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– Nie wyobrażam sobie siebie stojącej na scenie i czytającej swo-
je wiersze, są takie osobiste – skarży się jedna z laureatek obecnego 
konkursu.

– A jakie powinny być – odrealnione, nierzeczywiste, wykreowa-
ne, moralne? 

Poezja nie może być tylko sztuką słowa, nie może być zabawą 
z myszką na klawiaturze komputera. To przechodzenie przez ziemskie 
„piekło” pozwala nam na magię emocji i magię słowa – do zatarcia 
granicy między rzeczywistością a urojeniem włącznie. 

Proza faktów bez odrobiny wyobraźni autora, jest jak tabliczka 
mnożenia – do nauczenia. A przecież musi w czytelniku wzbudzić 
emocje. Spotkać się w połowie drogi bodaj z jednym czytelnikiem, to 
marzenie każdego autora i przeświadczenie, iż to, że „musimy” pisać, 
nie czyni nas odmieńcami.

Ciemność i światło, tytuł zaczerpnięty z nagrodzonego wiersza, 
nosi antologia tegorocznego konkursu. Ciemność, światło – zmierz – 
granica pomiędzy nocą a dniem, jawą a snem, albo zwyczajnie – dobry, 
wzruszający wiersz. W tej antologii takiej poezji nie zabraknie. Miłej 
lektury.

majka Maria Żywicka-Luckner



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKO-PROZATORSKIEGO

 „PULS SŁOWA” dla lekarzy i lekarzy dentystów

Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2013 r. Jury IV 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 Majka – sekretarz
po zapoznaniu się z 175 utworami poetyckimi i 22 utworami prozatorskimi postanowiło przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia:
w poezjiw poezji
I nagroda – Renata Paliga z Gorzowa Wielkopolskiego – godło Adelajda
II nagroda – Piotr Piątek z Kołobrzegu – godło Doctor Dolittle
III nagroda ex aequo –  III nagroda ex aequo –  III nagroda ex aequo – Waldemar Hładki z Krakowa – godło Moai
                                     Irena Senderek z Ostrowca Świętokrzyskiego – godło Aneri72
wyróżnienia:
Zbigniew A. Łobodziński z Warszawy – godło Kontestator
Maria Maślińska z Warszawy – godło Wiśnia
Katarzyna Szewczyk z Białegostoku – godło Późna godzina
Sławomir Białek z Piekoszowa – godło Sławomir Białek z Piekoszowa – godło Sławomir Białek Antares
Mieczysław Śmiałek z Warszawy – godło Daniel
Ewa Rudnicka z Warszawy – godło Słonecznica
Krzysztof Bielski z Płocka – godło Bellack12
Piotr Edward Gołębski z Warszawy  – godło Nati
Joanna Lisowska z Ełku – godło Udar
Grzegorz Dziekan z Radomia – godło Gmmd
Bolesław Sawicki z Łowicza – godło Kangurek – wyróżnienie za wierszKangurek – wyróżnienie za wierszKangurek  Ciemność i Światło
Stefan Trzos z Łodzi – godło Wściekły układ1– wyróżnienie za wiersz Pamięci François Villona
wyróżnienia za satyryczne ujęcie tematu:
Barbara Szeffer z Łodzi – godło Ergo
Waldemar  Pyka z Popielowa – godło Agnieszka
Włodzimierz Buschke ze Słupska – godło Orto
w proziew prozie
I nagroda – Magdalena Tyszkiewicz z Gdyni – godło Mewa
II nagroda –  Włodzimierz Zakrzewski z Sopotu – godło Konsekwencje
III nagroda –  Maciej Andrzej Zarębski z Zagnańska – godło Kruk
wyróżnienia: 
Renata Paliga z Gorzowa Wielkopolskiego – godło Latawiec
Emilia Kwiatkowska z Górzna – godło Ananda
Stefan Trzos z Łodzi – godło – Wściekły układ2
Kamil Chorążka z Warszawy – godło Rzeka
wyróżnienia za temat:
Sylwester Milczarek z Sylwester Milczarek z Sylwester Milczarek Gzina – godło Sylwio
Andrzej Chodacki z Parczewa – godło Góral
Jury składa podziękowania Naczelnej Izbie Lekarskiej, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, 
Dyrekcji SZPZLO Warszawa Praga-Północ za umożliwienie organizacji IV Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetycko-Prozatorskiego „Puls słowa”.

Przewodniczący Jury  
Zdzisław Tadeusz Łączkowski



POEZJA
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Kantata

oddech nie boli już
(nie oddycham)
miłość  nie boli już
(nie miłuję)

staję się słowami z kamienia

przetrwam

Renata Paliga  –  godło ADELAJDA

I nagroda I nagroda 

Dzień normalny

otwieram okno i wpuszczam kota
wracam do łóżka na jedno zanurzenie w  kołdrze pachnącej snami
później wstaję
ubieram się  myję jem
jadę do pracy
każde  otwieranie  drzwi traktuję  z nadzieją
świadomie odrzucam połączenia od ciebie
później patrzę w ścianę w ramach należącej się przerwy

już nie unoszę się nad  ziemią

wracam do życia
staję się  ziemianką o ziemistym przyziemnym spojrzeniu
ale to podobno  zdrowsze  niż  szaleństwo z miłości

już tylko tęsknię
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TangoTangoT

tańczę tango
sama ze sobą 
nie wspominam już
drżysz we mnie
krzyczysz we mnie
a ja dłonie wyciągam

tańczę tango 
obejmuję ramionami 
zażynającą tęsknotę
i wyobrażenie twojego ciała
wbijam sztylety w sinych warg kwiaty

palczaste skrzydła
układam w  wachlarze
niesiona krzykiem ciała tańczę
drżysz we mnie
krzyczysz we mnie

krew rozmazuję na  twarzy
zamiast róży w ustach
szeleści między zębami 
czerwona
słowa pełne żalu duszę 
wpycham skowyt tam  skąd przyszedł

teatrum tango

Adelajda 2013

pisze o sobie jak  o  innej  kobiecie
ona to  ona  tamto
takie małe oszustwo
albo chowa się  pod  nickiem w formie uniseks

pisze  cynicznie wulgarnie
to kręci świat układaczy wierszy

nie ma już proszę ja ciebie zrozumienia
dla  owieczek pasterek motylków
i umierania  z niespełnionej miłości
serce nie pęka od  chwili wykonania pierwszego przeszczepu

seks jest ogólnodostępny
każdy  z każdym i  dla każdego
nowatorstwo poetyckiej  formy  ma  posmak ekshibicjonizmu

tylko wieczorami 
przez  rozmazany makijaż
wypatruje i wabi 
anioły od miłości
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II nagrodaII nagroda
Piotr Piątek  –  godło Piotr Piątek  –  godło Piotr Piątek DOCTOR DOLITTLE

PSIA   PRZESTRZEŃ

przestrzeń nie podbiega jak pies na komendę
jest w niej mnóstwo niedopasowanych szczegółów co odkładamy na bok
są w niej staczające się górskie lawiny zabierające wszystko co miało pozostać

przestrzeń porusza całym moim życiem gdziekolwiek się zatrzymam
wykrzywia schody na drugie piętro zapomina stworzyć parter 
na jednym korytarzu jarzeniowe światło gryzie w oczy dalej jest ciemna przerwa

przestrzeń zakopuje nasze ciała w ziemi same głowy wymyślają fotosyntezę
korzenie nóg odnajdują wodę na umeblowanej pustyni mieszkań
w mojej łazience krople ołowiu i cyny rysują po zlewie mistrzowskie obrazy

zawiązuję parcianą obrożę na szyi zbieżnej perspektywy
przestrzeń szczeka protestując chce biegać samopas sikając na klombach
i na trawnikach sąsiadów
przestrzeń cicho skomle gdy uderzam smyczą po włochatym horyzoncie
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ŚLAD    MOTYLA

wieczorem przytulam się do ciepłych pleców żony 
z natrętną myślą że kiedyś nie będę mógł tego robić

dotykam śladu motyla między łopatkami
utrwalam zachwyt

nić kształtu pod kołdrą nawijam na palce

wiem że rano znów poparzę sobie kawą usta
by znieczulić je na upływający czas

OKNA

okna oswajają nas
w nich potrafi my dostrzec  brak horyzontu
lub jego nadmiar

proste rzeczy
którym zazdrościmy prostej egzystencji
tworzą krajobraz raju

bezpieczni za własną szybą
nic nie czujemy pytając o kierunek
i nie wątpimy błądząc w miejscu

przed moim blokiem zleciał anioł
o znanej mi twarzy sąsiada
połamane skrzydła zbieraliśmy w ciszy

z mojego okna widziałem jak mrugnął do mnie
wbijając się w chodnik
którym każdego ranka idę do sklepu po chleb

za mało rozmawialiśmy o niczym
za mało zatrzymywaliśmy się na papierosa
by powdychać czas

okna oswajają nas
tam gdzie burzowe chmury budują zarys strachu
linie błyskawic i fragmenty marzeń malują anioła

miliony szeptanych życzeń
obciążają skrzydła
podczas lotu
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Perito  Moreno

ktoś zostawił
żywe łoże fakira
w skalnym korycie
lodowe gwoździe
nasycone azurem
przytępiają ostrza
pod ciężarem czasu
światło poranione zastrugami
drży w bolesnym bezruchu
wyciąga ręce
do odważnych kwiatów
w amfi teatrze cudu
milcząca cisza
rodzi pękający krzyk
lodowej bryły
kolejny Tytanic
tonie w zmarzniętej wodzie 

         Argentyna, Lodowiec Perito Moreno, 2011           
                

III nagroda III nagroda ex aequo
Waldemar Hładki  –  godło MOAI
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Laguna  Verde

drzemiąca góra
rdzewieje sędziwym zboczem
zielone oko
szlachetnego kamienia
spogląda w diamentowe okruchy
chwyta w siatkę na motyle
blednące obłoki
niebo najbardziej niebieskie
przykrywa płynny szmaragd
samotnego jeziora
zagubiona pustka
odwiedza kamienne pachetas
odczytuje zostawione marzenia
  
                               

         Laguna Verde, 
Andy Boliwijskie, 2011

MEDYNA

pudrowane obrusy
pląsają na wietrze
w rytmie gwarnej medyny
gościnny ramadan
zaprasza wytrwałych
na wieczorny posiłek
cichnie muzyka orientu
za skrajem zdziwienia
w ogrodach Sewilli
kwiaty spływają
kamiennym murem
wypełzają w nieznane
z piaskowych donic
w teatrze kolumn
spiętych łukiem Omajadów
wyblakła fotografi a
opowiada sepią
niemą historię
w zapomnianym zaułku
przemyka cisza
słodkim dymem
rozpalonej sziszy

Hammamed, Tunezja 15.08.2012 r.
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III nagroda III nagroda ex aequo
Irena Senderek  –  godło ANERI72

(za Haliną Poświatowską)

jestem Julią
dojrzałam 
mam lat 35

po prostu
wyszłam za mego Romeo
i urodziłam mu
dwójkę dzieci
mamy dom z ogródkiem i psa

jesteśmy bardzo
szczęśliwi
prawda?
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* * *

staje sama 
do walki
ze stadem demonów
codziennie
od początku
rozplątuje cierpliwie
supły ludzkiego cierpienia
jej uważne oczy 
wypatrują wyjścia 
z ciemnego labiryntu
szaleństwa 
niezłomna 
pani doktor od głowy

* * *

krótki dzwonek
uśmiech
ciepły krąg lampy
w parującej herbacie

… pośpieszny pocałunek
na pożegnanie
skrzypnięcie drzwi
i ciche kroki
na schodach

kradzione godziny
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Zbigniew A. Łobodziński  
godło KONTESTATORKONTESTATORKONTE

Tryptyk Wielkanocny

jeszcze
uczniom  –  wspólną wieczerzę
ogrodowi Getsemani – krwawy pot przemodleń
i przestrzeń opuszczenia
całującemu Judaszowi  –  spojrzenie
zdradzonego przyjaciela
który mimo to
tym bardziej 
kocha

jeszcze
piotrowej skrusze  – nawrócenie
jak drugie trzecie pianie koguta przed brzaskiem
Piłatowi  – sąd Boga który
ma być osądzony

jeszcze 
płaczącym niewiastom  – słowa kojące
u podnóża  Golgoty
ciału  – tę samotność przybicia do drzewca krzyża
na oczach drwiącej gawiedzi
ducha – Ojcu

sobie – już nic

prócz 

watry bólu w piersiach
gdy dusza siepie rozpaczliwie
w ogryzku tchnień
jak w ogarku dogasającej lampy oliwnej
i myśl jedna że Ona że Matka –
idzie  – jest

WyróżnieniaWyróżnienia

Kiedyś

na wszystkie pytania
przygotuję tylko dobre odpowiedzi
to proste
jak i uśmiech
i pstryknięcie palcami

miłe jak
smakowanie najlepszego wina
z lekkim aromatem bezradności

odpowiem

na te przemilczane
lekko schłodzone
i te roztropne
w gorączce dnia

obiecuję ...

Maria Maślińska  
godło WIŚNIA
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***

Wiatr falą śniegu uderza o brzeg polany
Gną się wysokie sosny
Mokre od srebrzystej piany
Rozmyła spieniona biel twoje ślady

Z dachu zwisają kryształowe organy
Wiatr na nich chętnie przygrywa
Unosząc mroźny pył jak dym z papierosa
A ciebie tu nie ma

Odpoczywasz jasnym pledem okryty
Patrząc uważnie z fotografi i
Pytają - czy czegoś ci trzeba?
Drżąc z niepokoju płomienie zniczy

Spójrz świat ubrał się na biało
To pierwsza zima bez ciebie
Rzecz dzieje się swoim dawnym zwyczajem
Znów poszukamy pierwszej gwiazdy na niebie

Katarzyna Szewczyk
godło PÓŹNA GODZINA

Sławomir Białek
godło ANTARES

Szymborskiej

Ile można
Szarpać życie
Za brzeg listka
Urwie się w końcu
Zostanie
Papieros ostatni
Zastygły 
Ruch dłoni głaszczącej kota
Wiersza pół
Niechciany rym
Do słowa ćwierć

Nic
Dwa razy się nie zdarza
Zwłaszcza śmierć
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Układ równań mojego życia

Zaplanowałem dokładnie moje życie.
Według matematycznych reguł i wzorów.
         Oddzieliłem duszę od ciała.
         Dodawałem do konta.
         Mnożyłem przyjemności.
         Odejmowałem ciężary.
Nie znalazłem szczęścia, chociaż szukałem go
jak kwiatu paproci w noc świętojańską.
Kiedy namaszczono mnie olejem po raz ostatni 
zrobiłem bilans zysków i strat. I znalazłem błąd. 
Wstawiłem niewłaściwe wartości
do układu równań mojego życia. 
Pominąłem prawa Synaju.

Mieczysław Śmiałek
godło DANIEL

WIDOK Z GÓRY

Siedzę na półce skalnej i nie patrzę w dół
Nade mną chmury i krystaliczne powietrze wokół

A widoki zapierają dech w piersiach
Jak blisko Boga,

Ale strach na wysokości
Nie pozwala napawać się tym cudem

Rozłożyć  ręce i poszybować,
Ale czy do chmur?
Przez moment tak,

Zanim zacznie się spadanie  ciała
I wolność ducha

Co z tego, że pięknie,
Kiedy strasznie

Jak przed skokiem na bungee
Tchórzliwa  natura  spętała nogi i umysł

Dopiero na tym progu
Poczułam jedność z Bogiem i światem

I nicość ciała,
Które jak sukienkę

Dostaliśmy na to życie
Właściwa perspektywa,
Aby wiedzieć jak żyć!

Ewa Rudnicka
godło SŁONECZNICA
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Piotr Edward Gołębski
godło NATI

Nowa era

Jest czas potworności kiedy myśl zamiera
I smutek grozy już brak łez doskwiera
Dla współczującego obcy koszmar cierpienia

Czym zmierzyć nagły czas tragiczny
Nie mają oczu wskazówki kosmiczne
Na polityki zegarach nieoptymistycznych

I nie można miernika niemowną elektroniką
Czy przenikliwego lasera bezradnością głuchą

Probierzem tylko niepłytkie serca
Przyjaciół w niekłamanych objęciach

Przy żałości Czarnej rośliny Fernanda Legera
Ugruntowała się bezgranicznie cyniczna era

Dagerotyp

Ten starszy pan
Kamizelka zapięta na ostatni guzik
Dziwny kapelusz na głowie z małym rondem
Zamazany krawat ściśnięty pod szyją

Ta starsza pani
Włosy upięte w kok i odcienie siwizny na skroniach
Bluzka z falbanami na długie rękawy
Spódnica do samej ziemi i nos białego buta

Wystający spod ciemnej kurtyny jak biała plama
Która poszarzała przez lata działania światła i wilgoci
To są moi przodkowie nieznani milczący i patrzący na mnie
Z zaciekawieniem i zdziwieniem że tak szybko to się stało

Krzysztof Bielski
godło BELLACK12
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Grzegorz Dziekan
godło GMMD

W bibliotece mojego ojca

 W bibliotece mojego ojca
 światło wlewa się strumieniami
 cisza zastyga w półcieniach
 jak na obrazach dawnych mistrzów
 stół lampa bukiet róż
 złoty kurz krąży światłowodami
 kilobajty informacji zawieszone
 czekają
 w spokoju ksiąg
 w pewności ksiąg
 w stałości ksiąg
 w sowich oczach ścian
 wszystkowiedzących
 garść wyschniętych długopisów
 stare kredki

 śliniąc wkład piszę

 To co najważniejsze

*

Twe imię na piasku rysowaneTwe imię na piasku rysowaneT
Szelest wiatru
Zapach mchu
Tęsknota gorąca płomieniem 
Sypki dreszcz
Powieki omdlałe
We mnie Ty
Blask słońca.

**

Plusk wiosła,
Księżyc rtęcią przez palce przepływa, 
Cichy mrok
Ciepła dłoń,
Szorstkość policzka,
Milczenie.

Joanna Lisowska
godło UDAR
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Bolesław Sawicki
godło KANGUREK

Ciemność i Światło

Tata opowiadał
Że kardynałowie zjeżdżają się 
I modlą się ze świecami w ręce
Ten któremu świeca zali się
Zostaje papieżem
Mama krzyczała na tatę
Że zbyt dużo czyta i wypala naftę po nocach niepotrzebnie
I nie starczy na zimowe wieczory
A ciemności były pełne duchów wilkołaków pokutujących dusz
Za oknem za progiem na strychu w komorze
Mówiono
Że jeśli się skaleczę
I krwi nie zatrzymam
To ujdzie dusza

Z biegiem lat coraz mniej martwię się po skaleczeniu
Wybór papieża rekomenduję nie tylko wyznawcom Baala
Ale ciągle boję się ciemności
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Pamięci  François  Villona

Byłem u źródła, gdyś konał z pragnienia, 
zębem dzwoniłem twoją dzieląc trwogę, 
gasiłem płomień nędznego sumienia, 
o pojednanie twe prosiłem z Bogiem. 
Ukryty w gąszczu lęków i przesądów, 
w objęciach obaw i matni rozpaczy, 
niebaczny ludzkich przygan i osądów, 
mówiłem: uwierz, można żyć inaczej! 
Odrzuć zwątpienia, w blasku jasność kochaj, 
gdy tylko możesz, szczerze się uśmiechaj, 
gdy krzywdzi cię kto, rozpaczaj i szlochaj, 
lecz smutki odrzuć, zwątpienia poniechaj! 
Ty, grzejąc palce nad zgasłym ogniskiem 
i pociągając łyk z butelki pustej, 
za nic żeś miewał rady moje wszystkie, 
rzekłeś: nadejdą dla mnie lata tłuste! 
Dłoń wtedy ścisnę, szczęściu uciec nie dam, 
kiedy rozewrę i nicość zostanie, 
wtedy i diabłu swą duszę zaprzedam, 
on duszy mojej wnet uciszy łkanie. 
Chciałem cię tulić, ogrzać w cieple serca, 
druhem też uznać, gdy toczą się wieki. 
Tyś myślał wonczas: nie brat, lecz oszczerca 
i patrząc na mnie spuszczałeś powieki. 
Czytałem strofy twego Testamentu, 
boginek imię tropem mym kroczyło, 
Księżyc spoglądał z niebios fi rmamentu, 
życie jak przyszło, tak i się skończyło. 
Wlokę się tedy w smutnych muz ogonie, 
sprzeczności ganiąc, tęskniąc prostej drogi. 
Po niej dziś kroczysz – Franciszku Villonie. 
Wszak wśród poetów też bywają Bogi.

Stefan Trzos
godło WŚCIEKŁY UKŁAD1
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Wyróżnienia za satyryczne ujęcie tematu

Barbara Szeffer
godło ERGO

Biedna ta polszczyzna

Jak to być może 
w Ojczyźnie naszej
oraz polskiej mowie,
że pozwalamy sobie 
„dmuchać w kaszę”?
   Mój Boże,
   toż to po prostu nie mieszczą się w głowie    
                                            takie numery!
Marnie się dzieje, 
 skoro krok po kroku,
                                            słowo po słowie –
         (jakby w amoku)
prawie już na amen nas opanowały
że choćby wymienię
te różne HIPERY –  SUPERY
aż przechodzą dreszcze…
                      Niech to łaska pańska! 
Jakieś Ti-Vi,  Si-Vi,
                      (a czemu tak? – kto to wi?)
oraz  głupawe  EKSTRY czy ŁAŁY
i  co tam jeszcze
z amerykańska 
                        rodakom się śni.
I to narasta, szerzy się, trwa…
                                            A ja –                    
                                                      zapytam:
                                       Czy nie nazbyt długo
                                        pozostajemy małpą, pawiem i papugą,
                                        co nam już ongiś wytykał Wieszcz?
Polaku – bracie,
obywatelu – kolego
zastanów się, ocknij,
nie spadaj na dno 
ani na trotuar –
nie rób nic takiego! 

Choć we własnej chacie
do polszczyzny „nieszcz”
                                         – no, bo
                         wszak od tego
                                                                  masz nocnik,
                                                                              pisuar 
                                                                                      oraz water-klo!
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MOTYL

Umieramy za młodo,
lub zbyt staro.
Nigdy przenigdy w sam raz.
To z rękami w kieszeniach, 
to trzymając je w górze, 
to prostując się hardo
to kłaniając się w pas. 
Ale skoro już przyjdzie,
a przyjść musi ta chwila.
Niech dopadnie znienacka 
i przyszpili motyla.

Włodzimierz Buschke
godło ORTO

Bardzo jasny erotyk

W ciemności
wszystkie kobiety świecą.

Czasami
natężenie światła

ukryte jest w cyferkach ich peselu.

Waldemar Pyka
godło AGNIESZKA



PROZA
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Magdalena Tyszkiewicz  –  godło MEWA

M L E C Z A R Z

Tego ostatniego przed wojną lata był szczególny urodzaj na śliwki. Długie, aksamitne, okryte od góry 
z więdnącymi od upału liśćmi, zmieniały barwę od oliwkowej do fi oletu z lekkim odcieniem granatu. Pokryte 
srebrzysto-perłowym nalotem zwisały grubymi kępami długim, ciągnącym się wzdłuż polnej drogi szpalerem 
od starego pałacu aż do kaplicy. Poniżej, poprzez oczka drucianego ogrodzenia migały dojrzewające rozłożyste 
dynie i dystyngowane melony, starannie obracane ku słońcu przez troskliwe ręce ogrodniczki.

Ogrody i sady, lasy i łąki w plamach słonecznego światła i cieniach zieleni, z całą gamą zapachów i 
namacalnym odczuciem liści i owoców, pozostały w szczególnej pamięci tych, dla których to lato miało być 
ostatnim w kraju. Niektórym z nas, młodych, pozostały one jak kruchy skarb pamięci, który i tak ginie pod 
naporem wrażeń z dalszego życia.

Pamiętam, ze w niedzielę miał być odpust z zabawą ku czci Patronki kościoła znajdującego się w cen-
trum, ordynacji potentata piwa a późniejszego bohatera wojny i iście kawaleryjskiej fantazji. Owej niedzieli, 
od ranka widziało się grupki odświętnie ubranych mężczyzn i kobiet idących niemal gęsiego wąską polną 
droga do kaplicy. Po jednej stronie był śliwkowy sad, po drugiej rusztowania z rozpiętym na nich chmielem. 
Kapliczka, do której zmierzali, była dość duża, murowana, z solidną wieżą. Jej prosta architektura niepokoiła 
i intrygowała. Ciemnawe wnętrze rozjarzało się wspaniałym światłem i nie tylko – w czasie nabożeństwa 
napełniało potężną organową muzyką. Na kilka minut przed rozpoczęciem mszy świętej czy nieszporów, dróżką 
od pałacu do świątyni szedł troskliwie prowadzony pod ramię wysoki starzec w długim czarnym płaszczu i 
aksamitnym czarnym kapeluszu, baron Kronenberg senior. Prawie białą brodę, starannie uczesaną, poprawiała 
na lekkim wietrze zręczna ręka patriarchy. Nosił ciemne okulary – od szeregu lat był niewidomy. W kilka 
chwil po przejściu starego pana kapliczka wypełniała niespodziewanie tutaj, wielka muzyka. Była to msza Jana 
Sebastiana Bacha w wykonaniu niewidomego artysty – ojca pana barona. Dowiedziałam się później, że baron 
wybudował kaplicę i kupił te doskonałe organy dla ojca, który – nie mogąc już koncertować – pragnął przy-

I nagrodaI nagroda
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najmniej grać, służąc w ten sposób okolicznym wiernym. Czasem, kiedy pogodny, ciepły dzień przechodził w 
róże i fi olety zachodu słońca, kiedy wszystko pachniało lasem i miodem, stary artysta przemierzał z opiekunem 
drogę do kapliczki, a przechodzący kuracjusze z niedalekiego uzdrowiska zwabieni artyzmem wykonawcy, 
stawali lub siadali na progu kaplicy, doznając jedynego i niepowtarzalnego wrażenia – koncertu artysty, który 
grał muzykę wielkich kompozytorów polom i lasom przybranej ojczyzny.

Minęło 40 lat. Przejeżdżam koło starego pałacu, który straszy wybitymi szybami. Wolałam tam nie 
zaglądać. Na werandzie – gdzie jedliśmy wiejskie (à la ucrainienne) smakołyki – stały połamane ławki i wisiały 
uroczyste portrety: trzech z brodą, a jednego z wąsami; żaden z nich nie był utalentowany muzycznie… Świetlica 
PGR nr… itd. Nie było kapliczki. Nie było starego ani młodego barona. Nie było śladu śliwek w sadzie.

Wiedziałam, że wielki organista zmarł nagle w dniu wybuchu wojny we wrześniu 39 roku. Wiedziałam, 
że młody ordynat był ranny, biorąc udział w ostatniej szarży polskiej kawalerii, a młodzież – dzieci ordynata 
– poszły dwiema drogami; panienki ruchem oporu, a panicze … nie wiadomo.

Któregoś dnia przyjechał do mnie stary człowiek z tamtych stron. Przed wojną był on koniuszym 
u barona, a pracownikiem państwowym już browaru po wojnie. On to opowiedział mi resztę historii. Jak 
przez mgłę przypomniałam sobie kostkową drogę – trakt i rozwidlenie tej drogi za kapliczką. Trakt prowadził 
do pobliskiego miasteczka. Tą drogą jeździło się końmi po większe zakupy, a rano ciągnął tam parą starych 
koni wiekowy pracownik – stajenny, który codziennie woził świeży udój w bańkach do miasta. Mleczarz był 
krzepki, brodaty, odziany w jakieś stare kapoty, które chroniły go przed porannym chłodem. Po powrocie z 
miasta, pewnym krokiem wchodził do kuchni i oddawał przywiezione drobiazgi, które zlecano mu kupić. 
Rozliczał się, można rzec, analitycznie, gdyż obok każdej paczki z zakupem układał pieczołowicie resztę za-
inkasowanych pieniędzy. A że przywoził sprawunki dla kilku osób – pilnował, żeby ceny przypraw kuchen-
nych nie pomieszały się np., z cenami przyborów do kuźni. Po poczęstunku znikał, by pojawić się o tej samej 
porze następnego dnia. Narzekał na dwie sprawy: bóle ramion od przerzucania pełnych baniek oraz lenistwa i 
postępującego niedołęstwa koni, którymi powoził; ponieważ każdy z nich nie widział na jedno oko, sprzęgał je 
tak, żeby oba konie miały możliwie dobrą widoczność traktu. I jakoś to szło.

Zupełnie inny chociaż równie wiekowy – wiekowy ale wysoki i prosty jak struna – był kowal 
królujący w stosunkowo nowoczesnej kuźni. Kowal zdecydowanie lubił gości, zwłaszcza, gdy przyjeżdżali w 
okresie zbioru poziomek. Najbardziej cieszył się, kiedy przyjeżdżali kuzyni państwa – inżynierowie mecha-
nicy. Zapraszał ich wówczas do kuźni i demonstrował precyzję działania wielkiego, mechanicznego młota. 
Zaczynając demonstrację, prosił o chwilowe wypożyczenie mu zegarka: im był lepszy, tym bardziej go to 
cieszyło. Na kowadle kładł wiec „Omegę” czy „Patek”, lokował na nim zawczasu przygotowaną poziomkę i 
wolno spuszczał młot pneumatyczny. W połowie miażdżenia poziomki zatrzymywał młot, starannie oczyszczał 
szkiełko zegarka z wilgoci na wpół rozgniecionej poziomki i z uśmiechem podawał zegarek jego właścicielowi. 
Ordynat często zaglądał do kuźni i starał się powtórzyć sztukę.

Czy ordynat był lubiany przez swoich pracowników? Chyba tak można by powiedzieć, obserwując go 
przed wojną. Już po wojnie mój rozmówca dopowiedział mi historię ordynata. Wyjechał do Argentyny w 1946 
roku, gdzie zmarł. Tak, ale jak się uchował do tego czasu? Bardzo prosto; zastępował przez wszystkie te lata 
swojego mleczarza w jego starym kapeluszu. Ubrany podobnie jak mleczarz, z podobną broda – w zimie i w 
lecie, na wiosnę i w jesieni starannie i cierpliwie woził „mliko” do miasteczka. Dźwigał konwie udoju, pisał 
rachunki na skrawkach pakowego papieru. Nie miał tylko wstępu do pałacowej kuchni, gdyż czyści i dokładni 
Niemcy nie powierzali mu robienia drobnych sprawunków. Wyliczył się jedynie z dostawy przed zastępcą 
„treuhendera”, zwerbowanego spomiędzy inteligentniejszych pracowników fi zycznych ordynacji. Mieszkał u 
kowala, tamże jadł, zarabiał na liche papierosy, chadzał na grzyby… I przetrwał do momentu, kiedy znowu 
musiał opuścić swoje ziemie i swój kraj. Jego dawni pracownicy ułatwili mu to zadanie. Do końca pozostał w 
kontakcie z tymi, którzy go uratowali.

Długo potem myślałam o bańkach mleczarza, o wilgotnych szarych porankach i o całym tym dziwnym 
zaprzęgu, którym mleczarz – ordynat jeździł tam i z powrotem, po trakcie, a którego nikt nie wydał opraw-
com.
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W O Ł A N I E

Sąsiadka z przeciwległej kamienicy miała głos tak donośny, że gdy rozlegało się jej głośne – Mundek! 
– to słychać było w całym naszym mieszkaniu. I to niezależnie od tego, czy okna były szeroko otwarte, czy 
szczelnie zamknięte. Nie wiedzieliśmy, jak na wołanie matki odpowiadał Mundek, ale musiał być zdyscy-
plinowanym dzieckiem, bo zazwyczaj jej wołanie nie powtarzało się. Uważaliśmy, że jest trochę niespełna ro-
zumu, ale po Mundku niczego nie było widać. Był cichym, może nieco za spokojnym chłopcem, ale lubiliśmy 
się bardzo i nasze wspólne zabawy dawały mi dużo radości. Jemu nie przeszkadzało, że jestem dziewczyną, 
mnie zaś imponowało, że mogłam kierować swoim rówieśnikiem. Na przykład, gdy rzucałam hasło: „idziemy 
na wojnę”, to Mundek zarzucał kij na plecy niczym prawdziwy karabin i stawał na baczność, czekając na roz-
kazy. Później walczyliśmy ramię w ramię, pomagając sobie jak prawdziwi towarzysze broni. Przeciwników 
mieliśmy różnych, ale ważniejsze od tego, z kim aktualnie zmagaliśmy się, była nasza postawa. Mieliśmy być 
mężni, odważni, w efekcie zwyciężać i potem okazać łaskę miłosierdzia.

Nie wiem, co o naszych zabawach opowiadał Mundek swojej mamie, ale moja aprobowała w pełni i  
Mundka, i nasze zabawy. Kiedyś rzuciła mimochodem:

– A czy wiesz, że największymi wodzami byli mężczyźni?
Ale już na moje niewinne:
– A ci wodzowie kim komenderowali? – machnęła ręką.– A ci wodzowie kim komenderowali? – machnęła ręką.–
– Skoro dogadujecie się, to nie będę w to wnikała.– Skoro dogadujecie się, to nie będę w to wnikała.–
A dogadywaliśmy się świetnie, taka była prawda. Ja miałam wprawdzie lalkę, ale tylko jedną, a i tak 

ona pełniła rolę bardziej obserwatora, niż uczestnika naszych zabaw.
Do szkoły poszliśmy razem, to znaczy w tym samym czasie. Chłopców było więcej i utworzono dla 

nich oddzielną klasę. Ja trafi łam do tej mieszanej. 
Za to do Pierwszej Komunii przystąpiliśmy razem. Wspominam o tym, bo ta data i wydarzenie 

odmieniło nasze relacje. Przestaliśmy się razem bawić. Nie, nagle nie wydorośleliśmy, ale skończyły się nasze 
wspólne wyprawy wojenne czy niebezpieczne eskapady. Co mnie najbardziej zdumiało to fakt, że Mundek 
przestał biegać. Tak mnie to zaskoczyło, że nie wytrzymałam i przy pierwszej sposobności zagadnęłam go:

– Co się stało? Jesteś chory?– Co się stało? Jesteś chory?–
Mundek ostrożnie rozejrzał się wkoło:
– Tobie jednej to powiem. Mnie nie wypada.– Tobie jednej to powiem. Mnie nie wypada.–
– Ale co nie wypada? To jakaś tajemnica? O co chodzi?– Ale co nie wypada? To jakaś tajemnica? O co chodzi?–

Włodzimierz Zakrzewski  –  godło KONSEKWENCJE
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– Tylko nie mów nikomu. Będę księdzem! Już nie mogę bawić się tak, jak kiedyś…– Tylko nie mów nikomu. Będę księdzem! Już nie mogę bawić się tak, jak kiedyś…–
– Naprawdę! A skąd wiesz?– Naprawdę! A skąd wiesz?–
– Mama mówiła…– Mama mówiła…–
Raz jeszcze rozejrzał się wokół i odszedł pospiesznie.
Oczywiście, pierwszą rzeczą , jaką zrobiłam, to powiedziałam o tym mamie.
– Mundek powiedział mi, że będzie księdzem.– Mundek powiedział mi, że będzie księdzem.–
– A skąd o tym wie?– A skąd o tym wie?–
– Jego mama tak powiedziała.– Jego mama tak powiedziała.–
– Biedne dziecko – westchnęła moja, ale nie zwróciłam na to uwagi.– Biedne dziecko – westchnęła moja, ale nie zwróciłam na to uwagi.–
– Mamo! I co teraz?– Mamo! I co teraz?–
– Nie rozumiem.– Nie rozumiem.–
– Co będzie z nami?– Co będzie z nami?–
– A co ma być?– A co ma być?–
– On mówił, że nie możemy się bawić.– On mówił, że nie możemy się bawić.–
– Naprawdę? – mama zdziwiła się autentycznie.– Naprawdę? – mama zdziwiła się autentycznie.–
– Tak, przecież nie kłamię! Tak mówiła jego mama.– Tak, przecież nie kłamię! Tak mówiła jego mama.–
– Trudno, musisz przyjąć ich decyzję.– Trudno, musisz przyjąć ich decyzję.–
– Ale mamo, to nie ich, to jej!– Ale mamo, to nie ich, to jej!–
– Trudno córeczko, lepiej żebyś się nie sprzeciwiała.– Trudno córeczko, lepiej żebyś się nie sprzeciwiała.–
Pamiętam tamte rozmowy w najdrobniejszych szczegółach, bo pierwszy raz spotkałam się z murem 

niezrozumienia, w którego pokonaniu nikt nie chciał mi pomóc. Wiedziałam, że ksiądz jest człowiekiem zupełnie 
inaczej żyjącym niż znani mi ludzie. Jego czarna sutanna była dla mnie końcem  drogi życia związanego z 
radością, uśmiechem, może nie beztroskiego, ale normalnego. Księża, z którymi miałam do czynienia, byli star-
szymi ludźmi, poważnymi, miałam wrażenie, że trochę zgorzkniałymi. Dopowiadałam sobie, że samotnymi.

Mundek wśród nich? Nie potrafi łam sobie tego wyobrazić. Na dziesięciolecie matury nie pojechałam. 
Mieszkałam wtedy we Wrocławiu i tak byłam pochłonięta bieżącymi sprawami, że ciekawość wyglądu 
koleżanek i kolegów nie była w stanie zmobilizować mnie do zmiany planów. Namówiłam Baśkę, żeby mnie 
reprezentowała. Ona musiała pojechać, jej tata nadal uczył w naszej szkole. Opowiadała po powrocie, że 
jedyną klasą, w której dopisała frekwencja i to stuprocentowo była klasa chłopców, ta, do której chodził Mun-
dek. Pokazywała ich pamiątkowe zdjęcie. Liczyłam sutanny: cztery, pięć, sześć! Mundka nie poznałam, był 
zasłonięty przez wyższego księdza, też w sutannie.

Pomyślałam sobie, że to typowe dla niego. Nie pchał się na pierwszy plan, skoro tamten musiał…
Z Baśką nie rozmawiałam o tym, sama stwierdziła, że Mundek pozostał sobą; nieśmiały i jakby wyco-

fany. Podszedł do naszej klasy i sprawiał wrażenie, że kogoś szuka, ale nie dopytywał się o nikogo. Wspominał 
tylko, że mieszka w domu starców, by być bliżej matki. Nie drążyłam tematu, czy tak nazywa swój zakon, czy 
miejsce, w którym była mama. Sama nie wiem, czy bardziej mnie to wszystko zasmuciło, czy zaniepokoiło. 
Szybko zmieniłyśmy temat.

Mundka spotkałam miesiąc temu. To nie było przypadkowe spotkanie. Czekał na mnie przy wyjściu z 
urzędu. Poznałam go od razu, choć wyglądał mizernie i wydawał się lekko przygarbiony. Jego długi płaszcz 
sięgał niemal do ziemi.

– Możemy porozmawiać?– Możemy porozmawiać?–
– Oczywiście.– Oczywiście.–
– Nie będzie miał pretensji?– Nie będzie miał pretensji?–
– Kto?– Kto?–
– Nie wiem.– Nie wiem.–
– Nie będzie – uśmiechnęłam się.– Nie będzie – uśmiechnęłam się.–
– Nie ma go?– Nie ma go?–
– Nie.– Nie.–
Wstąpiliśmy do pierwszego lokalu i zamówiliśmy po herbacie.
– Od kiedy nie nosisz sutanny?– Od kiedy nie nosisz sutanny?–
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– Od śmierci mamy.– Od śmierci mamy.–
– Dlaczego? … chciałam rozwinąć pytanie, ale wydawało mi się to niestosowne. Mundek zrozumiał – Dlaczego? … chciałam rozwinąć pytanie, ale wydawało mi się to niestosowne. Mundek zrozumiał –

moje intencje i zaczął opowiadać.
– Mama była dobrą kobietą. Jej cała rodzina zginęła na wojnie. A ona, jako młoda dziewczyna, – Mama była dobrą kobietą. Jej cała rodzina zginęła na wojnie. A ona, jako młoda dziewczyna, –

została… nawet nie wiem, kto jest moim ojcem. Było ich kilku, pijanych. Mama bała się, że to może odbić się 
na moim rozwoju.

 Ale zdecydowała się urodzić…. Jak widzisz, jestem.
  Próbował uśmiechnąć się, ale kiepsko mu to wyszło.
– Całą ciążę chorowała i nie wiadomo było, co będzie ze mną. To właśnie wtedy obiecała sobie, a – Całą ciążę chorowała i nie wiadomo było, co będzie ze mną. To właśnie wtedy obiecała sobie, a –

właściwie Panu Bogu, że jak przeżyje, to mnie Jemu odda. Resztę znasz…
– Nie przeciwstawiałeś się?– Nie przeciwstawiałeś się?–
– Matce? – Mundek zdziwił się szczerze.– Matce? – Mundek zdziwił się szczerze.–
– Ja byłem całym jej światem, a ona dla mnie wszystkim, to dzięki  niej, ja…– Ja byłem całym jej światem, a ona dla mnie wszystkim, to dzięki  niej, ja…–
– Przepraszam, głupio palnęłam. Co teraz robisz?– Przepraszam, głupio palnęłam. Co teraz robisz?–
– Pracuję w ogrodnictwie, naprzeciwko zakonu, mam tam mały pokoik.– Pracuję w ogrodnictwie, naprzeciwko zakonu, mam tam mały pokoik.–
– Wystarcza ci?– Wystarcza ci?–
– W zakonie miałem podobny.– W zakonie miałem podobny.–
– Dobrze ci tam było ?– Dobrze ci tam było ?–
– Nie myślałem o tym.– Nie myślałem o tym.–
– A o czym?– A o czym?–
– Czasem o tym, jak się bawiliśmy w wojnę.– Czasem o tym, jak się bawiliśmy w wojnę.–
Uśmiechnęliśmy się jednocześnie i jaśniej zrobiło się wkoło. 
– A wiesz, że do wojska mnie nie wzięli. Nawet nie wiem dlaczego, bo kategorię miałem dobrą…– A wiesz, że do wojska mnie nie wzięli. Nawet nie wiem dlaczego, bo kategorię miałem dobrą…–
– A chciałeś pójść?– A chciałeś pójść?–
– Ja już miałem jednego dowódcę.– Ja już miałem jednego dowódcę.–
Wróciliśmy do swoich wspomnień, siedząc w milczeniu. Podszedł zaniepokojony kelner:
– Podać coś jeszcze? Może jakąś przekąskę?– Podać coś jeszcze? Może jakąś przekąskę?–
– Poproszę jeszcze dwie herbaty – odpowiedziałam odruchowo, a Mundek z wdzięcznością spojrzał na mnie.– Poproszę jeszcze dwie herbaty – odpowiedziałam odruchowo, a Mundek z wdzięcznością spojrzał na mnie.–
– Ty zawsze umiałaś zachować się odpowiednio.– Ty zawsze umiałaś zachować się odpowiednio.–
– Mam wątpliwości – odpowiedziałam z namysłem, ale Mundek nie zwrócił na to uwagi.– Mam wątpliwości – odpowiedziałam z namysłem, ale Mundek nie zwrócił na to uwagi.–
– Tak. Odpowiednio. Pamiętam, jak mama wołała mnie głośno… Mówiłem jej potem: „nie krzycz tak, – Tak. Odpowiednio. Pamiętam, jak mama wołała mnie głośno… Mówiłem jej potem: „nie krzycz tak, –

sąsiedzi chcą odpocząć.” A mama powtarzała niezmiennie:
– Gdyby im to przeszkadzało, to by mi zwrócili uwagę!– Gdyby im to przeszkadzało, to by mi zwrócili uwagę!–
Raz odważyłem się spytać:
– A jak są nieśmiali?– A jak są nieśmiali?–
Nic nie odpowiedziała, ale wtedy zaczęliśmy przygotowania do Pierwszej Komunii i rzadziej 

wychodziłem. Później nawiązała jakby do tego, bo powiedziała, że czasem Pan też woła głośno, a człowiek nie 
słucha Go, trzeba umieć wsłuchiwać się… Tobie jednej zdradzę, że długo wsłuchiwałem się i … nic. Chciałem 
o tym mówić, ale ciągle ktoś mi mówił, że słyszę…, więc przyjmowałem to…

– Nie próbowałeś?– Nie próbowałeś?–
– Miewałem wątpliwości, oczywiście, ale gdy tylko wspominałem o tym swoim spowiednikom, to – Miewałem wątpliwości, oczywiście, ale gdy tylko wspominałem o tym swoim spowiednikom, to –

słyszałem, że takie myśli miewa każdy z nas.
– I to ci wystarczało?– I to ci wystarczało?–
– Póki żyła mama tak. Ona słyszała za mnie… Jak odeszła… przestałem cokolwiek…– Póki żyła mama tak. Ona słyszała za mnie… Jak odeszła… przestałem cokolwiek…–
– I co teraz?– I co teraz?–
– Postanowiłem odszukać ciebie.– Postanowiłem odszukać ciebie.–
– Chcesz otrzymać rozkaz?– Chcesz otrzymać rozkaz?–
– Tak byłoby najwygodniej.– Tak byłoby najwygodniej.–
– A jaki?– A jaki?–
– Żołnierz wykonuje rozkazy, o nic nie pyta.– Żołnierz wykonuje rozkazy, o nic nie pyta.–
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III nagrodaIII nagroda
Maciej Andrzej Zarębski  – godło KRUKKRUKK           

KOLACJA Z PREZYDENTEM 
RYSZARDEM KACZOROWSKIM…

W czerwcu 2007 roku znalazłem się w Londynie na zaproszenie Staszka Karbownickiego, syna Leona, 
dyrektora szpitala, w którym przez ponad 30 lat pracowałem. Tyle tylko że pół wieku później i doktora Kar-
bownickiego znałem jedynie z opowieści. Zrządzeniem losu po wojnie Staszek znalazł się w Wielkiej Bryta-
nii, tam ukończył studia, założył rodzinę i zamieszkał w Londynie. Nadal utrzymywał żywy kontakt ze swą 
pierwszą Ojczyzną i rodzinnym miasteczkiem – stąd nasza znajomość, żeby nie rzec przyjaźń. Po kolejnym 
zaproszeniu musiałem więc z niego skorzystać. 

Z lotniska Heathrow odebrał nas Staszek osobiście, zapewniając bardzo bogaty program wizyty. 
W ciągu tygodniowego pobytu w Londynie byliśmy więc w hrabstwie Essex na pokazie hodowlanego 

dorobku miejscowych farmerów, na koncercie fi lharmoników królewskich z programem poświęconym muzyce 
Czajkowskiego, obejrzeliśmy zmianę warty przed pałacem w Buckingham, złożyliśmy wizytę w Parlamencie 
brytyjskim sir Geraldowi Kaufmanowi, deputowanemu Partii Pracy, mającemu korzenie polskie (matka jego była 
pacjentką dr Leona Karbownickiego), zwiedziliśmy Opactwo Westminsterskie ze słynną kaplicą Królewskich Sił 
Powietrznych z witrażami poświęconymi Dywizjonowi 303 i 302, ozdobione polską fl agą, obejrzeliśmy siedzibę 
brytyjskiego rządu na 10 Downing Street, a także odwiedziliśmy wiejską posiadłość bratowej żony Staszka – Mony 
– w hrabstwie Surrey (miałem wówczas szczęście poznać Judy Dench, sławną Oskarową aktorkę). 

Ale największą atrakcją naszego pobytu w Londynie była wspólna kolacja w towarzystwie  Ryszarda 
i Karoliny Kaczorowskich w prestiżowej restauracji londyńskiej, słynnym SIMSONIE, znajdującej się na za-
pleczu renomowanego hotelu Savoy.

Jedzenie wspaniałe, atmosfera podniosła, ale nie to było najważniejsze. Dla mnie liczyła się głównie 
blisko trzygodzinna rozmowa z człowiekiem legendą. Poznałem go siedem lat wcześniej i wywarł wtedy na 
mnie niezapomniane wrażenie. Teraz siedzi naprzeciwko mnie, niezwykle dystyngowany, a równocześnie 
ciepły i bezpośredni. Z sentymentem opowiada o swoim białostockim dzieciństwie, o służbie w harcerstwie. 
Mówi o tym, jak w roku 1940 został komendantem okręgu białostockiego Szarych Szeregów, będąc łącznikiem 
pomiędzy Szarymi Szeregami a komendą Związku Walki Zbrojnej. W lipcu 1940 roku został aresztowany przez 
NKWD. Jego dalsze losy mogłyby stanowić kanwę sensacyjnego fi lmu. Do Białegostoku powrócił dopiero 
w roku 1991 – na krótko – w charakterze gościa. Przyznano mu wówczas godność doctoris causa Akademii – na krótko – w charakterze gościa. Przyznano mu wówczas godność doctoris causa Akademii –
Medycznej. Wtedy mógł się przekonać, iż miasto bardzo się od czasów jego młodości zmieniło, oczywiście na 
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korzyść. Temat białostocki jest dla mnie bardzo wdzięczny. Rodzinne miasto prezydenta Kaczorowskiego było 
przecież miejscem moich studiów i pierwszej pracy. On wychował się i spędził młodość w dzielnicy Piaski,  
nieopodal pałacu Branickich (jego dom rodzinny mieścił się przy ulicy Mazowieckiej 7), w miejscu, gdzie 
znalazła po wojnie siedzibę Akademia Medyczna, w której w latach 1960-66 studiowałem. Rozmawiamy przez 
chwilę o starym Białymstoku. Informuję, że zaraz po studiach, jako młody asystent Zakładu Farmakologii 
Akademii Medycznej, mieszkałem na ulicy Szpitalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego jego rodzinnego 
domu. Prezydent wyraźnie się rozczula. Przywołuje z niepamięci „swoje” nieistniejące podwórko  z ławeczką, 
na której często przysiadywał. W domu się nie przelewało, ojciec kolejarz musiał utrzymać pięcioosobową 
rodzinę, niepracującą żonę i troje dzieci. Chwilę się zamyśla. Widać, że te wspomnienia sprawiają mu radość. 
Pytam o dzielnicę Antoniuk, do której po kilku latach, już  jako lekarz po stażu, się przeprowadziłem. Odpo-
wiada, iż przed wojną była ona stosunkowo mało zagospodarowana, stało tam zaledwie kilkanaście dom-
ków jednorodzinnych. Przeważały niezamieszkałe tereny zielone. Zimą chodziło się tam na sanki, a latem 
organizowane były biwaki harcerskie. Pytam Prezydenta o jego losy po aresztowaniu w 1940 roku. Odpowiada 
niechętnie, widać, że był to traumatyczny okres w jego życiu. 

Siedziałem najpierw w więzieniu w Białymstoku, potem przewieziono mnie do Mińska. Po dwudnio-
wym procesie w dniu 1 lutego 1941 roku zostałem skazany wyrokiem Najwyższego Sądu Białoruskiej Republiki 
Radzieckiej na karę śmierci. Po stu dniach  pobytu w celi śmierci, 10 maja 1941 roku  Sąd ZSRR zamienił 
wyrok na 10 lat łagrów. Wywieziony zostałem na Kołymę i odzyskałem wolność dopiero w marcu 1942 roku,  
dzięki podpisaniu układu Sikorski-Majski. Wstąpiłem wówczas do formowanej w ZSRR przez gen. Andersa 
polskiej armii. Przeszedłem szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino. Zresztą razem ze 
starszym bratem – zakończył. 

Po wojnie znalazł się w Anglii, gdzie podjął decyzję o pozostaniu. Zamieszkał w Londynie. Tu po 
ukończeniu studiów pracował przez 35 lat jako księgowy. W międzyczasie, w roku 1952 założył rodzinę, dbając o 
to,  aby w domu panował duch poszanowania polskości i głębokiego patriotyzmu. Obie córki – Jagoda i Alicja, jak 
z dumą on i obecna podczas kolacji małżonka Karolina podkreślali, mówią doskonale po polsku. Podobnie wnu-
kowie. Pytam, jakie wydarzenie w dzieciństwie wywarło na nim największe wrażenie, odpowiada –  spotkanie na 
dworcu kolejowym w Białymstoku ze starszym panem, którym okazał się sam Józef Piłsudski. Wyglądał przez okno 
jednego z wagonów i na mój widok  zagadnął – rośnij chłopcze, będziesz kiedyś potrzebny Polsce. Miałem wówczas – rośnij chłopcze, będziesz kiedyś potrzebny Polsce. Miałem wówczas –
13 lat, a te słowa pamiętam doskonale. One stanowiły drogowskaz na całe moje życie. Innym ważnym przeżyciem z 
czasów  młodości było składane w roku 1930 przyrzeczenie harcerskie w parku na białostockim Zwierzyńcu. Moim 
marzeniem jest aby, gdy odejdę, do grobu włożono garść ziemi spod tych dębów – konstatuje. marzeniem jest aby, gdy odejdę, do grobu włożono garść ziemi spod tych dębów – konstatuje. marzeniem jest aby, gdy odejdę, do grobu włożono garść ziemi spod tych dębów

Pod koniec rozmowy prowadzonej podczas niezapomnianej kolacji Ryszard Kaczorowski nawiązuje 
do mojego zawodu. Mówi, że ma wielki dług wdzięczności wobec lekarzy, którzy kilkakrotnie uratowali mu 
życie. Wyraża opinię, że w relacjach lekarz – pacjent najważniejsze jest zaufanie i to obustronne. 

Rozmawiamy też o rodzinnej ziemi Staszka i mojej – o Świętokrzyskim – o Świętokrzyskim – – z którą Prezydent czuje się – z którą Prezydent czuje się –
również związany. I to nie tylko z uwagi na wielokrotne w niej pobyty marszałka Piłsudskiego, ale z przyczyn 
osobistych. Na cmentarzu parafi alnym w Busku-Zdroju jest pochowana jego mama, Jadwiga Kaczorowska 
z Sawickich. Przyjechała do tego miasta w roku 1948, po powrocie z łagrów i śmierci męża Wacława (ojca 
Ryszarda Kaczorowskiego) do córki Katarzyny. W mieście tym mieszkała do śmierci, tj. do roku 1968. Jak  
tylko jestem na południu Polski, zawsze staram się chociaż na chwilę wpaść do Buska i na cmentarzu pokłonić 
się mojej ukochanej Mamie – stwierdza. Byłem tam  także i wtedy, gdy przyjechałem w maju 2000 r. do Pana 
– mówi z uśmiechem, nawiązując do pamiętnej dla mieszkańców mojego miasteczka wizyty, podczas której 
miałem zaszczyt poznać go osobiście.

Przez chwilę przywołuję tamte wydarzenia. W grudniu 1999 roku organizowałem obchody 100-lecia 
urodzin mojego przyjaciela, uczestnika „procesu szesnastu”, ministra Adama Bienia. Zwróciłem się wówczas 
korespondencyjnie do prezydenta Kaczorowskiego o patronat nad imprezą.  Wyraził zgodę, ale nie mógł w niej 
uczestniczyć osobiście.  Przybył po 6 miesiącach w towarzystwie gen. Stanisława Nałęcza Komornickiego – 
kanclerza kapituły orderu Virtuti Militari serdecznie i owacyjnie witany zarówno przez władze miasteczka jak i 
społeczeństwo. Z jego udziałem zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne na placu przyklasztornym 
w Rytwianach, gdzie był świadkiem pośmiertnego uhonorowania ks. Artura Radziwiłła Krzyżem Srebrnym 
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Orderu Virtuti Militari (z rąk generała Stanisława Komornickiego odebrał odznaczenie syn Artura, Maciej), 
następnie spotkał się z młodzieżą szkolną i harcerzami w regionalnym muzeum, gdzie obejrzał wspaniałe 
widowisko historyczne przygotowane przez młodzież szkolną „Katyń Golgotą Wschodu” oraz wystawę 
dokumentującą dzieje miasta. Następnie złożył kwiaty na grobie Adama Bienia, zwiedził tamtejszy kościół 
parafi alny oraz Dom Pamięci Jego imienia. Tu w obecności gospodarzy obiektu, córki i zięcia ministra miałem 
zaszczyt wręczyć mu pamiątkowy medal. Ofi cjalną wizytę prezydenta Kaczorowskiego zakończyło spotkanie 
z młodzieżą szkolną w Szkole Podstawowej  w Ossali. Wieczorem władze powiatowe miasta zorganizowały 
uroczyste przyjęcie w hotelu (dawnym pałacu) w Rytwianach. Były toasty, okolicznościowe wystąpienia. 
Prezydent Kaczorowski powiedział wtedy, iż jest mu szczególnie miło gościć w pałacu należącym niegdyś do 
bohaterskiego księcia Artura Radziwiłła, i to w towarzystwie jego syna. Wykorzystałem wówczas okazję do 
wręczenia Prezydentowi kilku książek mojego wydawnictwa. Był zadowolony szczególnie z dwóch pozycji: 
Zbrodnie stalinowskie w Polsce oraz książki Ostatni z szesnastu traktującej o życiu i działalności Adama Bie-
nia. Później nawiązaliśmy korespondencyjny kontakt. W  latach 2001–2007 otrzymałem kilka listów, które 
stanowią dla mnie szczególną pamiątkę. W jednym z nich, z dnia 12 stycznia 2001 roku napisał:

Dziękując za miłe chwile, które dzięki Panu mogłem spędzić wśród ludzi, szczerze oddanych sprawom 
regionu, a tym samym naszej Ojczyźnie. Jestem pełen uznania dla Pana pracy na rzecz ziemi świętokrzyskiej, a 
tym samym dla całej Ojczyzny. Wydawany przez Pana „Goniec S.” był dla mnie miłą lekturą, przypominającą 
wizytę na Pańskiej Ziemi.  

– Co Pan się tak rozmarzył – Co Pan się tak rozmarzył – – słowa prezydenta Kaczorowskiego przywołują mnie do rzeczywistości. 
– Przypominałem sobie Pański pobyt u mnie przed siedmiu laty – odpowiadam. A czy pan pamięta, że 

przyleciał ze mną nasz Staszek. Oczywiście, że pamiętam. Przecież to właśnie Staszek pomógł mi w organiza-
cji tej wizyty. Rozmowa zeszła teraz na  wojenne i powojenne losy małżonki Prezydenta. Pochodząca z tzw. 
kresów wschodnich pani Karolina, w czasie wojny podzieliła los dzieci tułaczych. Przebyła wraz z nimi szlak 
wiodący przez Azję, a potem Afrykę. Po wojnie los rzucił ją do Londynu, gdzie przyszłego męża poznała w 
czasie studiów nauczycielskich na stołecznym Uniwersytecie. 

Podczas kolacji robiła wrażenie osoby skromnej, taktownej i przy tym czarującej. Wszystko to 
sprawiło, że wieczór w SIMSONIE upłynął nam bardzo sympatycznie. Długo byłem pod wrażeniem niezwykłej 
osobowości prezydenta i jego uroczej małżonki oraz ich nienagannej polszczyzny z charakterystycznym dla 
ludzi wschodu zaśpiewem.  

Potem spotkałem jeszcze Ryszarda Kaczorowskiego w sierpniu 2007 roku w Kielcach. 
Pod Pomnikiem Czwórki Legionowej przyjmował Kadrówkę. Już wówczas pełnił odpowiedzialną 

funkcję honorowego protektora Marszu Szlakiem I Kampanii Kadrowej.
Napięty program uniemożliwił prezydentowi wizytę w moim Ośrodku pod Kielcami. Odwiedzę kolegę 

następnym razem – obiecywał. Niestety nigdy już nie doszło do spełnienia tej obietnicy. Nadszedł rok 2010 i 
feralny lot 10 kwietnia. Był w składzie delegacji państwowej na czele z urzędującym prezydentem RP Lechem 
Kaczyńskim. Lecieli tam, aby złożyć hołd ofi arom Katynia z okazji 70. rocznicy zbrodni sowieckiej. Z przy-
czyn dotychczas nieustalonych samolot rozbił się podczas lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Zginęła cała 
delegacja, wraz z załogą samolotu; łącznie 96 osób.  Kraj pogrążył się w szczerej żałobie…  

Potem był pogrzeb prezydenta Kaczorowskiego z udziałem władz Rzeczypospolitej. Spoczął w 
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Okazało się, że z powodu niedbalstwa polskich służb pomylono 
trumny i trzeba było powtórzyć ceremonię pochówku – już bez udziału urzędującego prezydenta i premiera…

W nekrologach i licznych wspomnieniach pożegnalnych napisano wiele ciepłych słów o zmarłym poli-
tyku. Przypominano jego zasługi dla Rzeczpospolitej; dla harcerstwa, Armii Krajowej, Polonii. Podkreślano, 
że to on przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie 22 grudnia 1990 roku, że przez lata był 
symbolem Polskości w świecie, co docenili nie tylko rodacy (świadczy o tym chociażby wielość odznaczeń 
z Orderem Orła Białego włącznie), ale także władcy europejscy, w tym królowa brytyjska  Elżbieta II, która 
odznaczyła Go Wielkim Krzyżem Orderu św. Michała.  

Jestem dumny, iż wśród tych wszystkich odznaczeń znalazł się także medal Adama Bienia, do otrzy-
mania którego w pewnym stopniu się przyczyniłem, zaś wspomnienie wspólnej z Nim kolacji w Londynie 
zachowam we wdzięcznej pamięci po wsze czasy…
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Czarne i białe,  Ying i Yang,  kobieta i kobieta

Siedziała  na kuchennym  taborecie po  kolejnej  nieprzespanej  nocy. Spojrzała  na  zegar  wiszący  blisko  
drzwi. Z  głębi jej  ciała wydostał się histeryczny śmiech. Dźwięk ze zwierzęcą, nieobliczalną nutą. Nagle 
zdała sobie sprawę, że subtelne  tykanie elektronicznego zegara towarzyszyło jej  każdego  dnia. W każdej 
minucie pracy i odpoczynku. Szlochając  i śmiejąc jednocześnie,  rozmazywała łzy po  twarzy.

–  Byłaś żoną zegara – powiedziała głośno z goryczą i wlała do szklanki kolejną porcję Jacka Danielsa.
Piła od szóstej. Nie prawda, było trochę  wcześniej. Dzień dopiero się rozpoczynał delikatnym  świergotem 

na  tle szarego nieba. Zastanawiała się leżąc całe  noce  bez  snu, o  której  wypada  wstać,  aby zacząć  pić, 
jakby przestrzeganie konwenansów miało teraz  jakiekolwiek  znaczenie.

– Twoje  zdrowie – wzniosła toast  w kierunku   tarczy i wskazówek. – wzniosła toast  w kierunku   tarczy i wskazówek. – – Widzisz, Panie Zegar, teraz jestem  – Widzisz, Panie Zegar, teraz jestem  –
cała  twoja. Będę ci prała, sprzątała, gotowała. Tylko  jak  będzie z bzykaniem?  W  takt?

Śmiała się wulgarnie i głośno. Czuła obrzydzenie do siebie za ten rechot, za to upodlenie w postaci picia 
alkoholu od świtu, za te wymięte i brudne poły jedwabnego szlafroka, cuchnący oddech, niewydepilowane 
nogi. Za oknem, w skrzynkach straszyły uschnięte kikuty roślin. Trupy pelargonii, które tak niedawno pyszniły 
się na  tarasie. Łzami chciała go zatrzymać, pelargoniami w oknach i zapachem pieczonego ciasta. Została  
sama w domu zbudowanego ze  złudzeń i niespełnionych planów na przyszłość. Zawyła jak pies, wykrzywiła 
twarz i usta w rozpaczliwym  grymasie, aż do bólu i skurczu umęczonych  mięśni.

Kiwając  się na  kuchennym stołku zawodziła coraz ciszej. 
– Przestań, sąsiedzi usłyszą – mówiła do siebie, próbując  opanować emocje.
Jedynym głosem, który  słyszała od  trzech  tygodni był jej  własny, odbity echem od ścian. Godzinami 

prowadziła rozmowy z  drugą częścią  swojej osobowości. Z tą Anną, której  rozum i dobre wychowanie nigdy 
nie dopuściły do głosu. 

– W dupie  z  sąsiadami – W dupie  z  sąsiadami – – odpowiadała zbuntowana jaźń. – odpowiadała zbuntowana jaźń. – – Nalej sobie jeszcze, tyle ci idiotko pozostało. – Nalej sobie jeszcze, tyle ci idiotko pozostało. –
Tak kończą kretynki spełniające zachcianki facetów zaniedbujące swoje intreresy. Możesz  robić co chcesz, 
mówić co chcesz. Przecież jego  już nie ma!

Kiwała się  na stołku z kryształową szklanką w  dłoni. Rżnięty kryształ  rozszczepiał światło.
– Nigdy go nie było. Twoje życie, to była ogłupiająca praca w domu i czekanie w oknie do późnej nocy. 

Dzień po dniu, latami. 

Renata Paliga   –  godło LATAWIEC

WyróżnienieWyróżnienie
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Dookoła panował brud i  nieład. Szklanki, widelce, łyżki, resztki jedzenia. Nie sprzątała domu od tygod-
nia. Nie myła się od  tygodnia. Popatrzyła na zwiewny materiał fi ran i jednym zamaszystym ruchem zerwała je z 
okna. Całe szesnaście metrów! Nie udało się zedrzeć ich w całości. Dyndały jeszcze na kilku  żabkach, więc zebrała 
siły i dokończyła  dzieła. Leżały teraz  u jej stóp. Piękne, haftowane róże na cienkim jak mgiełka muślinie. 

– Są delikatne i subtelne jak pani – powiedziała stara sprzedawczyni, uśmiechem upewniając w doko-– powiedziała stara sprzedawczyni, uśmiechem upewniając w doko-–
nanym  wyborze. 

On tylko wydął wargi i zapłacił wartość  średniej krajowej pensji, kładąc ostentacyjnie  na ladzie banknot 
po banknocie. 

– Dziękuję – pocałowała go w policzek po wyjściu ze  sklepu – Dziękuję – pocałowała go w policzek po wyjściu ze  sklepu – – zawsze o takich marzyłam. Naprawdę są  – zawsze o takich marzyłam. Naprawdę są  –
takie piękne jak  ja? – Pytała szczebiocząc i uśmiechając się kokieteryjnie.

Nie patrzył na nią, lecz ze  zniecierpliwieniem szukał w kieszeni kluczyków od samochodu.
– Przecież sprzedawca powie wszystko co klientka chce usłyszeć, byle tylko upchnąć towar – Przecież sprzedawca powie wszystko co klientka chce usłyszeć, byle tylko upchnąć towar – – odpowie-– odpowie-–

dział z pogardą. Przestraszyła się wtedy po raz pierwszy i dostrzegła kolce na haftowanych łodygach. Cóż  
winne  są  fi rany. Usiadła  na  nich, zwinęła w  kłębek, przykryła hałdami  materiału. Znowu  zaczęła wyć. 
Ciszej.  Bezsilnie. Łkająco. Był jej światem, dniem, nocą, pokarmem, powietrzem. Oddała mu  wszystko 
– nawet  duszy sobie nie zostawiła, a on ją opuścił.– nawet  duszy sobie nie zostawiła, a on ją opuścił.–

Wynurzyła  się  z kłębowiska materii i poszła do łazienki. Tam, zobaczyła w lustrze spuchniętą twarz, 
wąskie szpary oczu. Przekrwione i załzawione białka, czerwony nos, usta jak opony. Tłuste włosy w strąkach.

– Widzisz jaka jesteś wstrętna? I  dlaczego  się  dziwisz  że odszedł? – Widzisz jaka jesteś wstrętna? I  dlaczego  się  dziwisz  że odszedł? – – kaleczyła siebie słowami, jakby – kaleczyła siebie słowami, jakby –
było jej  mało bólu i piekła.

Porzucił jak stary łach w dniu czterdziestych  urodzin. 
–  Jak  ja sobie  bez  ciebie poradzę? –  Jak  ja sobie  bez  ciebie poradzę? – – pytała płacząc.– pytała płacząc.–
– Pójdziesz do jakiejś  roboty. Od dawna cię nie kocham.– Pójdziesz do jakiejś  roboty. Od dawna cię nie kocham.–
Siedział naprzeciwko. Mówił  słowa, których nie chciała rozumieć.
– Mój zegar biologiczny bije. Nie zamierzam marnować czasu  z  tobą.– Mój zegar biologiczny bije. Nie zamierzam marnować czasu  z  tobą.–
Wstał  i  poszedł  pakować  swoje  rzeczy.
– Masz  jakąś  kurwę? – Masz  jakąś  kurwę? – – krzyczała  histerycznie przez  ściśniętą  krtań.– krzyczała  histerycznie przez  ściśniętą  krtań.–
Popatrzył na nią z obrzydzeniem i bez  słowa kontynuował pakowanie ubrań do torby. Powlokła się wtedy 

do sypialni i położyła do łóżka. Po raz pierwszy w życiu wydobyła z siebie ten dźwięk – skowyt. Wyła jak pies, 
jak zranione zwierzę. Usłyszała trzask zamykanych drzwi, warkot odjeżdżającego  samochodu. Wymiotowała i 
wyła przez cała noc.  Wspomnienie tych dni natrętnie wracało. Analizowała je tysiące razy. Tym razem wściekłe 
psy rozszarpujące duszę dopadły ją na tarasie. W dali miasto migotało tysiącem słońc odbitych na dachach. 
W oknach sąsiedniego domu pelargonie wyciągały szyje i wdzięczyły się do słońca. Patrzyła w dal na  rzekę, 
na łąki  tuż za nią. W oddali mężczyzna rozwiązywał poplątane linki latawca i tłumaczył coś małej dziew-
czynce.  Dziecko uśmiechało się do niego i przekrzywiało główkę uciekając oczyma od rażących promieni 
słońca. Uśmiechała się po raz pierwszy od trzech tygodni. Nabrała powietrze w płuca. Głęboko, aż do bólu 
i rozejrzała się dookoła. Zwiędnięte kwiaty wystawały z popękanej ziemi. Nagrzane donice szczerzyły się 
szyderczo, badyle zwisały bezradnie ze skrzynek. Zatopiona w cierpieniu, zapomniała o upływie czasu. 
Zaniedbała nie tylko siebie. Pozwoliła żeby umarły pelargonie, jej letnie przyjaciółki. Dotarło do niej, że coś 
się skończyło. Umarło razem z tymi  kwiatami. 

Spojrzała na latawce szybujące spokojnie na tle kłębiastych chmur.  Kierowały się tam, gdzie zanosił je 
wiatr.  Należały do powietrza i przestrzeni.Wolne i szczęśliwe w swojej samotności. Uczucie zimna zwróciło 
uwagę na nagie stopy. Stwierdziła, że cudownie jest poczuć nimi ziemię. Wiatr  rozwiewał długie blond włosy. 
Chwyciła konewkę i zaczęła podlewać umierające rośliny. Szarpała chwasty, drapała  ubitą ziemię. Niszczyła  
paznokcie, które sztucznie nakładane i pielęgnowane bez ustanku były jego fetyszem. Patrzyła z przyjemnością 
jak  łamały się jeden po drugim. Z furią i gniewem tłumionym wiele lat, szarpała badyle, sprawiała sobie ból  
i patrzyła jak  krwawią jej palce. Czuła się jak dziecko, które  robi coś, co jest zabronione.

– Oblepiałam się sztucznością – Oblepiałam się sztucznością – – powtarzała z furią – powtarzała z furią – – całe  moje życie było z plastiku! – całe  moje życie było z plastiku! – – mówiła do  sie-– mówiła do  sie-–
bie. –  I  te  pierdolone długie pazury, którymi nie mogłam grać na fortepianie.–  I  te  pierdolone długie pazury, którymi nie mogłam grać na fortepianie.–
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Zaczęła  śmiać się pełnym głosem, zaskoczona potokiem słów wychodzących z ust. Ułyszała to, cze-
go do tej pory nie odważyłaby się wyartykułować. Powtarzała wulgaryzmy kilkadziesiąt razy, śmiejąc się, 
płacząc i  rozmazując grudki ziemi na twarzy. Powtarzała głośno, z całym ich emocjonalnym i gorszącym   
ładunkiem.

Aby podobać się mężowi stawała się opakowaniem, czuła jak rzecz. Nagradzał ją za uległość i milczenie 
ciepłym spojrzeniem i dobrym słowem. Tresował jak psa.

Daleko, nad rzeką dziewczynka i mężczyzna trzymali latawce. Wiatr szarpał nimi, a te wysoko, na mak-
symalnie naprężonych linkach walczyły o wolność. Nagle jeden z nich uleciał wysoko, wystrzelił z nagłym 
zwrotem i poszybował swobodnie. Dziecko płakało, mężczyzna podskakiwał  i próbował gonić oddalający się 
koniec sznurka.

Mogłaby przysiąc, że papierowy uciekinier uśmiechał się do niej. 
–  Chodź  do mnie, przyleć do mnie – wyciągała ramiona w  przestrzeń.–  Chodź  do mnie, przyleć do mnie – wyciągała ramiona w  przestrzeń.–
–  To będzie  wróżba –  To będzie  wróżba – – pomyślała. – pomyślała. – – Jeśli tu przylecisz, jeśli ciebie złapię, to znaczy że wszystko się ułoży, – Jeśli tu przylecisz, jeśli ciebie złapię, to znaczy że wszystko się ułoży, –

że będę  jeszcze szczęśliwa.  
Zapragnęła  tego  z  całych  sił. Zacisnęła dłonie  chowając  w  nich  kciuki i  powtarzała:
– Niech się stanie, niech się stanie, Boże spraw żeby tu przyleciał. Boże spraw, żeby on  do mnie wrócił.– Niech się stanie, niech się stanie, Boże spraw żeby tu przyleciał. Boże spraw, żeby on  do mnie wrócił.–
Latawiec zataczał koła, szarpany wiatrem. Traciła go z oczu, był zbyt wysoko i daleko. Rzuciła konewkę 

i pobiegła do domu. Dziewczynka płakała głośno. Małymi piąstkami tarła powieki, a mężczyzna klęczał przed 
nią i głaskał jasne włosy.

Obudziła się  kilka minut przed sygnałem budzika.  Z trudnością otworzyła  powieki. Znowu  to samo. 
– Kiedy się wreszcie  wyśpię? Powinnam tyle rzeczy zrobić, rachunki zapłacić.– Kiedy się wreszcie  wyśpię? Powinnam tyle rzeczy zrobić, rachunki zapłacić.–
Nienawidziła gonitwy myśli od rana, ale to właśnie one, rozkazujące, układające plan dnia, wyganiały ją 

z łóżka od  lat. Czasami miała ochotę zostać w domu i bezczynnie spedzić dzień. Czasami tęskniła do czyjegoś 
oddechu blisko siebie. Substytutem obecności była poduszka, którą brała między uda i druga – do przytulania. – do przytulania. –
Przecież  tysiące kobiet na świecie nie pracują, dbają o sobie, wylegują się w łóżku do późna i nie martwią 
na  zapas. Dlaczego więc ona tak żyje?  W wiecznej gonitwie, biegu między obowiązkami. Szybko odgoniła 
te  myśli  pogardliwymi stwierdzeniami – idiotki bez ambicji, niewolnice facetów, kretynki gadające tylko o 
ciuchach i duperelach. 

Widziała wiele razy, jak kończą kobiety porzucone przez mężczyzn. Te, które poświęciły im całe życie, 
wychowały dzieci, zaniedbały swoje kariery zawodowe. I te, które kochały zbyt mocno. Porzucone dla 
młodszych sekretarek, lub innych przedsiębiorczych panienek w najlepszym przypadku zaczynają pić. W naj-
gorszym próbują popełnić samobójstwo. Łata na ostrych dyżurach nieudolnie podcięte żyły, wysłuchuje wśród 
łez i szlochów historii jak z najgorszych brazylijskich telenowel. 

Przeciągnęła się i ziewnęła szeroko. Poczłapała do łazienki. Umyła zęby szczerząc do lustra. Wykrzywiła 
usta z niesmakiem na widok twarzy z  odciśniętymi na policzku śladami po poduszce. Tłuste włosy sterczały 
każdy w inną stronę.

– Umyć nie zdążę. Może założę czapkę? – Umyć nie zdążę. Może założę czapkę? – – mruczała.– mruczała.–
Jak  co  rano, wydawała się zaskoczona odbiciem w lustrze. Miała wrażenie, że wizerunek nie pasował do 

niej. Tej ze środka, z samego jądra jaźni. Odebrała telefon kończąc  mycie zębów.
– Anka, pamiętasz? Dzisiaj musimy przygotować temat na sympozjum. Ostateczny termin upływa w tym  – Anka, pamiętasz? Dzisiaj musimy przygotować temat na sympozjum. Ostateczny termin upływa w tym  –

tygodniu. Stary nas  zabije  jeśli tego nie dopełnimy.
– Co  ty, spać nie możesz? Odwal się Marcin – Co  ty, spać nie możesz? Odwal się Marcin – – powiedziała do słuchawki bez zbędnych ceregieli – powiedziała do słuchawki bez zbędnych ceregieli – – jestem – jestem –

w  łazience, zęby myję!
– Nie uwierzę, że masz szczotkę do zębów – Nie uwierzę, że masz szczotkę do zębów – – głos po drugiej stronie był rozbawiony i radosny. – głos po drugiej stronie był rozbawiony i radosny. – – Dzwonię, – Dzwonię, –

żeby ciebie małpo usłyszeć.
– Założyłeś się z kimś? Że może dla ciebie zrobię wyjątek i będę miła od  rana? –  uśmiechnęła się do – Założyłeś się z kimś? Że może dla ciebie zrobię wyjątek i będę miła od  rana? –  uśmiechnęła się do –

lustra i rozłączyła rozmowę.
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Wiedziała, że nie zadzwoni drugi raz. Zaczęła nucić wczoraj  zasłyszaną melodię. To niesamowite, że  
jeden  poranny telefon od  faceta, może wprawić kobietę w dobry nastrój. Ubrała się pospiesznie w to, co akurat 
było pod  ręką, połknęła jakiś witaminowy dopalacz i wyszła z domu  trzaskając drzwiami.

Z  tarasu pobiegła do sypialni, zaczęła szukać ubrań, wyrzucając rzeczy z szafy na podłogę. Z szufl ady 
wyjmowała majtki, jedne po drugich. Stwierdziła, że znowu odruchowo szuka ubrań pasujących do siebie, majtek 
do kompletu ze stanikiem. Odrzuciła je natychmiast i założyła rzeczy które pierwsze wpadły w ręce. W łazience 
szybko przeczesała szczotką długie włosy. Latawiec był bardzo blisko. Jak zbłąkany pies plątał się nad aleją lip 
posadzonych przy drodze. Samochody w dole trąbiły. Poranny korek na skrzyżowaniu jak zwykle o tej porze 
dnia. Pierwszy raz od tygodni opuściła dom. Brak  snu, jedzenia i codzienne picie alkoholu zrobiły swoje. Czuła 
się osłabiona i bez siły. – Biegła po spokojnej uliczce willowej dzielnicy. Co chwilę z jej nóg spadały klapki na  
wysokim obcasie. Zaśmiała się radosnym i oczyszczającym śmiechem. Przecież nie ma innych  butów!

– Jeśli złapię go, to będzie znak! Dobry znak!– Jeśli złapię go, to będzie znak! Dobry znak!–
– Nie wierz w znaki idiotko, znowu jakieś babskie przesądy tobą rządzą, zacznij myśleć w końcu realnie – Nie wierz w znaki idiotko, znowu jakieś babskie przesądy tobą rządzą, zacznij myśleć w końcu realnie –

i rzeczowo – znowu usłyszała obok siebie słowa. Druga jej twarz, próbowała się urodzić.  – znowu usłyszała obok siebie słowa. Druga jej twarz, próbowała się urodzić.  –
– Jak go złapię, wszystko się zmieni. Zacznę znowu żyć. Zacznę malować, znowu będę grać na fortepia-– Jak go złapię, wszystko się zmieni. Zacznę znowu żyć. Zacznę malować, znowu będę grać na fortepia-–

nie!  Jeśli go  złapię…
Dyszała ciężko chwiejąc się na drżących nogach. Zatrzymała się w biegu schylając tułów, opierając ra-

miona na kolanach.

Słońce świeciło prosto w oczy. Założyła ciemne okulary. Od lat jeździła do pracy tą ulicą. Stała na  
światłach.  Jak  zwykle spojrzała na taras jednego z domów. Co roku zachwycały ją kompozycje rosnących tam 
kwiatów. Były wypielęgnowane, dobrane z przemyśleniem i smakiem. Dziś stwierdziła z rozczarowaniem, że 
dom sprawia  wrażenie opuszczonego. W ostatniej chwili nacisnęła hamulec.

– Jak jedziesz stary dziadu – Jak jedziesz stary dziadu – – zasyczała, gdy samochód przed nią gwałtownie zahamował.– zasyczała, gdy samochód przed nią gwałtownie zahamował.–
Włączyła płytę Jenis Jopplin. Jak zwykle głośno. Jak zwykle ruszyła z piskiem opon. Z tyłu niecierpliwy 

kierowca  trąbił, chociaż zielone światło pojawiło się niecałą sekundę temu. Miała ochotę pokazać mu w 
lusterku palec środkowy, ale powstrzymała się. Z  trudem, udało się zapanować  nad odruchem. Jak zwykle 
prowadziła rozmowy sama ze sobą. Grunt to pogadać z  kimś inteligentnym.

– Jesteś w jakimś sensie osobą publiczną, nie wolno ci takich chamskich gestów…  może to twój pacjent? – Jesteś w jakimś sensie osobą publiczną, nie wolno ci takich chamskich gestów…  może to twój pacjent? –
– Anielica przebijała się w jej myśli coraz wyraźniej.

– Boże, co mam  zrobić z wampirem  Kowalskim? – Boże, co mam  zrobić z wampirem  Kowalskim? – – wydęła  wargi  z  niesmakiem – wydęła  wargi  z  niesmakiem – – co  za  palant!– co  za  palant!–
– Jesteś okropna. Jak możesz tak o pacjencie mówić? – Anielica  oburzona  miała oczy  pełne  krowiego  – Jesteś okropna. Jak możesz tak o pacjencie mówić? – Anielica  oburzona  miała oczy  pełne  krowiego  –

współczucia  i nierozumienia świata.
– A jak mam mówić?  Ordynator  złośliwie położył go na moją salę! – poprawiła na nosie okulary i – A jak mam mówić?  Ordynator  złośliwie położył go na moją salę! – poprawiła na nosie okulary i –

prowadziła wewnętrzny dialog. – Podrzucił mi kukułcze jajo, mówiąc – Podrzucił mi kukułcze jajo, mówiąc – – ,,pani koleżanko jest  pani taka  mądra – ,,pani koleżanko jest  pani taka  mądra –
i wyedukowana, na  pewno sobie pani z tym niesłychanie trudnym przypadkiem poradzi.” Palant!

– Kto? Szef? Czy Kowalski” – Kto? Szef? Czy Kowalski” – – z  niewinnym i przewrotnym uśmiechem zapytała Anielica.– z  niewinnym i przewrotnym uśmiechem zapytała Anielica.–
– Nie udawaj  idiotki! – Nie udawaj  idiotki! – – spojrzała w  tylne  lusterko prowadząc dyskusję swojej agresywnej Diabelskości – spojrzała w  tylne  lusterko prowadząc dyskusję swojej agresywnej Diabelskości –

z  tą  częścią, która miewała czasami wyrzuty sumienia.
– Jęczy od dwóch tygodni, że nic mu nie pomaga, ,,w leki nie trafi amy”, boli go podobno brzuch strasznie – Jęczy od dwóch tygodni, że nic mu nie pomaga, ,,w leki nie trafi amy”, boli go podobno brzuch strasznie –

– myślała usprawiedliwiając się sama przed sobą.– myślała usprawiedliwiając się sama przed sobą.–
– Wykonano u tego pacjenta tysiące badań diagnostycznych. Kolonoskopii, gastroskopii, rentgenów, – Wykonano u tego pacjenta tysiące badań diagnostycznych. Kolonoskopii, gastroskopii, rentgenów, –

posiewów, cudów i wianków. Wszystkie wyniki są dobre. Pacjent jest zdrowy, a jednak narzeka, czepia się, 
obraża personel. Wraca do szpitala jak bumerang. Poraziła ją nagła myśl. Uśmiechnęła się złośliwie i z cynicznym 
uśmiechem powiedziała na głos:

– Zerżnę dzisiaj Kowalskiego!– Zerżnę dzisiaj Kowalskiego!–
Zakręt  na ulicy Myśliborskiej przy piekarni wzięła jak zwykle szerokim łukiem.
– Wyrżnę mu to, co go boli. Skoro nie możemy znaleźć przyczyny bólu, to trzeba faceta otworzyć!– Wyrżnę mu to, co go boli. Skoro nie możemy znaleźć przyczyny bólu, to trzeba faceta otworzyć!–
– Ależ nie wolno narażać człowieka na niepotrzebną operację! – Ależ nie wolno narażać człowieka na niepotrzebną operację! – – Anielica podniosła głowę znad wyimagi-– Anielica podniosła głowę znad wyimagi-–

nowanych paznokci i przerażona zasłyszaną w głosie determinacją. 
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– Przecież nie może  go  boleć  to, czego nie ma! – Przecież nie może  go  boleć  to, czego nie ma! – – Diablica dawała szybko naukową kontrę. – Diablica dawała szybko naukową kontrę. – – To metoda  – To metoda  –
diagnostyczna – laparotomia zwiadowcza!– laparotomia zwiadowcza!–

– Skoro podejrzewasz, że choroba i jej objaw ma podłoże psychosomatyczne, to może skieruj pacjenta  – Skoro podejrzewasz, że choroba i jej objaw ma podłoże psychosomatyczne, to może skieruj pacjenta  –
do psychiatry.

– Zwariowałaś? Żeby skargę  napisał? To że jest świrem wiem na sto procent, ale jeśli spróbuję to – Zwariowałaś? Żeby skargę  napisał? To że jest świrem wiem na sto procent, ale jeśli spróbuję to –
powiedzieć obrazi się na cały świat. Wyobrażasz sobie roszczeniowego pacjenta, który weźmie sobie do serca  
słowa  lekarza, że  jego  choroba ma podłoże psychiczne? 

– Może ten facet po prostu potrzebuje blizny na brzuchu i ze dwadzieścia szwów, żeby w końcu  – Może ten facet po prostu potrzebuje blizny na brzuchu i ze dwadzieścia szwów, żeby w końcu  –
wyzdrowieć i poczuć się wyleczonym.

Ostatni raz widziała latawiec nad szeroką dwupasmową aleją. Stała pośród migoczących w słońcu  drzew, 
zdyszana i bezradna. Przygładziła włosy, obciągnęła bluzeczkę. Lekko zachwianym krokiem, kołysząc bio-
drami podążyła w kierunku przejścia dla pieszych. Przeszła jedną część jezdni. Zatrzymała się pośrodku.  
Rozglądała się po niebie. Przeszła kilka kroków. Dopadło ją zwątpienie. Latawiec jak to kawał papieru poleciał 
pewnie w inną stronę, nigdy go nie złapie. 

Na  rondzie  korek. Spóźniła się do pracy! Zaczną obchód, a ta menda, Słowikowski znowu będzie pod 
nią ryć u Szefa.

– Taaak. Zerżnę dzisiaj Kowalskiego, będzie można wypisać go do domu za parę dni  i  kropka.– Taaak. Zerżnę dzisiaj Kowalskiego, będzie można wypisać go do domu za parę dni  i  kropka.–
Minęła przejście dla pieszych, zakręt, dziewczynkę w czerwonej sukience. Jechała do swego świata, 

gdzie sufi ty sal były zachmurzonym niebem, a sale wypełnione smrodem z  ran i porannych łóżek – normalną – normalną –
ekosferą. Czasami, jak na przykład w tej chwili, kiedy mijała mężczyznę idącego z małą dziewczynką, 
żałowała że nie ma rodziny. Dziecko szczebiotało do ojca i podskakiwało na jednej z nóżek aby nadążyć za 
długimi krokami. Uśmiechnęła się patrząc na małą. Tak właśnie wyglądają malutkie dziewczynki na słodkich 
reklamach  płatków śniadaniowych i innych produktów, mających kojarzyć się z rodzinnym szczęściem i do-
brobytem. Czerwona  sukienka, białe skarpetki, czerwone buciki i dwa kiwające się warkoczyki. Analityczny 
umysł natychmiast zanegował uroczy obrazek, jako wytwór sztuczny i służący celom marketingowym. Jakaś 
jej część tęskniła jednak za dzieckiem i przynależnością do mężczyzny. 

Nie spotkała nigdy nikogo, kto podzieliłby jej pasje, zrozumiał poświęcenie dla pracy. Czasami tylko, 
gdy samotność wyłaziła z każdego kąta mieszkania, było w niej to pragnienie, ściskające serce i prowokujące 
niechcianą  łzę. Tę, do której nigdy by się nie przyznała, uronioną bezwolnie, a tłumaczoną jako zespół napięcia 
przedmiesiączkowego. Wtedy wracały myśli, które od dawna wyrzucała z pamięci; o tym, że  kiedyś  ktoś  nie 
chciał jej i ich dziecka. Jego twarzy już nie pamięta, a imię stało się niczym innym jak słowem bez  znaczenia. 
Od wspomnień uciekała goniąc wśród  chorych ciał, a żal po stracie ciąży zagłuszała nocnym odgłosem drew-
niaków na pustych szpitalnych korytarzach. Nagle coś przysłoniło przednią szybę auta i zsunęło się po niej ku 
górze na dach. Przejechała jeszcze kilka metrów, po czym zatrzymała się i włączyła światła awaryjne. Serce 
biło jak oszalałe.  Wyskoczyła przestraszona z samochodu. Poczuła, że ma nogi z waty gdy na dachu ujrzała 
papierowy latawiec zaplątany ogonem o wystającą antenę.

– Boże dziękuję, że  nie przejechałam nikogo – Boże dziękuję, że  nie przejechałam nikogo – – powiedziała szeptem patrząc odruchowo ku niebu. – powiedziała szeptem patrząc odruchowo ku niebu. –
Kolorowa zabawka od czasu do czasu szamotała się z podmuchem wiatru, chcąc urwać z uwięzi.

Przeraźliwy pisk opon zwrócił uwagę. Odwróciła głowę i zobaczyła jak terenowy samochód  zjeżdża  
na  pobocze. Wysiadła z niego kobieta w ciemnych okularach. Z każdego jej ruchu emanowała  siła i pewność 
siebie. Dżinsy, krótkie czarne włosy – zawsze chciała mieć taką fryzurę, opalone ramiona.  Kobieta wspięła się – zawsze chciała mieć taką fryzurę, opalone ramiona.  Kobieta wspięła się –
na palcach i zaczęła manipulować przy antenie umieszczonej na dachu samochodu. 

Nagle ujrzała, że z pewnym oporem i wysiłkiem wyciąga schowany z drugiej strony latawiec. Jej lata-
wiec! Ten, za którym biega po mieście od pół godziny! Jej kamyczek na szczęście, jej wróżba na spokój i życie! 
Przebiegła przez jezdnię nie zwracając uwagi na trąbienia i protesty kierowców. Biegła ku swemu przezna-
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czeniu wyciągając ramiona. Nie zawróciła po zgubione buty. Kobieta przy samochodzie trzymała w rękach 
latawiec i uniosła go do góry, sprawdzając  czy  poleci.

– Niech go pani nie wypuszcza! – Niech go pani nie wypuszcza! – – ze spieczonych ust wydobyła ledwie szept – ze spieczonych ust wydobyła ledwie szept – – błagam, nie wypuszczaj go!– błagam, nie wypuszczaj go!–
Biegła ile sił, chcąc wyprzedzić ruchy i gesty tamtej.
– Nie wypuszczaj! – Nie wypuszczaj! – – płakała i zawodziła histerycznie.– płakała i zawodziła histerycznie.–

 Szarpiąc się ze sznurkiem latawca, zobaczyła biegnącą kobietę. Boso, pośród trąbiących i hamujących  samo-
chodów, zdążała prosto w jej stronę. Próbowała wytężać słuch, bo miała wrażenia, że tamta coś do  niej woła.
Zmieniło się światło, ruszyły samochody, ciężko oddychająca blondynka stała na przejściu i z  niecierpliwością 
spoglądając na sygnalizację raz po raz uderzała w zielony przycisk zmieniający światła dla pieszych. Anna 
trzymała w dłoniach uwolniony latawiec i próbowała go podnieść do góry – niech leci  dokąd chce.

Blondynka wtargnęła na jezdnię. Dopiero teraz dostrzegła jej oszalały wzrok, pokrwawione ręce i  
zrozumiała  słowa:

– Nie wypuszczaj go, nie daj mu odejść!– Nie wypuszczaj go, nie daj mu odejść!–
Kątem oka  dostrzegła samochód wyjeżdżający  zza  zakrętu. Przyspieszał by  zdążyć przed zmianą  

światła z żółtego na czerwone. Zdecydowała jak zwykle szybko – w ułamkach sekund. Wiedziała, kierowca – w ułamkach sekund. Wiedziała, kierowca –
nie widzi tamtej. Może zdąży go zatrzymać, może zdoła ją ocalić. Wyskoczyła na jezdnię z uniesioną ręką.

Mężczyzna idący z dzieckiem zasłonił dziewczynce oczy i przytulił do siebie.

– Panie doktorze!– Panie doktorze!–
Siedział zmęczony i otępiały na metalowym kręconym stołku i patrzył jak salowe sprzątają gabinet  

po akcji reanimacyjnej. Krew kapała z obydwu wózków i łączyła się w jeden strumień spływając do kratki 
umieszczonej na  środku podłogi. Tysiące czerwonych, lepkich odcisków butów świadczyły o wysiłkach 
włożonych w próby ratowania życia. Sprzątające  kobiety położyły  u wejścia  do  sali  dużą  mokrą szmatę.

– Wytrze pan nogi, doktorze, to się na szpital nie poroznosi – powiedziały.– Wytrze pan nogi, doktorze, to się na szpital nie poroznosi – powiedziały.–
Wydało się to okrutne i bezduszne. Jej krew potraktowana jak brud. Jak coś niepotrzebnego i tak mało 

znaczącego. Przecież jest jedną z nich! Nadal czuć tu jej obecność. O tej porze zazwyczaj biega po  korytarzu 
i ustawia wszystkich. Załkał bezsilnie i poczuł mdłości.

– Panie doktorze, papiery trzeba wypełnić – Panie doktorze, papiery trzeba wypełnić – – dobiegający z dyżurki głos nie dawał za wygraną.– dobiegający z dyżurki głos nie dawał za wygraną.–
Patrzył  na  obydwa  nagie  kobiece ciała. Pielęgniarki usuwały z ust rurki  intubacyjne,  odklejały  plas-

try, z  piersi  zdzierały przylepione  elektrody urządzeń. Jedna z nich rodziła – widać na brzuchu rozstępy, poza – widać na brzuchu rozstępy, poza –
tym połamane do krwi, oderwane paznokcie  na zadbanych dłoniach. Blond włosy.

Druga miała jędrne uda, pełne piękne piersi, nieskalany płaski brzuch. Włosy jak z zwykle –  wystrzępione –  wystrzępione –
krótko nożyczkami – teraz strąki pozlepiane  krwią.– teraz strąki pozlepiane  krwią.–

–  Anka… –  Anka… – –  rozpłakał się. –  rozpłakał się. –
Szlochał jak dziecko nad ciałem koleżanki. Nie ubrana w złośliwość, wredny styl bycia, workowate  

ciuchy – była piękna i kobieca. Ileż to razy robili zakłady w dyżurce i fantazjowali:– była piękna i kobieca. Ileż to razy robili zakłady w dyżurce i fantazjowali:–
–  Na pewno jest ohydna pod tymi ciuchami, skoro nigdy z facetem.–  Na pewno jest ohydna pod tymi ciuchami, skoro nigdy z facetem.–
– Może ma brodawki na całym ciele – Może ma brodawki na całym ciele – – opowiadali – opowiadali – – i to owłosione.– i to owłosione.–
Zadzwonił telefon.
– Andrzej, czy to prawda? – Andrzej, czy to prawda? – –  pytał kolega z oddziału.–  pytał kolega z oddziału.–
–  Tak. Prawda. –  Tak. Prawda. – –  załamał mu się głos, wyłączył telefon.–  załamał mu się głos, wyłączył telefon.–
–  Panie doktorze…–  Panie doktorze…–
– Czego! – Czego! – – Krzyknął szlochając i trzymając stygnącą  rękę.– Krzyknął szlochając i trzymając stygnącą  rękę.–
– Panie doktorze, niech pan spojrzy – Panie doktorze, niech pan spojrzy – – pielęgniarka podeszła do niego. – pielęgniarka podeszła do niego. –
Pokazała mu jakieś dokumenty
– Niech pan spojrzy. One urodziły się tego samego dnia. Urodziły się i umarły tego samego dnia. Umarły – Niech pan spojrzy. One urodziły się tego samego dnia. Urodziły się i umarły tego samego dnia. Umarły –

w tej samej chwili.
Była blada, a on sprawdził z niedowierzaniem. Te same imiona, ta sama data urodzenia, ta sama data i 

godzina śmierci. Jedna czarna, druga biała. Jedna rodziła, zadbana, wysoka i piękna. Druga – znał ją. Krępa – znał ją. Krępa –
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małpa nie do zajechania i nie do zdarcia. Ostra w  języku i bezkompromisowa. Prawdziwa wredna feministka. 
Jak się okazało miała cudownie piękne ciało. Widział ją nagą. Na pewno oglądał ją wbrew woli. Nigdy by na 
to nie pozwoliła.

 Wybraniec. Kurwa…
 Leżały razem, spokojne i gotowe na wspólną drogę, a głowy miały zwrócone tak, jakby chciały się na  

siebie napatrzeć. Pierwszy i ostatni raz. Wymieszana na podłodze krew, spotkane we wszechświecie alter ego.

Głaskała swoje blond włosy. Uśmiechała się spokojnie, zawieszona poza czasem. Zobaczyła wreszcie 
twarz – tę która była jej własną od początku do skończenia świata. Spoglądała na krótkie czarne włosy z rados-– tę która była jej własną od początku do skończenia świata. Spoglądała na krótkie czarne włosy z rados-–
nym śmiechem. Czuła jedność duszy i ciała. Stała się jasnością, westchnieniem wieczornym, oddechem ziemi 
po burzy, śmiechem szczęśliwego dziecka. Zaiskrzyła każdym  atomem  świata. I tym jękiem rozkoszy się stała 
– co w  miłosnym uniesieniu, i w ostatnim westchnieniem kończącego życia…– co w  miłosnym uniesieniu, i w ostatnim westchnieniem kończącego życia…–

I nic już nie było ważne…
Nad tarasem, wśród odżywających po deszczu pelargonii, unosił się latawiec.
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Wikingowie

Z cyklu: Obrazki z podróży

Jechałam do Wolina pociągiem – wygodny, nowy, czysty. Przewozy regionalne. Już kilka razy 
nimi jechałam i miło mi było w nowym taborze, z nowym przewoźnikiem. Obok mnie – naprzeciw, 
siedzieli bardzo młodzi, piękni Wikingowie! Mówili w jakimś nieznanym języku. Wsłuchiwałam się 
w niego – był miękki, łagodny. Skąd przybyli? Finlandia?

Ona była ciemna – wyprostowana, pomalowane na czarno włosy. Charakterystyczny punkowy 
makijaż, który widuję u Ewy. Oczy duże, ciemnobłękitne, jaśniejące, zapalały się jak latarnie, kiedy 
w lekkości mówiła, pochylając się nad jego kolanem. Radość, zabawa w tym była! Krótka bluzka i 
czarne getry, przedziurawione pod kolanami. Bluzka w czarno-białe kostki, torba i trampki w czaszki. 

On był płomiennie  rudy i nie miał na sobie wyrazistej wskazówki przynależności grupowej, 
tylko te jego włosy świeciły jak słońca i księżyce. Byli delikatni, miłosierni jak śmietana. 

 Patrzyliśmy na siebie  – oni dyskretnie, ja wprost.

WyróżnienieWyróżnienie
Emilia Kwiatkowska  –  godło ANANDA    
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Chłop poetą jest i basta!

Jezuuu! 
Żebyście wiedzieli, jak ja bym chciał pisać takie piękne wiersze, co je potem drukują, a ludzie kupują 

i czytają i mają łzy w oczach i wołają o jeszcze. Żeby się przed księgarniami po nocy ustawiali w kolejce, 
by zdobyć pierwszy egzemplarz, jak nie przymierzając samego „Harry Pottera”. I by mi wieczorki poetyckie 
w tutejszej remizie strażackiej organizowali, cobym za stołem zielonym obrusem nakrytym siadał i czytał w 
półmroku. 

Świeczki by się paliły  migotliwie...
Nikt by nie przerywał, chyba że serc drżących z emocji łomoty. Tutejsze dziewczyny, zamiast na dysko-

teki,  przychodziłyby sztuki prawdziwej posłuchać. A i ze wsi okolicznych tłumy by do remizy waliły...
Może i kwiatki bym dostał jakieś, chociaż to akurat jest bez znaczenia, bo pode płotem rośnie tego u 

mnie do koloru, do wyboru. 
Autografami bym na lewo i prawo szastał... 
Nagrody bym odbierał...
Dyplomami ściany bielone obwiesił...
Puchary na szafach poustawiał...
Pieniądze – strugą kapiące – strugą kapiące – – przepił... – przepił... –
Nadzieje te, a zwłaszcza ostatnia, taką mnie pasją wypełniły, że w mieście będąc, notes i ołówek chemi-

czny kupiłem. 
Wieczorami, gdy z pól wracałem, kombajnem je wzdłuż i wszerz przeorawszy, po posiłku sutym za 

stołem siadałem, a notes z szufl ady wyjąwszy, końcówkę ołówka chemicznego śliniłem (podobno to koncept 
mnoży) i  nerwowo gryzłem. 

Czekając na natchnienie, przypominałem sobie obrazki z dnia minionego. 
Wszystkie te kawki uparcie grzebiące pazurem w odwalonych na boki skibach,  zasiew mi uparcie i 

cierpliwie wydziobujące. Złość wtedy czułem niepomierną, a ta światu percepcji nie sprzyja. 
Nerwy najsamprzód uspokoić mi trzeba – pomyślałem. Relanium jakie przed orką i siewem łyknąć. 

Bruzda wtedy może i krzywiej  wyjdzie, ale za to jak się spostrzegawczość poprawi! 

Stefan Trzos   –  godło WŚCIEKŁY UKŁAD2

WyróżnienieWyróżnienie
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Senność przejściowa przestaje mnie więc niepokoić. Toż pole uprawne to nie szosa, jak zasnę, najwyżej 
w jaką brzózkę przydzwonię, ofi ar w ludziach nie będzie, po sądach mi włóczenie nie grozi.

Ale kolejne dni – mimo leku – nic nie zmieniają. 
Choć kawki mam odtąd głęboko w nosie, powieki opadają na oczy, a cóż ciekawego przez wąską powiek 

szczelinę można dostrzec?
–  Napisałeś coś wreszcie? – z nadzieją w głosie pyta co wieczór stara.
–  No trochę tam – odpowiadam, ślęcząc nad pustą kartką papieru, którą – spłoszony pytaniem, wyry-

wam szybko i wrzucam do kosza. Niech myśli, że coś jednak skrobnąłem, tyle, że treść przeciętna,  uwagi 
niewarta. 

Po dwóch tygodniach, zniecierpliwiona objawami niemocy twórczej, fartuszek zdjąwszy...
–  A na łąkę byś, miast w pole poszedł – radzi. – Miedza bura i szara, do wzejścia zasiewku też czasu 

nieco, tego masz teraz aż nadto. A na łące życie pełną gębą. Tam natchnienia szukaj!
Następnego dnia kombajn w stodółce zostawiwszy, na łąkę zmierzam. Walę się na ziemię, trawy 

pośrodku. Na brzuchu leżę – wiadomo, tak naturę obserwować łatwiej. Godziny mijają, a ja chłonę wszystko, 
co wokół. Zapamiętać się staram, a tyle tego, że jak w korcu maku wieczorem przebierać mi przyjdzie. 
A pomysłów – ducka cała.

Po powrocie radosny od wrażeń nadmiaru, za stołem siadam. Notes ni chybi czymś się szybko zapełni, 
a ołówek chemiczny wreszcie zębem nie moim, lecz iście literackim, nadgryziony zostanie.

Piszę swój pierwszy wiersz.
Na zielonej łonce
przyglądam się biedronce.
Udany, myślę. A najważniejsze, że do rymu. 
– Jak piszesz „łące”? – słyszę tuż za plecami sarkanie żony. Podgląda jucha. I sławy mi przyszłej 

zazdrości, stąd ni chybi te złośliwe przytyki.
– Jak to „jak”? – odpowiadam pytaniem na zaczepkę – Przecie dobrze!
– Przez „ą” się pisze! – głową nerwowo kręci. – Z ortografi ą żeś jakby na bakier.
Myślałby kto, jaka mądra ! A cóż to ma niby za znaczenie? Jak na wieczorku poetyckim przeczytam, 

to przecie nikt nie pozna, czy napisane przez „ą”, czy „on”. A rym i tak się zgodzi. Ale  dla świętego spokoju 
poprawiam.

– I taki krótki jakiś! – dodaje znowu, wyraźnie guza szukając. – Skrobniesz co jeszcze? – pyta 
prowokująco.

–  A juści! W parę minut będzie gotów – ucinam zniecierpliwiony.
o!  zielona łąka
a na niej biedronka
tak wielka jak stonka
więc jestem w skowronkach
Napisałem bez kropek. Bo sama biedronka ma ich aż siedem, więc po co je mnożyć? A poza tym, to 

podobno jest teraz modne. Tak jak pisanie z małej litery po kropce.
–  Gotowe! – oznajmiam.– oznajmiam.–
–  Tak szybko? – pyta z niedowierzaniem i czyta na głos. – Dobre! – i aż w dłonie klaska.– pyta z niedowierzaniem i czyta na głos. – Dobre! – i aż w dłonie klaska.–
–  Drukną chyba, co nie? – z nadzieją czekam na odpowiedź.– z nadzieją czekam na odpowiedź.–
–  A co by mieli nie druknąć? Rano trza ci do redakcji! Wezmą i drukną na bank! Ale się ludziska 

zadziwią jak przeczytają! – stoi cała w pąsach i dłonie jak do pacierza składa w uznaniu mojego talentu.– stoi cała w pąsach i dłonie jak do pacierza składa w uznaniu mojego talentu.–
Pierwsza od wielu dni spokojna noc. Jutro odmieni się moje życie. Postawię pierwszy krok na drodze 

ku sławie. Rankiem gębę golę dokładnie, perfuma na łeb wylewam, garnitur wdziewam i pod krawatem do 
redakcji „Za miedzą” gnam z utworem. Samego naczelnego zastawszy, wiersz mu wręczam.

Czyta uważnie, pewnie się na pamięć uczy...
– Jakby tu powiedzieć, dobry niby, ale do gazety nie bardzo się nada! Trochę niedopracowany jest. 

I wiecie, tchnie jakoś czasami „żelaznej kurtyny”. Socrealizmem trąci. Ta stonka to może i w czasach dawnej 
cenzury by przeszła. No wiecie, Adenauer, Ameryka... Na pierwszej stronie by to wydrukowali. Ale teraz 
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mamy dwudziesty pierwszy wiek. Ludzie czekają na inną poezję. Taką trochę uduchowioną! – i kartkę z – i kartkę z –
wierszem mi zwraca.

– Próbujcie dalej! A jak napiszecie co nowego, przyjdźcie znowu! – dorzuca na odchodne.– dorzuca na odchodne.–
I pamiętajcie czytać, czytać i jeszcze raz czytać! To warsztat ubogaca!
No to jakże to, o duchach mam pisać? Ludziska straszyć? Okropieństwa jakieś wierszem oddawać?
I jeszcze to jego „czytać!” Trzy razy  mi do głowy tłukł, jakby z jełopem jakim gadał, nie z twórcą. 
–  No i kiedy drukną? – rzuca żona na powitanie.– rzuca żona na powitanie.–
–  Nie wiadomo, drukarka się ponoć popsuła. I w dodatku, jakby nie dość nieszczęść, pieniędzy na papier 

zbrakło. Gazeta w likwidacji! – kłamię, by widmo porażki zamulić.– kłamię, by widmo porażki zamulić.–
–  To ci dopiero nowina! – głos jej się łamie. Szkoda, że tylko ona poznała się na pięknie wiersza.– głos jej się łamie. Szkoda, że tylko ona poznała się na pięknie wiersza.–
Kolejne noce pełne są koszmarów. 
Boże! Gdyby mi tak, jak Mendelejewowi pierwiastki, wiersz się cudny przyśnił..
Wyrazy roztańczone, w wersy się same składające, jak na szkolnej tablicy...
Rano spisać by je starczyło i znów do redakcji na złamanie karku gnać. A potem to już tylko sława i 

zaszczyty. 
Nic z tego. Chrapię tęgo, więc ledwie w sen zapadnę, zaraz mnie łokieć lubej między żebra wetknięty 

budzi z nieodłącznym – „Nie chrap tak do cholery!”. 
Zaiste ciężkie, jako ten sen bez ustanku przerywany, jest życie poety. W ten sposób nic mi się przecie 

nie przyśni.
Pragnienie sławy jest jednak silniejsze od poczucia twórczej niemocy.
Wieczorami znów więc nad notesem ślęczę....
Ołówek ślinię...
Nasadkę obgryzam...
 A może o krowie by coś napisać? Taki na przykład wiersz :
Na łące pasie się krowa,
cienka, jak tyka, choć zdrowa
Już mam wołać z prośbą o pierwszą recenzję, ale olśniony, że znów podsumuje znanym mi do znudzenia: 

„krótki on ci jakoś”, dwie kolejne linijki dorzucam.
muczenie to krowy mowa,
gdy ryczy, aż boli głowa
Chyba lepszy, niż poprzedni – myślę. 
I więcej w nim ducha, bo jak ktoś ryk krowy sobie wyobrazi, to się – nawet czytając tylko – przelęknie.
– Ty to masz talent! – aż z ukontentowania pokraśniała. – Jak pieniądze na papier i druk zbierą, to za 

jednym zamachem oba drukną! Pójdziesz jutro do redakcji?
– A juści serdeńko! 
Redaktor przeczytał, kilka razy pod nosem cmoknął. Jakby inaczej! Musi z zachwycenia!
– O niebo lepszy – stwierdza. – Ale jeszcze mu daleko do doskonałości! Mówiłem: czytać, czytać i 

jeszcze raz czytać – dorzuca, oddając złożoną kartkę.
I co ja teraz żonie powiem? Jakże mi teraz do domu wracać? Zmyślna jest, na biedę redakcji wciąż się 

nabierać nie da.
– I jak? - pyta, a mnie jakby kto dziurę w brzuchu wiercił.
– Nie chcą druknąć. Za słaby jest pono. „Czytać” na odchodnym doradził. 
– Co niby „czytać”? 
– A bo ja wiem? Czytać i tyle!
Tej nocy już żadne z nas nie śpi. Leżymy z oczami w polepę wlepionymi. 
Przynajmniej nikt mnie łokciem w piersi nie kłuje...
I tylko serce boli i krwawi w chwały oczekiwaniu...
– A może tak o jakimś egzotycznym zwierzaku wiersz napiszesz? – wdziera się w nocną ciszę i moje w – wdziera się w nocną ciszę i moje w –

niej rozmyślania.
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– A znasz jakie odpowiednie?
– Może by tak o anakondzie?
Tym razem, by czasu nie trwonić, już od rana notes z szufl ady dobywam. Śliną ołówek do aktywności 

podniecam. Obsadkę kilka razy nadgryzłszy, piszę pierwsze dwa wersy.
Niestraszna mi anakonda.
Zgładzę, bo mam coś z Bonda
Żona na krok mnie teraz nie odstępuje, tuż za ramieniem stoi, ciekawie łypiąc okiem.
– Ty z Bonda coś masz? – nagle rzuca drwiąco.
Istny piorun we mnie strzelił...
Cała mi wena z głowy do nóg odeszła, jakbym w kapciach ołów nosił – natchnienia balast...
–  Już lepiej napisz o arze! Jak kto z tutejszych przeczyta o Bondzie, to się ze śmiechu przez trzy dni 

tarzać będzie.
Ot, poezji znawczyni. Przecież pod pseudonimem pisać mogę, to się autora nie domyślą. 
Ale kłócić się nie zamierzam. Kartkę z notesu – tę z anakondą – wyrywam. 
Trza mi o arze tworzyć...
Kilka minut dumam ostrożnie. 
Unikaj patosu! – wewnątrz mnie się tłucze. 
Daj przekaz prosty, co wszystkich zauroczy. Bez ozdobników. Bez udziwnień. Tak prosto, po chłopsku. 

Szpadlem im przywal poezji.
siedzi na drzewie ara,
skrzeczy, jak moja stara
– Zgłupiałeś? To ma być poezja? – wpół natchnienia uszu moich sięga. „Skrzeczy” zastąp przez „bar-

wna”! – żąda stanowczo.
Wiersz winien być dziełem indywidualnym. Ale kto by tam się kłócił.
siedzi na drzewie ara,
barwna jak moja stara,
wielka jest moja wiara,
że wiersz ten drukną mi zara
Widząc uśmiech na twarzy żony, z tą – ostateczną już – wersją poezji pędzę do redakcji.
– Czytać, czytać czytać! – słyszę jak i poprzednio.
Noga za nogą snuję się do domu ze zmiętą kartką wetkniętą w kieszeń...
Czytać...
Ale co czytać?...
I po co, gdy ja pisać, a nie czytać pragnę?
Czy kto ode czytania sławę jaką zyskał?
Nie masz nad chłopski upór. 
Jutro znów nad kartką notesu siądę.
Ołówek poślinię.
Obsadkę do grafi tu pokąsam.
A na wypadek wszelki w drugim pokoju do snu zlegnę.
Może wtedy sen jaki się przyśni? 
Może słowa zawirują wreszcie? 
Może w wiersz jaki się zręcznie złożą?
Nie musi być o zwierzętach. 
Byle piękny był.
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WyróżnienieWyróżnienie
Kamil Chorążka  –  godło RZEKA                      

Pod prąd
                                     

     

  
Jak przyjemnie poczuć świeże powietrze wolne od papierosowego dymu, uryny i niedomytych stóp. 

Dlaczego wszyscy się dziwili, że nie ulegam paskudnemu nałogowi? Zamiast rozszerzać myślowe horyzonty, 
przyprawiał mnie o mdłości i nieświeży oddech. Może dlatego nie pasowałem do domu wariatów, w którym 
byłem przetrzymywany bezpodstawnie przez ostatnie kilka miesięcy. Prawdopodobnie wegetowałem tam lata, 
dekady lub jeszcze dłuższy odcinek czasu, gdyż nie trudno o zakrzywienie własnej czasoprzestrzeni przyjmując 
dziesiątki osłabiających mnie środków chemicznych. W zasadzie to mógłbym przyznać, że nauczyłem się 
wiele od życia w tym okrutnym więzieniu. Zaobserwowałem co robić, żeby wszyscy źli ludzie nie wpakowali 
mnie tam z powrotem. Zajęło mi to ładnych parę chwil, ale ich schematyczne zachowania powoli przestały 
mnie zaskakiwać.

Dziwne, że oferowali mi jakieś złudnie słodkie pigułki na utratę trzeźwego umysłu i zapewniali, że 
gdy znowu mój stan się pogorszy, spędzę w domu wariatów kolejnych kilka miesięcy. Co człowiek może 
zafundować drugiemu człowiekowi, niebywałe. Do właściwego rozegrania tego pojedynku przydawały się 
umiejętności aktorskie i udawanie postradania zmysłów. Zręczne wtopienie się w rzesze nienormalnych 
chodzących po tym całym pokręconym świecie, dawało szansę całkiem dobrego radzenia sobie bez zaczepki 
z ich strony. Mnie schwytali w trakcie łapanki na ulicy, kiedy spokojnie, nie dokuczając nikomu chodziłem 
w zimę po śniegu w samych bokserkach i od razu określili jako „pacjent niezorientowany co do czasu, miej-
sca i własnej osoby”. To mogło spotkać naprawdę każdego i to tylko z powodu mojego systemu ostrzegaw-
czego w układzie nerwowym. Normalna rzecz. Przegrzana termoregulacja domagała się natychmiastowego 
schłodzenia, aby nie dopuścić do nieodwracalnego rozpuszczenia się komórek nerwowych. Przecież bez tego 
zamieniłbym się w nic nieznaczący twór bez życia, bez kontaktu z otaczającą materią i duchem. Dobrze, że 
zima dopisała rok temu, aż boję się pomyśleć, co by się ze mną stało w trakcie takich uciążliwie upalnych dni 
obecnego lata. 

***
Od momentu schwytania zaczęła się cała lawina nieprzyjemnych zdarzeń. Tylko dlatego, że ratowałem 

swoje własne, prywatne neurony przed termodestrukcją. Po tym jak człowiek w białym fartuchu kazał takim 
dużym, w zielonych, przenieść mnie na górę, myślałem, że to po prostu sąd ostateczny i zaraz znajdę się w 
niebie, gdzie nadmierna temperatura i inne stresy nie dokuczają tak bardzo jak na dole. Mimo, że jego zgar-
biona postura i chłodne zachowanie nie wskazywały na anielskie pochodzenie, trudno mi było interpretować 
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zajście w inny sposób. Niestety, ale nadzieja na bajeczne warunki szybko prysła, gdy kolejny biały fartuch 
podał mi jakieś kapsułki do połknięcia. Mówiłem, że ze mną wszystko w porządku i nie potrzebuję chemii, 
aby poczuć się lepiej. Poza tym z każdego miejsca słychać było przekonywujące głosy, podpowiadające mi, 
że nie warto próbować takich sztuczek. Wiadomo, jak to bywa z człowiekiem, słucha się większości. Jednak 
biały fartuch nie ustąpił i zaoferował proste ultimatum – albo wezmę dobrowolnie tabletki, albo przy pomocy 
zielonych wbiją mi igłę z lekiem głęboko w warstwę mięśniową. Domagałem się swoich praw. Jak można tak 
traktować człowieka? Nie słuchali, po chwili poczułem silne ukłucie przeszywające mój rdzeń kręgowy na 
wylot i zasnąłem. 

W niesprzyjających okolicznościach, zdrowy na umyśle człowiek wierzy, że niemiłe doświadczenia w 
istocie są złym snem, który po przebudzeniu odchodzi w zapomnienie. Jednak w moim przypadku okazał się 
bezwzględną jawą. Wstałem cały obolały, do końca nie wiedziałem, co się dzieje wokoło, choć pamiętałem 
wydarzenia ostatniej nocy. Miałem na sobie jakieś stare więzienne piżamy, jak się zorientowałem, takie same 
jak inni na mojej sali. Znienacka usłyszałem głos dochodzący z korytarza, który nawoływał do przyjęcia kolej-
nej porcji ogłupiających medykamentów. Wszyscy z mojego pokoju wyszli, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. Ostrożnie wyjrzałem zza drzwi, dostrzegając otwarte pomieszczenie, do którego zmierzali inni bieda-
cy w swoich kratkowanych łachmanach. Stanąłem w kolejce, zastanawiając się, co mnie tam czeka. Wydawało 
mi się, że to jakieś nieporozumienie, które zaraz wyjaśnię i znów poczuję wszechogarniającą wolność. W sali 
usiadłem naprzeciwko białego fartucha, który nie przypominał tego z wczoraj, gdyż nie nosił na szyi specjalne-
go sznurka do oceny pracy klatki piersiowej. Przed nim stała wielka tacka z małymi pojemniczkami. Niektóre 
pozostały puste, w innych można było zauważyć kolorowe tabletki. Powiedział, że muszę wziąć swoją porcję 
leków, które przepisał jakiś wyżej postawiony. Chodziło pewnie o białego z detektorem na szyi. Nie podobało 
mi się wcale próbowanie tej otępiającej trucizny, ale po chwili uświadomiłem sobie, że brak współpracy za-
owocuje sytuacją z poprzedniego dnia. Nie chciałem, aby po raz kolejny dwóch rosłych zielonych, przyciskało 
mnie do kozetki i zadało bolesną ranę kłutą w obrębie mięśnia pośladkowego.

***
Chemia nie służyła mi wcale. Czułem, że chodzę jak we mgle. Wszystko wydawało się takie niewyraźne. 

Ciemne korytarze, kłęby dymu i mnóstwo oczu patrzących na mnie, jak na wygnańca z innej planety. Bałem się 
z kimkolwiek zamienić słowo – jedna niewłaściwa wypowiedź mogła spowodować atak zielonych, dodatkowe 
jadowite iniekcje i uziemienie w tym piekle na zawsze. A ja przecież starałem się czynić dobrze, tak jak uczyła 
mnie mama. „Bądź dobry dla innych synu, to pójdziesz do nieba” – mówiła codziennie, póki nie zmarła. Do 
końca nie wiedziałem, co jej się stało. Możliwe, że zaatakował ją jakiś pasożyt. Brzuch zrobił się strasznie 
wielki, cała zżółkła i w ogóle jakiś niedobry duch zabrał jej chęć do życia. Dużo się śmiała, opowiadała za-
bawne historie i często śpiewała, choć przeszkadzało to niekiedy sąsiadom. Co prawda miała czasem prob-
lemy z mówieniem, musiałem się bardzo natrudzić, żeby domyśleć się o co jej chodzi, ale przecież płynęła 
w nas ta sam krew – rozumieliśmy się bez słów. Czasem zdarzało jej się potknąć o przedmioty na podłodze, 
tak jakby bawiła się z nią siła ciążenia. Nad ranem wypijała duże ilości wody mineralnej i leżała w łóżku do 
późnych godzin wieczornych, ale dzielnie chodziłem do pobliskiego sklepu po leki dla mamy na te suchoty i 
przemęczenie. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego mama nie korzystała z silniejszych specyfi ków, te delikat-
niejsze o mniejszej mocy uzdrawiającej wcale nie dawały pozytywnych rezultatów. Wręcz przeciwnie, czułem, 
że mieliśmy do czynienia z kolejną  podstępną machiną, stworzoną do likwidacji twórczych osobowości. Za-
miast unicestwić pasożyta, powoli dokonywała zniszczenia w organizmie mojej mamy. A ja tak starałem się 
jej pomagać i wspierać w bólu życia, na który bardzo narzekała. Gdy odeszła, nie opłakiwałem jej przez długi 
czas, wiedziałem, że czuwa gdzieś w pobliżu i trzyma kciuki za moje sukcesy w drodze do naszego kolejnego 
spotkania.

Nieraz musiałem rozmawiać z białymi o swoim podejściu do życia, swoich przyzwyczajeniach i opi-
niach na temat leczenia w domu wariatów. To dziwne, że za każdym razem mówiłem to samo, szczerą prawdę, 
a oni uśmiechając się kiwali głową i życzyli wszystkiego dobrego, wracając z mojej sali do tajemniczego poko-
ju bez klamki. Zaczęło mnie to nudzić, wręcz irytować. Pomyślałem, że spróbuję zmodyfi kować swoje wypo-
wiedzi, by dostosować się do praw rządzących przeklętym miejscem. Stało się coś nieprawdopodobnego, gdy 
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ochoczo przytakiwałem na wszystkie monologi białych. Udawałem, że ośrodek termoregulacji nie istnieje w 
formie przeze mnie opisywanej, że ludzie wcale nie urodzili się, by rozsiewać ziarno zła. Przyznałem niechętnie, 
że głosy ze ścian, ułatwiające codzienną egzystencję, to tylko rodzaj jakichś omamów. Nieważne, nie obchodził 
mnie ich żaden wyrafi nowany system wyrażeń. Chciałem tylko sprawić, aby uwierzyli w skuteczność swoich 
technik manipulacji. Brałem regularnie chemię, mimo że nie mogłem się po niej skupić, ani logicznie myśleć. 
Aż nastał długo oczekiwany dzień zwycięstwa. Najstarszy biały ze szpakowatą brodą wręczył mi kartkę z 
jakimiś informacjami o stanie zdrowia, recepty na pseudoleki i uścisnął, wydawałoby się serdecznie, dłoń. 
Przestrzegał, że krytyczne spojrzenie na świat, to jedyny sposób na uniknięcie powrotu do domu wariatów. 
Od tej pory znowu mogłem cieszyć się wolnością. Przez pierwszy tydzień nie wychodziłem z mieszkania i 
analizowałem powoli wszystkie doświadczenia ostatnich kilku miesięcy. Musiałem się świetnie przygotować 
do walki z legionami nienormalnych. Każdy najmniejszy ruch lub słowo mogło sprawić, że uznają mnie za 
niewygodnego przybysza z innego wymiaru i bezdusznie sprowadzą po raz kolejny do złego miejsca. 

***
Wszystko wydawało się takie dziwne. Opracowałem sobie jakiś nowy obraz rzeczywistości i trzymałem 

się go bardzo restrykcyjnie, aby nie wrócić do domu wariatów. Czułem się jak w jakimś totalitarnym kraju, 
gdzie za każde przewinienie czekała surowa nauczka. Wrodzona elastyczność wobec świata pomogła mi 
zaakceptować takie podejście do  cieszenia się wolnością. W końcu ludzie to okrutne kreatury i nie powi-
nienem się dziwić, że w taki sposób musiałem odpierać ich ataki. I to tylko dlatego, że chciałem ratować swoją 
przegrzaną piątą klepkę. Który inny parszywy gatunek tak bardzo chciałby wyplewić jednostki zdolne do 
racjonalnego i samodzielnego myślenia? 

Od tej pory, niezależnie od temperatur za oknem, chłodziłem swoje drogocenne neurony, otwierając 
lodówkę na oścież. Dziesięciominutowe seanse każdego dnia spokojnie wystarczały, aby zachować wewnętrzną 
homeostazę. Nikomu nie przeszkadzał fakt, że dbam o zdrowie. W wariatkowie próbowałem tej techniki mo-
dyfi kacji cieplnej, jednak za każdym razem walki o prawo do korzystania z lodówki, grożono mi zielonymi. 
Nie miałem wyjścia, musiałem jakąś inną metodą usuwać nadmiar energii z organizmu. Wpadłem na genialny 
pomysł lodowatych prysznicy. Na początku trudno było mi ukryć tę strategię zachowania prawidłowych para-
metrów mojej fi zjologii. Za każdym razem, gdy wychodziłem z łazienki, drżałem z zima, a oni nakrywali mnie 
trzema grubymi kocami, by nie dopuścić do ocalenia przegrzanej głowy. Na szczęście, nie dojrzeli pewnego 
sekretnego podstępu. Jak tylko nie zwracali na mnie uwagi, wyjmowałem paluch lewej stopy spod koca, który 
świetnie spisywał się w roli przewodnika cieplnego. Po kilku dniach nauczyłem się ustawiać temperaturę 
prysznica, aby nikt nie mógł się domyślić, do czego służyły mi wodne seanse w łazience.  

Najchętniej zostałbym w swoich czterech ścianach do końca świata, może kolejny wymiar dałby mi 
szansę na wykorzystanie swoich wyjątkowych zdolności. Od dzieciństwa wierzyłem, że główne składniki mo-
jej diety dostarcza kosmiczna zawiesina. Mogłem sobie leżeć na łóżku tygodniami, a ona po prostu przenikała 
moje ciało na zasadzie dyfuzji. Nawet w domu wariatów, mimo oparów siarki i smoły docierała do mojego 
wygłodniałego żołądka, dodając woli życia i nadziei na lepsze jutro. Tydzień po wyjściu z okrutnego miejsca, 
poczułem chyba pierwszy raz w życiu burczenie w brzuchu. Mój umysł tak jakby wyłączył się na moment. 
Jedyne o czym myślałem, to wyjście z mieszkania i kupienie czegoś do jedzenia. Zjawisko to nieco mnie 
przestraszyło. Czyżby chemiczna terapia pozbawiła mnie łączności ze światem zewnętrznym? Zbyt wiele 
wycierpiałem, by kontynuować to rozczulanie się nad swoim przeklętym losem. Założyłem kurtkę, wziąłem 
głęboki oddech i postanowiłem zmierzyć się z nieprzewidywalnym obrazem zza okna.

***
Zaskoczyło mnie, jak obojętnie do muzyki podchodzą ludzie. Ze wszech stron unosiły się w przejrzy-

stym powietrzu pobudzające, rytmiczne dźwięki klasyki, jazzu, a nawet reggae. Mimo tego, oni bez chwili 
refl eksji pośpiesznie oddalali się w przypadkowym kierunku. Tak miło byłoby zatańczyć do pięknego walca 
wiedeńskiego lub poruszającej ścieżki dźwiękowej z „Króla Lwa”. Podobno muzyka leczy też skutecznie różne 
schorzenia i mogłaby pomóc moim rozstrojonym neuronom. Wiadomo, że w autobusie panował duży ścisk, 
choć skromne podskoki i obroty nie zrobiłyby nikomu niczego złego. A może nawet ktoś by się dołączył. 



47

Mogłem spróbować na rynku albo w parku. O tak, w parku byłoby świetnie. Dużo przestrzeni, miękka jak 
puch trawa i mnóstwo skrzydlatych kompanów dodających energii. Ale nie – bałem się, że ulegnięcie temu 
wspaniałemu cudowi natury, ułatwiłoby oskarżenie mnie o chęć cieszenia się życiem i dbania o własne potrze-
by. Pozostało mi tylko delektować się pięknem muzyki po cichu gdzieś w głębi przyćmionej duszy.  

Głosy muszą dojrzewać w niebie, bo skąd indziej mogłoby dochodzić tak anielskie brzmienie, 
wskazujące straceńcom światełko nadziei. Nie byłem w stanie ocenić kierunku, z którego pochodziły, kto 
mógł się za nimi kryć, po prostu podążałem za ich przyciągającym ciepłem.  Dzięki głosom wiedziałem, które 
pomidory na bazarku nadają się do spożycia i który chleb jako ostatni wyszedł z pieca. Zabawne, że pomagały 
też odkryć oblicze drugiego człowieka. Zawsze uświadamiałem sobie w porę, który sprzedawca starał się 
zdezorientować swoich klientów i naliczyć dodatkowe koszty za kupione produkty. Zdarzało się, że wszyscy 
wyglądali na nieuczciwych i musiałem iść pięć kilometrów dalej do sklepu, by nawiązać kontakt z bardziej 
uczciwymi osobnikami. Nie żałowałem zadania sobie tyle trudu, by przebywać z kimś zaufanym. Podstępni 
biali byli wszędzie. Jakby się dowiedzieli o moim sojuszu z głosami, to wróciłbym do domu wariatów 
w mgnieniu oka, bez taryfy ulgowej w dawkowaniu trucizny kradnącej szósty zmysł. 

Wracając do mieszkania, zszokowała mnie nieobecność słoni indyjskich na ulicach miasta. Tych 
mądrych stworzeń nie powinno zabraknąć w tak zurbanizowanym regionie. Może właśnie w tym momencie 
odkryłem przyczynę braku logiki w poczynaniach tego nienormalnego społeczeństwa! Słonie indyjskie (nie 
afrykańskie, ze względu na mniejsze rozmiary) uporządkowałyby nieład panujący na tym terenie używając 
swoich pożytecznych nosów. Przykładów takiego wsparcia ze strony tych sprytnych zwierząt mogłem wyliczać 
bez końca. Ich zwinne trąby przedzierałyby bilety przy wejściu do kina, a indyjskie słoniątka doglądałyby 
ogródków działkowych. Najstarsze w stadzie pilnowałyby porządku ulicznego wskazując kierunek jazdy na 
nieoznakowanych drogach. Tak wiele przydałoby się zmienić w otaczającej, rozpaczliwej rzeczywistości. Nie 
potrzeba dużego wysiłku, by udomowić słonia indyjskiego. Kiedyś w zoo dałem jednemu banana, po chwili 
zwierzę rozradowane wydawało piękne dźwięki swoim naturalnym dętym instrumentem. Widziałem jak się 
uśmiecha, jak chciałoby wyjść zza grubych krat i spróbować swoich sił w bardziej ambitnych zajęciach, niż 
bezcelowe prezentowanie się w zamkniętym pomieszczeniu. 

***
Po chwili zorientowałem się, że prawiłem swoje wywody o unowocześnieniu miasta na głos. Biali 

mogli to usłyszeć. Zachowałem jednak zimną krew i niepostrzeżenie oddaliłem się od miejsca incydentu. Nie-
które spojrzenia przyprawiały mnie o gęsią skórkę. Mroczny, przenikliwy wzrok czerwonych ślepi mierzył 
mnie wysoko zaawansowaną technologią. Podejrzani zachowywali dokładną odległość dwóch metrów i 
trzech centymetrów. Nie miałem zielonego pojęcia, jak zareagować. W mojej głowie zagościła pustka, głosy 
rozpłynęły się w zatrważającym niebycie.  Może był to jakiś system zagłuszający wynaleziony przez białych, 
aby do końca zbezcześcić ludzką istotę. Na szczęście, z każdym krokiem, widziałem coraz mniej dręczących 
mnie demonów. Spokój i zdenerwowanie toczyły zaciekłą bitwę w moim układzie nerwowych. Choć 
rzeczywistość zaczęła się leniwie rozjaśniać, czułem coś dziwnego. Coś co musiało się wydarzyć, zmieniając 
losy tej przeklętej ziemi.

Po kwadransie niespodziewanej burzy zmysłów i pozornym wyciszeniu, przechodziłem obok całkiem 
ładnej kobiety. Szybko odwróciłem wzrok i czym prędzej uciekłem w drugą stronę, mimo jej pogodnego wyra-
zu twarzy i słodkiego uśmiechu. Nie mogłem dać jej żadnych szans na manipulacje i oszustwa. Co prawda 
wzbudzała zaufanie, jednak już nie raz nauczyłem się, że gorycz i serdeczność często walczą o sekretną dominację. 
Błyskawicznie przejrzałem ją na wylot. Ten sam uśmiech pojawił się na twarzy pierwszego białego z wariatkowa, 
pamiętałem go bardzo wyraźnie. Ona wiedziała o moich nadnaturalnych umiejętnościach i próbowała przekazać 
swoje wnioski reszcie piekielnej rodziny. Byłem na straconej pozycji. Obiecałem mamie, że pójdę do nieba 
– nie chciałem znowu rozmawiać z diabłem! Zawróciłem, dobiegłem do kobiety i skutecznie ją obezwładniłem. 
Kobieta głośno wołała o pomoc i posiłki. Pytałem grzecznie o jej intencje – krzyczała piskliwie, że się boi i 
przekonywująco udawała przerażenie w oczach. Podniosłem jakąś starą gałąź, głosy powróciły i przedstawiły 
migiem precyzyjne rozwiązanie problemu – należała jej się nauczka. Niestety, ostatecznie zawiódł mnie szybki 
refl eks. Po chwili padłem ogłuszony na ziemię i jakiś mundurowy założył mi kajdanki na ręce. 
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Na drugi dzień siedziałem znowu na pryczy w domu wariatów. Do końca nie wiedziałem co się stało, 
jak tu trafi łem. Pamiętałem tylko wyraz twarzy tamtej zdradziecko uroczej dziewczyny, tak złudnie bezbronnej, 
że przez chwilę powątpiewałem, czy na pewno pracowała dla białych. Ale nie, głosy nigdy mnie nie zawiodły, 
diabelskim istotom nie udało się do końca mnie ogłupić. Ich metody były coraz bardziej podstępne, jednak 
mimo bardzo silnej chemii, cieknącej z buzi śliny i bólów brzucha nie narzekałem na beznadziejną sytuację. 
Nie pozwalałem, aby zło tego świata triumfowało nad niczemu winnym człowiekiem. Powoli oswajałem się 
z tą samą kratkowaną koszulą, duszącymi oparami smoły i siarki w powietrzu oraz postaciami w oślepiająco 
białych fartuchach, niczym zmory z najgorszych koszmarów. 

***
Podobno zapisywanie życiowych doświadczeń miało pomóc mi walczyć ze swoimi wyimaginowa-

nymi urojeniami. Jednak przelewanie przeżyć na papier nauczyło mnie jednego, za każdym razem wracałem 
do domu wariatów z coraz bardziej błahego powodu. Teraz nie miałem bladego pojęcia, czy wyjdę w ogóle i 
to tylko dlatego, że nie chciałem dać się zgnieść straszliwemu ustrojowi, który karze osoby odważnie głoszące 
swoje poglądy. Obiecałem sobie, że już nigdy nie ruszę się ze swojego łóżka i nie wypowiem żadnego słowa. 
Moje ciało stało się niezdobytą fortecą, której żadne poczynania zielonych, żadne podchwytliwe zachowania 
białych przenigdy nie zmusiły mnie do działań wbrew moim przekonaniom. Zamknąłem się w sobie raz na 
zawsze, a sposób na dostanie się do mojego świata pozostał głęboko na dnie sterroryzowanej duszy.  

Nie mogli mi nic więcej zrobić, zaburzyłoby to ich skomplikowany system władzy, w którym 
liczyły się tylko żywe, otumanione jednostki normalnych. Martwe, nie wydające z siebie tchnienia ofi ary nie 
nadawały się do straszliwych eksperymentów na układach nerwowych. Mój stan określili jako katatonię, czy 
coś w tym rodzaju. Żałosne, że w chwilach słabości zaczynali bawić się w prymitywną grę słów. Od chwili 
mojego wewnętrznego buntu członkowie domu wariatów nie próbowali nawet ukryć swojej zgniłozielonej 
skóry i krwistoczerwonych ślepi podobnych do przejrzałej jarzębiny, tak dobrze zakamufl owanych poza mu-
rami siedliska podstępnych kreatur. Ich szczekliwy głos stanowił wielkie wyzwanie dla mojej nadszarpniętej 
cierpliwości.

Długo trudzili się biali i zieloni, aby przełamać moją barierę ciała. A ja walczyłem, niestrudzenie, bez 
drgnięcia powieką. Żadna siła, najboleśniejszy zastrzyk nie mógł równać się z moim hartem ducha. Czasem 
udawało im się podnieść delikatnie do góry moją kończynę, wsadzić jakieś rurki do otworów ciała, ale czułem 
jak wiele wysiłku ich to kosztowało, to mnie jeszcze bardziej wzmacniało, krok po kroku, powracałem do 
swojej obronnej pozycji, jak gdyby nigdy nic, spokojnie, bez pośpiechu i utraty ździebka życiowej energii. Nie 
zależało mi już na wolności, nie zależało mi na usatysfakcjonowanych minach władców tego piekła. Prawdzi-
we ukojenie czułem w sobie samym. Mimo braku reakcji na wszelkie bodźce, utracie zdolności aktywnego 
poruszania się, czułem się jak motyl na pięknej wiosennej łące, gdzie niczego nie brakowało. Po jakimś czasie 
zrozumiałem, że udało mi się, że nareszcie trafi łem do nieba, o którym tak wiele mówiła mi mama. Dzielnie 
walczyłem z przeciwnościami losu, o to aby zasłużyć na takie wyróżnienie. Pewnie byłaby ze mnie bardzo 
dumna. Od tej pory nic już nie miało dla mnie znaczenia, dotarłem szczęśliwie do końca tej wyboistej drogi, 
pełnej zasadzek i niebezpieczeństw zastawionych przez najgroźniejszy gatunek planety Ziemi. 
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Wyróżnienie Wyróżnienie za temat

Sylwester Milczarek – Sylwester Milczarek – Sylwester Milczarek godło SYLWIO                      

Fragmenty niepublikowanej książki

Kochankowie późnego lata
                                     

     

  
...22 maja 1598 roku we Florencji panował upał. Dzień miał się ku końcowi, ale pomarańczowa tarcza 

słoneczna jeszcze mocno grzała, zanim skryła się za pałace i cyprysy. Hieronim Savonarola był spokojny. W 
jego celi było chłodno i przeraźliwie cicho. Modlił się od kilku godzin. Jeszcze w tej chwili jego przyszłość 
nie była do końca znana. Może wezmą pod uwagę głos tego znanego prawnika – myślał?

Po południu pod drzwi celi podszedł jakiś człowiek i nie pokazując swojej twarzy przez odsłoniętego 
judasza, cicho powiedział: – Bracie Hieronimie sprawy źle stoją… legat papieża Hiszpan Remolines upiera 
się przy waszej śmierci, a właściwie to sam papa wyda na was wyrok, bo już wcześniej ten papieski komisarz 
chwalił się: 

– Zrobimy piękny ogień, wyrok mam już w zanadrzu. 
Chciano jeszcze bronić Sylwestra Maruffi ego, ale komisarz Ojca Świętego obstawał przy swoim: 
– Jeden braciszek mniej czy więcej – to nie ważne, poślemy go też na stos. 
Ale bracie Hieronimie – przyszedłem jednak dać ci odrobinę  nadziei – bo doktor Angolo Niccolini na 

obradach Signorii, chce dla ciebie wyjednać tylko karę więzienia, by jak wyraził: – pozwolić mu tam pisać, 
gdyż stworzy wspaniale dzieła dla chwały Bożej. Więc bracie miej wiarę i módl się… i odszedł.

Urzędnicy Signorii z hałasem otworzyli drzwi celi brata Hieronima. Rozejrzeli się po celi i w świetle 
migotliwego płomienia świecy spostrzegli go na klęczniku zatopionego w modlitwie. Nawet nie zwrócił do 
nich głowy. Modlił się w transie.

Jeden z urzędników odczytał mu wyrok. Bracie Hieronimie Savonarola zostałeś skazany na śmierć 
przez powieszenie, a po śmierci ciało twoje zostanie spalone na stosie, jako heretyka i schizmatyka oraz za to, 
że głosiłeś rzeczy nowe. Brat Hieronim modląc się wysłuchał ich w spokoju.

Ostatnia noc skazańca na śmieć rozpoczęła się.  

Po niedługim czasie do celi Savonaroli przyszedł zakonnik z Bractwa Czarnych. Był nim Jacop Nic-
colini ubrany w ten przerażający strój bractwa – czarny habit, czarna peleryna i czarny kaptur, którym mógł 
zasłonić twarz z wyjątkiem oczu. Savonarola zna brata śmierci i nawet ucieszy się, że to on go żegna i napawa 
otuchą przed ujrzeniem bram niebieskich, gdyż był to najbardziej pobożny człowiek, jakiego znał. Zakonnicy 
uścisnęli się. Jacop zauważył, że blade policzki Savonaroli zapadły się, kości jarzmowe prawie przeświecają 
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przez skórę, duży mięsisty nos zwisł nad górną wargą, która była nie wiele mniejsza niż lekko odchylona, 
jakby obrzęknięta warga dolna. Tylko czarne oczy gorzały w świetle świecy.  – A jaki brzydki człowiek z tego 
brata – pomyślał Niccolini.

Savonarola poprosił o możliwość widzenia z braćmi z nim skazanymi, co mu umożliwiono na prośbę 
Niccoliniego. Do spotkania z bratem Sylwestrem i bratem Dominikiem doszło w Sali Wielkiej Rady. Fratra 
Buonviciego nakłonił do zrezygnowania ze śmierci przez spalenie żywcem, której się domagał – bo, powinien 
przyjąć radośnie śmierć zesłaną mu przez Boga – to znaczy przez uduszenie, natomiast Sylwestra Maruffi  
złajał za chęć wykrzyczenia w obliczu śmierci, że są niewinni, a winny jest Kościół święty i papież, który 
mści się. – Lud ci nie uwierzy i nie powinieneś tego czynić, gdyż Chrystus stojąc pod krzyżem nie chciał 
obwieszczać swej niewinności.

Potem pożegna ich i wrócił do swojej celi. Przytulił się do czarnego brata, który nic nie mówił tylko 
stał sztywno, jak wbity w ziemię osikowy słup. Po chwili zaczął lamentować: 

– Biada mnie, biada matko moja! Czemuś mnie urodziła, męża kłótliwego i pełnego swaru w naszej 
ziemi? Nie zrobiłem nic złego, a zło mnie czyniono i wszyscy mnie łają?

– Bóg tak chciał i Bóg się nad tobą zlituje – powiedział czarny. 
– Prosiłem o to Pana naszego w Miserere mei, Deus i przyznałem się tam do czynów niezgodnych z 

moim postępowaniem. Przyznałem, bo nie mogłem znieść tortur, jakie mi zgotowano; ręka lewa wywichnięta 
do dziś.  Skręcono mi ją, abym nie mógł już nic napisać – powiedział Savonarola. 

Prośbę o litość do Boga napisałem więc ręką prawą…
Posłuchaj – czarny bracie – co pisałem i osądź czy to prawda.

Ja nieszczęsny, pozbawiony czyjejkolwiek pomocy, ja, który obrażałem niebo i ziemię, dokąd się 
udam? Do kogo się zwrócę? Do kogo się schronię? Któż mi okaże miłosierdzie? Nie śmiem zwrócić oczu 
ku niebu, gdyż przeciwko niemu grzeszyłem. Na ziemi nie znajdę żadnego schronienia, gdyż wywołałem 
zgorszenie. Cóż więc uczynię? Czy pogrążę się w rozpaczy? Zaiste – nie! Bóg jest miłosierny, mój Zbawca jest 
litościwy. Do Ciebie zatem, Najlitościwszy Boże, uciekam się i zwracam pełen smutku i bólu, gdyż tylko Ty 
jesteś moją nadzieją, moim schronieniem. Lecz cóż Ci powiem? Choć nie śmiem podnieść oczu, wyleję słowa 
bólu błagając o Twe miłosierdzie i mówiąc: – Miserere mei, Deus.

– Bracie Hieronimie – zaiste nie wszystko, czym oczerniasz się, jest prawdą; tylko czyją prawdą? 
– odrzekł brat z Compagnia de Neri. 

– W imię naszego Pana, drogi bracie wysłuchaj mnie. Nie chciałem zostać mnichem. Pragnąłem jak 
mój kochany dziadek Michał zostać doktorem, znanym lekarzem. Widziałem wdzięczność w oczach jego 
pacjentów i strach zamożnych przed chorobą, której tylko mój dziadek mógł im pomóc. Więc się go bali i 
mu sprzyjali. W bibliotece dziadka znalazłem dzieła Platona, Arystotelesa, św. Tomasza i Awicenny. To też 
powoli lektury Wergiliusza, Teokryta, Lukrecjusza i Marcjalisa odstawiłem, a pławiłem się w fi lozofi i ducha. 
Szczególnie urzekł mnie Tomasz z Akwinu, i do dzisiaj został moim przewodnikiem. Zrozumiałem, że ciało 
człowieka, to tylko worek, w którym uwięziona jest dusza, która należy do niego. Anatomia, czyli nauka, 
jaką musiałem opanować, aby zostać lekarzem, sprawiała mnie duże kłopoty, gdyż widziałem tylko miech 
wewnątrz pusty, bez duszy. Opuściłem więc medycynę, ale nadal tysiąc razy mówiłem sobie, że nie zostanę 
mnichem. Jednak przyszło mi włożyć habit. Jednak pan wybrał mnie i upodobał sobie na swojego rycerza, 
więc chwyciłem do ręki miecz religii…

– Czy miałem inne wyjście – to Pan zamknął mnie w celi, a niezbadane są jego wyroki. Nie znamy 
planu Boga wobec nas.

...Przyniesionego posiłku nie tknął. Ukląkł naprzeciwko czarnego brata, który usiadł na więziennej 
pryczy, był zmęczony. 

– Tak – mówił – walczyłem z kościołem, a nie z Bogiem, bo w niego nie wierzą. Rzym to wstrętne 
monstrum. Papież to bezczelna nierządnica, gorsza od zwierzęcia.



51

...Czarny brat żachnął się i ostro upomniał Savonorolę – zechciej, chociaż teraz w obliczu śmierci, nie 
wspominać o De ruina Ecclesiae. 

– To namiestnicy Chrystusa na ziemi, Bóg ich osądzi. Bracie w śmierci, oni nie boją się Boga. W 
duszy wyznają religię szatana – nie wierzą w istnienie Boga, Piekła, Czyśćca. Oni wierzą tylko w zbytek, 
pieniądze, majątki i miłość obsceniczną. A papa, ten przeklęty Hiszpan drwi sobie z Florentyńczyków i ich 
nienawidzi. Przecież wszyscy wiedzą, że Aleksander VI uprawia zakazaną miłość ze swoją córką Lukrecją, 
która codziennie swoimi długimi włosami obmywa jego przyrodzenie….

...Od rana 23 maja 1498 roku na placu Signorii we Florencji, zbierały się tłumy obywateli. Byli to 
ci sami Florentyńczycy, którzy jeszcze kilka miesięcy temu, ba, kilka tygodni, na czele ze swoim proro-
kiem Savonarolą niszczyli „diabła” i  palili „marności”. Wtedy, w tym samym miejscu zbudowano olbrzymią 
piramidę, na szczycie której usadowiono kukłę Belzebuba (zupełnie przypadkowo ten Lucyfer był podobny 
do papieża), w otoczeniu fi gur alegorycznych przedstawiających siedem grzechów głównych i znów przy-
padkowo podobnych do niektórych hierarchów Kościoła. Palono nieprzyzwoite suknie, pachnidła, przybory 
toaletowe, karty do gry, zabawki, maski karnawałowe, dużą ilość książek i obrazów na których widać było 
choćby mały kawałek nagiego ciała z „diabelskiej” okolicy.

...I oto są. Idzie cała trójka Savonarola, Maruffi  i Buonvicini. Wcześniej odarto ich z habitów zakon-
nych, pozostawiono tylko ni to w białych koszulach, ni to w giezłach, zabrano też buty. Najpierw powieszono 
dwu przyjaciół Savonaroli, na co patrzał ze spokojem, a następnie jemu założono pętle  i kat zacisną sznur. 
Podłożono ogień pod stos, który szybko zajął ciała wiszących, ale zerwał się wiatr i ugasił płomienie. Część 
tłumu padła na kolana i zaczęła modlić się widząc w tym cud. Ponownie podpalono stos i już bez przesz-
kód skazańcy spłonęli. Gdy stos wypalił się, na jego szczycie uwidocznił się zwęglony trup Savonaroli z 
podniesioną ku górze prawą ręką i palcem wskazującym na Niebo.
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Wyróżnienie Wyróżnienie za temat

Andrzej Chodacki  –  godło GÓRAL                      

DOBRZY LUDZIE
                                     

     

  
Nie ma takiego grzesznika, który zasługiwałby na śmierć i takiego grzechu wobec świata, którego Bóg 

nie mógłby wybaczyć. Każdy, kto pozbawia życia drugiego, występuje jawnie przeciwko Bogu, jego przyka-
zaniom, oraz prawu naturalnemu zapisanemu w sercu człowieka po narodzeniu. Żaden więc zabójca, choćby 
w imię najświętszej sprawy, nie może być nazwany prawdziwym wyznawcą Boga i uczniem Jezusa. 

Marcowy zmierzch zapadał cicho, napęczniały drżącym oczekiwaniem. W sali rycerskiej miały się 
rozpocząć modlitwy, by trwać aż do rana. Na dziedzińcu twierdzy cisza nieuchronnie zwiastowała bolesny 
świt, czytając czarniejące przepowiednie w usianych nad zamkiem gwiazdach. 

Tu, na szczycie trzystumetrowej granitowej iglicy, do nieba było im teraz bliżej, niż do pogrążonych 
w chaosie wojny dolin. Trwali tu już dziewiąty miesiąc. Od czwartku pierwszego marca ich czas zaczął 
przyśpieszać. Dziś piętnastego marca 1244 roku los obrońców został przypieczętowany. Warunki kapitulacji 
Montsegur były twarde, jak skały, na których osiadł zamek. Wszyscy, którzy odmówią wyrzeczenia się swojej 
wiary, zostaną spalenia na stosie. Wyrok miał być wykonany w piątek następnego dnia. 

Kilka godzin wcześniej kasztelan twierdzy, Raymond de Perella szukał sposobności, by porozmawiać 
z przywódcą duchowym Montsegur, biskupem Bertrandem Marty. Zastał go, gdy ten przechadzał się samotnie 
po ocalałym z bombardowania fragmencie zachodnich murów. 

– Tak im się śpieszyło, że wyznaczyli na egzekucję dzień Męki Pańskiej – zagadnął biskup, wyciągając – zagadnął biskup, wyciągając –
serdecznie dłoń do zbliżającego się kasztelana. 

Ten w milczeniu uścisnął wyciągniętą rękę. Biskup uśmiechał się wpatrzony w horyzont. De Perella 
podążył za jego wzrokiem, ogarniając ogromne połacie lasów i łąk ścielące się pod górą na kształt dywanów. 

Pomyślał, że nawet „Bezpieczna Góra”, jak nazywano masyw i zamek, nie dała im osłony przed 
diabelską watahą skowyczącą trebuszami* i wyjącą pieśniami hipokryzji ze swego gniazda poniżej twierdzy. 

Chłód ogarnął serce kasztelana, gdy powróciła myśl, że jutro jego żona i córka zostaną oddane w 
objęcia straszliwej śmierci. O swoje życie nie dbał. Już od chwili, gdy dwanaście lat wcześniej zgodził się, 
by zamek Montsegur stał się swoistą stolicą apostolską zgromadzenia dobrych ludzi wiedział, że podpisał na 
siebie wyrok śmierci z odroczoną wykonalnością. Czternaście dni temu zaprzedany ciemnym mocom poborca 
podatkowy powrócił z wekslem i dał mu do wyboru: wieczne potępienie lub śmierć w płomieniach. Kasztelan 
był człowiekiem wierzącym, więc nie bał się śmierci. Ale jego rodzina, jego dziecko…

*trebusz – w średniowieczu machina oblężnicza miotająca wielkie głazy na znaczne odległości
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– Mój panie, czy ten świat wydaje ci się piękny? – Mój panie, czy ten świat wydaje ci się piękny? – – Zapytał biskup, nie odrywając wzroku od – Zapytał biskup, nie odrywając wzroku od –
widnokręgu malowanego stopniowo kolorami zachodu. Kasztelan poczuł się przyłapany. Choć nic nie mówił, 
Marty odkrył rozterkę w jego sercu. 

– Przez dziewięć ostatnich miesięcy widzę tylko śmierć i zniszczenie – Przez dziewięć ostatnich miesięcy widzę tylko śmierć i zniszczenie – – odparł de Perella, starając się – odparł de Perella, starając się –
ukryć zmieszanie. 

– A więc czas na narodzenie do nowego życia – A więc czas na narodzenie do nowego życia – – kontynuował myśl duchowny, zaglądając w zgasłe – kontynuował myśl duchowny, zaglądając w zgasłe –
oczy kasztelana – diabelska armia prowadzona przez pachołków króla Francuzów wcześniej czy później i tak – diabelska armia prowadzona przez pachołków króla Francuzów wcześniej czy później i tak –
zabije nas wszystkich. My, ludzie wiary, nie mamy już na to wpływu. Nikt też z nas nie ma do ciebie żalu, 
drogi przyjacielu, że podjąłeś decyzję o kapitulacji. 

Na chwilę ich spojrzenia zwarły się w niemym boju. Biskup, zaniepokojony stanem duchowym Ray-
monda de Perella położył mu rękę na ramieniu i zaczął spokojnie mówić.

– Pozwól, że ci przypomnę, mój drogi to, co od dawna wiesz, a co teraz godzi się wyrzec raz jeszcze, – Pozwól, że ci przypomnę, mój drogi to, co od dawna wiesz, a co teraz godzi się wyrzec raz jeszcze, –
abyś się nie zachwiał jutro, kiedy wstanie dzień. Bóg nie ma i nigdy nie miał nic wspólnego z działaniami wojen-
nymi. Wojna jest jednym z najkrwawszych dowodów na to, że natura człowieka jest z gruntu przeżarta przez zło. 
Gdyby ludzie byli dobrzy, armie nie miałyby w całej historii świata żadnej racji bytu. Dzielnie nas broniłeś przez 
tak długi czas. Ale szatan jest mocniejszy od człowieka, nawet najdzielniejszego. W dolinie pod zamkiem zebrał 
swą potęgę i nie cofnie się, dopóki choćby jeden wierzący w Boga człowiek pozostanie żywy. 

Tu przerwał i uścisnął kasztelana po ojcowsku, zapominając na chwilę o godności sprawowanego 
urzędu. 

– Pójdźmy do naszych braci na modlitwę, dziś wielu nowych przyjmie sakrament pocieszenia – Pójdźmy do naszych braci na modlitwę, dziś wielu nowych przyjmie sakrament pocieszenia – – Marty ruszył – Marty ruszył –
w kierunku kamiennych schodów prowadzących na dziedziniec, obejmując ramieniem zdrętwiałego de Perella. 

Zeszli po schodach i skierowali się do sali rycerskiej, gdzie wszyscy wierni czekali już w skupieniu 
modlitewnym. Po drodze witały ich ukłony rycerzy zgromadzonych na dziedzińcu i w sieni. Dziwna to rzecz. 
Pomimo widma głodu i śmierci, ci ludzie, choć nie należeli do zgromadzenia, pozostawali pod ogromnym 
wrażeniem hartu ducha dobrych ludzi. Przez całe dziewięć miesięcy połowa zgromadzonych w twierdzy ucie-
kinierów, należących do zgromadzenia, nie uczestniczyła w walkach, wyrzekając się przemocy i wojny. Żaden 
jednak z rycerzy nie skarżył się z tego powodu. Spełniali swoją powinność, broniąc ludzi, zdaniem wielu, 
świętych. Teraz z jeszcze większym podziwem spoglądali na wiernych, którzy dla swojej religii, dla Boga, 
postanowili pozwolić się jutro spalić. 

W ostatnich dniach z pewnym zakłopotaniem gościli w swoich ciasnych izbach wielu dobrych ludzi, którzy 
przynosili im swój doczesny majątek, a to ubrania, a to księgi lub narzędzia, twierdząc, że nie będą im już potrzebne. 
Żaden z obrońców zamku nie zapytał, dlaczego? Rozumieli to bez słów. Dobrzy ludzie bronili swojej wiary, a ry-
cerze stawali w obronie ojczyzny, oksytańskiej tożsamości, w którą wiara dobrych ludzi była wpisana od pokoleń. 

Szczególnie cierpieli gaskońscy górale, których męstwo kilka razy uratowało zamek w czasie sztur-
mów w pierwszych dniach marca. Oto po przeciwnej stronie w szatańskiej sforze znaleźli się, zaprzedani za 
judaszowe srebrniki, ich krajanie. Frankowie mogliby jeszcze kilka lat oblegać twierdzę i nic by nie zyskali, 
tylko połamane na kamieniach zęby. To Gaskończycy wspięli się na niedostępną, pionową Skalną Wieżę 
osiemdziesiąt metrów od muru zamkowego i ustawili tam znienawidzony trebusz, miotający głazy w stronę 
twierdzy. To był początek końca. Potem padł barbakan i to już był koniec. 

Nie rany w walce, nie głód, bo przecież zaopatrzenie docierało cały czas tajemnymi przejściami, 
których, pomimo blokady, nie udało się Frankom obsadzić, ale zdrada zaprzedanych mamonie górali z Gasko-
nii przyczyniła się do upadku Montsegur.

 Tego nie mogli zapomnieć obrońcy. Siedzieli teraz z poszarzałymi twarzami, smutni i przygnębieni. Nie 
było to wielkim pocieszeniem, że żołnierzom nie związanym religijnie z dobrymi ludźmi, warunki kapitulacji 
pozwalały jutro odejść wolno ścieżką w doliny. Głęboka rana na honorze bolała bardziej, niż rany zadane przez 
pięćdziesięciokilogramowe głazy, spadające od czterech miesięcy na zabudowania i dziedziniec zamkowy. 

Dziś ostatni raz mogli spojrzeć w oczy świętym mężom, którzy całe popołudnie zdążali ze wszystkich 
stron do sali rycerskiej. Ostatni raz mogli uścisnąć ich ciepłe dłonie i usłyszeć od nich słowa pocieszenia. 
W milczeniu odprowadzali wzrokiem biskupa Marty i kasztelana de Perella, którzy właśnie zniknęli w sieni, 
prowadzącej ku wielkim, dwuskrzydłym drzwiom. 
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Za tymi drzwiami czekali już wszyscy członkowie zgromadzenia. Gdy dwaj mężczyźni weszli do 
obszernej komnaty, zebrani w środku ludzie przerwali modlitwę, oczekując na zabranie głosu przez ich du-
chowego przywódcę. Biskup stanął pośrodku nich i mocnym głosem zaczął swoją ostatnią homilię.

– Najdrożsi, nasze życie trwa tylko do wojny! – Zawiesił głos, spoglądając z troską na umęczonych – Najdrożsi, nasze życie trwa tylko do wojny! – Zawiesił głos, spoglądając z troską na umęczonych –
ludzi – bo w czasie wojny giną wszyscy. Jedni tracą ziemskie życie i gniją. Inni tracą duszę i gniją smrodem – bo w czasie wojny giną wszyscy. Jedni tracą ziemskie życie i gniją. Inni tracą duszę i gniją smrodem –
jeszcze bardziej przerażającym. 

W całej sali wśród ciasno stłoczonych ponad dwustu osób, nikt nie odważył się nawet głośniej 
odetchnąć. Zamyśleni nad jego słowami, czekali w napięciu, bo to ostatnia nauka ich duchowego przywódcy, 
ostatnie słowa skierowane do nich przez godnego najwyższego szacunku człowieka. A on mówił dalej.

– Oni twierdzą, że mają rozkazy! – Oni twierdzą, że mają rozkazy! – – Tu wskazał na drzwi komnaty, jakby za nimi czaił się w ciemnościach – Tu wskazał na drzwi komnaty, jakby za nimi czaił się w ciemnościach –
seneszal Hugues de Arcie, dowódca frankońskiego garnizonu oblegającego zamek – jednak czymże jest roz-– jednak czymże jest roz-–
kaz w tym bezlitosnym świecie? Rozkaz to opaska na oczy sumienia, to palce w uszach, zagłuszające płacz 
sierot. Ale czy ten płacz nie dociera przed tron Boga jako skarga niewinnie pokrzywdzonych? Czy nie obciąża 
tego, który ten rozkaz wydał?! Czy usprawiedliwia tego, który go wykonał?! – Głos biskupa potężniał, a on – Głos biskupa potężniał, a on –
sam wydawał się teraz słuchaczom jak sam Chrystus.

– Ukochani bracia moi – Ukochani bracia moi – – jego głos zabrzmiał teraz smutno i choć cichy, słyszany był w każdym kącie – jego głos zabrzmiał teraz smutno i choć cichy, słyszany był w każdym kącie –
falującej blaskiem świec komnaty – my wszyscy wiemy, że wojny nie trzeba podsycać. Wystarczy pchnąć – my wszyscy wiemy, że wojny nie trzeba podsycać. Wystarczy pchnąć –
pierwszego zbrojnego do mordu, a samonapędzająca się machina będzie zabijać dotąd, dopóki wystarczy 
ciał do zabijania. A kiedy już zginą wszyscy zdolni do walki, wtedy nieszczęsne matki urodzą kolejnych wo-
jowników, by po latach przygotowań mordowali się dalej. Powiedzą wam „taki obowiązek matki i powinność 
rycerza”. A ja was pytam, bracia, obowiązek wobec kogo? Powinność w imię czego?

Biskup rozłożył szeroko ręce i z podniesionymi pytaniem brwiami spoglądał dookoła, jakby rzucał 
wyzwanie nieobecnym oponentom. 

– Nasze ziemskie życie dobiegło końca – Nasze ziemskie życie dobiegło końca – – kontynuował Bertrand Marty – kontynuował Bertrand Marty – – i jak mówił święty Paweł, – i jak mówił święty Paweł, –
teraz oczekiwać nam należy wieńca zwycięstwa. Jutrzejszy dzień to czas przemiany. Zgodnie wypełnimy 
wszystko, co przykazane, aby Bóg przyjął nasze dusze do swojego królestwa. Jutro po raz ostatni zobaczymy 
świat. Świat, który pochłonął tysiące niewinnych istnień ludzkich w imię hipokryzji. Świat, który wypaczył 
nauki Chrystusa dla swoich brudnych celów. Świat, który nie wahał się wciągnąć imię Boga na sztandary 
splamione krwią dzieci i starców. Ja nie chcę dalej uciekać przed sforą głodnych wilków, nie chcę dalej 
broczyć krwią, która znaczy dla nich drogę mojej ciągłej ucieczki. Czy wy, bracia tego chcecie? – Dłuższą – Dłuższą –
chwilę wpatrywał się kolejno w oczy zebranych w komnacie ludzi. 

– Biskupie, prosimy cię o sakrament pocieszenia, abyśmy jutro mogli z czystym sercem spotkać się z – Biskupie, prosimy cię o sakrament pocieszenia, abyśmy jutro mogli z czystym sercem spotkać się z –
Bogiem – zabrzmiał kobiecy głos gdzieś ze środka komnaty. To powstała piękna Esklarmonda, córka kaszte-– zabrzmiał kobiecy głos gdzieś ze środka komnaty. To powstała piękna Esklarmonda, córka kaszte-–
lana de Perella. Serce jej ojca ścisnęła żelazna obręcz. Tamy puściły, żal gromadzony miesiącami wycisnął z 
jego oczu łzy. Płakał, nie dbając o to, że ktoś może go zobaczyć. A oblicze biskupa Marty pojaśniało. Duch tu, 
w tej sali tryumfował nad ciałem, wiara przełamywała ludzki lęk, ziemskie plany ustępowały pokornie przed 
Boskimi wyrokami. Znów rozłożył szeroko ręce w ojcowskim geście i po raz pierwszy od wielu dni szczerze 
się uśmiechnął.

– Powtórzcie zatem za mną wyznanie prawdziwej wiary w Boga, aby się wypełniło wszystko, i aby – Powtórzcie zatem za mną wyznanie prawdziwej wiary w Boga, aby się wypełniło wszystko, i aby –
Najwyższy ochronił nas przed zwątpieniem – odpowiedział biskup, a w chwilę później dwieście głosów zgod-– odpowiedział biskup, a w chwilę później dwieście głosów zgod-–
nie zaczęło wypowiadać z nabożnym skupieniem sakramentalne słowa:

– Wierzymy w jednego Boga, żywego i prawdziwego, w Trójcy Jedynego, Ojca i Syna i Ducha – Wierzymy w jednego Boga, żywego i prawdziwego, w Trójcy Jedynego, Ojca i Syna i Ducha –
Świętego. Wierzymy, że Syn Boży przyjął ludzkie ciało, został ochrzczony w Jordanie, pościł na pustyni, 
głosił nasze zbawienie, cierpiał męki, zmarł i został pogrzebany, zstąpił do piekieł, zmartwychwstał trzeciego 
dnia i wstąpił do nieba.

***

Świt wstawał nad Montsegur w uroczystej odsłonie. To góra pierwsza z wysokości swego majestatu 
zauważyła poranną gwiazdę, która z początku delikatnie, nie rażąc oczu, ozdobiła mury i baszty warowni. 
Potem śmielej, zaczęła rozlewać swój blask na granitową iglicę, która wyglądała teraz jak płonący okręt 
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wywyższony na falach mgieł. Dolina jeszcze spała, jakby nieświadoma, że tu, ponad bezkresem mgły Bóg 
wskazuje szczególne miejsce na ziemi swym promienistym palcem. 

W twierdzy i poza nią wszyscy byli już gotowi. Obrońcy, nie chcąc być świadkami straszliwego końca 
tych, których bronili, gotowi byli opuścić zamek w smutku. Najeźdźcy stali w pełnym rynsztunku, by dopełnić 
dzieła zniszczenia, które z taką zaciętością pielęgnowali w sercach od lat. Gotowi byli także i dobrzy ludzie. 

W nocy tylko na chwilę gwiazdy zniknęły za kotarą chmur, ale to wystarczyło, by biały puch delika-
tnie zawisł na drzewach i ozdobił ścieżki. Ostatni podarunek rozmarzonej zimy sprawił, że każdy skrawek zie-
mi przybrał odświętną, czystą szatę. Zniknęły ślady walk, bombardowań, zmagań rycerzy, po których jeszcze 
wczoraj widać było ślady krwi. Pozostała biała świeżość poranka obudzona spojrzeniem słońca znad Pirenejów. 

Cisza była panią tych chwil. Uspokoiła nawet wiatr, który zwykle swawolił wśród nadszarpniętych 
murów i rozbitych dachów. Zdawało się, że cała góra, odcięta od świata, dryfuje gdzieś po spokojnych, białych 
falach. Zniknęły doliny, przepastne zbocza, wioski śpiące u podnóża Montsegur, skąd pątnicy wspinali się w 
kierunku zamku, by się modlić i doznawać pocieszenia. Tę ciszę, niby białą szyję pięknej kobiety, ozdobił 
stopniowo delikatny śpiew. Dobiegał gdzieś z wnętrza twierdzy, początkowo ledwo słyszalny, wybrzmiał 
czysto i wyraźnie, gdy otwarto wielkie drzwi sali rycerskiej. Kobiece głosy o aksamitnej barwie należnej tylko 
aniołom śpiewały o chwale Boga i Jego Syna ostatnią pieśń, pieśń pożegnania ze światem. 

I gdy tak szli, w białych, zwiewnych tunikach, boso, wśród tego cudownego śpiewu, to ludzie zgro-
madzeni na dziedzińcu przyklękali, lub chylili nisko głowy. Procesji przewodniczył biskup Bertrand Marty 
otoczony starszyzną. Prowadził ich spokojnie, z uśmiechniętą twarzą i czystym sercem. 

Wtem harmonię ciszy i melodii zburzył łomot do zamkowej bramy. Ludzie stojący na dziedzińcu 
wzdrygnęli się. Ktoś otworzył okute żelazem wrota, za którymi dostrzeżono frankoński oddział, oczekujący 
skazańców. A ci wędrowali niewzruszenie, białym potokiem wylewając się z bramy, trzymając się dwójka-
mi za ramiona, jakby chcąc podtrzymać się w tej najtrudniejszej dla nich chwili. Wiatr wystraszony nagłym 
wtargnięciem intruzów, zerwał się nerwowo zaplatając włosy kobiet, szarpiąc zwiewne szaty mężczyzn. 

Dwustumetrowa ścieżka z zamku w dół obsadzona była szczelnie po bokach uzbrojonymi po zęby 
wojownikami z obawy, że ofi ary spróbują ucieczki. Ale pochód łagodnie falując zdążał dalej do swego przezna-
czenia, wierny do końca, jak jeden organizm. 

Wił się nieznacznie, łamał na zakrętach stromego traktu i trwał w tej makabrycznej pielgrzymce na 
ostatniej, ulotnej jak biały puch, ziemskiej drodze. Także ich śpiew, który odurzył na chwilę strzegących zbocza 
ciemiężycieli, drgał dalejw powietrzu.

 Pierwsi skazańcy zbliżali się już do ogromnej palisady z drewna, zbudowanej poniżej zamku, a ostatni 
dopiero niedawno opuścili bezpieczną bramę twierdzy. Dwustu dwudziestu ludzi, w tym wiele kobiet i małych 
dzieci oraz chorzy niesieni na noszach. Niektóre złotowłose, nieświadome niczego aniołki, wtulone były w 
ramiona swoich matek. 

Miejsce kaźni rozwarło się przed czołem pochodu, odsłaniając wnętrze palisady wypełnione czarnym 
chrustem. Dopiero, gdy pierwsi skazańcy zaczęli wstępować na ten chrust, poczuli śliskość i zapach smoły. 
Zapobiegliwi kaci nasmarowali drewno smołą, by śnieg nie zagasił płomieni. Pochód zwolnił, gdy kolejno, 
bez poganiania, wstępowali dobrzy ludzie w nieprzyjazny obszar, który za chwilę miał zmienić się w piekło 
na ziemi. Ostre kawałki drewna raniły ich stopy, ale żaden nawet się nie skrzywił. Biskup stanął w środku, a 
wokół niego, pod jego ramionami skupiali się następni, aż zamykające pochód kobiety i chorzy przekroczyli 
wrota palisady. Była tam także córka kasztelana Esklarmonda. Śpiewała swoim cudnym, cytrynowym głosem, 
ściskając swą matkę i kobiety wokół. To już ostatni świt, który zobaczą jej oczy. Ostatnia pieśń, która z jej ust 
wybrzmi dla świata.

Jeśli taka wola Boga, niech się stanie.
Wrota palisady zostały domknięte. Nieprzyjazny świat naszpikowany żelazem, gniewem, ludzkim 

okrucieństwem, zacisnął się wokół wyspy stworzonej przez wiernych Bogu ludzi. Z tej wyspy Pan zabierze 
ich za chwilę do wiecznej krainy, gdzie szatan nie ma już wstępu. Gdzieś obok dały się słyszeć przekleństwa 
Duranda z Belcaire, który donośnym głosem skazywał wszystkich stłoczonych we wnętrzu palisady ludzi na 
śmierć w płomieniach. A w środku, mimo chłodu łagodzonego nieznacznie promieniami wschodzącego słońca, 
wielki płomień nadziei wypełniał już serca dobrych ludzi i wypierał z nich resztki lęku. 
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Przez ogrodzenie palisady zaczęły wpadać do środka zapalone pochodnie. Pierścień Franków rozluźnił 
się, gdy czarny dym zaczął buchać dookoła, gryząc oczy i dusząc za gardła. Skazańcy śpiewali teraz jeszcze 
głośniej. Ich śpiew niesiony niespokojnym wiatrem, wyciskał łzy z oczu twardych Gaskończyków, stojących 
w bezsilnej rozpaczy na dziedzińcu warowni. Chylił korony niskich, karłowatych drzew, strzegących tajem-
nych ścieżek w dolinę, łagodnie trącał kołyski dzieci w wioskach, budzących się do życia wokół Montsegur. 
Potem, dopełniwszy swego dzieła na ziemi, stopił się z setkami ludzkich dusz, które dwójkami, podtrzymując 
się za ramiona, unosiły się w górę po promieniach słonecznych. Z powrotem, na opatrznościową dłoń Ojca 
wszystkich ludzi, by przylgnąć do Jego serca i zajrzeć w Jego zatroskane oczy. 

(Opisane wydarzenia, nazwy, daty oraz nazwiska są zgodne z dostępnymi w literaturze faktami history-
cznymi. Dobrzy ludzie to nazwa powszechnie przyjęta w XIII-wiecznej Langwedocji na określenie Katarów) 
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