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Przed Państwem pokłosie V Konkursu Poetycko-Prozatorskiego dla 
lekarzy i lekarzy dentystów PULS SŁOWA.  Choć jestem pomysłodawczynią 
konkursu, to nie przepadam za tym, aby tego typu konkursy przypominały  
rozgrywanie meczu z uznawaniem goli za stylistykę, ilość trafnych metafor 
czy za podejmowany temat.

Bardzo przyglądam się nadsyłanej na konkurs twórczości i po tych kilku 
latach jestem w stanie rozpoznać niektórych autorów. 
Nie analizuję, jak blisko poszczególnym autorom do poetyki szkoły 
nowojorskiej (Frank O’Hara, John Ashbery), nie wyszukuję tych, którzy 
„uprawiają” poezję zaangażowaną społecznie, ani  tych którzy nie  kochają 
neolingwistów. 

Obserwuję, jak poszczególni autorzy traktują swój głos poetycki.  
Na ile niebezpiecznie potrafi ą odejść od dotyku, ciepła. Na ile potrafi ą się 
zbliżyć do żywego słowa, i kto z nich naprawdę  wybrał oryginalną poetycką 
drogę.  Komu się udało, jak pisze jeden z autorów nagrodzo-nych wierszy, 
bez desperackiego szukania słów / odnaleźć milczenie.

Drodzy autorzy – niedostrzeżenie przez jurora prac nadesłanych 
na dotychczasowe i przyszłe konkursy może mocno szarpnąć za ego, 
ale przytoczę tu mądre zdanie słowackiego poety Ivana Štrpki 
–  wszystkie najważniejsze oklaski nosisz w sobie.wszystkie najważniejsze oklaski nosisz w sobie.wszystkie najważniejsze oklaski nosisz w sobie

Majka Maria Żywicka-Luckner



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 
V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKO-PROZATORSKIEGO

 „PULS SŁOWA” dla lekarzy i lekarzy dentystów

Na posiedzeniu w dniu 26.07.2014 r.  Jury V 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 MajkaMaria Żywicka-Luckner MajkaMaria Żywicka-Luckner  – sekretarz  Majka – sekretarz  Majka
po zapoznaniu się z 125 utworami poetyckimi i 20 utworami prozatorskimi postanowiło przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia:

w poezjiw poezji
I nagroda – Maria Magdalena Człapińska z Zduńskiej Woli – godło Anna
II nagroda – Waldemar Hładki z Krakowa – godło Sakura
III nagroda ex aequo –  III nagroda ex aequo –  III nagroda ex aequo – Tomasz Kościński z Poznania – godło Laur Pacjenta 2012                                   

Zbigniew Kostrzewa z Łowicza – godło Lemur
wyróżnienia:
Barbara Bruszyńska z Poznania – godło Irys
Piotr Piątek – godło Kalcytonia
Grzegorz Dziekan z Radomia – godło Antyrama
Marcin Wołowiec z Pruszcza Gdańskiego – godło Mirador
Jan Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika – godło Korwin
Ewa Ossowska z Żuromina – godło Aura
Mieczysław Śmiałek z Warszawy – godło Quo Vadis
Aldona Kraus z Warszawy – godło Lek

w proziew prozie

I nagroda – Magdalena Tyszkiewicz z Gdańska – godło  Malwa
II nagroda –  Jadwiga Wielgat-Hejduk z Mieszkowa – godło Mieszko
III nagroda –  Maria Magdalena Człapińska z Zduńskiej Woli – godło Anna  

wyróżnienie: 
Zbigniew Kostrzewa z Łowicza – godło Kaja

Jury składa podziękowanie Naczelnej Izbie Lekarskiej, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, 
Dyrekcji SZPZLO Warszawa Praga-Północ za umożliwienie organizacji konkursu, który niech trwa, 
dopóki lekarze poeci chcą odkrywać przed nami światy nieznane.

Przewodniczący Jury  
Zdzisław Tadeusz Łączkowski
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***

Brzemienność kobiet
to jak święto wiosny
i wieczna radość

a później
gdy już się czas
dopełni

klęczą matki
przy  żłóbku
przy kołysce
przy łóżeczku

z nadzieją
w sercu
że ta oto istota
ocali ludzkość
i zbuduje świat
bez cierpienia
chorób i wojen

wspaniały świat
w którym
wszystko będzie
piękne
nawet umieranie.

Maria Magdalena Człapińska  –  godło Anna

I nagroda I nagroda 

***

Trzeba otrzeć łzę
i pójść dalej
drogą
ku słońcu

wiatr twarz osuszy
deszcz ugasi pragnienie
drzewa nakarmią owocami

trzeba pójść
drogą
daleko
poza horyzont

żeby na końcu
wędrówki
stojąc pod łukiem
tęczy
dotknąć grudy ziemi
ciepłej
jak dłoń matki
i delikatnej
jak ostatnie tchnienie
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***

We śnie
jesteśmy królami
władającymi światem

bogaczami
którym w sakiewkach
brzęczą złote monety

podróżnikami
którzy nie poznali
kresu świata

w śnie
jesteśmy mędrcami
których dzieła
zostaną zapamiętane na wieki

we śnie 
jesteśmy wodzami
zdrajcami uciekinierami
i bohaterami
poszukującymi rzeczy
które nie istnieją

na jawie 
poranieni
w wyścigu szczurów
nie potrafi my
posklejać z kawałków
rzeczywistości
naszej codziennej 
tej niezwyklejszej

rozbitego życia.

***

W niedzielne popołudnie
w Norymberdze
rozdzwoniły się dzwony
wzywając wiernych do świątyni
ich dźwięk wespół z ptakami
wzleciał wysoko
ponad dachy  wysokich domów
młodzi turyści
przysiedli na murku fontanny
wsłuchani jak ja
w muzykę dzwonów
nie mogli pamiętać
że to miasto żyło kiedyś inaczej
a te ulice widziały ludzi
którzy wyrzucili ze świątyń Boga
ogrodzili świat drutami kolczastymi
i wypełnili go stosami trupów
a potem krzyczeli
że nie wierzą w sprawiedliwość
jak gdyby zło w nich tkwiące
miało na zawsze zawładnąć światem

czas zatarł ślady stóp
i katów i ich ofi ar
i piach przesypał się po drogach
pomiędzy tym co dobre a co złe
jest bardzo cienka granica
ogień może nas ogrzać
lub strawić nasze ciała

w niedzielne popołudnie
dzwony w Norymberdze
nie dzwonią już na trwogę.



8

II nagrodaII nagroda
Waldemar   Hładki  –  godło Sakura

Maiko

rzeką płynie historia
starego Kioto
drewniane domki
ciemnieją wieczornym chłodem
w papierowym oknie
delikatne dłonie
dotykają muzyki
śpiewają struny koto
wytworny ruch tańca
dyskretny uśmiech ust
na kredowej twarzy
krucha maiko
wprawia w ruch
kwieciste kimono
herbata stygnie
wiersz nienapisany
                               
          
           Gion – dzielnica gejsz
           Kioto, 8 maja 2013 r.      

Ogród Zen

w suchym ogrodzie 
medytująca cisza
łagodzi umysł
źródło życia
spragnione wyobraźnią
wysycha w skupieniu
piaskowe fale zamarły
przed kamieniem skały
wzruszone ręką
milczącego mnicha
zakołyszą znowu 
na mgnienie
                                      

      zamek Nijo-jo Shoguna Ieyasu Tugokawy
      Kioto, 8 maja 2013 r.
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Zmierzch w Tosho-gu

ostatni promień słońca 
odchodzi drogą bogów
zapala kamienne latarnie
zamyka w pośpiechu
zdobione przepychem bramy
bledną powoli
złote pawilony
sędziwe cedry
zastygły w milczeniu
kapłani w bieli
kładą spać 
zmęczone duchy
      
                                
         mauzoleum Tosho-gu, 

Shoguna Ieyasu Tugokawy
        Nikko, 4 maja 2013 r.

Dzieci z kamienia

przez bambusowy gaj
majaczy zatoka Sagami
dymią słodkie kadzidła
na wzgórzu
dziecięce fi gurki
z martwego kamienia
czekają w szeregu
na swego Godota
niema bogini
mądra hydra
powtarza święte sutry
przez bambusowy gaj
majaczy zatoka Sagami
rybacy jeszcze nie wrócili

         świątynia Hase-dera
         Kamakura,  3 maja 2013 r.
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Nad potokiem

Serca nasze pałały
jak w spiżu uderzonym
na Anioł Pański
wiatrem niesione w dolinę potoku.

Łaska Twa obmywa
jak strumień kamienie,
nieustannie,
wraz z roztopem gwałtownie
konar przerzuci upadły
lub głaz podmyty przechyli,
kołnierz śniegu rozpłynie,
mchu czapę falą zabierze,
liść zwiędły odepchnie w dolinę.

Jak strumień wygładza
szorstkość i krawędzi zadziory
szlifując w Twych życia wskazaniach.

O Duchu uniesiony,
w pyle rozbryzgniętym,
w słońcu kamieniom serc
rozbłysnąć pozwolisz.

III nagroda III nagroda ex aequo
Tomasz Kościński   –  godło Laur Pacjenta 2012
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Kroki po ziemi

Ziemio, matko nasza.
O zmroku i o brzasku,
skwarem spieczona,
oraniem głęboko pomarszczona.

Zroszona krwią Syna Jedynego,
stałaś się świętą.
Krzyżem wbitym, kamieniem przypartym,
cierpienie uniosłaś,
Ojcowego przymierza pieczętując wieczność.

Jakże nam chodzić stopą nieczystą,
by śladów najświętszych zatrzeć nie przyszło.

Upaść, pokłon oddając głęboki,
powinnością naszą.
Pocałunek Janowy złożyć w zamyśleniu,
Na bruzdach twych rąk matczynych,
Święta nasza Ziemio.

Owładnięci

Za oddech,
biegu długotrwałość,
zmęczenie po dniu całym,
słowo życzliwe i troskę,
powiew, zgiełk, 
westchnienie głębokie.

Za przed świtem wstawanie,
blask promienia na wodzie,
krople deszczu,
dzieci uradowanie,
słowo ojca starego
o czapce pamiętające.

Za zapach ziemi,
liści zieloność,
miękkość trawy,
łodzi przybijanie,
dotyk wiatru,
dłoni poruszanie.

Za smak chleba,
serca kołatanie.

Owładnięci Tobą,
Dzięki Ci składamy,
Panie.
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III nagroda III nagroda ex aequo
Zbigniew Kostrzewa  –  godło Lemur

***

Czytałam własne dłonie
bez przepaski na oczach
zakrytych powiekami 
 wzruszenia
przed czasem odejścia
chciałam poszukać
ścieżki życia w zmarszczkach
żeby 
oszukać zmęczenie serca
uśmiechem w dłoniach
póki jeszcze jest pogoda
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* * *

Szukam tego jedynego słowa
żeby ulepić z niego
odwagę
napisania wiersza
słowa nienazwanego
bo tylko co we mnie
zdąży się nazwać
i koniecznie
musi mieć drugie dno
wszystko inne
w świecie konstruktorów
sztucznych fabryk słów
nic nie znaczy

* * *

Cięciem torakochirurga
otwierasz serce
chciałbyś czytać miłość
o której jeszcze nie napisał
żaden poeta
ale o miłości
bez wiersza
niemożliwe
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Barbara Bruszyńska
godło Irys

Przedświt

Czwarta rano prawdy godzina
minęła jeszcze jedna noc
ptak co spał przy mym oknie
podskakuje na gałęzi drzewa
snu rozsypują się resztki
przedsmak dnia
przeciągam się powoli
przerwany sen obudził pamięć
wrócił ból
Kto się pomylił?
Czyją jestem winą?
Kolejny dzień pełen tajemnic
dostarczy sił by zaciekawić sobą świat

WyróżnieniaWyróżnienia

Pokolenia

Nastajemy w seriach
Przybieramy formę każdego
Który czeka
Obracam się w rytmie ziemi
Wyciągam z niej kości ptaka
Który nie może już odlecieć
W szklance osa żądli szkło
Człowiek poznaje zmęczenie
Po zapachu szkła

***

Każdy powinien próbować
Zahaczyć o promień
Ciągnąc za sobą złotą nitkę 

Jak kłębek toczyć słońce
 Wprost pod czyjeś nogi

Każdy ma prawo zszyć się 
Ze światem powiekami 
Schować głęboko

Bez desperackiego szukania słów
Odnaleźć milczenie

Piotr Piątek
godło Kalcytonia
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Grzegorz Dziekan
godło Antyrama

Kryzys

Powiedz Ariadno
ten kłębek
sam wypadł z rąk
czy potoczyłaś go
jak kotu

mężczyźni
koncentrują się na jednym
zwłaszcza ruchomym celu

jak to było
mam zabić Minotaura
czy razem z nim
robić skarpety na drutach

wchodząc do labiryntu
wiele musimy zostawić przypadkowi

Marcin Wołowiec
godło Mirador

Równolegle

namiot
wydojone wielbłądy
zarysy nubijskich piramid
tlących się ognisk

głosy błądząc
w czerwień granat
wskrzeszają
rozmyte imiona

powyżej w samolocie
biznes klasa 
popija krewetki szampanem
liczy zera na kontach

udając zrozumienie
bezśladowo 
krzyżują się 
wymiary równoległe
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Dzień dawnej ulicy

Na kocich łbach żelazne 
koła furmanek od świtu 
grały swoją zwykłą melodię.
Dźwięki stali i granitu
przeplatało rżenie koni
i krzykliwy chór woźniców.

Końskie odchody i obłoki kurzu  
wzmocnione smugami spalin 
z nielicznych samochodów
skutecznie urozmaicały
aromat i koloryt miasta.

Wibrujący warkot silników 
wkręcał nowy ton w tradycyjną 
muzykę codzienności.
Brukowa orkiestra cichła 
z pierwszymi błyskami latarni.

Jan Stanisław Kamyk Kamieński
godło KorwinKorwinK
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Mieczysław Śmiałek
godło Quo Vadis

Sprawa na wokandzie

Sece utraciło miarowy rytm.
Trzepotało jak pisklę.
Opadłem z sił.
Pomyślałem, że nadszedł mój czas.

Nagle dotkliwy cios…
Sprawa na wokandzie…
Fałszywe dowody…
Matactwa i kłamstwa…
Chcieli wyszarpnąć 
umierającemu
poduszkę spod głowy.

Ktoś się zajął biedakiem. 
Sercu wszczepiono pakiet nowych sił.
Stanąłem do walki.
Wygrała prawda. 
Sąd uratował swój nadwątlony majestat.

Moja modlitwa

Dziękuję Ci Boże
za cudowną zmienność pór roku, 
za pachnące wiosenną nadzieją podmuchy,
za letnie słońce, zapach róży i uparty brzęk muchy.
Za świst jaskółek nad wodami,
drżące kłosy o zmroku,
giętki ruch trzciny poruszonej wiosłem,
za liść trawy która woła – pozdrowienie  przyniosłem.
Za owoce słońcem i sokiem brzemienne,
Za kolorowe, zamglone wieczory jesienne, 
za zimowe czyste, białe poranki,
za ciepły oddech mych dzieci, 
za Twój uśmiech z ołtarzowej ramki. 
Za modlitwę gorliwą szeptaną od rana,
za spokój domu – łaskę od Pana.

Ewa Ossowska  
godło Aura



Aldona Kraus 
godło Lek

Być lekarzem

                 Moim Kolegom 

Oddałeś czułość nocy z miłą
codzienny dyżur, dobrze było.
Oddałeś  spacer z synem, z córką 
i znowu dzień wśród chorych umknął.
Lecz każda chwila, bieg po zdrowie, 
melodią  twego serca powie:
Świat taki piękny. W wirze zdarzeń,
mam radość, szczęście być lekarzem. 



PROZA
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Magdalena Tyszkiewicz  –  godło Malwa

M a t u r a l n y  k r z e w  b z u

Na podwórku gimnazjalnym rósł i kwitł każdego roku wieloletni krzew bzu. Kwitł zwyczajnie, fi o-
letowo-szaro, nikt go specjalnie nie pielęgnował, ale zasłonięty od wiatru dwoma skrzydłami budynku znalazł 
tu dobre miejsce. Dookoła krzaków sklecono wielokątną ławeczkę, na której nikt nie siadał. Była wąska, nie-
zbyt równa i zbyt blisko drzwi, żeby rozpędzony tłumek uczniów znajdował na niej miejsce. Siedzieć koło 
krzaku bzu, blisko drzwi i bać się – to był przywilej maturzystów. Nie wiadomo, dlaczego egzamin maturalny 
przysparzał tyle nieszczęść i delikwentom i ich bliskim. Egzaminujący też byli stremowani, wyraźnie nie-
dospani, a równocześnie napięci. Tam, na areopagu był egzamin, o którym się nie mówiło, ale wyczuwało 
atmosferę. Rywalizacja na zapamiętane wersy łacińskie, walka na zawiłe meandry historii, pyszałkowatość 
lingwistów, których nikt nie rozumiał i serdeczne niepokoje pani profesor od gimnastyki, która nie biorąc 
udziału w spisku wolała trzymać z uczniami broniąc ich przed pożarciem przez zaciekłych intelektualistów. 
Beztroskim był tylko wiecznie roztargniony i zawieszony w innym czasie fi zyk z kieszeniami wypchanymi 
tym, nad czym właśnie intensywnie pracował. Już wówczas, w tajnym nauczaniu powiedział słuchaczom, że 
atom będzie rozbity i że to tylko kwestia krótkiego czasu.

Matury były różne. Przed wojną matura miała w sobie coś z kiepskiego dramatu à la Trędowata. 
Wisiała już od kilku lat nad głową „badanego” niczym prawdziwy miecz Damoklesa, a sale lekcyjne wyższych 
klas gimnazjum przepełniała groza. Rzadko odzywał się w klasie zdesperowany głos rozsądku zbuntowanej 
owieczki, która nie mogąc już dłużej się bać obwieszczała przekornie całej klasie „a jak nawet nie zdam to co” 
i atmosfera rozładowywała się na resztę pauzy.

Tego lata gimnazjalny krzew bzu kwitł wyjątkowo obfi cie. Było upalnie już w trzeciej dekadzie maja. 
Siedziałam na ławce okalającej bez czekając na moją kolej. Zamiast myśleć o tym o co mnie mogą zapytać, 
myślałam o uginającym się pod ciężarem kwitnących kiści krzewie i o tym, że i ja wreszcie siedzę na tej ławce 
i oczekuję... właśnie na co?  Byliśmy już rok po zakończeniu wojny chociaż klasa maturalna, nasza utalentowana 
„pierwsza idealna” nie zakończyła wojny. Prawie codziennie bywały rewizje. Przychodzili młodzi mężczyźni 
w skórach, którzy z niczym się nie kojarzyli. To nie wykwintny von Riess, który wizytował moją pracę w 
biurze rolniczym. Czy domyślał się, że o dwa metry od jego chwilowego miejsca za biurkiem były książki do 
nauki historii i innych zakazanych przedmiotów?

Był światowcem, może mieć córki w moim wieku. W każdym razie nie interesował się moim „podwój-
nym życiem”. Ci w skórze starali się zachować pozory. Nie rewidowali dziewcząt, a było nas 9 w 38-osobowej 

I nagrodaI nagroda
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klasie. Cóż prostszego jak przełożyć na czas zajęć granaty i inne „drobiazgi” pod ławki dziewcząt. Ale nie było 
tak łatwo. Kiedyś jeden z ostatniej ławki wystrzelił przypadkowo w sufi t w czasie przerwy. Tego samego dnia 
zniknął ze szkoły i z miasteczka. Spotkałam go kilka lat później w Warszawie. Właśnie przechodziłam ulicę, 
kiedy jadąca za mną ciężarówka nagle zatrzymała się gwałtownie. Wyskoczył kierowca odziany w kurtkę i 
saperki. Złapał mnie w pół mocnym uściskiem i podniósł do góry. „To ja” – wołał – „to ja, ten z ostatniej ławki. 
Wróciłem z Syberii, już jeżdżę ciężarówką. Jak myślisz czy mam szansę w budzie z maturą”? Promieniował 
ze szczęścia, jak zwykle zresztą. Maturę otrzymał w kilka miesięcy później. Wtedy jednak, czekając na swoją 
kolej, myślałam o nim, jak o tym, który wypadł z szeregu. A kto jeszcze wypadł – około 5 procent uczniów 
gimnazjum. Tymczasem nadciągali dziwni maturalni goście prosto z lasu, niektórzy z lekka przebrani. Biegli 
od razu na „giełdę”. Byli speszeni tym, ze mogli mieć luki w nauczaniu. Leśne tajne nauczanie „chodziło” 
dobrze, ale czy wszystkie tak pięknie prowadzone notatki były do zapamiętania przez „lasantów”. Wyczuwało 
się zamieszanie w salach, gdzie zdawano kolejne przedmioty. Szkieletowaty fi zyk jeszcze bardziej roztar-
gniony niż zazwyczaj, nie mógł znaleźć swojego miejsca przyjmowania egzaminu. Dopóki wysokie buty z 
lśniącymi cholewami nie znikały za drzwiami głównego pogromcy – dyrektora, historia zabrała ich zanim 
nastąpił wybuch. Kępka granatowych młodzieńców i dziewczynek przeniosła się nieco dalej – musieliśmy 
zaczekać. Zrobiło się bardzo cicho. Zdawał LAS. „Awogdra” przestał szukać i osiadł w dodatkowym pokoiku. 
Potem wyprowadzał ich z dziennikiem pod pachą via kuchenne wyjścia z dawnego mieszkania dyrektora.

Przez vestibul przecisnęła się załzawiona postać czarno ubranej Madame. Ona przyjechała do miaste-
czka zaraz po Powstaniu Warszawskim. Mieszkała w dawnym gabinecie zoologicznym, między akwariami a 
wypchanymi ptakami, zawsze czarno ubrana i jakby wylękniona. Ona także zniknęła w części dawnego aparta-
mentu dyrektora. Jeden z chłopców z Lasu nie wytrzymał i po wyjściu podał do wiadomości najbliżej siedzącej 
koleżance: „Zdaliśmy, starzy, na medal, pryskamy”. „Awogadra” znowu mignął przy tylnym wyjściu z parteru.

Teraz nasza kolej. Wyczuwało się atmosferę napięcia podobną jak wtedy, kiedy zdawaliśmy małą 
maturę, w środku niemieckiego kotła. Wtedy było podobno bardzo krucho z nami. Rano trzeba było iść około 
12 km poza miasto, tak żeby na miejscu być na 8-mą i nikogo nie spotkać po drodze. Na skraju wsi czekał 
łącznik. Pokazywał drogę do gospodarstwa, które nas gościło. Stamtąd przeprowadzano nas później małymi 
partiami do sąsiedztwa. Zdawaliśmy w domostwie dziadków jednego z obecnych ministrów.

Egzaminy szły jak wskazówki zegara. Po pół godziny na przedmiot – na końcu religia. Rano na pierwszy 
ogień wypracowanie z matematyki, potem z polskiego. Rozmowa z Dyrektorem Tajnego Nauczania. Były nie 
tylko stopnie, ale i pouczenia. Po każdym zdanym przedmiocie pytający mówił na jaki stopień się zdało i na co 
położyć nacisk w dalszej indywidualnej nauce. Wszyscy byliśmy już bardzo zmęczeni kiedy przyszła wiadomość, 
że otoczyli nas Niemcy. Organizatorzy zwinęli szybko dokumentację i prysnęli tylko sobie znanymi drogami. 
Zostaliśmy w domostwie tylko my najstarsi, czyli mała matura. Był z nami ksiądz profesor – staruszek, który 
pytał z historii kościoła. Ksiądz był bardzo poruszony. Cierpiał z powodu postępującej katarakty, źle widział, 
w obszernych kieszeniach księżowskiej czamarki oprócz okularów nosił krople na uspokojenie i gruby mszał. 
Tamże zapisywał stopnie sobie tylko znanym szyfrem. Wpadł łącznik – zabieramy dokumentację, ksiądz profe-
sor pozwoli. Brewiarza nie dam – wyszeptał ksiądz. Mam prawo bazgrać po brewiarzu upierał się. Ale to rozkaz, 
nalegał młodzik. Jak rozkaz, to oddaję, ale masz mi go oddać wieczorem bo inaczej z piekła nie wylizę – próbował 
żartować staruszek. Brewiarz zniknął w koszyku z jabłkami młodzieńca. „No i co teraz, opowiedz mi historię 
kościoła – zwrócił się do mnie – „a nie fuszeruj soborów, bo już masz piątkę w brewiarzu”.

Wobec tamtego napięcia i zmęczenia duża matura była po wyjściu „lasantów” prawie spokojna. Ale...
zabrakło mi kolegów do zdawania języka francuskiego, byliśmy tylko dwoje. Zabrakło najlepszych matematyków, 
najlepszych lingwistów z gimnazjum przedwojennego z pierwszej i ostatniej klasy gimnazjum. Ani uczniowie profe-
sor Gelmann ani nasza koleżanka Danusia – jej córka, nie byli już z nami. Czy w ogóle jeszcze gdzieś byli...

Ostatni rok w budzie, to był początek czegoś, co kazało nałożyć sobie klapki na oczy i zdobyć zawód. 
Wraz z ostatnim egzaminem i rozdaniem świadectw wyjętych przez dyrektora ze schowków skończyła się 
epoka. Jej przedsmak, to zebranie w vestibulu, kiedy na wzniesiony okrzyk „Niech żyje Armia Czerwona” nie 
odpowiedział ani jeden głos... 
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B l a n k a

Od kiedy jestem na emeryturze i mieszkam na wsi polubiłam nawet jesień. Wrzesień – koniec lata i 
początek kalendarzowej jesieni to zasypianie przyrody. Nie umieranie, to po prostu powolne przechodzenie 
w sen. Tak jak u ludzi. Małe dzieci to jak wiosna, rosną, cieszą się życiem, poznają nowe zjawiska. Lato to 
rozkwit. Jak rośliny dojrzewamy, zmieniamy świat, wydajemy owoce. A jesień to cichutkie zasypianie. Jak 
szybko znikające słońce; tak my ludzie zamykamy się w sobie, aby zima nie przeniknęła w nasze dusze.

 W lesie w którym mieszkaliśmy zmiany w przyrodzie przebiegały zgodnie z odwiecznym ryt-
mem wyznaczanym przez siły kosmosu. Wrzesień to miesiąc chłodnych poranków, ciepłych południ i.....
grzybobrania. Tej jesieni, o której opowiadam, las niechętnie chwalił się swoimi dobrami. Ale nam to nie 
przeszkadzało. Lubiliśmy wędrować po ścieżynkach leśnych. Przez 10 lat obcowania z drzewami, krzakami 
poznaliśmy różne tajemnice. Poszczególne miejsca w lesie miały swoje nazwy. A to „aleja dworska”, „mro-
wiskowo”, „kaniowo”. Mój mąż lepiej znał okoliczne lasy i póżniej niż ja wracał do domu. No i zawsze zbierał 
więcej grzybów.

 Był środek tygodnia, mało grzybiarzy. Pogoda pochmurna, ale dość ciepło aby wyruszyć na 
kolejną wyprawę. Po godzinie rozdzieliliśmy się. Mąż poszedł w stronę dawnych stawów rybnych obecnie 
zarośniętych, gdzie wiosną przy wyższym stanie wody pojawiały ptaki wodne. W ubiegłym roku poziom 
wody podniosły bobry, które przywędrowały niewiadomo skąd. Ja postanowiłam skontrolować „kaniowisko”. 
Była to polanka porośnięta wysoką trawą znad której wystawały olbrzymie kapelusze smukłych kani.

– No są, nikt mi nie podebrał – mruknęłam do siebie. Nagle na polankę z przeciwnej strony weszła – mruknęłam do siebie. Nagle na polankę z przeciwnej strony weszła –
postać w spodniach i kusej kurteczce. Ta ludzka istota okazała się młodą kobietą zmierzającą w moją stronę.

– No tak, jednak ktoś znalazł moje grzyby – No tak, jednak ktoś znalazł moje grzyby – – pomyślałam trochę z zazdrością. A tak chciałam pochwalić – pomyślałam trochę z zazdrością. A tak chciałam pochwalić –
się przed mężem moim zbiorem. Dziewczyna podeszła do mnie nieco utykając.

– Proszę pani – Proszę pani – – prawie miałknęła. Ja się zgubiłam, nie wiem gdzie jestem i jak wydostać się z tego – prawie miałknęła. Ja się zgubiłam, nie wiem gdzie jestem i jak wydostać się z tego –
lasu? – przerażone oczy dziewczyny wyrażały prośbę.– przerażone oczy dziewczyny wyrażały prośbę.–

– A skąd pani przyszła? – A skąd pani przyszła? – – zapytałam.
– Stamtąd – Stamtąd – – nieokreślony ruch ręką nic nie wyjaśnił. – nieokreślony ruch ręką nic nie wyjaśnił. – – No dobrze, z jakiej miejcowości? – Twarz – No dobrze, z jakiej miejcowości? – Twarz –

tej młodej kobiety wydała się znajoma. Nie mogła być ani dawną moją pacjentką ani matką dziecka. Ja nie 

Jadwiga Wielgat-Hejduk  –  godło MieszkoMieszkoM
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pracuję już od kilkunastu lat. W czasach mojej działalności byłaby bardzo malutka. Nie poznałabym jej obec-
nie. Mimo tego coś znajomego dostrzegłam w jej twarzy.

– Ja przyjechałam ze znajomymi na dzialki w Stawach. Oni zabezpieczali domek przed zimą, po czym – Ja przyjechałam ze znajomymi na dzialki w Stawach. Oni zabezpieczali domek przed zimą, po czym –
wybraliśmy się do lasu. No i zgubiłam się. Dzwoniłam do pani Jadwigi, z którą przyjechałam. Nie odbiera, a 
do jej męża nie znam numeru.

– Ot problem. Może pójdziemy do mojego domu, tam zastanowimy się co robić dalej.– Ot problem. Może pójdziemy do mojego domu, tam zastanowimy się co robić dalej.–
Przecież nie zostawię tej „Królewny Snieżki” w lesie! Od działek rekreacyjnych przez las to ok. 6 km. 

Okrężną drogą samochodem blisko 15 km. Dziewczyna była zmęczona, pewnie głodna. Widać, że przyjechała 
prosto z miasta i chyba nieczęsto bywa w lesie. Zamiast kaloszy na nogach pantofl e (dobrze, że na płaskim obca-
sie), kurtka bez kaptura. Na głowie czapeczka z włóczki. No cóż, zupełnie nie przygotowana na grzybobranie.

– Dobrze – Dobrze – – zrezygnowana skinęła głową. Ruszyłyśmy w stronę wsi. Po drodze zebrałam kilka kape-– zrezygnowana skinęła głową. Ruszyłyśmy w stronę wsi. Po drodze zebrałam kilka kape-–
luszy kani.

– To nie trujące? – To nie trujące? – – ze zdziwieniem patrzyła na okazałe parasole. – ze zdziwieniem patrzyła na okazałe parasole. – – Nie, bardzo smaczne po usmażeniu. – Nie, bardzo smaczne po usmażeniu. –
Powoli dochodziłyśmy do furtki mojego ogrodu.

– Chyba otarłaś stopę, kulejesz. W domu zrobimy opatrunek. Cały czas usiłowałam przypomnić sobie – Chyba otarłaś stopę, kulejesz. W domu zrobimy opatrunek. Cały czas usiłowałam przypomnić sobie –
skąd znam tę dziewczynę. Na oko miała może 19 lat. Nie wyglądała na uciekinierkę, złodziejkę, narkomankę. 
Przed domem moja Imsa, kundel zaadoptowany ze schroniska, obwąchała gościa bez złości, ale też bez 
entuzjazmu. Kobiety tolerowała, do mężczyzn była nastawiona wrogo. W przeszłości pewnie miała złe 
doświadczenia z poprzednimi właścicielami.

W przedpokoju zsunęła buty. Na pięcie czerwieniła się plama po otarciu. Musiało mocno boleć, bo 
rajstopa przykleiła się do rany.

– Proszę iść do łazienki i opatrzyć nogę. W szafce są opatrunki i woda utleniona – poleciłam. Mój – Proszę iść do łazienki i opatrzyć nogę. W szafce są opatrunki i woda utleniona – poleciłam. Mój –
wybujały instynkt macierzyński znowu dał znać o sobie. – Ja tymczasem zrobię coś do jedzenia po czym – Ja tymczasem zrobię coś do jedzenia po czym –
spróbujemy poszukać twoich znajomych. Na pewno niepokoją się. Postawiłam garnek z zupą pomidorową na 
gazie. Ryż i naleśniki przygotowałam do odgrzania w mikrofalówce.

– Skoro mam ci pomóc to muszę coś o tobie wiedzieć – Skoro mam ci pomóc to muszę coś o tobie wiedzieć – – zwróciłam się do dziewczyny już siedzącej – zwróciłam się do dziewczyny już siedzącej –
przy kuchennym stole. Oglądała laurki, rysunki, „rękodzieła” moich wnuków, które przypinałam do boazerii. 
Przez okres przedszkola, pierwszych klas w szkole maluchy obdarowywały nas swoimi pracami z okazji; a to 
„Swięta babci, dziadka”, a to imienin lub rocznic. Jeszcze nie mogłam nic wyrzucić nawet tych najstarszych, 
wypłowiałych, ponieważ każde odwiedziny rodziny kończyły się oglądaniem i wspominaniem.

– Nazywam się Blanka Kujawa. Mieszkam w Zalesiu. Jestem studentką romanistyki i pracuję w – Nazywam się Blanka Kujawa. Mieszkam w Zalesiu. Jestem studentką romanistyki i pracuję w –
Bibliotece Uniwersyteckiej. Patrzyłam na dziewczynę. Nadal usiłowałam przypomnić sobie, czy gdzieś nie 
spodkałyśmy się. Nazwisko nic mi nie mówiło. Tyle lat przepracowałam w Ośrodku Zdrowia w Zalesiu. 
Tylko, że ja nie starałam się pamiętać nazwisk pacjentów. Doskonale znałam dzieci, które leczyłam oraz ich 
matki. Niejednokrotnie pamiętałam całe historie choroby, ale bez nazwiska. Już bardziej adresy zamieszkania. 
Blanka zjadła zupę i zachęcona sięgnęła po naleśniki z domowymi powidłami śliwkowymi.

– A twoi znajomi? Skąd ich znasz? Twoja rodzina? Przecież muszą się martwić! Zadzwońmy do kogoś, – A twoi znajomi? Skąd ich znasz? Twoja rodzina? Przecież muszą się martwić! Zadzwońmy do kogoś, –
rodziców, siostry, brata.

– Ja nie mam nikogo. Jestem sama – Ja nie mam nikogo. Jestem sama – – powiedziała spokojnie, pogodzona z taką sytucją.– powiedziała spokojnie, pogodzona z taką sytucją.–
– Jak to sama? Młoda kobieta zupełnie bez rodziny? Przemknęło mi przez głowę, że może to oszustka, – Jak to sama? Młoda kobieta zupełnie bez rodziny? Przemknęło mi przez głowę, że może to oszustka, –

chora psychicznie, czy ktoś kto chce się ukryć.
– Jak nazywają się ci znajomi z którymi przyjechałaś i skąd ich znasz? – Jak nazywają się ci znajomi z którymi przyjechałaś i skąd ich znasz? – – Z pracy. Pracujemy w tym  – Z pracy. Pracujemy w tym  –

samym dziale w bibliotece. Jej mąż, o ile wiem jest weterynarzem na obrzeżach miasta.
– Jak brzmi jego nazwisko? Może znajdziemy go w internecie.– Jak brzmi jego nazwisko? Może znajdziemy go w internecie.–
– Pani Jadwiga nazywa się Kądzielska. – Pani Jadwiga nazywa się Kądzielska. –
Włączyłam komputer. Lecznic weterynaryjnych wyświetliło się kilkanaście.
– Może zaczniemy od nazwiska – Może zaczniemy od nazwiska – – zaproponowała nieśmiało Blanka. Młodzież lepiej posługuje się tymi – zaproponowała nieśmiało Blanka. Młodzież lepiej posługuje się tymi –

współczesnymi pomocami elektronicznymi. I rzeczywiście, na monitorze pojawiło się: Sylwester Kądzielski 
– lekarz weterynarii, adres i telefon przychodni weterynaryjnej.
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– To go mamy – To go mamy – – mruknęłam zadowolona, że znalazłyśmy namiar. Szybko wystukałam numer.– mruknęłam zadowolona, że znalazłyśmy namiar. Szybko wystukałam numer.–
– Halo! Nazywam się Teresa Chmielińska. Chciałabym skontaktować się z doktorem Kądzielskim.– Halo! Nazywam się Teresa Chmielińska. Chciałabym skontaktować się z doktorem Kądzielskim.–
– Pana doktora dziś nie ma i nie będzie – Pana doktora dziś nie ma i nie będzie – – opryskliwy damski głos chciał zakończyć rozmowę.– opryskliwy damski głos chciał zakończyć rozmowę.–
– Chwileczkę – Chwileczkę – – przerwałam. – przerwałam. – – Wiem gdzie w tej chwili jest pan doktor, ale nie mogę się z nim – Wiem gdzie w tej chwili jest pan doktor, ale nie mogę się z nim –

skontaktować. Bardzo proszę o podanie numeru telefonu. Sprawa jest niecierpiąca zwłoki.
– Nie jestem upoważniona do podawania prywatnych numerów – Nie jestem upoważniona do podawania prywatnych numerów – – warknęła kobieta po drugiej stronie.– warknęła kobieta po drugiej stronie.–
– Rozumiem. To proszę porozumieć się z panem doktorem i przekazać, żeby był tak dobry i zadzwonił – Rozumiem. To proszę porozumieć się z panem doktorem i przekazać, żeby był tak dobry i zadzwonił –

do mnie. Proszę zawiadomić go, że chodzi o panią Blankę Kujawę. Sprawa jest bardzo pilna. – W moim głosie 
nie było prośby, wręcz rozkaz. Podałam dziewięć cyfr.

– To mamy sprawę załatwioną – To mamy sprawę załatwioną – – uspokoiłam dziewczynę. W tym momencie do domu wszedł mój mąż.– uspokoiłam dziewczynę. W tym momencie do domu wszedł mój mąż.–
– O jak pachnie! Ale jestem głodny! Zobacz ile nazbierałem! W koszyku i w plastikowej torbie ce-– O jak pachnie! Ale jestem głodny! Zobacz ile nazbierałem! W koszyku i w plastikowej torbie ce-–

lowo podziurawionej na okoliczność braku miejsca pyszniły się „moje kanie z kaniowiska”. Były na samym 
wierzchu.

– O mamy gościa – O mamy gościa – – zdziwił się. – zdziwił się. – – To dobrze, bo dużo grzybów jest do oczyszczenia.– To dobrze, bo dużo grzybów jest do oczyszczenia.–
– Ta pani to znaleziony w lesie „czerwony kapturek” – Ta pani to znaleziony w lesie „czerwony kapturek” – – zażartowałam, po czym opowiedziałam całą – zażartowałam, po czym opowiedziałam całą –

historię.
– Dobrze że znalazłaś to dziewczę przed zmrokiem, bo w naszym lesie wilków dostatek – ze śmiechem – Dobrze że znalazłaś to dziewczę przed zmrokiem, bo w naszym lesie wilków dostatek – ze śmiechem –

podsumował tę sytuację.
– Gdyby po ciebie nie przyjechali, to nie martw się, odwieziemy cię – Gdyby po ciebie nie przyjechali, to nie martw się, odwieziemy cię – – pocieszył. Blanka trochę oswoiła – pocieszył. Blanka trochę oswoiła –

się z tą sytuacją. Przy herbacie, delikatnie pociągnięta za język, opowiedziała o sobie.
– Mieszkam w Zalesiu od urodzenia. To znaczy, że chociaż raz była w moim gabinecie. Nas pediatrów – Mieszkam w Zalesiu od urodzenia. To znaczy, że chociaż raz była w moim gabinecie. Nas pediatrów –

w Ośrodku Zdrowia pracowało dwoje. Tak więc każde dziecko przewinęło się chociaż raz przez nasze ręce.
– Moja mama zmarła gdy miałam niecałe 3 lata. Wychowywała mnie babcia.– Moja mama zmarła gdy miałam niecałe 3 lata. Wychowywała mnie babcia.–
– A twój tata? – A twój tata? – – zapytałam.– zapytałam.–
– Mój ojciec wyjechał z Polski niedługo po śmierci mamy do Niemiec. Wrócił na kilka lat gdy umarła – Mój ojciec wyjechał z Polski niedługo po śmierci mamy do Niemiec. Wrócił na kilka lat gdy umarła –

babcia. Miałam wtedy 14 lat. Byłam w 1 klasie gimnazjum. – Mówiła o swoim życiu jakby pisała  życiorys. – Mówiła o swoim życiu jakby pisała  życiorys. –
Było w tym coś nienaturalnego. Bez emocji. Dziwna dziewczyna! Tak czy inaczej w tej chwili wymagała 
pomocy.

Czekaliśmy na telefon. Nie dzwonił. Blanka co jakiś czas zerkała na galerię dzbanków stojących na 
kuchennych szafkach. Ot taka zbieranina z różnych lat, bez żadnego stylu, niektóre kiczowate. Ale były to 
pamiątki, prezenty. Dlatego nie wyrzucałam ich, ale też nie używałam.

– Ja też mam taki dzban w ksztłcie greckiej amfory – Ja też mam taki dzban w ksztłcie greckiej amfory – – wskazała na ceramiczne naczynie, które dostałam – wskazała na ceramiczne naczynie, które dostałam –
przed 20 laty od chorej matki małej dziewczynki. Teraz byłam prawie pewna, że ta młoda kobieta to dziecko o 
którym wtedy głośno mówiło się w środowisku medycznym. Dziewczyna jest podobna do swojej matki i stąd 
wydawała się znajoma. Tę sprawę pamiętam dobrze. Zwrócił się do mnie kierownik naszej placówki z prośbą, 
abym objęła opieką dziecko nie należące do mojego rejonu.

– Koleżanko proszę, aby pani przejęła to dziecko. To moi sąsiedzi. Jej matka – Koleżanko proszę, aby pani przejęła to dziecko. To moi sąsiedzi. Jej matka – – tu głos szefa zadrżał. – tu głos szefa zadrżał. –
Ona jest ciężko chora. Wymienił nazwę schorzenia. Okres przeżycia w tym przypadku to kilkanaście miesięcy. 
Teściowa to kobieta samolubna, skłócona z otoczeniem, nie lubi synowej.  Nie chce zrozumić, że w tych ciężkich 
chwilach powinna pomóc rodzinie. Jedynie my możemy ulżyć w cierpieniu tym młodym ludziom. Córka –
ciotka tej małej – szybko opuściła dom, nie utrzymuje kontaktu. Syn – ojciec dziecka – nie potrafi  porozumieć – ojciec dziecka – nie potrafi  porozumieć –
się z matką.

Po tej prośbie ta chora kobieta zaczęła przychodzić do mojego gabinetu z problemami zdrowotnymi 
swojej córki. Kiedyś przyniosła mi ten dzban ze słowami:

– Chcę podziękować za opiekę. Ja wiem, że moje dni są policzone. Chcę sprezentować tę amforę. Gdy – Chcę podziękować za opiekę. Ja wiem, że moje dni są policzone. Chcę sprezentować tę amforę. Gdy –
mnie już nie będzie, ilekroć pani spojrzy na to, przypomni mnie. Kwiaty zwiędną. Nie będzie po nich śladu. 
To podziękowanie będzie trwało dopóki dzbanek nie potłucze się.

Poczułam wtedy dreszcz na plecach. Pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja, że nie mogłam 
odmówić przyjęcia prezentu. I tak ten dzbanek stoi wśród innych bibelotów.
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 Zadzwonił telefon. Tubalny głos w słuchawce:
– Mówi Kądzielski. Podano mi ten telefon. Dzwonię w sprawie Blanki.– Mówi Kądzielski. Podano mi ten telefon. Dzwonię w sprawie Blanki.–
– To dobrze, jest cała i zdrowa – uspokajałam rozmowcę.– To dobrze, jest cała i zdrowa – uspokajałam rozmowcę.–
– Zaraz przyjedziemy po nią tylko proszę o podanie adresu.– Zaraz przyjedziemy po nią tylko proszę o podanie adresu.–
Wytłumaczyłam jak najprościej dojechać. Po około 30-tu minutach przed bramą zatrzymał się samo-

chód. Wysiadła z niego siwa kobieta i potężny mężczyzna. Po chwili Blanka znalazła się w objęciach opie-
kunki.

– Bardzo niepokoiłam się o ciebie. Mój telefon został w domku na działkach, a ja nie znam na pamięć – Bardzo niepokoiłam się o ciebie. Mój telefon został w domku na działkach, a ja nie znam na pamięć –
twojego numeru. Mam go tylko w telefonie. Nie mogliśmy skontaktować się z tobą.

– Chciałem już organizować poszukiwania z pomocą policji – Chciałem już organizować poszukiwania z pomocą policji – – tubalny głos mężczyzny wcale nie był – tubalny głos mężczyzny wcale nie był –
groźny.

– Zapraszam na herbatę – zwróciłam się do przybyszów.– Zapraszam na herbatę – zwróciłam się do przybyszów.–
– Och nie, dziękujemy za opiekę nad naszą zgubą, ale musimy wracać. Po drodze odwieziemy Blankę – Och nie, dziękujemy za opiekę nad naszą zgubą, ale musimy wracać. Po drodze odwieziemy Blankę –

do domu.
Po tej przygodzie czasami myślałam o tej dziewczynie. Jak potoczyły się jej losy po śmierci matki? Jak 

ułożyły się stosunki z despotyczną babką. Czy ktoś pomagał jej w trudnych momentach? 
Wiosna w następnym roku przyszła późno. W połowie kwietnia chwilami padał śnieg z deszczem. 

Tulipany, które zakwitły schylały kielichy kwiatów pod naporem mokrego, ciężkiego, białego puchu. Wtedy 
zadzwonił telefon z mojego dawnego miejsca pracy. Znajoma przekazała informację o śmierci i pogrzebie 
naszego dawnego kierownika Ośrodka Zdrowia. Oczywiscie postanowiłam pojechać na tę smutną uroczystość. 
Było zimno, wietrznie. Mieszkańcy, pacjenci przyszli pożegnać swojego doktora, który tak dużo zrobił dla 
tej społeczności. Dokor Tadeusz Karnesz długo pełnił funkcję kierownika. Dopilnował przebudowy starego 
budynku. Dobrze przygotował go do potrzeb pacjentów i personelu. To był prawdziwy gospodarz. Kiedy 
zamyślona opuszczałam cmentarz poczułam na ramieniu czyjąś dłoń. Za mną stała Blanka. Zziębnięta, ze 
śladami łez na twarzy. Ubrana w cienką kurteczkę, zupełnie niewłaściwą na tę pogodę.

– Pani doktor, przepraszam, ja wszystko wiem. Pan Tadeusz wszystko mi opowiedział. Ja byłam pani – Pani doktor, przepraszam, ja wszystko wiem. Pan Tadeusz wszystko mi opowiedział. Ja byłam pani –
pacjentką i pani znała moją mamę. Czy mogę zaprosić na herbatę? Chcę podziękować za pomoc – mówiła – mówiła –
szybko nieco speszona.

– Dobrze. Chodźmy do auta. Podała adres. Wkrótce znalazłyśmy się przed domem, do którego przed  – Dobrze. Chodźmy do auta. Podała adres. Wkrótce znalazłyśmy się przed domem, do którego przed  –
laty jeżdziłam gdy mała chorowała. Ten sam dom tylko bardziej zniszczony, ogród porośnięty chwastami. 
W pokoju trochę zagraconym wtulone w staroświeckie fotele ogrzewałyśmy dłonie na szklankach gorącej 
herbaty. Byłam ciekawa losów tej dziewczyny trochę nie pasującej do trybu życia współczesnej młodzieży. 
Wyszukałam w zakamarkach pamięci postać matki Blanki. Szczupła z kręconymi ciemnymi włosami, spokoj-
na jakby pogodzona ze światem. Mówiła, że boi się tylko bólu. Kiedy patrzyła na swoją córkę, jej oczy 
zwężały się jakby chciala zapamiętać postać dziecka.

– Powiedz mi dlaczego nie ubrałaś się w coś ciepłego. Rozumiem, że chciałaś być na pogrzebie swo-– Powiedz mi dlaczego nie ubrałaś się w coś ciepłego. Rozumiem, że chciałaś być na pogrzebie swo-–
jego sąsiada. Możesz zachorować.

– Pan Tadeusz to więcej niż sąsiad. To prawdziwy opiekun i przyjaciel. Dzięki jego żonie, pani – Pan Tadeusz to więcej niż sąsiad. To prawdziwy opiekun i przyjaciel. Dzięki jego żonie, pani –
Elżbiecie i panu Doktorowi, dałam sobie radę. Pomagali mi przez cały czas. A ciepły płaszcz? Kilka dni temu 
zostałam ochlapana przez jakiś samochód. Płaszcz jest w pralni. Jeszcze nie odbrałam go. Muszę zapłacić za 
czyszczenie – westchnęła. Wprawdzie ten mężczyzna dał mi swoją wizytówkę, przeprosił i obiecał, że zwróci 
za pranie.

– No to zadzwoń do niego skoro się zobowiązał – No to zadzwoń do niego skoro się zobowiązał – – poradziłam. – poradziłam. – – Szybciutko, bierz telefon. Niech po-– Szybciutko, bierz telefon. Niech po-–
niesie koszty swojej nieuwagi. Posłusznie wystukała numer włączając funkcję głośnych rozmów.

– A to pani! Jeszcze raz przepraszam. Kiedy i gdzie mogę zwrócić pieniądze.– A to pani! Jeszcze raz przepraszam. Kiedy i gdzie mogę zwrócić pieniądze.–
– No nie wiem. Może do pracy. Pracuję w Biblitece Uniwersyteckiej. Spuściła głowę. Umówili się, że – No nie wiem. Może do pracy. Pracuję w Biblitece Uniwersyteckiej. Spuściła głowę. Umówili się, że –

przyjedzie i dostarczy pieniądze.
– Opowiedz o sobie, a ja powiem ci jak krzyczałaś i broniłaś się przed badaniem. Jak każde dziecko!– Opowiedz o sobie, a ja powiem ci jak krzyczałaś i broniłaś się przed badaniem. Jak każde dziecko!–
– Mama zmarła gdy miałam mniej niż 3 lata. Nie pamiętam jej. Była tylko babcia, ale ona miała swoje – Mama zmarła gdy miałam mniej niż 3 lata. Nie pamiętam jej. Była tylko babcia, ale ona miała swoje –
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życie, swój świat. Mój ojciec mieszka w Niemczech ze swoją partnerką. Bardzo rzadko widujemy się. Ja 
pracuję i studiuję romanistykę. To dzięki państwu Karneszom.

Zaczęła opowiadać. Zobaczyłam 10-letnią dziewczynkę siedzącą na murku ogrodzenia przy zamkniętej 
furtce. Wróciła ze szkoły głodna z bolącym brzuchem. Babci nie było. Starsza pani Kujawa opiekowała się małą 
ofi cjalnie, na pokaz. Nie przytulała, nie pieściła wnuczki. Dawała jeść, zaprowadzała do przedszkola, chodziła do 
szkoły na zebrania klasowe. Blanka uczyła się dość dobrze. Nie było kłopotów wychowawczych. Ale też nie było 
miłości, czułości, poczucia bezpieczeństwa. I tak dziewczynka rosła nie umiejąc kochać, bez przyjaciół których 
nie potrafi ła  sobie zjednać. Jako dziecko, ani później nie umiała szczerze nawiązać więzi z rówieśnikami. Dobrze 
czuła się wśród starszych osób. To wtedy została zaproszona przez sąsiadkę. Pani Ela nauczycielka języka fran-
cuskiego w liceum już nie pracowała zawodowo. Miała kłopoty z chodzeniem. Oboje z mężem żyli skromnie w 
starym domu z dużym ogrodem. Pani Karneszowa zobaczyła siedzące dziecko. Zaprosiła małą do siebie. Na stole 
pojawiły się ciasteczka, owoce. Ciepła rodzinna atmosfera, zapach prawdziwego domu.

– Jaki przedmiot lubisz najbardziej? – Jaki przedmiot lubisz najbardziej? – – zapytała pani Ela.
– Nie wiem, chyba wszystkie – Nie wiem, chyba wszystkie – – odparła.
– Czy chciałabyś uczyć się czegoś nowego? – Czy chciałabyś uczyć się czegoś nowego? – – podstępnie drążyła temat pani Ela.
– Nie wiem, może...– Nie wiem, może...–
– A obcego języka np. francuskiego? Jeśli chcesz to możesz przychodzić do mnie na lekcje. Jeśli nie – A obcego języka np. francuskiego? Jeśli chcesz to możesz przychodzić do mnie na lekcje. Jeśli nie –

będziesz chciała to możesz zrezygnować. Porozmawiam z twoją babcią.
Babcia zgodziła się pod warunkiem, że lekcje będą darmowe. Bardziej niż nauka podobało się Blance 

to co czekało na nią w domu sąsiadów. Słodycze, gorąca czekolada, uśmiech, czułe pogłaskanie po policzku 
i akceptacja. Póżniej rozmowy nawet na najtrudniejsze tematy. Chętnie uciekała z domu, w którym czekała 
na nią tylko obojętność. To jest gorsze niż nienawiść. Dziewczynka dorastała w dwóch światach. Była w dru-
giej klasie gimnazjum, gdy po powrocie ze szkoły zastała babcię leżącą na podłodze, bez ruchu. Przerażona 
pobiegła do sąsiadów. Pan doktor stwierdził zgon. Pogotowie. Policja. Tej nocy Blanka spała u sąsiadów. 
Wszystkimi sprawami zajął się pan doktor.

Na drugi dzień wieczorem przyjechał ojciec i ciotka Julia – siostra ojca. Dziewczynka nie znała ciotki, 
ojca bardzo mało. Jej niepokój zamienił się niemal w panikę, gdy usłyszała kłótnię między rodzeństwem. Czy 
znajdzie się w Domu Dziecka? Poczuła się obca, nikomu niepotrzebna. Już gorzej być nie mogło. Na pogrze-
bie babki wszyscy jej współczuli, ale nikt nie mógł podjąć żadnej decyzji. Wreszcie dowiedziała sie, że do 
Polski wróci ojciec i zamieszka z nią do matury. I tak się stało. Przez 4 lata mieszkali razem w domu babki. 
Przez  krótki czas pomieszkiwała partnerka ojca. Niemka – Anne. Nawet miła, usiłowała być uczynna, ale nie – Anne. Nawet miła, usiłowała być uczynna, ale nie –
poradziła sobie. Źle czuła się w Polsce.

– Moim azylem był dom sąsiadów. Tam czułam się bezpiecznie, akceptowana i chyba kochana. Nauka – Moim azylem był dom sąsiadów. Tam czułam się bezpiecznie, akceptowana i chyba kochana. Nauka –
francuskiego nawet podobała mi się, bo pani Ela była wyrozumiała, cierpliwa. Dzięki niej mam pracę, studiuję. 
Wsystkiego nauczyłam się od niej. Tak wiele zawdzięczam obcym; nie rodzinie. Pani Kardaszowa zachorowała 
po włamaniu do ich domu. Została skradziona biżuteria rodzinna: złote obrączki z datą ślubu jej rodziców, 
pierścionki po przodkach. Po tym poczuła się bardzo źle i fi zycznie, i psychicznie. Kiedyś powiedziała: „stary 
człowiek, któremu ktoś zrabuje przeszłość, historie rodzinne, pamiątki, wspomnienia – rezygnuje z życia. Na – rezygnuje z życia. Na –
starość nie patrzy się w przyszłość, żyje się tylko wspomnieniami”. Pomagałam panu Doktorowi pielęgnować 
żonę. Było bardzo ciężko. Po śmierci pani Eli pan Tadeusz zrobił się niecierpliwy, często zgryźliwy wobec 
otoczenia. Nie mógł pogodzić się z odejściem ukochanej osoby. Ale jak dawniej czekał na moje wizyty, na 
zakupy, gazety. Moja obecność wyciszała go.

Pomyślałam, ile przeszła ta młoda kobieta. Za dużo jak na jej dwadzieścia lat. Czy to dotychczasowe 
życie ją zahartowało? Był ktoś kto jej pomógł. Czuwały nad nią niebiosa. Nie wiem, czy pomoc dobrych 
sąsiadów była zupenie bezinteresowna. Może to bezdzietne małżeństwo zapełniało pustkę wobec braku dzieci, 
wnuków. Ale oni nic nie żądali w zamian. Myślę, że ta pomoc dziecku wypływała z ich dobrego serca, empatii. 
Tak czy inaczej pomogli skrzywdzonej przez los dziewczynce. Pożegnałyśmy się. I spełniła się prośba matki 
Blanki. Ilekroć spoglądałam na ten dzban-amforę wracałam myślą do histori tych dwóch kobiet.
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 Minął rok. Gorące lato. Sierpień. Dzwonek telefonu. Usłyszałam głos Blanki.
– Przepraszam, że odzywam się dopiero teraz. Wiele zmieniło się w moim życiu. Czy mogłabym – Przepraszam, że odzywam się dopiero teraz. Wiele zmieniło się w moim życiu. Czy mogłabym –

odwiedzić państwa? Nie zajmę dużo czasu. Przyjadę nie sama.
– Ależ tak bardzo zapraszam. – Ależ tak bardzo zapraszam. – – Byłam ciekawa jak sobie nadal radzi. Dzielna dziewczyna!– Byłam ciekawa jak sobie nadal radzi. Dzielna dziewczyna!–
Upalna sobota w połowie sierpnia. Popołudnie. Zbierało się na burzę. Przed bramą zatrzymał się 

samochód, z którego wysiadła Blanka w towarzystwie młodego mężczyzny. Chłopak trzymał w ręku bukiet 
kwiatów o dziwo świeżych, nie zwiędłych w letnim skwarze.

– Jestem Roman Wikary – Jestem Roman Wikary – – z uśmiechem wręczył bukiet. Domyśliłam się, że moja młoda znajoma chce – z uśmiechem wręczył bukiet. Domyśliłam się, że moja młoda znajoma chce –
przedstawić kolegę, partnera czy przyjaciela.

– Chcemy zaprosić Państwa na nasz ślub – Chcemy zaprosić Państwa na nasz ślub – – mówili prawie równocześnie. Nalewałam zimny sok na – mówili prawie równocześnie. Nalewałam zimny sok na –
tarasie.

– Ja jestem tym nieuważnym kierowcą, który zniszczył płaszcz Blanki. Ale wcale tego nie żałuję. – Ja jestem tym nieuważnym kierowcą, który zniszczył płaszcz Blanki. Ale wcale tego nie żałuję. –
Dzięki tej przygodzie poznałem moją narzeczoną.

Dziewczyna promiemiała. Oczy jej błyszczały. Całkowicie odmieniona. Chłopak z miłością patrzył na 
swoją partnerkę. Delikatnie musnął dłonią jej odkryte ramiona strącając niewidoczny pyłek, tak jakby głaskał 
kropelkę rosy bojąc się, że zniknie. Było w tym geście tak wiele uczucia, opiekuńczości. Moja ciekawość, 
usprawiedliwiona moimi siwymi włosami, nieco wymusiła na młodych kilka danych o ich życiu. Dowiedziałam 
się, że młody partner Blanki pracuje na Wyższej Uczelni – jest pracownikiem naukowym. Pochodzi z licznej – jest pracownikiem naukowym. Pochodzi z licznej –
rodziny, która szybko i szczerze polubiła nowego członka. Długo jeszcze rozmyślałam o przypadku mojej 
dawnej pacjentki. Jak sobie poradzi jako żona, matka. Czy cień oschłego wychowania, braku miłości w 
dzieciństwie nie będzie rzutował na ich małżeństwo? Czy będzie potrafi ła dać swoim dzieciom to czego tak 
mało doświadczyła od swojej najbliższej rodziny? Czy nauczy ich empatii? Tylko czy empatii można się 
nauczyć?
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III nagrodaIII nagroda
Maria Magdalena Człapińska  – godło Anna           

W  m i l c z e n i u

Spacerując parkowymi alejkami, zauważyłam, że już od kilku dni, wśród listowia coraz wyraźniej 
pojawia się żółty i brązowy kolor, jest to bez wątpienia oznaka nadchodzącej jesieni, chociaż słońce jeszcze 
mocno dogrzewa, a ptaki radośnie ćwierkając, buszują wśród wysokiej, gęstej trawy, której od dawna nikt nie 
kosił. Wyczuwało się jednak, że nieuchronnie zbliża się jesień. Zawsze lubiłam tutaj spacerować.

W takiej ciszy, pośród zieleni można było odpocząć, zrelaksować się po długim i wyczerpującym dniu 
pracy. Jednak niewiele osób spacerowało teraz po parku, zdecydowanie więcej przebywało w pobliżu budki z 
lodami i ciastkami; tam wszystkie ławeczki były zajęte. A ludzie: mali i duzi, starsi i młodsi pochłaniali ogromne 
porcje lodów, albo zajadali się goframi i lukrowanymi pączkami. Obserwując ich pomyślałam, że ci ludzie zwa-
riowali na punkcie jedzenia i nie uznają żadnych ograniczeń, a później to łakomstwo odbija się na ich zdrowiu, i 
pojawiają się problemy zdrowotne nawet u młodych ludzi, a przecież można było tego uniknąć. Omijając szero-
kim łukiem budkę ze słodyczami, skierowałam się w stronę ulicy; tutaj park już się kończył. Ulica była ruchliwa, 
przez cały dzień przemieszczało się po niej wiele pojazdów – pędziły z nadmierną prędkością. Nieraz trzeba 
było długo stać na poboczu, aby przejść na drugą stronę ulicy, było to nie lada wyczynem. Kierowcy ignorowali 
oznakowane przejścia dla pieszych. Ulica należała do najbardziej ruchliwych i zarazem najbardziej niebezpie-
cznych w mieście, zdarzyło się już tutaj kilka groźnych wypadków. Ale wiele osób właśnie ją wybierało, bo było 
to najbliższe przejście z osiedla do parku; i nikt się nad tym nie zastanawiał, że jest niebezpiecznie. Zauważyłam, 
że w części parku przylegającej bezpośrednio do ulicy, panował zawsze większy nieład. Nikt tu nie kosił trawy, 
nie przekopywał rabatek i nie sadził świeżych kwiatów. Tutaj nawet zapach zieleni był  inny: mdławy i nieprzyje-
mny, jakby zmieszany z zapachem benzyny i spalin unoszącymi  się stale dzień i noc nad tą ruchliwą ulicą.

„Jutro też tu przyjdę – pomyślałam – pomimo wszystko przyjdę, pomimo niedogodności, i braku cza-– pomimo wszystko przyjdę, pomimo niedogodności, i braku cza-–
su, jednak przyjdę”. Tutaj można się zrelaksować, szczególnie w głębi parku, w tej jego części oddalonej od 
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ulicy i od budki z lodami To tutaj od wczesnej wiosny do późnej jesieni zawsze na rabatkach  kwitną  kwiaty, i 
ktoś dba o nie; a pośród alejek można zobaczyć spacerujących  ludzi: rozmawiających  ze sobą lub samotnych, 
trochę zamyślonych, i nierzadko z książką w dłoniach. Tutaj czas nie pędzi tak prędko, jak w pracy, czy w 
domu, tutaj jest dobrze. Wypoczynek na łonie natury, pośród kwiatów i ptaków przynosi ukojenie i pozwala 
choćby na kilka chwil zapomnieć o codziennych problemach: o rachunkach, wydatkach i zobowiązaniach, 
których nie można ogarnąć.

Zapamiętywałam nawet twarze ludzi spacerujących alejkami, niektórych z nich widywałam codzien-
nie, zerkaliśmy na siebie. Tak już jest, że człowiek patrząc w twarz drugiego człowieka, który akurat znalazł 
się w zasięgu jego wzroku, mimo woli szuka w tej obcej zwykle twarzy znajomych rysów.  I czasem nawet 
zdarzało się, że widząc zbliżającą się ku mnie osobę, zwalniałam kroku i chciałam ją dokładnie objąć wzro-
kiem, i zapamiętać jak najwięcej szczegółów: mimikę, spojrzenie, może coś jeszcze, coś ulotnego i niepowta-
rzalnego; tylko w tym momencie, gdy nasze oczy na ułamek sekundy spotkały się.

„Co to jest ciekawość? może to... – przemknęło mi przez myśl, usiadłam na ławeczce obok równo – przemknęło mi przez myśl, usiadłam na ławeczce obok równo –
przyciętych  krzewów tui – może to szukanie znajomej twarzy, pośród obcych twarzy, tylko czyjej, i po – może to szukanie znajomej twarzy, pośród obcych twarzy, tylko czyjej, i po –
co? Nie mogę wciąż obciążać winą siebie, ani losu, ani nikogo innego, za życia, jakie teraz wiodę: za nieu-
dane małżeństwo, za oddalenie się od rodziców; po co teraz rozszarpywać stare blizny, jest jak jest”. Ciężkie 
myśli kłębiły się w mojej głowie, nie potrafi łam się od nich uwolnić. W dłoniach ściskałam gazetę, której 
nie miałam zamiaru czytać, służyła mi raczej do odpędzania much. Popatrzyłam na kwiatki: różowe, żółte i 
jeszcze inne, o trudnym do określenia kolorze – ładne, cieszyły oczy. Mogłabym zaręczyć, że jeszcze kilka dni – ładne, cieszyły oczy. Mogłabym zaręczyć, że jeszcze kilka dni –
temu nie było ich tutaj. Wszystko się zmienia wokół nas; świat się zmienia. I nierzadko zachodzi jakieś dziwne  
zniekształcenie rzeczywistości, i nie wiem, czy dzieje się to we mnie, czy też obok mnie.

Cisza. W parku zawsze panowała cisza, może z nielicznymi wyjątkami, kiedy zjawiały się tu dzieci 
z pobliskiej szkoły, ale i to nie było tak bardzo uciążliwe; dzieci zawsze wprowadzają ożywienie. Po prostu 
lubiłam tu przychodzić. Czasem „zabierałam” tę ciszę do domu, by później jeszcze, pośród czterech ścian, 
wsparta o blat stołu  rozmyślać i rozpamiętywać mijający dzień; wszystko, co mnie spotkało: porażki, radości 
i nawet drobnostki bez znaczenia. Zamknąć dzień, to znaczy podsumować wszystkie sprawy, które udało się 
załatwić, i wszystkie zdarzenia, które się przeżyło. A później zaciągnąć żaluzje i nie myśleć o niczym. Jutro 
też będzie  dzień, i też pójdę do pracy, a później na zakupy i do parku.

Mężczyzna, którego od pewnego czasu widuję w parku, pojawia się nagle w alejkach, zupełnie tak, 
jakby spadał z drzewa, lub nagle wyskakiwał z gęstwiny, w chwili kiedy się nikt  tego nie spodziewa. Wczoraj 
również pojawił się tak nagle, tuż przede mną, nie spodziewałam się tego, nieomal wpadł na mnie. Jednak 
zaraz usunął się ze ścieżki i dzięki temu nie doszło do zderzenia. Skinął przepraszająco głową i zauważyłam, że 
nawet uśmiechnął się lekko. Był mężczyzną w średnim wieku, z krótko przystrzyżonymi włosami, posiwiałymi 
już na skroniach; twarz miał szczupłą i zawsze starannie ogoloną. Mógł mieć około czterdziestu pięciu lat.

Byłoby nieprawdą twierdzić, że jest on przystojnym mężczyzną. Nie, nic podobnego. Nie jest na pewno 
typem wysokiego, wysportowanego mężczyzny, na którego zwróci uwagę każda kobieta. Szczupły, wzrostu 
mniej niż średniego, niepozorny; ot, zwyczajny człowiek, trochę jakby zagubiony i niepewny siebie. A jednak 
swoim tak nagłym pojawianiem się, wzbudzał zainteresowanie przechodniów. Spacerując po parku, uważnie 
przyglądał się drzewom i kwiatom. Pomyślałam nawet, że jest botanikiem, albo opiekuje się tym parkiem. Ale 
przyglądał się także ludziom. W jego spojrzeniu dostrzegłam dużo łagodności. Odnosiłam wrażenie, że jest 
człowiekiem wrażliwym i delikatnym w obcowaniu z ludźmi. Takich osób dziś się już nie spotyka; w świecie 
przepełnionym agresją i fałszem  nie ma miejsca dla takich osób, są odsuwane na margines życia społecznego, 
i nikt się z nimi nie liczy. A przecież nierzadko są to bardzo wartościowe jednostki. Ale tam, gdzie bezustannie 
toczy się walka o byt, nikt nie zwraca uwagi na wartościowe jednostki. Nie są nikomu potrzebne.

Wielekroć później, już w domu, próbowałam odtworzyć w pamięci jego obraz, zwłaszcza rysy twarzy 
i spojrzenie, niestety bezskutecznie. Pomimo, iż wydawało mi się, że widzę go oczyma wyobraźni, było to 
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jednak doznanie niewyraźne i zanikające. Wiedziałam jednak, byłam przekonana, że już wkrótce, następnego 
dnia, a może za kilka dni, znów  ujrzę go w parku; i zastanawiałam się, czy znów tak niespodziewanie pojawi 
się na ścieżce, a może usiądzie na ławeczce i będzie czytał książkę.

Niekiedy widywałam go w towarzystwie młodej, może szesnastoletniej dziewczyny. Zerkając na nich 
pomyślałam, że może to być jego córka; a pomyślałam tak dlatego, że dostrzegłam podobieństwo pomiędzy 
mężczyzną a dziewczyną. Dziewczyna była ładna, również szczupła i niewysokiego wzrostu. Ubrana była zazwy-
czaj w dżinsowe spodnie i kolorową bluzkę. Jasne, długie włosy, które podmuch wiatru raz po raz zarzucał jej 
na twarz, odgarniała energicznym ruchem ręki na bok. Spacerując pośród zieleni, cały czas prowadzili ze sobą 
ożywioną rozmowę. Byli jednak zbyt daleko, abym mogła usłyszeć, o czym tak rozprawiają. – „Nie moja sprawa –
pomyślałam – przecież nie będę skradała się za nimi, aby usłyszeć jakieś  pojedyńcze słowo, byłoby to niestosowne”. – przecież nie będę skradała się za nimi, aby usłyszeć jakieś  pojedyńcze słowo, byłoby to niestosowne”. –
Przez krótką chwilę podążałam jednak za nimi, ale w takiej odległości, żeby nie zwracać na siebie uwagi.

Zbliżał się wieczór, alejki z wolna wypełniały się czerwonym światłem zachodzącego słońca. Wydawało 
mi się, że kwiaty teraz, o tej porze dnia pachną intensywniej, niż w południe. Ludzie powoli opuszczali park. 
Za chwilę ja również wyjdę stąd na zakurzoną i zabłoconą ulicę, tak bardzo kontrastującą swą szarością z gęstą 
zielenią parku. Codziennie przemierzam tę ulicę. Muszę nią chodzić  aby dojść do osiedla, na  którym mieszkam. 
Mężczyzna i dziewczyna  zniknęli mi nagle z oczu, ale zobaczyłam ich w kilka chwil później – zatrzymali się – zatrzymali się –
przy budce z lodami. Słońce skryło się za drzewami i już nie było widoczne. Zapalono uliczne latarnie.

W domu zaparzyłam sobie herbatę; nie byłam głodna, miałam ochotę tylko napić się czegoś. Usiadłam 
w fotelu; herbata była ciepła i aromatyczna, delektowałam się nią. Rozmyślałam o tych dwojgu, zadając so-
bie w myślach wiele pytań, na które dziś nie znam przecież odpowiedzi, i może nigdy nie poznam. Istnieje 
przecież granica, której przekroczyć nie mogę.  I ta granica ma swoją nazwę; może nazywa się nieśmiałością  
lub nieporadnością, a może wstydem. Takie doznania towarzyszyły mi zawsze, odkąd pamiętam.

Poznawanie nowych osób, spotykanie ich na swoich ścieżkach, jest jak podróż – daleka, niekiedy – daleka, niekiedy –
bardzo daleka, jest pragnieniem, ale także rodzi pragnienie aby poznać coś nowego, choć niesie ze sobą obawy, 
że to  nowe może okazać się złem, zagrożeniem spokojnego bytowania.

Po południu w parku zawsze pojawiało się więcej osób, niż o innej porze dnia. Ludzie kończyli pracę, 
mogli więc choćby tylko przez kilka chwil zrelaksować się wśród zieleni, jeśli brak czasu i liczne obowiązki 
zawodowe i rodzinne nie pozwalały im na dłuższe spacery. Nawet przez chwilę można czuć się szczęśliwym, 
podziwiając soczystą zieleń i barwy kwiatów, i wsłuchując się w głośny świergot ptaków. Spacerowicze 
zjawiali się pośród rabatek i mostów łączących stawy, po których dostojnie pływały pary łabędzi.

Wolałam przychodzić tutaj w południe lub wczesnym popołudniem, kiedy jeszcze niewiele osób 
spacerowało alejkami; niestety, nie zawsze było to możliwe. Często musiałam zostawać dłużej w pracy; i o 
spacerze w parku mogłam tylko marzyć. W harmonii z przyrodą łatwo odnajdywałam wewnętrzny spokój, 
więc zawsze, pomimo wielu niedogodności, starałam się przychodzić tu jak najczęściej, bo czegoś mi 
brakowało pośród czterech ścian mojego mieszkania. Tęskniłam do przyrody, do ptaków; i do twarzy ludzi, 
których widywałam w parku niemal każdego dnia. To dziwne, że tęsknię do tego wszystkiego, do tych rzeczy, 
które inni ludzie zaledwie dostrzegają; dla mnie są istotną częścią mojego życia. Tęsknię, jak do przeszłości 
szczęśliwej, jak do własnego dzieciństwa.

Kałuże na chodnikach, które musiałam omijać, aby nie zamoczyć sobie butów, i te większe na jez-
dni, rozpryskiwane kołami przejeżdżających samochodów, były wspomnieniem deszczu, który padał dziś od 
samego rana. Wczesnym popołudniem deszcz ustał, chmury porozrywały się i od czasu do czasu pojawiało 
się słońce. Z mokrych liści nadal spływały duże krople, tak więc pomimo, iż deszcz już nie padał, można było 
zmoknąć. Raz po raz musiałam wycierać chusteczką mokrą twarz i włosy. Nie miałam parasolki. Skierowałam 
się w stronę ulicy, dzisiaj przy takiej pogodzie, spacer nie należał do przyjemności. Postanowiłam wrócić 
do domu. Cisza, której jeszcze przed chwilą  nasłuchiwałam, została stłumiona potężniejącym warkotem 
przejeżdżających samochodów. Przystanęłam na chwilę. Jakiś dziwny hałas wypełniał powietrze. Ktoś coś 
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krzyczał, kogoś wołał, albo wydawało mi się tylko, że słyszę krzyk. Jednak zaraz potem do moich uszu 
dobiegło coraz głośniejsze wycie syreny karetki pogotowia. „Coś musiało się stać, może wypadek, tak tu 
przecież na tej ulicy jest niebezpiecznie” – pomyślałam zaraz, gdy tylko ujrzałam z daleka jadącą coraz wol-– pomyślałam zaraz, gdy tylko ujrzałam z daleka jadącą coraz wol-–
niej karetkę. Mimowolnie poszłam w tę stronę, z której dochodziły teraz coraz głośniejsze krzyki – „Tak, na – „Tak, na –
pewno coś się stało”.

– Tak jeżdżą, jest tu przecież ograniczenie prędkości – powiedział młody mężczyzna do idącej obok – Tak jeżdżą, jest tu przecież ograniczenie prędkości – powiedział młody mężczyzna do idącej obok –
niego kobiety – zupełnie nie zwracają uwagi na znaki drogowe, pędzą jak opętani, a zwłaszcza te duże samo-– zupełnie nie zwracają uwagi na znaki drogowe, pędzą jak opętani, a zwłaszcza te duże samo-–
chody dostawcze, nieraz dochodziło tu już do wypadków.

Młodzi ludzie przyspieszyli kroku i wyprzedzili mnie. Karetka zatrzymała się. Na chodniku pojawiało 
się coraz więcej ludzi. Tłum gęstniał z każdą minutą. Tam, gdzie się coś wydarzy, zawsze pojawiają się tłumy 
gapiów. Nie udało mi się podejść bliżej krawężnika, napierający tłum odepchnął mnie.

– Samochód ciężarowy podobno potrącił dwoje ludzi – Samochód ciężarowy podobno potrącił dwoje ludzi – – powiedziała jedna kobieta do drugiej. Kobiety – powiedziała jedna kobieta do drugiej. Kobiety –
przystanęły tuż obok mnie – nie przejdziemy tutaj, przez taki tłum, robi się coraz ciaśniej, chodź wycofujemy – nie przejdziemy tutaj, przez taki tłum, robi się coraz ciaśniej, chodź wycofujemy –
się, nic tu po nas, nie pomożemy im przecież, ratownicy już są.

– Masz rację – Masz rację – – odpowiedziała młodsza – odpowiedziała młodsza – – nic tu  po nas, chodźmy!– nic tu  po nas, chodźmy!–
„Chyba też pójdę” – pomyślałam. Za moimi plecami ludzie tłoczyli się tak bardzo, że nie mogłam – pomyślałam. Za moimi plecami ludzie tłoczyli się tak bardzo, że nie mogłam –

uczynić kroku. – „No to teraz muszę poczekać, nie ruszę się stąd, choćbym chciała”.– „No to teraz muszę poczekać, nie ruszę się stąd, choćbym chciała”.–
– Ludzie, odsuńcie się! – Ludzie, odsuńcie się! – – usłyszałam głośne wołanie jednego z ratowników – usłyszałam głośne wołanie jednego z ratowników – – odsuńcie się, odsuńcie! – odsuńcie się, odsuńcie! –

Wspięłam się na palce i ponad głowami  ludzi zobaczyłam ratowników, uwijali się, jak w ukropie. Dwóch z nich 
układało na noszach ciało młodej dziewczyny. Zauważyłam, że jej jasne, długie włosy dotykają ziemi i są zabru-
dzone. Na twarzy miała maseczkę, od której odchodziły jakieś przewody i rurki łączące ją z aparaturą.

– Marek, Marek! – Marek, Marek! – – podkręć kroplówkę! – podkręć kroplówkę! – – zawołał jeden z ratowników do drugiego – i chodź tu zaraz, – zawołał jeden z ratowników do drugiego – i chodź tu zaraz, –
musimy ją zabrać, wszystko w porządku, nie krwawi, zobacz!

Trzeci z ratowników rozmawiał z kimś przez telefon: – Dobra, dobra przyjeżdżajcie, dziewczynę – Dobra, dobra przyjeżdżajcie, dziewczynę –
zaraz zawozimy na ostry dyżur, już tam wiedzą; możecie później przyjechać po mężczyznę; nie, nie będziemy 
blokować sobie drogi, co? Co mówisz? Mężczyzna nie żyje, dobrze, dobrze już odjeżdżamy!

Pod naporem tłumu przysunęłam się bliżej miejsca zdarzenia. Widziałam teraz dokładnie, jak ratowni-
cy podnoszą nosze i ostrożnie, żeby rannej nie zadać dodatkowego cierpienia, wsuwają nosze do wnętrza 
karetki i zaraz potem zamykają i starannie zabezpieczają drzwi pojazdu. Karetka ruszyła z głośnym wyciem 
syreny i po kilku minutach zniknęła za zakrętem. Później zobaczyłam duży samochód ciężarowy stojący 
częściowo na jezdni a częściowo na chodniku; miał wgniecioną przednią część karoserii i stłuczone oba refl e-
ktory. Obok samochodu stał młody wysoki mężczyzna – rozmawiał z policjantami, by po chwili wraz z nimi – rozmawiał z policjantami, by po chwili wraz z nimi –
udać się w stronę radiowozu.

Uczyniłam krok, już nie myślałam o tym, aby wydostać się z tłumu, który otaczał mnie ze wszystkich 
stron, nie mogłam nawet swobodnie oddychać. Przesunęłam się tylko o krok, teraz dokładniej widziałam miej-
sce wypadku. Ujrzałam mnóstwo  rozsypanego po asfalcie drobnego szkła, i coś, jakby strzępy ubrań. Jeden 
z policjantów fotografował miejsce wypadku, a  gdy już wykonał serię zdjęć, zaniósł aparat fotografi czny do 
radiowozu. Stał jeszcze przez chwilę oparty o pojazd i prowadził rozmowę przez telefon. Tłum przerzedzał się. 
Obserwowałam policjanta stojącego przy radiowozie, potem  mój wzrok powędrował dalej, i zobaczyłam jakiś 
dziwny  duży przedmiot, przykryty czarną folią, leżący na jezdni tuż przy krawężniku.

„Boże, to chyba człowiek?! – przeleciało mi przez myśl – tak, to człowiek!” Nie zwracając uwagi 
na to, że potrącam ludzi, podeszłam bliżej. Chciałam podejść jeszcze bliżej, ale w tym momencie podjechał 
jakiś samochód, nie karetka – inny, czarny i nie miał żadnych oznakowań. Z jego wnętrza wyskoczyło dwóch 
mężczyzn z noszami. Wszystkie czynności wykonywali tak, jakby bardzo im się spieszyło. Rozłożyli nosze 
i położyli na nich ciało, które podnieśli z asfaltu. Gwałtowny podmuch wiatru szarpnął folię i przez chwilę 



32

widziałam twarz ofi ary. Nie od razu go poznałam. Głowę miał nienaturalnie skrzywioną, jakby skręconą; na 
policzku ujrzałam strużkę zaschniętej krwi, która wypłynęła z ust. Oczy miał szeroko otwarte, jakby patrzył 
gdzieś daleko, poza horyzont, wypatrując czegoś w dalekim  błękicie nieba. Widziałam jeszcze, jak mężczyźni 
umieszczają nosze we wnętrzu pojazdu, zamykają drzwi i odjeżdżają, jak wcześniej karetka.

„Mój świat zatrzasnął się” – tak niegdyś powiedziała moja mama; było to wiele lat temu, zdiagnozo-– tak niegdyś powiedziała moja mama; było to wiele lat temu, zdiagnozo-–
wano u niej wówczas chorobę Alzheimera. „Mój świat zatrzasnął się” – powtarzała wielokrotnie, uświadamiając – powtarzała wielokrotnie, uświadamiając –
sobie, że wkrótce będzie traciła ocenę otaczającego ją świata, i ocenę samej  siebie; i stanie się we wszystkim 
zależna od  innych ludzi. Będzie to proces powolny lecz nieuchronny. Wiedziała o tym.

„Mój świat zatrzasnął się”. Teraz ja pozwalam sobie na takie stwierdzenie, chociaż nie zaatakowała 
mnie żadna choroba, która mogłaby wyniszczyć mój umysł i ciało. A jednak czuję się, jakbym była chora. Cier-
pienie, które spadło na mnie nagle, jest nie do ogarnięcia; i jak choroba może dokonać totalnego zniszczenia i 
obrócić w gruzy wszystko – cały mój świat, który z takim mozołem tworzyłam dla siebie, dla własnej wygody; – cały mój świat, który z takim mozołem tworzyłam dla siebie, dla własnej wygody; –
ale także dla innych, może także dla tych, z którymi zetknął mnie los; i którzy w tym moim świecie zajmowali 
ważną pozycję. „Czy kochałam tego mężczyznę? Tak, czy nie? Tak, jeśli już muszę zadać sobie takie pytanie, 
to muszę zastanowić się nad nim głęboko. Czy to uczucie było miłością, a może tylko wytworem wyobraźni, 
albo zwyczajnie, tęsknotą za takim uczuciem? Zapewne muszą upłynąć miesiące, a może lata, żebym potrafi ła 
właściwie ocenić stan mojej duszy. Jednak teraz czuję się, jakby ze wszystkich stron otaczało mnie wzburzone 
morze, które rzuca się falami na mokry piasek, aż do moich stóp, próbując zagarnąć wszystko, co napotka 
na swej drodze; i mnie. Długo jeszcze będę wypatrywała śladów butów na piasku w parkowych alejkach; i 
spoglądała w twarze mijanych ludzi, szukając czyjejś, tej jednej, obcej i zarazem bliskiej; zanim nieubłaganie 
płynący czas, rozmyje obrazy w mej pamięci. 
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A F R O D Y TA  K A P U Ś N I A K
M O N O L O G

Kłaniam się Państwu – Afrodyta Kapuśniak. Że co? Imię i nazwisko? Afrodyta – piękna grecka bogini, a 
Kapuśniak – pospolita, prozaiczna zupa?...Tak, tak, ja wiem, zawsze kiedy się przedstawiam od razu pojawiają – pospolita, prozaiczna zupa?...Tak, tak, ja wiem, zawsze kiedy się przedstawiam od razu pojawiają –
się wątpliwości, głupie podejrzane uśmieszki, jakieś pochrząkiwania, mniej lub bardziej dyskretne szepty, 
że  nie wspomnę o uwagach, najczęściej niewiele mających wspólnego z naszym powszechnym menu i 
jego pierwszym daniem, pospolitą zupą. No cóż? Nic na to nie poradzę. A kapuśniak – mogę Państwa tylko – mogę Państwa tylko –
zapewnić, jest po prostu smaczną zupą, palce lizać, oczywiście mam na myśli wyłącznie zupę, żeby nie było 
już żadnych wątpliwości…

Z imieniem – Afrodyta – jest trochę inaczej. Jak mi powiedział mój przyjaciel, – jest trochę inaczej. Jak mi powiedział mój przyjaciel, – notabene niedoszły 
znawca i koneser antycznej kultury, a także niedoszły nauczyciel greki w dawnym gimnazjum klasycznym, 
i w ogóle z ciągotami do języków obcych – (tak na marginesie powiem Państwu – (tak na marginesie powiem Państwu – – szybko zrezygnował z – szybko zrezygnował z –
tych językowych ambicji zostania poliglotą i skończył, jak kończą wszyscy, co to mają przerost ambicji… 
Sprawdziła się przy okazji maksyma, że nieszczęścia lubią chodzić parami – do przerostu ambicji doszedł – do przerostu ambicji doszedł –
jeszcze przerost prostaty). Skończyło się na tym, że teraz, w przypływie rozrzewnienia i czułości zwraca się 
do mnie, ni mniej ni więcej tylko – kapucho ty moja(!) – kapucho ty moja(!) – – pomijając zupełnie imię, a nazwisko, jak widać, – pomijając zupełnie imię, a nazwisko, jak widać, –
redukując już tylko do zwykłego warzywa i to bez żadnych dodatków.    

I tak Afrodyta pozostała dla niego tylko suchą encyklopedyczną defi nicją jakiejś tam greckiej bogini 
miłości i piękna, kwiatów, płodności i pożądania, zrodzona z fal morskich; żona Hefajstosa i matka m.in. 
Erosa … itd., itp., etc. Dla niego to nic więcej. Zresztą  on w ogóle, tą całą  mitologię miał i ma tak naprawdę 
gdzieś, nigdy zresztą  nie był dobry z historii, także tej starożytnej – nie można być przecież dobrym z wszyst-– nie można być przecież dobrym z wszyst-–
kiego….

Ale ja tak naprawdę nie o tym.

Zbigniew Kostrzewa  –  godło KajaKajaK

WyróżnienieWyróżnienie
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Chcę się z Państwem podzielić radosną wiadomością – wygrałam casting na główną rolę w nowym seria-– wygrałam casting na główną rolę w nowym seria-–
lu przyrodniczo-przygodowym pt. „Warzywa i owoce zakazane” w reżyserii nomen-omen Alfonsa  Pietruszki, 
pseudonim artystyczny – Seler Buraczyński. To ma być jego debiut reżyserski, a mój aktorski, więc dobrze się – Seler Buraczyński. To ma być jego debiut reżyserski, a mój aktorski, więc dobrze się –
składa – debiut z debiutem to jak ten pierwszy raz, – debiut z debiutem to jak ten pierwszy raz, – – kura z kogutem, jak powiedział mój niedoszły poliglota i – kura z kogutem, jak powiedział mój niedoszły poliglota i –
zaraz użył jajecznego, że tak powiem porównania, że niby z tego mogą być, jak to z drobiem, nawet niezłe jaja  
i to sadzone na boczku, czyli takie: – się– się– -dzę-se de boku, jak powiedział niby z francuskiego. Dobre co?

A rola? Proszę Państwa – marzenie. Mam grać, ni mniej, ni więcej, tylko bizneswoman, taką lokalną, w – marzenie. Mam grać, ni mniej, ni więcej, tylko bizneswoman, taką lokalną, w –
małym zabitym deskami, prowincjonalnym miasteczku gdzieś w Polsce. Wprawdzie niejaki Mrożek Sławomir 
powiedział kiedyś, że każda nawet najgłębsza prowincja ma jeszcze swoją prowincję, to w moim przypadku 
akurat to się nie sprawdza, bo ta moja nie ma i mieć już nie może swojej prowincji – bo to grajdoł, że gorszego – bo to grajdoł, że gorszego –
być już nie może, kwintesencja prowincji, bo to taki akuratny, prawdziwy, porządny grajdoł.

Stoi więc przede mną trudne zadanie. Muszę dać z siebie wszystko, pokazać cały swój kunszt i zabłysnąć 
wszystkimi talentami, dać z siebie wszystko, a nawet więcej niż wszystko, znaczy się pójść na maksa, zmienić 
się, stać się kimś zupełnie innym, nowym, ot co…

Zmienia teraz swój image – kilka akcentów z gatunku prowincjonalnej elegancji – kilka akcentów z gatunku prowincjonalnej elegancji – – elementy karykatu-– elementy karykatu-–
ralne,  wyzywające. Słychać muzykę – może być disco polo.– może być disco polo.–

Kłaniam się Państwu – Mery Puma. Że co? Znowu to imię i nazwisko? Ale tym razem – Mery Puma. Że co? Znowu to imię i nazwisko? Ale tym razem – no comments… 
jak mówią Anglicy, a i mój niedoszły poliglota, znaczy się bez komentarza. Powiem tylko, że puma – Felis – Felis –
concolor – to wielki drapieżnik z rodziny kotów i że lubi polować głównie nocą. I to tylko tyle. I nie muszę – to wielki drapieżnik z rodziny kotów i że lubi polować głównie nocą. I to tylko tyle. I nie muszę –
już Państwa przekonywać, że to wszystko przydaje się i pomaga w załatwieniu niejednego interesu – pardon 
– ułatwia pracę w interesach – niezręcznie mi to wyszło, ale i tak Państwo wiedzą co miałam na myśli – w 
interesie trzeba zawsze trzymać rękę na interesie. Ot co… No, może nie zawsze, bo nie zawsze interes tego 
wymaga…

Wczoraj np. byłam zaproszona przez jednego, z naszych biznesmenów, notabene właściciela dużych 
zakładów produkujących sztućce dla mańkutów, znaczy się leworęcznych smakoszy, na raut – muszę przyznać, – muszę przyznać, –
że trzymać rękę na interesie w takim przypadku, jak się samemu nie jest leworęcznym, nie jest łatwo. No, ale 
kto powiedział, że wszystko musi być od razu łatwe i przyjemnie – i to na dodatek z interesem…– i to na dodatek z interesem…–

Swoją drogą fi rma ma problemy i wciąż jakoś ten biznes nie może się rozkręcić. Niby mańkutów wciąż 
przybywa i zgodnie z prognozami ma się  ich rodzić coraz więcej, no ale to problem czasu – zanim to wszystko – zanim to wszystko –
urośnie i dojrzeje upłyną lata, a tu inne prognozy wskazują, że kto wie, czy w przyszłości nie trzeba będzie w 
ogóle przerzucić się ze sztućców na … pałeczki do ryżu. Perspektywa może być wcale nie taka odległa, jak 
się nam dzisiaj wydaje. No i co? Pałeczki dla leworęcznych?... Choć z drugiej strony kto wie, czy nie byłby 
to niezły biznes – przecież, jakby nie liczyć, chodziłoby już o setki milionów konsumentów. Bo dla nich 
pałeczka, to jak dla nas widelec, nóż i łyżeczka, no nie? Ale nie kraczmy na żółte, pardon, nie chuchajmy na 
zimne, póki w fi rmie gorąco.

Cacy, cacy, ale pora powiedzieć coś Państwu o swojej fi rmie. Jestem właścicielką kompleksu rozry-
wkowo-usługowego – restauracje, kawiarnie, bary, kabarety, teatr, fi lharmonia, salon gier, – restauracje, kawiarnie, bary, kabarety, teatr, fi lharmonia, salon gier, – night-club, no i 
ostatnie moje dziecko – prywatne sanatorium „Hades” – prywatne sanatorium „Hades” – – nazwa może nie najszczęśliwsza, kojarzy się, jak – nazwa może nie najszczęśliwsza, kojarzy się, jak –
wiadomo ze światem zmarłych – żeby się dostać do tej krainy umarłych też trzeba było kiedyś słono płacić – żeby się dostać do tej krainy umarłych też trzeba było kiedyś słono płacić –
niejakiemu Charonowi – od każdej duszy brał jednego obola i nie było przeproś.– od każdej duszy brał jednego obola i nie było przeproś.–

Mój „Hades” jest dla świata żywych. Łagodny klimat i wszystko co trzeba dla kuracjuszy z wszystkimi 
schorzeniami wszystkich możliwych układów – od nerwowego po wszystkie inne. Ale przede wszystkim pro-– od nerwowego po wszystkie inne. Ale przede wszystkim pro-–
fi laktyka i wypoczynek. No i cymes – udało się połączyć obiekty sanatoryjne z kabaretem i nocnym klubem – udało się połączyć obiekty sanatoryjne z kabaretem i nocnym klubem –
– jednym słowem taka kuracja kompleksowa. Dla szczególnie schorowanych mamy dodatkowe atrakcje – jednym słowem taka kuracja kompleksowa. Dla szczególnie schorowanych mamy dodatkowe atrakcje – –
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ekskluzywne spotkania, striptease, atrakcyjne tancerki, erotic show, podniecające hostessy, wieczory kawaler-
skie, ekskluzywne drinki, etc., jednym słowem dla każdego coś zdrowego. Uroczyste otwarcie jutro – wszyst-– wszyst-–
kich Państwa już teraz serdecznie zapraszam.

A wracając do serialu „Warzywa i owoce zakazane” przypominam Państwu, jeszcze przed emisją, jakże 
często zapominaną maksymę, że – „owoce zakazane należy myć również… po spożyciu”. – „owoce zakazane należy myć również… po spożyciu”. – Notabene myśmy to 
zaraz zrobili na planie fi lmowym,  już po pierwszym klapsie.

I  na zakończenie, jeszcze tylko dwie wiadomości: jedna dobra, druga zła. Od której mam zacząć? 
(po chwili(po chwili( ) Zacznę od złej – Niestety, na początku, w okresie rozruchu, do mojego sanatorium będą przyjmo-– Niestety, na początku, w okresie rozruchu, do mojego sanatorium będą przyjmo-–
wani wyłącznie ludzie w pełni zdrowi, w wieku od 18-tu do 50-ciu lat, posiadający odpowiednio aktualne 
zaświadczenia lekarskie. I druga, wiadomość dobra – wyjątek od tej reguły dotyczy osób powyżej 80-go roku – wyjątek od tej reguły dotyczy osób powyżej 80-go roku –
życia, pod warunkiem, że złożą oświadczenie o bezwzględnej rezygnacji z kąpieli borowinowych na rzecz 
uczestnictwa w wieczorach kawalerskich w nocnym klubie. Trzeba się zdecydować – albo, albo… Albo się – albo, albo… Albo się –
leczyć, albo nie.

I to wszystko. Do zobaczenia w „Hadesie”!
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