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Sens życia

I

Sens życia rozumiemy jako dążenie do ostatecznego celu człowieka 
i sposób dojścia do niego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Po-

wołaniem człowieka, tym, co podtrzymuje życie, jest odkrywanie jego 
sensu. Stanowi on konieczny warunek rozwoju i samorealizacji, moty-
wuje człowieka do działania, osiągania celów życiowych, spełniania się 
pozytywnego i rozwoju własnej osobowości.

Większość ludzi wyznacza sobie sens życia, wspomagając się wie-
rzeniami, przekonaniami, wiedzą i uczuciami. Często zaczyna o nim 
myśleć dopiero w obliczu śmierci, traumatycznych przeżyć, odejściu 
bliskich czy w nieuleczalnych, terminalnych chorobach okupionych 
bólem.

Poszukiwaniem sensu życia od dawna zajmowali się najwięksi my-
śliciele, zadając pytania: 

— po co to wszystko? 
— jak odnaleźć siebie i swój cel w świecie?
— jaki jest sens istnienia?
Sens życia to coś ogromnie złożonego i ukrytego. To tajemnica, 

którą można rozpatrywać w kategoriach kulturowych, religijnych, fi -
lozofi cznych i medycznych, biorąc pod uwagę indywidualność czło-
wieka. W tym znaczeniu sens życia jest składową celów życiowych 
mniejszych lub większych.

Brak tychże celów czyni życie bezsensownym. To my nadajemy 
treść swojemu życiu. Tworzymy siebie po raz pierwszy, nie mamy bo-
wiem wcześniejszego doświadczenia i wszystko jest dla nas nowe. Lu-
dzie religijni, a jest ich około 90 procent, nie pytają o sens życia, na to 
pytanie dał im odpowiedź Kościół. Bóg stworzył ludzi pozostawiając 
im wybór między dobrem a złem, dla dobrych obiecując niebo, zaś dla 
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złych ludzi piekło. Trudno jednak tę doktrynę zaakceptować, bo nie 
ma dowodów na istnienie życia po śmierci. Można więc powiedzieć, 
że życie nie ma sensu i wg Martina Heideggera jesteśmy skazani na 
jego przeżycie i na śmierć bez dowiedzenia się, dlaczego przyszliśmy 
na świat. Nie zostaliśmy obdarzeni przez Boga żadnymi niezbędnymi 
prawami gwarantującymi bezpieczne, szczęśliwe życie, czego mogły-
by dowodzić takie fakty, jak niewolnictwo, holocaust, epidemie, kata-
strofy. Ten niekończący się katalog zła może świadczyć, że nie ma do-
brego, miłosiernego Ojca, który patrzy na ból i śmierć swoich dzieci. 
Z drugiej zaś strony ze względu na nieuniknioność śmierci, która jest 
silniejsza niż wszystko, możemy przyjąć, że sens odnosi się tylko do 
czasu, w którym żyjemy.

Mamy więc fi zyczny i psychologiczny cel życia. Musimy jeść, mieć 
poczucie bezpieczeństwa, schronienia, zdrowia, sprawiedliwości, kon-
taktów społecznych i wolności demokratycznych.

Inteligentny człowiek pogłębia i rozszerza te potrzeby, aby jemu 
i innym życie stawało się lepszym. Póki tu jesteśmy, musimy uczynić 
pobyt tak przyjemnym, jak to jest możliwe. Dalej jednak nie mamy 
odpowiedzi na fundamentalne pytanie o przyczynę istnienia. Osoba, 
która poważnie rozważa swoje życie, mówiąc o jego celu i znaczeniu, 
nadaje mu rozmaite sensy: wiedzę, miłość, zrodzenie, wychowanie 
dzieci itd. 

Odnalezienie piękna i sensu w naturalnych i prozaicznych rzeczach 
może być drogą do pełni naszego człowieczeństwa. Idealistyczny sens 
życia nie jest ani gorszy ani lepszy od praktycznego, ale daje nieco 
pewniejszą opokę, dużo trudniej go obalić czy utracić weń wiarę. Jed-
nym z silniejszych argumentów praktycznego sensu jest idea rozwoju 
osobistego, wiara, że przez wiedzę i praktykowanie moralności dąży-
my do prawdy lub na wyższe poziomy człowieczeństwa, jednym sło-
wem doskonalimy się.

Emocje towarzyszące pasji poznania i zdobywania wiedzy są równe 
przeżyciom religijnym.

Wielu fi lozofów twierdzi, że życie nie ma sensu, jest przypadkowe 
i bezcelowe (Camus, Sarte).
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Według J. Bocheńskiego „życie danego człowieka ma sens wtedy 
i tylko wtedy, kiedy istnieje cel, do którego on w tej chwili albo dąży, 
albo on tej chwili używa.”

Można bez końca cytować poglądy myślicieli na ten temat. Istnieją 
wątpliwości szczególnie natury etycznej i do takich należy pytanie, co 
jest ważniejsze: jakość czy ilość życia, pytanie, które ściśle łączy się 
z pojęciem sensu życia.

Podam kilka przykładów z dziedziny medycyny etycznej, które 
wskazują, że nie ma odpowiedzi, która by wszystkich zadowoliła. 

W zależności od stopnia wiedzy, inteligencji, zawodu a także orien-
tacji religijnej pogląd na etykę tradycyjną jest tak różny, jak różni są 
ludzie. Sens życia jest ściśle związany z jego wartością.

Peter Singer — australijski fi lozof w swej książce „O życiu i śmie-
ci” usiłuje nam przybliżyć swoje poglądy na temat wartości życia. Po-
dejmuje kilka tematów egzystencjalnych, a przykłady, które za nim 
przytoczę, pozwolą na podjęcie szerszej dyskusji w kwestii sensu, jako-
ści, ilości i wartości życia. Zaznaczyć należy, że każdy przypadek, ja-
kiemu poddany jest człowiek, trzeba zawsze rozważać indywidualnie.

„Narodziny po śmierci” to rozdział, w którym autor podaje przy-
kład kobiety będącej w stanie śmierci mózgowej, a noszącej w swoim 
łonie płód. Pada pytanie: czy należy podtrzymywać przy życiu za po-
mocą doskonałych technik medycznych „naturalny inkubator”, jakim 
jest matka, czy też zmarłej mózgowo matce pozwolić odejść wraz z pło-
dem i przyjąć, że Pan wszelkiego stworzenia daje życie i zabiera je, 
pozwalając działać naturze.

Można podtrzymywać życie matki, gdy ewentualne perspektywy 
życiowe płodu rysują się dość obiecująco, kiedy ktoś na to dziecko cze-
ka z utęsknieniem i widzi w nim przedłużone ramię matki”, wreszcie 
gdy dziecko jest zdrowe albo jego urodzenie wyzwoli w nieodgadniony 
dla nas sposób siły, które wrócą życie matce. Ale tu nie matka ani płód 
tworzą swój tzw. sens życia.

Następnie autor zastanawia się nad dziećmi bezmózgowymi, któ-
rych sens życia jest dyskusyjny albo nie ma go wcale. Dzieci te mogły-
by być dawcami organów dla przeszczepów.
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I tutaj poddaje pod wątpliwość, czy słuszne jest określenie „śmierci 
mózgowej”, czy też wystarczy śmierć wyższych ośrodków mózgowych 
(półkula i kora mózgowa), aby określić te dzieci jako dawców. Jeżeli 
jednak pień mózgu jest w stanie sterować oddychaniem, nie można 
tego dziecka uznać za zmarłe. Bez względu na to, ile będzie trwało jego 
życie, powinno odejść bez tzw. pomocy. Należy zaznaczyć, iż tego typu 
wady rozwojowe rzadko występują jako izolowane, dlatego też prze-
szczepianie organów od tych dzieci jest kontrowersyjne.

Jestem zwolenniczką ustawy Duńskiej Rady Etyki która zaleca, 
aby pacjentowi znajdującemu się w stanie „nieodwracalnego procesu 
umierania” pozwolić odejść, odłączając wszystkie środki podtrzymu-
jące życie, a nie doszukiwać się sensu jego istnienia. Wieloletnie pod-
trzymywanie nieświadomego ciała przy życiu nie jest przydatne ro-
dzinie, medycynie czy też samemu pacjentowi, który nie ma żadnego 
wpływu na bieg swojego życia.

Myślę, że każdy z tych ludzi chciałby spoczywać w pokoju, bo prze-
cież umarł w momencie, kiedy bezpowrotnie utracił świadomość. Je-
stem zdecydowanie za jakością życia, a więc życia pełnego, całkowite-
go — kiedy człowiek potrafi  przeżywać radości i smutki. Człowiek 
nieświadomy nie żyje życiem biografi cznym, a biologicznym i nie sta-
nowi o sobie.

Mówi się, że odłączenie od respiratora podtrzymującego życie pro-
wadzi do ostatecznego celu, jakim jest śmierć, ale z innego punku wi-
dzenia narodziny są również rozpoczęciem „nieodwracalnego procesu 
umierania”. Odłączenie respiratora to raczej zaniechanie podtrzymy-
wania życia, a nie działanie na szkodę pacjenta. U pacjentów termi-
nalnych, u których akcja serca została zatrzymana, nie podejmuje się 
działań reanimacyjnych. Jest to też zaniechanie podtrzymywania ży-
cia. Lekarz „pozwala” pacjentowi umrzeć.

Pojęcie eutanazji jest bardzo trudnym tematem. Od wielu lat stosu-
jemy powolną eutanazję, która jest tematem tabu. Podawanie środków 
uśmierzających ból oraz środków narkotycznych u pacjentów termi-
nalnych wpływa na znaczne skrócenie ich życia, najczęściej przez po-
rażenie ośrodka oddechowego. Z tym się wszyscy godzimy i nazywamy 
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to „komfortem psychicznym umierania”. Natomiast podanie jednej 
śmiertelnej dawki tego samego leku uważamy za zbrodnię. Oba dzia-
łania prowadzą do śmierci, ale są rozłożone w czasie i jest różnica w ce-
lowości podawania leku. Jedna dawka uśmierza ból, druga zabija. Nie 
jestem za „prawdziwą eutanazją”, ale jestem za „psychicznym komfor-
tem umierania”. Opowiadam się za jakością życia, a nie jego świętością, 
bo w moim pojęciu byłoby to umieranie w bólach i cierpieniu (umiera-
nie naturalne). Rozumiem i szanuję jednak ludzi, dla których eutanazja 
mieści się w przestrzeni ich życia . Każdy człowiek boi się śmierci, ale 
zdarza się, że cierpienia przesłaniają świętość życia, bowiem jego jakość 
jest nie do zniesienia. Dlatego decyzja pacjenta i lekarza w takiej sytu-
acji na pewno nie jest łatwa, ale jakże zrozumiała.

Wydaje się jednak, że prawo dobrowolnej eutanazji z biegiem czasu 
będzie się „liberalizowało”, w związku z czym kryteria do przeprowa-
dzenia jej będą coraz słabsze, aż wyda nam się moralnie dobre skraca-
nie cierpień ludziom „terminalnie chorym”. 

Myślę, że zawsze będzie więcej „ofi ar” niż „katów”, czyli ludzi cze-
kających na eutanazję. Śmierć jest nieunikniona, ale nie musimy dać 
zgody na nieludzkie cierpienia w sytuacji beznadziejnej. Wartość ludz-
kiego życia zmienia się zależnie od zdolności do nawiązywania kontak-
tów społecznych, intelektualnych i fi zycznych z innymi istotami, od 
świadomej woli trwania życia i umiejętności cieszenia się doznaniami. 
Dusza i ciało holistycznie tworzą program naszej „podróży” życiowej, 
którą należy odbyć jak najciekawiej, w miarę możliwości twórczo, aby 
pozostawić po sobie coś trwałego. 

Następnym problemem, który Singer daje nam pod rozwagę, jest 
„defi nicja śmierci”. Trudno określić, czy śmiercią ostateczną jest usta-
nie pracy serca, mózgu czy też innych funkcji życiowych. Różne kole-
gia lekarskie wciąż aktualizują tę defi nicję wraz z postępem medycyny.

Organizm, aby żyć, musi pracować w atmosferze równowagi dyna-
micznej, której motorem jest mózg, którego życie można na krótko 
przedłużyć, ale nie zastąpić. Wydaje się więc, że uszkodzenie mózgu 
bez możliwości powrotu świadomości należy uznać za śmierć nieod-
wracalną. Jeżeli pacjent zostaje odłączony od respiratora, a organizm 
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nie podejmuje samodzielnego oddychania, myślę, że natura zrobiła 
swoje. Tak więc śmierć mózgowa jest w tym wypadku śmiercią osta-
teczną. Jeżeli organizm podejmie pracę, życie daje pacjentowi jeszcze 
jedną szansę. Trzymanie pacjenta pod respiratorem jest męką dla ro-
dziny, personelu i ogromnie obciąża kosztami. To wszystko oraz nie-
świadomość pacjenta pozwala odłączyć aparaturę, aby godnie odszedł. 
Ludzie, u których stwierdzono śmierć mózgową, zostają dawcami 
przeszczepów.

Sens życia nie istnieje jako prawda uniwersalna, która jest słuszna 
i prawdziwa dla każdego z nas. Nie możemy szukać sensu życia, bo nie 
można szukać, czego nie ma.

My nadajemy sens swojemu życiu, tworząc przestrzeń, w której 
może zaistnieć. Odpuszczając sobie małe cele i sposoby realizacji, two-
rzymy z siebie ludzi przegranych. 

Ewa Pelzer
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II

Gdybym odnalazł odpowiedź na pytanie o sens życia, prawdopo-
dobnie otrzymałbym nagrodę Nobla, ale jest to dziedzina tak nie-

mierzalna, tak indywidualna, że jury latami zastanawiałoby się nad jej 
przyznaniem.

Odpowiedzi już szukali Grecy, Rzymianie i fi lozofowie średnio-
wieczni. Ci ostatni żyli w naprawdę ciekawej epoce. Na wszystko mieli 
jedną, prostą odpowiedź; żyjemy po to, żeby dostać się do królestwa 
niebieskiego. Rozumieli przez to walkę z niewiernymi i oddanie życia, 
albo zamknięcie się w klasztorze, medytacja i pełny rozwój duchowy. 

Odpowiedzi szuka również współczesna psychologia, mając środki 
i metody do badań naszej duszy. Z tym, że o ile w matematyce dwa plus 
dwa musi dać cztery, to w tej dziedzinie nauki, jakbyśmy nie mierzyli, 
każdemu z nas wychodzi albo za dużo, albo za mało. Mierniczych na-
szej osobowości, którzy twierdzą, że tylko oni znają jedyną receptę na 
pełne życie w szczęściu, jest tylu, ile gwiazd na niebie, a my przecież 
potrzebujemy jednej, konkretnej odpowiedzi.

Gdybyśmy sami siebie zapytali, co nam daje pełnię szczęścia, każdy 
z nas odpowiedziałby inaczej. Dla niejednego byłaby to rodzina, dzieci, 
wnuki, dla bezdomnego będzie to łóżko na noc, dla szeregowego pijacz-
ka pełna butelczyna, najlepiej taka, z której nigdy nie ubywa. Drugiemu 
praca i pieniądze równoważyłyby niedostatki dnia codziennego. Trze-
ba pamiętać, że te składniki są wymienne i nie można stawiać jednej 
kategorycznej kropki nad „i”. Tym bardziej, że w różnych momentach 
życia stawiamy sobie inne cele i odpowiedź o „sens” jest różna.

Wielkie religie tego świata dają nam wykładnie i drogowskazy; 
w chrześcijaństwie jest to Biblia, w Islamie Koran, w buddyzmie osią-
gnięcie nirwany, czyli wygaśnięcie cierpienia i przejście na poziom 
pełnego szczęścia. Cóż, to zupełnie inna kultura i tam obowiązują inne 
normy duchowe.

W powiedzeniu, że dla mężczyzny najważniejsze jest pozostawienie 
potomka, wybudowanie domu, posadzenie drzewa ma głęboki sens, 
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ponieważ odnoszą się do wartości, które zostawiamy po sobie, w nich 
jest zawarta część naszych genów, naszej pracy, pamięci. Nad tym pra-
cujemy przez całe życie. Ale są to te strony egzystencji, o których może 
powiedzieć nasza druga połowa jabłka.

Cóż takiego nam, parającym się trochę piórem, malującym od cza-
su do czasu obrazy, grającym na jakimś instrumentach potrzeba, by-
śmy odnaleźli sens życia? I tu dochodzimy do przypowieści biblijnej 
o talentach. Pan, wyruszając w daleką podróż, dał swoim trzem słu-
żącym pieniądze. Jednemu pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu 
jeden. Wiemy, co z nimi zrobili; dwaj pierwsi pomnożyli majątek, 
trzeci zakopał. Starożytna jednostka miary przeszła w naszej kulturze 
i słownictwie długą drogę i teraz oznacza zdolność do robienia czegoś. 
I to nas różni od zwierząt — pasja tworzenia. To tkwi w nas, a nie-
koniecznie potrzebne jest drugiemu człowiekowi. Ten jeden talent, 
otrzymany od Stwórcy jest naszą radością i udręką zarazem, ponieważ 
niekiedy nie mamy pojęcia, co z nim uczynić, bo na cóż komu nasze 
wiersze, opowiadania, malunki. A ktoś, nie rozumiejąc naszej potrze-
by, może powiedzieć, że są sprawy ważniejsze. Nieprawda, gdyż bywa 
i tak, że owa pasja utrzymuje człowieka przy życiu.

Kto przeczytał ze zrozumieniem książki Irvinga Stone’a lub przy-
najmniej obejrzał fi lm „Pasję życia” o malarzu impresjoniście Vincen-
cie Van Goghu, czy „Udrękę i ekstazę” o twórcy Kaplicy Sykstyńskiej, 
Michale Aniele, zgodzi się, że to, co nas tam w środku dręczy, ten jeden 
talent, jest gorszy do worka pieniędzy. 

Van Gogh zajmował się handlem dziełami sztuki, miał zostać pa-
storem, skończył jak przysłowiowy „ubogi malarz”. Co go pchało do 
tak nieroztropnej decyzji z punktu widzenia logiki?

Gdybyśmy go zapytali, czy jest szczęśliwy, odpowiedziałby zapew-
ne, że tak. 

Czy znalazł sens w życiu? Odpowiedziałby nam z pewnością — tak. 
Pomimo cierpienia, głodu i braku pieniędzy na farby, znalazł sens 
w życiu. 

Łączy nas umiłowanie do literatury, do muzyki, do obrazu, do jakie-
goś miejsca. Na jeden krótki moment pragniemy oderwać się od domu, 
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dzieci, naszych codziennych obowiązków i trosk. Nie zastanawiamy się, 
że brakuje nam do pierwszego i jak Van Gogh ruszamy z samego rana 
w pole, aby malować słoneczniki, bo nasz dialog wewnętrzny, nasza wi-
zja świata alternatywnego pomaga nam przetrwać kolejny dzień. Igno-
rujemy ludzi, którzy pukają się na nasz widok w czoło i szepczą: wariat. 

Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego blisko sześćdziesięcioletni Mi-
chał Anioł przez siedem lat, sam, w dzień i w nocy leżał na deskach 
i malował gigantyczny fresk w Kaplicy Sykstyńskiej. Był już uznanym 
rzeźbiarzem, a podjął się całkiem dla niego nowego wyzwania, mając 
do pomocy tylko kilku pracowników od robienia farb.

O czym wtedy myślał przez siedem lat, kopiując pod sklepieniem 
kartony, a potem malując z pieczołowitością godną benedyktyna? 
Z pewnością był to najdłuższy monolog wewnętrzny na świecie. Była 
to praca żmudna i pełna zwątpienia. I czy można się dziwić papieżo-
wi Juliuszowi II, który na pytanie — kiedy w końcu zobaczy fresk, 
dostawał białej gorączki na krótką odpowiedź Michała Anioła — jak 
skończę.

Zdolność do tworzenia daje nam upragniony wewnętrzny spokój. 
To wtedy właśnie stajemy się małymi dziećmi, biegamy wyobraźnią po 
pokoju rodzinnym, nasz zegar biologiczny zwalnia, endorfi ny pracu-
ją ze wzmożoną siłą, umysł odpoczywa i zarazem ładuje akumulatory. 
Zadziwiająca zagadka biologii. 

Znam ludzi, którzy chwalą się tym, że nie przeczytali w życiu ani 
jednej książki, nie byli w muzeum i w teatrze. Są też i tacy, którzy, ma-
jąc już odchowane dzieci, i zbudowany dom, zasiądą pod posadzonym 
drzewem i nagle spostrzegą wokół siebie ogromną pustkę. Wiążą to 
z jakąś chorobą i wiekiem. Idą więc do lekarza po receptę, a tam często 
mogą usłyszeć; Proszę się czymś zająć, to będzie najlepsze lekarstwo. 
Pacjent, który przez całe życie wykonywał jedną czynność i niewie-
le interesowało go poza piłką nożną, czy wieczornym odreagowaniem 
w pubie, na emeryturze staje się bezbronny. Więcej myśli o bolących 
korzonkach i stawach. „Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej” 
jest po to, żeby nie bolał nas krzyż, lecz umysł. Byśmy nie marnowali 
tego jednego talentu. 
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Spotykamy się nieczęsto, ale jednak w miarę systematycznie. Każ-
dy z nas ma obowiązki wobec rodziny, domu, przyjaciół, jakieś zobo-
wiązania. Gdy nagle zatrzymamy się w rozbieganym dniu, pytamy się 
po co, dla kogo? Gdy w pewnym momencie życia jednak zostajemy 
sami, tracimy sens życia, bo był on związany — nierozerwalnie z dru-
gą osobą.

Gdy jednak zastanowimy się, co zrobiliśmy dla siebie, odpowiedź 
może być bardzo krótka. Bo nasze wartości mają duży wachlarz, lecz 
nie zawsze pokrywają się one z wartościami innych osób. W Stowarzy-
szeniu możemy dalej szlifować nasz talent; pisać opowiadania, wiersze, 
malować, wymieniać poglądy na tematy nas najbardziej interesujące. 
I niekoniecznie jest to polityka czy piłka nożna. W Roku Hauptman-
na, który obecnie obchodzimy, nasze niewielkie grono zapaleńców ze 
„Stowarzyszenia” wyruszyło na wyspę Hiddensee, gdzie został pocho-
wany laureat nagrody Nobla, aby poszerzyć swoją wiedzę o to, jak żył, 
co jadł, z kim się spotykał, o czym rozmawiał, jak spał. Próbowaliśmy 
dotknąć ducha człowieka, który żył i tworzył w Jagniątkowie. Był tyta-
nem pracy; aby utrwalić bieg swoich rozbieganych myśli, zapisywał je 
nawet w nocy na ścianie. Do dziś te zapiski są autentycznym głosem, 
słyszanym po 66 latach od jego śmierci. 

Jak już napisałem, dla każdego sens życia ma wymiar indywidu-
alny, ale to, co po nas zostaje, jest trwałe i jak najbardziej mierzalne. 
Starajmy się więc, żeby po nas też został jakiś mały ślad. Nie musi być 
on tak innowacyjny w formie jak u Van Gogha, czy tak ogromny jak 
u Michała Anioła, czy tak ekstrawagancki jak u Gerarda Hauptmanna, 
niech on będzie nieduży, ale nasz, w miejscu, w którym żyjemy, w tej 
małej Kotlinie Jeleniogórskiej.

Na koniec tych krótkich rozważań pragnę podziękować Ewie Pel-
zer za wyznaczenie terminu naszych warsztatów literackich, poświę-
conych szukaniu sensu życia, w czerwcu, zaraz po przesileniu letnim. 
Nie ma ku temu lepszej okazji, niż krótki czas po Nocy Świętojańskiej, 
kiedy zieleń kwitnie, kwiaty pachną, a upał spać nie daje.

Robert Bogusłowicz
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III

Rodzimy się, żyjemy, dorastamy i tak aż do starości. Przez całe życie 
stawiamy sobie jakieś cele, mamy pragnienia, marzenia… do cze-

goś dążymy. Nadchodzi czas, kiedy zaczynamy żegnać najbliższych, 
dalszych znajomych, i wówczas rodzi się refl eksja, zaczynamy zadawać 
sobie pytanie, jaki to wszystko ma sens?

Kiedyś, wiele lat temu w trakcie rozmowy z kimś znajomym usłysza-
łam takie zdanie: „Pamiętaj, że nie wiadomo, jak byłoby ciężkie życie, 
to i tak warto jest żyć”. Jako bardzo młoda osoba niezbyt rozumiałam, 
co ma na myśli, więc w duchu oprotestowałam to przesłanie, bo po co 
się męczyć przez całe życie, tylko po to, żeby ono trwało? Jest przecież 
tyle osób zmagających się z chorobą, biedą, stratą najbliższych, etc.

Teraz, z perspektywy przeżytych lat wiem, że miał rację. Nie jest 
ważne, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, czy na granicy tych dwóch 
światów, czy szczęśliwi, czy bardzo nieszczęśliwi, zdrowi czy chorzy. 
To naprawdę nie ma znaczenia, aczkolwiek na pewno lżej się żyje, ma-
jąc nawet minimalne fundusze, zdrowie, a wokół siebie bliskich i życz-
liwych ludzi, no i szczęście. 

Życie jest podzielone na pewne etapy. W trakcie tych etapów ludzie 
kształtują się, zmieniają nastawienie do innych, robią rzeczy, których 
nie rozumieją. Inaczej spostrzegają życie dzieci, których charakter, oso-
bowość dopiero się kształtuje. Dziecko — mały człowieczek wkracza 
w życie i chłonie je, obserwując innych, słuchając i przetwarzając te 
wszystkie wiadomości, obrazy na swój sposób. Jakież jest zdziwienie, 
kiedy co innego słyszy, co innego się zdarza, a co innego powinno być. 
Dziecko nie może, nie jest w stanie pojąć tych wszystkich kontrastów. 
Żyjąc, opieramy się na pewnych doświadczeniach i swoich oczekiwa-
niach. To, co dla dorosłego człowieka jest takie zwyczajne i zrozumia-
łe, dla małego człowieczka urasta do rangi tajemnicy lub niemal grozy. 
Dlatego tak ważni są rodzice, środowisko, nauka. Dlatego ludzie są tak 
różni, tak niepowtarzalni, jak linie papilarne, które nawet bliźniacy 
jednojajowi mają różne, nie mówiąc o charakterze.
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Ale nie o to tu chodzi. 
Nie wiem, czy ktokolwiek się ze mną zgodzi, ale ja osobiście uwa-

żam, że życie ma wówczas jakiś sens, jeżeli mamy pasje, hobby, pozna-
jemy ciekawe, nietuzinkowe osoby, zwiedzamy inne państwa, pozna-
jemy inne kultury. Uczymy się tolerancji i zrozumienia, nie obrażamy 
się z byle powodu, nie szukamy wad w innych, tylko staramy się za-
dawać sobie pytanie, dlaczego ten ktoś tak powiedział, tak postąpił, co 
go do tego skłoniło, jaki miał w tym cel… Wiem, że to wymaga cza-
su, umiejętności, predyspozycji, ale wszystkiego można się nauczyć, 
w większym lub mniejszym stopniu, tylko trzeba chcieć i broń Boże 
nie mówić, że ja nie umiem, nie potrafi ę, nie rozumiem, nie znam się 
na tym… Mądre, znane powiedzenie głosi, że „dla chcącego nie ma nic 
trudnego”. Banalne to, ale prawdziwe. 

Wiem, każdy z nas różni się osobowością, charakterem, umiejętno-
ściami, ale właśnie po to żyjemy, po to się uczymy, żeby nasze umie-
jętności wykorzystać dla innych, we wszystkich dziedzinach życia. 
Dlatego każdy z nas jest niezbędny. Od chorych, skrzywdzonych przez 
los, ludzi kultury, sportu i turystyki, budownictwa, służby zdrowia, 
jednym słowem w każdej dziedzinie, a jest ich mnóstwo, uczymy się 
pomocy, poświęcenia, cierpliwości, tolerancji, szacunku itp. Wszystko 
to bardzo się przydaje w ciągu wszystkich lat, które mamy do przejścia. 
Drogi naszych losów są bardzo różne.

Wiem, wiem, ktoś powie, że przecież nie wszyscy możemy być wy-
kształceni, mądrzy, nie wszyscy nadajemy się do każdego rodzaju pracy 
czy też funkcji. Oczywiście! Nie każdy z nas musi być lekarzem, dzien-
nikarzem, farmaceutą itp. Przecież to zrozumiałe. Jesteśmy z różnych 
środowisk, różnych rodzin, ale jak w maszynie, wszystkie trybiki, sprę-
żynki, śrubki, przekładki, skobelki, druciki itp. są niezbędne, żeby ma-
szyna pracowała i była sprawna przez długi okres. Jeżeli coś się złamie, 
urwie, to cały mechanizm staje lub funkcjonuje dalej, ale już nie tak 
sprawnie i stopniowo ulega zniszczeniu aż do całkowitego zaprzestania 
pracy. Tak też jest z nami, z całym państwem, środowiskiem, rodziną. 

Według mnie na tym polega sens naszego istnienia, że żyjemy nie 
dla siebie, ale dla całego ogółu.
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Większość z nas nie wie nawet, że życie ma różne barwy, a czasami 
też i my mamy do wypełnienia te miejsca, które są tylko białe lub tylko 
czarne, a nawet czasami bezbarwne. To od nas wiele zależy, jakie będzie 
nasze życie i naszych bliskich lub dalszych osób. Nawet nie wiemy, ile 
możemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, dopóki nie spotkamy na 
swojej drodze osób, które nam to uświadomią i wówczas życie dostaje 
blasku, zaczyna lśnić. Nieraz przecież doświadczamy takiego uczucia, 
że w pewnym momencie aż chce nam się żyć, kochamy wszystkich 
i świat staje się taki piękny. Niemal jesteśmy w stanie przenosić góry. 
Zaczynamy wierzyć, że wszystkiego możemy dokonać… i podejmuje-
my wyzwanie. 

Niestety wśród nas są też takie osoby, które cechuje tak zwany przy-
słowiowy, słomiany zapał. Po euforii zaczynają stopniowo „przysiadać” 
aż do całkowitego znieruchomienia. Bezruch też jest przyjemny, ale na 
jak długo? Zaczynają gnuśnieć, opadać z sił. I jaki to ma sens, to za-
szywanie się gdzieś z dala od wszystkich i wszystkiego? Ja to nazywam 
stanem niedźwiadka lub świstaka w okresie zimowego snu. 

Są też wśród nas tacy, którzy robią wokół siebie dużo szumu, są 
wszędzie i niby coś robią, z pięknym uśmiechem na ustach, z pięk-
nymi słowami i gestami są w stanie nagiąć prawie wszystkich do swo-
ich oczekiwań, są jak piękny, błyszczący diament, który po bliższym 
poznaniu okazuje się zwykłym szkiełkiem, ale dzięki temu osiągają 
to, co chcą. A co z tymi, którzy zawsze są na uboczu, niewidzialni, 
niesłyszalni ale wszystko słyszą, wszystko widzą i cichutko robią swo-
je? Rzetelni, uczciwi, pracowici, zawsze można na nich polegać. Takie 
mróweczki w ludzkiej postaci. 

Zdarzają się i tacy, którzy czekają na odpowiedni moment, żeby 
wyjść z ukrycia i stać się widzialnymi, a reszta pozostaje w cieniu, bo 
tak im dobrze, wygodnie i przede wszystkim spokojnie. A ludzie es-
trady, kultury i sztuki są po to, żeby nasze życie było przyjemniejsze, 
żebyśmy dostrzegali też intensywne barwy życia, a nie tylko szarości. 

Są również ludzie, którzy widzą siebie tylko u szczytu władzy i dążą 
do niej bez względu na wszystko, nie przebierając w środkach, nie zwa-
żając na innych wokół siebie i robią wszystko, żeby się tylko utrzymać 
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i walczą o poklask wśród maluczkich, nie dopuszczając do siebie ludzi, 
którzy mogliby im zagrozić, a jeżeli taka osoba pojawi się w ich zasię-
gu, to niszczą ją bardzo skutecznie. Jest taka różnorodność typów ludz-
kich, że aż trudno zliczyć. I dzięki temu jest tak barwnie i kolorowo, 
choć czasami — niezwykle trudno.

Czyż nie jest warto żyć? 
Ależ tak! Ta otaczająca nas różnorodność, to piękno w każdym 

z nas, w każdym kawałku otaczającej nas natury. Chodzimy, spieszymy 
się gdzieś… i nie dostrzegamy, co nas otacza. Czasami warto stanąć 
chociaż na moment i rozejrzeć się wokół.

Życie naprawdę jest piękne!
Warto jest żyć i naprawdę wszystko ma sens… trzeba go tylko do-

strzec.

Grażyna Domagalska



Robert Bogusłowicz

Metamorfozy Pana X
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Nikt nie dostrzegał Pana X. Nowy dyrektor Wojewódzkiego Ośrod- 
ka Postępu Rolniczego, który wezwał go na rozmowę do gabi-

netu, jednocześnie podpisywał dokumenty, rozmawiał przez telefon 
i czytał sprawozdanie. Po pytaniu, kim jest i co tu robi, wręczył mu 
wymówienie z pracy, po czym odprowadził do drzwi, które szeroko 
otworzył, westchnął głęboko i poklepał go po ramieniu tak, żeby sie-
dząca nerwowo sekretarka widziała, z jakim oddaniem on dyrektor 
wykonuje swoje obowiązki.

Pan X miał lat trzydzieści i połowa jego życia upłynęła w socjali-
zmie, wiedzę o świecie podawał mu w szkole nauczyciel historii, który 
w młodości uścisnął rękę Breżniewa. W szkole, jako młody gniewny, 
zadawał wiele pytań.

— Dlaczego żyję?
— Żeby umacniać przyjaźń polsko — radziecką.
— Dokąd idę?
— Do komunizmu.
— Co po mnie zostanie?
— Komunizm. — Jego wychowawca i zarazem dumny historyk 

zawsze miał gotową odpowiedź.
Pytania te niepokoiły polonistkę. Uświadamiała mu, że odpowied-

nim zagadnieniem dla młodego człowieka jest miłość. Ale i dla niej 
był to temat trudny, nie można go zważyć ani zmierzyć, więc lekcje 
o miłości zastępowała nauczaniem o patriotyzmie. Dobrze odmieniał 
się przez przypadki, jego rdzeń występował w innych częściach mowy: 
patriota, patriotka, patriotyczny, patriotycznie, i co najważniejsze, po-
jawiał się codziennie w dzienniku telewizyjnym jako bohater główny. 
Za piękne wypracowanie „Patriota, to ten, który walczył z hitlerowcami 
o wolną Polskę” Pan X, wówczas uczeń, otrzymał piątkę. W tym czasie 
zaobserwował u siebie dziwne zjawisko. Jego własny cień zaczął się 
zmniejszać.

Do wojska zamustrowano go bez cienia. To był drobiazg. Pan X 
miał spełnić obowiązek wobec ojczyzny, czyli stać w szeregu razem 
z setkami zdrowych poborowych, o dwudziestu palcach, dwóch rę-
kach i nogach, też bez cienia. Ofi cer polityczny ostrzegał wciąż przed 
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inwazją imperialistów w duchu marksistowsko-leninowskim. Na 
pytanie, jak można się przed nią obronić, kiedy brakuje części za-
miennych do czołgu, Pan X usłyszał, że prawdziwy patriota walczy 
siłą ducha. Aby utrwalić w nim owego ducha, co jakiś czas wyznacza-
no mu kilka dni służby poza kolejnością. Wtedy właśnie dostrzegł 
drugie dziwne zjawisko w swoim życiu: że ludzie zaczynają go nie 
dostrzegać.

Studiów nie zrobił, nauka nie była w modzie. 
— Więcej chłopcze zarobisz, sprzedając sałatę — uświadamiała 

go babka Anka.
Od rana do wieczora stał na targu z warzywami, ale nie sprzedawał 

ich dużo, jak to u człowieka, którego nie widać. Babka znała wielu 
ofi cjeli partyjnych potrzebnych do funkcjonowania w socjalizmie. 
Wystarała mu się o pracę w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolni-
czego. Konieczność istnienia okazała się nad podziw zbędna, za to 
pensja była realna, wystarczająca, aby podtrzymać duszę przy życiu. 
Na stanowisku referenta do „Spraw kontaktów z rolnikami” przepraco-
wał do upadku komunizmu. Ale dla Pana X nie było to widowiskowe 
wydarzenie jak w Niemczech, gdzie młotem rozbijano mur berliński, 
i nie było tak dramatyczne, jak to relacjonowali dziennikarze z Mo-
skwy, kiedy czołg wystrzelił w parlament. Nie. Po prostu wieczorem 
Pan X poszedł spać w socjalizmie, a obudził się w państwie demokra-
tycznym. Wczesnym świtem wsiadł do starego rozklekotanego auto-
busu zakładowego, w swoim pokoiku jak zawsze posegregował ulotki 
dostarczone z drukarni, „Jak hodować marchew”, „Szkodniki sałaty”, 
„Dobre rady dla rolników”, powkładał je do kopert, ponaklejał znaczki 
i wysłał do rolników. Z nikim dużo nie rozmawiał, zawsze odpowiadał 
tak lub nie, w zależności od sytuacji.

Pan X kochał, tak jak kocha każdy człowiek, lecz nie wiedział, co 
to znaczy, ponieważ w szkole o tym nie uczono, w domu o tym nie roz-
mawiano. Miał jedną kobietę i jedno dziecko. Ożenił się, bo myślał, że 
to miłość, bo miłość stała się widoczna.

— Moja rzeka życia znika pod pękającą warstwą gleby — mówił 
przy stole, a żona, syn, matka, ojciec, teściowa i teść pukali się w czoło.
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Kiedy przychodziła zima, szedł nocą do lasu, w kierunku unoszą-
cej się nad Karkonoszami Śnieżki i w ten najważniejszy dzień w roku 
wołał:

— Dlaczego żyję?
— Żeby naklejać znaczki? — odpowiadała góra.
— Dokąd idę?
— Na pocztę?
— Co po mnie zostanie?
— Ulotki?
W pierwszych wolnych wyborach na dyrektora WOPR-u za-

miast grubego, łysego dygnitarza przysyłanego zawsze z Warszawy, 
wygrał miły kierownik z działu ochrony roślin. Zredukował etaty 
i zwolnił Pana X z uśmiechem na ustach, poklepując go po ramie-
niu.

— To nie moja wina, chyba to rozumiesz. Nowe czasy. Kapitalizm, 
demokracja.

Kierowca zakładowego autobusu nawet nie zauważył brakującego 
pasażera, czerwony autobus MPK na przystanku zatrzymał się tylko 
dlatego, że czekała kobieta z dzieckiem, które grymasiło i Pan X zdą-
żył wsiąść. 

— Moja rzeka znikła zupełnie — powiedział przy kolacji, ale nikt 
nie dostrzegł jego obecności przy stole. 

W nocy poszedł do lasu i zadał swoje trzy pytania. Na żadne góra 
Śnieżka mu nie odpowiedziała. 

Za dwiema wysokimi górami i trzema gęstymi lasami, na skraju 
czwartego leżało miasteczko, w nim znajdował się bank obsługiwany 
przez jedną kasjerkę i kierownika, który dokładnie o godzinie czter-
nastej wychodził na obiad. Kiedy zgłodniały pałaszował w pobliskim 
barze pierogi z kapustą, do jego cichego banku wszedł klient i powie-
dział do kasjerki.

— To jest napad, proszę oddać pieniądze.
— Idź precz włóczęgo, bo zawołam policję! — krzyknęła głosem 

nieznoszącym sprzeciwu kasjerka. Odwaga ją opuściła, gdy zobaczyła 
pistolet.
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Brodaty mężczyzna, ze sterczącymi włosami, z grubą warstwą bru-
du na twarzy, przeskoczył barierkę, związał jej ręce, pieniądze schował 
do torby i zanim wyszedł, powiedział: 

— Bardzo mi przykro, że musiałem to zrobić, ale gdy pracowałem, 
wszyscy byli ze mnie zadowoleni i znałem wtedy też odpowiedzi na 
każde z moich trzech pytań. 

Zostawił zemdloną kasjerkę i uciekł do lasu. Po miesiącu znowu 
napadł na bank, ale w innym mieście, tym razem daleko na północy. 
I tu również związana kasjerka usłyszała słowa:

— Przykro mi, że muszę to robić, ale wciąż szukam odpowiedzi na 
moje trzy pytania, jeżeli już je znajdę, przestanę napadać na banki.

W kiosku zdążył jeszcze kupić pastę do zębów „Świeży Oddech”, 
gazetę „Sumienie” i mydło „Czystość”. W mediach zaczęto go już na-
zywać „Filozofi cznym Rabusiem”. Gazeta „Sumienie” zamieściła jego 
portret pamięciowy z domniemanymi pytaniami: „Jak żyć?”, „Gdzie 
iść?”, „Co po sobie zostawić?”. 

Odpowiedzi na niezadane pytania znaleziono mnóstwo. Pewien po-
seł oświadczył, że wszystkiemu winna jest Unia Europejska, drugi po-
stawił tezę, że to komunizm doprowadził ludzi do frustracji. Ale tu na-
deszła replika podparta wielkim autorytetem moralnym pewnego sena-
tora, że komunizm nie ma nic wspólnego z napadami na banki, a wina 
leży po stronie pornografi i zalewającej kioski. Socjologowie szukali 
przyczyny jego zachowania w środowisku, w jakim się wychował, psy-
chiatrzy ostrzegali przed groźnym desperatem; bo człowiekowi, który 
podczas napadu nie ukrywa swojej twarzy, musi być wszystko jedno, 
czy on zabije, czy jego, więc lepiej oddać mu pieniądze. Ogłoszenia 
w gazetach i w telewizji nie przyniosły żadnego rezultatu. Nikt go nie 
widział. Gazeta „Sumienie” zamieściła na pierwszej stronie karykaturę 
„Filozofi cznego Rabusia” z pastą do zębów „Świeży oddech” w jednej 
ręce i mydłem „Czystość” w drugiej. Reklama miesiąca „Poczujesz się 
jak Filozofi czny Rabuś” wystarczyła, żeby w kraju sprzedaż tych ko-
smetyków wzrosła o pięćdziesiąt procent. Dokładna analiza wykazała, 
że zawartość związków chemicznych w nich jest większa, niż dopusz-
czają normy unijne. I to jest pewnie skutkiem agresji. Wniosek: ilość 
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fl uoru, gęstość i biel wpływają na zmianę psychiki człowieka. Od razu 
zabroniono sprzedaży tej marki mydła i pasty do zębów. Zwiększonego 
nakładu gazeta „Sumienie” nie ujawniła. 

Za siódmą górą i na skraju siódmego lasu stało ubogie gospodar-
stwo. Adam skrył się w stodole, niespokojnie przedrzemał noc, bu-
dzony odgłosami mlaskania trzech krów. Gdy przed świtem rolnik 
Grzegorz przyszedł wydoić swoje karmicielki, ujrzał w słomie śpiącego 
brudnego człowieka. 

— Zaraz sobie pójdę — wyjąkał wystraszony Adam — lecz czy 
mogę prosić o kromkę chleba i coś do picia?

Grzegorz zaprowadził go do domu.
— Tam możecie się umyć — wskazał łazienkę — a tu jest moje 

stare ubranie, jeszcze całkiem dobre. Potem zapraszam do stołu.
Był to czas żniw, za wikt i opierunek Adam pomagał przy gospodar-

stwie. Zauważył też, że ludzie we wsi kłaniają mu się, a ksiądz w ko-
ściele zapytał nawet o zdrowie. Wieczorami umęczony, ale szczęśliwy 
siadał z gospodarzami na ganku, w tym czasie żona gospodarza cerowa-
ła skarpety, a ich córka Ewa w kąciku czytała książkę. A później, kiedy 
rodzice już spali, przychodziła do niego. I była to miłość, której nie 
potrafi ł zmierzyć ani zważyć. Żniwa się skończyły i nadeszła jesień. 

— Na moim wyschniętym korycie rzeki pojawiła się kropla 
wody — powiedział pewnego wieczoru przy kolacji Adam.

— Niedługo zamieni się w rwący potok. I pewnikiem pójdziesz da-
lej. Szkoda — westchnął Grzegorz i przyniósł butelkę wódki.

W mieście, na słupie ogłoszeniowym Adam zobaczył twarz diabła. 
Podpis głosił. 

„Poszukuje się mężczyzny, który napada na banki. Ktokolwiek go wi-
dział proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji”. 

Adam usiadł na ławeczce w parku, żeby pogrzać się w ostatnich 
promieniach słońca tej jesieni. Chłopczyk w zniszczonych butach po-
prosił go pieniądze na bułkę. Zaprowadził dzieciaka do baru, nakarmił 
i kupił mu nowe buty. Następnego dnia, kiedy ledwo usiadł, podeszła 
do niego dziewczynka w podartej sukience, ją też nakarmił i kupił 
odzienie. Dziewczynka opowiedziała mu o chorej matce. Poszedł z nią 
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do domu i zostawił rodzicielce pieniądze na lekarstwa. Następnego 
dnia w parku sytuacja się powtórzyła, tym razem była to staruszka, 
która zanim otworzyła usta, pocałowała go w rękę. 

Ze zrabowanych pieniędzy Adam kupował bułki, mleko w karto-
nach, mąkę, kaszę, cukier i rozdawał to biednym i bezdomnym. Dzie-
ciom opłacał obiady w szkołach, a matkom lekarstwa. Kiedy dzien-
nikarz „Sumienia” starał się przeprowadzić z nim wywiad, „Święty 
Anioł” — bo tak zaczęto go nazywać, znikał. Próbował go opisać, ale za 
każdym razem ludzie opowiadali mu, jakby o kilku różnych postaciach, 
dla jednych był to chudy mężczyzna z długimi włosami, małą bródką, 
oczami pełnymi miłości i dobroci. Dla innych był potężnie zbudowa-
nym mężczyzną z białą brodą, workiem na plecach, oczami pełnymi 
miłości i dobroci. Jeszcze inni opisywali go jako pięknego mężczyznę, 
z oczami pełnymi miłości i dobroci. W końcu dziennikarz przedstawił 
go jako ekscentrycznego fi lantropa, który rozdaje pieniądze.

Pewnego wieczoru „Święty Anioł” poszedł do chorej matki. Drzwi 
otworzył mu mały bosy chłopczyk, któremu wcześniej kupił buty, 
z kuchni wystawiła głowę dziewczynka w brudnej sukience, która po-
winna przecież być nowa. Starsza kobieta, którą pamiętał jako miłą 
babcię całującą go po rękach, teraz wrzeszczała na zięcia, który leżał 
pod stołem pijany. Natomiast chora matka wcale nie była chora, tylko 
piła ze szklanki wódkę. Święty Anioł uciekł. 

Nastała zima. Adam szedł przez gęsty siódmy las, grzęznąc w śniegu 
za siódmą górą. W oddali ujadały wilki. Między drzewami zamigotało 
światło w wiejskiej chacie. Znajomy dach stodoły błyszczał w księżycu. 
Gospodarz wyszedł na ganek i długo stał, wpatrując się w noc. Długi 
cień poruszył się na śniegu i Grzegorz zaprosił go do środka. 

— Czekałem na ciebie.
— Wiedziałeś, że wrócę? — zdziwił się Adam.
— Pewnie, tylko głupiec wciąż szuka tego, co już znalazł — od-

parł gospodarz i zaprowadził go do pokoju, gdzie pod zielonym świer-
kiem siedziała Ewa w ciąży.

Po kolacji Adam i Ewa poszli do lasu. W oddali szczyt Karkonoszy 
świecił kolorowym blaskiem. 



26

— Dlaczego żyję? — zapytał Adam.
— Dokąd idę?
— Co po mnie zostanie?
Śnieżka milczała, śnieg zaskrzypiał od mrozu i Ewa pocałowała go 

w usta.



Krystyna Brzezińska

Królowa 
Jednej Nocy
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Właściwie otoczeni jesteśmy wielką siecią tajemnic. Jedni starają 
się, nieraz z powodzeniem, jakąś część ich rozwikłać, inni przyj-

mują życie takim, jakie jest im dane, bo zabiegani o byt i przetrwa-
nie nie mają czasu na żadne dociekania. Ze mną jest tak pośrodku. 
Pasjonuje mnie kontakt z przyrodą i absorbują wszystkie ciekawost-
ki, z którymi się spotykam. Bo naprawdę natura jest niewyczerpalną 
skarbnicą pomysłów! Niektórzy ludzie powiadają, że to oni są panami 
Ziemi (zarozumiali biedacy). Zaślepieni, nie widzą wskazówek, które 
natura im podpowiada. Mnie udało się pewnego razu nie przeoczyć 
takiej lekcji. 

Razu jednego zostałam w Szczawnie Zdroju zaproszona na wieczor-
ny seans z udziałem pewnej ciekawej rośliny. Podobno nazywają ją 
Królową Jednej Nocy. Jest to krzewik z rodziny kaktusowatych, o dość 
szerokich liściach. Pochodzi ze środkowej Ameryki, a nawet spotyka 
się go w Japonii. Tyle dowiedziałam się z encyklopedii. 

Moja Bratowa znalazła Królową Jednej Nocy w Palmiarni w Lu-
biechowej jako małą roślinkę i hodowała ją wytrwale przez kilka lat, 
oczekując na jej podobno niezwykły kwiatostan. Całe lato roślinka 
była wystawiana na taras, ale nie było widać, żeby zakwitała zapowia-
danym, pięknym bukietem. Owszem, raz do roku pojawiały się jakieś 
mizerne zamknięte pączki, zwisające z liścia, ale niebawem opadały 
i zaśmiecały taras.

Pewnej jednak ciepłej, letniej nocy i przy pełni księżyca moją Bra-
tową sen nie kwapił się wziąć w posiadanie. A może to była też wina 
księżyca? Do tego dolatywał z tarasu jakiś specyfi czny, przyjemny za-
pach. Wszystko razem poderwało ją z pieleszy. Postanowiła na tarasie 
zapalić papierosa, a tam wprost olśniło ją niespodziewane zjawisko! 
Jej pospolita do tej pory roślinka stała wystrojona jak panna młoda 
w przepiękne, białe kielichy. Ze zdumienia zapomniała o papierosie. 
Więc to tak, ta roślina nocą ukrywała swój zasób piękna! I bądź tu 
mądry, człowieku! Może objawiała go w darze za blask księżyca? Nic 
więc dziwnego, że Japończycy nazwali ją „Piękno pod księżycem”! To 
zdumiewające zjawisko moja Bratowa postanowiła każdego roku poka-
zywać rodzinie i przyjaciołom. Stąd i ja dostąpiłam zaszczytu uczest-
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niczenia w tym widowisku. I do tej pory jestem wdzięczna losowi za 
to przeżycie. 

Kielichy „Królowej” są wielkości nenufaru, ale niebywale precyzyj-
ne jest ich wnętrze. Jest to splot śnieżno-białych cieniutkich niteczek, 
tworzący niezwykle delikatny ażur. To jakby dzieło, które wyszło z rąk 
utalentowanego artysty. Kielich uczepiony jest na samym końcu liścia 
i zwisa na różowej wypustce. W dzień widać już tylko zwiędły, stulony 
kielich.

Zastanawia mnie, jaki natura ma w tym sens, by pokazywać świa-
tu dorodny kwiat w poświacie księżyca i tylko w ciągu jednej nocy? 
Wszystkie rośliny i kwiaty kochają słońce. A dlaczego, dla kogo, po co 
właśnie „Królowa” nie podlega tej regule? Czyżby nocne ćmy miały 
u niej takie względy? Mając ją w pełnym rozkwicie w zasięgu ręki, 
doznałam dziwnego uczucia. Jakby histerezy magnetycznej. Stałabym 
tak przy niej i stała w pokorze i zachwycie, przyciągana magnetycznie. 
Dziwne. Daleko mi do ćmy. Nie mogłam jednak dłużej trwać w tym 
pełnym zachwytu znieruchomieniu, bo moje towarzystwo wywabiło 
mnie na kieliszek wina ku czci „Królowej” i niezapomnianej nocy. 
Oczywiście moje ciągoty do rymowania dały o sobie znać w postaci 
pięciowiersza:

I przystanęłam zachwycona
To prawdziwa królewska korona
A ja brzydki, cielisty człowiek
Daruję jej tylko w zamian
Prozaiczny mój sen z powiek

Królowa Jednej Nocy, popularna w krajach tropikalnych, u nas 
jest jeszcze mało znana. Najczęściej można ją spotkać w palmiarniach. 
Ale kto po nocy zwiedza palmiarnie? Nic dziwnego, że zjawisko to 
tak bardzo mnie zbulwersowało. Poczułam wielką potrzebę dialogu, 
ale z kim? Z Twórcą natury? Z Bogiem? Ci kompetentni pozostają 
nieznani i niemi. A może my jesteśmy w tym wszystkim głusi? A przy-
roda przemawia do nas swym fundamentalnym dążeniem do doskona-
łości fl ory i fauny. Do jej różnorodności. W jakim celu stawia piękno 
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obok brutalnej walki o byt? Dobro i zło? Dlaczego na przykład tak 
precyzyjne, doskonałe piękno jest tak krótkotrwałe? Jaki w tym sens, 
że po jednej nocy to wszystko zmienia się w proch i pył? Musi być jakiś 
ciąg dalszy: geny, przetrwalniki, nawóz — pokarm dla ziemi?

Proszę mi wybaczyć, Czytelniku, to moje naiwne dociekanie sensu. 
Ale to wina tematu i pióra. Jestem przekonana, że tak zwięźle powie-
dziawszy, podstawą naszego bytu na ziemi są: narodziny, dojrzałość 
i śmierć. W czasie zależnym od gatunku. W związku z tym, że wydaje 
się to zbyt banalne, ludzie otoczyli się wyimaginowaną fantazją mitów 
i baśni, służących ku pociesze ciała i ducha. Dalsze, już profesjonalne 
dociekania pozostawiam mędrcom tego świata, a może innego?

Dziękuję, Królowo Jednej Nocy, i tobie, moja Bratowo Anno za 
ucztę duchową, pobudzenie mojej wyobraźni i jeszcze większego za-
chwytu dla artyzmu Twórcy.



Grażyna Domagalska 

Robert
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Na pewno każdy z nas spotkał w swoim życiu różne osoby, które 
w pewien sposób mogły mieć wpływ na jego los. Niektóre z nich 

tylko na chwilę pojawiły się, i jak szybko się pojawiły, tak szybko znik-
nęły. Są jednak takie, które mocno wpływają na nasze życie i odciskają 
swoje piętno na wiele lat, a niekiedy na zawsze. 

Od wielu, wielu lat żyłam w ciągłym napięciu. Nerwy, nerwy i ner-
wy. Często miałam stany depresji, w których nie chciałam nikogo wi-
dzieć ani z nikim rozmawiać, a musiałam, ponieważ pracowałam. Było 
mi bardzo ciężko. Do tego doszła śmierć matki, problemy z ojcem po 
jej śmierci. Wszystko spadło na moje barki. Wiedziałam i wciąż powta-
rzałam, że muszę to wszystko udźwignąć, żeby nie wiem co. Piętrzyły 
się kolejne problemy.

Pewnego dnia powiedziałam sobie dosyć — siądź i przemyśl to 
jeszcze raz, przecież nie wszystko ma jednakowe znaczenie, musisz 
rozgraniczyć, podzielić, co jest priorytetem, a co może jeszcze pocze-
kać. Nie było to łatwe, ponieważ napięte nerwy nie pozwalały logicz-
nie i trzeźwo myśleć, a do tego czas gonił. Nie mogłam dłużej czekać, 
ojciec nie mógł zostawać sam w domu. Ja w pracy, ale myślami byłam 
w domu i paraliżował mnie strach, co zastanę po powrocie… 

Trwało to parę miesięcy. Kiedy już udało mi się umieścić ojca 
w Domu Pomocy Społecznej, odetchnęłam, że jeden problem został 
rozwiązany. Odwiedzając ojca poznałam młodego mężczyznę, który 
był współlokatorem w pokoju. Na samym początku nieśmiało zaczę-
liśmy ze sobą rozmawiać, najpierw o drobiazgach, mniej serio, więcej 
na żarty, ale z biegiem dni i miesięcy było coraz więcej poważniejszych 
rozmów. Jego choroba uniemożliwiła mu poruszanie się i skazała na 
uzależnienie od osób drugich. Robert, bo tak miał na imię, był męż-
czyzną bardzo wrażliwym, inteligentnym i nad wyraz tolerancyjnym. 
Biła od niego niewiarygodna siła, wiara, że będzie coraz lepiej, że wsta-
nie na nogi, wróci do domu, do dzieci. Codziennie ćwiczył i cieszył się, 
kiedy było lepiej. Często mówił, że i tak jest w luksusowej sytuacji, bo 
nic go nie boli, tylko sobie leży no i nie może się ruszać. Przyjaciele 
odwiedzali go, między innymi również zaprzyjaźniony ksiądz. Mó-
wili o pomocy, o cudownych kuracjach. Ja obiecałam, że zacznę grać 
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w totka i jak wygram, to pieniądze przeznaczę dla niego. Uśmiechał się 
i chyba nie bardzo wierzył w moje słowa. Ja wiedziałam, że dotrzymam 
obietnicy, bo był tego wart. 

Umawialiśmy się, że będziemy się odwiedzać, pokazywałam mu 
zdjęcia domu, mówiłam o postępach w remoncie, a on opowiadał 
o swojej rodzinie i dzieciach, które bardzo kochał i tęsknił za nimi. 
Syn Jakub był już młodym mężczyzną, a córka Maja jeszcze podlot-
kiem. Ze względu na trudną sytuację fi nansową odwiedzali go niezbyt 
często, ale cieszył się z każdej ich wizyty. Pokazywał mi swoje zdjęcia, 
na których szczęśliwy tata cieszył się z każdej chwili spędzonej z dzieć-
mi. Widać było radość, szczęście i miłość. 

Wtedy też dowiedziałam się, że w wieku 29 lat zdiagnozowano 
u niego stwardnienie rozsiane. Stopniowo tracił siły, możliwość cho-
dzenia, ale nie poddawał się. Trwało to 15 lat. Przez ostatnie 5 lat cał-
kowicie był uzależniony od innych, przebywał w różnych ośrodkach, 
z różnym skutkiem. Poznałam go w ostatnim etapie choroby, z której 
nie było powrotu. Snuliśmy marzenia, plany, opowiadał, co zrobi, jak 
wstanie, jak wróci do domu, a ja słuchałam i utwierdzałam go w tej 
nadziei. Przecież wiara czyni cuda. 

Pamiętam, jak przyjeżdżałam czasami zdenerwowana, nieraz bliska 
płaczu i zmęczona, a po rozmowie z Robertem czułam się o wiele lepiej. 
Byłam spokojniejsza, już tak nie ciążyły mi moje problemy. Patrzyłam 
na jego łagodną twarz, piękne piwne oczy, teraz już słabo widzące, słu-
chałam głosu, który był coraz słabszy, i wyczuwałam w głosie tę wiarę, 
która góry przenosi.

Wracając do domu byłam już nie tą samą osobą, bardziej spokoj-
ną. Myśląc o swoich kłopotach, coraz częściej łapałam się na tym, że 
to już nie są te same problemy. To, co ja przeżywałam, było niczym 
w porównaniu z tym, czego doświadczał Robert. Pamiętam dzień, kie-
dy opowiadał mi, jak obserwował starszą parę małżonków, żonę przy 
umierającym mężu, która całymi dniami siedziała przy nim, uśmie-
chała się, żartowała, obmywała mu twarz i pocieszała. Nigdy nie wi-
dział na tej twarzy zmęczenia, niecierpliwości, znużenia. W trakcie 
tego opowiadania zaczął nagle płakać. Zrozumiałam, że pragnął tego 
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samego. Niestety… Wycierałam mu łzy i pocieszałam. Byłam bezrad-
na. Niemoc jest straszna. Miałam ochotę go przytulić, ale wiedziałam, 
że to nie byłoby to samo, co objęcia żony, która się tutaj nie zjawiała. 
Coraz częściej myślałam, jak mu pomóc. Razem z kolegami zrobiliśmy 
mu niespodziankę na urodziny. Kupiliśmy mu MP3, żeby mógł po-
słuchać książek, których sam nie zdołał już czytać. Bardzo się cieszył 
i był wzruszony. Kiedy dzwoniłam do Ośrodka i pytałam o tatę, to 
rozmawiałam też o Robercie. Pozdrawiałam go. Stał się częścią nasze-
go życia.

Kiedy przyjeżdżałam, widziałam, jak bardzo czekał na moje odwie-
dziny. Z moim ojcem nie bardzo mógł porozmawiać, ponieważ mówił 
cicho, a tato miał kłopoty ze słuchem.

Nasza znajomość trwała i więź była coraz silniejsza, rozumieliśmy 
się bez słów. Mijały miesiące. Któregoś dnia przyjechałam i Roberta 
nie było. Serce zakłuło. Tato mówił, że bardzo czekał na mój przy-
jazd, ale jego stan zdrowia bardzo się pogorszył i musiał znaleźć się 
w szpitalu. Rozmawiałam z ojcem, ale myślami byłam przy Robercie. 
Czułam, tak bardzo czułam, że stało się coś bardzo złego. 

Postanowiłam przy następnych odwiedzinach wstąpić do szpita-
la. Był marzec. Bałam się tego spotkania. Kiedy weszłam, nie poznał 
mnie po głosie. Musiałam powiedzieć imię. Byłam przerażona jego 
wyglądem. Leżał przykryty tylko prześcieradłem, twarz mała, szczu-
plutka, oczy już niewidzące, usta poruszały się bezgłośnie jak u małego 
dziecka. W tej samej chwili przypomniały mi się jego słowa, jak mówił, 
że dziecinnieje, że wraca do stanu niemowlęctwa. Już nie mógł mówić, 
ale zrozumiałam z ruchu warg, że chce pić. Poprosiłam pielęgniarkę. 
Jeszcze chwilę byłam z nim, powstrzymując łzy, pożegnałam się i wy-
szłam. Jadąc do domu płakałam, nie mogłam sobie wyobrazić, że Ro-
berta już nie będzie. To był dzień, kiedy ostatni raz się widzieliśmy. 
Chyba po tygodniu zadzwoniłam, żeby spytać o jego stan zdrowia i do-
wiedziałam się, że jest bardzo, bardzo źle, ale chce wrócić do Ośrodka. 
Poprosiłam, żeby powiadomiono mnie, jak coś się stanie.

W międzyczasie miałam sen, w którym jestem u Roberta w szpi-
talu. Normalnie wygląda, rozmawiamy, uśmiecha się i nagle wstaje. 
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Ja krzyczę, żeby się nie wygłupiał, a on na to, że jest zdrowy i nie ma 
zamiaru dłużej tu leżeć, i nagle zmienia się w małego chłopca. Po tym 
śnie już byłam pewna, że Robert odchodzi. Zadzwoniłam do Ośrodka 
i moje przeczucia się potwierdziły. Dowiedziałam się też, że na jeden 
dzień wrócił do Ośrodka, tak jak pragnął. To był jego ostatni szczęśli-
wy dzień w życiu. Wrócił do szpitala i po paru dniach odszedł.

Nie mogłam pojechać na pogrzeb, który odbył się w godzinach 
mojej pracy i poza moim miejscem zamieszkania. W tym dniu jednak 
i o tej godzinie byłam myślami przy nim i wiem, że on o tym wiedział, 
tak jak bardzo pragnął wstać i wrócić do domu, do dzieci.

W mojej pamięci pozostanie na zawsze. Dzięki niemu zrozumia-
łam, że życie jest najważniejsze i to, co robimy i jak żyjemy. Przecież to 
my tworzymy swój wizerunek. 





Anna Hercik

Niepojęta logika
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— Aua! — syknęła Magda, podrywając się z krzesła. 
— Co się stało? — zapytała przestraszona Paulina, odrywając 

wzrok od truskawek, z których odrywała szypułki.
Magda robiła się coraz bardziej czerwona, a jej ręka w błyska-

wicznym tempie nabierała kształtu balonu i to w kolorze pięknej 
purpury. Nad głową Magdy latała osa, dziewczyny spojrzały na sie-
bie porozumiewawczo. Znalazły w górze winowajczynię jęku i bólu 
Madzi.

— Czy kręci ci się w głowie? Jest ci słabo? Boli ci ręka? — pytanie 
za pytaniem zadawała Paulina.

— Nic mi nie jest, oprócz tego, że spuchłam. Będę żyła. Co mnie 
nie zabije, to mnie wzmocni — Magda roześmiała się, mrugając 
okiem do Pauliny.

Magdalena to kobieta silna, emocjonalna, pogodna, dla znajo-
mych jest „Matką Teresą”, a asertywność nie jest jej mocną stroną. 
To niepoprawna optymistka, gdy na dworze pada, ona uśmiecha się, 
szukając pozytywów ulewy. Gdy życie jej się wali, ona szuka w gru-
zach jakiejś iskierki, która pozwoli wytłumaczyć sztorm. Nie poddaje 
się. Pędzi przez życie jak nawałnica, prze do przodu, zawsze mając na 
względzie drugiego człowieka i miłość, która dodaje jej skrzydeł. Ma 
czas dla każdego, pomoże znaleźć klucz do zamkniętych drzwi, gdy 
szukający stracił już dawno nadzieję. Nieustannie gdzieś pędzi. Każ-
dego dnia ma tysiąc spraw do załatwienia, a kładąc się spać, myśli 
o kolejnych dwóch tysiącach zadań na dzień następny. Wstaje skoro 
świt. Gdy inni budzą się do życia, ona jest już na wysokich „obro-
tach”. Są dni, kiedy nie wie, w co włożyć ręce, są chwile, gdy ma 
wrażenie, że ze wszystkim jest spóźniona, jest czas, w którym jed-
nocześnie robi kilka rzeczy w jednej minucie, wtedy i trzy pary rąk 
byłoby dla niej mało. Czasem jednak, mimo wrodzonego optymizmu, 
wszystkie jej idee legną w gruzach. Siada bezczynnie, a ręce opadają. 
I wówczas zaczyna rozważania. Cichutko, roniąc łzy, zastanawia się 
nad meritum istnienia, zdobywania, sięgania gwiazd, pędzenia, na-
tłoku spraw, osiągania kolejnych awansów, szczytów, wierzchołków, 
poświęcania się. 
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— Paulina, czy myślisz, że życie ma sens? — rzuciła znienacka.
— Zwariowałaś??? Co ci chodzi po głowie? Czyżby użądlenie osy 

sprawiło, że oszalałaś?
— Nie. Nie zwariowałam i nic mi nie chodzi po głowie. Czasem 

myślę o ludzkim istnieniu. Po co żyjemy, skoro wiadomym jest, że za 
jakiś czas będziemy musieli pożegnać się z tym światem? 

Paula zmrużyła oczy, w duchu przyznała Madzi rację, doszukiwa-
ła się sensu istnienia. Zapanowała cisza. Trwała chwilę. Przerwała ją 
Magda. 

— Przez całe życie gromadzimy, ciułamy, budujemy, wznosimy, 
spalamy się, a wszystko po to, by pewnego dnia ktoś odkrył w nas 
coś, co odbiera chęć do życia. Dotykają bolączki dnia codziennego, 
borykamy się z chorobami, niedomagamy, czyjś problem staje się na-
szym, jakaś informacja spada na nas jak grom z jasnego nieba, dopada 
kilkumetrowa fala: wody, emocji, rośnie poziom niepokoju i tracimy 
wszystko, albo przynajmniej część z nas i z naszego życia. Uchodzi 
z nas powietrze, ustaje energia, chęci odchodzą i trzeba ich poszukać, 
nie wiadomo gdzie. Czasem ma się chęć zamknąć za sobą drzwi, wy-
jechać, uciec przed siebie, byle dalej od codzienności, zmartwień, za-
trzasnąć je z hukiem i nigdy nie wracać, z nadzieją, że „gdzieś tam” 
będzie lepiej.

— Masz tak czasami? Czy ja jestem ewenementem? — Magda 
spojrzała na Paulinę.

— Mam. Mam często, nie tylko czasem — potwierdziła, zasłu-
chana w wywody Magdy. 

— Myślę, że masz rację. — Paulina podchwyciła temat. — Ja też 
czasem wątpię w sens istnienia. Co jest istotne w chwili, gdy zderzamy 
się z rzeczywistością, nie kolorową, lecz tą szarą, burą jak listopado-
wy wieczór. Czy charakter „Matki Teresy” ma wartość w ostatecznym 
rozrachunku, gdy oprócz znajomości, pieniędzy i osobowości nic nie 
ma znaczenia? Czy postawa siłaczki pomaga radzić sobie z realizmem? 
Życie jest brutalne, nie zawsze jest różowo, czasem gubią się gdzieś te 
właściwe okulary, bez których świat wygląda zupełnie inaczej. Kom-
binujemy, by nie zwariować. Z najgłębszych zakamarków serca wydo-
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bywamy siłę, przywołujemy do porządku psychikę, doprowadzamy się 
do pionu i pozwalamy sobie pomóc, słuchamy innych, którzy wycią-
gają pomocną dłoń.

— To oznacza, że sami jesteśmy bezradni, tak? — dociekała Magda.
— Nikt z nas nie jest samotną wyspą — rzuciła motto Paulina.
Magda borykała się z bólem ręki i z trudnym tematem, który dla 

niej był wyjątkowo niełatwy. Brakowało jej w życiu dystansu, aser-
tywności, chłodu. Wszystko przyjmowała wyjątkowo emocjonalnie, 
a każde zadanie jako bojowe. Kiedy rozważała swoje zachowanie i jego 
słuszność w zderzeniu z rzeczywistością, w głowie zaświtały jej słowa 
Alberta Einsteina: „Życie niemal na pewno ma sens”. 



Stanisława Jarmakowicz

Uroki życia
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Matylda nieraz zastanawiała się nad machiną świata — wszystko 
w nim jest doskonałe, zazębia się i jedno z drugiego wypływa.

Cudowne jest życie — rozmyślała.
Trzeba tylko uważniej spojrzeć, a ukaże się nieskończone bogactwo 

jego barw, których oddać nie sposób, ani w malarstwie, ani w poezji. 
Czy jest możliwe, żeby to całe piękno, którym człowiek został obdarzo-
ny, kończyło się z chwilą ostatecznego zaśnięcia? Nie!- to jest niemoż-
liwe. Do niej to nie przemawia. Natomiast wydaje się bardziej logicz-
ne, że skoro Opatrzność odbiera nam ziemię, to na pewno da nam coś 
doskonalszego — „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało…”.

Była późna noc, przez otwarte okna do mieszkania wchodziło gorą-
ce, gęste, ciężkie powietrze — nie było czym oddychać, zdawało się, 
że świat zastygł w bezruchu. Tak było dziś, ale przed tygodniem pa-
dały deszcze z różną intensywnością, od mżawki po ulewę, z przerwa-
mi lub non-stop, przy tym burze, błyskawice i pioruny. Było zimno. 
Od tygodnia niebo niezmiennie pokrywały ołowiowo-czarne chmury. 
Wisiały, zdawało się, nad głową, kłębiły nabrzmiałe niepewnością: co 
przyniosą? Jak wybrać się bez lęku do ogródka? Już bywały takie desz-
czowe lipce. Taką niepewną pogodę utrwaliła nawet wierszem. Drża-
ła jednak na myśl, że niektóre rejony doświadczą powodzi, na zapas 
współczuła.

Życie jednak lubi zaskakiwać. Do ogródka miała dość daleko. Prze-
bywanie na łonie natury jest cudowne, można podpatrywać życie, pa-
trzeć na nie w zbliżeniu, jak z małego ziarenka wyrasta roślinka, która 
potrafi  przedostać się na powierzchnię nawet najbardziej ubitej ziemi. 
Później jednak potrzebuje pielęgnacji i ochrony, by mogła osiągnąć 
dojrzałość — podobnie jak człowiek. Miała na co patrzeć, bo w tym 
roku zauważyła dużo kopczyków mrówek. Przyglądała się, nie była 
pewna — myślała, że to krety, ale po obserwacji przekonała się, że to 
jednak mrówki. Jak pozbyć się tych przykrych gości? W pierwszym 
odruchu poburzyła ich domostwa. Dla nich był to prawdziwy kata-
klizm. Poczuła się dziwnie, bo przecież to żywe istoty i bardzo praco-
wite, a ona jednym ruchem nogi zniszczyła tętniący życiem kopczyk. 
Patrzyła, jak w popłochu uciekają. Była dla nich niczym tornado, a jej 
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stopa pozostawała poza zasięgiem ich oczu. Długo nie mogła zapo-
mnieć tego, co zrobiła.

Przypomniała sobie, jak któregoś roku z mężem sadziła pomidory, 
było ich tylko pięć i jak na złość przez swoją nieuwagę jednego zła-
mała w połowie łodyżki. Zauważyła, że był najokazalszy. Co zrobiła? 
W tajemnicy przed mężem posadziła biedaka bez korzeni, bo przy-
kro jej było roślinkę wyrzucić. I co? Odwdzięczyła się najokazalszymi 
pomidorami. Upewniła się — wszystko chce żyć, ale tylko człowiek 
potrafi  jeszcze to życie współtworzyć, ubogacać, być dla innych przy-
kładem i budzić wiarę w sens istnienia. Zawsze tak jest, każde życie, 
a nawet drobiazg może być powodem głębszych przemyśleń, trzeba 
tylko chcieć się chwileczkę zatrzymać, a sumienie dokona reszty.

Po przyjściu do domu włączyła telewizję. Na ekranie, nad ziemią 
przesuwał się lej powietrzny. W pierwszej chwili pomyślała, że to dzie-
je się w południowej Ameryce, ale relacje dziennikarza świadczyły, że 
zjawisko wystąpiło w Polsce. Zamarła z przerażenia, bo lej pochłaniał 
i druzgotał wszystko, co napotkał na swojej drodze. Ludzie zostali 
w jednej sekundzie pozbawieni dorobku całego życia. Żeby trwać, mu-
szą wykazać się wolą walki z żywiołem, który przesuwając się, zostawiał 
po sobie obraz apokaliptyczny. Nieszczęśnicy, cieszą się zachowanym 
życiem, bo życie warunkuje rozwój.

Nieszczęścia jednoczą ludzi — rozmyślała — i pomalutku, po-
malutku wspólnymi siłami rany zaczną się zabliźniać, a człowiek od-
szuka w sobie zdolność cieszenia się małymi rzeczami, bo tak napraw-
dę tylko one dają zadowolenie, a nawet szczęście i zapewniają komfort 
psychiczny.

Życie jest najlepszym nauczycielem, wyzwala w człowieku niesa-
mowitą energię, pozwala istnieć mimo przeciwności losu.

Był taki okres… ona też miała nad sobą czarne chmury, wyczuwała 
miażdżącą stopę i zastanawiała się, co dalej? Jak żyć? Wówczas słowa 
drugiego człowieka potrzebne były jak źródlana woda; sycą zatraceń-
ca, pozwalają przetrwać najtrudniejszy czas, odnaleźć istniejący, a za-
kryty chwilowo sens życia. Wymagana jest odwaga, a można powie-
dzieć — wręcz walka z przytłaczającym bólem istnienia i natrętnym 
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pytaniem „dlaczego?”. Tę walkę podejmuje człowiek podświadomie, 
żeby utrzymać się na powierzchni, żeby wykrzyczeć światu, że mimo 
wszystko -„jestem, i że moje jutro” nie będzie marazmem, stagnacją 
i ciszą. Z życiem trzeba radzić sobie jak św. Jerzy ze smokiem — tak 
w tym trudnym czasie pisała do niej koleżanka.

Z życiem coś mamy zrobić, jesteśmy odpowiedzialni za talenty, ja-
kimi zostaliśmy obdarowani. Każdego ranka sam Bóg podaje nam po-
mocną dłoń, a Jego głos wzywa nas i pyta: „Gdzie jesteś? Czy idziesz 
do przodu? Zobacz… to słońce dla ciebie świeci”. Tak też mówiły sło-
wa ludzi bliskich jej sercu. Mówiły jeszcze więcej — pokaż światu, że 
masz pasję, że pożytkujesz ją, że jesteś wierna swojej „psyche”. Dasz 
drugim radość i sama jej doświadczysz.

Z perspektywy czasu widzi, że były to słowa Anioła Stróża ukrytego 
w ludzkich osobach: Jasi, Kazi, Leokadii i wielu innych, o wielkich 
sercach. Z wyliczanki widać, że miała mocne wsparcie, nie mogła się 
wyłamać. Nieśmiało wkraczała na ścieżki życia. Zaczęła realizować 
się; uczestniczyła w spotkaniach literackich i plenerach malarskich, 
bywała na cudzych i własnych wernisażach. Znowu była bardzo zapra-
cowanym człowiekiem, czas okazał się defi cytowym towarem, wróciła 
do życia — a ten, kto ją obserwował, przyzna, że wszystko czyniła 
z wielkim przejęciem. Praca dawała jej zadowolenie, które odbijało się 
uśmiechem na twarzy, a oczy błyszczały szczęściem.

Doświadczyła, jak olbrzymie są ludzkie możliwości. To upływający 
czas pozwala je dostrzec i daje jeszcze raz, jakby na przekór — ale roz-
tropniej — zachłysnąć się pięknem życia. Życie odbierane jest jako 
wartość trwała, przoduje w tym młodość, która też wydaje się wieczna. 
Potrzebny jest dystans. Z perspektywy lepiej widać. Człowiek dostrze-
ga w pewnym momencie, że wszystko przemija, a najszybciej młodość. 
Zostaje tylko MIŁOŚĆ, która jest niezastąpionym spoiwem istnienia, 
bez niej nie można dobrze przeżyć choćby jednego dnia.

Ona już coś o tym wie i dlatego podziwia każdy dzień, z rozkoszą 
smakując sens istnienia.



Krzysztof Jurczyk

Zastanowienia
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Zdarzyło się to pewnego popołudnia, paskudnego, jak zawsze zresz-
tą. Wszystkie popołudnia wyglądają podobnie. Piłem! Piłem do 

północy prawie. Kolega stracił pracę i postawił. Kiedyś były lepsze 
okazje. Ale cóż: on to chciał mieć za sobą. Kiedy się wreszcie wyniósł 
ode mnie ten biedak, położyłem się spać, lecz snu nie doświadczyłem. 
Naszły mnie myśli uporczywie naganne. Aż z nerw wychodziłem. 
A wszystko dosłownie w jedną krótką noc.

Medytowałem i doszedłem do wniosku, że w pewnym sensie wszy-
scy ludzie zastanawiają się nad sobą. Samo stwierdzenie, że w pewnym 
sensie, uderza po głowie. Jednak wielu z nas chodzi po tym świecie, 
jakby o niczym nie myśleli. Czy to są wariaci, czy może ułożeni oby-
watele świata?

Kiedyś było znacznie spokojniej i ciszej żyć. Ale cóż znaczy? Może 
dlatego, że nie było tylu kolorowych i głośnych bodźców co teraz.

Wszystko jedno. Żyjemy tu i teraz. Czy jest niespokojnie i czy nie 
myślimy nic, musimy się dostosowywać do warunków nas otaczają-
cych. Jednak bez przesady.

Pewna osoba powiedziała drugiej osobie o takim samym lub zbli-
żonym stanie umysłowym o rychłym końcu świata. Ta pierwsza była 
tym pobudzona, druga udawała, że się zastanawia. Pobudzenie i za-
stanowienie. Tak to się teraz dzieje. Czy jesteśmy przez to nieomylni? 
Chcielibyśmy być takimi. Nasze racje zawsze są ponad innych. Bang 
i będzie koniec świata. A ja myślę: — może będzie, ale nie wiem, kie-
dy. Mamy rację! Pogoń za racją. Za wszystkim. Bezustanna gonitwa. 
Tak bardzo się śpieszy wszystkim. A mało lub nawet nikt już nie chce 
zastanowić się nad zastanowieniem. Wszystkie ważne pytania już pa-
dły i wydano miliony odpowiedzi.

Obyś żył człowiecze w ciekawych czasach — to powiedzenie wła-
śnie nam się sprawdza.

Pewnego pięknego jesiennego dnia spotkał się facet z drugim. Nie 
widzieli się od lat. Ani jeden, ani drugi nie zmienił się na tyle, żeby nie 
mogli się rozpoznać. Pierwszy zagadnął:

— Co u ciebie słychać, jak ci się żyje?
Drugi na to:



47

— Wszystko dobrze!
— A u mnie też — odpowiedział pierwszy. — Wiesz, mam pie-

niądze co miesiąc.
— Ja też — odezwał się drugi. — Ale ja jestem głupi! Ale po co 

mi być mądrym i chodzić bez celu, bez pracy, bez domu?
— Ja mam przynajmniej perspektywę, mam dom. 
— Po co mi mądrość?! To prawda. Niestety. Po co mi siła i mą-

drość? — i tak trwała ta wymiana zdań, nie prowadząca do żadnej 
konkluzji.

Czy pogoń i spokój idą w parze? Najpierw pogoń za spokojem, 
a później spokój i pogoń, by ten stan zachować. Krętacz! Ale czyż tak 
nie jest?

Wielu z nas woli teraz podyskutować ze sobą samym. Jesteśmy sami. 
Nudzi nam się. Cierpimy z powodu samotności. Sami sobie winni. Je-
den drugiemu zazdrości. Nie przyznajemy się do tego, co posiadamy. 
Może nawet nic nie mamy. To, co mamy, to złudzenie.

Pusto się robi i coraz ciemniej w naszych jaźniach. Mądrym być to 
znaczy głupim być i odwrotnie. Wszystko na przekór. Stary chce żyć 
jak młody, a młody chce szybko stać się „dorosły”. Nie wiemy, czego 
się chwycić. Czegośmy jeszcze nie mieli. Co byśmy chcieli mieć. 

Dużo się dzieje na świecie. Świat stał się globalną wioską. Media 
są temu winne. Nie, to my jesteśmy winni, żeśmy te media stworzyli. 
Chcemy wiedzieć, co się dzieje u KK na końcu świata. Ale żeby nikt 
o nas się nie dowiedział. Z drugiej strony chcemy, żeby o nas wiedzieli, 
bo czujemy się samotni. Ktoś lub coś nas powoli ogałaca ze wszystkie-
go, co ludzkie. My o tym wiemy, tylko głęboko to ukrywamy. Nikt się 
nie odważy krzyknąć, że to nieprawda!

Stoi pod sklepem od jego otwarcia aż po zamknięcie. Do domu nie 
ma po co iść. Nudno. Nie chce się zastanawiać. Lepiej utopić wszystkie 
wyrzuty. W razie czego się powiesi. Ale może do tego nie dojdzie. Dla-
czego ten człowiek tak żyje? Bo wydaje mu się, że wszystko już przeżył. 
A jednak! Czyżby?

Z jednej strony zawód, z drugiej ekstaza.
Czego chcemy? Wszystkiego w bród. Jednak nie dla wszystkich. Są 
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Panowie, są też i słudzy. Zawsze tak było i będzie. W nas trwa ciągła 
wojna. Wojna o życie. O sens? Nie, to tylko puste słowo! Każde słowo 
jest obracane przeciwko nam. Czasami lepiej nic nie mówić. Ale trze-
ba uważać, bo my już wszystko wiemy. Kiedy będziemy stale milczeć, 
powiedzą, że jesteśmy głupi. Jeśli będziemy dużo gadać, oszalejemy. 
Nie każdy!

Poco te dywagacje? Po co te zastanowienia? To wszystko staje się 
bardzo nudne. Życie jest nieznośne! Kiedyś już nic nie powiemy. I nie 
będziemy się zastanawiać nad niczym. Teraz tylko udajemy, że żyjemy. 
Szybko przeżyć i koniec!

Zastanowień na tyle! Kropka.
Czas na następny dzień!
Zadzwonię do kumpla, żeby ruszył do pośredniaka.
Tam przychodzą łapiduchy, może uda mu się złapać coś na czarno, 

a jak zdarzy się cud, to kto wie???



Lidia Katarzyna Komsa

Słuchowisko 
w dwóch odcinkach
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Wrzesień

Poranny spacer z psem poczęstował chłodem i deszczem, to ostatni 
dzień lata, które tego roku nie było zbyt upalne. Przebyta powódź jak 
zwykle pozostawiła spustoszenia. Na wsi pusto, prawie w co drugim 
domu brak mieszkańców, młodzi wyjeżdżają do dużych miast za wiedzą, 
nie zamierzając powrócić. Pozostają starcy błąkający się bez celu lub też 
i nie. Siedzę, jak zwykle w kuchni, pisząc w brulionie na kratkowanym 
papierze prozą, ma być o sensie i bezsensie. Nie mam nawet koncepcji, 
próbuję w myślach złożyć treści w całość. Zza drzwi dobiegają głosy 
rozszczebiotanych córek; przyznaję, że jest to przemiłe słuchowisko. 
W roli słuchacza i obserwatora zastanawiam się nad sensem życia.  

Człowiek rodzi się w bólu, w chwili kiedy rozprężają się płuca no-
worodka, matka zapomina o wszystkim. Słysząc krzyk maleństwa, czę-
sto roni łzy, łzy radości, ciepło przytulenia koi ból chociaż na krótko, 
nic nie jest wtedy cenniejsze oprócz dziecka, które, gdy dorośnie, po-
wędruje swoją ścieżką życia, być może bardzo krętą. Teraz wiem, że 
tak już się dzieje w mojej rodzinie. 

Dzieci, jak ptaki odlatują z gniazda i takie jest ich prawo, a my do-
rośli możemy im teraz tylko w tym pomóc, nie wolno nam ingerować 
w ich dzieło, dzieło budowania swojego życia, którego podstawą moż-
na łatwo zachwiać, a nawet zburzyć to, co powstaje. Pozostajemy wtedy 
z problemem, jak uporać się z samotnością i tęsknotą za latem, tym 
ciepłym, pełnym miłych wspomnień o chwilach spędzonych w gronie 
rodzinnym. 

W nowej roli próbuję odnaleźć się na progu jesieni, uśmiecham się 
do siebie, kiedy rozmyślam nad tym, o czym piszę. W przerwie mie-
szam łyżką w garnku, przyjemnie pachnie rosołem i świeżo zerwanym 
lubczykiem, zastanawiam się, czy dorosłe kobietki zjedzą razem ze 
mną i moją mamą obiad. Może i tym razem ugotują sobie same, to też 
miłe i bardzo prawidłowe zjawisko. Cieszę się, że chcą być samodziel-
ne, taka jest przecież ich dorosłość, może czasem bardzo ją manifestu-
ją, nie zawsze tak do końca odpowiedzialnie. Cóż, młodość ma swoje 
prawa, lecz bierze na siebie również obowiązki.
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Listopad

Jeszcze dziś mam wysłać prozę, borykam się z myślami, przed chwi-
lą zjadłam obiad w towarzystwie, staruszka podziękowała mi z uśmie-
chem i pozostawiając na talerzu troszkę pyrek, skomentowała:

— Wiesz, było dobre, a to dam moim kurczaczkom za oknem — co 
mówiąc, zabrała talerz i powędrowała do swego pokoju, otworzyła okno 
i do pojemnika przywiązanego sznurkiem zgarnęła obiadowe resztki, 
uśmiechając się przy tym pogodnie. Talerz odstawiła na szafkę, usiadła 
przy oknie prawie bez ruchu w oczekiwaniu na sikorki. Odwiedzają ją 
codziennie już wczesnym rankiem, fi luternie zaglądając w okna. Dla 
niej to cała radość, zwłaszcza w chłodne dni, gdy mniej spaceruje poza 
domem.

A mnie cóż pozostało? Muszę jeszcze wyczyścić rurę prowadzącą od 
pieca do komina, to dla mnie trudne zadanie, mogłabym może kogoś 
poprosić, ale też nie ma za bardzo kogo. Przebieram się w szarawary, 
uzbrojona w kombinerki i śrubokręt z trudem odkręcam śrubki, z rur 
wytrzepuję mnóstwo popiołu i sadzy, dobrze, że na nosie i ustach mam 
maseczkę chirurgiczną, która ochroni moje drogi oddechowe przed 
niepożądanym pyłem. Montuję rurę na miejscu, czyszczę jeszcze piec, 
układam warstwowo papier, chrust, drewno, węgiel i podpalam, a na 
dwukołówce wywożę odpady na kompost. Zadowolona spoglądam na 
unoszący się dym z komina. Odniosłam sukces, zaraz będzie w domu 
nieco cieplej, chociaż nie wszędzie, bo przy komputerze zmarzną dło-
nie, a przecież jeszcze muszę wysłać tę prozę.

Zamyślona wracam do domu, myjąc dłonie spoglądam w lustro, 
z przykrością stwierdzam brak jednego złotego kolczyka, zapewne 
gdzieś zgubiłam, może wczoraj w Lubaniu, a może na podwórku, może 
jest gdzieś w pościeli? Udaję się do sypialni, sprawdzam dokładnie po-
ściel, potem jeszcze raz łazienkę, odnajduję z radością zgubę przycze-
pioną do frotowego ręcznika. Niby nic szczególnego, bo to maleńki 
drobiazg, lecz kiedyś złoto było bardzo kosztowne. 

Pracując dodatkowo w Państwowym Domu Pomocy Społecznej 
w Przecznicy, zdobyłam się na ich zakup za ponad połowę pielęgniar-
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skiej pensji, z dodatkiem za przepracowane dyżury nocne. Ale po la-
tach to już tylko szczegół. Z dwoma kolczykami na uszach zaglądam, 
co porabia mama. A ona? Siedzi przy ciepłym kaloryferze i dzierga 
kolejną parę skarpet. Wracam do kuchni, nastawiam czajnik z wodą na 
kawę. Pijemy ją codziennie, zwyczajną „Inkę” z mlekiem.

Zasiadam do komputera i przelewam to wszystko na wirtualną 
kartkę. Jeszcze wieczorem zadzwonię do mojej Zosi, ona ma mnóstwo 
problemów do rozwiązania, ale sądzę, że się z nimi upora. W myślach 
powtarzam sobie: „Damy radę, Zosiu, musisz być dzielna!”. W prze-
ciwnym razie to wszystko nie miałoby żadnego sensu, przecież dzieci 
czekają na jej kreskówki (moja córka to artystka) i ktoś przecież prze-
czyta moją, bezsensowną, być może, prozę, nieważne w jakiej wersji, 
papierowej czy elektronicznej.



Anna Lechowicz

Egzaltowana 
młodość
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Wieczór. Najspokojniejsza pora dnia i tylko słychać z daleka tram-
waje. Oporów wrocławski. Spokojna dzielnica. Wieczorne gra-

nie koników polnych, cykad wpada w ucho i daje poczucie sielskiego 
bezpieczeństwa, a tymczasem to tylko burzany — myśli Katarzyna.

Już od 15 minut siedzi tak bez ruchu, trzymając list w ręku od bra-
tanicy — już drugi w ciągu dwóch tygodni. Jeszcze go nie otworzyła. 
Poprzedni był w rozpaczliwym stylu, a ją zniewolił ból nóg. Musiała 
się nimi zająć. Zapomniała. Nie zdążyła odpisać. Czym zasłużyłam na 
zaufanie? Czym? Westchnęła — dziewczyna napisała na końcu listu 
niepokojące zdanie, które ją przeraziło — „straciłam sens życia”. Czy 
to egzaltacja studentki, czy coś bardziej niepokojącego — pomyślała 
i energicznym ruchem otworzyła kopertę.

Uśmiechnęła się, przebiegając oczami pierwsze linijki i spokojnie 
przeczytała list głośno, aby kot Uszko też usłyszał.

„Kochana Cioteczko, serdecznie Cię pozdrawiam i od razu prze-
praszam, że tak bezceremonialnie wypłakałam Ci się na karty listu. 
Radością powinnam się dzielić, a nie smutkiem. W końcu jeden ob-
lany egzamin, można przeżyć i trzeba się poduczyć, a że odczuwam 
niesprawiedliwość — to trudno.

Rozpoczęłam trzymiesięczną praktykę w gospodarstwie rolnym na 
Swojcu. Nowi ludzie, nowe mieszkanki w pokoju, warunki takie sobie, 
na pół prymitywne — żadne piękno. Tylko jak się pójdzie na pola 
i słońce świeci, a po deszczu ziemia paruje i oddaje ciepło, a przy okazji 
usłyszy się odgłosy wsi — ptactwa, zwierząt, to wlewa się niespodzia-
ny spokój do serca i duszy. 

Dla mnie będzie trudnym problemem — wstawanie o 4.00 rano 
do obory. Po tygodniu będziemy się zmieniać. Wszystkie czynności to 
dla mnie nowe i ciężkie fi zyczne zapasy. Podołam, wszystkiego można 
się wyuczyć. Jedna z koleżanek powiedziała mi, że nigdy nie będę tak 
dobra, jak ona. To zobaczymy — pomyślałam, ale gdzieś głęboko czu-
łam, że ma rację — nie jestem z roli (…ale z tego co mnie boli — pi-
sał Sienkiewicz o Czarnieckim, a bolała go Polska).

Już byłam w oborze dwa dni i wczoraj zdarzyło mi się coś takiego, że 
musiałam jechać z cielęciem do rzeźni. Zwierzę chore — lekarstw nie 
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ma, a jeżeli już choruje — to żadna z niego krowa o mleczności wyso-
kiej nie będzie. Zostały mi w pamięci jego oczy — smutne, cierpiące, 
piękne, granatowe i lśniące (pewnie załzawione, jakby mówiły — po-
móż). Cielę położyło głowę ruchem rezygnacji na żłobie, zanim je za-
brano. Obraz ten widzę stale. Mam nadzieję, że i to przejdzie.

I widzisz Ciociu, jaki był sens jego życia? Okrutna hodowla — dla 
ludzi konieczna, by zapewnić nasze pożywienie.

Tak, tak, tylko my — ludzie możemy udowodnić, że nasze życie 
ma sens w nieco wydłużonym czasie, bo też umieramy, niszczymy się 
i zabijamy.

Ot! Przypomniało mi się, jak tatko Kazimierz opowiadał, że po wię-
zieniach w Oświęcimiu, Flossenburgu1* zostało mu 0,5 % przydatności 
do pracy wg dokładności zapisów niemieckich, bo jako polityczny wię-
zień — miał dla Rzeszy pracować do ostatniego tchnienia i dostał się 
do Dachu. Tam zastało go wyzwolenie.

Jak wrócił do kraju, to zapisał się (już w historii Brzegu) — jako je-
den z pierwszych (od 1946 r.) nauczyciel sportowiec, potem trener pił-
ki ręcznej, w sercach młodzieży i nauczycieli, „młodzików” — spor-
towców, mistrzów Polski .

Jego imieniem nazwano co prawda tylko „Klub Szachowy” na zam-
ku brzeskim, ale gdzieś zapisano, między innymi już w archiwalnych 
numerach „Trybuny Opolskiej” — nawet parady majowe z jego mło-
dzieżą. Pamiętasz to, Cioteczko?

Jednym słowem warto i trzeba żyć do ostatnich dni, nie wolno 
się załamywać. Powinnam o tym pamiętać i nie przejmować się byle 
czym.

Wybacz mi Cioteczko poprzedni list.
Nawet nie zapytałam o Twoje zdrowie, którego Ci serdecznie życzę. 

Bardzo Cię kocham, bo zawsze mnie wysłuchałaś i czułam to ciepło, 
dobre, płynące ku mnie. Napisz do mnie kiedyś, jak tylko znajdziesz 
czas.”

Jagoda

* zapisano na str. 128 –129 Potomek Kresów — AL.)  
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Katarzyna odetchnęła. Dobre dziewczę. Witaj, egzaltowana młodo-
ści!

Oparła się o fotel i głośno powiedziała:– Jesteśmy dziećmi Boży-
mi.

Powinnam jej przypomnieć, że sens życia jest bardzo ważny. My 
kształtujemy dusze, energię życia otrzymujemy od Boga i w Jego 
Domu trzeba będzie zdać sprawozdanie z otrzymanych zdolności. Po-
winna zmienić studia i robić to, co lubi. Jest humanistką, ma to „coś” 
w sobie. 

Katarzyna postanowiła zrobić sobie kawę i odpisać sfrustrowanej 
Jagodzie.



Wiesława Lindner

Pocieszenie
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Kiedy u nas w Polsce trwa jeszcze zima, daleko, daleko stąd, tam, do-
kąd lecą nasze jaskółki i gdzie przed dalszą podróżą odpoczywają 

bociany i kormorany, dojechałam z moim mężem po prostu camperem!
Małe miasteczko. Na pobliskich, podmokłych terenach rezerwa-
tu Marjal żegnam się z kormoranami, które szykują się do odlotu.
Zapach kwitnących drzew pomarańczowych uspokaja nerwową atmos-
ferę. Dzisiaj mecz, zmierzą się Real Madrid i FC Barcelona.

Będzie gorąco!
Idę jeszcze nad morze. Fale obracają się swoimi białymi grzbietami 

i zapraszają na spacer po rozrzuconych na piasku kropelkach morskiej 
wody. Poruszam się jak po płatkach czerwonej pelargonii, bo tak rysu-
je swoje myśli wschodzące słońce. Jest spokojnie, idyllicznie. Żadnych 
złych myśli, żadnych przeczuć.

Samotny brzeg, słońce jest już wysoko. Zabieram jeszcze wspo-
mnienia tego poranka i piasek w moich sandałach. Wracam do obo-
zowiska.

— Wiesia, Wiesia — słyszę głos mojego sąsiada, Polaka — Szy-
mona z „pobliskiej” Francji. — W Polsce nieszczęście!

Zrobiło się głośno, małe miasteczko jest podobne do ogromnego ba-
lonu jarmarcznego, pachnie paella, a to oznacza, że jestem u „obcych”

Mija jeden dzień, a ja szukam pocieszenia, pusty kościół nie zapra-
sza do modlitwy…

Wokół tylu radosnych ludzi, Barcelona wygrała z Madrytem 0:2, 
w przeciwieństwie do ich euforii, ja mam łzy w oczach, ale czy wypada 
płakać pośród obcych? Może kupię lody, są przecież słodkie, uciszą 
moje wzburzenie i rozpacz. Lubię czytać — kupuję gazetę. Pierwsza 
strona, zdjęcie szczątek Tupolewa 154.

Nadal szukam pocieszenia, jakiegokolwiek, choćby tylko kilka słów. 
I w pewnym momencie zatrzymuję wzrok na przesłaniu niemieckiego 
dziennikarza Josefa Wagnera 

„Drodzy Polacy,
jesteście najbardziej doświadczonym Narodem.
Wasz hymn narodowy rozpoczyna się słowami „Jeszcze Polska nie 

zginęła!”



59

Tak myśli każdy człowiek, jako o ostatniej nadziei, kiedy znajduje 
się w sytuacji bez wyjścia. A to zdanie jest przecież Waszym dziedzic-
twem kultury narodowej. Znaczy ono, że jeszcze można podołać!

„Jeszcze Polska nie zginęła” stało się w mowie potocznej przysło-
wiem.

Polacy zawsze walczyli o swoją wolność, przeciwko Mongołom, 
a w końcu przeciwko Hitlerowi i Stalinowi, atakowali czołgi konno 
i szablami.

Wy Polacy jesteście nadzwyczajnym Narodem. Podarowaliście nam 
Chopina, Papieża Jana Pawła II i Solidarność, która zwyciężyła ko-
munizm. Lecz n a j w i ę k s z y m  podarunkiem dla tych wszystkich, 
którzy nie znajdują już pocieszenia i nadziei, jest Wasz hymn narodo-
wy. — „Jeszcze Polska nie zginęła”

Jest kwiecień. „Moje” kormorany, bociany, jaskółki już odleciały, 
a mnie przepełnia szalona nostalgia za moją Ojczyzną.

Tłumaczę tekst niemieckiego dziennikarza i wraz z odbitką orygi-
nału w języku niemieckim rozsyłam moich przyjaciołom. Chcę dopi-
sać: „możemy chodzić z poniesioną głową”, ale poprzestaję na pozdro-
wieniach.

Wracam do Polski.





Urszula Musielak

Przyjaciółki 
„Nie można pytać życia o sens, można mu tylko nadać sens”. 

Woody Allen
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Siedziałam wpatrzona w kwiaty na parapecie, podziwiając, jak na-
tura obdarzyła je tak piękną czerwienią, gdy nagle ciszę przerwał 

dźwięk telefonu.
— Część, mówi Anka. Wiesz, jestem załamana, w zakładzie jest re-

organizacja i wysyłają mnie na emeryturę. 
Jej zbolały ton przeraził mnie, lecz po chwili opanowanym i pogod-

nym głosem odpowiedziałam 
– To wspaniale, Aniu! 
W słuchawce zapadła grobowa cisza. 
— Halo! Halo! — Po chwili Anka z wyrzutem mówi — Wspa-

niale? A co ja teraz będę robić?! Z bezczynności chyba oszaleję!
— Aneczko, uspokój się, proszę. Wpadnij do mnie jutro na kawę, 

około siedemnastej. Zapraszam, porozmawiamy.
Refl eksję na sytuacją Anki przerwało drapanie w drzwi. Otwieram, 

a tam oczywiście głodny kot Maciuś domaga się śniadania. — Chodź 
mały, mam dla ciebie dobrą rybkę.

Anka nazajutrz zjawia się punktualnie. Na jej twarzy widać ślady 
nieprzespanej nocy.

— Kawa? Herbata? — pytam. 
— Masz może coś mocniejszego? Najchętniej bym się upiła — od-

parła Anka. 
— Mam czerwone wino. 
— To świetnie!
Nalałam w kieliszki półsłodkiego trunku i wzniosłam toast za nasze 

zdrowie i pomyślność na emeryturze.
— Daj spokój! Jaką pomyślność? Ta praca była dla mnie wszyst-

kim!
— Nie mów tak, moja droga, praca jest tylko częścią składową ży-

cia. My kreujemy naszą rzeczywistość. Od nas zależy jakość naszego 
życia.

— No ale powiedz mi, jak ja mam kreować tą swoją rzeczywistość, 
czy mam szukać nowej pracy?

— Ależ skąd, co ci przyszło do głowy?! Zapisz się na Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.
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— Ja na uniwersytet? — z niedowierzaniem w głosie zapytała 
Anka.

— Ach tak, pamiętam, jak dawno temu miałaś duży głód wiedzy. 
Połykałaś jedną książkę za drugą. Aneczko, wkroczysz w nowe środo-
wisko, poznasz koleżanki. Tam są wspaniali akademiccy wykładowcy. 
Zobaczysz, będziesz zachwycona! 

Zapadła cisza, tylko mucha chodząca po fi rance brzęczała.
— Mówisz tak przekonująco. Może spróbuję — powiedziała 

Anka.
Jej początkowo smutne oczy nabrały blasku.
— Ale jak się dostać na ten uniwersytet? Przecież ja nie wiem, 

z kim nawiązać kontakt.
— O to się nie martw. Mam tam znajomych. Jutro dam ci namiary.
Wyszła z uśmiechem na twarzy. Jak to dobrze, że udało się ją prze-

konać. Wiedzy nigdy za wiele — pomyślałam. 
Po miesiącu Anka odezwała się ponownie. 
— Witaj, moja droga! — Wyczytałam radość w jej głosie. 
— Melduję, że zostałam studentką Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
— Fantastycznie! — odparłam. 
— Wiesz, co — mówi dalej — bardzo mnie drażni ta nazwa 

„Trzeciego Wieku”. Jakoś to człowieka postarza. Ja się czuję młodo 
i chętnie tę nazwę bym zmieniła.

— Widzę Aniu, że to dokształcenie na Uniwersytecie znacznie 
polepszyło twoje samopoczucie. Dodało ci skrzydeł. I o to chodziło, 
właśnie o to.

Minęło trochę czasu. Anka nie odzywała się, ja też nie mogłam się 
dodzwonić. Aż tu któregoś dnia telefon z samego rana wyrwał mnie 
z łóżka.

— Halo. Słucham.
— Witaj, tu Anka, mam dylemat. Przy uniwersytecie powstaje ka-

baret, co ty na to?
— Hm, kabaret? I co, masz ochotę się zapisać?
— Ochotę to ja mam — mówi — ale nie wiem, czy będę się 

nadawała. 
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— Spróbuj, daj sobie szansę. Jeśli nie podołasz, to zawsze możesz 
się wycofać  — odparłam.

— Tak myślisz?
— Wiem, że dasz sobie radę. Przecież to będzie kabarecik amator-

ski, prawda? Zapisuj się i nie marudź!
Po tygodniu dowiedziałam się, że Anka została członkiem kabare-

tu. Stała się kobietą pełną entuzjazmu, zadowoloną z życia. Kabaret 
wciągnął ją bez reszty. Od tego momentu cały wolny czas pochłaniało 
jej szycie scenicznych kreacji i komponowanie satyrycznych monolo-
gów. Któregoś dnia zadzwoniła późnym wieczorem.

— Spotkajmy się jutro w parku. Zapraszam na pyszne ciastko i spa-
cer wśród starych dębów. Taka przechadzka dobrze nam zrobi.

— Okey! — powiedziałam.
W różowej bluzce wyglądała prześlicznie. Jej kasztanowe włosy 

lśniły w promieniach słońca. 
— Aniu, wyglądasz wspaniale!
— Ty też — odwdzięczyła się komplementem.
Zjadłyśmy w kawiarni przepyszny sernik, popijając doskonałym 

cappuccino. Cieplicki park zachwycał tak, jak za pierwszym razem. 
Krążyłyśmy wśród wiekowych drzew oddychając głęboko. Obok prze-
biegła ruda wiewiórka i wskoczyła sprytnie na drzewo. Pomyślałam, że 
warto żyć dla tak wspaniałych chwil i cieszyć się szczęściem innych.



Ewa Pelzer

Ucieczka Rolanda
— błąd czy 
przeznaczenie?
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Miał 30 lat, kiedy go poznałam. Właśnie kilka miesięcy wcześniej 
ożenił się z koleżanką ze studiów. Oboje byli lekarzami. Młodzi, nie-
zwykle urodziwi, stanowili parę, na którą przyjemnie było patrzeć. 
Nim się pobrali, chodzili ze sobą siedem lat, w których nie brakowało 
rozstań i powrotów. Oboje pracowali we wrocławskich klinikach. On 
robił specjalizację z chirurgii, ona zaś z dermatologii. 

Zamieszkali w niewykończonym domu, na który on dostał pieniądze 
od swoich rodziców, którzy wyznawali zasadę, iż każde dziecko należy 
wspomóc na drodze życia, szczególnie wtedy, kiedy rozpoczyna samo-
dzielną egzystencję i powinno tworzyć rodzinę, mając własne mieszka-
nie. Podobnie pomogli w starcie życiowym dwóm pozostałym synom.

Roland, bo tak miał na imię, pochodził z rodziny o niemieckich 
korzeniach. Sposób życia, wychowania, zasady obowiązujące w domu 
oraz kultura — wszystko to miało niemieckie podstawy. Rodzina od 
pokoleń mieszkała na Śląsku Opolskim, gdzie przeważała ludność 
o niemieckiej genealogii. Wszędzie słychać było język śląski, przepla-
tany dużą dozą niemieckiego. Roland od wczesnej młodości, tak jak 
rodzina i niemal cała społeczność wiejska, był pod wpływem wiado-
mości z Niemiec i kwitnącego tam dobrobytu.

Od krewnych, którzy tam mieszkali, rodzice jego otrzymywali wiel-
ką pomoc, głównie w postaci paczek. Zawierały one nieznane u nas 
towary w pięknych opakowaniach, cudownie pachnące. Już samo po-
równanie oferty w naszych sklepach do tych otrzymywanych darów 
uruchamiało wyobraźnię młodego, wrażliwego mężczyzny i rodziło 
wizję dobrobytu, jaki panował w kraju, który przegrał wojnę. Przyczy-
na rozwoju państwa niemieckiego mogła być tylko jedna, umiejętne 
rządzenie i szacunek dla ludzkiej pracy.

Roland interesował się rozwojem kraju swoich przodków, porów-
nywał zarobki i poziom życia lekarzy w Niemczech i w Polsce. Tam 
lekarz był szanowany, godnie opłacany i cieszył się niesłabnącym au-
torytetem, a przede wszystkim pracował w warunkach nieurągających 
ludzkiej godności. U nas zaś kiepsko opłacany, często posądzany o bra-
nie łapówek, z pokorą proszący panią salową o czysty fartuch, który 
należał mu się bez podlizywania się pani Zosi czy Marysi. 
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Na domiar wszystkiego za ciężką pracę, a rzadko zdarza się waż-
niejsza, jak odpowiedzialność za życie ludzkie, otrzymywał wynagro-
dzenie, które nie pozwoliło zapewnić chociaż średniego poziomu eg-
zystencji rodziny czy kupna samochodu, niebędącego luksusem, a ko-
niecznością, tak jak para butów. 

W tej sytuacji kończenie rozpoczętej budowy domu było mglistą, 
bliżej nieokreśloną przyszłością. Chciał nie tak dla siebie samego, jak 
dla swoich dzieci lepszego życia w wolnym kraju, gdzie można dostać 
paszport bez problemu, przemieszczać się po świecie i stanowić o sobie 
tam, gdzie człowiek wykształcony jest właściwie opłacany i ma możli-
wość rozwoju.

Roland oprócz medycyny skończył szkołę muzyczną, wspaniale grał 
na fortepianie, jego idolem był Beethoven. Kochał sztukę we wszyst-
kich jej przejawach, niezwykle wrażliwy i czuły na piękno, szczególnie 
na muzykę i malarstwo.

I wtedy zaczął marzyć o wyjeździe do Niemiec. Pociągał go porzą-
dek, jaki tam panował, i możliwość rozwoju zawodowego bez stałego 
myślenia, jak załatać dziury w budżecie. W tych latach wyjazd na sta-
łe nie był łatwy, a wręcz niemożliwy. Ludzie bali się przyznawać do 
swoich niemieckich korzeni. W rozmowach rodzinnych Roland często 
podejmował temat wyjazdu, ale nikt nie brał tego poważnie.

Jego żona Iwona zawsze przywoływała go do porządku, a marze-
nia o wyjeździe traktowała z przymrużeniem oka. Roland zresztą 
nie wydawał się być człowiekiem bardzo odważnym, dlatego też 
nikomu z otoczenia nie przyszło do głowy, że swoją myśl może zre-
alizować.

Iwona zaś była bardzo silnie związana z całą swoją rodziną, szczegól-
nie z matką, która wkrótce zamieszkała z nimi. Młodzi nigdy nie byli 
sami, teściowa brała czynny udział w ich życiu, a to nie przekładało się 
na tworzenie dobrej atmosfery. Nie była samotna, miała męża w Żyw-
cu, ale wolała być z Iwoną. Urodził się syn Adam, będący oczkiem 
w głowie swego ojca, który poświęcał dziecku cały wolny czas.

 W półtora roku po nim przyszła na świat córka Ewa. Niepisane pra-
wo mówiło, że Ewa to córeczka Iwony, Adaś natomiast to syn Rolanda. 
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W rodzinie pod względem fi nansowym działo się coraz gorzej. Dwo-
je dzieci, niepracująca, wiecznie narzekająca na pracę w domu żona, 
chorowita teściowa i wykańczanie budynku mieszkalnego — to było 
ponad siły jednej gołej pensji.

Mimo dużej ilości dyżurów, prace porządkowe i budowlane nie po-
suwały się. Dochodziło do częstych zgrzytów i kłótni. Panowała stale 
napięta atmosfera i wiele cichych dni. Iwona miała mamę, on był sam, 
coraz bardziej sfrustrowany, zdeterminowany, pozostający w sytuacji 
bez wyjścia, które byłoby korzystne dla wszystkich.

Ktoś mógłby powiedzieć: „inni mają gorzej”. Ale on chciał się piąć 
w górę, rozwijać, wykorzystać tak, jak marzył, raz dane mu życie.

Adaś miał około trzech lat, kiedy Roland zdecydował się na uciecz-
kę z kraju razem z synem. Nic nikomu nie mówiąc przygotowywał się 
cicho do ucieczki. 

Zdarzyło się właśnie, że otrzymał zaproszenie na sympozjum chi-
rurgiczne do Wiednia. Dla niego był to sygnał. Załatwił paszport dla 
syna „cudem” bez podpisu matki, który normalnie był niezbędny do 
wywozu dziecka za granicę. Wiedział, że Iwona nigdy dobrowolnie nie 
pozwoliłaby mu zabrać ze sobą syna. Kupił dziecku wszystkie potrzeb-
ne ubranka i inne niezbędne rzeczy, a ten bagaż zostawił w pogoto-
wiu u kolegi. W dzień wyjazdu do Wiednia obudził i ubrał cichutko 
małego, z którym spał w pokoju, nie budząc swojej żony i córeczki 
śpiących za ścianą. Wziął Adasia na ręce, wyszedł z domu i wsiadł do 
swojego auta Trabanta. Pojechał po bagaż do kolegi i udał się w stronę 
granicy. Jechał tak szybko, ile tylko to niewielkie autko mogło wycią-
gnąć prędkości. Spieszył się, by jak najszybciej przekroczyć granicę 
czesko — austriacką. 

Kiedy Iwona obudziła się, myślała, że Roland zabrał dziecko do 
znajomych lub do babci w opolskim. Dopiero wieczorem zaczęła się 
niepokoić, wydzwaniać do rodziny i znajomych w poszukiwaniu męża 
i syna. W końcu dopuściła do siebie myśl o ewentualnej ucieczce, 
o której Roland mówił od wielu lat. Z pomocą milicji zatelefonowała 
na granicę czesko-austriacką, gdzie powiadomiono ją, że właśnie nie-
dawno jej bliscy przekroczyli granicę. 
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Roland tymczasem nie myślał o żadnym sympozjum, jechał do 
Wiednia prosić o azyl. Wyjaśnił władzom Austrii, gdzie chce jechać 
i otrzymał pieniądze na dalszą podróż do obozu uchodźców w Niem-
czech. Był tam tylko kilka dni, dostał bowiem zaraz bardzo dobrą pra-
cę w swoim zawodzie wraz z pięknym mieszkaniem położonym nieda-
leko kliniki. 

Co przeżywał ten człowiek, mąż i ojciec, wie tylko on. Adaś wciąż 
pytał o matkę, chciał wracać do domu, do siostry, a on ojciec nie potra-
fi ł wytłumaczyć ukochanemu synowi, że tak trzeba było zrobić.

Powiedział tylko, że mama i Ewunia przyjadą później. Taką miał 
nadzieję. Był pewien, że tą ucieczką zmusi swoją żonę, aby przyjechała 
wraz z córką do Niemiec. Tu będą tylko ze swoimi dziećmi, zdani na 
siebie znowu się odnajdą. W Niemczech cierpiał on, chociaż wiedział, 
że gdyby jeszcze raz musiał podjąć decyzję o ucieczce, postąpiłby tak 
samo. W Polsce rozpaczała ona, głównie z tęsknoty za synem i z żalu 
do męża, który postąpił w tak bezwzględny sposób. 

I tak biegł dzień za dniem. Adaś chodził do przedszkola, a w dni 
dyżurów ojca pilnowała go niania. Szybko zaczął mówić po niemiecku. 
Iwona na prośbę męża złożyła papiery o przyznanie paszportu i czeka-
ła. Nie pracowała. Otrzymywała 200 marek od Rolanda, co było nie-
małą kwotą i otrzymywała okresową rentę z powodu załamania nerwo-
wego. Dalej mieszkała ze swoją matką, wychowując córeczkę. Paszport 
w końcu otrzymała, ale dobrze jej było tutaj, więc odwlekała swój wy-
jazd do Niemiec. Dopiero po pięciu latach, kiedy ktoś życzliwy powie-
dział, że Roland zainteresował się jakąś kobietą, zdecydowała się poje-
chać. Bez wcześniejszego powiadomienia pojawiła się w drzwiach jego 
domu, które otworzyła nieznana, bardzo atrakcyjna kobieta, Christi-
na. Kobiety nie potrafi ły się porozumieć, bo Iwona mimo iż wiedziała, 
że kiedyś wyjedzie do męża i syna, po pięciu latach nie umiała słowa 
po niemiecku. Po dłuższej chwili pojawił się Roland. Od ich rozstania 
minęło pięć lat. Jego miłość do niej umarła śmiercią biologiczną. Ona 
też nie żywiła do niego ciepłych uczuć, mając stale w pamięci to, co 
jej i dzieciom uczynił. Po latach spotkało się dwoje dorosłych i dwoje 
dzieci, a każde z tej czwórki jakby z innego świata. Matka i siostra nie 
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potrafi ły się porozumieć z Adasiem już prawie ośmioletnim, ponieważ 
on znał tylko język niemiecki, one zaś tylko polski. Rodzeństwo się nie 
znało, nawet pamięć Adama o matce została mocno przymglona. To 
było dramatyczne spotkanie. Małżeństwo, dzieci i ta trzecia. On teraz 
kochał ją, żona była już tylko wyblakłym wspomnieniem. Córka go nie 
znała, a on nie znał córki.

Roland wyraźnie powiedział, że jest związany z kobietą, którą kocha 
i nie widzi już jakiejkolwiek możliwości, aby ich dwoje mogło wrócić 
do siebie. Oznajmił, iż jeśli Iwona zechce zostać w Niemczech, on po-
może jej znaleźć pracę i urządzić się. Postanowiła zostać.

Prawo niemieckie wymagało pobytu azylantów jakiś czas w obo-
zie uchodźców, więc Iwona wraz z córką tam trafi ła. Ona jako lekarka 
otrzymywała wysoki zasiłek, a także dodatek na dziecko i drugi, na 
naukę języka niemieckiego. Przebywała w obozie z Ewą sześć miesięcy, 
w czasie których Roland wraz z Adamem bardzo często je odwiedzali. 
Jednak przez te pół roku nie chodziła na zajęcia z języka niemieckiego 
i dalej nie potrafi ła porozumieć się z synem.

Roland nie opuszczał Adasia nawet na moment w obawie, że Iwo-
na mogłaby mu go zabrać i wywieźć do Polski. Chłopiec zaś nie ro-
zumiał ani mamy, ani siostry, więc te wizyty nie były bardzo radosne. 
Pół roku Iwony pobytu nic nie zmieniło w ich uczuciach. Spotkania 
kończyły się kłótniami, wzajemnymi oskarżeniami i narastającą nie-
chęcią. 

Iwona zdecydowała się na powrót do kraju. Miała tam przecież dom, 
którego w czasie jej nieobecności pilnowała jej matka. Roland zrzekł się 
praw do tej nieruchomości i rozwiedli się. W niedługim czasie Iwona 
poznała Polaka ze Stanów Zjednoczonych, wyszła za niego, sprzedała 
dom i wyemigrowała do Chicago. Tam po latach nostryfi kowała dy-
plom i pracowała jako lekarz dermatolog. Kontakt między rodzicami 
i dziećmi był bardzo słaby, tak jakby właściwie wcale go nie było. 

Roland wychowywał syna, który był dla niego całym światem. Sam 
lubił pruski porządek i tego wymagał od chłopca. Mimo że byli zamoż-
ni, nie rozpieszczał go. Pozostawał dalej w związku z uroczą Christiną, 
która jak on była lekarzem, ale nie mieszkali razem. Relacje bowiem 
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miedzy nią a Adamem były nienajlepsze. Wychowywany tylko przez 
ojca, był zazdrosny o jego uczucia.

Kiedy Adam uczył się już w gimnazjum, Roland dostał bardzo 
atrakcyjną ofertę pracy w cudownym kurorcie na południu Niemiec. 
Bez wahania przyjął tę propozycję. Tam kupił przepiękną posiadłość, 
wspaniale urządzoną i tam rozpoczął kolejny etap swego życia. Więk-
szość czasu spędzał w pracy, chciał dobrze poznać nową placówkę, któ-
rej został szefem. Christina, która na północy miała bardzo intratną 
pracę, nie zdecydowała się zrezygnować z niej i pojechać z Rolandem. 
Tak więc spotkania ich były coraz rzadsze, głównie ze względu na 
odległość i z czasem rozstali się bez żalu. On poznał świetną kobietę 
o imieniu Uli, która była stomatologiem w miasteczku. Podzielali swo-
je zainteresowania, dobrze się ze sobą rozumieli, kochali się spokojną, 
dojrzałą miłością, a co najważniejsze, Uli miała bardzo dobry kontakt 
z Adamem. 

Ten zaś świetnie się uczył, był młodym, odważnym i niezwykle in-
teligentnym człowiekiem. Mówił i myślał bardzo szybko, tak że trud-
no było za nim nadążyć. Jeszcze będąc w gimnazjum nawiązał kon-
takt z matką i siostrą, z którymi już mógł się swobodnie porozumieć 
po angielsku. Zdał wspaniale maturę z wynikiem celującym, osiągnął 
dojrzałość i pojechał do Chicago odwiedzić mamę i siostrę. Był tam 
chyba trzy razy, Ewa natomiast złożyła dwa razy wizytę u ojca i brata 
w Niemczech.

Adam zdecydował, że odbędzie służbę wojskową przed pójściem na 
studia. Zaliczył rok w wojsku i wydawało się, że jest zadowolony. In-
teresował się głównie biologią. Studia podjął na wydziale biochemii 
na północy Niemiec. Był nerwowy, często przeszkadzały mu rzeczy 
nieistotne, drobne, chwilami potrafi ł być nawet złośliwy. W ciągu nie-
spełna dwóch lat studiów zmieniał kilka razy mieszkanie. Zawsze mu 
coś przeszkadzało, a to tramwaje, a to pranie na balkonie u sąsiada. 
Po drugim roku studiów pojechał na urlop na wyspę Sylt. Stamtąd 
Roland dostał wiadomość, że jego syn został znaleziony na plaży, gdzie 
popełnił samobójstwo, połykając dużą dawkę cyjanku, wyniesionego 
z laboratorium.
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Na pogrzeb przyjechała matka Adama i jego siostra. Ewa już nigdy 
więcej nie odwiedziła ojca. Dalej mieszka w Chicago, jest mamą czwór-
ki wspaniałych dzieci, wnuków Rolanda, których on nigdy nie widział 
i prawdopodobnie już nie zobaczy.

Dzisiaj Roland jest przystojnym, interesującym, pewnym siebie sie-
demdziesięciolatkiem, związanym z zakochaną w nim od zawsze Uli, 
mieszkającej osobno w domu urządzonym w pięknym, starym stylu, 
gdzie czuje się dobrze i swobodnie.

On zaś mieszka w pięknej posiadłości, położonej na słonecznym 
wzgórzu wśród krzewów winorośli. Wnętrza pomieszczeń zdobią 
wspaniałe obrazy, przed którymi często zatrzymuje się w zadumie, go-
dzinami gra na nieskazitelnie czarnym, zawsze wspaniale nastrojonym 
fortepianie. Na urlopach ogląda wystawy, chodzi na koncerty, do te-
atrów, odwiedza zamki i pałace, poznaje historie dotąd nieznane, bywa 
w najlepszych hotelach i doskonałych restauracjach

Wciąż napawa się pięknem, które dzieli z Uli.
Mówi, że jest szczęśliwy, ale ja mu nie wierzę.



Bożena Pest

Kamień węgielny
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Rozpoczęły się wakacje. Na parę dni przyjechał do mnie wnuczek. 
Dobrze zaplanowany dzień wraz ze wspaniałą pogodą obudził nas 

wczesnym rankiem. Góry czekały, a gorący dzień nie sprzyjał wędrow-
com, więc wyjechaliśmy o świcie. Zamierzaliśmy dojechać do Sobót-
ki, a tam z Przełęczy Tąpadły wyruszyć niebieskim szlakiem na Ślężę 
(718 m n.p.m.) — pierwszy wspólnie zdobywany szczyt, górę o czaro-
dziejskiej mocy, słynną z obrzędów pogańskich. Gdy dojechaliśmy na 
parking, nie było jeszcze innych samochodów. 

W dobrych humorach, zachwyceni otaczającą przyrodą, zapa-
chem lasu, porannym śpiewem ptaków, szliśmy w górę, fotografując 
wiewiórki skaczące po konarach drzew, ślicznie kwitnące pokrzywy 
i pióropusze paproci zdobiące las. Gdzieniegdzie na drzewach wisiały 
małe drewniane kapliczki z biało-niebieskimi chorągiewkami. Umiej-
scowione na szlaku wytyczały drogę, tak jakby czekały na modlitwę. 
Rozmawialiśmy cicho, aby nie zagłuszyć szeptu lasu. Dowiedziałam 
się, że wnuk nie idzie do I Komunii Świętej.

— To już postanowione — zakomunikował. Wiedział, że miałam 
odmienne zdanie.

— Dlaczego? — zapytałam. Spokojnie drążyliśmy temat, przed-
stawiając swoje argumenty na „tak” i na „nie”.

— Uzgodniłem z tatusiem, że nie pójdę — powiedział stanow-
czo — i nie mogę zmienić zdania, to męska decyzja — dodał. 

Ośmioletnie dziecko i już wspólnie z dorosłymi dokonuje wybo-
rów — pomyślałam zatroskana. 

— Zawsze można zmienić zdanie — zakończyłam dyskusję
Patrzyłam z czułością, a mój smyk biegł po kamykach wyżej i wyżej 

jak jelonek. Czytał znaki, oglądał tablice informacyjne.
— Już nie mogę iść dalej, musimy wracać — zakomunikował na-

gle i przysiadł na pieńku drzewa. Był zmęczony. Odpoczęliśmy dłuższą 
chwilę, zjedliśmy po kanapce i zaspokoiliśmy pragnienie. 

— Już będzie lżej w plecakach — zagadnęłam i poszliśmy da-
lej. — Mnie też jest ciężko. Boli mnie złamany palec u nogi. Musimy 
być dzielni — kontynuowałam — przecież zdobywamy szczyt, dą-
żymy do wytyczonego celu, nie mamy wyjścia, musimy iść dalej. Do 
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celu należy dążyć wytrwale, nawet gdy tyle kamieni na drodze — do-
dałam. Nie był zachwycony, ale przemilczał swoje argumenty o powro-
cie. Szedł jakby trochę obrażony.

— Już czwarta stacja, jeszcze piąta, a szósta to szczyt i nasz 
cel — odezwał się po chwili. Fotografował uciekającą myszkę, a ja 
opowiadałam o spotykanych roślinach, drzewach, o dawnych sytu-
acjach i obecnych, trochę „kolorowałam”. Spotkaliśmy kolejne ka-
pliczki, które niedawno pozostały po pielgrzymce prowadzącej tą 
drogą do starego kościoła na szczycie góry. Wstąpiły w nas nowe siły, 
zapomnieliśmy o zmęczeniu, a za następnym zakrętem zobaczyliśmy 
polanę, a na niej schronisko i obok okazały maszt telewizyjny.

— Dotyka chmur — zagadnął malec. 
Na wzgórku zobaczyliśmy bardzo stary, kamienny kościółek. 
— Ty babuniu odpocznij, a ja zdobędę szczyt za siebie i za ciebie. 
Pobiegł po kilkudziesięciu schodach, ciągle znikał za kolejnymi mu-

rami z kamienia. Z daleka był bardzo malutki, taka kropeczka czerwona. 
Dotarł do drzwi kościoła, były zamknięte. Na pewno otwierane są na 
okolicznościowe uroczystości. Usiadłam na ławeczce u podnóża. Ktoś 
dba o mnie — pomyślałam i łzy wzruszenia popłynęły po mojej twarzy. 
Patrzyłam z daleka, jaki był mały na tle tej wielkiej budowli dotykającej 
chmur. Zbiegał jak koziołek wypuszczony na łąkę. Usiadł obok i zrobił 
kilka zdjęć. Odpoczywaliśmy jedząc kanapki i popijając źródlaną wodą. 
Po chwili pobiegł do schroniska i wrócił z widokówką podbitą pieczątką 
z datownikiem, dowodem zdobycia szczytu Ślęży. Jakie było moje zdzi-
wienie, gdy zobaczyłam kartkę z kościółkiem. Odnalazłam niespodzie-
wanie piękny sens naszej wyprawy. Nie komentowałam.

— Wracamy — rzuciłam hasło do powrotu. 
Byłam zmęczona, ale szczęśliwa. Wnuk zbiegał z góry z odzyskaną 

energią. Uchwycił w kadrze małą szarą myszkę, którą gonił od pierw-
szych kroków wyprawy. Najpierw biegł cichutko, zaczaił się w miejscu, 
a potem okrzyk radości — hura, hura, mam, mam, udało się, mam ją! 
Szłam powoli, a mój wnuk odgarniał kamienie spod moich stóp i cie-
szył się ze swojego pomysłu. Nagle zboczył ze szlaku i znalazł dróżkę 
prowadzącą równolegle przez las. 
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— To będzie nasza droga — powiedział radośnie. Rzeczywiście 
było wygodniej. 

— Już blisko, blisko — cieszył się chłopiec szczęśliwy, że wraca. 
Rozgadał się. 

— Zdobyliśmy szczyt i dotarliśmy do naszego celu — powiedział 
poważnie.

— Super, super, czuję się świetnie, a teraz ty babciu masz kryzys, idziesz 
powoli i marudzisz — zawołał jednym tchem. — Dasz radę, jeszcze tyl-
ko trzy stacje — powiedział rozważnie. Przechodziliśmy właśnie obok 
drewnianego szałasu, skąd wcześniej chciał wracać, idąc w górę. 

— Widzisz babciu już niedługo, super — krzyknął zbiegając 
w dół, to znów wracał do mnie.

Tak idąc rozmawialiśmy. Pytał o Adama i Ewę. Wiedział już, kto 
stworzył świat, ale nie rozumiał. — Przyjdzie czas, a wszystko sta-
nie się dla ciebie jasne — stwierdziłam. — Są jednak pewne rzeczy, 
w które musimy uwierzyć — zakończyłam temat. 

Właśnie na tej czarodziejskiej górze można znaleźć sens naszego 
życia — pomyślałam. 

— Wiesz kochanie — przerwałam ciszę — kościółek przetrwał 
kilka wieków, abyśmy mogli patrzeć w niebo, przeżegnać się, wzmoc-
nić siebie i wrócić do domu pełni energii do życia.

Pogoda nam dopisała, a drzewa dawały potrzebny cień. Było dusz-
no, lecz przyjemnie, deszcz wisiał w powietrzu, ale nas oszczędził. 
Zmęczeni i spragnieni wróciliśmy na początek naszej drogi. 

— Parking pełen samochodów — zawołał strudzony wędrowca 
i szukał naszego „weterana”.

Góra pozostała za nami, a wspomnienia w nas. Jechaliśmy w mil-
czeniu. 

— Szkoda, że dzień tak szybko skończył się — zagadnął w za-
myśleniu chłopiec. — Kiedy znów pojedziemy zdobywać szczy-
ty? — zapytał rezolutnie. 

— Będą już tylko wyższe, na przykład „Śnieżka” — Królowa 
Karpacza, ponad 1600 metrów nad poziomem morza, ale to na kolejne 
wakacje — odpowiedziałam. 



77

— To aż cały rok będę czekał? — zapytał zawiedziony.
— Tak właśnie uczymy się cierpliwie czekać — odpowiedzia-

łam. — Rok szybko minie, tak jak minęło 30 lat, kiedy to z twoją 
mamą i ciocią zdobywałyśmy Ślężę, jakby to było wczoraj, tylko ja je-
stem starsza o tyle lat, a ze mną jest już mój wnuczek, kolejne pokole-
nie — dodałam.

— Oj nie, babciu! Jesteś tylko trochę starsza, ale dalej świetna, we-
soła i spokojna. Kocham ciebie — powiedział niespodziewanie. 

— Ja ciebie też bardzo kocham — odpowiedziałam wzruszona na 
tak piękne wyznanie miłości.

Po południu odwiozłam wnuczka do domu, a za parę dni wyjechał 
na obóz. Dni szybko mijały. Moje myśli wracały do tej wspaniałej wy-
prawy w głąb góry i w głąb siebie. Wspomnienia przerwał telefon. 

— Już wróciłem babciu, było fajnie, nie dzwoniłem, byłem bardzo 
zajęty — wyrzucił z siebie.

— Nie szkodzi — odpowiedziałam — właśnie, dlatego nie mo-
głam się do Ciebie dodzwonić. Super, że już jesteś, na pewno było 
wspaniale, niedługo zobaczymy się.

— Babciu — kontynuował — dzwonię, aby ci powiedzieć, że ta-
tuś zgodził się, żebym poszedł do I Komunii Świętej. Super! Prawda? 

— Tak, cieszę się bardzo — odpowiedziałam, a głos mi drżał ze 
wzruszenia. 

— Pa, pa, do zobaczenia i dzięki za telefon — zakończyłam roz-
mowę. 

To był pierwszy krok dziecka w poszukiwaniu sensu życia. Zrozu-
miałam, co znaczy, gdy ktoś ukochany, a szczególnie dziecko, ma szan-
se otrzymać od życia wspaniały „Kamień Węgielny”. A ja odnalazłam 
swój wielki sens życia w wierze i byciu babcią. 

Lipiec 2012 





Konrad Przezdzięk

Zaćmienie
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Wstał. Automatycznie, jak codziennie. Najpierw z niechęcią, po-
tem z mobilizacją, w końcu — z decyzją, że czas jednak za-

cząć nowy dzień. Choć za oknem jeszcze poranny styczniowy zmrok 
i chciałoby się jeszcze poleżeć co najmniej do wschodu słońca. A może 
i do zachodu? Do końca zimy? I tak nie bardzo wiedział, jaka pogoda, 
bo zza zasłoniętych żaluzjami szyb jedynie majaczyły się blade luksy 
zaczątku dnia.

Miał ten luksus, że nie musiał w pośpiechu wstawać o świcie, nie 
tracić czasu na golenie i z trzydniowym zarostem, trzymając w ustach 
ochłap śniadania zroszonego fi liżanką kawy instant, gonić na pierwszy 
autobus, aby punkt siódma zameldować się w korporacyjnej machinie. 
Gdzie jako jeden z trybików spędziłby kolejne dziesięć a może i więcej 
godzin na załatwianiu wielu bardzo pilnych, a zarazem nikomu do ni-
czego niepotrzebnych spraw. Ścigając się w wyścigu szczurów o awans. 
By pracować jeszcze dłużej i może troszkę więcej zarabiać. I jeszcze 
więcej ryzykować.

Nie musiał, bo od kilku lat od miejsca wypoczynku do stanowiska 
pracy dzieliła go odległość może dwóch metrów. Swój warsztat miał 
bowiem w tym samym pokoju, w którym spał. Warsztat składający się 
z biurka i przenośnego komputera. Oraz jego własnej głowy i palców, 
którymi wklepywał w klawiaturę rozmaite teksty. Zdania, w których 
zaczytywało się około dwóch, a może i trzech milionów różnych ludzi 
przyłączonych do globalnej sieci internetowych łącz.

Niezła fucha! Był komentatorem wydarzeń bieżących, o których 
dowiadywał się z tego samego źródła, służącego mu jednocześnie za 
ujście, gdzie rzeka jego myśli ujętych w zgrabne konstrukcje, żonglu-
jące słowami wylewała się ku całej rzeszy czytelników. Cieszył się ze 
sławy poczytnego autora: karmił własną pychę świadomością zniecier-
pliwionego oczekiwania mas na to, co w tej, czy innej kwestii ma do 
powiedzenia. On — autorytet epoki! 

O ogromnym wpływie jego myśli na ludzkie rzesze szybko przeko-
nali się ci, którym zależało na dobrej opinii. I na sukcesie. Lgnęli więc 
do niego politycy różnej maści, przemysłowcy i handlowcy, usiłujący 
nadać lobby ideom, produktom, transakcjom i innym operacjom, wo-
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kół których kręcił się cały świat, pulsujący w kablach i łączach sieci, 
spinających ziemski glob. Jego celne spostrzeżenia, refl eksje, analizy 
i inne opracowania szybko stały się owocem pożądania zarówno ludu 
prostego, jak i elit.

Machinalnie włączył komputer chcąc — jeszcze przed poranną 
toaletą i śniadaniem dostarczanym z internetowej restauracji (z której 
też pochodziły obiady oraz kolacje) — rzucić okiem na to, czym żyje 
świat. I zainspirować się przy okazji do kolejnych komentarzy, felie-
tonów ewentualnie nieco dłuższych form, które — rzadko, bo rzad-
ko — ale od czasu do czasu pisywał. 

Na ekranie tego fascynującego urządzenia, które zrewolucjonizo-
wało świat — zamiast oczekiwanego kalejdoskopu migających zaja-
wek najnowszych wiadomości, podskakujących reklam, kolorowych 
aplikacji i innego ubarwienia szarej rzeczywistości — pojawiła się 
biała plama. Wzruszył ramionami. Brak sygnału. To się, oczywiście, 
zdarzało. Raz operator ogromnej koparki, która kopała rów na nowe 
instalacje, przeciął łącza. Innym razem zmyślny złodziej wyciągnął ze 
studzienki ponad sto metrów kabla z tworzyw sztucznych, licząc w na-
dziei idioty na szybki zysk w punkcie skupu złomu. Przerwa w dosta-
wie sygnału trwała dwa dni! 

Od tamtego czasu technika jednak mocno przyspieszyła. Kable za-
stąpiono przesyłem bezprzewodowym przy wykorzystaniu coraz moc-
niejszego zasięgu sieci telefonii komórkowej. Miało to znacznie ogra-
niczyć możliwość wystąpienia usterek. 

 — Na pewno coś z tym pioruńskim ustrojstwem — pomyślał 
o urządzeniu: kawałku plastiku pełnego różnych części połączonych 
ze sobą tak, aby to jakoś działało. Wyłączył i włączył. Nic nie pomogło. 
Brak sygnału. Spokojnie. Westchnął. Poczekajmy. Może się naprawi. 
Zaciął się przy goleniu. Poparzył palce wrzątkiem, którym zalewał po-
ranną kawę. 

Z niesmakiem żuł kanapkę, która przesiąkła syntetycznym smro-
dem opakowania z tworzyw sztucznych. Wpatrywał się w biel ekranu 
z kłującym w oczy komunikatem o niemożności nawiązania połącze-
nia. Poczuł drażniący skórę czoła niepokój. Praca oparta o Internet 
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dawała mu pełen komfort: cały świat na ekranie w zasięgu wzroku 
i palców na klawiaturze. Wszystko pod kontrolą! Nieraz łapał się na 
tym, że częściej spoglądał w elektroniczne światło monitora niż w to, 
co dzieje się za oknem. 

Coraz rzadziej wychodził z mieszkania, bo przecież tyle pułapek 
na świecie! Jeszcze jakiś samochód go potrąci. Pójdzie do baru, upije 
się i — gdy będzie wracał — banda zakapturzonych zbirów napad-
nie go za rogiem w ciemnym zaułku. A tak: bezpiecznie, w czterech 
kątach. Alkohol i jedzenie zamówi dzięki sieci, dzięki sieci pogada ze 
znajomymi. Jest przecież i kamera, i mikrofon, i słuchawki. Nawet jak 
łyknie o kilka drinków za dużo, to przecież nie potknie się na nierów-
nych płytkach głównej ulicy miasta, tylko od razu bezpiecznie wsko-
czy do niezaścielonego z wygody barłogu.

Otrząsnął się. Sygnału wciąż nie było. Coraz bardziej zaniepokojo-
ny chwycił telefon komórkowy z zamiarem ochrzanienia z góry na dół 
odpowiedzialnego za awarię operatora. Ze zgrozą spojrzał na wyświe-
tlacz swojego najnowszego iPoda. Brak sygnału. Sztucznie wdzięcz-
ny głos automatycznej sekretarki poinformował go, że połączenie nie 
może być zrealizowane. Coś się musiało stać! Jak to możliwe, że jedno-
cześnie nie ma ani Internetu, a zabawkę, za którą wydał majątek, może 
bez spokojnego sumienia wyrzucić do kosza. 

Wyjrzał przez okno, z którego niepewnie odsunął żaluzje, mrużąc 
oczy od ostrego porannego słońca. Nie do takiego światła był przyzwy-
czajony. Machinalnie jął w głowie układać sobie komentarz do całej tej 
sytuacji. Niech dotrze on do odpowiedzialnych za tak karygodne za-
niedbanie! Za taką beztroskę mechaników i techników. Za tak nieod-
powiedzialne traktowanie klientów największej sieci telefonii komór-
kowej oraz internetowej. Może to spisek? Zamach? Kto za tym stoi? 
Jakim siłom zależało na tym, aby pozbawić go łączności ze światem? 
Może się komuś naraził, że go odcięli. Zaklął siarczyście. Przecież na-
wet jak cokolwiek napisze, to i tak nikt tego nie przeczyta. 

Z nostalgią przypomniał sobie dawne dzieje, kiedy ustawiał się 
w kolejce po poranne wydanie gazety, które zwłaszcza w piątki cie-
szyło się ogromną popularnością: zawierało program telewizyjny, naj-



83

bardziej chyba pożądaną lekturę! Gdyby tak cofnąć czas! Pobiegłby 
teraz do kiosku, kupił prasę i odurzony zapachem farby drukarskiej 
delektowałby się prawdą i kłamstwem zawartymi na łamach. A dziś? 
Ostatni tytuł papierowy dziennika znikł z półek kilka lat temu. Prze-
trwały tylko kolorowe pisemka, gdzie wdzięki swojego tęczowego życia 
przedstawiały bezbarwne postaci plastykowych celebrytów. — Wie-
dzę o świecie znajdziesz tylko w Internecie —  wymyślił na poczeka-
niu rymowankę, którą wstawi do swojego artykułu, o ile go napisze. 
Może to tylko u niego „coś” się zepsuło?

Odważył się w końcu wyjść z mieszkania w apartamentowcu wznie-
sionym na rogu ruchliwych ulic. Uderzyła go przenikliwa cisza hała-
śliwego zwykle o tej porze miejsca. Przebiegł po piętrach pukając do 
poszczególnych drzwi. Wielu sąsiadów widział po raz pierwszy w ży-
ciu, choć mieszkał w tym budynku od dobrego roku. 

Jedno gardłowe pytanie: 
— Czy jest u państwa Internet? 
Ludzie nie kryli przestrachu, widząc człowieka o pokrwawionej 

przy goleniu twarzy i przekrwionych oczach, które biły panicznym 
niepokojem. Przygłucha i pomarszczona babuleńka z czwartego piętra 
nawet nie otworzyła drzwi z łańcucha. Spojrzała niemo na rozdygo-
tanego mężczyznę nieobecnym spojrzeniem błyszczących, choć nieco 
zamglonych oczu. 

– Umarł cztery lata temu — zaskrzypiała staruszka głosem zmę-
czonym przez dziewięćdziesięcioletnie życie. 

Zrezygnowany wyskoczył na pustą ulicę. Dobiegł do jednej z nie-
licznych budek telefonicznych, których ledwie kilka uchowało się 
w całej metropolii. Zaklął siarczyście: pozbawiony słuchawki kabel 
dyndał bezwładnie. 

Kolejny świetny element artykułu. A może i książki!? Przecież to 
doskonały temat. Zupełnie jak w fi lmie, a to nie fi lm, ale rzeczywistość. 
Nic nie działa. Zupełnie nic! Miasto pozbawione łączności. A może 
cały kraj? Świat?! Wracał powoli do domu, mijając puste pomieszcze-
nia po zlikwidowanych sklepach, które straciły klientów odebranych 
przez sieciowe konglomeraty oferujące zakupy przez Internet. 
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Tylko jak bez tych łącz prześle całość do wydawnictwa? Ludzkość 
będzie musiała się cofnąć o kilkanaście lat do epoki, kiedy pisało się 
długopisem, piórem lub na maszynie, a teksty trzeba było dostarczać 
najzwyczajniej w świecie osobiście. Ewentualnie z pomocą zwykłej 
poczty. W kopercie, ze znaczkiem i wykaligrafowanym adresem. We-
hikuł czasu! To nie fantastyka, to konieczność przetrwania.

Klapnął w fotelu ze szklanką wódki w dłoni. Wychylił całą zawar-
tość jednym haustem. 

— Koniec świata, co sobie będę żałował… — westchnął. Poddać 
się? Nie! Przynajmniej zacznie pisać. Na gorąco. Żeby najlepsze po-
mysły nie uciekły. Usadowił się przed komputerem, ćwicząc palce jak 
pianista, zanim zagra koncert fortepianowy Rachmaninowa. Wstukał 
kilka pierwszych zdań, z których rytmu wybił go pulsacyjny alarm ni-
skiego poziomu naładowania baterii urządzenia. — Cholera. Nie ma 
przecież też i prądu!

Nie będzie ani obiadu, ani kolacji. Bo jak tu złożyć zamówienie? 
Zostało na szczęście kilka „plastykowych” kanapek. I nie odłączyli 
jeszcze ani wody, ani gazu. 

Kilka godzin później w blasku świecy rozluźniał zmęczoną pisa-
niem dłoń. Znalazł gdzieś nieużywane od kilku dobrych lat pióro 
i buteleczkę atramentu. Wyszedł z wprawy odręcznego stawiania liter, 
które kulfoniasto piętrzyły się teraz już na kilku kartkach. Otulony 
kocem przespacerował się po pokoju, aby rozprostować kości. Skiero-
wał wzrok na półkę z książkami. Biblia. Impuls. Nie pamiętał, kiedy 
ostatnio tam zaglądał. Otworzył na chybił trafi ł… Wzrok przyciągnęło 
zdanie: „W owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie 
da swego blasku…” 

Zdmuchnął płomień świecy. Pójdzie spać. Może następny poranek 
przyniesie oczekiwaną normalność?

21 XI MMXII



Maria Suchecka

Ocalenie
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Główka Noworodka nagle zsuwa się z ramienia Dziewczyny i za-
chodzi obawa, że kruche kości szyi rozsuną się, przerwie się stru-

na pacierzowa i mała istotka zamieni się w złamaną roślinkę. I w tym 
momencie Kobieta błyskawicznie nachyla się, bierz dziecko w ramio-
na i otula je batystowym woalem. Mężczyzna, oddalony do tej pory, 
staje blisko niej, jakby chroniąc oboje. 

To nie może być kilkumiesięczne niemowlę. Nie ma ani jednego 
włoska na głowie, nie ma rzęs, nie widać zarysowanych brwi. Z body 
wysuwają się bezwładne, szczuplutkie rączki i nóżki. W grocie jest bar-
dzo ciepło, zmysł powonienia łowi woń płonących świec. Oni nadeszli 
niedawno, kiedy podziemna kaplica była wypełniona pielgrzymami, 
wszystkie miejsca okazały się zajęte, więc przebijali się przez tłum, by 
dotrzeć jak najbliżej ołtarza.

Dziewczyna jest piękna, długie czarne włosy opadają na ramiona 
i plecy. Siedzi, przycupnąwszy na pierwszym stopniu ołtarza. Widać, 
że obecna ciałem, duchem błądzi nie wiadomo gdzie. Pozbawiona ja-
kiegokolwiek wyrazu twarz przypomina fragment alabastrowej rzeźby. 
I kiedy nawet Noworodek tkwi w jej ramionach, odnosi się wrażenie, 
że trzyma snop zerwanych maków, a nie dzieciątko.

Kobieta jest równie piękna. Jak Madonna Giorgia da Castelfranca 
z Ermitażu w Petersburgu. Tamta wpatruje się w Dzieciątko spoczy-
wające na purpurze sukni opływającej kolana, ta całym ciałem wsłu-
chuje się w nikły oddech maleństwa otulonego szalem. Jest starsza od 
Dziewczyny, włosy bez cienia siwizny ma upięte w węzeł na karku. 
I nie sposób powiedzieć, która z nich jest matką.

Ciemnowłosy Mężczyzna najwidoczniej sercem należy do tej trój-
ki, z której nie spuszcza wzroku. Właściwie wygląda, jakby wyjęto 
go z kadru fi lmu o Casanovie. Stanowi ucieleśnienie męskiej urody 
mimo srebrnych nitek, pojawiających się w gęstwinie włosów. Wyso-
ki, wspaniale zbudowany, nie wyłuskuje jednak spojrzeniem z tłumu 
co ładniejszych dziewcząt, absolutnie, bezgranicznie skoncentrowany 
na kobietach i dziecku, a kiedy ono nagle poruszy się i zakwili, najła-
godniejszym gestem świata wyjmuje z ramion Kobiety Noworodka, 
kładzie go na lewym ramieniu i spokojnie oddala się, by nie dosięgła 



87

niemowlaczka woń kadzidła. Zatrzymuje się z prawej strony skalnej 
kaplicy, oparty o kamienną, nierówną ścianę i delikatnie balansuje cia-
łem, zamieniając się w kołyskę, której ruch ucisza kwilenie. 

Trwa popołudniowa, sobotnia Msza św. w Sanktuarium św. Micha-
ła Archanioła. Magdalena patrzy jak zahipnotyzowana. Jest pierwszy 
raz w Monte Sant’Angelo. Tu, na szczycie Gargano znajduje się gro-
ta — jedyne na świecie miejsce objawienia św. Michała Archanioła. 
Podjeżdżała tutaj z Padre, franciszkaninem za kierownicą. Na szczyt 
wiodła droga stroma i kręta, wokół widzieli kamienisty grunt i stoki, 
na których rzędy usypanych kamieni starają się zapobiec osypywaniu 
się ziemi, by wydała jakikolwiek plon. Mijali kozy i osiołki, gdyż bydło 
zapewne nie utrzyma się na tych skąpych kępkach trawy. 

Zaparkowali na wyznaczonym dla pojazdów miejscu, z lewej stro-
ny poniżej stromego stoku ścieliła się dolina, z prawej piętrzył wysoki 
mur twierdzy. Nie widzieli parkomatów, nie widzieli służby parkin-
gowej. Pojawi się, kiedy będą opuszczać to miejsce, licząc na uiszcze-
nie mandatu, który niewidzialna ręka wsunęła za wycieraczkę, kiedy 
oni modlili się w sanktuarium i zwiedzali miasto. Kwota na mandacie 
przekracza 30 euro. I właśnie ten mandat za parę godzin pozwoli po-
znać historię zagadkowej rodziny ze świętej jaskini. 

Magdalena w zakupionym tutaj przewodniku czyta, że znajduje 
się w miejscu objawienia, które zdarzyło się w 490 roku, a najstarsze 
wzmianki o nim datowane są na przełom 493 i 494 roku (listy papieża 
Gelazego I) Źródło z ósmego wieku podaje szczegółowy opis zdarze-
nia, które dało początek kultowi. Zamożny wieśniak utracił zabłąkane 
w górach zwierzę gospodarskie. Ruszył na poszukiwania opasa i w koń-
cu zastał zwierzaka klęczącego przed wejściem do groty. Żadna siła 
nie zdołała go poruszyć, więc właściciel wypuścił strzałę, by oporne 
stworzenie ruszyć z miejsca, ale strzała odbiła się i ugodziła człowieka. 
Zdumiony i poruszony udał się do biskupa, zrelacjonował przebieg 
zdarzenia, a ten dał mu wiarę i „zarządził — jak przeczytała w książ-
ce  — trzy dni modlitw i pokuty. Kiedy chylił się ku wieczorowi ostatni 
dzień modlitw, Biskupowi ukazał się Święty Michał Archanioł i przemówił 
do niego tymi słowami: Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem 
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Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja sam jestem jej strażnikiem… Tam, 
gdzie otwiera się skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, któ-
re będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć 
tę grotę dla kultu chrześcijańskiego”. Trzecie objawienie według tradycji 
zdarzyło się 29 września 493, a jak silnie odcisnęło się w pamięci wier-
nych świadczy to, że już przez półtora tysiąclecia ta data jest czczona 
jako dzień Księcia Aniołów. Ostatnie objawienie zdarzyło się ponad 
1000 lat później, podczas epidemii dżumy, kiedy w 1656 roku, 22 wrze-
śnia wczesnym rankiem biskupowi ukazał się święty Michał Archanioł. 
Miasto zostało uwolnione od zarazy, a wcześniej wielokrotnie za jego 
wstawiennictwem okoliczni mieszkańcy odpierali ataki wrogów. Fakt 
opanowania dżumy został udokumentowany napisem na dziękczyn-
nym pomniku z tablicą z łacińską inskrypcją: KSIĘCIU ANIOŁÓW, 
ZWYCIĘZCY ZARAZY PATRONOWI I OPIEKUNOWI POMNIK 
NA WIECZNĄ WDZIĘCZNOŚĆ ALFONSO PUCCINELLI 1656. 
Przez stulecia miejsce to nawiedzało tysiące pielgrzymów, uzyskując 
liczne łaski i zostawiając liczne wota dziękczynne, a swego rodzaju ta-
lizmanami są kamyki w specjalnej miniaturowej kapsułce ze świętej 
groty. Padre mówi, że nigdy nie rozstaje się z tym talizmanem, więc 
i Magdalena kupuje kilka kapsułek z kamykami, przeznaczając je tym, 
którzy są w największej rozmaitej potrzebie czy strapieniu. 

Według Magdaleny świątynia nie znajduje się w grocie, tylko 
jaskini. Schodzi się do niej wielowiekowymi schodami. Pielgrzy-
mów — turystów jest mnóstwo, podziemna bazylika wypełniona 
ludźmi w różnym wieku i różnej narodowości. Padre prowadzi ją do 
zakrystii i rzuca pytanie o najbliższą Mszę św. Zakrystianką okazuje 
się polska zakonnica, która zapowiada, że za cztery minuty zacznie się 
Eucharystia, którą, jak się okaże, odprawi polski ksiądz, oczywiście 
po włosku. Od lipca 1996 roku opiekę nad tym sanktuarium sprawuje 
Zgromadzenie św. Michała Archanioła założone przez Polaka, bł. ks. 
Bronisława Markiewicza, zmarłego w 1912 r. Magdalena przeciska się 
blisko ołtarza i przysiada na czymś w rodzaju skalnego ustępu w gro-
cie, chłonąc niezwykłość tego przeżycia. I nie może oderwać oczu od 
Dziewczyny, Kobiety i Mężczyzny. Niemowlątko krąży z rąk do rąk, 
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a kiedy cała grupka podchodzi przyjąć Komunię św., brodaty młody 
kapłan kładzie maleństwu na czółku znak krzyża. 

Potem w tłumie gubią zagadkową rodzinę, krążą po innych grotach 
i wspinają się na coraz wyższy poziom. Jedna z grot jest galerią z re-
produkcjami dzieł, inspirowanych postacią św. Michała Archanioła, 
a inna Kaplicą Pojednania, czyli spowiedzi. Niektóre kapliczki są od-
grodzone ażurowym, metalowym zamknięciem, inne otwarte dla tych, 
którzy gotowi zatrzymać się jeszcze na modlitwie. Magdalena i Padre 
opuszczają sanktuarium i zanurzają się w stromo biegnące, wąskie 
uliczki najstarszej dzielnicy miasta — Junno.

Kiedy dochodzą do parkingu, dostrzegają Mężczyznę, który lokuje 
wózek w bagażniku, niemowlątko w foteliku dla dziecka, o obie kobie-
ty spoglądają w dół, na skąpane w słońcu miasteczko. Padre wyciąga 
spod wycieraczki mandat i pyta Mężczyznę, komu można zapłacić, 
a ten wzrusza ramionami. 

— Najlepiej przelać na konto — odpowiada. Niemowlątko zaczy-
na kwilić, a szum odjeżdżających samochodów zagłusza ten nikły gło-
sik. — Proszę spojrzeć na bambino, idę po jego mamę.

Mężczyzna rusza za kobietami, które oddalają się, jakby chciały 
wracać do centrum, a Magdalena i Padre czujnie spoglądają na dziec-
ko, szukając koło główki smoczka, który by uciszył maleństwo. Ale 
oto cała trójka wraca, Dziewczyna lokuje się na przednim siedzeniu, 
uchyla ramiączko bluzki, Mężczyzna podaje dzieciątko, Kobieta wyj-
muje pakiecik z wilgotnymi bibułkami do przemycia sutka i gestem 
zaprasza, by wszyscy oddalili się od samochodu. 

Zajmują miejsce przy ochronnej barierze parkingu i kiedy Kobieta 
dostrzega wyraźnie pytające spojrzenia Polaków, zaczyna opowiadać, 
tak, jak to bywa w pociągu, dalekobieżnym autobusie czy w samolocie, 
kiedy potrzeba zwierzeń uwalnia się erupcją szczerości wobec osoby, 
której się już więcej nie spotka. Mężczyzna posyła jej pełne niepokoju 
spojrzenie, ale ona gestem ręki uspokaja go i zaczyna opowieść.

— To nasza córka. Jedyna. Coś zaniedbaliśmy, coś pogubiliśmy. Je-
stem aktorką. Mąż malarzem, wykładowcą na akademii. Córkę powie-
rzyliśmy nianiom, potem umieściliśmy w najlepszych szkołach, płaci-
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liśmy najlepszym korepetytorom, bo nie chciała się uczyć. Mijaliśmy 
się. Potem zaczęła znikać, ale i to nam umknęło. Kariera, samoreali-
zacja… To było najważniejsze. Męża pochłonęła miłość do studentki, 
mnie fascynacja młodym aktorem. Żadne z nas nie wątpiło, że nasza 
córka ma wszystko. Wszystko oprócz nas, jak się okazało. 

— Obcy ludzie, karabinierzy znaleźli naszą córkę — Mężczyzna 
też zdobywa się na szczerość. — Była narkomanką. Rzuciła studia. 
Spodziewała się dziecka. Nie potrafi ła wskazać, kto jest ojcem. I teraz 
już nic nie miało znaczenia. I nikt spoza naszej trójki. Najważniejsza 
była nasza córka. To była nasza wina, tylko nasza — od początku do 
końca. Zgodziła się na kurację odwykową. Ciąża okazała się zagrożona. 
Czuwaliśmy przy niej w szpitalu. Już nie przy niej. Przy nich, widzie-
liśmy, jak bije jego serduszko, bo to był chłopczyk. Postanowiliśmy 
ocalić tę istotkę. Jeśli nie uratujemy córki, jemu oddamy to, czego za-
brakło jego matce. 

— I wtedy odnaleźliśmy siebie — dodaje Kobieta. — Przecież 
to był najwspanialszy chłopak, którego pokochałam. Piękny, mądry 
i utalentowany. Artysta. 

— Nie. To ja odlazłem ciebie — prostuje Mężczyzna. — I ja 
pierwszy powiedziałem, że tak nie może być. I zaproponowałem, by-
śmy się pomodlili o to dziecko. I córkę. I o nas. No i jesteśmy tutaj 
wszyscy. Malutki jest wcześniakiem, ale wszystko idzie ku dobremu. 
Ona uczy się być matką. Uczy się odbijać od dna. Maluszek nie ma 
ojca. Ala ma dwie matki, a ja zastąpię tego, który nigdy się nie dowie, 
że jest ojcem naszego wnuka. No i przyjechaliśmy podziękować Bogu 
za ocalenie nas wszystkich. Dlaczego tutaj? Nie w Rzymie, nie w San 
Giovanni Rotondo? Bo Święty Michał to książę aniołów i mój patron 
i tak ma na imię nasz wnuczek.

Koniec zwiedzania. Zjeżdżają w stronę morza, a Padre, który do-
skonale zna włoski, dopowiada to, czego Magdalena nie zrozumiała. Po 
prostu byli świadkiem podwójnego cudu: nawrócenia i ocalenia. Skóra 
cierpnie na karkołomnych zakrętach. Zakonnik pokazuje na zboczach 
ślady kamiennych konstrukcji — to wejścia do abaciji, pustelni 
z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które rozwijało się z równole-
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gle uprawianymi pogańskimi kultami. Zwraca uwagę na cylindryczne, 
kamienne małe budyneczki, w których pasterze i ich stadka chronią 
się przed spiekotą. Z daleka widać port. To Mantredonia. Już coraz 
bliższy lazur morza. Zjeżdżają do Mattiny, miasta z białymi budyn-
kami, oddzielonego od brzegu gajami oliwnymi. Krętymi dróżkami 
dojeżdżają na sam brzeg. Parasole i leżaki już poskładane, kamienista, 
wąska plaża opustoszała. Z prawej strony piętrzy się, wbijając w morze, 
skalny klif i czyni to miejsce cichym i spokojnym. Kamienie drażnią, 
a woda chłodzi stopy. 

Magdalena już nie ma wątpliwości. Nie przedłuży kontraktu. Nie 
popełni błędu aktorki i malarza. Wróci do domu, by nigdy żaden poli-
cjant nie przyprowadził do domu jej małej Julci.





Józef Zaprucki

Rozterka
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Jestem pasterzem. Wypasam stadko kóz, owiec i kilku krów. Jestem 
pasterzem par excellence, bowiem pasę nie tylko bydło, lecz również 

myśli. Moje i cudze. Trzymając w ręce pasterski kij patrzę z radością 
niezmienną od zawsze, jak moje zwierzęta skubią trawę na izerskich 
łąkach, jak cielak lub koźlak ssie mleko i jak krowa żywicielka odzywa 
się do niego delikatnym muczeniem, o wysokości tonu przeznaczo-
nej tylko dla krowiego dziecka. Wprawny obserwator może dostrzec 
wtedy cichą, nienatarczywą emanację matczynej miłości. Kiedy my, 
dumni spadkobiercy ludzkiej cywilizacji musimy kupować niezliczo-
ne rzeczy, by przez krótką chwilę poczuć się szczęśliwymi, a następnie 
odczuwać niesmak niespełnienia, to przecież wystarczy spojrzeć na 
dziecko krowy, na cielaka, który jest całym sobą wspaniałą inkarnacją 
szczęścia. A wszystko to z zapachu trawy, ziół, chłodnej wody z potoku 
i stałej obecności matki. 

Chciałbym opowiedzieć o „Starej Myszy”, krowie, którą tak na-
zwałem — nazywanie zwierząt mogłoby stać zapewne osobną dys-
cypliną socjologii — bowiem była już niemłoda, gdy stała się moją 
własnością, zaś jej delikatna sierść przypominała mi w dotyku futer-
ko myszy. „Stara Mysz” mieszkała w moim gospodarstwie wiele lat, 
sam już nie wiem, ile. Podczas, gdy ja wyprawiałem się daleko poza 
świat łąk, strumieni i lasów, by wypasać myśli cudzych ludzi, ona sta-
nowiła dla moich własnych myśli pewien constans, swoisty symbol 
stabilizacji. Kiedy wracałem, ona była zawsze w tych samych miej-
scach, na łące lub w oborze. Wiedziałem, że mnie poznaje, że wie, 
iż to ja jestem gospodarzem i jej opiekunem, choć kto inny w czasie 
mojej nieobecności przynosił jej siano i śrutę. Potrafi łem też zrozu-
mieć jej muczenie, dobrze wiedziałem, kiedy chciała mi coś powie-
dzieć: że jej nie napojono, lub że parobek bił ją batem. Baczyłem, by 
„Stara Mysz” miała u mnie dostatnie życie, a ona rok w rok rodziła 
piękne cielaczki i raczyła mnie i moją rodzinę wspaniałym izerskim 
mlekiem. 

Bywało, ze stałem na łące długo i obserwowałem oczy „Starej My-
szy”, były one jakąś niebywałą tajemnicą: najpierw rzęsy, tak długie 
i o tak bardzo wyrazistej barwie, iż niejedna modelka mogłaby być 



95

zazdrosna. Te rzęsy były tak długie, jakby chciały zakryć wielką tajem-
nicę — refl eks uniwersum. Czasami próbowałem zajrzeć w zamgloną 
głębię jej oka i wtedy wydawało mi się, że widzę tam odbicie wszech-
świata, skrzenie nieba i całej zielonej tajemnicy łąkowych przestworzy. 
Ileż piękna, ileż spokoju było w tym zwierzęciu. Pasłem wtedy moje 
własne myśli wspomnieniami poezji. Ze smutkiem i pewną trwogą 
przypomniałem sobie także smutny, mądry wiersz Jesienina pod tytu-
łem „Krowa”:

Zgrzybiała, żżuła już zęby,
Na jej rogach zwoje lat.
Na błoniach pastuch obłędny
Przeliczył jej każdy gnat.

Serce oniemiałe z trwogi,
Trawę w bruździe myszy tną.
Jej się ciołek białonogi
Żałościwie marzy wciąż

Nie podali matce syna.
W pierwszą radość ból się wkradł.
I na kołku pod osiną
Miota mokrą skórą wiatr.

Wkrótce na gryczanym rżysku,
Gdzie o synku cicho już,
Na jej szyi sznur zacisną
I powiodą ją pod nóż. 

Cicho, żałośnie i smutnie
Wejdą rogi w ziemi puch.
Śnią się jej gaje bielutkie
I łąki z trawą po brzuch. 
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Wiersz ten lubiłem w oryginale jeszcze bardziej. Słychać w nim 
było rosyjską melancholię. Kiedy przed oczami mojej duszy wędro-
wały rosyjskie bukwy, ogarniało mnie przerażenie, że przecież kiedyś 
będę musiał pożegnać „Starą Mysz”, sprzedać ją na rzeź. Nie mogłem 
o tym myśleć. 

Mijały lata. „Stara Mysz”, choć tak stara, przyprowadziła jeszcze, 
rok po roku, dwie jałóweczki. Tę starszą nazwałem „Żubrówką”, gdyż 
miała długą sierść. Tę młodszą nazwałem „Czekoladką”, była bowiem 
czekoladowej maści. Za każdym razem gdy prowadziłem to moje nie-
wielkie, bydlęce stadko na pastwisko, ogarniała mnie ogromna radość: 
uwielbiałem gapić się godzinami, jak moje zwierzęta najadają się do 
syta soczystą trawą, jak cielaki fi glują na łące. 

Czas mijał nieubłaganie. Jałóweczki dorosły, a krowa stała się bar-
dzo powolna, traciła wzrok i zaczęła utykać. Starałem się wmówić so-
bie, że to jeszcze nie to, czego tak bardzo się obawiałem. Nawiedzała 
mnie gonitwa myśli: „Stara Mysz” na rzeź? To przecież niemożliwe, to 
morderstwo! Inny głos zaś mówił: to zwierzę, takie jest jego przezna-
czenie. Hodujemy zwierzęta, by je zabić i pożreć! 

Parobek i sąsiedzi mówili, bym co prędzej już sprzedał tę krowę 
na mięso. Ja jednak odwlekałem ostateczną decyzję z dnia na dzień. 
I tak minęło jeszcze kilka tygodni. „Stara Mysz” chodziła z coraz więk-
szym trudem, wiedziałem, ze każdy normalny hodowca już dawno by 
ją sprzedał, lecz ja nie jestem normalny — jestem przecież pasterzem. 
Babie lato było tak piękne, myślałem więc: niech moja stara krowa na-
cieszy się jeszcze tymi ciepłymi dniami, niech wygrzeje stare kości na 
słońcu, nim ją zaszlachtują rzeźnicy. Przypatrywałem się jej badawczo, 
czy ona być może czegoś się domyśla. Z ulgą stwierdziłem, że z niczego 
nie zdaje sobie sprawy. Następnego dnia z ciężkim sercem wszedłem 
do obory i pogłaskałem krowę po szyi, jak zwykle, ona trąciła mnie 
pyskiem, jak zwykle, tak jakby chciała powiedzieć: nie martw się, rób 
to, co musisz. Poczułem się jak judasz: przecież już ją sprzedałem za 
srebrniki, a teraz, by choć trochę uspokoić sumienie, powiedziałem, 
jak ostatni idiota — przepraszam, słowo, które w tych okoliczno-
ściach było przecież szczytem ludzkiej, mojej hipokryzji. 
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Stchórzyłem. Kiedy rzeźnicy przyjechali po „Starą Mysz”, ja wy-
jechałem „w ważnych sprawach”, polecając parobkowi, by wszystko 
załatwił. 

Nazajutrz zastałem puste miejsce tam, gdzie kiedyś zawsze stała 
„Stara Mysz”. Parobek opowiedział, że krowa, nie opierając się, z tru-
dem ale spokojnie, weszła na ciężarówkę, lecz z jej oczu — to niemoż-
liwe, przecież zwierzęta nie płaczą! — płynęły łzy. 
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