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w przedpieklu stawania się wiersza
samo się pisze
rozbiera z rozumu
ucieczkę od słowa
z niepokoju o poetę
przekwitają lipy

Wszyscy piszący wiedzą, jak samo się pisze i jak rozbiera z rozumu. Bo
przecież nie jest łatwo obłaskawić słowa, które gdzieś na obrzeżach naszej
świadomości same się napisały. Zapanowanie nad nimi, by stały się czytelne nie
tylko dla autora, to kolejny twórczy wysiłek.
Choć wielu lekarzy przeszło do historii literatury: Michaił Bułhakow,
Antoni Czechow, Jameas Joyce, Maurice Maeterlinck, Jules Friedrich Schiller,
a wśród Polaków Boy-Żeleński, Korczak, Lem, to jednak nie wydaje się, by
literatura ukochała medycynę bardziej niż inne zawody.
Niektórzy są zdania, że codzienne zmaganie lekarza z cierpieniem drugiego człowieka czyni go wrażliwszym od innych – stąd zainteresowania
słowem pisanym.
Czy rzeczywiście tak się dzieje? Jestem zdania, że nie sięgamy po literackie pióro dlatego, że jesteśmy lekarzami, ale dlatego, że z niewytłumaczalnych
dla nas pobudek, dosięga nas ożywienie twórcze. Dzieję się ono jakby poza
naszą wolą i wymusza, by to co nas w życiu dotknęło (pozytywnie lub nie)
– zatrzymać w słowie. To nasze drugie życie pozazawodowe umożliwiające
artystyczne dopełnienie siebie, czy tego chcemy czy nie.
Pokłosie III Ogólnopolskiego Poetycko-Prozatorskiego Konkursu Puls
Słowa jest tego żywym dowodem. Ubolewamy, że wielu interesujących tekstów nie mogliśmy nagrodzić. Nie udało się również całego bogactwa tematyki,
stylów, poetyckich dykcji, pokazać w tej skromnej antologii. Wierzymy, że za
rok będzie i piękniej i bogaciej.
majka Maria Żywicka-Luckner

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKO-PROZATORSKIEGO
„PULS SŁOWA” dla lekarzy i lekarzy dentystów
Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2012 r. jury III Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego
Puls słowa dla lekarzy i lekarzy dentystów w składzie:
Zdzisław Tadeusz Łączkowski – przewodniczący
Alina Chraboł-Sura,
Zbigniew Irzyk,
Maria Żywicka-Luckner – sekretarz
po zapoznaniu się z 78 nadesłanymi zestawami, z przyczyn regulaminowych odrzuciło 9 zestawów,
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w poezji
I miejsce – Renata Paliga z Gorzowa Wielkopolskiego – godło LIDKA KRÓL
II miejsce ex aequo – Waldemar Hładki z Krakowa – godło WĘDROWIEC
Zbigniew A. Łobodziński z Warszawy – godło GLOBTROTER
III miejsce – Izabella Skórska z Warszawy – godło GAPA
wyróżnienie:
Barbara Szeffer z Łodzi – godło BESZ
Bolesław Sawicki z Łowicza – godło MALGO
Jan Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika – godło KORWIN
Jacek Brzostowski z Sieradza – godło LITERAT
Michał Janusz z Lublińca – godło ZBYSZYCE
w prozie
I, II miejsce – Zbigniew Kostrzewa z Łowicza – godło NATASZA, LAURA
III miejsce – Emilia Kwiatkowska z Górzna – godło KALI
wyróżnienie:
Maria Magdalena Człapińska z Zduńskiej Woli – godło JANINA
Aleksandra Hajdo z Kalisza – godło ANIOŁEK 87
Andrzej Chodacki z Parczewa – godło ANDRZEJCH1970
Jury z radością stwierdza, że na konkurs wpłynęły prace z całej Polski, prezentujące różnorodną
tematykę, uwrażliwioną na problemy współczesnego człowieka. Cieszy, że w czasie odchodzenia
od kultury wysokiej, pojawiają się autorzy utalentowani o dużych możliwościach twórczych. Jury
składa podziękowania Naczelnej Izbie Lekarskiej, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, Dyrekcji
SZPZLO Warszawa-Praga Północ za umożliwienie organizacji III Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Puls Słowa”.

Przewodniczący jury
Zdzisław Tadeusz Łączkowski

POEZJA

I nagroda
Renata Paliga – godło LIDKA KRÓL

prawdziwa historia
pierwsze lekcje anatomii
odbywałam w wieku lat
pięciu
u sąsiadki spod dwójki
starej babci
grzecznie siedziałam wśród
krochmalonych serwetek
nie odrywając oczu od
obrazu
Jezusa z odsłoniętym sercem
przecież go to boli
był prawie taki sam jak
narkoman spod piątki
na którego moja matka
mówiła Jezusek
miałam wątpliwość
czy to ten sam facet
do tej pory
szukam złotych ram i
świetlistych promieni
dookoła ciała człowieka
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sekcja
można zagłębić w człowieku
rozbierając go cząstka po cząstce
zaczynając od błogosławienia skóry
sectio topograﬁcznie pod kątem prostym na krzyż
po kawałku
głębiej i głębiej
do dna klatki piersiowej
wyrzynając serce
wybebeszając co się da wybebeszyć
szukając istoty człowieczeństwa
w czaszce jak w kielichu dziękczynnym
na dnie oczodołów odbitych obrazów
niezniszczalnych
niczym nauczone w dzieciństwie modlitwy
i nie znaleźć Duszy
ani zasianego Słowa
należy wytrzeć ręce o fartuch i stwierdzić
dzięki Bogu
że istnieje nadzieja
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genetyczna ruletka
samo poznanie człowiekowi już nie wystarcza
wiedza bez swoich trzech groszy
pociągające są obecnie
zabawy WWW. Stwórcę
ordynarne krojenie i zamienianie
dezoksyrybonukleinowych klocków
a później czekanie na granty
i efekt trudny do przewidzenia
kiedyś pokątne zaglądanie do jam martwego ciała
piętnowało grzechem i przyspieszało oddechy
kiedyś
i Bóg będzie inny
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asystentka
bez emocji
zagłębia upierścienione palce
bez rękawiczek
w plastikowym wiaderku z pokrywką
takim na odpady
i wyciągnęła mózg człowieka
cmoka z zachwytem patrząc na stan zachowania tkanki
ten będzie dobry do krojenia
nie rozlezie się na desce
od tej chwili
mimo naukowej wiedzy tłoczonej do głowy
nie wierzę że mózg
jest istotą człowieka
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II nagroda ex aequo
Zbigniew A. Łobodziński – godło GLOBTROTER

Curral das Freiras*
i pomyśleć że jeszcze do niedawna żyli tu ludzie
którzy oceanu nigdy nie widzieli na oczy
urodzili się tutaj i w życiu nie opuszczali tego miejsca –
a przecież oddalony jest stąd zaledwie o czterdzieści kilometrów
byli to jedni z tych najbardziej rdzennych górali
z samego środka Ilha da Madeira
ale zapewne i wówczas jako godni wyspiarze
wiedzieli o nim dużo więcej niż ja
najwidoczniej sami musieli być jak ocean
chociaż mieszkali w dolinie pomiędzy górami
i może dla tego widoku tego prawdziwego co otacza wyspę
nigdy nie brakowało im do szczęścia w codziennym ułożonym trudzie
i nigdy nie żałowali że nie brodzą po falach
przy kamienistym brzegu
podejrzewam że mieli wewnętrzne przekonanie i pewność
i wiedzę rzetelną że istnieje ocean który widać
i ocean którego nie widać
i jak dopatrzeć się podobieństwa między górami rozległymi jak ocean
a oceanem rozległego bezmiaru wód
kiedy pada deszcz świeci słońce bywają i nie bywają lata –
pogodę każdą czuli w kościach
jak reumatyzm
i pomyśleć że jeszcze do niedawna żyli tu ludzie
którzy oceanu nigdy nie widzieli na oczy
urodzili się tutaj i w życiu nie opuszczali tego miejsca –
a przecież oddalony stąd zaledwie o czterdzieści kilometrów
ich życiorysy nie były przecież przypadkowe
lecz mało kto pamięta zapewne
dzisiaj ich imiona
*Dolina Zakonnic
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Papież
wszyscy otarliśmy się o świętość
odblask Boga w jego skromniej Osobie
był jednym spośród nas
a my jako ludzie jako naród jako bliźni
byliśmy zawsze w Jego sercu w Jego myślach i w modlitwach
w rozwiązaniach dziesiątek różańca
zawsze Jego troską
największą troską
ukazywał nam Zmartwychwstałego oblicze
prowadził prosto do Domu Ojca z Maryją jak szkaplerzem na drogę
ku cywilizacji miłości przez solidarność
uczył mądrości Krzyża
i mądrości cierpienia
ranny w zamachu przeżył
na świadectwo przeciwko złu w tym świecie
niby biblijni Szadrak Meszak Abed-Nego
dziś patrzy na nas z Domu Ojca
stojąc w otwartym oknie
Wieczności
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Niebieskookiej
kiedy spoglądam na ocean hotelowego pokoju
z wysokości skalnych klifów
widzę Twoje oczy ich niebieskość
ten sam mądry błękit tu znad wybrzeża Gran Canaria
ten sam blask wód Atlantyku w słońcu południa
ukryty niepokój tych nieśpiesznych toni
ciepło fal wygrzanych
po dalekowzroczną linię horyzontu
z pokrzykiwaniem mew kilku
przez upału ukrop
Niebieskooka to dla Ciebie wiersz
by Twych oczu modrość
wraz z kroplą słoną oceanu z Playa de Amadores
niby w muszli perle ocalić
nad biegiem czasu
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II nagroda ex aequo
Waldemar Hładki – godło WĘDROWIEC

Kolonia Sacramento
kamienna brama
zaprasza drewnianym mostem
ciekawe spojrzenia
zaspane domy
otwierają leniwie
szklane powieki
rozćwierkany poranek
przegania ostatniego żeglarza
z uliczki westchnień
nowy dzień
sączy yerba mate
w chłodnym patio
czekając daremnie
bicia dzwonu
u Świętego Franciszka
Urugwaj 10.11. 2011 r.
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Lodowiec Grey
błyszczący lodowiec
na moich oczach
tonie w szarym jeziorze
chmury rozprute
skalnymi rogami
krwawią zachodem słońca
ognisty kwiat
rozgrzewa ciepłem płatków
ruiny lodowych zamków
zaklętych w akwamaryn
splątane konary
zastygły w uścisku Laokoona
wiejąca furia
przeraża krzykiem
Torres del Paine,
Chile 15.11. 2011 r.
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Tango
chcę zatańczyć z tangiem
płomieniem żaru
którego nie można ugasić
wspomnieniem co wyrywa mnie
z objęcia
to znów przytula
rozpalonym udem
zatraconej kobiety
po gwałtownym bolero
skrzypią deski
krokami brudnej podłogi
w La Boca
bandoneon rozkłada ramiona
zagraną nutą
pożądanie zakwitłe
w rytmie tanga
gasi smutek
który można zatańczyć
Enrique Santosowi Disclepolo
Buenos Aires 9.11. 2011 r.
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III nagroda
Izabella Skórska – godło GAPA

Nieufność
po znajomościach, miłościach, przyjaźniach,
samowolnie
określiłam wreszcie
terytorium zamknięte
- ciało i myśli;
nie przynależę,
nie protestuję stanowczo,
nie wciągam brzucha na widok,
erudycję trzymam na smyczy,
żartuję lekko,
barbarię za drutem,
skręconym z kolczastych przekonań,
uważnie podglądam.
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Stara lipa w Połomie
to drzewo daje schronienie
wielu,
czyżby każdy przeczuwał,
że jest inny od innych?
ptaki tak mają,
różni nas upierzenie, dziób,
wielkość ciała,
styl i pora latania,
świergot,
niektórzy z nas emigrują,
inni na miejscu znoszą
ptasi los,
ale najbardziej nas różni
to, co przywołujemy,
to, co tak trudno zwabić
na gwizd, na trel, na ćwir,
łączy nas tylko drzewo
i przycupnięcie nocą,
wszelką niepewną porą,
także w deszczu.
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Wigilia w domu (tak ją pamiętam).
karp z marchewkowym rumieńcem
w galarecie stoi niepewnie,
śledź w pośpiechu gubi krążki cebuli,
łazaneczki spóźnialskie, jak zwykle,
niby nic,
do zupy grzybowej myk, myk,
całe w nerwach ziemniaki,
przepraszają za dziury w mundurkach
od widelca…
anioł patrzy z czubka choinki,
ze spokojem namalowanym:
nic nie warte to zamieszanie,
Bóg i tak się dzisiaj urodzi,
mimo tylu spraw wokół was,
uśmiechnęły się wreszcie makowce,
grzyby w cieście i śliwki w kompocie
kolędują,
pachnie jodła i pomarańcze.
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Wyróżnienie
Barbara Szeffer – godło BESZ

Tak samo
Świadomość upływającego czasu
nie zmienia rytmu życia:
dni są tak samo podzielone,
noce wciąż niespokojne.
Powinno się to i tamto,
trzeba pamiętać
aby jakoś zakończyć,
zdążyć w porę,
a tymczasem
nadal jest tak wiele
spraw niezałatwionych,
rzeczy odłożonych
myśli nieuporządkowanych…
Chyba nigdy do końca
nie uda się wyrzucić wszystkiego,
co zbędne,
aby zostawić po sobie
jedynie
wysprzątaną porządnie
pustkę.
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Kręgi na wodzie
Przecież rozumiem,
że te ślady,
które przez chwilę
pozostaną po mnie
tu i tam
niby kręgi na wodzie,
gdy wpadnie w nią kamyk
– nie będą znaczące.
I chociaż wiem,
że znikną prędzej,
niż ktoś
zdoła sobie przypomnieć
moje imię –
to jednak
zabiegam o nie,
a także o to…
no, wiadomo o co.
Pewnie każdy by chciał
jeszcze za życia
zdobyć, zapewnić sobie
i utrwalić
jakiś prywatny „krąg”
– na później.
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Trwanie
Jeszcze choćby dzień,
jeszcze choćby noc
i zmierzch
i świt
powielany,
kalkowany,
a przecież
każdy inny
odmiennością tego,
co przeżyte.
Za ciebie, za mnie
i za cały ten kram,
który już się rozsypuje
dałabym no, dobrze,
niech będzie,
jeszcze jeden świt
i ostatni zmierzch...
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Wyróżnienie
Bolesław Sawicki – godło MALGO

Modlitwa grzesznika
Panie proszę o religię w dawce homeopatycznej
Wojen mniej
I zabijania w imię Twoje
Proszę o mniej Kościoła
Więcej miłości
Boga
uwolnionego ze złotej klatki
biały chleb na dłoni
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Nieczysty
Pożądania cielesne codziennie
Niezbyt prosty nos rasa wątpliwa
Aliaż
Wzrok mętny
Płaszcz nieochędożny
Zadżumiony
Morowe powietrze
Staję na twojej drodze
Jeśli chcesz możesz…
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Oświadczenie
Tak przeszedłem wszystkie wymagane i zalecane
Szczepienia
Przechorowałem dużo chorób
Uodporniłem się prawie na wszystko
Z wyjątkiem
Miłości
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Wyróżnienie
Jan Stanisław Kamyk Kamieński – godło KORWIN

Czy to wiatr?
Lekko rozczesuje moje włosy,
muska czule powieki.
Nie chcę ich otworzyć,
Tak dobrze.
Delikatny oddech na ustach,
Rozchyla je lekko
do pocałunku,
Drżą.
Powiew ciepła na policzkach,
Czy to tchnienie ulotne?
Niech pozostanie ze mną,
Zawsze.
Podmuch gorąca,
Myśl splata się z oddechem,
Pulsuje.
Czy to Ty czy wiatr?
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Głaz
Wielki głaz na brzegu rzeki
Chłodzi się w srebrze wody.
Za nim puszysty tren
Zielonego mchu.
Oświetlony ciepłym złotem słońca
Błyszczy jak samorodek.
Ogromny i dumny.
Milczy.
Usłysz mój szept,
Jesteś tu od zawsze, wiesz wszystko,
Opowiedz mi historię ziemi.
Nie milcz.
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Wyróżnienie
Jacek Brzostowski – godło LITERAT

Nigdy za wcześnie
zawsze jest za późno by kogoś pożegnać –
by wyrzec słowo proste a brzmiące na zawsze
niby tak codzienne a jednak zdumione
niby tak zwyczajne a jednak bolące
zawsze jest za późno na pieśń z głębi duszy
na tę o księżycu kąpiącym się w niebie
o zamknięciu oczu też będącym ogniem
który w nas wypali to co nie zaświeci
grudzień 2011
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Aforyzm
w milczeniu odnaleźć wszystkie kształty nieba
przekonać się o jego faktycznej barwie
uwierzyć w jego wymowność
zaczerpnąć z niego jak ważka z kropli rosy
i porównać z nim nasze niedopowiedzenie
11 czerwca 2012
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Wyróżnienie
Michał Janusz – godło ZBYSZYCE

I tak wszystko
I tak wszystko zdąża ku jesieni
Te wczesne wschody i późne zachody
Te drzewa białe od kwiatów
I ta zieleń świeża i czysta
I znowu drzewa ozłoci październikowe słońce
A wczesny zmierzch listopadowy
Zasłoni nagość wstydliwą drzewa
I tak wszystko się powtarza
Jak w kalejdoskopie kolorowym

31

Noc letnia
Zawsze zbyt krótka i zbyt gorąca
Bezsenna miliardem gwiazd niespokojna
Tylko psy rozbiegane od wieczora
Krótką wolnością obdarowane
Nocy nie bojąc się ujadają
Nocy lipcowa nocy sierpniowa
Nie ma nad ciebie nic piękniejszego
Gdy pozłacana pełnią trwasz
Ostrożny świt żaluzję nocy podnosi
I dyskretny brzask uwalnia
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PROZA

I nagroda
Zbigniew Kostrzewa – godło NATASZA

SZTUKMISTRZ

MÓWI STANISŁAW WYSPIAŃSKI
S.W. : Tak tylko jeszcze nazwano Norwida. Może takie uznanie wielkiemu Cyprianowi się należy, ale mnie?
Wyspiański sztukmistrzem? Sztukmistrz to niby artysta uprawiający równolegle kilka dziedzin sztuki
i osiągający podobno, powtarzam, podobno niezwykłe wyniki. (Śmieje się w głos). Poezja, proza, plastyka, malarstwo, muzyka, teatr i dramatopisanie. Będę nieskromny, z jednym wypada mi się tylko
zgodzić, z tym ostatnim – dramatopisaniem. To było dla mnie całe życie. To czułem najmocniej. Dramat
był moim marzeniem. Pierwszym młodzieńczym dramatem był „Batory pod Pskowem” Nie liczę szkolnego wypracowania, jakie zadał nam w 7 klasie germanista profesor Molin, wielki entuzjasta Goethego.
Wypracowanie domowe brzmiało: „Schauplatz der Handlung in ‘Hermann und Dorothea’.” Napisałem
„Matka Muz”. Oczywiście po wypracowaniu nie zostało śladu, ale pamiętam ten fragment z poematu
Goethego, jak Herman oprowadza Dorotę po miasteczku na spacerze w pochmurny wieczór:
Aż dotarli nareszcie razem do winnicy,
Przez którą droga stała się już mniej przyjemna,
Przede wszystkim dlatego, że stała się ciemna.
Wolno szła zatem, wsparta na jego ramieniu.
Przez prześwity wśród liści księżyc patrzył na nią
Lecz wnet przez czarne chmury zakryty w całości,
Pozostawił już parę w zupełnej ciemności,
Aż na nierównej ścieżce się potknęła ona,
Straciła równowagę, zatoczyła kołem,
I znalazła niechcący w Hermana ramionach,
Pierś zetknęła się z piersią czoło wraz z czołem,
Serce wraz ze sercem i oddech z oddechem.
34

Stał jak posąg z marmuru, w locie zatrzymany,
Ona zażartowała i rzekła z uśmiechem:
„Mam na myśli aforyzm, przypadkiem poznany:
Zła to wróżba, gdy człowiek, nim wstąpi na progi,
Przypadkiem stłucze kostkę, albo zwichnie nogi.
Zaczekajmy choć trochę, aż przestanie boleć,
Już tutaj na powietrzu ja zaczekać wolę,
Byście nie byli czasem łajani za karę,
Że wiedziecie do domu kulawą niezdarę.
Ale nie zajmowałem się dalszymi perypetiami Hermana i zwichniętą kostką Doroty. Mniejsza z tym.
Tak czy owak wypracowanie „Matka Muz” zaginęło, tak zresztą jak inne kajety szkolne, zeszyty, czy
sztambuchy. Może i dobrze.
Wracajmy zatem do „Batorego pod Pskowem”. W 1886 roku mijało 300 lat od śmierci Stefana Batorego – jubileusz, który musiał przypominać o wielkim wydarzeniu w naszej historii. – Król wraz
z hetmanem Zamoyskim chcą wojny. Chcą iść na Moskwę, ale magnaci, szlachta i legat papieski Grzegorza XIII, jezuita Passevin chcą inaczej, odwrotnie. Chcą pokoju z Moskwą i wspólnej z carem Iwanem krucjaty pod auspicjami kościoła, krucjaty przeciw Turkom. Plan legata zwycięża. Zawarto pokój.
Musiałem wtedy włożyć w usta Zamoyskiego te aluzyjne strofy:
Poczekaj Carze! Na nic modły twoje!
Chociażbyś noce przepędzał bezsennie
Śpiewając w cerkwiach psalmy pokutnicze
Nie pójdzie w niebo taka modła twoja,
Bo jej zagrodzą drogę przed tron Boga
Dusze tych, których ty pomordowałeś
Dusze niewinnych twych sług i poddanych.
Chwila przerwy.
Tak, dramat był moim marzeniem. Dzięki łacinie i grece mogłem czytać wielkich Greków – Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa, także Homera. A niemiecki i francuski pozwolił mi się zachwycać
Goethem, Schillerem, Lessingiem. W Paryżu Racinem, Corneille, Molierem, Ibsenem, Hauptmanem,
Sudermanem, no a z Polaków Mickiewiczem i Słowackim. Ach te „Ballady i romanse”, no i „Dziady”
Mickiewicza. Jak może nic, to one zajmowały moją wyobraźnię. Wiedziałem, że muszę o wielkim
Adamie napisać dramat. Dramat bardzo osobisty – „Legion”. Ktoś powiedział, że to dramat napisany
jakby na zamówienie samego Mickiewicza. Szkoda, że póki co najrzadziej grywany ze wszystkich
moich dramatów.
Chwila przerwy.
Byłem wtedy w Norymberdze. To był lipiec, 4 lipca 1890 roku. Uroczysty pogrzeb. Prochy wielkiego
Adama sprowadzono do kraju i złożono na Wawelu. Straszna chwila:
Wam, co w pogrzebie tym idziecie tłumnie,
To wam powiadam, nie ma mnie w tej trumnie.
To poniżające... szukanie w tej trumnie, w tych prochach... życia, oddechu, tchnienia, odrodzenia. Tak
jak Feniks z popiołów. „To była chwila podobna do tej, kiedy Derwidowi miast harfy przynoszą trupa
córki”.
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A później przyszły rozruchy jak odsłaniano jego pomnik na krakowskim rynku. Był nam wtedy tak
potrzebny, był osobiście związany z losem ojczyzny, ale wiedziałem, że próżno szukać życia w trumnie i wiedziałem, że napiszę dramat, którego bohaterem musi być sam wieszcz, sam Adam Mickiewicz, żywy człowiek rozdarty miedzy wiarę a zwątpienie, zbuntowany przeciw kościołowi, ale pełen
wiary w głęboki chrystianizm – człowiek czynu. Choć dużo zajmowałem się romantyzmem i całą tą
mesjanistyczną poezją, to wielki Adam była dla mnie i polskim patriotą i wierzącym chrześcijańskim
buntownikiem. „Legion” to trzy lata z życia Mickiewicza, 1845 do 1848. Miejscem akcji – Rzym.
To był dramat bohatera – Mickiewicza, który ostatecznie sam z garstką ochotników z rzymskim legionem idzie na śmierć. Na wielkiej wodzie podpala barkę, na której stoi już bóg śmierci Tanatos.
Ale wcześniej jest jeszcze ta scena wielka mocą i odwagą, w której Mickiewicz przewodzi całej polskiej delegacji u papieża Piusa IX ze swoją niezwykłą śmiałością:
Oto Chrystus zwleczon przed Piłatem,
Oto Polska w krzyż przebudzona –
Zali katem Sędzia tronów będzie
I w ohydę krzyk o wolność poda?
Zali przed nim Piotra powołańcem
W mękach i torturze skona
... niewolna i uciemiężona,
A Piotra nazwie zaprzańcem
Niegodnym boskiego łona?
Papież odpowiada:
Żyliście w Pysze i Dumie
W bezprawiu nurzając ręce,
Żyliście we własnej męce,
W żałobnej dzisiaj zadumie
Zapomnieli o dusz tłumie,
Zrodzonych w lichej stajence,
Zrodzonych w lichej zagrodzie,
Któreście w naszym pochodzie
Wozem triumfów miażdżyli.
A Mickiewicz odpowiada, że teraz „oto my pragniemy zmyć winy” i śmierć garstki legionistów ma być
takim odkupieniem za winy. Ale co chyba najważniejsze, ta śmierć ma być wezwaniem do czynu. Plan
Mickiewicza przedstawiony Karolowi Albertowi, królowi sardyńskiemu przewidywał, że legion polski
miał wkroczyć do Austrii, tam zwerbować do siebie innych żołnierzy pochodzenia słowackiego, czeskiego, słoweńskiego, chorwackiego i polskiego i wtedy zapalić wielki płomień, wywołać wielkie narodowe powstanie słowiańską wolą ludów. Szkoda, że „Legion” najrzadziej bywał grywany ze wszystkich
moich dramatów.
Chwila przerwy.
Bo ja, to przede wszystkim – „Wesele”. Ale zanim o tym bronowickim weselisku, kilka jeszcze słów o „Wyzwoleniu”, którego pomysł narodził się w rok po premierze „Wesela”. Twierdzą
niektórzy, że to najwybitniejszy mój utwór. Może i mają rację, to już nie mnie oceniać. „Wyzwolenie” to trochę jak comedia dell’arte, w której wszystkiego po trochu, a głównym jej bohaterem
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jest sam teatr, krakowski teatr. Taki teatr w teatrze, z jego zagadkami, ba, z jego tajemnicami. Krakowska ziemia, fragment Polski, ale to tylko jakby improwizacja. Pokazywanie palcem zjawisk
i ich fragmentów z narodowego życia wcale nie najważniejszych, zresztą, czy najważniejszych, czy
tylko ważnych, to przecież pojęcia do końca nie zdeﬁniowane. Niech każdy sobie czyta „Wyzwolenie” na swój własny sposób. Ja, gdybym krótko miał go tu zdeﬁniować, to powiem, że to dramat
o poezji wyzwolonej, o poezji żywej przeciw poezji śmierci; że to dramat, który mówi, że najpierw
wyzwolenie dotyczy siebie, jednostki, a potem dopiero narodu. Resztę niech mówi już sam dramat.
A teraz już „Wesele”.
Chwila przerwy.
Najpierw widziałem wesele. Dwa bóstwa objęły mnie we władanie – wizja obrazu i rytm poezji. Tam
wtedy na tym weselu oparty o futrynę drzwi, noc całą stałem, patrzyłem i słuchałem. I tam usłyszałem
swoją sztukę. Najpierw widziałem wesele – sukmany chłopskie, czarny tużurek poety i czerwony szal
Racheli, drzewa, księżyc, chochoła w izbie. Polska to jest wielka rzecz. Patrzyłem na Polskę jak na
ruchomą szopkę narodową, na ludzi starych i młodych, mądrych i prostaków, na panów i parobków,
na podlotki i matrony, na zjawy i duchy; na Polskę wspomnień i marzeń, na Polskę tę spod Grunwaldu
i Targowicy – bo Polska to jest wielka rzecz.
Chwila przerwy.
Na szosie do Zabierzowa, Krzepowic i Trzebuni, niecałe 4 km na zachód od Krakowa jest ta cudowna
wioska – Bronowice. Jak malowana. Nie dziwię się, że wybrał ją i osiadł w niej Włodzimierz Tetmajer,
mój przyjaciel, jeden z najlepszych, zresztą tak po prawdzie niewielu ich miałem. Osiadł w niej jeszcze
w 1890 roku, a 10 lat później, jesienią, poszła po Krakowie wieść, że właśnie w jego chacie będzie
weselisko Lucjana Rydla ze śliczną Jagusią, najmłodszą siostrą Tetmajera. Gości zjechała mnogość.
Trzy dni i trzy noce trwało weselisko. Tańczono, że tylko patrzeć jak się chata po fundamenty powali.
I tańczono – szły oberki, a nie obertasy, zadyszane, cuchnące gnojem. No i obﬁcie lała się gorzała.
Tylko chyba ja jeden nie wziąłem do ust kropelki. Wszyscy pili – „Nawet Chopin gdyby żył, to by pił.”
Ale ja nie piłem i dobrze, bo bym inaczej „Wesela” nie napisał, a tak napisałem prawdę o prawdziwych
bohaterach, co pragną prawdy i może dlatego nie bardzo wiedzą o sobie. Nie wierzą sobie, nie wierzą
w siebie, w szczęście, w Polskę, w Boga, albo nie potraﬁą sprostać tej wierze. Jedna myśl mi wtedy
przyświecała i jedno na pewno widziałem, że prawdę można mówić tylko tym Polakom, co żyją swoim
prawdziwym życiem i swoją ojczyzną. I dlatego nie oszczędzałem swoich bohaterów i wiedziałem,
a może raczej przeczuwałem, że niektórzy w pijackim widzie będą błaznować. Będą jak Polak z Polakiem targać się ze sobą, szarpać i błaznować z narodowych świętości. „Ale świętości nie szargać, bo trza
aby święte były.” I kto w tym celował? Inteligencja naznaczona ludofobią. Toteż trzeba było napisać:
Wy a wy – co wy jesteście:
Wy się wynudzicie w mieście,
To się wam do wsi zachciało:
Tam wam mało, tu wam mało,
A ot, co z was pozostało:
Lalki, szopka, podłe maski,
Farbowany fałsz, obrazki,
Niegdyś, gdzieś tam, tęgie pyski
I do szabli i do miski;
Kiedyś gdzieś tam, tęgie dusze
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Pół - wariackie animusze:
Kogoś zbawiać, kogoś siekać,
Dzisiaj nie ma na co czekać
Nastrój? Macie, ot, nastroje:
W pysk wam mówię, litości moje.
I co? I macie sielankę inteligencko-chłopską. Tyle że to nie adamowe „kochajmy się”, bo w historii
nie ma sielanek. Odrodzenie narodu to jakby motto całego dramatu. Nie dokona się przecież na takim
weselu. To sprawa nie z dnia na dzień, to nie zakochanie się dwojga młodych. Miłość Lucjana i Jagusi
to jeszcze za mało, trzeba wspólnie. A to odrodzenie narodu, to walka o wolną ojczyznę, to powstania,
a tu wciąż spory, wciąż waśnie i kłótnie, narodowe spowiedzi, czasami świętokradzkie, czasami z zatajaniem własnych narodowych grzechów.
Wina ojca idzie w syna,
Niegodnych synowie niegodni,
Ten przeklina, ów przeklina,
Ród pamięta, brat pamięta,
Kto te pozakładał pęta
I że ręka, co przeklęta, była swoja.
I na nic zda się Stańczyk, narodowy błazen, który nie widzi potrzeby takiej krytyki:
A cóż tobie niepokoje
Tych, co w grobach leżą?
Myślisz, że się trupy odświeżą
Strojem i nową odzieżą –
A ty z trupami pod rękę
Będziesz szedł na Ucztę – mękę
I jako potrawy żul,
Czym się tylko kiejś kto truł?
Bo nihilizm, który ogarnął inteligenta jest aż nadto czytelny. Dziennikarz to zamknie w słowach:
Przyjaźń: farsa, litość: kłam,
A słyszę, że gadają o przyjaźni.
Miłość: farsa
Słyszę wkoło półszepty miłości,
Kłamstwo szczerość, a widzę tu gości...
Ale nie będę opowiadał o całym „Weselu”, bo to trzeba samemu zobaczyć, no i zatańczyć oberka,
nie obertasa zadyszanego, cuchnącego gnojem, ale chłopskiego oberka, w którym dopiero widać krzepkość
i giętkość. Nic nie powiedziałem o chłopie, ale wiadomo, że „chłop potęgą jest i basta”. A żebym miał
w jednym zdaniu opowiedzieć o tym „Weselu”, to może trzeba powiedzieć, że jest to „Wesele” Polaków,
co nie widzą swoich wad, a tylko pysznią się własną pychą. To „Wesele” przeciw pustym hasłom, bo to
„Wesele” przede wszystkim opowiadające się za czynem. Czyn to wielkie słowo, to święte słowo. To „Wesele”
opowiadające się za czynem. To „Wesele” walki ze złem i jego potęgą, która gotowa niszczyć cały świat.
To moje „Wesele”. To mój największy dramat, w którym słowo - poezją chciałem uczynić potęgą największą,
jak kilku Polaków przede mną:
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Poezjo – wiecznież cię po sprzętach szukać trzeba
wśród zwiędłych kwiatów,
gdy wesół wczoraj kwiat opada i omdlewa;
czyliś ty tylko jest w tych głosach oddalenia,
w echach z innych światów,
urokiem snów i czarem chwil omdlenia;
czy nie ma ciebie tam, gdzie czar rozkwitu,
gdzie walka i gdzie walki przesilenia...
Chwila przerwy.
I przyszły ciężkie ataki choroby. Kiedy chciałem przyjść na którąś z prób swojej sztuki, musieli mnie
wnosić z krzesłem. Sam już nie miałem siły. We wrześniu 1905 roku czułem się bardzo źle. Bóle...
paraliż... nasiliły się. „Taki jestem osamotniony. Żona i dzieci w polu, a ja wciąż myślą i myślą – i czasem proszę Boga, żeby mi ... zamknął... zasypiam... śnią mi się dramaty, jakieś niby moje i nie moje...
wszystko szczęście zawarte w trumnie. ”
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II nagroda
Zbigniew Kostrzewa – godło LAURA

ANONIM

AURELIUSZ ORCZYK-ORCZYKOWSKI
AURELIUSZ: W pierwszych słowach mego anonimu pragnę od razu zaznaczyć, że postanowiłem napisać ten
anonim o niejakim Saturninie Buraku-Buraczewskim – draniu jakich mało, i dlatego ten anonim jest o nim, bo
na to zasługuje jak inne szuje. Przepraszam, że się zrymowało, ale widocznie tak być musiało, ale na to ja już
nie mam większego ma się rozumieć wpływu. A teraz już ad rem, jak mówią u nas we wsi.
Saturnin Burak-Buraczewski – sąsiad, prowadzi w naszej wsi, panie Ministrze, nie do wiary, ni mniej
ni więcej – hodowlę wielbłądów. I żeby było śmieszniej – tych dwugarbnych. A zaczął drań od jednogarbnych,
co to ich tak jakoś dziwnie, nie po naszemu nazywają dromaderami. A że widać draniowi pazernemu mało
było tych jednogarbnych, to się rzucił na dwugarbne, że niby bardziej opłacalne i rentowne. Może i tak, bo
wiadomo, co dwa garby to nie jeden, nie trzeba być fachowcem, żeby to wiedzieć, a i mówią, że podobno te
dwugarbne mniej wody potrzebują, niby wytrzymalsze na pragnienie, choć akurat z tym może być różnie. Bo
z pragnieniem jak i u ludzi – jedni piją więcej, drudzy mniej, bo na ten przykład mają słabsze głowy, tak jak
wielbłądy mogą mieć akurat słabsze garby, kto to wie?
Poszedłem do naszego weterynarza, ale ten mnie zbył. I tak jakoś dziwnie przy tym się uśmiechał, że
niby z tą oszczędnością wody to tylko taki bajer i pic, bo przecież wielbłądy to statki pustyni, jak ich ktoś nazwał,
a jak statki to wiadomo że i woda, więc coś mu się tu z tą wodą nie zgadzało. O, z takim hipopotamem to co
innego, dodał ze znawstwem, ale nie przewiduje, żeby nasz Saturnin ze swoją ﬁrmą, w najbliższej dającej się
przewidzieć przyszłości zaryzykował ich hodowlę. To mnie uspokoiło. Ale te dwa garby wciąż nie.
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Tym razem poszedłem do naszego miejscowego ortopedy, znanego w okolicy nastawiacza, żeby
w sprawie garbów zasięgnąć fachowej porady. Kto jak kto, ale nasz jakby nie było specjalista, na czym jak
na czym, ale na garbach znać się musi. Eustachy Gnat-Natowski – fachowiec, na dodatek z dobrym nazwiskiem, zaczął mi wyjaśniać: „Zacznijmy, ma się rozumieć od początku, od pieca, znaczy się od kręgosłupa
– rozpoczął swój wywód i zaczął mi tłumaczyć – Kręgosłup to kolumna kręgów nanizana na rdzeń pacierzowy, który w dużym stopniu przyczynił się do tego, że kiedyś homo sapiens zszedł z drzewa na ziemię
i przyjął postawę dwunożnego ssaka. Toteż nie bez kozery, pierwszy kręg szyjny, na którym umieszczona
jest czaszka nazwano „atlasem”, od greckiego bożka Atlasa, któremu przyszło dźwigać nasze szare komórki
w kostnej puszce. Ale dajmy temu pokój. Mówiąc o garbie, no cóż, jest obrazem kalectwa, choć w sytuacji
wielbłąda jest czymś naturalnym. U człowieka też nie jest to takie jednoznaczne, bo np. Onet w „Garbusie”
niejakiego Sławomira Mrożka dziwi się i pyta dlaczego Grecy nie rzeźbili garbatych, choć sami chcieli być
garbaci i garb uważali za piękną rzecz? Czy przypadkiem i my wszyscy nie jesteśmy po trosze garbaci i każdy
z nas ma coś z dromadera?”
I na tym pytaniu zakończył pan Eustachy , nie powiedział mi nic, bo co mi tam dromader, który akurat
mnie nie interesuje, a niech sobie ma ten swój garb, ale przecie tylko jeden, a mnie się rozchodzi cały czas
o te dwa garby, jak u Saturnina, pardon, znaczy się u jego dwugarbnych wielbłądów. Dlaczego dwa i na
dodatek lepiej opłacalne od jednego? Może mi Pan Minister podpowie, choć akurat dokumentnie nie w tej
sprawie pisze ten anonim, a to pytanie to tak tylko przy okazji.
Pisze do pana Ministra, bo Saturninowi wciąż jak widać mało i chce w naszym Chochołowie zbudować
ni mniej nie więcej, tylko prawdziwą piramidę, że niby jak w Afryce. Wielbłądy będą wtedy za taxi robić
i dowozić turystów do tej budowli. I wzorem piramidy niejakiego Heopsa, nie wiem czy się tak pisze, bo
niektórzy mówią ze pisze się przez „ch”, ale niech tam, to ponoć tamta piramida ma kilka pięter i Saturnin też
chce akuratnie taką budować, no i wtedy, ma się rozumieć, taka piramida zasłoniłaby mi całe moje podwórze,
na dodatek ogród i może jeszcze kawałek sadku za stodołą. Tego już za wiele.
Ile się nachodziłem w tej sprawie do naszego wójta, ile do posterunkowego, nawet ostatnio u proboszcza na plebani byłem, ale niestety tylko jeden raz, bo jak proboszcz usłyszał, z czym przychodzę, to zaraz
kazał mi na kościół złożyć oﬁarę, ze niby piętro dobudować musi na apartament dla nowej katechetki i przy
okazji garaż powiększyć. Ale o żadnych wielbłądach, jak i piramidzie słyszeć nawet nasz przewielebny nie
chciał. Nie dziwota. Mówią, że do Egiptu na pielgrzymkę się wybiera, to po cholerę mu wielbłądy Saturnina
i jakaś tam chochołowska piramida. Jak już, to niech będą oryginały jak się patrzy, egipskie, tym bardziej, że
katechetka podobno zaczyna egiptologię studiować zaocznie.
Jeszcze mi została jako ostatnia deska ratunku nasza miejscowa deputowana do Europarlamentu
w Brukseli, panna Anna. Ale że jej u nas w Chochołowe prawie nie ma, bo zaraz po wyborach znikła jak kamfora, napisałem już jakieś pół roku temu prosto do Brukseli, ale odpowiedzi do dziś ni ma. No, myślę sobie do
Brukseli to przecież szmat drogi, a jeszcze w obie strony to tak szybko widać tej odpowiedzi nie będzie.
Ale z drugiej strony pomyślałem, Bruksela Brukselą, panna Anna panną Anną, a ja rąbnę anonim
do pana Ministra, to jedyny ratunek, bo Pan jest tu u nas w kraju, w Polsce, w Warszawie. Co tam szukać
jakiejś Brukseli, jak tu mamy Pana Ministra na miejscu, znaczy się nie zupełnie na miejscu, ale prawie, bo do
Warszawy niedaleko, ja wiem, może 100 km. góra. A poza tym Pan panie Ministrze chłop, to zawsze chłop
chłopa lepiej zrozumie a nie tam jakaś panna i to jeszcze na dodatek stara. Jak sobie do tej pory chłopa nie
znalazła, to widać że i Bruksela jej nie pomoże. Ale co mi tam kobity.
Ja do Pana Ministra w sprawie Saturnina podaję familię. Saturnin Burak-Buraczewski, rodowity
chochołowianin, stary kawaler jak nie przymierzając panna Anna, ale żeby było jasne, nie są ze sobą nijak
spowinowaceni. Za to nazwisko z burakiem jak najbardziej, ale tylko z burakiem pastewnym, bo ten cukrowy
to dla niego jest już z wyższych sfer. To tyle o jego danych osobowych.
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A teraz już pora na meritum albo jak mówią inni, pora na esencje tego mojego anonimu, żeby Pan
Minister nie myślał, że ja tak pisze tylko, żeby Panu zająć czas, którego i tak Pan ma o 24 godziny na dobę za
mało. Nie chce Panu tego czasu kraść, bo jakbym miał ukraść to wolałbym żeby mi wpierw, jak mówią, ręka
uschła i żebym już pisać nigdy anonimów nie mógł do nikogo i że tak się wyrażę dwuznacznie, i na nikogo.
I żeby było jasne, nie piszę z żadnej złości ani nienawiści do nikogo ani do niczego. Piszę tylko, bo krew mnie
zalewa i wszystko się we mnie skręca, bo u mnie system nerwowy jest zbyt nerwowy, i nie mogę patrzeć jak
po sąsiedzku, znaczy się mój sąsiad jeszcze raz dla porządku przypomnę, niejaki Saturnin Burak-Buraczewski
sam swoim garbatym biznesem panoszy się na całego. Mnie to już nie poznaje, udaje ze mnie nie zna. Podobno
na ostatnich dożynkach, zaraz po sumie, jak się tylko uformował dożynkowy korowód, choć do korowodu sam
nie wlazł, to powiedział, ni mniej ni więcej, tylko że on już teraz nie chłop tylko do tak zwanej klasy średniej
należy, a bić będzie jeszcze wyżej, choć jak wysoko, to tego nie powiedział. I zamiast śpiewać „plon, niesiemy
plon”, zaintonował „miałeś chamie złoty róg” i to tylko tę drugą zwrotkę o kupnie pawich piór i na dodatek
fałszował, bo to widać jakiś wielbłąd na ucho musiał mu nadepnąć: „zdobede se pański dwór, wywleke se złoty
wór, złoty dwór usypie, ludziskom przez ślipie, nakupie se pawich piór.” Tak drań intonował.
A jak kobity z koła gospodyń zaczęły go zagłuszać przyśpiewką „Pocałuj nas w dupe szczerze, głupi
dromaderze” – dali już nie będę cytował, żeby Pana Ministra nie zgorszyć – to on podobno wskoczył na scenę,
wypiął tyłek, a potem dał nura w kukurydzę, co rośnie z tyłu, zaraz za obejściem sceny w obawie, żeby mu
baby tej dupy nie oskalpowały. Ot i caly Saturnin. Ale to jeszcze mało, to nie wszystko. Żeby było do końca jak
trzeba, znaczy się żeby Saturnin ukazał całego siebie, jakim jest, i jaka jest ta jego prawdziwa wredna natura,
to jak się kończyły dożynkowe obrzędy, patrzeć, a tu na plac wjeżdża Saturnin na wielbłądzie jakby nigdy
nic. Chłopskie konie zaraz się wystrachały i te wolne i te w bryczkach i w wozach, a Saturnin nic. Strażaki
podłączyli zaraz motopompę i starszy sikawkowy Ignac Pompka, bo tak go nazywają, zaczął z węża lać
w wielbłąda ile tylko się da, żeby tylko zawrócił i poszedł tam, skąd przybył. Ale gdzie tam wielbłądowi taka
woda, dopiero jak gospodarz pokazał dożynkowy wieniec, wielbłąd ruszył, zgłodniały widać, jakby dawno nic
w gębie nie miał żadnej strawy. I takim to sposobem gospodarz dożynek wyprowadził niepożądanego gościa
z placu.
I tak po raz pierwszy w historii Chochołowe dożynki ostały się bez pamiątkowego wieńca. Saturnin
już się więcej na dożynkach, ma się rozumieć, nie pokazał, ale podobno odgraża się, że za rok na dożynki to
już nie na dromaderze, ale na dwugarbnym wielbłądzie się pojawi. A drań gotów słowa dotrzymać. Ale i to nie
jest jeszcze najgorsze i nawet nie ta cała piramida. Niechby nawet tu stała sobie ta egipska piramida jak mówią
u nas, bo to podobno cud świata, niby siódmy, pal go sześć, cudów i tak się nie zliczy, nie wiadomo tylko co
na to nasz proboszcz, bo co jak co, ale on tak łatwo nie da się na cuda nabrać, nawet te egipskie, tym bardziej,
że będzie świeżo po pielgrzymce w tamtych stronach.
Najgorsze w tym wszystkim Panie Ministrze jest to, i to jest ta esencja tego anonimu, że ten Saturnin
gotowy jest w tej piramidzie, podobno wzorem egipskich faraonów pochować jak mumie swego stryja, który
mu, jakby nie było, cały swój majątek na te piramidę przepisał. I co gorsza, nasz proboszcz się podobno na
to zgodził, bo Saturnin już odpalił oﬁarę, tyle że nikt nie wie, czy na garaż czy na te pięterko plebani, czy
może jeszcze na co innego, bo to ponoć tajemnica jak na spowiedzi. Czego jak czego, ale jak nasz Chochołów
istnieje, mumii jeszcze u nas nie było i wszyscy są jedno, jeden za drugiego, że taka mumia u nas być nie może,
bo może tylko jakieś wielkie nieszczęście na nas sprowadzić, zarazę jaką, albo powódź, albo pożary, albo
nawet wichurę z jaką trąbą powietrzną, co to wszystko po drodze zabrać może z powietrzem.
Jako sąsiad nie wytrzymałem i pierwszy poszedłem do Saturnina, jak tylko się ta wieść o mumii
rozniosła, żeby pogadać jak sąsiad z sąsiadem. Nie powiem, na początku Saturnin jakby nigdy nic, pary
z gęby nie puszczał tylko słuchał i patrzył gdzieś w bok, bo prosto w oczy było mu nieraźno. A jak skończyłem,
przez chwile milczał, ale zaraz rąbnął prosto z mostu: „Wara wam od mojej piramidy, mumii i od wszystkich egipskich faraonów. Stryj Maurycy tak zapisał w testamencie, jego wola, chce być u nas pierwszy jak kiedyś egipskie faraony. Pierwsza chłopska mumia, złożona w pierwszej polskiej piramidzie, i to u nas, w Chochołowie.
Trzeba lepiej? A wy co? Zarazą straszycie? Morowym powietrzem? Albo innym nieszczęściem? Ciemnota
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jedna i tyle. Zabobony, gusła i czarownice, to wam w głowie. A to przecie już, jakby nie było XXI wiek.
Dla mnie to wiek kosmosu, komputerów, wielbłądów, piramid i mumii. I godzenie starego z nowym, albo
odwrotnie, jak kto woli. To jest dopiero cały cymes. W biznesie też. No i ruch w interesie. Jakby u nas na ten
przykład wylądowali w Chochołowie kosmici i zobaczyli mumię stryja w piramidzie, to by dopiero była sensacja prawdziwa i prawdziwy interes. Szok, jakiego by nawet stara Skibowa nie przeżyła, a teraz to pierwsza
po Chochołowie lata i rozgaduje, że u Saturnina pogański pogrzeb się szykuje, jak u jakiego niedowiarka, co to
go stać na wielbłądy i piramidy, a na porządną trumnę grosza żałuje. I o Saturninie pisałyby wszystkie gazety,
pokazywała telewizja, gadało radio i zamówienie zaraz od ręki na mumie, miejsca by zaraz w piramidzie
zabrakło w mig. A z wielbłądami też nie wiem czy by nie było jakiej nowej Sahary zakładać, bo u mnie tyle
miejsca by nie starczyło. Ot, teraz widzicie sąsiedzie, jak to jest. Ale wy, jak wszyscy w całym Chochołowie na
swojską nutę tylko nie, nie i nie. Protestujecie, a słyszałem, że nawet blokadę przed moim obejściem zakładać
chcecie. Tylko spróbójta! Łby potrzaskam, a swojego dopne. A teraz won mi z chałupy! Won i to zaraz!!! I tak
zaczął krzyczeć i wrzeszczeć, jakby jakiego wariactwa dostał, jakby jakiś zły duch go wziął w swoje władanie.
Przeraziłem się jak nigdy i czym prędzej czmychnąłem do siebie.
No i Saturnin postawił na swoim. Wszystko zrobił jak zapowiadał, i nawet już teraz ludziska
pogodzili się ze wszystkim. Dali święty spokój. I dali by może dalej, gdyby nie nowa inicjatywa Saturnina.
Wykombinował teraz, nie uwierzy Pan Minister, zresztą już to kiedyś zapowiadał, wybudowanie, ni mniej ni
więcej, lądowiska dla kosmitów. A nóż wylądują, mówi. Tyle, że chce ode mnie kawałek łąki i ogródka za
stodołą na lądowisko. Nawet bym się dla świętego spokoju i zgodził, ale płacić chce mało. Niby trochę więcej
niż te, co autostradę chcą obok nas puszczać, ale mało. Dlatego ani na autostradę, ani na lądowisko dla kosmitów zgody nie będzie. Za żadne pieniądze.
I dlatego piszę do Pana Ministra, żeby Pan Minister wiedział, że ja jakem Aureliusz Orczyk-Orczykowski,
tak zresztą jak i inne chłopy w całym naszym Chochołowie, nie na pieniądze jesteśmy pazerne, tylko na regułę,
znaczy się zasadę. Nam kosmity i autostrady niepotrzebne. Niech se wszyscy, co chcą i gdzie chcą lądują,
i niech se chcą gdzie chcą budują. Ale nie u nas. Nam już wystarczą te wielbłądy, piramidy i mumie. Do tego
jakoś już przywykliśmy, ale autostrad i kosmitów nie będzie i z tym się pogodzić nie da. Tego już za wiele.
Dlatego proszę Pana Ministra o wsparcie i poruszenie kogo trzeba, żeby był spokój, znaczy się żeby nam tu,
w Chochołowie dali spokój i to święty spokój. A na dowód, że wszystko, co napisałem jest sprawiedliwe,
znaczy się prawdziwe, postanawiam w tym anonimie podać swoje dane, żeby nie było, że się ukrywam, albo
chowam głowę w piasek jak podobno strusie, co też żyją na Saharze jak nasze wielbłądy u Saturnina.
Oto moje dane: Aureliusz Orczyk-Orczykowski. Chochołów, ulica Egipska 13 / 1. Email: aure@piramid.
pl. Fax: 314 504 320. Telefon: (0-00) 883 44 33, a kom. 0401 279 483.
P.S. Najnowsza wieść, znaczy się news – wprowadzili podobno u nas prohibicję, znaczy się zakaz picia gorzały. To wymysł wójta. Niech mu tam. Ja już stary, swoje wypiłem, ale jak to mówią, dzieci
szkoda. Dlatego też nie zapraszam Pana Ministra do nas, jakby kiedy był w naszych stronach, bo tak o suchym
pysku nijak przyjmować w gościnie. Tylko co będzie jak wylądują te całe kosmity? A na dodatek jak będą
trunkowe…
KONIEC
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III nagroda
Emilia Kwiatkowska – godło KALI

LISTY ZE ŚWIATA

TAKI PEJZAŻ
Tutaj od wczoraj ciepło, letnio i letnim wiatrem owiane. Dziś rano Piotr poinformował, że tak trwać
będzie tylko do południa i faktycznie o wyznaczonej porze zaniosło się deszczem. Niecodzienne widoki!
Natura rozgrywała swój dramat – nasz dramat! Najpierw przykryła Fiałki gęstą mgłą – nisko i szczelnie. Początkowo, tuż nad koronami drzew widać było jasność oddzielającą gęstą, szarą substancję od lasu
otaczającego wieś. Czułam się, jak w ogromnym szałasie; zbliżyłam się do okna i patrzyłam na dynamicznie
dziejący się spektakl. Wiatr zaczął wiać. Przypomniał mi się fragment słów jakiejś piosenki: on tak będzie
całą wieczność wiał. Liście, gałęzie w łopocie. Część spadła i fruwała jak papierowe origami. Pamiętasz tego
chłopca na koncercie? On wraz z nauczycielką robił papierowe samoloty i puszczał. To było takie spontaniczne i żywe, jak działanie Ducha. Wyraźnie wszystko tężało, nabrzmiewało, tak jak narastają ludzkie emocje
– np. gniew. Natura wyraża to w sposób namacalnie jasny: zaraz pęknę! I tak się stało. Wyłoniły się z szarego
kaptura smugi deszczu, wkrótce zalały moją szybę. To przyniosło pejzażowi ulgę i zaczęło ponownie jaśnieć.
Spokój, czystość i światło.
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LUCCA
”My name is Luka. I live on the second ﬂoor. I live upstairs from you. Yes I think You have seen me
before. Just don’t ask me how I am.” (Suzanne Vega)
Święta Gemma Galgani żyła w mieście Lucca, na drugim piętrze domu w dzielnicy Fontenbrende.
Wielokrotnie stawałem przy łożu śmierci – powiedział ksiądz z miejscowej paraﬁi – nigdy jednak nie
widziałem nikogo, kto by umierał tak jak Gemma; nie zapowiadając tego żadnym gestem, żadną łzą, ani
nawet urywanym oddechem. Umarła z uśmiechem, który pozostał na jej ustach; nie mogłem uwierzyć, ze
naprawdę nie żyje. Zmarła tak jak przepowiedziała – w Wielką Sobotę 11 kwietnia, w wieku 25 lat. Ojciec
Germano, spowiednik Gemmy wyznał: Iluż próbom nie poddawałem tego fenomenu, by się upewnić, że mam
do czynienia z nadnaturalną interwencją! Jednak żadna z moich prób nie dała wyniku negatywnego; coraz
bardziej nabierałem przekonania, że to, jak i wiele innych nadzwyczajnych zjawisk, związanych z jej życiem,
dowodziło, iż Niebu sprawia radość zabawa z tą niewinną i wspaniałą panną. Z zapisków Gemmy: Chcę iść za
tobą Jezu, za cenę wszelkiego bólu, chcę iść za tobą z gorliwością. Jezus jest kochanym oblubieńcem, któremu
oprzeć się nie można. Miłosierdzie Jezusa całą mnie porywa w tej chwili. Jak można nie kochać Jezusa z całej
duszy, ze wszystkiego serca. Kiedy jesteśmy ściśle związani z Jezusem, nie ma ani krzyża, ani smutku. Jezus
do Gemmy: Bądź pewna, że to ja, Jezus mówię do ciebie, a za kilka lat przez moje działania, będziesz świętą,
dokonasz cudów i dostąpisz chwały ołtarzy.
Gemma zaczęła wprowadzać się do mojego życia na początku 2007 roku. W przerwie koncertu,
z udziałem mojego syna, wyszłam na spacer. To było holenderskie miasto, panował mrok. Przechodząc obok
kościoła poczułam się skierowana, niemalże wciągnięta do jego środka. Weszłam przez boczne drzwi, do
surowego wnętrza z czerwonej cegły. W kościele panował półmrok, który gdzieniegdzie rozjaśniały palące
się świece. Po lewej stronie niewielkiej przestrzeni zobaczyłam obraz Jezusa – wizję świętej Faustyny –
Jezus z promieniami, czerwonym i niebieskim, wychodzącymi z serca. Często zdarza mi się być prowadzoną
przez energię do kościoła, w którym znajduje się ten obraz, ale było jeszcze coś. Zaczęłam szukać w mroku
niewielkiej niszy, gdzie ktoś zapalił świeczkę i zobaczyłam jej portret. Wzięłam kartkę leżącą obok, zapisaną
w języku holenderskim i wyszłam z kościoła. Po koncercie poprosiłam Martę, dziewczynę mojego syna,
o tłumaczenie; ona przetłumaczyła tekst we fragmentach. Dowiedziałam się, że była to święta Gemma Galgani, włoska stygmatyczka. Później energia związana z Gemmą, coraz intensywniej wchodziła w moje życie,
w moją świadomość. Gdzie nie spojrzałam, tam Gemma: na stronach gazet podrzucanych przez listonosza,
na kartkach przynoszonych mi przez nieznajomych i zaprzyjaźnionych ludzi. Spotkałam ją w kilku innych
europejskich kościołach. Później zaczęła przypływać Toskania - w obrazach znanych malarzy, w fotograﬁach
i ﬁlmach z akcją tam umiejscowioną, aż wreszcie nastała cisza - umilkły obrazy, imiona i historia cierpienia.
Po polsku mówi się: cisza, jakby ktoś makiem zasiał.
W maju 2008 stanęłam w Lamporecchio pod hotelem „Heart of Tuscany”. Logo hotelu było wymalowane na pomarańczowym tle, w tym samym kolorze znalazłam wnętrza baru i restauracji. Hotel opatrzony
numerem 156 i 56 w tablicy rejestracyjnej samochodu właścicieli. Moje kolory, moje liczby! Wszystko się
zgadza – pomyślałam, jestem we właściwym miejscu.
Tego dnia mieliśmy jechać na wycieczkę do Sieny. Niestety samochód utknął w korku i było już za
późno, by tam wyruszyć. Jedziemy do Florencji – zdecydował kierowca. Ten młody chłopak, wrażliwy
i uważny, często pojawiał się w bluzie z moją 56-ką. Czasem siadałam obok niego z przodu małego busa
i w drodze trochę rozmawialiśmy. Tego dnia wyłoniła się Lucca. Otwórz skrytkę – powiedział – znajdziesz tam
przewodnik. W samochodowej szafce było mnóstwo upakowanych ciasno map i przewodników. O nie, ja tam
nie szukam – odrzekłam, ale moja ręka samowolnie skierowała się w dół tej sterty i wyjęłam kolorowy folder
Lucca. Jak daleko jest z Florencji do Lucca? – zapytałam. Jakąś godzinę autobusem – odpowiedział. Mam
tam jechać – stwierdziłam – czuję, że idą energie w tym kierunku. Przyjechaliśmy na dworzec Santa Maria
Nowella we Florencji; nieopodal znalazłam przystanek autobusowy i autobus z napisem Lucca. Weszłam
bez biletu. Według rozkładu jazdy, pojazd miał odjechać 10 minut temu, ale kierowca prowadził ożywioną
rozmowę z pewnym gościem, widać znajomym. Czy mogę jechać do Lucca? – zapytałam. Tak, jedziemy
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– odrzekł radośnie kierowca. Nie mam biletu – powiedziałam. On wybiegł z autobusu do kasy ﬁrmy transportowej, kupił dla mnie bilet i wyruszyliśmy.
Toskania, słońce, cienie rzucane przez cyprysy, oliwne gaje, winnice, życie… Gdy wysiadałam, kierowca
zapytał czy mam mapę? Wyjęłam z dumą mój kolorowy przewodnik, który dostałam od hotelowego kierowcy.
On patrzył tak radośnie – ta radość niosła nas oboje, patrzyliśmy sobie w oczy – okna duszy, w szczęśliwości
tego spotkania – spotkania w drodze. To uczucie stopniowo przemieniło się w ekstazę, kiedy weszłam do
małej pizzerii. Wybrałam pizzę Napoli i przyglądałam się jak sprzedawca wsuwał kawałek pizzy do pieca.
Poprosiłam o szklankę regionalnego czerwonego wina Chianti. Usiadłam na wysokim stołku barowym przy
oknie, smakując każdy kęs włoskiej pizzy, mrużąc oczy pod naporem słońca. Wino pogłębiało wszystkie doznania zmysłowe, już wysublimowane przez Ducha. Przypomniał mi się wiersz Sylwii Plath pt. „Mistyczka”:
A gdy się ujrzało raz Boga, jak to uleczyć? Kiedy się zostało zużytym, zużytym aż do szczętu (…).
Stan otwarcia na przepływy – wszystko przenika mnie i ja przenikam wszystko. Jestem wędrowcem,
nie znam celu drogi, On mnie prowadzi. Robiłam zdjęcia, dużo zdjęć, bezwstydnie fotografując napotkanych ludzi, a oni przyzwalali na to, wpuszczali mnie w przestrzeń serca. W jakimś momencie znalazłam się
przed kościołem. Drzwi były otwarte, a we wnętrzu panował półmrok. Dwaj mężczyźni zmywali podłogę.
Weszłam do środka. Po lewej stronie stała statuetka Jezusa, bardzo piękna; stałam przed nią jakiś czas i nagle
ją zobaczyłam – stojącą naprzeciw, ﬁgurę młodej kobiety w czerni. Zbliżyłam się, a w przestrzeni mojego
umysłu, pustego naczynia, wyłoniła się myśl-pytanie: kim jesteś ty, tak podobna do mnie? Gemma Galgani
– przeczytałam napis pod spodem. Usiadłam obok i poczułam siebie w niej. Siedziałam w jakimś tajemniczym wzruszeniu dłuższą chwilę. Później wzięłam świecę i ruszyłam na poszukiwanie ognia, w kierunku
sprzątającego mężczyzny. On zażartował: Jak będziesz chodzić po mokrym, to dam ci to – pokazał szmatę do
wycierania podłogi – i będziesz sprzątać. Wyjęłam kartkę z fotograﬁą Gemmy. Przyjechałam z Polski żeby ją
odnaleźć – powiedziałam do niego. Zrozumiał. Zrozumieli też ludzie, którzy nagle nas otoczyli. Mężczyzna
wziął ode mnie świecę i oddalił się daleko w poszukiwaniu ognia. Po pewnym czasie wrócił z płonącą
świecą, a ja postawiłam ją obok świętej Gemmy Galgani. Tutaj niedaleko jest kościół Santa Maria della Rosa,
w którym się modliła – powiedział. Wyszłam z kościoła. Po drodze weszłam do sklepiku z owocami. Właściciel,
starszy pan, wybrał dla mnie owoce, umył i podał z czułą radością. Zapytałam o kościół. To tutaj – wskazał
wybiegając ze sklepiku. Po paru krokach stałam pod domem Gemmy – mieszkała na drugim piętrze, mówił
napis na tablicy.
Gemma po włosku znaczy klejnot. Jej matka, kiedy wybierała to imię, martwiła się, że nie nosiła go
żadna święta… Piękna, natchniona i cierpiąca – głosił nagłówek gazety, przywiezionej z Polski. Na trawniku
pod domem Gemmy kwitły białe stokrotki.
MYSZ
Madziu: noc w pełni księżyca z myszą! Wydaje mi się, że jest tylko jedna. W nocy, kiedy sen przeplata się z
przebudzeniami na jawie, może się wydawać, że jak mysz pobiegła do łazienki, to nie ma jej w pokoju w którym
śpisz. Naiwnie układasz tkaninę pod drzwiami, upychając niezdarnie i nieszczelnie. Iluzja ogarnia ciebie i czas.
Teraz wiesz, że to gwałtowne przebudzenie wywołała ona – szara mała istota. Teraz wiesz, że ze zdumiewającą
odwagą wdarła się do twojego łóżka i obudziła cię gwałtownym zrywem, że wykonałaś kilka nieziemskich
ﬁgur w powietrzu, zanim wypadłaś z łóżka i ona też. Już dobrze wiesz, ze była miedzy twoimi udami i od skóry
oddzielała was bawełna piżamy. Boże, Ty nigdy nas nie opuszczasz, dzięki Tobie nigdy nie jesteśmy sami. Dlaczego nie możemy zbratać się z twoimi stworzeniami, jak ty zbratałeś się ze swoją kreacją?
Nie wiecie, co zdarzyło się nad ranem... Użarła mnie w palec wskazujący! Znowu wyskoczyłam
z łóżka jak katapultowana i zobaczyłam ją – stała skulona nieopodal biblioteczki, jak dziadówka, z dziadowską
determinacją przetrwania. Tutaj na strychu nie ma nic do jedzenia – jedynie ja! Myszy Popiela zjadły! Teraz
się śmieję z tego dowcipu, którym mnie obdarowałeś Panie; jestem oddzielona od nocy przestrzenią dnia
i mojemu umysłowi wydaje się, że to nieskończoność i Ty na pewno pokażesz drogę.
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KOŃ VERMEERA
Jakiż różnorodny miałam dzień! Dziesiątki wątków przelatują przez głowę. Piotr wpadł z narzędziami
dokończyć kuchnię. Impresje z tym związane: przyjechał na traktorze; ruch; wbiegł na górę; narzędzia; deszcz
nagły, obﬁty; wybiega pomny, że kocyk zostawił, ratuje kocyk od przemoknięcia. Sapie, skręca syfon, udało
się; cieszymy się razem, wszystko idzie w kierunku perfekcji; syfon i system rurek – na początku same opory,
przeszkody, koncentracja i cierpliwość, wspólna zabawa przy labiryncie rur, w końcu jest! Radość i śmiech.
Śmiejemy się też z mojego aparatu. Opowiadam Piotrowi, co dzisiaj spostrzegłam – otóż mój aparat po wykonaniu zdjęcia, kiedy zdjęcie jest ok, pokazuje uśmiechniętą twarzyczkę. Dobrze zrobiłaś Emilko – gada tym
uśmiechem i głaszcze. Śmiejemy się z Piotrem. Jest w tych interakcjach jakaś formuła, która powstaje tylko
w relacjach z nim. Intuicyjnie dostrajam się do jego kodu i lekko go winduję w górę. On za tym podąża.
Zmywarka – trzeba przerobić krany z wodą, aby weszła głębiej. Piotr ponownie jedzie do Świedziebni;
montuje, styropianem wciśniętym pod blat unieruchamia zmywarkę. Było jeszcze kilka sekwencji, wszystko
płynne, lekkie, zmierzające bez pudła do ideału, jakim jest moja kuchnia. Od zamysłu dawien dawno, po dzień
dzisiejszy – jej triumfującej urody, rozświetlona mnogością świateł, piękna w każdym calu.
Wieczorem wpada Mira – chce mnie zabrać do siebie. Mam poznać męża córki i małego Grzesia, który
raczkuje i właśnie czółko sobie zdarł. Odmawiam. Jestem głodna, szykuję kolację. Mira nie ukrywa rozczarowania, ale dynamika inicjowanych przeze mnie scenek w nowej kuchni, pokrywa te egotyczne dominanty. Dałam jej moje ostatnie opowiadanie i pokazałam „Vermeera” Szymborskiej. Odczytałam, choć druk
był nieostry i pływały litery w moich nieoszklonych oczach. Później pokazałam kartkę, którą znalazłam
w zbiorku wierszy, a którą fotografowałam rano, ułożoną na stole, na kosmogramie Liduni – jej córki. Tyle
mam ciekawych rzeczy na stole. Ta kartka jest niesamowita – pani Szymborska podarowała ją Tomkowi,
w czasie owej sesji fotograﬁcznej. Jest wykonana przez nią! Trzymała ją w dłoniach, wycinała obrazki
i naklejała na brązowy kartonik. Zatrzymana energia mojej ulubienicy – to duża frajda. Ona takie kolaże kleiła
dawno i widziałam je wydane. Teraz stoi przede mną jeden z nich. Szkoda, że nie mogę wysłać ci tego zdjęcia.
Na brązowym tle widnieją dwie postaci namalowane piórkiem, czarnym atramentem. Ona – młoda kobieta,
nieco zażenowana, delikatna, siedzi na fotelu w sukni z początku ubiegłego wieku. Włosy spięte, faliste,
duży dekolt. On siedzi z boku, jego wzrok pada na jej twarz, wąsik pod nosem, ręce złożone na wysokości
szyi. Cała jego postać i utkwiony wzrok są stanowcze i nieco agresywne. Szymborska dokleiła napis – obłok
wychodzący z jego ust. Na czerwonym tle, białymi literami jest wypisane: „polubisz”. Takie kategoryczne
stwierdzenie. Ot Szymborska!
Jeszcze były spacery – najpierw jeden, ten niezwykły dar od Ducha. Piotr akurat zabierał się do skręcenia
wtyczki od zapalarki gazu. Trzeba ci wiedzieć, że nad wsią dzisiaj wiatr przeganiał ciężkie, czarne chmury.
Były też grzmoty, deszcz spadał znienacka, krótko i rzęsiście. Między skupiskami chmur widać było błękitne
niebo rozświetlone słońcem. Na początku szłam ochoczo do lasu, ale w drodze okazało się, że chmury
skonsolidowały się właśnie tam. Obejrzałam się za siebie. Po drugiej stronie słońce, obłoki pierzaste jak bita
śmietana. Zmieniam kierunek, wracam i na drodze spotykam jadący samochód z Jurewiczami. Zatrzymują się,
opuszczają szybę, uśmiechają się łagodnie. Wybieracie się na przejażdżkę? – pytam. Tak – odpowiada Ania
rozjaśniona uśmiechem – jedziemy do miasteczka, zrobić zakupy, pospacerować. A ty? – Ja szłam do lasu, ale
zobaczyłam, że chmury idą za mną, więc teraz idę w przeciwnym kierunku. Tak sobie jeszcze przez chwile
trwamy w tej słownej igraszce, po czym rozstajemy się łagodnie. Idylla – mówię wam! Poszłam traktem
w dół i przy krzyżu skręciłam w prawo, w kierunku domu Miry. Tuż za nim odkryłam miejsce przypominające
Indie. Drzewo o zwielokrotnionym pniu. Tak jakby drzewo podzieliło się przez podział. To również pamiętam
z Szymborskiej, z wiersza poświęconego Poświatowskiej: podzielona przez podział jak strzykwa. Liściaste
drzewo dające koniom cień. Wyrobiony piach przez końskie kopyta, łysa polana. Niesamowite – wyrzekłam
w zdumionym zachwycie. Stamtąd skierowałam się na wzgórza nasycone zapachem oregano i byłam już
blisko cudu, który miał się niebawem zdarzyć. Minęłam gromadę krów z cielakami. Odpoczywały. Nagle na
mojej drodze pojawiła się klacz. Oderwała się od stada i szła w moją stronę. Nieco zmieszana spojrzałam w jej
kierunku – była wielka, kawowo-mleczna. W jednej chwili coś się we mnie zmieniło i nagle otworzyłam się
47

na to spotkanie. Najpierw skupiłam spojrzenie na jej czole. Tam odnalazłam biała łatkę, w miejscu trzeciego
oka. Był w tym jakiś przekaz energii. Stanęłyśmy naprzeciw i przez chwilę puszczały wszelkie przynaglenia.
Ona była spokojna i ja weszłam w ten stan. Patrzyła na mnie. Łagodnie dotykałam jej głowy i szyi. Po krótkiej
chwili usunęłam się z drogi, dając jej do zrozumienia, że może iść. Ona jednak stała i patrzyła. Zbliżyłam
swoją twarz do jej głowy i trwałyśmy tak przez następną chwilę. Potem opuściła ją i zakręciła gniazdo w wysokiej trawie – tak jakby mówiła: ja tutaj jem trawę. To był Vermeer... W tym natchnionym spokoju odeszłam.
Przeskoczyłam przez ogrodzenie i posuwałam się wzdłuż drogi. Zauważyłam mężczyznę. Pochylał się
i powstawał, wyraźnie czegoś szukał i coś znajdował. Ja, jeszcze w mojej błogości pomyślałam, że zbiera zioła.
Moja intuicja jednak natychmiast temu zaprzeczyła. Facecik trzymał w dłoni skręcony patyczek i wykonywał
jakieś ruchy dziobiące. W tej nierozpoznanej sytuacji zbliżyliśmy się do siebie. Dzień dobry – powiedziałam.
Dzień dobry – odpowiedział jegomość w szarym dresie. Trzymał w dłoni plastikową menzurkę. Zbiera pan
zioła? – zapytałam. Nie – odpowiedział. Właśnie widzę że nie – dodałam. Zbieram owady – odrzekł, jestem
kolekcjonerem owadów”.
ABHAYA MUDRA
W tym miejscu księżyc jest księżycem i kiedy wschodzi, widać wyraźnie jego metaliczne, srebrzyste
światło. W sobotę rozświetlał noc swą tarczą. Pełnia miała dopiero nadejść, ale noc za jego sprawą była jasna. Delikatne obłoki płynęły. Wracałam od mojej gospodyni, z mlekiem w plastikowej butelce. Sunęłam w
kierunku domu. Najpierw brukowanym wąwozem, później wijącą się między pagórkami drogą. Cisza, cisza
dookoła... Zbliżałam się już do mojej posesji; sylwetki domów majaczyły w świetle księżyca. Uwagę moją
zwróciły okna, które wyglądały jakby ktoś pozapalał światła? Wnet okazało się, że odbijające się w nich światło
księżyca, stwarza tą iluzję. W pewnej chwili, na drodze, naprzeciwko mnie zaczęły tańczyć jakieś cienie. Coś
czego przed chwilą na niej nie było, pojawiło się nagle. W jednej chwili usłyszałam tętent końskich kopyt.
Za sylwetkami galopujących zwierząt, było widać niewyraźne sylwetki pędzących ludzi. Obraz zmieniał się
bardzo dynamicznie i błyskawicznie przybliżał. Część koni skręciła na znajdujące się wzdłuż drogi wzgórze,
a kilka pozostałych gnało w moim kierunku. Stanęłam i wyciągnęłam rękę w ich stronę w geście błogosławieństwa.
Cztery końskie łby wyhamowały na mojej dłoni. W tym czasie ludzkie postacie usiłowały skierować tę grupę
we właściwym kierunku. Agnieszka już była na wzgórzu, bardzo dynamicznie i gromko wołając: Do domu!!
(oczywiście pominęłam niecenzurowane słowa, które przy tej okazji padły). Konie nadal stały przy mnie,
a ja zawołałam: Dobry wieczór Agnieszko! – Nie mogę teraz rozmawiać, jestem wykończona – odpowiedziała
właścicielka stada huculskich koni, które stale dają drapaka, w poszukiwaniu lepszych dla siebie pastwisk.
Teraz ja powiedziałam głośno: Ja zatrzymałam konie! Na to ona: Coś tak majaczy, że już nie wiem czy to
człowiek, czy to koń!? – To człowiek, który udaje konia – odpowiedziałam i udałam się w swoją stronę.
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Wyróżnienie
Maria Magdalena Człapińska – godło JANINA

Wizyty domowe

Zatrzymałam się obok starej kamienicy – odrapanej, z resztkami popękanego tynku na ścianach, spod
którego wyzierały czerwone cegły; obok budynku, którego nikt od lat nie remontował. Aby do niego dojść,
trzeba było przejść przez wybrukowane podwórko oddzielające kamienicę od ulicy.
Pchnęłam ciężkie drzwi, które otworzyły się z głośnym skrzypnięciem odsłaniając wnętrze długiego,
mrocznego korytarza. Weszłam. Przez chwilę zastanawiałam się, czy traﬁłam pod właściwy adres, czy to na
pewno tu, bo może pomyliłam numery budynków. W tym momencie drzwi na końcu korytarza otworzyły
się i zobaczyłam małą, chudą kobietę. Była ubrana w szarą, długą spódnicę i w równie szarą, choć w nieco
jaśniejszym odcieniu bluzkę. Obserwowała mnie, gdy szłam ku niej i przywitała na progu uprzejmym gestem
i uśmiechem. Była zadowolona. Weszłyśmy do obszernej kuchni. Przez szeroko otwarte teraz drzwi można
było od razu przejść do pokoju, za którym znajdowało się jeszcze kolejne mieszkanie. W kuchni panował
ogromny nieporządek. Na stole zauważyłam brudne talerze z resztkami pożywienia, które pokryły się już
pleśnią. Odniosłam wrażenie, że nikt nigdy w tej kuchni nie sprzątał. Życie zatrzymało się tutaj przy brudnych
garnkach, talerzach i przy pokrytej pleśnią, cuchnącej żywności. Ludzie, jeśli nawet jacyś ludzie tu żyli – zapomnieli o swym mieszkaniu.
Kobieta zatrzymała się nagle na progu drzwi prowadzących z kuchni do pokoju. Odwróciła się i spojrzała
na mnie.
– Niech pani się nie przerazi – powiedziała i machnęła obiema rękami – pan Józef jest w następnym
pokoju, ale musimy przejść przez ten pokój. Ja jestem obcą osobą – jestem sąsiadką, mieszkam tu obok,
w kamienicy; znałam dobrze żonę pana Józefa. Opiekuję się nim trochę, bo jest już starym, schorowanym
człowiekiem. Od czasu do czasu przyniosę mu coś do zjedzenia, żeby nie umarł z głodu, bo całą jego emeryturę
przepija syn. Taki to jest ten syn – kanalia, nie człowiek. Niech się pani nie przerazi – powtórzyła kobieta
– zajrzała do pokoju – jest! Leży, pijany jak świnia. Przemkniemy tak, żeby nas nie zauważył.
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W pokoju odór alkoholu mieszał się z odorem moczu. Na podłodze leżały porozrzucane części garderoby – brudne i zdarte. Kobieta stawiała stopy tak, aby je ominąć. Kilkakrotnie machnęła ręką.
Pijany mężczyzna leżał na wersalce ustawionej w rogu pokoju, na poplamionej i poszarpanej pościeli.
Był nagi. Spał, a przynajmniej sprawiał wrażenie śpiącego. Jego twarz była nadmiernie zaczerwieniona, prawie sina. Nie obudził się, chociaż wydawało mi się, że próbował otworzyć oczy, gdy przechodziłyśmy przez
pokój, tuż obok wersalki.
Kobieta znów odwróciła się i machnęła ręką, ale zaraz potem pchnęła na wpółoszklone drzwi i weszłyśmy
do następnego pokoju.
Staruszek klęczał na łóżku, nieco pochylony, z dłońmi złożonymi jak do modlitwy. Kiedy stanęłyśmy
przy jego łóżku, przyglądał się nam swymi małymi, niebieskimi oczkami, które były ledwie dostrzegalne spod
obrzękniętych powiek. Przez dłuższą chwilę wpatrywaliśmy się w siebie. Staruszek czekał na jakiś gest z mojej
strony, a może na jakieś słowo. Nie wiedziałam, co począć. Walizeczkę z narzędziami postawiłam na podłodze,
tuż obok łóżka. Staruszek nie odpowiedział na moje „dzień dobry”; może nie dosłyszał. Zauważyłam, że jego
prawa ręka lekko drży, a drżenie to wzmagało się, gdy próbował chwytać rogi małej poduszeczki, na której
klęczał. – Czy chory leczony jest na coś, czy zażywa leki? – zapytałam.
Kobieta podeszła do nocnego stolika i wysunęła szuﬂadę, z której wydobyła garść prawie pustych
opakowań po lekach, i pokazała mi je.
Widzi pan, panie Józeﬁe – zwróciła się teraz do staruszka – powiedziałam, że przyprowadzę panią, no to
przyprowadziłam. Pani na pewno coś poradzi. Dotrzymałam słowa. Była z siebie zadowolona.
Te leki są już zużyte, to teraz pewnie niczego nie zażywa? – zapytałam zerkając na kobietę.
– Panie Józeﬁe, bierze pan jakieś leki teraz? – kobieta pochyliła się i krzyknęła niemal mu do ucha. Staruszek zaprzeczył ruchem głowy. Kobieta nie kryła swego oburzenia.
Powinien cały czas brać leki – stwierdziła i skrzywiła się jakby wypiła sok z cytryny – widzi pani, tak to
jest. To pijane bydlę zabiera ojcu rentę na wódkę, i nic go nie interesuje, także to, że ojciec nie ma grosza na
chleb, ani na lekarstwa; że też nie ma na takiego człowieka kary. Kobieta bezradnie rozłożyła ręce, a później
jeszcze przez chwilę miętosiła w dłoniach puste opakowania po lekach. Staruszek wyprostował się nieco, gdy
zbliżyłam się do jego łóżka, ale nadal klęczał. Wykrzywionym przez reumatyzm palcem wskazał mi złamany
ząb, a właściwie pozostałości po zębie, tkwiące w dziąśle i przysparzające mu cierpienia; kaleczyły język,
którego przednia część pokryta była drobnymi krwawiącymi ranami. Ciało starca zniszczone chorobami
i starością nie przypominało ciała zdrowej, ludzkiej istoty; ale staruszek swój stan przyjmował z pokorą
przywykł do tego, że jego choroby były dlań już od dawna naturalną formą bytowania i chyba nawet nie
pamiętał, że kiedyś było inaczej. Nasze spojrzenia znów spotkały się; i dostrzegłam w jego oczach nadzieję.
Wiedział przecież, że jestem tą osobą, która przyszła tu po to, aby rozwiązać choć jeden z jego problemów
zdrowotnych, aby ulżyć cierpieniu, które teraz nie pozwalało mu normalnie żyć. Inne sprawy zostały na razie
odsunięte na dalszy plan, ale powrócą, gdy już ząb nie będzie mu dokuczał, i znów staną się ważne. Kolejne
dni znów wypełnią się balastem chorób, które od lat go nękają, brakiem leków i niedostatkiem pożywienia.
Staruszek bez słowa sprzeciwu poddawał się wszystkim zabiegom, jakie kolejno wykonywałam w jego
ustach. Nie protestował, a nawet miałam wrażenie, że odetchnął z ulgą gdy usunięty ząb odłożyłam na kawałek
ligniny i włożyłam mu do ust opatrunek tamujący krwawienie.
– Jak to dobrze – kobieta radośnie zakrzyknęła na widok usuniętego zęba – jak to dobrze, panie Józeﬁe,
już po wszystkim, teraz już nic nie będzie pana bolało, dziękujemy pani, dziękujemy serdecznie – kobieta
położyła mi rękę na ramieniu i uśmiechnęła się.
Staruszek sprawiał wrażenie zadowolonego. Nie klęczał już na łóżku, położył się na pościeli, przytulając
głowę do poduszki. Leżał z podkurczonymi nogami. Zabieg był dla niego dużym stresem, ale odzyskiwał
spokój. Patrzył teraz przed siebie, w jeden punkt, nie zwracając już na nas uwagi. Przypominał małe, nieporadne dziecko, którym ktoś się zaopiekował, więc nie czuje już lęku.
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– Może teraz uśnie – powiedziała kobieta – nacierpiał się biedaczek, niech odpoczywa. Przyjdę do
niego później. On wymaga ciągłej opieki, a ja nie mogę bez przerwy zajmować się nim, mam przecież swoją
rodzinę; a ten pijak, sama pani widzi – kobieta znów machnęła ręką. Powoli opuszczałyśmy pokój, w którym
leżał staruszek, odprężony już i bliski zaśnięcia. Kobieta wyprzedziła mnie w drzwiach.
– Pójdę pierwsza – powiedziała – może ta łajza jeszcze śpi i nie zauważy nas. Pijany mężczyzna nie spal
i na nasz widok uniósł głowę znad posłania, a zaraz potem usiadł odrzucając na bok kołdrę, którą był częściowo
przykryty. Kobieta chwyciła mnie za rękę. Byłyśmy przygotowane na atak z jego strony, ale na szczęście,
mężczyzna nie ruszył się z miejsca. Wymachiwał tylko rękoma, jakby chciał chwytać przelatujące tuż nad jego
głową muchy. Pomyślałam, że nie ma dość siły, aby podnieść się z łóżka i nas zaatakować.
Spierdalać gnoje! – krzyknął w naszą stronę, nie przestając wymachiwać rękami – gnoje! – powtórzył.
Bełkotał coś jeszcze pod nosem, jakieś niezrozumiałe słowa. Ale zaraz potem głowa opadła mu na poduszkę
i odwrócił się twarzą do ściany.
Wyszłyśmy na korytarz. Kobieta odetchnęła z ulgą. Zerknęła na mnie i uśmiechnęła się. W półmroku
korytarza widziałam jej twarz niewyraźnie.
Ja tu będę jeszcze musiała wrócić, za jakiś czas, może za godzinę, żeby sprawdzić, jak się czuje pan
Józef.
To proszę uważać na tego pijanego, żeby nie doznała pani krzywdy z jego strony, z takim człowiekiem
to przecież nigdy nic nie wiadomo.
– Do jego obelg już się przyzwyczaiłam, nie zwracam na to uwagi – stwierdziła – a ręki on na mnie nie
podniesie, bo mam męża i syna, którzy zawsze staną w mojej obronie; i właśnie ich on obawia się najbardziej.
W przeciwnym razie nie mogłabym tutaj tak swobodnie przychodzić do pana Józefa; a zaglądam, bo mi go tak
zwyczajnie żal; że też na taką kanalię nie ma kary – powiedziała kobieta i machnęła ręką. Wyszłyśmy przed
budynek. Niebo było szare i przesuwały się po nim ciemne, niemal granatowe chmury, a lekki podmuch wiatru
przyniósł zapach wilgoci. Nie padało, ale zanosiło się na deszcz.
– Jeszcze raz dziękuję pani – powiedziała kobieta – do widzenia. Do widzenia – odpowiedziałam. Kobieta
podreptała w stronę niewielkiego budynku po drugiej stronie podwórka; zanim zniknęła za dużymi częściowo
oszklonymi drzwiami, odwróciła się gwałtownie i spojrzała w moją stronę.
Zostałam sama na dużym podwórku, na którym niemal wszędzie leżały porozrzucane strzępy starych
gazet i kawałki szkła z rozbitych butelek. Na piętrze budynku, do którego przed chwilą weszła kobieta, ktoś
rozwiesił na balkonie pranie; a z następnego balkonu zwisał jakiś kwiat, a właściwie coś co z niego pozostało
– dwie suche łodygi, o które już od dawna nikt nie dbał. „A przecież mogłoby tutaj być inaczej” – pomyślałam
stąpając ostrożnie po nierównym bruku. Zanim znalazłam się znów na ulicy, spojrzałam jeszcze raz na
kamienicę i na podwórko. „Mogłoby być inaczej, gdyby tylko ludzie mieszkający tutaj chcieli coś zmienić
w swoim otoczeniu. Wystarczy naprawić tynki, pomalować ściany, naprawić drzwi i okna, wyrównać bruk
na podwórku; i posadzić kwiaty wokół budynku – to tak niewiele, ale trzeba chcieć. Aby zmieniać otoczenie,
człowiek powinien najpierw odmienić siebie. A ci ludzie zagubili się gdzieś w swym życiu i nie są w stanie
dokonać żadnych zmian: ani w sobie, ani wokół siebie. To zastanawiające, że brzydota zawsze towarzyszy
upadkowi. Takie życie jest złym życiem. A zło, gdy dominuje, niszczy wszystko to, co znajdzie się akurat
w jego pobliżu, jak żywioł. A nade wszystko niszczy dobro, piękno i odczuwanie radości z samego faktu, że
jest się żywym człowiekiem. Tacy ludzie nie wyobrażają sobie, że można żyć inaczej i dlatego nie znajdują
w sobie potrzeby odmiany. A przecież, gdy nawet jeden dzień przeżyjemy w sposób niegodny – jest on stracony i nie można go odzyskać, nie można przeżyć jeszcze raz, to niemożliwe. Czas nas ponagla, i wciąż chcąc
nie chcąc kroczymy ku następnym dniom. Nie mamy wyboru, kiedy na końcu naszej drogi, staniemy na
krawędzi życia. Wówczas nie ma odwrotu.
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Aleksandra Hajdo – godło ANIOŁEK 87

Życie numer 2

Jakbym spotkała Boga, zadałabym mu dwa pytania. Po pierwsze: „Skąd naprawdę się wzięliśmy?”,
„Jak powstaliśmy?”. Bo to co Darwin twierdził – to wiem. A to co Ty Boże zrobiłeś – też wiem. Ale… jak było
naprawdę? A po drugie jak to jest zniknąć z tego świata. Umrzeć. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.
Śmierć. To jedyna rzecz, nad którą ludzkość nie ma kontroli. W dzisiejszych czasach technologia jest tak
zaawansowana, że przeszczepy, różnego rodzaju skomplikowane operacje są codziennością. W poprzednim
stuleciu większość z tych rzeczy była nie do osiągnięcia. OK. Wydłużamy życia o miliardy sekund. Ale nigdy
nie będziemy nieśmiertelni. Zawsze jak się wchodzi na scenę, odegra swą rolę, to trzeba z niej zejść. Ale
zacznę od początku. Mam na imię Zośka. Mam 16 lat. Chodzę do 1 klasy liceum, jak nie chcę to nie chodzę.
Mam mamę i tatę. Jestem jedynaczką. Z pozoru taka zwykła, tradycyjna rodzina.
Moim jedynym obowiązkiem w domu jest przynoszenie dobrych ocen. Zawsze dobrze się uczyłam.
Nigdy nie miałam z tym problemów. Odkąd sięgam pamięcią, chodziłam na zajęcia pozaszkolne: francuski,
angielski, szkoła muzyczna, pływanie, jak nie pływanie to tenis. Trochę się to zmieniło odkąd jestem w liceum.
Musiałam zdecydować czemu poświęcić mam czas. Postawiłam więc na muzykę i języki. W LO trzeba się
więcej uczyć niż w gimnazjum. Tym bardziej, że za trzy lata mam zdecydować co pocznę ze swoim życiem.
Studia, praca, rodzina. Na razie jest to dla mnie abstrakcja. Moje życie wygląda tak jak każdego nastolatka.
W domu nieustanne kłótnie, wszyscy się czegoś czepiają. Zośka wyjdź z psem, Zośka posprzątaj, Zośka zrób
tamto, Zośka Zośka Zośka!!! Ludzie dajcie mi święty spokój. Wtedy ja biorę głęboki wdech, zamykam oczy
i przenoszę się w krainę marzeń, a potem wydech… i już wracam do normalności. Też tak macie? Ciekawe,
a może tak właśnie jest po śmierci, że wszyscy znajdujemy się w krainie, w której każdy najmniejszy element
wydaje nam się cudem świata. To by było piękne. Tylko chciałabym w tej krainie być młoda, nie stara. Czy to
znaczy, że trzeba umrzeć młodo? Wróćmy jednak do sprawy rodziców. Naprawdę, dzisiaj mam ich serdecznie
dość. Kłócą się cały dzień, nie mogę nawet wyjść ze swojego pokoju, bo i mnie się oberwie. Biorę więc mp3
włączam muzykę i odpływam.
Mam koleżanki, przyjaciółkami ich nazwać nie mogę. Odstaję od reszty. Nie piję, nie palę, nie ćpam,
czyli według nich jestem nienormalna. Szkoda mi mego mózgu. Tak, może to się wam wydaje śmieszne, ale
uroda, chudość to wszystko przemija, a to co mam w głowie zostanie na całe życie – moje krótkie życie.
W klasie podział na grupy: kujony (powiedzmy że i ja się tu zaliczam), pięknisie – to co w trawie
celebrities piszczy, czyli najmodniejszy kolor paznokci, fryzura, kto z kim, kiedy, gdzie, dlaczego. Olewusy
– wszystko im jedno, raz się zjawiają na lekcjach raz nie, po prostu wszystko i wszystkich olewają. Ostatnia
grupa niewidzialni – w sumie to część osób nie wie nawet o ich bycie na kuli ziemskiej, nie wspominając
o znajomości imion. Niby są, a w sumie to ich nie ma…
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Każdy dzień wygląda tak samo: pobudka 6:30, śniadanie, droga do szkoły, zajęcia pozaszkolne. Tak
moje życie będzie wyglądać przez najbliższe kilka lat. Monotonia – tak wiem. Hmmm, a co by było jakbym
zniknęła. Cały czas dręczy mnie to pytanie. Skoro nadejścia śmierci nie mogę zatrzymać, to może mogę ją
przyspieszyć? I tu się zaczyna moja historia. Około trzech lat temu jako pulchniutka dziewczynka, nie będąca
akceptowana przez środowisko w którym się obracałam postanowiłam to zmienić. Zaczęłam się odchudzać.
Lat trzynaście, rozumek Kubusia Puchatka. Będąc perfekcjonistką, chciałam się pozbyć tego sadła jak najszybciej. Dieta 500 kalorii, dwie godziny sportu dziennie. I gotowe. Po dwóch miesiącach tortur swego ciała
ﬁgura modelki została osiągnięta. Moje życie zmieniło się o 360 stopni. Chłopcy nagle zaczęli mnie zauważać,
koleżanki przypomniały sobie by zaprosić mnie na urodzinowe przyjęcia, mój telefon komórkowy dzwonił
kilka razy dziennie, już nie miałam na sobie pelerynki niewidki. Jednak ja się nie zmieniłam. Chudłam… Nie
chciałam by mój wysiłek i czas poświęcony w zdobywaniu pięknej ﬁgury poszedł na marne. Ale sytuacja
stała się niebezpieczna (dla mego nowego ciała). Wszyscy zaczęli wpychać mi jedzenie do buzi. A ja nie
mogłam. Kanapki do szkoły wyrzucałam, albo oddawałam kolegom. Rodzicom mówiłam, że obiad zjadłam
w szkole. Koleżankom z kolei, że nie pójdę z nimi na obiad, bo mam go w domu… Wpadłam na genialny
pomysł. Skoro chcą bym to wszystko jadła, to będę, ale od razu się tego pozbędę… I tak znalazłam najlepszą
przyjaciółkę na świecie.
Panią B. Bulimię. Na oczach wszystkich jadłam, poza tym nie chciałam dawać mamie problemu do
zmartwień. Jadłam więc, chwilę odczekałam. Szłam po cichu do łazienki i wymiotowałam. Wymiotowałam
po kilka razy dziennie. Czułam się okropnie jak jadłam, a klęcząc nad kiblem wyrzucałam wszystkie swoje
smutki i zjedzone kalorie. Potem, nadchodził żal do siebie, ale mijał, wraz z następnym napadem obżarstwa.
Tak więc Szanowni Panie i Panowie to moja przyjaciółka Pani B. Pani B jest cudowna. Jest ze mną zawsze.
Gdy wstaję, gdy idę spać, w szkole i w domu, gdy ćwiczę czy odpoczywam, gdy jem – wtedy daje najbardziej
znać o sobie. Pani B. będzie ze mną do końca życia. Chociaż pojawiła się dopiero trzy lata temu w moim
życiu, chcę być jej wierna. Nigdy o niej nie zapomnę, nawet gdybym chciała. Dla niej liczy się tylko jedno, by
oddać wszystko z powrotem to co dotknęło moich ust. Czyż to nie jest idiotyczne? Najpierw nic nie jadłam,
teraz zjadam cała lodówkę. Nie wiem, co jest lepsze. Wiem jedno, od trzech lat noszę ten sam rozmiar ubrań 36
i moim celem życiowym jest jego utrzymanie. Nikt o tym nie wie, i nikt mnie o nic nie podejrzewa. Koleżanki
zazdroszczą. Zośka jeju jak ty możesz tyle jeść i tak wyglądać. Ja też chcę! Wtedy ja sobie myślę, ej laska weź
rusz dupsko i idź pobiegaj. A w domu nic. Żadnych podejrzeń.
Pani B. będzie ze mną do końca życia. Przynajmniej ktoś będzie mi wierny aż do śmierci. Poza tym
pomaga mi się do niej przybliżyć. Pewnego dnia surfując po internecie, natknęłam się na stronę o samobójstwach. Ciekawa byłam, co popycha ludzi, by się zabić. Przyczyny były róże. Złamane serce, problemy rodzinne,
nie bycie idealnym, brak pomysłu na życie, ciekawość. Mnie też to ciekawi, czy to znaczy, że już od razu
mam się zabić? Nie teraz. A duchy? A może po śmierci krążymy po ziemi jako duchy. To by było coś ekstra.
Móc przechodzić przez ściany. AAAA wyobraźcie to sobie!!! Ciekawe czy duch tyje, jak je za dużo? Może
w ogóle nie je, bo po co. Kurczę muszę to sprawdzić. Ale jak. Nie wiem, jak bym się zabiła. Chyba szybko
i bezboleśnie. Czego byłoby mi szkoda po śmierci? Niczego. Nie przywiązuję się do rzeczy materialnych,
a emocje są kwestią danej chwili. Ciągle się zmieniają. Raz jest dobrze, raz źle. Chciałabym być cały czas
szczęśliwa.
Mamy dwa najważniejsze organy w naszym ciele – mózg i serce. Mózg, w niego trzeba inwestować
całe życie, rozwijać, bo to on pozwala nam iść naprzód. Serce, a serce… pompuje krew, odżywia całe nasze
ciało. Ale też dzięki niemu podejmujemy decyzje, dla których mózg mówi NIE.
Jestem już zmęczona. Ciągła walka między mózgiem a sercem, jedno mówi tak drugie nie.
W szuﬂadzie mamy są tabletki nasenne i przeciwdepresyjne. A w barku jest butelka wódki. Dobre
połączenie, no nie? Czytałam, czym grozi spożycie jednoczesne w nadmiarze jednego i drugiego. Ale chce
już uspokoić moje serce i mózg. Śmierć mózgowa i zatrzymanie krążenia. Zgon. Nie wiem czy dam radę
nic mnie nie powstrzymuje. Zatem idę. Biorę tabletki i wódkę. Boże, fuj okropna ta wódka. Tabletek 30. Pół
szklanki wódki. Recepta na szczęście. Dziękuję. Idę zgasić światło i poczekam na krainę marzeń. Będę w niej
przynajmniej młoda. Już muszę zejść z tej sceny. Czas na mnie. Dziękuję.
Zośka
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Wyróżnienie
Andrzej Chodacki – godło ANDRZEJCH1970

Bóg widzi

Profesor Dawkins siedział zadowolony w futurystycznym fotelu rozświetlonego mocno telewizyjnego
studia. Ostatnie poprawki krawata, puder na spocone czoło sypany delikatnie przez uroczą charakteryzatorkę.
Naukowiec zgadzał się na każdym kroku z opinią, że Polki są piękne, zwłaszcza kiedy spędzi się sporo czasu
na wyspach, gdzie wzorem piękności jest królowa matka.
– Może tej nocy poznam bliżej którąś z nich? – zastanawiał się mimochodem zerkając w zachęcające
krągłości biustu kobiety pochylającej się nad jego twarzą. Charakteryzatorka spojrzała na niego raz jeszcze
i uśmiechnęła się, odrobinę bardziej, niż służbowo.
Pozostało jeszcze dziesięć minut do wejścia na antenę. Redaktor prowadzący rzucał w stronę profesora
spojrzenia pełne podziwu. Nic dziwnego. Richard Dawkins był przecież znanym na całym świecie biologiem
z Oxfordu, który postanowił udowodnić, że Boga nie ma. Dziś osobiście będzie mógł przedstawić swoje
poglądy i zetrzeć się z przedstawicielem polskiego Kościoła. Dla redaktora komercyjnej telewizji poprowadzić
taki program to prawdziwa gratka. Zwłaszcza, że po stronie obrońców Boga Kościół wystawił tylko jednego,
nikomu nie znanego zawodnika. Decyzja ta od początku przeważała szalę zwycięstwa w dyskusji na stronę
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inteligentnego naukowca, a że redaktor był niepraktykujący, więc nawet się ucieszył. Profesor pozostawał
jednak odrobinę zdziwiony. Spodziewał się całego studia purpuratów o skostniałych poglądach sprzed stu lat,
a tu jeden, niepozorny ksiądz, i do tego blady.
– Czyżby tylko na tyle było stać polski Kościół? – zastanawiał się w myśli Dawkins, przywołując
w pamięci kilka wydarzeń poprzedzających dzisiejszą dyskusję. Najpierw poseł, przewodniczący antyklerykalnej partii tego, jak mówiono, chrześcijańskiego kraju, zaprasza go do Polski na prezentację światowego
bestselleru – książki pod tytułem „Bóg urojony”. Potem tłumy ludzi witają go wszędzie, po raz kolejny
stawiając pod znakiem zapytania przekonanie, że przyjechał do narodu ludzi wierzących w Boga. Teraz
naprzeciwko siedzi zwykły ksiądz ubrany w czarny garnitur, bez ozdób, purpury, złota na piersi. I do tego
wygląda, jakby zaraz miał zwymiotować.
– Czy ksiądz dobrze się czuje? – zapytał redaktor po angielsku, by nie wprowadzać w zakłopotanie
siedzącego obok Dawkinsa.
– Dobrze – odpowiedział słabym głosem kapłan – możemy zaczynać.
Wyszczekany redaktor z bujną, świecącą się od żelu fryzurą przywołał na twarz maskę z najlepszym
swoim uśmiechem i zaczął godowy taniec.
– Szanowni państwo, dziś w studiu programu „Debata Miesiąca” gościmy znanego biologa, profesora
Richarda Dawkinsa, który napisał światowy bestseller, książkę pod tytułem „Bóg urojony”.
Tu chwila przerwy dla zdawkowego ukłonu Dawkinsa w kierunku kamer, które ostatnio tak go pokochały.
Profesor poprawił sobie krawat i słuchawkę w uchu, stwierdzając z satysfakcją, że jego osobisty tłumacz
nadąża bez problemów za potokiem słów płynących z ust prowadzącego. A ten szalał.
– Po drugiej stronie stołu, chciałoby się powiedzieć, w drugim narożniku – tu redaktor przerwał na
chwilę, błyskając fortepianem porcelanowych zębów, bezwstydnie równych i nienagannie białych – ksiądz
doktor Jacek Guzik ze stowarzyszenia katolickiego Odnowa w Duchu Świętym.
Znów moment przerwy, ksiądz lekko skłonił głową, coraz trudniej było mu ukryć wewnętrzne cierpienie.
– Temat dzisiejszej rozmowy w naszym studio, to pytanie „Czy Bóg naprawdę istnieje?” – redaktor
zwrócił się do Dawkinsa i po angielsku kontynuował – W swojej książce, panie profesorze przedstawił pan
sporo naukowych argumentów przeczących istnieniu Boga.
– Właściwie, to nie ma żadnych naukowych dowodów, że Bóg istnieje, więc nie musiałem się mocno
wysilać – odparł zadowolony z siebie naukowiec, składając palce w symbol „wiem wszystko”.
– Zarzuca się panu sympatyzowanie z teoriami markiza de Sade i Karola Marksa, którzy zgodnie twierdzili, że Bóg jest urojoną chimerą.
– Ale przyzna pan, panie redaktorze, że wymienieni przez pana myśliciele mieli na pewno ciekawe
życie – profesor był w doskonałym nastroju, uśmiechając się znacząco do stojącej za rzędem kamer atrakcyjnej charakteryzatorki. W głowie miał już plan zaproszenia jej na kolację zakończoną w hotelowym pokoju.
Jego rozpustne rozmyślania przerwał jednak redaktor, który zwrócił się tym razem do oponenta z ramienia
Kościoła.
– Ostre słowa na poparcie tej odważnej tezy. Nie sądzi ksiądz, że promowanie takiej książki w katolickim
kraju to dość kontrowersyjne przedsięwzięcie?
– Harlekiny też mają swoich autorów, też czytane są przez tysiące niegodzących się z rzeczywistością,
znudzonych ludzi, ale to nie powód, by robić szum wokół tego typu szmatławców – oznajmił kapłan, starając
się, by zabrzmiało to spokojnie.
– Ale tu sprawa nie dotyczy mdłych romansideł, ale istoty Boga, jego być, albo nie być! – redaktor
uderzył w patetyczny ton, chcąc zrobić większe wrażenie.
– Raczy pan żartować, panie redaktorze. Czy uważa pan, że nudne publikacje wątpliwe pod względem
merytorycznym zachwieją pozycją Pana wszechświata? – ksiądz uśmiechnął się krzywo. Po chwili przerwy,
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w czasie której profesor usłyszał w słuchawce tłumaczenie wypowiedzianych przez księdza słów, nastąpiła
szybka riposta naukowca.
– Dziękuję za recenzję, ale jak sądzę, nie jest pan specjalistą literaturoznawstwa?
Kapłan znał jednak doskonale angielski, więc szybko odpowiedział:
– Każdy przeciętnie inteligentny człowiek odróżni prawdziwą literaturę od populistycznych prób zwrócenia
na siebie uwagi, a w Polsce do kapłana należy zwracać się ksiądz a nie pan – konﬂikt między stronami przybierał na
sile, po przetłumaczeniu kolejnego zdania kapłana profesor zaczął robić się czerwony. Ksiądz tymczasem wyglądał
znacznie lepiej i zdawało się, że zbiera siły na kolejną dosadną krytykę.
– Oczywiście, jak wiemy, książka ma wielu zwolenników i przeciwników, trudno się dziwić, że ksiądz
staje po stronie tych drugich – redaktor próbował studzić atmosferę – ale należy też wysłuchać tego, co ma
do powiedzenia autor i tysiące ludzi, którzy okrzyknęli książkę bestsellerem. A więc, panie profesorze, jakie
argumenty przeciwko Bogu przedstawił pan w swojej książce?
– Chciałoby się rzec, napastliwa postawa Kościoła katolickiego broniącego swoich interesów mogłaby
być jednym z nich – Dawkins spojrzał znacząco na księdza, odzyskując równowagę – ale przejdźmy do
konkretów. Ja nie będę się tu zatrzymywał nad teorią ewolucji, lub pytaniami, kto stworzył Boga, skoro ten
jest wszechmocny i przedwieczny? Zapytam wprost k s i ę d z a, jeśli Bóg istnieje, to dlaczego nie zamknie mi
teraz ust, dlaczego pozwala, bym go obrażał przed milionami widzów, dlaczego pozwala na wojny, czystki etniczne, handel niewolnikami i tym podobne, dlaczego?! – ostatnie słowa wybrzmiewały jak uderzenia pięścią
w stół.
Zapadła chwila ciszy, którą już chciał wypełnić aktywny, choć odrobinę zbity z tropu przebiegiem dyskusji redaktor, gdy ksiądz odezwał się znowu.
– Opowiadanie ateiście o Bogu, to jak tłumaczenie ślepemu kolorów tęczy, a Stalin, Hitler czy królowa
Wiktoria Hanowerska byli przecież wyznawcami pana teorii i przyczyną wspomnianych przez pana patologii.
Dołączenie królowej angielskiej do grona słynnych oprawców nie zrobiło na Dawkinsie zbytniego
wrażenia. Widać zmienia się sposób postrzegania historii, także wśród Anglików.
– To może i mnie pan dołączy do tej listy, a może od razu spalić mnie na stosie? – biolog celowo wiercił,
jak kijem w mrowisku – choć bycie wymienianym obok królowej Wiktorii wydaje mi się być interesujące.
Redaktor kręcił się w fotelu, bo pomimo charyzmatycznego prowadzenia wszystkich poprzednich programów, ta dyskusja wyraźnie wymykała mu się spod kontroli.
– Może wysłuchamy w takim razie opinii oglądających nas telewidzów – zaproponował chwilowy
rozejm – na naszej stronie internetowej do dyskusji przyłączyło się kilka tysięcy osób, wyłoniliśmy kilka
ciekawych wypowiedzi, jak choćby:
„Jak Boga nie ma, to chwała Bogu, ale jak Bóg jest, to broń nas Panie Boże” – tak żartobliwie komentuje
widz z Warszawy, a inny dodaje:
„Ja to myślę, że Boga wymyślił kler, by mamić prostaczków wizją raju i kosić kasę od naiwnych”.
– Są też wpisy z Torunia, sporo modlitw i propozycje rekolekcji dla profesora – redaktor uśmiechnął się
znacząco.
– Proszę zapytać profesora, dlaczego zabił tego psa w dzieciństwie? – ksiądz niespodziewanie przeczytał
głośno po angielsku tekst widoczny na ekranie.
Dawkins nagle spoważniał i zamilkł wpatrzony z niepokojem w monitor stojący przed nim.
– To chyba jakaś pomyłka – redaktor uśmiechał się głupkowato, ale kiedy spojrzał na profesora, uśmiech
zniknął z jego twarzy. Twarz naukowca była purpurowa i spocona.
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– Wrócimy do dyskusji po chwili reklamy – rzucił energicznie gospodarz programu i upewniwszy się, że
kamery przestają śledzić jego ruchy, podniósł się, by podejść do profesora. W studio zrobiło się zamieszanie.
Ktoś podszedł, nalewając honorowemu gościowi wody, inny wzywał pomoc medyczną, charakteryzatorka
wachlowała zmagającego się z krawatem naukowca papierową teczką. Tymczasem na ekranie komputera
pojawił się kolejny tajemniczy tekst.
– „Dlaczego zabił tego psa, wypruł mu wnętrzności z potem powiesił na moście w Nunnington!?” – znów
głośno przeczytał ksiądz – naprawdę pan to zrobił? – tu dodał jakby od siebie niedowierzając.
– Ale jak... kto...? – bełkotał Dawkins trzymając się za klatkę piersiową.
– Tak mówi Bóg, panie profesorze! – wybrzmiały mocno kolejne słowa czytane z ekranu przez księdza,
zanim nie przerwano internetowej dyskusji. Monitory zgasły, do studnia wjechał zespół ratownictwa medycznego, po reklamach puszczono nagrany parę dni wcześniej materiał. Dawkins dyskretnie wyjechał ze
studia na wózku i wsiadł do karetki, w której, by nie wabić fotoreporterów, wyłączono sygnały świetlne.
Kiedy karetka dotarła do izby przyjęć szpitala, ten, zaraz po wyjściu z samochodu kategorycznie odmówił
jakichkolwiek procedur diagnostycznych. Kazał szybko wieść się na lotnisko. Lekarze i pielęgniarki Szpitala
im. Dzieciątka Jezus zupełnie nie rozumieli zachowania angielskiego biologa. Dawno nie widzieli tak wystraszonego pacjenta.
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