliśmy gumę – powiedział. – Dobrze że 

jechaliśmy wolno, to się nic nie stało. 

– Może złapię okazję? Jest już niedaleko. 

– Parę minut i będzie po sprawie. Mam zapasowe 

koło. 

Podczas gdy Adam zajęty był wymianą koła, Renata 

dwa razy przespacerowała się tam i z powrotem wzdłuż 

drogi, po czym odeszła kilkanaście metrów dalej i położyła 

się w bujnej, wysokiej trawie. Przez przymrużone oczy 

patrzyła na niebo, po czym zamknęła je i poddała się 

beztroskiemu urokowi chwili, zapadając w błogi półsen. 

W międzyczasie Adam uporał się z wymianą koła, 

schował narzędzia do bagażnika, obmył dłonie wodą 

mineralną z butelki, następnie wytarł ręce w ścierkę z 

bagażnika i ruszył w kierunku leżącej Renaty. Podszedł do 

niej i położył się obok. Dłuższą chwilę wpatrywał się w nią, 
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a następnie począł delikatnie wodzić po jej twarzy źdźbłem 

trawy. Zrobiła kilka niekontrolowanych grymasów, po czym 

otworzyła oczy i… Wtedy koszmar z dzieciństwa 

niespodziewanie wrócił: ujrzała nad sobą wykrzywioną 

jakimś niezrozumiałym bełkotem twarz, która z niepojętą dla 

niej premedytacją coraz bardziej zbliżała się do jej twarzy. 

Strach sparaliżował jej struny głosowe. Mimo że chciała, nie 

mogła wydobyć z siebie żadnego słowa. W chwili gdy 

poczuła pod ręką jakiś chropawy kształt, zacisnęła na nim 

swoje palce, następnie uniosła w górę i z całej siły uderzyła 

nim w opadającą na nią głowę. Gdy ciało bezwiednie 

osunęło się na nią, błyskawicznie wygrzebała się spod niego 

i… i wtedy jej oczom ukazał się bardzo wyraźnie obraz, 

którego się nie spodziewała, a który ją przeraził i na powrót 

sparaliżował: nieruchomo, twarzą do ziemi, leżał Adam. 

Wyglądał, jakby odpoczywał, jedynie cieniutka strużka krwi, 

która wyciekła z jego skroni, wyraźnie mówiła o tym, co się 

przed momentem tutaj wydarzyło. 

   xxx 

W kościele panował spokój i powaga znana tylko 

temu miejscu. Oprócz spowiadającej się Renaty i powiernika 

jej cierpienia nie było nikogo. Panująca cisza jeszcze 

mocniej potęgowała atmosferę tajemniczości, która była 

jakby nicią porozumienia między tym dwojgiem obcych 

sobie ludzi. 

– Tak, ojcze, zabiłam… – Urwała na moment, a po 

chwili dodała: – Zabiłam i żyję z koszmarną pamięcią 

tamtego dnia. 

– Płacz, dziecko, płacz – powiedział w zamyśleniu 

ksiądz. – Łzy oczyszczają i przynoszą ulgę. – Zamilkł. A po 

chwili dodał: – Ulgę i ukojenie. 
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Nikt mu nie odpowiedział. W świątyni nigdy 

niegasnącego pocieszenia i odwiecznej nadziei panowała 

dostojna cisza. Jedyną odpowiedzią były łzy cierpienia, które 

spływały teraz bezgłośnie po twarzy Renaty. 
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Wymowne milczenie pokątnej miłości 
 

Leżeli obok siebie z oczami otwartymi w ciemność, 

jak zawsze gdy byli po tym. Ich ciała odpoczywały, a oni 

milczeli. Lecz słowa nie były im potrzebne – rozumieli się 

bez nich. Osiągnęli ten stan psychicznego złączenia w jedną 

całość, w którym ułamek spojrzenia, nieznaczny gest, czy 

najmniejsze nawet drgnienie nerwu na twarzy mówi i określa 

wszystko w sposób jak najdoskonalszy. 

Pomyślał: „Ty wiesz, że nie wyzwolę się nigdy od 

tego. Że po tobie nikt nigdy... Że pragnę cię i że...” 

„Tak, dobrze mi z tobą – pomyślała. – Wiesz o tym. 

Wiem że wiesz. Robisz to jak nikt nigdy przedtem. Nikt!...” 

„... że nie możemy być razem. Ja nie mogę! Ja!! 

Nie powinieneś o tym myśleć, to zabija. Wszystko. Ja 

to wiem. Widzę to. 

Często się zastanawiałem, czy gdybym porzucił to, 

co robię, czy mógłbym być z tobą, czy dałbym radę... 

Tak, to nie jest proste. Ale, sam wiesz, życie nigdy 

takie nie było. To nie linijka. 

Oczywiście, mógłbym spróbować. Ale... czy 

warto niszczyć to wszystko, co było, co jest...? 

Nie wiesz jeszcze o tym. To miała być 

niespodzianka. 

Warto? 

Ucieszysz się, na pewno. Byłam dzisiaj u lekarza. 

Powiedział, że mogę być tego pewna: noszę je w sobie. 

Nie, nie myślę. A to, co robię, nie jest akurat tutaj 

najważniejsze. 
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Słyszysz? Twoje dziecko. Nasze dziecko! Czy to nie 

cudowne? 

Na pewno jest ważne, oczywiście, ale najważniejsze 

na pewno nie. 

Naturalnie że to obowiązek, że nie będzie łatwo. Ale 

to minie, to tylko tak na początku. Potem się 

przyzwyczaimy. 

I jest jeszcze ta cholerna pamięć! Świadomość tego 

wszystkiego, całej przeszłości... 

Wiem, że myślisz o tym. Ale po co? Po co!? Tyle 

razy mówiłeś, że już nigdy, że to przeszłość... 

Ta dręcząca świadomość istnienia – ich istnienia! – 

jest we mnie. Wszędzie za sobą wlokę ich głosy, twarze 

nieznane, ręce, dziesiątki palców na twoim ciele, te 

pieszczoty... 

Nie powinieneś o tym myśleć, nie tak. Myślenie jest 

najgorsze! Wiesz o tym. A przecież to nic nie zmieni. Nic. 

Przeszłość nie należy do nas. Więc po co? Dlaczego?... 

To wszystko bez sensu. Od początku. Tak nie można. 

Po prostu nie można.” 

Wstał. I już wiedziała, że zostanie sama: że on się 

teraz ubierze, jak zwykle, i wyjdzie. Lecz tym razem 

odejdzie naprawdę. Odejdzie na zawsze. 

Po chwili zaczął się ubierać: spodnie, koszula, buty, 

czarna sutanna, na koniec koloratka i jeszcze biret na głowę; 

następnie otworzył drzwi i wyszedł w noc – noc upstrzoną 

mlekiem księżyca, blaskiem gwiazd i światłem domostw. 

Odszedł. Zostawił ją. Lecz nie była sama: zostawił ją 

bowiem ze swoim dzieckiem w łonie. Tym najcenniejszym i 

najtrwalszym owocem, jakim mogła nagrodzić ją tylko 
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nieomylna Opatrzność. Owocem skrywanej, pokątnej 

miłości – ich miłości.  
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Wyzwolenie pełne siebie 

 

 Kiedyś się kochali. Bardzo. Ale to było kiedyś. 

Dzisiaj… Dzisiaj przychodziła do niego tak jak dawniej, to 

prawda, ale to był już tylko raczej rytuał, rutyna w którą 

wpadli nie wiadomo kiedy; dzisiaj byli sobie dziwnie obcy, 

bez zrozumienia bezsłownego, bez uśmiechów dawnych, 

słowem – byli nie tyle ze sobą, ile obok siebie. Ich związek, 

dawniej zbudowany na miłości, teraz miał z nią już niewiele 

wspólnego, trwał właściwie jedynie oparty na dużej 

wspólnej tolerancji. Po prostu nie wytrzymał próby czasu. 

Tak jak wiele zresztą innych przed nimi, a także wiele po 

nich. Bardzo wiele. 

 Ten wieczór nie różnił się jakoś szczególnie od wielu 

ostatnich. Siedzieli u niego w kawalerce, przy kolacji, 

unikając zarówno słów, jak i spojrzeń – nawet tych 

przypadkowych; te były najgorsze, bo dręczące; były jakby i 

niedopowiedzeniem, i wyrzutem, i tym wszystkim, co jest 

tam, gdzie miłości już nie ma, a jest za to bolesna 

obojętność. 

 Kończyli właśnie jeść, gdy pierwsza zdecydowała się 

przerwać dręczące milczenie: 

 – Mam sobie pójść? Powiedz. 

 Spojrzał na nią. 

 – Ty już  dawno  odeszłaś – odparł po dłuższej 

chwili. 

 Początkowo jakby nie zrozumiała, co on powiedział, 

jednak po chwili dotarł do niej sens tych słów: on ją 

obwiniał. To było oskarżenie. Oskarżenie jej! Tak, nie była 

czysta, bez skazy – wiedziała o tym, ale też i nie czuła się w 

pełni winna za to, co między nimi zaistniało. Nie tylko ona 
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tu zawiniła. Nigdy tak nie jest, że tylko jedna strona ma 

rację, absolutną rację – wina jest zawsze wspólna w takich 

przypadkach. Ale on jakby o tym albo nie  wiedział, albo nie  

chciał wiedzieć. I to mogło być przykre i bolesne. Jednak, 

mimo tego oskarżenia, może oprócz żalu, który w niej 

wywołał, krótkotrwałego zresztą, nie była załamana. Była 

silna i czuła się dobrze. I nie myślała nawet, że tak może 

spokojnie to przyjąć, niemalże obojętnie. Nie czuła nic: ani 

nienawiści – ani miłości, ani pogardy – ani goryczy. Nie 

czuła tego wszystkiego, co czują przeważnie obwinione i 

porzucone kobiety. Wręcz przeciwnie – poczuła jakby długo 

oczekiwane wyzwolenie, od udręki i męki cierpienia. Czuła 

się tak, jakby pokonała jakąś kolejną granicę ludzkich 

możliwości i unosiła się teraz ponad ziemią, coraz wyżej i 

wyżej nie patrząc w dół, ale nie ze strachu, a z chęci 

zapomnienia, zagubienia gdzieś po drodze przeszłości. Aż 

dotarła do chmur i znikła w nich, niczym sen przed nagłym 

przebudzeniem. I wtedy uświadomiła sobie, że jest 

szczęśliwa. Właśnie tak – szczęśliwa, bo wolność, to 

szczęście. A ona była wolna, wolna od wszystkiego i 

wszystkich. Nie była niczego i niczyim więźniem! 

 Został sam. Jeszcze tylko trzask zamykanych drzwi, 

martwy, nic nie znaczący odgłos kroków na schodach i ulica, 

pełna słońca i obietnicy szczęścia – przynajmniej ona tak ją 

widziała i wierzyła w to. I wierzyła, że za tymi drzwiami 

zostawiła część siebie samej – tej młodszej, 

niedoświadczonej. Że zamknął się za nimi pewien rozdział 

jej życia, rozdział, który miał zarówno dobre, jak i złe 

chwile, ale do którego nie chciała wracać – przynajmniej nie 

teraz. Teraz liczyło się tylko jutro i to, że musi być inaczej, 

bo i ona jest inna – dojrzalsza, lepsza, rozumiejąca o wiele 
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więcej niż przedtem. Wiedziała to wszystko i była pełna 

nadziei i wiary, pełna ufności w swój los, w swoje szczęście. 

 W momencie, gdy zamyślona i uśmiechnięta 

przechodziła ulicę, od strony Placu Zbawienia dobiegł do jej 

uszu zmieszany ze sobą dźwięk klaksonu i pisk opon; 

zdążyła jeszcze tylko uchwycić wzrokiem taflę szkła i srebra 

która ją oślepiła, a w następnej chwili poczęła tracić realność 

istnienia, jakby ziemia się nagle zapadła, a ją ogarnęła 

całkowita ciemność. Nie czuła nic oprócz ogromnej ulgi i 

spokoju. I było jej teraz dziwnie dobrze i nie chciała już 

wracać. Nigdzie. I nigdy. Było tak dobrze… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

Za bardzo bolesne by zapomnieć 
 

Był kwiecień. Nie za gorący, ale ciepły. Na tyle 

ciepły, aby czuć pragnienie. I wielu czuło i, jak zwykle, 

uparcie próbowało je zwalczyć, ugasić w sobie starym, 

narodowym niemalże już zwyczajem. Zdzisław nie był 

wyjątkiem – gdy pili inni, on bynajmniej biernie nie 

asystował. On był „normalny”. Bo normą w tym przypadku 

było picie, tak jak normą społeczną było i jest pogrzebanie 

zmarłego w ziemi. 

Dzisiejszy dzień niewiele różnił się od tych wielu 

bezpowrotnie minionych. Zdzisław jak zwykle rano 

zameldował się w pracy, co nieco, jak jeszcze miał siłę i 

sprawne ruchy, odwalił, i jeszcze przed fajrantem był po 

kilku piwach. Wkrótce potem, ale już po godzinach pracy, 

„załapało” go zupełnie. Najpierw więc opróżnił jedną 

półlitrówkę z kolegą z budowy, potem drugą, a jeszcze 

potem… Potem nie wiedział już nic – ani tego, kiedy urwał 

mu się film, ani jak znalazł się w parku, gdzie pijacki 

instynkt doprowadził go do niewidocznego z najbliższej 

alejki legowiska. Osłonięte było ono kilkoma rachitycznymi 

krzakami, w których nieprzytomny z upojenia i nie wiedzący 

niczego o otaczającym go świecie, znalazł sobie tymczasową 

przystań, zapomniany przez Boga i ludzi. 

Zmierzchało. Słońce, niczym pomarańcza 

podrzucona w górę, niespiesznie spadało, by w końcu 

zniknąć za horyzontem, rozświetlając je karmazynowym 

światłem. Kolejny dzień powoli odchodził w otchłań 

zapomnienia. Jednak nie dla wszystkich staczał się on w 

niepamięć: jedni nie chcieli go zapomnieć, inni natomiast nie 

mogli.  



249 

 

Jak co tydzień Ala, po skończonych bardzo późnym 

popołudniem lekcjach, czy może raczej wczesnym 

wieczorem, wracała do domu przez park. Przeważnie 

towarzyszyła jej koleżanka, lecz ta niespodziewanie 

rozchorowała się, dlatego była zmuszona prze kilka dni 

pokonywać ten dystans sama. Nie bała się, tyle razy przecież 

tędy przechodziła, na dodatek było jeszcze w miarę widno. 

Co innego w zimie. Chociaż, wiadomo, nigdy nie jest 

przyjemnie i wesoło, gdy samemu wraca się do domu po 

szkole, a tym bardziej jest smutno, gdy chodzi o 

dziesięcioletnią dziewczynkę. 

Ala przeszła najpierw tuż obok muszli koncertowej, 

minęła kilkadziesiąt ławek, ustawionych równo niczym 

karne wojsko w czterech szeregach, i weszła w główną 

alejkę, na końcu której widniało jasne, jak okular teleskopu, 

wyjście. Nagle poczuła na sobie z tyłu czyjś oddech i ręce na 

tornistrze, które próbowały ją zatrzymać. Ogarnęło ją 

przerażenie. Nie widząc tego, co czaiło się z tyłu za jej 

plecami, zaczęła przeraźliwie krzyczeć i nerwowo uwalniać 

się z pasków tornistra, przepasających jej wątłe ramiona. Nie 

wiedziała, co się z nią dzieje. Głowę wypełniało jedno 

jedyne pragnienie: uciec, uciec stąd jak najszybciej i jak 

najdalej. Znaleźć się w domu, w miejscu, w którym czuła się 

naprawdę bezpiecznie. To było jedyne pragnienie, jakie w 

tym momencie w niej istniało. 

– Nie krzycz, kurwa! – usłyszała za sobą pijacki 

bełkot. – Zobaczysz, mała, jak wujek Zdziniu może być 

miły... Tylko się w końcu, kurwa, ucisz!... 

W chwili gdy obca i nieprzyjazna dłoń dotknęła jej 

ramienia, uczuła, że skóra na głowie jakby jej się ściągnęła, 

a włosy, jej kruczoczarne kręcone włosy rozprostowują się, 
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próbując stanąć jak na komendę: „Baczność!”. W skroniach 

tętno pulsowało jej tak, jakby miało za chwilę przebić się 

przez cienką skórę. Z każdą upływającą sekundą coraz 

bardziej strach i przerażenie pozbawiały ją jakiegokolwiek 

czucia. Nic nie słyszała, nawet swojego przeraźliwego 

krzyku rozpaczy. Były tylko gorzkie, niewinne łzy, które nie 

znając wcześniej brutalności i perwersji życia, teraz je 

poznawały. I gdy wydawało się, że nic i nikt jej nie pomoże, 

nie obroni przed tym groźnym człowiekiem, nagle przyszła 

nadzieja: w gorączce zdenerwowania udało jej się wyzwolić 

ramiona z obręczy pasków tornistra, strząsając jednocześnie 

dłoń Zdzicha. Teraz już nic nie mogło jej powstrzymać – 

uciekała! Biegła, ile sił w nogach, a właściwie nie biegła, 

lecz frunęła do majaczącego przez mgłę załzawionych oczu 

otworu na końcu alei parkowej, gdzie miało czekać 

wyzwolenie od tego obezwładniającego ją strachu; jakby 

tam czekać miał na nią jakiś inny, lepszy świat, w którym 

istniało zapomnienie i błogi spokój. 

   xxx 

W domu, oprócz ojca, nie było nikogo. Nie 

wiedziała, jak się w nim znalazła, jakim ponad fizycznym 

cudem do niego dotarła, jednak mimo schronienia i 

bezpieczeństwa tego miejsca, nadal była roztrzęsiona i 

przerażona. Zapłakana podbiegła do ojca i głośno  

szlochając, rzuciła mu się naszyję. 

– Ta… ta… tatusiu… – zapłakała jeszcze głośniej, 

nie mogąc wymówić ani słowa więcej. 

Przez chwilę siedział zdumiony nie wiedząc, co się 

stało, jednocześnie próbując ją uspokoić. Gdy w końcu udało 

mu się to w pewnym stopniu osiągnąć, na tyle, aby 

dowiedzieć się, co było powodem jej łez, niespodziewanie, 
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jak w kalejdoskopie, zaszła w nim niewytłumaczalna, bo 

nienaturalna zmiana. Badawczo spojrzał na nią, po czym 

ciepło, lecz dziwnie stanowczo powiedział: 

– Rozbierz się. 

Ania ponownie zalała się kaskadą łez, lecz tym razem 

były one niezwykle ciche. Łkała, jak pies odtrącony przez 

swojego pana, który czuje zbliżającą się śmierć. w tym tak 

właśnie się czuła – jakby umierała! Czuła podświadomie że 

tamto, z parku, może powrócić. I bała się tego. Ale teraz bała 

się chyba jeszcze bardziej niż wtedy, tym razem bała się 

podwójnie. 

– Ale… ta… tatusiu… – bezradnie załkała. – Ja… 

nic… 

– Kochanie, jesteś w domu – powiedział bezlitośnie 

ojciec. – Muszę tylko sprawdzić, czy… czy wszystko w 

porządku. Czy mówisz prawdę. Bo może… 

Nie wiedziała, co się z nią dzieje, nic do niej nie 

docierało. Przed oczami migały jej dziesiątki obrazów, jakby 

siedziała na karuzeli, która raz wprawiona w ruch już nigdy 

nie miała się zatrzymać. A teraz dom i znów to samo uczucie 

zagrożenia i strachu. Tylko że teraz był to strach 

nieokreślony, bo pochodził od bliskiej, kochanej osoby. 

Zdążyła jeszcze tylko zarejestrować w pamięci opadającą 

spódniczkę i po krótkiej chwili wypełnił ją ból, okropny, 

niemiłosierny ból, który zdawał się teraz właśnie przynosić 

śmierć. I może to dziwne, ale chciała jej. Już nic nie było 

ważne, nic się nie liczyło, wszystko odpłynęło, a ona stała 

się obojętna. Ale była to obojętność bolesna i okrutna. 

Obojętność nie dająca spokoju ani zapomnienia. Obojętność, 

która była wypełniającym ją dogłębnym, bezbrzeżnym 
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cierpieniem. Za bardzo bolesnym, by można było 

zapomnieć. 
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Zawieruszona  miłość 

 

Jest to jedna z tych naszych historii, która wydarzyć 

się mogła, ale niekoniecznie musiała. Mogła, albowiem to 

nic szczególnego na przeszło siedem miliardów istnień 

ludzkich, nie musiała zaś, ponieważ to „tylko” siedem 

miliardów. Jakiekolwiek jednak byłyby tutaj przytoczone 

dane statystyczne, argumenty „za” i „przeciw”, jedno wydaje 

się być pewne: ta historia się wydarzyła! A wydarzyła się na 

tyle, na ile jesteśmy skłonni i zdecydowani w nią uwierzyć. 

Poza tym, tak naprawdę, ona dzieje się zawsze. Dzieje się w 

nas samych. Dzień po dniu. Dzień po… 

Niebo tego dnia nie było pochmurne. Słońca jednak 

również nie było, co nadawało wszystkiemu dookoła odcień 

szarości i smutku. Tutaj, w tym miejscu, ów odcień był 

szczególnie wyraźny, łatwo dostrzegalny. To miejsce niejako 

„żyje” smutkiem i tęsknotą. 

Autobus podjechał pod samą bramę. Z jego trzewi 

wylał się nieregularnym strumieniem tłum ludzi. Jedni 

przystanęli w milczeniu, przerzucając niespokojny wzrok to 

tu – to tam, inni znów cicho coś między sobą szeptali, jakby 

w największej tajemnicy – nawet przed zmarłymi. To 

jednak, co było charakterystyczne i zauważalne, to ich oczy, 

te, podobnie jak niebo, pozbawione były blasku – blasku 

radości, szczęścia, życia. 

Czterech mężczyzn zarzuciło sobie trumnę na ra-

miona i równym krokiem ruszyło przed siebie. Przekroczyli 

bramę i weszli w główną alejkę cmentarza. Za nimi, bezła-

dnie, ale bezładem logicznym, ruszył kondukt. Szli między 

szpalerem potężnych i sędziwych akacji, o tej porze roku 

jeszcze nagich. W połowie alejki skręcili w lewo, po chwili 
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doszli do kwatery, miejsca, w którym wykopany wcześniej 

otwór w ziemi cierpliwie czekał na swoją ofiarę. W 

następnym momencie trumna wylądowała na ziemi, a głos 

zabrał ksiądz. Powiedział, co wiedział, czyli nic nowego, po 

czym mężczyźni, którzy przynieśli trumnę, a którym oczy 

szkliły się niczym tafla wody, po której pełgają raz za razem 

refleksy słońca, opuścili ją przy pomocy sznurów do dołu; 

następnie ksiądz wykonał znak krzyża nad trumną i rzucił na 

nią garść ziemi; kilka czy też kilkanaście osób powtórzyło tę 

czynność, po czym czterech osobników, którzy przynieśli 

trumnę, poczęło wypełniać grób ziemią. 

Nieopodal, trzy groby dalej, siedział na ławce starszy 

mężczyzna. Siedział przez cały czas trwania pogrzebu, 

wpatrzony nieruchomo w jakiś odległy punkt wiadomy tylko 

jemu. Gdy grabarze zakończyli swoją pracę, a żałobnicy 

poczęli składać na mogile oznaki swojej pamięci – kwiaty, 

wiązanki i wieńce, starszy mężczyzna mimowolnie, bez 

wyraźnego celu spojrzał w ich stronę. Jego wzrok sprawiał 

wrażenie nieobecnego. Już chciał ponownie przenieść go w 

świat swoich myśli, gdy nagle coś przyciągnęło jego uwagę, 

jakby nagle dostrzegł coś intrygującego. W towarzystwie 

dwu starszych kobiet, spowita od stóp do czubka głowy w 

żałobny kir, stała Ona. Nie płakała, ale jej twarz wyrażała 

więcej niż łzy. Obserwował ją. Wyraz jego twarzy zmienił 

się: apatyczną obojętność zastąpiło teraz niewytłumaczalne 

ożywienie. „Anna – pomyślał. – Czy to naprawdę ty?” Nie 

miał wątpliwości że to ona, poznałby ją zawsze i wszędzie – 

bez względu na okoliczności i zmiany, jakie poczyniłby 

czas. Tutaj upłynęło prawie pięćdziesiąt lat od ich ostatniego 

spotkania, a mimo to jej twarz nadal zachowała młodzieńcze 

rysy. Czas w jej przypadku był jedynie wewnętrznym 
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zegarem biologicznym, który informował o tym, że i on 

kiedyś przestanie bić, ale dopóki bił, ten wymiar, na którego 

był usługach, nie był dla niej aż tak bardzo groźny i upiorny 

jak dla innych. Nie wiedział, czym to jest powodowane – czy 

litością czasu, czy też przyjaznym, niemal bliźniaczym z nim 

współżyciem, czy też może jakąś niewytłumaczalną jego 

wyrozumiałością dla jej osoby. Wiedział jedynie, że minęło 

prawie pół wieku, że ona tutaj jest i że... „Anno” – szepnął i 

w tej samej chwili zamilkł, jakby przestraszył się własnego 

głosu. 

Pogrzeb dobiegł końca. Wszyscy w małych grupkach 

w milczeniu ruszyli w drogę powrotną; ciągnęli tym samym 

szlakiem, który ich tu przywiódł; szlakiem, który, może nie 

wszyscy, ale niektórzy na pewno niejasno zdawali sobie z 

tego sprawę, jeszcze nie raz ich tutaj przyprowadzi, jeszcze 

nie raz przyjdzie im na ten trakt wstąpić, a oni będą go 

cierpliwie pokonywać – raz za razem, jakby uczestnicząc w 

przygotowywaniu tej ścieżki dla siebie. Będą pokonywać ją 

aż do chwili, kiedy już nie będzie żadnej drogi powrotnej. 

Będzie istniała tylko właśnie ta jedna jedyna, bez 

możliwości powrotu. 

On również wstał i ruszył za resztą. Nie wiedział 

jeszcze, jak to zrobi, ale był przekonany, że musi się z nią 

spotkać. „Spotkać? – pomyślał. – Ale po co? Na co? Czy jest 

sens? Minęło w końcu tyle lat...” W następnej jednak chwili 

wszelkie wątpliwości go opuściły, był głęboko wewnętrznie 

przekonany, że musi to zrobić. Że zrobi to, choćby dla 

świętego spokoju. 

Gdy żałobnicy dotarli do bramy, poczęli się 

rozchodzić. Jeszcze tylko jeden pocałunek, ostatni uścisk, 

jakaś zabłąkana, nie wylana wcześniej łza i wszyscy już 
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powracali do codziennych swoich zajęć – do miłości, 

nienawiści, do ustawicznej walki z samymi sobą, z innymi. 

Wracali do walki o przetrwanie. 

Schodziła razem z kilkoma kobietami ze wzgórza, na 

którym znajdował się cmentarz, do głównej drogi. On posu-

wał się w na tyle bezpiecznej odległości, by nie rzucać się w 

oczy. W końcu dotarli do celu: on do przystanku, ona z 

innymi do zaparkowanego nieopodal cmentarza samochodu. 

Następnie  podjechał autobus, a on do niego wsiadł. Raz 

jeszcze spojrzał w jej kierunku, po czym zajął miejsce. Po 

kilkunastu minutach był na dworcu, skąd ostatnim pociągiem 

wrócił do siebie. 

Przez kilka następnych dni dużo myślał o tym 

niespodziewanym spotkaniu Anny na cmentarzu. Wiedział, 

czym jest śmierć kogoś bliskiego, rozumiał cierpienie, 

dlatego zwlekał ze spotkaniem się z nią. Jednak po dwóch 

tygodniach, na początku kwietnia, ponownie zjawił się w 

Kielcach. Od śmierci Marii robił to regularnie – w każdy 

czwartek. W ubiegły nie było go po raz pierwszy. Mimo że 

chciał przyjechać – powinien przyjechać! – skończyło się na 

dobrych chęciach. Wiedział, że wtedy starałby się zobaczyć 

Annę, a tego właśnie nie chciał – przynajmniej nie teraz. 

Świadomy był tego, że rany po czyjejś śmierci są jeszcze 

zbyt świeże. Dlatego wolał zrezygnować z przyjazdu, 

chociaż z drugiej strony uważał, że te odwiedziny właściwie 

był Marii winien. Winien? Niby dlaczego? Z miłości? Przez 

długi czas tak właśnie myślał, ale od momentu, kiedy był 

tutaj po raz ostatni, wiele się zmieniło. Nie był już tak pewny 

jak dawniej, dlaczego to robi. Z miłości, czy może raczej z 

poczucia obowiązku? Przywiązania, jakie odczuwał do niej, 

kiedy żyła? Szacunku, jakim ją darzył? Nie wiedział tego. 
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Teraz już nic nie było proste i przejrzyste jak dawniej, jak 

przedtem, zanim... zanim zobaczył ją – Annę. Teraz było 

tak, jakby stare głębokie uczucie do niej nagle odżyło. Nie 

wierzył, żeby akurat tak się stało, coś jednak było nie tak – 

odczuwał bowiem silne pragnienie zbliżenia się do niej. Po 

co? Na co? Dlaczego? Z tego również nie zdawał sobie 

jeszcze jasno sprawy. Wiedział tylko, że tego pragnie. 

Po drodze kupił kilka konwalii i narcyzów i obok hali 

widowiskowo-sportowej wsiadł w autobus, jadący na 

cmentarz. Zajął miejsce przy oknie. Autobus ruszył, po czym 

wjechał na nieodległe rondo i skręcił w ulicę Ogrodową; 

przejeżdżali teraz obok parku miejskiego. W jego głębi, za 

drzewami kasztana, jaśniał swoimi murami pałacyk Tomasza 

Zielińskiego. Dojechali do skrzyżowania i kierowca skręcił 

w ulicę Jana Pawła II. Minęli jeszcze Wojewódzki Dom 

Kultury i autobus zatrzymał się obok stadionu piłkarskiego. 

Adam wysiadł. Szedł teraz wzdłuż murów cmentarza 

partyzanckiego, następnie komunalnego; potem przeszedł na 

drugą stronę ulicy i zaczął się wspinać po chodniku w górę, 

gdzie na jej szczycie usytuowany był jeszcze jeden cmentarz 

– ten właśnie, który od jakiegoś już czasu był celem jego 

podróży do tego miasta. Dotarł do niego i wszedł pierwszym 

jego wejściem. Po chwili był na miejscu. Zapalił świeczkę i 

powkładał kwiatki do butelek, które kiedyś obłożył miękkim 

papierem i pomalował bejcą, nadając im tym samym wygląd 

kory drzewnej. Usiadł na ławce. Patrzył na niedużą 

fotografię Marii na płycie nagrobnej. „Mario – pomyślał – 

brak mi ciebie. Wiem, że jesteś tutaj i słyszysz mnie...” Jego 

myśli zakłócił nagły hałas. Rozejrzał się dookoła i... 

zobaczył ją – krzątała się przy „tamtym” grobie. Podniósł się 

z miejsca, ale zaraz usiadł z powrotem. Od dawna nie 
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przeżywał podobnej huśtawki emocjonalnej. Zachowywał 

się jak uczniak. „A jak mnie nie pozna? – pomyślał. – 

Prawie pół wieku to szmat czasu, może nie poznać. Co 

wtedy?” Zanim jednak odpowiedział sobie na to pytanie, 

szedł już w jej kierunku. Teraz rozsądek, rozwaga, mądrość, 

to były tylko puste pojęcia, które nic nie znaczyły. Stracił 

kontrolę nad tym, co ma zrobić, co myśleć, wiedział tylko, 

że nic nie może go powstrzymać przed tym, co się właśnie 

dokonywało. 

Była odwrócona do niego tyłem, dlatego nie 

zauważyła jego nadejścia. Nie chciał jej wystraszyć, więc 

obszedł grób u jego wezgłowia i stanął naprzeciwko niej. 

Przez chwilę obserwował ją jak pracuje, potem pochylił się i 

odrzucił zeschłą gerberę z pogrzebowej wiązanki. Wtedy 

uniosła głowę i spojrzała na niego. Wyprostowała się. 

– Przepraszam, ale pan chyba pomylił... 

– Anno – przerwał jej. 

– Słucham...? 

– Anno. Ty... 

– Adam...? 

 Uśmiechnął się. 

Nie wypowiedzieli więcej ani słowa. Stali tylko i 

patrzyli na siebie. Mimo upływu prawie pięćdziesięciu lat od 

ostatniego spotkania ich oczy wydawały się takie jak 

dawniej, jakby nic nie straciły ze swego blasku. Pierwsza 

odezwała się ona: 

– To mój mąż – wskazała głową na grób. – 

Przepraszam, to był mój mąż – poprawiła się. 

Skinął głową. Ponownie zapadło milczenie. Tym 

razem jednak krótsze. 

– Nie wiem, co powiedzieć – zaczęła po chwili Anna. 
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– Jestem... 

– Widziałem cię – przerwał jej. – Dwa tygodnie 

temu. 

– Dwa tygodnie – powtórzyła. 

– Tutaj. 

Nic nie odpowiedziała. Jakby wiedziała, że on 

jeszcze nie skończył, zachował coś ważnego, coś, co zaraz 

dopowie. 

– Tam jest grób mojej żony – uniósł rękę i prawie 

natychmiast ją opuścił, jakby się tego gestu zawstydził. 

– Mieszkaliście... 

– Nie. Żona urodziła się tutaj. Chciała też w tym 

mieście zostać pochowana. 

– To ładne miasto – powiedziała po chwili Anna. 

– Tak – odparł Adam. – Nieraz mi to powtarzała. 

Kochała je. 

Ponownie zamilkli. 

„Adam. Więc to jesteś ty, tak wyglądasz – 

pomyślała. – Zmieniłeś się. O Boże!, ależ jesteś głupia, 

Anno. Głupia! Mówisz tak, jakby inni się nie zmieniali 

mimo upływu czasu. Jakbyś ty się nie zmieniła! Czas nie ma 

litości dla nikogo, wiesz o tym. Tylko że jedni biernie mu się 

poddają, inni natomiast próbują się do niego zalecać. Czy też 

walczyć z nim. Ale ostatecznie on jest bezwzględny. Dla 

wszystkich.” 

Od północy nadciągały ciemne chmury. Cmentarz o 

tej porze szary, bezbarwny, pogrążył się w szarości jeszcze 

bardziej. 

„Jeżeli mnie teraz, dzisiaj nie zaprosi – pomyślał 

Adam – to nie będę mógł...” 

– Będzie deszcz – powiedziała. – Przepraszam cię, 
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muszę dokończyć. 

– Pomogę ci. – Ich oczy ponownie się spotkały. 

– Nie chciałabym... 

– Nie ma o czym mówić. 

Skinęła głową. Miała jeszcze coś powiedzieć, ale 

zrezygnowała. Prawdę mówiąc nie chciała, żeby odchodził. 

„Nasze pierwsze spotkanie po prawie pół wieku od rozstania 

tak miałoby się zakończyć? – pomyślała. – Nie, to 

niemożliwe. Muszę z tobą porozmawiać, Adam. Wyjaśnić... 

Wyjaśnić? Czy jest sens cokolwiek jeszcze wyjaśniać? 

Komu? Po co? Minęło przecież tyle lat. Tyle lat...” 

Grób był jeszcze świeży, więc nie było wiele do 

zrobienia. Wymieniła wodę w przebranych kwiatach, a on 

poszedł wyrzucić wypalone znicze i kilka wiązanek. Przez 

cały czas pracowali w milczeniu, od czasu do czasu ukrad-

kiem spoglądając na siebie – jedno ciekawe drugiego. 

– Zdążyliśmy – odetchnęła z ulgą. – Dziękuję. 

– Tak. Zdaje się, że lada moment lunie. 

– Więc pośpieszmy się – powiedziała i ruszyła alejką 

w stronę bramy. – Zaprosiłabym cię do siebie, ale rozumiesz, 

sąsiedzi... 

Spojrzał na nią. Przez chwilę wpatrywał się w jej 

profil nie wiedząc właściwie, co myśleć, co powiedzieć. Jej 

ostatnie słowa zbiły go z tropu, czyniąc w jego umyśle 

dziwną pustkę. Poczuł się niepewnie. 

– Ale, naturalnie, możemy wybrać się gdzieś, gdzie 

nikt nam nie będzie przeszkadzał – powiedziała po chwili. – 

Gdzieś, gdzie można w spokoju i ciszy porozmawiać. Znam 

takie miejsce. 

W następnej chwili opuścili cmentarz. 
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    II 

 

 – Powiedziałeś, że widziałeś mnie wcześniej. Tam, 

na cmentarzu. 

Skinął głową. 

– Dwa tygodnie temu – odparł.. – To było na 

pogrzebie. Na pogrzebie twojego męża. 

Uniosła szklankę i pociągnęła łyk ciepłej herbaty. 

– Nie widziałam cię. Zresztą, w tamtym dniu nic nie 

widziałam, nic do mnie nie docierało, całkowita amnezja. 

Byłam jakby odizolowana od świata zewnętrznego. Wiem 

tylko, że podtrzymywały mnie przyjaciółki, żebym 

przypadkiem nie upadła. 

Ponownie zamilkli. 

– Szukałam cię – powiedziała po dłuższej chwili 

Anna. 

– Ja też ciebie szukałem – odparł Adam. – Najpierw 

przez Czerwony Krzyż, potem już tylko indywidualnie. – 

Pokręcił głową. – Nigdzie nie natrafiłem na twój ślad. 

Choćby najmniejszy. 

– Pięć lat po wojnie wyszłam za Janka. 

Nic nie powiedział. 

– Nie mogłam dłużej czekać, łudzić się... 

– Łudzić się? 

– Byłam sama, a czasy były ciężkie, niespokojne – 

wiesz o tym. Poza tym nie dawałeś znaku życia. Potem ktoś 

mi powiedział, że widział cię w Tarnopolu, w transporcie. 

Mieliście jechać na wschód. Wiedziałam, co to znaczy. Co 

miałam robić? 

– Anno, ja przecież nie mam pretensji... 

– Musiałam ci to powiedzieć. Żebyś nie myślał, że 
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ja... – zawahała się. – Kochałam cię! Nawet wtedy, gdy 

wychodziłam za mąż za Janka, kochałam nadal tylko ciebie. 

„Ja też ciebie kochałem, Anno – pomyślał. – 

Kochałem?” – zastanowił się – i powiedział: 

– Mam nadzieję, że byłaś chociaż szczęśliwa. 

– Tak. Myślę, że tak. 

Teraz już nie unikali swojego wzroku, nie uciekali 

przed nim. Patrzyli na siebie, jakby chcieli nawzajem 

nasycić się własnym widokiem; jakby pragnęli uważnie 

prześledzić, zmarszczka po zmarszczce, kolejne lata 

spędzone bez siebie – lata, które należały się im i ich 

miłości, a które nie dane im było razem przeżyć; lata, które 

nigdy już nie wrócą, ponieważ odeszły na zawsze, stały się 

przeszłością. 

– A ty – podjęła po chwili Anna – czy ty byłeś 

szczęśliwy?  

Adam spojrzał w okno, za którym nie było nic widać 

prócz deszczu: po szybie spływała jednolicie woda, złudnie 

przypominając lekko falującą powierzchnię jeziora. 

– Czy byłem szczęśliwy? – powtórzył i ponownie 

przeniósł wzrok na Annę. – Sądzę że... Może tak, pod 

warunkiem, że ktoś mi poda definicję szczęścia. Wiem 

jedno: nigdy nie opuściły mnie wątpliwości i związany z tym 

niepokój. Jakby pewien niedosyt, czy też może raczej jakieś 

niespełnienie. Ale to chyba każdego dręczy – próbował 

zbagatelizować ciężar ostatnich słów. 

Podeszła kelnerka, która przyniosła wcześniej 

zamówione ciastka tortowe. 

– Dziękuję – powiedział Adam. 

Dziewczyna wdzięcznie się uśmiechnęła i odeszła. 

– Przyjemnie tutaj – odezwał się po chwili Adam. 
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– Lubię to miejsce – zgodziła się z nim Anna. – 

Jedno z niewielu dzisiaj, gdzie jeszcze można cicho i 

spokojnie napić się herbaty i porozmawiać. Na dodatek nie 

wąchając smrodu z papierosów. 

Adam sięgnął po filiżankę z kawą. 

– Czasy niezwykle szybko się zmieniają, Anno – 

powiedział. – I raczej na gorsze. A my chyba nie pasujemy 

do nich. 

Uśmiechnęła się jakoś smutno i nostalgicznie. 

Zauważył to. 

– Ale ty zawsze jesteś młoda. – Uśmiechnął się. – 

Mimo upływu czasu. 

– Dobrze, dobrze. – Odwzajemniła mu uśmiech. – 

Zjedz lepiej ciastko – jest pyszne. 

Odciął kawałek ciastka łyżeczką i włożył go do ust.  

– Rzeczywiście – powiedział po chwili. – Miałaś 

rację. 

– Smakuje ci? 

– Wyśmienite! Dawno takiego nie jadłem. 

– Nie wiem, skąd oni je przywożą, bo chyba sami 

raczej nie robią. Chociaż, kto wie? 

– Smakują jak domowe wypieki – zauważył. 

– Gdybym sama jeszcze piekła, zapytałabym. 

Niestety, dla siebie samej nie chce mi się już nawet zrobić 

drożdżówki, a co dopiero mówić o czymś wymyślniejszym. 

– Drożdżówka – powtórzył za nią Adam, a w jego 

głosie dało się wyczuć nutę nostalgii. – Pamiętam 

drożdżówkę twojej mamy. Z rodzynkami. Była doskonała! 

Zajadaliśmy się nią, jak króliki marchewką. 

– Pamiętasz. – Uśmiechnęła się. – Najlepsza była 

wtedy, gdy postała kilka godzin po upieczeniu. 
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– Tak, wtedy była najlepsza. 

– Tylko że nigdy nie pozwoliliśmy jej na to. 

Zaśmiali się. Po dłuższej chwili Anna powiedziała:  

– Nie powiedziałeś mi jeszcze, jak się stamtąd 

wydostałeś. O ile wiem, niewielu stamtąd wracało. 

– Tak, to prawda. Mnie się jakoś udało. Dzisiaj, jak 

pomyślę o tym, co zrobiłem, żeby przeżyć i być teraz tutaj, 

nie mogę w to uwierzyć. Ale człowiek był młody, bardziej 

szalony niż odważny, więc ucieczka z jakiegokolwiek 

miejsca nie wydawała się tak straszna i niewykonalna. 

– Mogli cię złapać. 

– To prawda. Ale nie myślałem wtedy, że może mi 

się nie udać. Zresztą, cóż innego mogło mnie tam czekać? 

Mogli mnie w najlepszym przypadku jedynie zabić. I to 

tylko raz. Czego jak czego, ale tam ludzkiego mięsa zawsze 

był dostatek. 

– Powiedziałeś, że w najlepszym wypadku mogli cię 

jedynie zabić. Chyba w najgorszym. 

– W najlepszym. Śmierć wyzwalała. O wiele gorsze 

było tam życie. Zima i praca na Syberii dla takich jak my, 

„niezwyczajnych” takich mrozów, to również śmierć. Więc 

raczej nie miałem dużego wyboru. A jednego byłem pewien: 

nie chciałem tam umierać. W ogóle nie chciałem umierać. 

Nigdzie. Byłem młody i chciałem żyć! No i ty... – Nie 

dokończył, ale też i nie musiał tego robić – patrzyli na siebie 

i rozumieli się bez słów, jak dawniej. – Na szczęście nie 

złapali mnie – po chwili kontynuował Adam. – Nie znałem 

dobrze ich języka, więc pomyślałem sobie, że najlepiej 

będzie udawać niemowę. A jeszcze lepiej nierozgarniętego 

niemowę. Tym sposobem udało mi się dotrzeć do naszych 

wschodnich kresów. Tutaj, to już byłem u siebie. 
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Oczywiście, było niebezpiecznie, i to nie raz, ale widocznie 

urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą. No i dobrzy ludzie 

też pomogli, chociaż ryzykowali strasznie. Ja odchodziłem – 

oni zostawali, mieli tym samym więcej do stracenia. A 

jednak pomagali. Chyba tylko to podtrzymywało mnie na 

duchu i nie pozwoliło mi zwątpić do końca w człowieka. 

Gdyby nie to... – Nagle urwał i zamilkł. 

Trwali tak przez dłuższy czas w milczeniu, każde 

pogrążone w swoich odrębnych myślach, ale jednocześnie 

jakby jakoś przez te myśli właśnie ze sobą powiązani, bliscy 

sobie. Potem spojrzeli na siebie i Anna, ni z tego ni z owego, 

niespodziewanie spytała: 

– Masz dzieci? 

– Nie. Chciałem adoptować, ale Maria wierzyła, 

ciągle łudziła się, że zdoła urodzić. A wtedy, jak mówiła, nie 

potrafiłaby kochać obydwojga dzieci jednakową miłością. 

Bała się tego. Bała się, że się nie sprawdzi jako matka. 

Dlatego nie zdecydowaliśmy się na adopcję. A gdy jej ciąża 

oddalała się coraz bardziej i bardziej, okazało się nagle, że 

jest już za późno. Zauważyliśmy, że jesteśmy zbyt starzy. 

– Starzy – powtórzyła cicho Maria. 

– Tak, starzy – przytaknął Adam. 

– Ja miałam dziecko – zaczęła po chwili Anna. – 

Syna. 

– Miałaś? 

Spuściła głowę. 

– Miał dwadzieścia trzy lata gdy umarł. Na białaczkę. 

– Anno... 

– Proszę, nic nie mów. Nie trzeba. 

Po jej twarzy spływały teraz wolno, bardzo wolno 

pojedyncze łzy, które w następnej chwili połączyły się i 
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spadły w dół, na czarną spódnicę. 

– To nic, przejdzie. To zaraz przejdzie. 

Wyjęła z torebki chusteczkę i otarła nią mokre 

policzki. 

– Minęło tyle lat, a ja nadal nie mogę się z tym pogo-

dzić. To jest ode mnie silniejsze. Po prostu silniejsze. 

Ponownie zamilkli. Tym razem na dłużej. Mogli 

sobie powiedzieć jeszcze wiele, ale lokal powoli pustoszał. 

Anna zauważyła to i spojrzała na zegarek. 

– Dwudziesta. Mój Boże, jak ten czas... 

Przerwał jej: 

– Spotkamy się jeszcze? 

– Adam... 

– Nie musisz mi teraz od razu odpowiadać. 

– Ja nie wiem, czy... 

– Dobrze, nic nie mów. Porozmawiamy o tym 

później. A teraz chodźmy. Odprowadzę cię kawałek po 

drodze na stację. 

– Tak. Chodźmy. 

 

    III 

 

Za tydzień również się spotkali. Potem znowu i 

znowu, i jeszcze raz; aż nadszedł maj, zakwitły bzy i 

kasztany i miejsce ich potajemnych spotkań – cmentarz, 

jakby dzięki temu się ożywił. Teraz był on niejako ich 

drugim „domem”, cichą przystanią, w której mogli się skryć 

przed ciekawskimi i wścibskimi oczami świata. Inni 

powiedzieliby może nawet, że to „miejsce schadzek”, ale to 

nie było ważne. Po prostu to, co kiedyś między nimi było, o-

dżyło na nowo. Początkowo bali się do tego przyznać, 
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najpierw przed samymi sobą, później już wobec siebie, jakby 

się tego wstydzili, krępowali. Jednak wraz z upływem czasu 

po tamtych odczuciach nie było nawet śladu. Kochali się i 

nic poza tym nie było ważne, nic więcej się nie liczyło. Ani 

to, że byli „świeżymi” wdowcami, ani też to, co powiedzą 

inni. Wiedzieli, że utracili razem coś, co już nigdy nie 

powróci, nie da im szansy przeżycia swojej historii raz 

jeszcze – tym razem inaczej, wspólnie. Dlatego postanowili 

nie rezygnować przynajmniej z tego, co dobry los zesłał im 

obojgu na kres ich wędrówki przez życie: z siebie! Z siebie 

zrezygnować nie mogli. I nie chcieli. Teraz zresztą już nawet 

chyba i nie potrafili. 
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Zwykła niedziela 

 

Jest niedziela. W mieszkaniu ojciec słucha 

coniedzielnej mszy, podczas gdy dwóch jego synów zajętych 

jest zabawą. Ich matka wybrała swoje fizyczne uczestnictwo 

we mszy, dlatego teraz jest w kościele. On, jako że nigdy nie 

lubił utrudniać sobie niepotrzebnie życia, wolał zostać w 

domu i wysłuchać jej w radiu. „Zresztą, jeżeli Bóg jest 

wszędzie – zwykł często powtarzać – to Kościół jest również 

w domu. Bo w końcu tam, gdzie jest lud boży, tam jest i 

Kościół. A on był, przynajmniej tak twierdził i tak to 

odczuwał, częścią owego ludu”. I może nie do końca miał 

rację, jednak, może trochę przewrotnie, coś w tym było. 

Jakby drugie ukryte dno. Dlatego siedział teraz wygodnie 

rozpostarty w fotelu i powtarzał za głosem księdza z radia: 

– Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą, 

błogosławionaś ty między niewiastami i… – Mówił to 

jednak bez jakiejś szczególnej żarliwości, bez większego 

przekonania. Jakby klepał znaną sobie formułkę na 

odczepnego, nie zastanawiając się nad głębszym sensem 

wypowiadanych słów. Zresztą, tak naprawdę, to uczestniczył 

w tym coniedzielnym rytuale z przyzwyczajenia, może 

nawet trochę z pewnego rodzaju bojaźni, na pewno jednak 

nie z bezwarunkowego oddania i zaangażowania. To 

bowiem, co widział i czego doświadczał na co dzień, było 

bardzo dalekie od tego, co od lat słyszał od kapłanów tej czy 

innej świątyni Boga. Dlatego jego zaangażowanie nie było 

zbyt duże, było takie, na jakie tak naprawdę było go stać. A 

że na niewiele było go stać w tym zakresie, więc w zasadzie 

i jego żarliwość była właściwie letnia. 
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Zabawa chłopców poza jakąkolwiek jego kontrolą 

przybiera na sile. Jest coraz głośniej. 

– Uspokójcie się! – rzuca w ich stronę, po czym 

powraca do przerwanej na moment modlitwy – …święta 

Mario, matko Boża, módl się… 

Nagle jeden z chłopców wybucha płaczem, po czym 

obaj stają w drzwiach pokoju w którym przebywa ojciec, 

który reaguje podniesionym głosem: 

– Mówiłem wam chyba, kurwa, żebyście byli cicho 

czy nie?! Nawet się bawić nie umiecie. Jak się natychmiast 

nie uspokoicie, to możecie zapomnieć o wesołym 

miasteczku. Rozumiemy się? – Ostatnie słowa wypowiada 

teraz już jednak spokojnie i wydaje się, że bez jakiejkolwiek 

emocji. 

Chłopcy milcząco potakują głowami. 

– No, to zmykajcie do siebie. Zaraz skończy się msza 

i wychodzimy. 

– A mama? – rezolutnie pyta jeden z chłopców, 

wycierając dłonią widoczne jeszcze ślady łez. 

– Mama będzie już tam na nas czekać – odpowiada 

ojciec. 

– Hurrrraaa!... – Szczęście chłopców zdaje się nie 

mieć granic. Jednak zimny wzrok ojca robi swoje – od tego 

momentu synowie zachowują się już na tyle spokojnie, że 

praktycznie znika ewentualny pretekst ukarania ich zakazem 

wyjścia. 

Kilkanaście minut później wychodzą z domu, po 

chwili opuszczają klatkę schodową i okazuje się, że mają 

szczęście: w momencie dojścia do przystanku, w zatoczkę 

wjeżdża autobus. Wsiadają do niego. Po chwili ojciec, nie 

znajdując biletów w kieszeni spodni, klnie cicho pod nosem: 
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– Kurwa, nie mam biletów! – A w następnym momencie 

pojawia się niepokojąca myśl: „Jak tylko wejdzie kanar, to 

już, kurwa, po nas”. Nagle na podłodze autobusu dostrzega 

coś, co przykuwa jego uwagę. I w tym samym momencie, 

gdy to rozpoznaje, wpada mu do głowy, jak mu się wydaje, 

zbawienna myśl. 

– Panie kierowniku – podniesionym głosem zwraca 

się do kierowcy autobusu. – Co to, kurwa, jest? 

– Co, o co chodzi? – pyta kierowca, zaskoczony 

nieokrzesanym zachowaniem pasażera, którego co jakiś czas 

obserwuje w bocznym lusterku nad sobą, nie odrywając 

jednocześnie wzroku od widoku ulicy za szybą. 

– Jak to co? Psie gówno! 

– Niech pan się nie wyraża, młody człowieku, 

dobrze? Więcej kultury! – zwraca mu uwagę staruszka, 

siedząca na pierwszym miejscu po lewej stronie od wejścia 

do autobusu. – Nie jest pan tutaj sam. 

– Przepraszam. Ale nie może być przecież, kuźwa, 

tak – kontynuuje w najlepsze ojciec dwóch synów – że 

wchodzę z dzieciakami do autobusu, a tutaj centralnie leży, 

jak gdyby nigdy nic, psie gówno. A przecież dzieciak może 

w każdej chwili w nie wpaść, jak straci równowagę, gdy na 

przykład kierowca nagle zahamuje. I co? Nieszczęście 

gotowe. Może to pani nie przeszkadza, ale mnie jak 

najbardziej. Pani przecież po nich, kurwa, prać nie będzie, 

nie?! – Ostatnie słowa wypowiada już mocno poirytowany 

całą sytuacją. – Nie, w takich warunkach jechać dalej się nie 

da. Niech pan się zatrzyma – mówi do kierowcy, a do 

synów, niewiele rozumiejących z tego, co się dzieje, rzuca 

stanowczo: – Wysiadamy, chłopcy! 
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Kierowca nic nie dopowiada. Wie, że cokolwiek 

powie, i tak nic to nie zmieni: nieraz miał już do czynienia z 

podobnymi pasażerami. Zresztą, psie gówno od gadania nie 

zniknie. Dlatego teraz też zachowuje spokój i zapobiegliwie 

milczy. 

– Niechże się pan, w mordę, zatrzyma! – ponownie 

zwraca się do niego ojciec dwóch synów. – Chcemy 

wysiąść. 

– Tutaj nie można – odpowiada spokojnie kierowca. 

– Zaraz będzie przystanek. 

– Oczywiście. Oczywiście – zgadza się z nim 

spokojniejszy już w tym momencie mężczyzna. 

Po chwili samochód wjeżdża w zatoczkę przystanku i 

zatrzymuje się. Następnie otwierają się drzwi i na zewnątrz 

wychodzi zadowolony z siebie ojciec wraz z synami. 

Chwyta ich za ręce i po chwili przechodzi przez jezdnię na 

drugą stronę ulicy. Gdy znajdują się w połowie przejścia dla 

pieszych, nagle, tuż obok nich, z piskiem opon hamuje 

kierowca opla. 

– Jak, kurwa, łosiu, jeździsz?! No jak! – krzyczy 

ojciec, nie wypuszczając jednak rąk synów ze swoich dłoni. 

– Przepraszam – mówi niepewnie kierowca, 

wychylając głowę przez otwarte okno. – Bardzo pana 

przepraszam. Nie chciałem nikogo wystraszyć. 

– Ech! – kiwa z rezygnacją głową mężczyzna i nic 

już nie mówiąc, pokonuje z dziećmi resztę odcinka pasów. 

Przechodzą następnie jeszcze około trzystu metrów, gdy ich 

oczom ukazuje się, czekająca na nich kobieta. Na jej widok 

ojciec uwalnia dłonie synów z uścisku, a ci na wyścigi 

rzucają się pędem przed siebie. Po chwili są już w jej 

objęciach. I cieszą się tak, jakby nie widzieli jej od bardzo 
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dawna, choć minęły raptem niecałe dwie godziny od ich 

rozstania. 

Po tym dziecięcym okazaniu jej swoich uczuć, cała 

rodzina wędruje w kierunku nieopodal rozłożonego 

wesołego miasteczka, w którym jest tłoczno już od 

najwcześniejszych godzin porannych. Podchodzą do jednej z 

kolejek ustawionych po bilety na rolerkaster. Przed nimi 

stoją dwie nastolatki. Jedna z nich z niemałym 

zaangażowaniem tłumaczy drugiej. 

– Mówię ci – nawet, kurwa, nie wiesz, jak ja tego 

chuja kochałam. A on się z tą zdzirą zadał. Ale mówię ci – 

jak tę głupią kurwę gdzieś kiedyś złapię, to przyrzekam, 

kurwa, na życie swojej matki, którą przecież kocham jak nie 

wiem co, że tak jej wpierdolę, że nawet on jej nie pozna. 

Chyba że po tym tatuażu, co go ma na ramieniu. – Tu robi 

niewielką pauzę, po czym kończy sentencjonalnie: – Miłości 

jej się zachciało, to ją będzie miała, kurwa jedna. 

Matka stoi z synami za nimi jak oniemiała, 

przypominając teraz swoją postacią skamieniałą Niobe. Na 

jej mężu całe zdarzenie nie robi szczególnego wrażenia, 

jakby już przywykł do takich obrazków, zżył się z nimi. 

Dziewczyna tokowała dalej w najlepsze, nie zwracając 

zupełnie uwagi na nic i na nikogo. Zachowywała się tak, 

jakby była tutaj sama z koleżanką i nic i nikt nie mógł jej 

przeszkodzić w tym upuszczaniu żalów zranionego młodego 

serca. 

– Zobacz, Samanta – przerywa jej nagle koleżanka. –

Ale, kurwa, jazda na tym rolerkasterze! 

Matka chłopców w końcu nie wytrzymuje dłużej tego 

pokazu prymitywnej wulgarności dwóch nastoletnich 
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dziewcząt i pociąga synów w stronę innej atrakcji tego 

miejsca – akumulatorowych samochodów.  

– A zjeżdżalnia? – pyta z rozpaczą w głosie jeden z 

chłopców. Drugiego z nich stać w tym momencie jedynie na 

krótkie: 

– Mamo! 

Na co matka spokojnie odpowiada: 

– Teraz jest za duża kolejka, widzicie przecież. 

Przyjdziemy tutaj później. Teraz pójdziemy na samochody.   

– Hurrrrrraaa! – niemal równocześnie wydobywa się 

z ich gardeł, po czym obaj biegną w stronę podestu z 

samochodami. 

Na szczęście tutaj nie ma kolejki, więc chłopcy, po 

uiszczeniu przez matkę stosownej opłaty, w następnej chwili 

siedzą już wygodnie w swoich maszynach i dzielnie 

wjeżdżają na siebie, nie robiąc sobie jednak przy tym żadnej 

szkody. Gdy dzieciaki pochłonięci są w najlepsze swoją 

zabawą, ojciec mówi do matki: 

– Idę kupić im watę cukrową. 

– Nie trzeba – odpowiada ona. 

– Jak to nie trzeba? – pyta zaskoczony. 

– I tak jedzą za dużo słodyczy. Szkoda na takie 

rzeczy pieniędzy. 

– Jaka szkoda?! Co ty, kurwa, pierdolisz? – nie 

wytrzymuje ojciec dzieci. – Jest niedziela, jesteśmy w 

wesołym miasteczku, dzieciaki są szczęśliwe. Czy ty, kurwa, 

musisz zawsze wszystko spieprzyć, kobieto? 

– Uspokój się – syczy przez zaciśnięte zęby ona, 

nerwowo rozglądając się dookoła, jakby w obawie, że ktoś 

ze znajomych nieopatrznie stał się nieproszonym świadkiem 
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tej żenującej sceny. A nie znajdując nigdzie znajomej 

twarzy, dodaje: – Nie rób mi wstydu, jeśli możesz. 

– Jaki, kurwa, wstyd?! Zastanów się, o czym ty 

mówisz, kobieto. – Jego podenerwowanie narasta i jest teraz 

wprost proporcjonalne do zainteresowania pozostałych 

klientów wesołego miasteczka niedzielną zabawą. – 

Dzieciom, moim synom żałujesz, kurwa mać, jakiejś 

pieprzonej waty cukrowej? Co z ciebie za matka, do kurwy 

nędzy?! – I nie czekając na odpowiedź, szybko dodaje: – 

Pierdolę to, baw się sama. Idę do pubu! Muszę odreagować, 

bo nie idzie z tobą wytrzymać nawet w niedzielę. – 

Następnie obraca się o sto osiemdziesiąt stopni i odchodzi. I 

robi to tak szybko, że ma się wrażenie, iż właściwie tylko na 

to czekał od jakiegoś czasu i świadomie zmierzał właśnie do 

takiego rozwiązania. 

Po raz drugi dzisiejszego dnia i to zaledwie w 

odstępie kilku minut jej postać znów przypomina Niobe: stoi 

oniemiała i bez ruchu niczym skamielina. A przecież ten 

dzień miał wyglądać zupełnie inaczej. W końcu dzisiaj 

przypada dziewiąta rocznica ich ślubu, więc chyba miała 

prawo oczekiwać czegoś szczególnego, wyjątkowego. 

Zanurza dłoń w kieszeń letniej kurtki. Gdy po chwili ją 

wyjmuje, w ręce trzyma męski złoty sygnet. Widać na nim 

wygrawerowany znak jego zodiaku i napis: „Dziewięć lat 

później”. Przez krótką chwilę wpatruje się w niego, po czym 

na powrót wsuwa go do kieszeni kurtki. Miała mu go dzisiaj 

wręczyć, ale wie, że nie może tego zrobić po tym, jak się 

zachował. Dlatego po wesołym miasteczku zabierze synów 

najpierw na lody, a potem… potem pójdą do parku i 

posiedzą sobie nad stawem. Bo staw – jest teraz tego pewna 
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– to najlepsze miejsce do przechowania jej prezentu i jego 

tajemnicy. 
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Zamiast posłowia 

 

Byłem! Dzisiaj, co prawda, nadal jestem, ale jakoś 

słabo. Niewyczuwalnie. Kiedyś na pewno byłem bardziej, 

tzn. bardziej wyczuwalnie! Pamiętam ten czas. Chociaż to 

było naprawdę dawno. Dawno w kategoriach ludzkiego 

życia, naturalnie, całkiem niedawno jednak w kategoriach 

wieczności. Byłem w czasach wolności kształtów i treści. W 

czasach dowolności! (Były takie czasy.) Mogłem wtedy 

wszystko. O wszystkich i wszystkim. Byłem pełen życia, 

albowiem byłem życiem! Dzisiaj… dzisiaj jedynie istnieję. 

Dzisiaj bowiem nadszedł On – Wielki Regres! Budowniczy 

Geniusz! Naczelnik Narodu! A wraz z Nim przyszli oni – 

Jego wierni sztabowcy, ślepi i głusi, twardzi i nieustępliwi, 

posłuszni każdej Jego woli. Widziałem w ich oczach snopy 

nienawiści i nieprzejednania, a z ich twarzy odczytywałem 

jedynie pragnienie totalnej destrukcji. Za wszelką cenę. 

Albowiem rewolucja, każda rewolucja wymaga ślepego 

posłuszeństwa, bezwzględnego oddania sprawie, choćby i 

fatalnej, niszczącej, deprawującej. 

Potem stało się to, co było do przewidzenia: przy 

coraz bardziej słabnących z dnia na dzień protestach, 

wywlekli mnie któregoś dnia z domu i zadecydowali, że 

moje miejsce jest po innej stronie życia, tej gorszej, 

napiętnowanej. Mimo że słusznej, to jednak przegranej w 

tym momencie sprawy. Znalazłem się jako wypełniacz 

ograniczonej przestrzeni, którą oni stworzyli dla takich jak 

ja. 

Byłem bezradny. Mój nonkonformizm jednak nie 

pozwalał mi milczeć. Zresztą, nie byłem sam. To samo czuli 

i myśleli inni podobni do mnie. Wielu innych! To pomagało 
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przetrwać. Dlatego przetrwaliśmy. Dzięki determinacji. I 

trwamy nadal. Nasza nadzieja i pamięć okazały się silniejsze 

od ich pragnienia zniszczenia nas! 

I wtedy na ich twarzach pojawił się grymas 

szaleńczego wręcz okrucieństwa. Głupiego i bezmyślnego. 

Postanowili zgnieść nas jak wszy, zapoczątkowując terror na 

niespotykaną dotąd skalę. 

Jeden z nich, ten, który postąpił krok naprzód, chciał 

już wymierzyć we mnie cios, zniszczyć jak padalca, jednak 

nagle, całkiem niespodziewanie powstrzymał się, jakby 

uderzony obuchem; w głowie zakołatało mu zapewne 

dręczące: „Nie ruszać. Doprowadzić na miejsce. Jak 

najmniej widocznych śladów represji!”. A że był posłuszny 

odgórnym nakazom, więc i w tym momencie karność wobec 

instynktu wzięła górę. Po raz kolejny natura uległa. 

Przegrała z uległością kodowaną od lat. Co prawda nie w 

DNA, lecz w głowie, w myślach! Dlatego wycofał się, 

zrezygnował z bezpardonowego użycia siły. 

Wsadzili mnie do opancerzonej ciężarówki, gdzie, 

jak się okazało, nie byłem sam. Czekali w niej już inni moi 

pobratymcy, a co chwila dochodzili wciąż nowi. Miałem 

wrażenie, że to szaleństwo nigdy się nie skończy. Że będzie 

nas przybywać i przybywać, aż w końcu pomieszczenie, w 

którym nas wszystkich stłoczono, pęknie, a my wypadniemy 

na zewnątrz i nic po nas nie pozostanie: zostaniemy 

rozjechani i zmiażdżeni. Ale nic takiego się nie stało. 

W końcu samochód zatrzymał się, a w następnej 

chwili poczęli nas z niej wyrzucać. Za wysoki mur. Z 

kratami. I gdy już wszyscy znaleźliśmy się za nim, 

ciężarówka odjechała. Oczywiście po następnych takich jak 

my. W końcu walka trwała nadal. Nic nie zostało jeszcze 
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definitywnie określone raz na zawsze i niepodważalnie. 

Tylko dla nas podróż się skończyła. Tylko dla nas, 

przynajmniej na razie, wszystko było zamknięte. (Jakżeż 

trafne słowo w tej sytuacji!) Dzisiaj liczył się tylko On! 

Wielki, Wszechobecny, Genialny, Jedyny! Dzisiaj należało 

do Niego! Nam pozostała jedynie nadzieja. I wiara. W jutro. 

Że kiedyś wróci stare. Lepsze. Bo nie zniewolone. 
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