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Jubileuszowo
Najlepszy lekarz poeta..., Dentysta najlepszym poetą konkursu...
Takie oto tytuły można było znaleźć w ogólnopolskich poczytnych czasopismach.
A w X Jubileuszowym Konkursie „Puls Słowa” mamy Najlepszych z
Najlepszych. Mówię to z ogromną satysfakcją, gdyż jako pomysłodawczyni i
sekretarz konkursu, pieczołowicie przyglądam się nadesłanym na konkurs pracom. Mam przyjemność obserwować dokonania Autorów. Zachwyca mnie ich
pomysłowość, przenikliwość i ogromna wrażliwość na drugiego człowieka.
Jest mi niezmiernie miło, że wierni nam od lat Jurorzy, znajdują
czas na pochylenie się nad konkursowymi pracami, a takie organizacje, jak
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, Związek Literatów Polskich merytorycznie
wspierają nasz konkurs. Oczywiście, bez wsparcia ﬁnansowego ze strony
Naczelnej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Dyrekcji
SZPZLO Warszawa Praga-Północ, ten wpisany w Kalendarz Imprez Naczelnej Izby Lekarskiej konkurs, nie mógłby się odbyć. Dziękuję „Gazecie Lekarskiej”, „Pulsowi”, „Zdrowej Pradze” za patronat medialny.
Od kilku lat wydajemy almanachy pokonkursowe, nad korektą i
szatą graﬁczną czuwają dwie niezawodne Elżbiety. Do nich ślę szczególne
podziękowania.
Największe podziękowania należą się uczestnikom konkursu, tym
nagradzanym i tym którzy, mimo, że ich konkursowe prace zasługują na uznanie, nagród nie otrzymują.
„Bóg zsyła poecie chwilę natchnień” – pisał Krasiński, a nam czytelnikom, znakomitych Autorów.
Miłej lektury.
Majka Maria Żywicka-Luckner

X Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski „PULS SŁOWA”
dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów
rozstrzygnięty
Jury w składzie: Marek Wawrzkiewicz (Prezes Zarządu Głównego ZLP) – przewodniczący
Aldona Borowicz (Prezes Warszawskiego Oddziału ZLP)
Alicja Chraboł-Sura (Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga-Północ)
Waldemar Hładki (Prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy)
Maria Żywicka-Luckner – sekretarz
przyznało:
w kategorii poezja:
I nagroda – Piotr Piątek z Kołobrzegu – godło Zasada mimetyczności nie obowiązuje
II nagroda – nie przyznano
III nagroda – ex aeguo – Jacek Juszczyk z Poznania – godło Piekary,
Bolesław Sawicki z Łowicza – godło Szałek
Wyróżnienia:
Jan Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika za wiersz „Samookreślenie” – godło Hibiscus
Jerzy Andrzejczak z Łodzi za wiersz „Piasek” – godło Latawiec
Witold Kopeć z Wąsosza za wiersz „Sen” – godło W ogrodach ciszy
w kategorii proza:
I nagroda – nie przyznano
II nagroda – Stefan Trzos z Łodzi – godło Astronauta
III nagroda – Maria Maślińska z Warszawy – godło Lukka
Wyróżnienie:
Zbigniew Kostrzewa z Łowicza – godło Leo
Jury składa podziękowanie Naczelnej Izbie Lekarskiej, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, Unii
Polskich Pisarzy Lekarzy, Związkowi Literatów Polskich, Dyrekcji SZPZLO Warszawa Praga-Północ za
umożliwienie organizacji konkursu.

POEZJA

I nagroda
Piotr Piątek – godło Zasada mimetyczności
nie obowiązuje

splątanie
Sarna uderza w maskę samochodu. Widzę odbity na karoserii kształt małej czaszki.
Boję się szukać ciała. Może ugryźć mnie, umierając. Może ugryzie mnie jej śmierć.
Nie czekając na policję, kopię dół w przydrożnym rowie. Wina zalega w piersiach,
bo w rowie ktoś ułożył zimne zwierzę. Stworzył formę topliwą z paciorków oczu
i zaschniętej krwi. Ktoś nie domknął ciała, rozszczelnił granice.
Każde splątanie ma jakiś sens. Nasze dzieci gdzieś zniknęły, choć porusza się
jeszcze wahadło huśtawki. Plac zabaw pachnie starymi przedmiotami ale sinieją już
poczwarki w brzuchach kobiet. Przemijanie wyrywa skrzydła przypadkowym przechodniom,
usuwa nogi, wykręca głowy, szepcze do szczękoczułek
Słońce obchodzi wszystkie cieliste pokoje. obwieszone doniczkami policzki, bo wszystko
pragnie się ukorzenić. Ziemia jest miękka. Ja pogrzebałem w niej jeszcze ciepłą sarnę.
Zlizałem z warg lepki kurz. Połknąłem namalowanego na języku motyla. Tęsknotę,
której nigdy dosyć.
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lapis
Każda miłość przeraża bo w ciele kobiety
nic nie jest pewne nic nie jest nazwane.
Bo podczas seksu ciało jest obietnicą.
Staje się słowem którego nie powiedziałeś
a mówiłeś że postaramy się może na wypadek
końca świata albo na wszelki wypadek.
Że to jest nasza pielgrzymka z głośnikiem
na plecach co prostuje łopatki i sprawia
że szyja wygina się pod dziwnym kątem.
Ciąganie nogi za nogą by podczas odpoczynku
jeść wygrzebane z ogniska kartoﬂe
i patrzeć jak żar zmienia się w popiół.
Na obiad picie tłustego mleka by gęstniało
w żołądkach. Wieczorem łykanie wiatru
ze swoim głosem którego nie słychać wyraźnie
bo nazbierane wcześniej drewno w ognisku
przemienia się z głośnym sykiem i pękają
wszystkie sęki jak wybuchy armat.
Każda miłość przeraża bo nic nie jest pewne
nic nie jest nazwane. Minęły te wszystkie noce
odkąd cię widziałem. Chciałbym wiedzieć
czy odwiedzam cię w snach. Czy za dnia
jestem wspomnieniem. Czy prześladuję cię
jak ty prześladowałaś mnie.
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szkło weneckie
Gdybym miał ciało przezroczyste. Dni za krótkie.
Dom w którym mieszkałem wciąż nie wykończony.
Za domem łąkę spływającą do urwiska i nadzieję
że to będzie kiedyś wymarzony ogród.
Syn siedziałby z książką albo włóczyłby się z wędkami
po zakolach Parsęty. Dni za krótkie. Gdybym miał ogień
zastygły w kroplę wosku w czyiś snach byłbym nareszcie
prawdziwy. Odwiedziłbym ojca. Odwiedziłbym matkę.
Matka zmarła. Zanim przyjechałem brat przygotował
pogrzeb. Ojciec zestarzał się skrzywił. Kiedy pełen napięcia
zobaczyłem go jak wyłania się z oddali, otworzyłem
piwo. Z pianą na rękach pomachałem butelką.
Gdybym miał ciało przezroczyste zniknąłbym. Przez okna
zaglądałbym do każdego pokoju. Widziałbym w nich rośliny
które łagodnymi objęciami obrastają meble i wyciągają się
ku oknom. Ojciec miałby takie usta jakby chciał mi powiedzieć
co już się nie zdarzy. Gnicie to przywilej dojrzewania
kochanie. Z pustą butelką po piwie wspinam się na palce
żeby zobaczyć niebo. Mój cień i drzwi które się zamknęły.
W kuchni zostawiłem światło. Dni za krótkie. Dom w którym
mieszkałem wciąż nie wykończony.
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III nagroda ex aequo
Jacek Juszczyk – godło Piekary

Dyskurs o słowie

Dworzec kolejowy

Najpiękniejsze są boginie bez rąk
obciętych jak nożem kadru
nie podbitym niczyją ręką
by zatrzymać bryzgi
marmuru spadające w błotne cisze

Rzednące sukno nocy
Odkrywało panoramę miasta skrojoną
Jak z projektu leniwego architekta
Mydliny świtu wypełniały
Balon dworcowej hali
Z żelazną konsekwencją uwięzionej
Linami szyn w słojach powietrza
Odpowiadających echem
Stukotu podkładów w rytmie
Rozkładu jazdy od chwili
Trzasku obrotowych drzwi
Za już zaprzeszłymi zdarzeniami
Pozostawanie w tamtym ciasnym
Pejzażu groziło powikłaniami
Powrotu do źródeł
Tak pospiesznego wyjazdu

Chciałem napisać
przeznaczenia
Zawstydzony przywołaniem kiczu
wymazałem to słowo
i nawet ślad śladu
o tym zamyśle odleciał
z innymi ptakami niepamięci
Pomyślałem więc o Amelii
bliźniaczej siostrze Ahedonii
rozdzielonych na landszafcie
suchym drzewem przypisów

11

Quosque…

Opis podróży

Jutro też będzie jakaś pogoda zaglądająca
W witraż okna koło łóżka dziadka z Dębca
Gołębie będą miały te same nieba
Których nie dosięgną szepty radia
Wtórujące pokrętnym czcionkom gazet
Ten z prawej wolał odrzuconą kołdrę
Na odejście w biele własnego ciała
Z szumu pewnie barwnej ulicy
O bardzo pouczającej nazwie Szkolna
Tak naprawdę nic nie przenika
Do chyba zbyt bladej mojej krwi
Skoro jej kolor wciąż chcą zeszkarłacić
Na nowo nie znający jej
Prawdziwej barwy chyba że
Z książek o przeróżnych tęczach
Jak to jest z opisami chorób
Coś wspominał o tym mój nauczyciel
Z Marcinka jak gdyby od niechcenia
I po drodze do abstrakcyjnego futurum
Z o wiele większą surowością belfra
Wierzył w naszą zwyczajową pomyślność
Właśnie się wypełnia i z pewnością
Cycero dowie się jak długo jeszcze
Katylina Śmierci będzie nadużywał
mojej Cierpliwości

Piszę opowieść o podróży z A do Z
Spotkania zdarzenia i to wszystko
Co wymaga słów często bez związku
Z krajobrazami miastami morzami
Słowa są podróżą w inne krainy
Kamienie znaczeń rozsypują się
W piasek parzący stopy
Na drodze z Grodziska do Pacanowic
Lub kamienie ścieżki do Morza Martwego
Kurz pokrywa rekwizyty zdań
Ułożonych jak na zdjęciach
(Oczywiście w sepii i tylko w sepii)
Żywych obrazów zanim żywi
Rozsypią się w nich w zwykłość
Ostatecznie także żywych obrazów
Pełgających w listopadowych ciemniach
Tak niezbędnych świateł w każdej podróży
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III nagroda ex aequo
Bolesław Sawicki – godło Szałek

Rozmowa z dębem
Stary dąb za oknem wyciąga ręce
Monotonny brzęk lodówki cykanie zegara
Gałęzie drzewa jak litera V wyrastająca jedna z drugiej
im bliżej nieba tym więcej V
Za drzewem rzędy świateł jak multiplikowana menora
Park Ocalałych
Pamiętasz tych Icków Mośków aj-waj
Ile jest w tobie atomów z pejsów przaśnych mac dymu z synagog niewinnej krwi
Szum twoich gałęzi
prośba o kromkę chleba
Prowadzisz przez pustynię niebytu jak słup ognia do ziemi…

Księga rodzaju
Najpierw dorosła zakochała się
odwiedził podobno ją anioł
miała nudności powiększyły się piersi i obwód brzucha
tak bardzo
brzuch rośnie
skóra zaczyna pękać
kopnięcia w żebra
bóle parte
I stworzyła chłopczyka
mężczyznę
Syna
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Czas to jałmużna
Jestem kloszardem
Jezus w Świebodzinie
Kościół Opatrzności Bożej
wdzięczności w Toruniu
coraz większe
Nie potrzebuję waszych obojętnych kościołów koncertów nawet pieniędzy
A jeśli je rzucasz spójrz mi w oczy zatrzymaj się chwilę
Dotknij mnie spytaj o imię i wypowiedz je
poczuj jak śmierdzę
Bogu milszy niż kadzidła we wszystkich świątyniach świata
Gdy byłem dzieckiem pachniałem jak dziecko jak ty
Nie nie wycieraj ręki
Dałeś mi te parę sekund
błogosławiony jesteś między

Bez Ciebie
Pytasz jak jest bez Ciebie
Nie ma prawie chwili bez Ciebie w moim sercu i mojej głowie
Jesteś w moim życiu i dlatego radzę sobie
Bez Ciebie? Nie chcę nawet myśleć o tym
Dziękuję Losowi że Jesteś
Dziękuję Ci
A tak prozaicznie
No nie muszę robić Ci kawy... I tego bardzo mi właśnie brakuje
I jeszcze dotyku Twoich rąk
ciepła całej Ciebie też ciągle mało
Kocham jak jesteś tuż
U mnie dzisiaj też prawie wiosenny dzień
Również miałem uczucie przypływu pozytywnej energii dystansującej problemy
Dzięki Tobie
bez Ciebie
14

Wyróżnienia
Stanisław Kamyk Kamieński
godło Hibiscus

Samookreślenie
Ja – potrawa jednogarnkowa,
wszystko w jednym.
Gotuje się powoli i długo,
całość wrze, bulgoce, wznosi się i opada.
War się warzy a waży mniej lub więcej,
zależnie od dodatków.
Lubię być doprawiany
– przyprawy z umiarem dodawane
przeze mnie i przez innych,
dają euforię smaków.
Wiem, danie nie wszystkich
zachwyci i uszczęśliwi
– niektórzy przyjmą to
z życzliwym obrzydzeniem,
graniczącym z mdłościami,
w skrajnych przypadkach
spowoduje gwałtowne zwrócenie
w towarzystwie torsji.
Jednak gotuję się
i staram doprawić.
Smak – nie podlega dyskusji.
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Jerzy Andrzejczak
godło Latawiec

Piasek
skała poddaje się żywiołom
i spogląda w dół na swój
rozpad
przemiał
w paliwo klepsydr

piasek gdyby mógł
przestrzegłby młode kamieniste plaże
przed miałkością
a góry
przed perspektywą pustyni

te ziarenka niekiedy się buntują
z wodą i wapnem
zawierają sojusz przeciw entropii

i w tym sensie pragnie być opoką
szkoda że nie zna podziału skał
na lite zwięzłe i sypkie
i że nie jest jeszcze dumny
ze swojego krzemu

próbują znowu być skałą nie chcą
przyjąć roli dziecięcego placu budowy
zawsze za blisko fali
suchego szamponu wróbli
(Koran zezwala na ablucje piaskiem)
i narzędzia strupieszenia
pod korzeniami sosen

piasek zawistnie spogląda
w górę osuwiska
gnejs zazdrości granitowi
granit marmurowi z Carrary

nie podoba się im wzgardliwe
piach do piachu
nie lubią być symbolem
nietrwałości
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Witold Kopeć

godło W ogrodach ciszy

Sen
Dzień pożegnałem
warszawską modlitwą
i myślą wierną
jaka będzie Polska
I sen mnie wywiódł
tam gdzie Zaleszczyki
by słać pocztówki
znad dawnej granicy
tej przedwojennej
i przedrozbiorowej
W moim naiwnym
złocistym wspomnieniu
brzeg stał się pustym
skalnym złomowiskiem
od wód spadają
konary zbyt śliskie
rzeka się toczy
bez dni i bez celu
I tylko woda
ciepła jak przed laty…
Śmiech jakiś inny
wokół obca mowa
i owad siada
w fałdach przedramienia
jad swój przesącza
i larwy swe chowa
gdzie krew pulsuje
w zakolach Istnienia
17
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PROZA

II nagroda
Stefan Trzos – godło Astronauta
„Na początku było słowo
a słowo było u...”

GENESIS
Dwa lata...
Bez zawieszenia...
Skazany na izolację od świata.
Mocą słowa-wyroku zesłany do obcych sobie realiów. Bez szansy na jakąkolwiek możliwość kreacji.
Zawieszony w klatce kilkunastu metrów kwadratowych. Jak ptak z podciętymi skrzydłami. Niczym
hibernatus z zamarłą myślą. Bez pragnień, marzeń, radości spełnienia. Przepełniony lękiem przed niewiadomym. Pełen rozterek i poczucia beznadziejności. Wciągnięty w tryby więziennej sztampy. Zniewolony
narzuconym odgórnie więziennym regulaminem.
Siedzę na skrzypiącej niemiłosiernie pryczy. Depresja miesza się z manią, bezsilność z buntem niewolnika. A przecież nie czeka mnie mozolne zbieranie bawełny, nie grozi batog nadzorcy. Miskę strawy dostaję
gratis, bez najmniejszej dozy wysiłku. Zroszona łzami niweczy resztki niegdysiejszej słodyczy.
Mijają kolejne dni. Z trudem próbuję wskrzesić dawną aktywność. Działanie jest tym, czego brak tu
najbardziej. Kreacja czymś, co pożądane szczególnie.
Stworzyć swój intymny, lokalny świat.
Zbudować namiastkę normalności, może i bodaj karykaturę piękna. Przywrócić sens istnieniu.
Wszechświat i nieskończoność skurczyły się do tu i teraz.
„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię
a ziemia była pustkowiem i chaosem”
Suﬁt z wyblakłą już dawno farbą i gdzieniegdzie odpadającym tynkiem. W lewym rogumisternie
utkana sieć pajęczyny, z muchą równie jak ja bezskutecznie pragnącą odzyskać wolność. Tyle, że ona przynajmniej nie widzi swego oprawcy, nie czuje nadchodzącego kresu. Nie wie, jak bardzo rozumiem jej położenie.
Świadomość opresji jest po tysiąckroć gorsza niż nawet wyzbyta sensu walka.
Suﬁt – moje niebo. To prawdziwe ma wymiar niewielkiego okna. Zakurzone szyby czynią je ponurym.
Pocieszam się, że to boskie było najpierw równie odpychające.
Plamy po odpadniętym tynku są teraz mymi gwiazdozbiorami. Te większe to galaktyki, mniejsze
– gwiazdozbiory. Mam teraz swój Wielki i Mały Wóz, Oriona i Andromedę. Nieruchome, wyblakłe są jednak
namiastką nieskończoności – czymś, czego poczucia nikt mi przecież nigdy mi nie odbierze. Unieruchomione
w przestrzeni na całe dwa lata. Pozbawione grawitacji i ruchu. Z ustaloną gdzieś Gwiazdą Północną, która była
zawsze drogowskazem pielgrzymów.
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Czy czuję się teraz pątnikiem?
Czy kierując wzrok ku kamiennej posadzce dostrzegam swoją ziemię obiecaną?
Suﬁt – niebo i jakże ziemska podłoga. Zdać by się mogło, iż uniknąłem wyjściowej rozterki
Boga wywołanej poczuciem chaosu. A przecież, gdy tylko na chwilę zamknę oczy czuję ten bezmiar
nieuporządkowania i brak określoności. Czuję identyczną niepewność jutra. Tymczasem pocieszam się myślą,
że jednak znalazłem bodaj namiastkę konkretu – podzieliłem swój świat na części. Grunt to zidentyﬁkować
się z nim na trwałe. To jest dobre – pocieszam się w myślach. I tak mija mój dzień pierwszy. Zasypiam z
namiastką uśmiechu. A duch mój w sennych marzeniach nocy unosi się nad bezmiarem wód.
„I rzekł Bóg niech stanie się światłość
i stała się światłość”
Budzę się w środku nocy. Otaczająca czerń mnoży złe myśli. Wszelki ruch nie ma sensu. Byłby jedynie
odbijaniem się od ściany do ściany, od drzwi do okna, od pryczy do pryczy. Nie musiałem ich tworzyć, były
tu od zawsze i po wsze czasy. Bóg miał bardziej pod górkę – ta myśl nie daje ukojenia. Teraz – w pełni mroku
całe to niewidoczne wyposażenie jest bez znaczenia, a pustka równa pierwotnej. Ukaże się jednak natychmiast po wciśnięciu kontaktu lub z nastaniem dnia. Zasypiam ponownie z kojącą myślą. Zachować w sobie jak
najwięcej światłości. Oddzielić jasność dnia od mroku nie tylko nocnych obaw.
„Niech się zazieleni ziemia
zieloną trawą wydającą nasienie (...)”
Pusty parapet okienny. Bez bodaj namiastki życia. Poza pająkiem, który nocą zdążył już skonsumować
swą zdobycz, jest nas tu czwórka. Bez szansy na obserwację pnących się łodyg, rozwijających listków,
dostarczających dodatkowych porcji tak teraz potrzebnego nam tlenu. Bez nadziei na choćby niestrawny
owoc. Nieubłaganość sanitarnych norm.
Pozostaje nam tytoń – roślinne zwłoki. W dymie staram się dostrzec oddech wulkanicznych kraterów,
w ogniku koniuszka papierosa – dobywającą się z wnętrza lawę. W pustce codzienności próbuję odszukać
wspomnienia. Z beznadziei trwania staram się wydobyć trwałe zachwyty.
Prościej byłoby podejść do okna i spojrzeć na zieleń pobliskich alejek, liście kołysane wiatrem i
opadające jesienią. Ale jestem przecież teraz kreatorem rzeczywistości i – jak niegdyś Bóg – muszę stworzyć
własny świat z niczego, uporządkować chaos by samodzielnie określić jego wartość.
Tuż pod więziennym murem rośnie jabłoń – boskie drzewo wiedzy. Wśród gałęzi nie wije się wąż-kusiciel. I żadna Ewa nie sięgnie po owoc w perspektywie utraty raju. Od chwili, gdy utraciłem własny, jest mi to
obojętne. Miałem czynić sobie ziemię poddaną. Dostałem wolną wolę, która wyprowadziła mnie na manowce.
Siedzę na pryczy wzorem Boga kreując swój świat. Otoczony równie jak ja upadłymi aniołami wtrąconymi
w piekielną otchłań.
Tworzę własny dekalog:
Najlepszy dzień – dzisiaj. Największa przeszkoda – strach. Największy błąd – poddać się. Najważniejsza
rzecz – dom. Największa tajemnica – śmierć. Najprzyjemniejsze uczucie – spokój. Najpiękniejszy prezent –
przebaczenie. Najpotężniejsza broń – uśmiech. Najlepsze lekarstwo – optymizm. Najpotężniejsza siła – wiara.
W wymianie zdań między nami pada lokalny slang, niezrozumiały dla innych.
Pomieszanie języków?
Potomkowie pokolenia Wieży Babel?
Stworzyliśmy własny sposób porozumiewania, by mieć namiastkę odrębności. Odrzucić brzemię
ograniczeń i przydać sobie wartości. Dokonać lokalnej gradacji w więziennej hierarchii. Poczuć krztę wolności.
Bo przecież każdy z nas jest kreatorem dnia.
Podchodzę do okna celi. Mrowie samochodów mknących w nieznane. Setki ludzi wypełniających swą
codzienność planami wcielanymi w czyn z różnym skutkiem. Wśród nich jest pewnie i Kain, który skrzywdzi
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jakiegoś Abla, naruszy system moralnych wartości. A wtedy traﬁ tu mając szansę choć przez moment poczuć
się Bogiem i stworzyć coś z niczego, porządkując chaos. Stworzyć swój intymny świat. Niedoskonały, ale
jakże wszak osobisty. Jak kilkulatek ujmie najpierw największe klocki lego. Składać je będzie z początku nieporadnie, by kiedyś sięgnąć po mniejsze i subtelniejsze konstrukcje. Zrosi je pewnie raz i drugi łzami, a wtedy
klocki wydadzą owoc. Jego czaszka niczym arka zwierzęta, skupi w sobie tysiące wyrazów i pojęć. Niektóre
z nich od bestii agresywniejsze, a przecież twórcze.
Z każdym mijającym dniem coraz głębiej rozumiem sens myśli Marka Aureliusza „korzystaj ze wszystkiego co masz, bo wszystko to jest tymczasowe”. To nieprawda, że kiedy tu traﬁsz, o wszystkim zapomnisz, a
wszystko zapomni o tobie. Raz jeszcze patrzę na odrapany suﬁt, poszarzałą od mopa posadzkę. Jutro też jest
dzień. Kolejny czas nieustannego kreowania świata.
*
A może to wszystko jest jedynie normalną koleją losu? Może wszystkiemu winna jest zwykła ludzka
ciekawość, która popchnęła Ewę do skosztowania rajskiego jabłka?
A co jeśli nie chęć złamania zakazu sięgnięcia po owoc, ale dokuczliwy głód popchnął ją do czynu?
To jabłko kryło w sobie wiedzę medyczną. Mogło mnie uchronić przed śmiercią...
*
Myślę teraz często o reinkarnacji. O tym, że wkrótce znowu tu powrócę. Pokocham kogoś, kto nie
będzie już musiał odwracać twarzy, bym nie widział czerwonych od płaczu oczu.
Nowa matka pochyli się nad moją kołyską, kładąc kompres na rozpalonym czole, a inny ojciec znów
pozwoli mi oderwać się od ziemi na moment...
Złudzenia znów powracają.
A ja uśmiecham się do swoich myśli. Bo przecież może „non omnis moriar”?
Gdyby tylko bogowie o tym wiedzieli, może nie wahaliby się wtedy umierać?
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III nagroda
Maria Maślińska – godło Lukka

EPIMETEUSZ

Dzień rozpoczął się nijaki i taki sam chylił się ku końcowi. Epimeteusz szedł wolno, a dookoła
panowała cisza, której nie mógł słyszeć. Towarzyszył mu szmer, jak kaskada przelewającej się w uchu wody.
Wystarczyło, że zamierał uliczny ruch, czy komputerowy szelest i terkot telefonów, a jego szmer wracał zza
zasłony innych dźwięków, jak wierny towarzysz. Pogodził się z jego obecnością a specjaliści od szmerów
pogodzili się z porażką diagnostyczną. Zresztą w otaczającym go świecie zalanym hałasem niezliczonych
urządzeń, jego osobisty szmer był niezmiernie intymny i z trudem przebijał się przez rzeczywistość. Zmęczony
doszedł do wysokiego, ceglanego budynku i skręcił w nieoświetloną sień. Błądząc ręką po oślizgłym i zimnym
murze wymacał włącznik światła. Przekręcił i… nic. Ciemność tkwiła na swoim miejscu, niepokonana. Nie
pozostało mu nic innego, jak macać dalej, dotrzeć do framugi drzwi i otworzyć je. Ale w tym dniu nic nie było
łatwe. Klamka również stawiła opór i dopiero silne pchnięcie sprawiło, że drzwi ze skrzeko-piskiem wpuściły
go do środka. Lekko zakręcone schody pokonał w całkowitej ciemności, by wreszcie wejść do mieszkania na
trzecim piętrze.
Przywitał go szarobury hall, wąski tak, że niemal ocierał się ramionami o przeciwległe ściany. Nie
potrzebował światła by bezbłędnie dojść do kuchni, której całe wyposażenie stanowiło składane krzesło, niewielki stół i można było dopatrzeć się zarysów niewielkiej lodówki. Szarpnął jej drzwiczki i na chwilę kuchnię
zalała neonowa poświata. Wyciągnął kanapkę z niedokończonego śniadania, wrzucił zakupy i trzasnął drzwiczkami. Przeszedł do pokoju i osunął się na podniszczony fotel. I tak zastał go poranek – wtulonego w poręcz
fotela, z włosami odstającymi we wszystkich kierunkach i ze spodniami zaplamionymi dżemem. To, co zostało
z kanapki, odkrył pod podeszwą kapcia. Rzut okiem na zegarek przyspieszył jego ruchy wielokrotnie. Właśnie
umykał jedyny szybkobus dowożący go na czas do gmachu Urzędu. Zrezygnował ze śniadania, już kolejny raz
i to nawet bez żalu, ograniczył się tylko do mleka zimnego, jak lód. W tej chwili odkrył, ze wymięty garnitur
nie nadaje się w żadnym wypadku do powtórnego użytku. Na szczęście miał w szaﬁe drugi pamiętający jego
szkolne czasy. Na szczęście jego sylwetka nie zmieniła się zbytnio, a jeśli nawet to zeszczuplał i ryzykowal
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tylko, że jego ubranie będzie wisieć na nim jak na wieszaku. Ubrany ruszył do wyjścia, w kościstą rękę
schwycił wytartą aktówkę, przygładził na odchodnym włosy – i już był za drzwiami. Gdy chciał zrobić na
schodach pierwszy krok, poczuł opór. Coś, nie!, ktoś zagradzał mu drogę – kobieta z rudymi włosami i zielonymi oczami. Nic nie mogło bardziej go zaskoczyć.
Nieznajoma patrzyła na niego bez słów, siedząc na schodach. Oczy miał uwięzione w jej twarzy, ciało
zesztywniałe ze zadziwienia. Tylko szum, gdzieś w głowie przypominał mu o własnym istnieniu. Po chwili
zaczął oddychać. Przyjrzał się kobiecie. Jej miękka, owalna, blada twarz, okolona rudymi włosami, bez mimiki wyglądała jak zastygła. Usta miękko wygięte, wargi lekko złączone nie zwiastowały powstania żadnego
dźwięku.
W myślach odważył się zapytać: kim jest, co tu robi – ale i jego wargi pozostały nieruchome. Wyraźnie
usłyszał jednak: „Jestem Dora”. Wstała i wspięła się na ostatni schodek, aż ich twarze zrównały się. Mógł
zobaczyć ostre światło w jej źrenicach i grube rzęsy jak u lalki. Powoli spojrzał w dół – miała długą suknię,
zieloną jak jej oczy, i drobne blade ręce, którymi delikatnie przesunęła go i jak jaszczurka wśliznęła się przez
szparę niedomkniętych drzwi. „Jestem śpiąca, poczekam aż wrócisz” wyraźnie usłyszał jej słowa, choć jej usta
pozostały nieruchome. Drzwi zamknęły się, a on machinalnie wsadził klucz w zamek i przekręcił. Szum nabrał
wigoru i był głośniejszy niż zwykle, serce odgrywało skoczną melodię. Jak automat zszedł po schodach.
Tym razem nie spóźnił się. Szybkobus był o właściwej porze, a jego zegarek wskazywał dokładnie
godzinę 8.00 rano co wydało mu się dziwne.
Znowu Jenkins poklepał go familiarnie po plecach, czego Epimeteusz nie znosił, i odszedł. Za chwilę,
na jego biurku znalazł się plik formularzy kryjących imiona i nazwiska nowonarodzonych.
Stwierdził, że tylko ukrycie się za monitorem i pozorne zatopienie w wykonywanej pracy pozwoli mu
zebrać rozdygotane myśli i usłyszeć uspokajający szum. Musiał kilka minut wpatrywać się w białą kartkę, nim
wreszcie dostrzegł pismo i przestał słyszeć bicie serca.
Próbował zrekapitulować wydarzenia ostatnich chwil, ale obraz nieznanej kobiety w jego mieszkaniu nie mieścił się w jego umyśle. Postanowił skupić się na odczytywaniu danych i wprowadzaniu ich do
komputera. Pracę rozpoczynał od wpisywania nowonarodzonych, lecz zamiast czuć niewątpliwą radość z rozszerzania ludzkości, przepełniała go złość.
Imię X, nazwisko Y, urodzony, ojciec O, matka M, data narodzin dd–mm– rrrr. Klawiatura przyjmowała
kolejne istnienia, a komputer pochłaniał wiedzę o nowych i mieszkańcach miasta Sat.
Po przerwie usiadł przy komputerze. Na stole znów pojawiły się dokumenty, teraz jakby bardziej
szorstkie i pisane grubszym piórem. Imię X, nazwisko Y, ojciec O, matka M data narodzin, data zgonu. Czuł
zawód, że ci wszyscy zimni i sztywni obywatele zajmą kolejne centymetry drogocennego gruntu, a potem
będą spokojnie nie nękani pomysłami innych, obracać się w proch. Dwie daty zamykały czyjąś historię – jednoznacznie i bezwzględnie. Zawsze, kiedy wpisywał nowonarodzonych uderzał w klawiaturę delikatnie – tak
kruche wydawały się jeszcze te istoty. Przy zapisach do rejestru zmarłych jego uderzenia stawały się mocne,
dźwięczne i nieodwołalne. Jak grabarz, uklepywał mogiłę i usuwał na zawsze człowieka z listy płacących
podatki. Tego dnia czynił to prawie radośnie, z niespotykaną dla siebie werwą. Poszło mu tak sprawnie, że
odciążył zawalonego robotą Jenkinsa.
Czuł jak narasta w nim podniecenie. Jeszcze godzina dzieliła go od zakończenia pracy, pociły mu
się ręce i uczucie ucisku gdzieś pomiędzy żołądkiem a sercem pojawiało się i wzmagało. Gdy wybiła piąta,
zamarł na chwilę, zdjęty przerażeniem. Mieszane uczucie radości i przerażenia nie pozwalało mu ruszyć się od
razu. Dopiero klepnięcie w plecy, jak zwykle wylewnego Jenkinsa, wepchnęło go na właściwą orbitę i ruszył
do wyjścia.
Gdy znalazł się wreszcie w przedpokoju, przywitała go ciemność. Poza szumem nie słyszał też żadnego
dźwięku. Niepewnie wszedł do pokoju. Na łóżku, w szarości przemijającego dnia nie dostrzegł nikogo i serce
na chwilę stanęło mu z zawodu. Przeszedł, a właściwie podkradł się do kuchni. Nie musiał zapalać światła, by
rozpoznać kobiecą postać siedzącą na jego zdezelowanym krześle. Stał w drzwiach i patrzył. Patrzył…
Nie padło ani jedno słowo. Dora ręką wskazała mu miejsce. Usiadł. Wtedy dostrzegł, że stół nie jest
pusty. Półmisek z wędlinami, pokrojony chleb w koszyku, masło na małym wyszczerbionym talerzyku i kubek
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z herbatą – jego ulubioną z dodatkiem szałwii – to wszystko czekało na jego powrót. Nie przypominał sobie,
by jego lodówka zawierała takie specjały.
„Jedz” usłyszał w swojej głowie. W ustach miał sucho, a gardło ściśnięte, więc pierwszy kęs był
prawie bolesny. Dopiero solidny łyk herbaty uratował go przed zakrztuszeniem. Patrzył w jej elektryzujące
oczy i powoli przeżuwał, próbując poczuć na języku dawno zapomniane smaki.
Za oknem zapadł zmrok, a oni niemi siedzieli przy stole. Epimeteusz mimo niepewności i lęku, czuł
błogość. Dora ujęła jego dłoń w swoje białe ręce. Nie wiedział, co zrobić. W pierwszym odruchu chciał się
wyrwać, ale dotyk był tak miły, a dreszcz rozkoszy tak dogłębny, że zrezygnował z oporu. Dora powoli wstała.
Nigdy żadna kobieta, poza matką, nie trzymała go tak długo za rękę. W milczeniu pozwolił prowadzić
się do pokoju. Czuł się jak dziecko bezbronny i lekki…
Rano obudził się nim zadzwonił budzik. Może to lawendowy zapach bijący z poduszki nie pozwolił
mu dłużej spać?
Był w pokoju sam. Łóżko było wzburzone, kołdra opadała prawie cała na podłogę. Jego garderoba,
rozrzucona po pokoju, i buty, każdy w innym kącie, nasunęły mu podejrzenie, że coś wydarzyło się nocą.
Leżał całkiem nagi. Zsuwająca się kołdra odsłaniała jego chudą klatkę piersiową, odstające żebra, na szczęście
miłosiernie zakrywając dolną połowę ciała.
Dora! była tu wczoraj – ale co naprawdę wydarzyło się nie pamiętał. Nie pamiętał nic, zupełnie nic,
poza miękkim ciepłym dotykiem, na którego wspomnienie przeszył go dreszcz. Leżał jeszcze tak nieokreślony
czas, wpatrzony bezmyślnie w suﬁt. Szum sympatycznie, rytmicznie przepływał przez jego mózg, nie
zakłócając zbytnio otaczającej ciszy.
Gdy oderwał wzrok od zacieków na suﬁcie zegarek beznamiętnie wskazywał 8.00. Znów szybkobus
odjedzie bez niego – jak strzała przemknęło mu przez umysł. Zerwał się i poczuł zimno, takie wewnętrzne i
przejmujące. W kuchni na poplamionej ceracie leżała kartka, której biel żywo kontrastowała z brudnożółtym
kolorem tła. Napisane było na niej jedno słowo: WRÓCĘ. Poczuł szaleńczą radość, lęk i znany z dnia poprzedniego ból brzucha gdy jedno słowo dotarło do niego.
Odetchnął głęboko, a mieszkanie jakby razem z nim. Rozejrzał się wokół. Ściany przesunęły się i
pojaśniały. Smutna dotąd kawalerska nora nabrała radości, a nawet można by pomyśleć, że blasku. Nawet
zacieki na ścianach sprawiały wrażenie celowych malarskich impresji.
Po wejściu do biura otoczył go zapach stęchlizny zmieszanej z lawendą, pochodził od tysięcy kart,
zakurzonych komputerów, sztucznych kwiatów i żywych garniturów usadzonych za pulpitami.
Zaczął wpisywać dane nowonarodzonych i pomyślał, że właśnie pozwala im lądować na ziemi. Kiedy
potem przeszedł do strefy umarłych wysyłał wszystkich na długą międzygalaktyczną wędrówkę. Cudowne
uczucie wszechmocy zawładnęło jego umysłem, a ciało poddało się radości i rozluźniły napięte mięśnie.
Czas z początku pędził, by w ostatniej godzinie zatrzymać się i przelewać, kropla po kropli. Pocił się
z niecierpliwości i podniecenia. W zwyczajny delikatny szum wkradało się słowo „wrócę”, coraz głośniejsze
i głośniejsze…
Gdy wrócił, znów w mieszkaniu było cicho i panował półmrok. Tylko z kuchni wypełzał ognisty cień i
drżał na podłodze jak drogowskaz. A jednak – nie było w niej Dory. Poza zastawionym, jak poprzednio stołem
kuchnia ziała pustką...
Nie mógł odczuć ciszy, bo szmer pytająco nasilił się i zaczął pulsować. Był bliski zasłabnięcia. Ostatkiem sił dowlókł się do pokoju. W półmroku dostrzegł łagodny kształt z miękkimi uwypukleniami bioder i
piersi. Stała przy oknie oparta plecami o parapet, a oczy iskrzyły jej tak, że ich błyski przyciągały jego spojrzenie. Podbiegł i chwycił ją wpół. Oplotła go ramionami i znów... zapadł w sen.
Śniło mu się, że był małym chłopcem, na odległej farmie. Jego krótkie spodenki, sięgały znacznie
powyżej kolan, które marzły wystawione na wilgoć poranka. Z pobliskich bagien wpływało ciężkie powietrze, lepiące płuca i wszystko dookoła. Wszystko było zimne i smutne. Rodzice codziennie wychodzili do
pobliskiej fabryki, a dorosły brat już od kilku lat był poza domem – gdzieś, nawet nie wiedział gdzie. Pewnie
maszerował równym krokiem przyszłego Obrońcy Ojczyzny. Ludzie czekali na promienie słońca i pierwszy
lotobus tego roku do miasta Sat.
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***
Urząd lśnił jak pudełko pełne dziecięcych biureczek, krzesełek, gotowy do przyjęcia małych ludzików.
Epimeteusz sunął, razem z falą, wyrzucającą na brzegi biurek kolejnych życiowych rozbitków. Gdy i on dotarł
do swojego miejsca, osunął się na twarde krzesło. Ręce od razu zaczęły szukać klawiatury. W pierwszej
kolejności upewnił się, że, niezależnie od godziny, może dostać się do każdego rejestru. „To już coś”
pomyślał.
Nie przypuszczał, że tego dnia spotka się z trudno wyobrażalnym. Gdy pracowicie wstukiwał kolejne
daty, nazwiska, nazwy miast, przez rzędy biurek przebiegł szmer, jak wiatr, niosąc zapowiedź niezwykłej w
tym miejscu wizyty.
Szedł Naczelny ze swoja świtą. Postacie przy biurkach falowały, jak łany rachitycznego zboża. Epimeteusz nie potraﬁł zrobić żadnego ruchu, bał się oddychać. Jak pływak nabrał powietrza gdy usłyszał niski
mdły głos: „Od kilku dni niezrozumiałe pomyłki pojawiły się w naszym dziale. Nie zgadza się Liczba.”
Głos przepłynął nad jego głową i docierał już do kolejnych stanowisk. Wysilał słuch, ale żadne słowo
już do niego nie wróciło. Żałował straconej okazji, bo z przejęcia nie przyjrzał się Naczelnemu.
Szybko powrócił komputerowy szum i stukanie w klawisze. I tak, coś, co nigdy się nie zdarzało,
przeszło do historii – jak wyjątek potwierdzający regułę nieobecności Naczelnego.
***
Sala konferencyjna lśniła, a to lśnienie pochodziło od kamiennego stołu stanowiącego jej centrum i
serce. Sztuczne białe kwiaty wetknięte w szeroki wazon i ostre światło, nadawały całości wygląd sali operacyjnej, którą ktoś próbował przekształcić w pokój oﬁcjalnych spotkań. Drzwi otwierały się co chwila i
niespiesznie wchodził kolejny członek Rady. Każdy niemal bezszelestnie zajmował krzesło i wbijał wzrok w
błyszczącą czarną taﬂę stołu. Tak dziesięć razy drzwi otworzyły się i zamknęły, aż wszystkie krzesła zostały
zajęte.
– Nie zgadza się Liczba. Tak, proszę Państwa. Od lat wszystko było w idealnym porządku. Dlaczego
właśnie teraz? – Słowa te padły z wąskich ust Naczelnego.
Były ostre, ale niosły ze sobą niepewność, a to było zupełnie nowe uczucie we władzach miasta Sat.
– A jeśli ten proceder trwa już dłużej? Nie znamy skali problemu – tajny radca Teusz pozwolił sobie
wtrącić uwagę swoim dzwonowatym głosem.
– Nie wygląda na to, by trwało to dłużej niż tydzień, może dwa. System działał wcześniej bez zarzutu
i można to sprawdzić – odparł Naczelny.
– System – tak najważniejsze to uporządkować wszystko jeszcze raz – Teusz przytaknął.
– Szanowni Państwo, powierzyłem dochodzenie naszemu najlepszemu człowiekowi – ostatnie słowa
zawisły w powietrzu i wszyscy poczuli chłód. Naczelny ciągnął niezrażony kamiennymi minami wokół kamiennego stołu – Pan Stone znany jest ze swojej skuteczności i nikt bardziej nie nadaje się do takiej roboty
Nikt bardziej, niż on, nieprawdaż?
Ciche „tak”, jak pomruk nad stołem, doleciało w końcu do jego najważniejszego końca.
– Zgadzają się więc Państwo ze mną, dziękuję. Osobiście porozmawiam z nim o sprawie. Proszę nie
martwić się nią bardziej, niż to konieczne.
Zebranie uznano za zakończone.
***
Oczy Stone były nieruchome i wyblakłe. Nie odzwierciedlały żadnego uczucia. Przypominały oczy
śniętej ryby. Był tak niecharakterystyczny i nijaki, że mógł być każdym. Rzadko wychodził ze swojego biura, a
od wpatrywania się w monitory wielu komputerów i w miliony pikseli z nich spływające, nauczył się rozkładać
każdy obraz na dziesiątki danych. Każdy szereg liczb przekształcać w kształty rzeczywistych bytów.
– Zaczyna Pan od zaraz, Panie Stone. Nie możemy sobie pozwolić na dalsze zakłócenia. Ma Pan do
dyspozycji nasz najlepszy komputer i otwarte wszystkie łącza, razem z międzystrefowymi. Nie ma doniesień,
co prawda, by były zmieniane dane spoza miasta Sat, ale wszystko jest możliwe – powiedział Naczelny.
– Dobrze – nic więcej nie padło z ust Stone’a, a jego przykurczona sylwetka zachwiała się w lewą
stronę, imitując coś na podobieństwo obrotu co skierowało jego ciało do wyjścia z sali konferencyjnej.
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– Do zobaczenia Panie Stone – pożegnanie dosięgło jego pleców i odbiło się bez słowa odpowiedzi z
jego strony.
***
Epimeteusz gotów był uwierzyć, że staje się kimś ważnym, przynajmniej dla niej. Nie dowiedział się
z ich rozmów nic o niej samej, za to zgłębiał siebie. Przyzwyczajał się, jak dziki, samotny pies do dotyku – i
powoli udomawiał. Pragnął być pieszczony, targany za włosy. Chciał, by jej ciepłe ręce przepływały przez
rafy jego żeber, sięgały brzucha i wywoływały eksplozję w jego wnętrzu. Nie miał zamiaru jednak zdradzać
jej swoich planów. Jeszcze nie teraz…
W dzień komputer wchłaniał jego zamysł i przyjmował kolejne istnienia, wskrzeszał zmarłych i
zaludniał nimi okolicę. Rodzice nowonarodzonych przyjmowali z pokorą zmianę imion i tożsamości swoich
dzieci, odkrywali w nich nowe cechy i znajdowali kolejnych członków rodziny.
Ważne Urzędy, otrzymujące dane z Wielkiego Biura, prostowały informacje, wyrabiały karty
tożsamości i informowały zainteresowanych. Jedynie w Domach Ostatniego Dnia panował niejaki chaos, ich
raporty o zmarłych przestały się zgadzać i nikt nie mógł znaleźć miejsca, w którym popełniano błąd.
Niewątpliwie od pewnego czasu zaludnienie miasta Sat konsekwentnie wzrastało, statystyki
przedstawiały tendencje zwyżkowe, mimo narastania niepokoju Rady, co do ich wiarygodności.
***
Stone w milczeniu analizował, krok po kroku, spływające do Wielkiego Biura dane. Uchwycił już
moment, w którym wszystko przestało się zgadzać. Pozostało mu znalezienie miejsca wpływu i wypływu
informacji. Nic jednak nie jest proste: ktoś logował się w różnych miejscach i wprowadzał hasła wszystkich pracowników Biura. Stone nie wątpił, że wykorzystuje on hasła innych, by zatrzeć ślady. Nie było sensu sprawdzać tysiące pracowników po kolei. Należało ograniczyć się do, maksimum, kilku podejrzanych,
których może coś ze sobą łączyć, stworzyć proﬁl psychologiczny przestępcy, by móc go zdemaskować – nie
wywołując przy tym powszechnej paniki i niepotrzebnej fali oskarżeń.
Tropiciel nie ograniczał się tylko do analizy chwili zachwiania systemu. Próbował znaleźć grupę
nazwisk, która mogła zostać znów bezprawnie powołana do życia. I jak się spodziewał przełom wreszcie
nastąpił…
Tego dnia Epimeteusz wkroczył raźniejszym niż zwykle krokiem i przemierzył długi hall aż do drzwi
sali, pchnął je i spoglądając, co nie było w jego zwyczaju, na sąsiadów, dotarł do biurka.
Na ekranie monitora migało logo Wielkiego Biura. Palce ochoczo uderzyły w klawiaturę i... pojawił
się napis: „MAM CIĘ”.
Wszystko w nim zamarło. Szum, który od wielu dni drzemał w jego podświadomości, wrócił i ogarnęła
go słabość tak silna, że musiał rękoma chwycić się blatu, by nie upaść. Po chwili, wstał jak automat i równym
krokiem skierował się do drzwi. W korytarzu było pusto. Chyba nikt go nie śledził; jeszcze nikt nie zjawił się,
by go zabrać. Ten, który go znalazł, miał największą satysfakcję, gdy zdradził mu, że wie. Może zostawił mu
chwilę na reakcję? Może…
Szedł konsekwentnie, nie zważając na zdziwiona minę strażnika i równie zaskoczoną twarz kierowcy
szybkobusu. Strach i szum prowadziły go do domu.
Zamknął za sobą drzwi. Pustka mieszkania uderzyła go w twarz. Opadł zmęczony na fotel i wsłuchał
się w szum.
***
Stone nie miał wątpliwości i skierował się na sali do jedynego pustego biurka – Naczelny nerwowym
kroczkiem prawie biegł za nim.
– To będzie on?
– Tak – pewnym głosem odpowiedział Stone.
– Jest Pan pewien?
– Jestem, ale przekonamy się, gdy stanowisko będzie puste – rzekł Stone.
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Gdy to mówił docierali już do wolnego krzesła.
Stone odwrócił się do Naczelnego i pierwszy raz pozwolił sobie na krzywy uśmiech.
– Nie mam wątpliwości. Adres znamy, więc nie pozostaje nic innego, jak udać się na małą
wycieczkę…
Nie musieli wyważać drzwi. Pokornie ustąpiły muśnięte ręką tropiciela.
Z wnętrza nie dochodził żaden odgłos. Ostrożnie ruszyli korytarzem w głąb. Pierwsi strażnicy, a za
nimi Stone a na końcu osobiście Naczelny. Pusta łazienka i kuchnia nie zdradziły, czy ktoś był tu przed chwilą.
Dopiero pokój wyjaśnił wszystko…
Na fotelu siedział kościsty człowiek w wyświechtanym przykusym garniturze. Jego głowa, pochylona
na piersi, właściwie zwisała bezwładnie, ukrywając twarz. Jeden z dwóch strażników, zachowując największą
ostrożność, zbliżył się do niego.
– Szeﬁe, on nie oddycha – oznajmił.
Stone zmarszczył brwi – nie mógł mu przecież uciec aż tak daleko. Musi mu zadać wiele pytań. Wzrok
zawiesił na żylastych rękach, z długimi palcami, wczepionymi w oparcia fotela jak ptasie szpony. Westchnął
– ten widok pozbawił go nadziei na rozmowę. „Jednak to połowiczne zwycięstwo” pomyślał.
– Niestety, nie żyje. Mamy go, ale martwego i nic nam nie wyjaśni. Twarz Stone zwróciła się do
Naczelnego.
– Jaka szkoda – Naczelny był rozczarowany – nie zasługuje na własne imię i nazwisko. Pochowajcie
go jako NN – rzucił w odwecie i ruszył do wyjścia.
Epilog
Jenkins cały wieczór analizował wydarzenia dnia – próbował zainteresować żonę zniknięciem kolegi
i tajemniczym napisem, który tuż przedtem pojawił się na ekranach wszystkich komputerów Biura. „MAM
CIĘ”. Jak zawsze, jednak bardziej interesował ją kolejny program kulinarny, więc zmęczony myśleniem,
otworzył codzienną gazetę z porcją nieistotnych wiadomości…
***
Dora stała nieruchomo przed pulsującą światłami konsolą. Palce zastygły na pokrętle niezdolne
popchnąć go w kierunku napisu „off”. Jeszcze chwila i wszystko umilknie, nawet szmer w czyjejś głowie,
jeszcze moment...
„Żegnaj mój miły, dzielny Epimeteuszu”. Klik, pokrętło dotarło do końca. Za plecami kobiety ktoś
stanął i powiedział: – Doskonale się spisałaś Doro! Ruch na rzecz Wolności i Wskrzeszenia jest z ciebie
dumny!
Odgarnął grzywkę z jej oczu i dalej rozmawiali jak wszyscy telepaci…
***
Do Urzędu do Spraw Nowonarodzonych zgłosiło się małżeństwo. Po podaniu wstępnych danych
Urzędnik maszynowym głosem zadał pytanie: „jakie imię”? „Epimeteusz” – szepnęła kobieta spuszczając
oczy. „Niech będzie”. Para odwróciła się i bez słów pożegnania zniknęła za kutymi drzwiami. Urzędnikowi
mignął jeszcze niewielki tobołek w rękach kobiety, który poruszył się bezgłośnie. Lotobus na rozlewiska
odchodził za 10 minut. Musieli się spieszyć...
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Wyróżnienie
Zbigniew Kostrzewa – godło Leo

SERCE
Szedłem kiedyś alejką w naszym nadbzurzańskim parku gdy nagle zobaczyłem leżące na ławeczce, ni
mniej ni więcej, ludzkie… serce. Żywe, prawdziwe… Stanąłem jak wryty, przetarłem z wrażenia oczy, żeby
się upewnić, czy przypadkiem nie jest to może optyczne złudzenie.
Ale nie. Pochylam się, serce żywe, prawdziwe, kurczy się i rozkurcza, bije równo, rytmicznie,
siedemdziesiąt uderzeń na minutę. Jak to możliwe, żywe ludzkie serce w parku na ławeczce? Jedyna myśl jak
przychodzi mi do głowy to ta, że ktoś go po prostu musiał zgubić. Przecież bywają ludzie, którzy nie mają
serca. Ale co robić? Przecież tak zostawić na pastwę losu, albo na pastwę żarłocznych ptaków to byłoby nie
ludzkie. A zabrać i co? Gdzie? I co z nim zrobić?
I zaraz przyszła mi do głowy zbawienna myśl – zaniosę do szpitala, na kardiochirurgię, może komuś
przeszczepią i uratują życie. Ale gdzie tam, mój optymizm szybko ostudzili chirurdzy – serce w takim stanie
nie nadaje się do przeszczepu – są w transplantologii bardzo precyzyjnie określone procedury i jakakolwiek
partyzantka nie wchodzi tu w rachubę. I jeszcze, na dodatek, dobili mnie zupełnie sugerując, że nie są tak do
końca przekonani, czy to w ogóle jest ludzkie serce i poradzili iść z tym do dyrektora miejscowego ZOO.
Poszedłem. Wybitny fachowiec, bez najmniejszych wątpliwości wykluczył zwierzęcą tożsamość serca,
za to wzbudził we mnie znacznie większą wątpliwość niż zrobili to chirurdzy. Mianowicie – wysunął, ni mniej
ni więcej, przypuszczenie, że serce może pochodzić z nieznanej nam istoty, żyjącej gdzieś w kosmosie, w
odległych galaktykach.
No, tego było już za wiele.
Ale nie rezygnowałem.
Zadzwoniłem do miejscowego Ośrodka Lotów Kosmicznych, ale wyrażnie zdenerwowany pan nie
chciał mnie nawet do końca wysłuchać i zalecił jak najszybsze skontaktowanie się z najbliższym psychiatrą,
niedwuznacznie sugerując, że mogę być niebezpieczny dla otoczenia. Przełknąłem tę chamską sugestię, i w
rewanżu zdążyłem go tylko poprosić, żeby mi zechciał w tej sytuacji pożyczyć swój kaftan bezpieczeństwa,
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bo własnego póki co nie mam. Niech sobie ziemski ufoludek przynajmniej pomyśli, że ma do czynienia z
dowcipnym wariatem. Ale nic nie odpowiedział.
Co robić? Zdruzgotany i absolutnie już bezradny postanowiłem zakończyć tę całą przygodę z sercem,
odnieść do parku i zostawić na ławeczce jak było.
Poszedłem. Ale ławeczka była zajęta. Jakaś wyraźnie zakochana para oddawała się miłosnym karesom. Całowali się tak namiętnie i zapamiętale, że nawet nie zauważyli jak stanąłem przed nimi trzymając w
dłoniach wciąż żywe bijące ludzkie serce i dopiero teraz uświadomiłem sobie, że to przecież symbol miłości…
Jaki banalny jest cały ten zbieg okoliczności – pomyślałem – ja z sercem na dłoni i oni… Ooo, proszę, nawet
rym jest banalny.
I nagle… Obudziłem się na białej sali OIOM-u. Na monitorze krzywa elektrokardiograﬁczna kreśliła
stan po świeżo przebytym, ostrym zawale mięśnia sercowego.
Jaki banalny jest ten cały zbieg okoliczności – pomyślałem.
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