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Wstęp
Szanowni Państwo
W świecie zdominowanym przez kulturę obrazu, wzrusza nas i determinuje
do działania każdy przejaw twórczości literackiej. Stąd wzięła się inicjatywa
zorganizowania konkursu „Wspomnienia”. Swoistym znakiem czasu jest fakt,
że konkurs ten skierowany został do Seniorów. To właśnie Państwo doceniają
wartość kultury słowa. Ogromną radością jest dla nas również fakt, że
ogólnopolski charakter tegorocznej edycji konkursu „Wspomnienia” nie
przeszkodził Państwo w przybyciu do nas na galę finałową – z Warszawy,
Torunia, Zielonej Góry. Konkurs literacki „Wspomnienie” stał się zatem nie tylko
obszarem wspomnień łodzian, ale też ważnym obszarem przypomnienia
prawdy o tym, że nie ma cierpliwszego słuchacza niż papier.
Niniejsza publikacja jest wkładem z naszej strony w utrwalenie Państwa
wspomnień, a przede wszystkim formą podziękowania za Państwa twórczość,
otwartość i zaufanie.

Agata Dawidowicz
Dyrektor
Ośrodka Kultury Górna

Od redaktora
W imieniu jurorów chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom
naszego konkursu. Państwa „wspomnienia” były niezwykle interesującą lekturą.
Tematyka, forma literacka, humor, treść - wszystkie te elementy - stworzyły
swoisty zapis czasów, które minęły. „Historia nauczycielką życia” - dzięki Wam,
przeszłość stała się teraźniejszością, a teraźniejszość przyszłością. Wspólnym
elementem, tych zapisanych historii, jest afirmacja życia - bez względu na to, co
ono przynosi każdego dnia.
Zapraszam do lektury.
Marcin Wartalski
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Ogólnopolski Konkursu Literacki WSPOMNIENIE 2017
Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji OKL Wspomnienie 2017 osoby, które
ukończyły 60 rok życia.
Prosimy o nadsyłanie niepublikowanych wcześniej prac do 10 stron
maszynopisu (około 18 000 znaków).
Czekamy na Państwa teksty do 1 grudnia 2017 roku. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty do 15 grudnia.
Prace można dostarczyć:
- osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny:
Ośrodek Kultury Górna, 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1.
Na kopercie należy dopisać: WSPOMNIENIE, a na osobnej kartce (załączonej
w kopercie) należy wpisać: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i dane
kontaktowe (telefon, adres e-mail).
- przesyłać na adres e-mail: animatorzy@gorna.pl,
wpisując w temacie: WSPOMNIENIE, w treści maila: pseudonim, imię
i nazwisko, adres, wiek i numer telefonu, dodając załącznik czyli pracę
konkursową (w nazwie pliku prosimy podać: tytuł pracy i pseudonim autora).
Więcej informacji uzyskają Państwo od koordynatora konkursu - Marcina
Wartalskiego pod nr tel. 42 684 66 47 i 501 180 652.
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Nie usypiajcie schizofreników

Katarzyna Janas
(Toruń)

I NAGRODA
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Katarzyna Janas
Nie usypiajcie schizofreników
Rozdział 1
Grzesiu
Ludzie nie lubią schizofreników i kompletnie ich nie rozumieją. A Grzesiu jest
właśnie schizofrenikiem. Wystarczy na niego spojrzeć, żeby się zorientować, że
coś z tym facetem jest nie „tak”.
Boże, jak on się czasem potrafi wystroić. Na te swoje długachne nogi wciągnie
jakieś chłopięce dresy do pół łydki, które akurat znajdzie zwinięte
w reklamówce obok wiaty na śmieci i paraduje, tak w nich, przez całe miasto.
A przed chorobą to był taki super gościu. Wysoki, przystojny, po maturze,
pracował w wojsku jako zawodowy żołnierz „na radarach”. Potem, jak sam
stwierdził, coś mu się z głową porobiło i wszystko się zmieniło. Choroba, jak już
się raz przypałętała, to nie odpuściła. Zaczęły się kłopoty. Bliżsi i dalsi koledzy
odwrócili się od niego, bo kto by chciał zadawać się ze „świrem”.
Jest teraz sam jeden, na tym niechętnym mu świecie. Matka i ojciec póki żyli,
opiekowali się nim, i mieli na niego baczenie. „Przecież to nasz syn, nic tego nie
zmieni” - mówili.
Co jakiś czas, Grzesiu lądował w psychiatryku, skąd wracał zawsze
w „podratowanym” stanie psychicznym. Działo się to głównie za namową
rodziców, którzy, gdy tylko orientowali się, że przestaje przyjmować leki, nie je,
nie myje się, nie śpi i zaczyna „świrować” na całego, namawiali go na wizytę
u psychiatry. Nigdy do głowy by mu nie przyszło dobrowolnie iść do szpitala. Jak
każdy „psychol”, Grzesiu serdecznie nienawidził tego miejsca, mimo, że nikt mu,
nic złego, tam nie robił.
- Zgódź się Grzesiu, spotkasz tam znajomych, pobędziesz trochę między
ludźmi
- namawiała go matka.
- Między jakimi ludźmi? Mamo, przecież tam same „czubki” siedzą. Nie ma
nawet jednego normalnego człowieka - złościł się.
Ostatecznie jednak godził się pójść na „parę dni” do szpitala. Zazwyczaj pobyt
wydłużał się do kilku tygodni, a po powrocie Grześ był nie do poznania.
Zrównoważony, wypoczęty i zadbany, mógłby z powodzeniem stanąć do
konkursu na dyrektora poważnej firmy. Predestynowałaby go, do tego
elokwencja i przyjemna aparycja. Wyglądał po prostu dobrze! Wysoki na jakieś
metr dziewięćdziesiąt, przystojny. A do tego, to żywe spojrzenie i uśmiech
przylepiony na stałe do buzi.
Jednak, z upływem tygodni, Grzesio ponownie popadał w melancholię,
stopniowo zamykając się w sobie. Tak, jak stojący na mżawce człowiek, nie
wiadomo kiedy, staje się mokry - tak i Grześ pod wpływem tylko jemu znanych
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myśli, tylko jemu wiadomych wewnętrznych dramatów, niepostrzeżenie
popadał z powrotem w stan choroby.
W maleńkim pokoiku, w wieżowcu na czwartym piętrze, przy rodzicach, czas
upływał mu nudnie i bezbarwnie - przerywały go jedynie pobyty w psychiatryku.
W końcu dostał niewielką rencinę, która z ledwością starczała mu na leki
i papierosy, bo część z niej, rodzice zabierali na jedzenie. Dlatego zaglądał do
śmietników. Szukał w nich: książek, przedmiotów, nadających się do użytku
ciuchów. To, co go zainteresowało zabierał potem do domu.
W wieku czterdziestu lat, podczas kolejnego pobytu w szpitalu, poznał
Maćka. Od pierwszej rozmowy przypadli sobie do gustu. Przy nim, Grześ, po raz
pierwszy w życiu, poczuł się jak normalny człowiek.
Powiedział mi - Jeżeli taki Maciek, inteligentny student, mieszkający
z rodzicami w ładnym domu za miastem, traktuje mnie poważnie, rozmawia
ze mną, słucha moich wypowiedzi, to znaczy, że nie jest ze mną aż tak źle.
A ile mieli sobie do powiedzenia! Łóżka szpitalne mieli wprawdzie
w osobnych salach, lecz wciąż znajdowali okazje, by zamienić ze sobą parę słów.
Spotykali się na papierosku, przy zastrzyku lub w kolejce do lekarza.
Na posiłkach i seansach telewizyjnych obowiązkowo byli razem. Kiedy nie mieli,
o czym rozmawiać, to siedzieli i milczeli. Ich niesamowita umiejętność
wspólnego trwania w ciszy, tworzyła niewidzialną więź przyjaźni; która „wyszła”
poza teren szpitala i dotrwała do końca życia.
Do końca życia Maćka, bo Grzesio nadal żyje.
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Rozdział 2
Komputer
- Halo, Grzesiu dzwoniłeś?
- Pani Katarzyna? Dziękuję, że pani oddzwania. Czy ja mógłbym przyjść dzisiaj
po południu do biura? Mam jedną sprawę.
- O której chcesz przyjść, Grzesiu?
- A jak pani pasuje?
- Po 18 będę wolna - odpowiadam.
- Przyjdę o 18.30.
Odkładam telefon i liczę w myślach „ile to my już się lat znamy z Grzesiem?
Zdaje się, że z piętnaście! Maćka nie ma już sześć lat, a my nadal utrzymujmy
ze sobą kontakt.”
Chłopaki poznali się w psychiatryku, chyba podczas drugiego pobytu Maćka
w szpitalu. Gdy odwiedzaliśmy Maćka, nie zwróciłam na niego specjalnej uwagi.
Był jednym z pacjentów. Wielu dziwnych pacjentów! Każdy z nich był jedyny
w swoim rodzaju. Podczas pierwszych wizyt byłam nieco skrępowana ich
obecnością. Gdy siedzieliśmy z Maćkiem na korytarzowych ławkach, mnóstwo
z nich krążyło wokół nas zadając jakieś dziwne pytania, prosząc o papierosa lub
bezustannie kłaniając się. Ci ostatni przechadzali się obok nas w te i z
powrotem, za każdym razem mówiąc z kamienną miną:
- Dzień dobry pani.
- Cześć Maciek.
I tak w kółko.
Z czasem oswoiłam się z nimi, i z psychiatrykiem. Po pewnym czasie, cała ta
atmosfera i uczestnicy tych wydarzeń stali się dla mnie, no cóż, zupełnie
normalni!
A kogoż wśród nich nie było! I starzy pijacy, i młodzi narkomani, i cierpiący
na depresję, i oporni na wiedzę, i nawet profesorowie. Obrazy, wielu z nich,
do dzisiaj mam w swojej pamięci. Widzę ich jak krążą, po korytarzach
szpitalnych, w tych swoich pasiastych piżamach. A minęło już tyle lat…
Dobrze pamiętam pierwszą wizytę w psychiatryku i szok jaki przeżyłam,
gdy lekarz obwieścił nam wiadomość, że Maciek ma schizofrenię.
Nie wierzyłam. „Nie on, to niemożliwe!” Z czasem, do mojej świadomości,
coś zaczęło docierać, lecz chyba nigdy w to nie uwierzyłam, i to był mój
problem. Zresztą nie tylko mój. Przede wszystkim sam zainteresowany, czyli
Maciek, nigdy nie zaakceptował swojej choroby.
Grześ przyszedł punktualnie. Zlustrowałam go błyskawicznie oceniając, że nie
wygląda dobrze. I nie o strój wcale mi chodzi. Smutny był jakiś w oczach,
nerwowy, a do tego przygarbiony.
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- Coś taki wykrzywiony Grzesiulek? - pytam go z troską.
- Narobiłem się pani Katarzyno, krzyż mnie boli, wysprzątałem cały swój
pokój, musiałem powynosić rzeczy z niego, przepracowany trochę jestem odrzekł i ciągnął dalej - nazbierało się różnych rzeczy, które się mojej siostrze
nie podobały. Kazała mi je wynieść na śmietnik i zrobić porządek.
- Kawy ci zrobię i pogadamy o tym, co cię sprowadza? - mówię i krzątam się
w biurowej kuchni.
- Ubezwłasnowolniony jestem pani Katarzyno, siostra mnie
ubezwłasnowolniła. Nie mam do niej pretensji, ale kim ja teraz jestem. Parę
groszy mi tylko zostawi. Ledwo na papierosy wystarczy. Każe mi przestać
palić - mówi. I dodaje po chwili - monitor wypatrzyłem w punkcie
komputerowym. Pięćdziesiąt złotych kosztuje, ale nie mam.
- No, ale co z komputerem, masz jakiś? Laptopa przecież chciałeś kupić.
Dzwoniłeś, żebym ci tańszego coś wyszukała. Nawet znaleźliśmy
ci w idealnym stanie za jedyne sześćset złotych - mówię.
- Dajmy spokój z laptopem pani Katarzyno, nie stać mnie na wydatek
sześciuset złotych. Mam dobry komputer. Ten monitor na pewno będzie
pasował - mówi Grześ i pokazuje mi wizytówkę właściciela punktu
komputerowego.
- O Marcin - mówię - zdaje się, że to mój znajomy. Zadzwonię zaraz do niego
i się rozpytam.
Wybieram numer.
- Dzień dobry Panie Marcinie. Otóż jest u mnie, taki jeden znajomy, który
oglądał u Pana monitor za pięćdziesiąt złotych. Ten znajomy, to taki wysoki,
szczupły facet - próbuję przybliżyć wygląd Grzesia.
- Niech pani powie, że to Grzesiu, który był tam już wiele razy oglądać
monitor za pięćdziesiąt złotych. Ten pan mnie zna - podpowiada mi sam
zainteresowany.
- Nazywa się Grzesiu i mówi, że pan go zna - korzystam z podpowiedzi.
- A! Już wiem o kogo chodzi - odzywa się głos w słuchawce.
- Czy ten monitor warto kupić? Czy to nie jakiś „badziew” panie Marcinie?
Czy to jakieś stare pudło, czy płaski monitor? Wie Pan, Grześ to mój znajomy
i chciałabym, żeby miał jakiś pożytek z tego zakupu.
- To jest płaski monitor, starszy typ, ale bardzo dobrej firmy.
- A jeżeli on go kupi, to czy sprawdzi pan, czy będzie działał, z tym jego
komputerem, czy będzie, no jakby to powiedzieć, „kompatybilny”?
- Oczywiście, może Pani mi zaufać, nie wcisnę mu kitu – odpowiada
ze śmiechem.
- Załatwione! Możesz kupować - mówię do Grzesia, po zakończeniu rozmowy.
- Tylko skąd ja te pięćdziesiąt złotych wezmę pani Katarzyno? Czy nie byłoby
takiej możliwości, żebym mógł u Pani zarobić? Może posprzątałbym wasze
podwórze? - mówi proszącym tonem.
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- Posłuchaj. Zrobimy tak: pożyczę ci, na razie, bo patrząc na ciebie wnioskuję,
że, nie masz ty chłopie zdrowia na fizyczną robotę - mówię do niego.
- Tak właśnie jest. Dobrze. Przyjdę w przyszłą środę albo w czwartek,
to odpracuję te pieniądze - rozweselił się trochę.
- A nie powiedziałaby mi pani tego dowcipu z pociągu, o tej kobiecie,
co to wiozła rodzinę?- mówi i sili się na uśmiech.
Zawsze kiedy prosił mnie o ten dowcip, wiedziałam, że nie jest w najlepszym
stanie psychicznym.
- Grzesiu, było to tak. Jedzie kobieta w pociągu i mamrocze pod nosem:
„O Boże, gorzej być nie może; o Boże, gorzej być nie może”, i tak w kółko.
Wchodzi konduktor, a ona na cały pociąg:
- O Boże, gorzej być nie może!
- Co się stało? - pyta zdziwiony, a ona na to:
- Panie, męża wiozę od kochanki, córkę ze skrobanki, Wojtek w portki nasrał,
biletów nie mamy i w przeciwną stronę zasuwamy!
- Ha, ha, ha, dobre! Muszę zapamiętać! Nie mam głowy do dowcipów pani
Katarzyno! - kończy i wzdycha, znowu tak jakoś smutnie.
- A wie pani, byłem na cmentarzu odwiedzić Maćka. Posiedziałem trochę
przy nim i powspominałem. Nie miałem przy sobie nic, co mógłbym
mu ofiarować. Popatrzyłem na grób i mu swoje okulary zostawiłem,
położyłem przy głowie. On taki mądry był i lubił czytać.
To był mój jedyny przyjaciel pani Katarzyno. Jak Pan Bóg mógł mi coś takiego
zrobić i zabrać jedynego przyjaciela - zakończył smutno.
- Grzesiulek dobry z ciebie człowiek, ale nie wiem, czy te okulary mu się
na coś przydadzą - uśmiechnęłam się do niego przez łzy.
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Rozdział 3
Maciek
Urodził się 30 sierpnia 1979 roku, akurat w dzień, gdy astronauci
zarejestrowali, pierwsze zderzenie komety ze Słońcem, za pomocą satelity
obserwacyjnego. Mąż mój, a jego tata dowodził, że wpłynęło to na jego losy.
Tak daleko nie posunęłabym się w interpretacji. Według mnie, była
to patologiczna ciąża i nieznana wówczas w Polsce cholestaza ciężarnych, która
spowodowała, że dziecko urodziło się przed terminem - przyduszone, słabe,
z żółtaczką, która utrzymywała się kilka miesięcy po porodzie. Mimo to, mój
synuś był dla mnie ośmym cudem świata i pozostał nim do końca życia.
Gdy się urodził nie było internetu i googla. Mogłabym się z nich dowiedzieć,
że dziecku z takimi objawami mogą pomóc kąpiele słoneczne, a w okresie
jesienno-zimowym, naświetlanie lampami solarnymi. Nie wiedziałam, że bez
tego może mieć uszkodzony system nerwowy.
Wychowywanie go przez pierwszy rok wspominam jak koszmar. Nieprzespane
noce i ciągły płacz niemowlaka. Włóczyłam się po lekarzach, szukając rady
i pomocy na jego utraty przytomności i utrzymującą się stale gorączkę. Było mi
przykro, bo lekarze okazywali się być głąbami. Bardziej niż oni, pomogła mi moja
mama i kochająca babcia, do której przenieśliśmy się wraz z maleństwem.
Dni mijały, czas upływał leniwie.
Dobra opieka dwóch wspierających się kobiet, spowodowała, że Maciek
stopniowo wyrastał z trudnego niemowlęcego okresu.
Był niezwykle uzdolnionym dzieckiem.
Kiedy miał półtora roku mówił pełnymi zdaniami używając poprawnie
wyrazów z: r, sz, cz, itd.
Do dzisiaj nauczyciele i koleżeństwo ze szkoły podstawowej, którą ukończył
w 1994 roku, wspominają go jako geniusza. W ostatniej klasie podstawówki,
szkoła wydelegowała go do udziału w sześciu olimpiadach. Był inteligentny,
zdolny, kulturalny oraz bardzo, bardzo skromny i wrażliwy.
Wybrał najlepszy ogólniak w mieście i klasę o profilu angielskim.
Wybrał? Czy aby na pewno? Tak pokierowały nim władze szkoły podstawowej.
- Proszę państwa - poinformowano nas podczas ostatniego dnia pobytu
w szkole - dla Maćka to jedynie „czwórka” i klasa A. To dla niego jest
najodpowiedniejsze miejsce. Tylko tam, będzie się dalej tak dobrze rozwijał.
- To niechże idzie do tej czwórki, skoro szkoła ma takie doskonałe referencje –
zgodziliśmy się z mężem.
Maćka nikt o zdanie nie pytał, a na jego skromne „bąknięcie”, że wolałby do
klasy komputerowej, wyperswadowaliśmy mu, że chyba nauczyciele wiedzą
lepiej, co jest dla niego najlepsze.
Zapracowani zawodowo, zepsuci poniekąd „genialnością” Maćka; czyli tym,
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że nigdy, w niczym, nie wymagał jakiejkolwiek pomocy, ani kontroli, nie
zauważyliśmy, że być może, nie czuł się najlepiej w środowisku, gdzie panował
„wyścig szczurów” i stopniowo zaczął opuszczać się w nauce.
Naszą czujność usypiała również pani wychowawczyni, według której gorsze
stopnie i okazjonalne wagarowanie, były tylko wyrazem młodzieńczego buntu zjawiska zupełnie normalnego; gdy ma się do czynienia z inteligentną
młodzieżą. Wierzyliśmy jej, bo to specjalistka! Skądinąd klasowe towarzystwo
było całkiem miłe, co niejednokrotnie stwierdziliśmy podczas licznych
młodzieżowych imprez, na które pozwalaliśmy w naszym domu.
Nie kontrolowaliśmy ich, bowiem do naszych dzieci, odnosiliśmy się z pełnym
zaufaniem.
Potem zaczęły się siedemnastki, osiemnastki, dyskoteki, koncerty, dorosłość,
w końcu wyjazd na studia, w innym mieście. Gdzie była nasza czujność, gdy
przyjeżdżał niewyspany, zmęczony, smutny? Gdzie byliśmy, gdy zaczęły się
narkotyki! Dlaczego nie potrafiliśmy zaradzić tej tragedii?
Gdy pojawiły się niepokojące sygnały, kiedy zaczęły się pierwsze kłopoty udałam się do dobrej wróżki.
Powiedziała:
- Maciek jest numerologiczną jedynką. Świat stoi przed nim otworem.
Syn posiada niezwykłe predyspozycje i może wiele osiągnąć. Musi jednak
uważać na zagrożenia, to znaczy, że Maciek jest przez swoją wrażliwość
bardzo podatny na nałogi. Musi się ich wystrzegać. Jeżeli to zrobi,
to wszystko się ułoży, jeżeli nie, to się nie ułoży! - podkreśliła z ogromnym
naciskiem.
Kaseta magnetofonowa z nagraniem sesji u wróżki leżała w domu jeszcze
kilka lat później. Pewnego dnia podczas porządkowania mieszkania, któryś z
domowników wyrzucił ją do kosza ze śmieciami.
Walka o zdrowie Maćka trwała ponad 10 lat. Rozpoczęła się od momentu
wykrycia u niego schizofrenii.
Diagnoza lekarska, szpital, powrót na uczelnię, terapia uzależnień, powroty
do nałogu, znowu szpital i tak w kółko. W ramach terapii Maciek założył stronę
promującą zdrowy tryb życia i walkę z narkotykami.
Był słaby i niekonsekwentny wobec wpisów dokonywanych przez
cwaniaczków na forum internetowym, najpewniej dilerów narkotykowych,
którzy krytykowali jego wstrzemięźliwość.
Udało mi się namówić go na terapię w Warszawie, Bydgoszczy, pobyty w
Anielinie, w mieszczących się tam ośrodkach terapeutycznych.
Wszystko na nic, wracał do nałogu.
Był jak ten ptaszek kiwi, ze współczesnej kreskówki, służącej do ostrzegania
młodzieży przed narkotykami. Przyjmując porcyjki amfetaminy, pocieszał się,
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że pomagają mu one w koncentracji. Nie potrafił ocenić, że poprawa trwała
tylko chwilę. Walczyłam jak lwica, przeprowadziłam dziesiątki rozmów
z psychiatrami.
Jedni twierdzili:
- Nie wiadomo co było pierwsze: schizofrenia, czy narkotyki. Proszę pani,
to raczej nie jest normalne by zdrowy, inteligentny, młody człowiek sięgał
świadomie po narkotyki.
Drudzy twierdzili:
- Proszę pani, narkotyki uszkodziły jego słaby system nerwowy. Tak się czasem
dzieje, że niewielka ilość narkotyku wystarczy, by odpaliła się schizofrenia.
Nienawidził pastylek, które zapisywali mu psychiatrzy, mówiąc:
- Nie usypiajcie schizofreników.
Nauczył się radzić sobie w schizofrenii bez leków.
Pomiędzy nawrotami choroby był pełen optymizmu, zakładał strony
internetowe, a w ich pozycjonowaniu, nie było lepszego od niego. Posługiwał się
doskonale językami obcymi. Był prekursorem: system głośnomówiący, który
mamy teraz w smartfonach, zmajstrował do starego komputera stacjonarnego
jakieś piętnaście lat temu. Jego koledzy, po fachu, do dziś korzystają
z niezawodnych sztuczek pozycjonowania, które wymyślił. Przyśpieszenie
napędu i szybszy internet zrobił sam, jakieś dwanaście lat temu.
Był bardzo lubiany, za ogładę i kulturę osobistą oraz swój skromny, ujmujący
uśmiech. Mimo to, był samotnikiem. Przed komputerem siedział sam
po osiemnaście godzin na dobę.
W końcu pogrążył się w głębokiej depresji. Pojawiła się też choroba
wrzodowa żołądka, i to ona przyczyniła się do jego przedwczesnej śmierci.
Wielka szkoda, że taki człowiek musiał odejść. Był jak orzeł, któremu nie było
dane rozwinąć skrzydeł. To takie niesprawiedliwe.
Chwilę po śmierci Maćka zadzwoniłam do jego drugiego przyjaciela - Remka.
Poinformowałam go, że Maciek nie żyje. Pojawił się natychmiast u nas w domu,
i gdy zobaczył mnie, w jakim byłam stanie, i to, że w kółko chodząc po pokoju
powtarzałam tylko: „to niesprawiedliwe, to niesprawiedliwe” - powiedział:
- pani Katarzyno, zapewniam panią, że Maciek był szczęśliwy. On wiedział jak
bardzo go pani kochała i to, że zawsze mógł na panią liczyć.
Spojrzałam na Remka, jak na jakiegoś anioła z nieba.
W tym momencie nic, żadna rzecz, żadne słowo, nie mogło dać mi większej
pociechy. Uwierzyłam, że mój syn jest teraz szczęśliwy.
Dni mijały, coraz częściej nie mogłam znieść myśli, że mój syn odszedł do
wieczności pogrążony w smutku i depresji.
Pewnego dnia przypomniałam sobie, że po pierwszym pobycie w szpitalu,
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gdy Maciek powracał do doskonałego stanu zdrowia, napisał dla mnie wiersz.
Odnalazłam go. Były tam słowa, które dały mi tyle nadziei. Dzisiaj znam je na
pamięć. Mimo to karteczkę napisaną ręką mojego syna, noszę stale przy sercu:
„Gdy Cię rano nie ma, muszę Cię znaleźć,
w świetle dnia jesteś ze mną,
gdy się zbliża mrok, pamiętam aby Cię nie zgubić.
Nie jestem sam, każdy krok, decyzja,
nie mogę zbłądzić, jesteś ze mną Mamo”.
Jeśli wszystko na świecie ma swój cel, a rzeczy dzieją się po coś, to i życie
Maćka nie może pójść na marne. Pragnę ostrzec moich trzech wnuków: Janka,
Franka i Henia, których urodziła moja wspaniała i mądra córka Małgosia, ostrzec
by nigdy i pod żadnym pozorem nie próbowali narkotyków.
okazałam im filmik o ptaszku kiwi i jego przygodzie z narkotykami, który jako
ostrzeżenie jest zamieszczony w internecie. Są to jeszcze mali chłopcy, mający
najstarszy dziewięć, a najmłodszy pięć lat. Nie możemy przespać ani jednej
minuty z ich wychowania.
Z moją córką prowadzimy sporą prywatną firmę zarządzania nieruchomościami.
Pracujemy dla ludzi, którzy wymagają od nas pełnej dyspozycyjności. To ważne
wyzwanie, lecz nasi chłopcy są celem nadrzędnym. Przeprowadziłam się do
rodziny córki i z całych sił pomagam jej przy chłopcach. Organizuję im wypady
„na miasto” i poza miasto. Czytam, opowiadam i piszę dla nich bajki, lecz przede
wszystkim jestem z nimi. Nadrabiam to, czego zabrakło mi w wychowaniu
własnych dzieci.
Nasze pokolenie, pokolenie dzisiejszych sześćdziesięciolatków poniosło
ogromne straty. Urodziliśmy się w latach pięćdziesiątych, zaledwie kilka lat po
zakończeniu drugiej wojny światowej.
W latach siedemdziesiątych, gdy był dla nas czas na naukę, staraliśmy się na
nowo, zasilić prawie unicestwioną polską inteligencję, przetrzebioną przez
niemiecką zawieruchę wojenną i stalinowski terror.
W latach osiemdziesiątych pięliśmy się po szczeblach kariery i budowaliśmy
własne domy. Zabrakło w tym wszystkim czasu dla własnych dzieci, które
za nami tęskniły u babć na wsi, czy przy miejskim trzepaku z kluczem na szyi.
Dawniej bardzo często funkcjonowały rodziny wielopokoleniowe, gdzie
razem, w zgodzie żyli starzy, młodzi i dzieci. W tym modelu rodziny młodzi
rozwijali się, spełniali zawodowo; a dziadkowie wychowywali dzieci. Najmłodsi
korzystali z mądrości, doświadczenia dziadków oraz oswajali się, przy okazji, ze
starzeniem i śmiercią. I to było naturalne.
Miejmy nadzieję, że moda na wielopokoleniowe rodziny kiedyś powróci. Jak
każda moda! Tym optymistycznym akcentem kończę swoje wspomnienia
sześćdziesięciolatki.
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Wspomnienia

Teresa Gładysz
(Zielona Góra)
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TERESA GŁADYSZ
Wspomnienia
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi rzucił hasło: „napisać wspomnienia”.
Gdy się przeżyło tyle lat, tyle dni, co ja, to wspomnień są tysiące. Które z nich
wybrać, które opisać? Wybór nie jest łatwy. Czy zatrzymać się na osobistych
przeżyciach? Czy opisać wspomnienia związane z grupą ludzi, wśród których
byłam? Czy te, które z boku z przerażeniem obserwowałam? Czy skupić się na
tragicznych, smutnych,? Czy na szczęśliwych, wesołych? Nie wiem, naprawdę
nie wiem. Są też wspomnienia, które wryły się w moją pamięć, gdy byłam
dzieckiem, których nie jestem w stanie wymazać z pamięci. Jest to okres
okupacji, wojny, tragicznych przeżyć własnych i bliskich mi osób. Czas,
w którym zmuszeni byliśmy opuścić własne domy, rodziny. Spotkanie
z nieznanym, radości i rozczarowania z tym związane.
Urodziłam się w Nowogródku w 1932 roku - w mieście, w którym urodził się
nasz wieszcz, Adam Mickiewicz. Niestety, nie mam jego zdolności, choć byłam
chrzczona w tym samym kościele, ale może zbyt długi okres nas od siebie
dzielił, więc nie przekazał mi nawet odrobiny swojego talentu. Pomimo jego
braku postanowiłam opisać moje wspomnienia. Gdy miałam niespełna 4 lata,
rodzice przenieśli się do Nieświeża, w którym mieszkałam do 15 maja 1945
roku.
Mam napisać wspomnienia, więc zacznę od trwającej jesieni. Jesień,
nie jesień mego życia, a pora roku. Naokoło, gdzie nie spojrzysz, widać jej
charakterystyczne oznaki. Po niebie płyną ciemne, deszczowe chmury, słońce
szybciej idzie na spoczynek, wieją silne, zimne wiatry, liście na drzewach
zmieniły barwę i zasypują ziemię.
Jest rok 2016, pierwszy dzień jesieni, jednej z wielu w moim życiu. Czy będę
się nią zachwycać bardziej od tych już dawno minionych? Właściwie, która to
moja jesień? Gdy policzyłam, wyszło że 84. Co za dziwna liczba „84”, do niczego
nie pasuje, nie podoba mi się. Co innego 33 lub 99, ale 84? Ona jest taka jakaś
bez wyrazu, nijaka. Po przemyśleniu stwierdzam, że 100 jest najbardziej
reprezentacyjne. Wobec tego zaczekam te kilka lat. Do tego czasu zbierze się
obszerny materiał, z którego będę mogła wybrać najciekawsze wspomnienia.
Będę dokładnie obserwować otaczający mnie świat, nie przeoczę żadnego
szczegółu. Postaram się zapamiętać wszystko, co mnie spotka w tych latach
i dokładnie to opiszę. Wobec tego do spotkania za 16 lat w 100 jesień mego
życia. O ile to będzie ode mnie zależało, dotrzymam słowa. Przyrzekam!
Zbliża się pierwszy jesienny wieczór w 2016 roku. Wczesny zmierzch. Siedzimy
w fotelach z mężem, który skończył już 91 lat, jest trochę smutno. Niebo prawie
bezgwiezdne, więc księżyc nie śpieszy się do swojej samotnej wędrówki. Jest
cisza, nie włączyłam telewizora, bo pilota nie ma w zasięgu ręki. Poza tym mam
już dosyć wzajemnego obrzucania się błotem, wyzwisk i stałych kłótni naszych
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rządzących, które prawie codziennie są emitowane na antenie. Naprawdę
jestem po prostu rozleniwiona i nic mi się nie chce. No może nie rozleniwiona,
ale zmęczona. Od rana na nogach, zakupy gotowanie, pranie, które musiałam,
zrobić korzystając z pięknej pogody. Zdejmując wysuszoną bieliznę zobaczyłam,
że na rabacie panoszy się zielsko, więc trzeba było je wyplewić.
Gdy usiadłam na fotelu, byłam sflaczała, jak dętka z której wypuszczono
powietrze. Ale dobrze mi, po co plewiłam, mogłam zostawić to na jutro. Siedząc
w tej ciszy, mimo woli, myślami powędrowałam z tęsknotą do minionych lat.
Zmęczenie nie przeszkadzało mi, do niego byłam przyzwyczajona, ono prawie
zawsze mi towarzyszyło. Stale pracowałam zawodowo, udzielałam się
w pracach społecznych, w których swoją obecność uważałam za nieodzowną.
Nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej i nie miałam pomocy w pracach
domowych. Urodziłam i wychowywałam 5 dzieci, wszystkie - po wykorzystaniu
przeze mnie urlopu macierzyńskiego, który wynosił w tym okresie 81 dni - szły
do żłobka, a potem do przedszkola. Pomimo nawału obowiązków umiałam
cieszyć się życiem, lubiłam się śmiać, często też z siebie. Z zachwytem
i z podziwem obserwowałam zmieniające się pory roku. Każdą po kolei.
Bo każda miała sobie właściwy, specyficzny urok.
W jedną z niedziel, bo soboty w tym czasie były „pracujące”, poszłam do lasu
na grzyby. Gdy znalazłam się w miejscu, gdzie rosły drzewa liściaste, stanęłam
na chwilę oczarowana pięknem, które wyszło mi na spotkanie. Żaden malarz
nie jest w stanie namalować takiego obrazu. Tu, w jednym miejscu były
zgromadzone drzewa różnego gatunku i wielkości. Potężne dęby,
nie ustępujące im wielkością klony, kasztany, a między nimi wiotkie brzozy.
Na ziemi pełno kasztanów, zebrałam kilka do koszyka; pomyślałam, że „w domu
z dziećmi będziemy robić różne ludziki i zwierzaki”. Na drzewach i pod nimi
kolorowe liście. przedstawiające niesamowitą gamę kolorów: zieleni, brązu,
żółci i czerwieni, a wszystkie w wielu odcieniach. Zapatrzyłam się na tę
kolorową mozaikę, od nieba do ziemi. Nie myślałam, że przyszłam do lasu
po grzyby, tylko jak zahipnotyzowana weszłam na ścieżkę, na której było
najwięcej kolorowych liści. Nie szłam po niej, ale sunęłam nogami po ziemi,
zgarniając ich jak najwięcej przed sobą. Przesuwając liście, słyszałam ciche
dźwięki o różnej tonacji, łączące się z sobą, nie mogłam zrozumieć, skąd one
pochodzą. Gdy stanęłam wszystko umilkło.
Wtedy zrozumiałam, to przesuwane liście, opadłe z drzew, śpiewały swoją
ostatnią pieśń. Dźwięki powstawały w zależności od wielkości i stopnia
wysuszenia liścia, te jeszcze zielone, wilgotne wydawały delikatne tony,
jak cichy płacz przy pożegnaniu. Natomiast liście pozbawione wesołych
kolorowych barw czerwieni i żółci, te brązowe, suche, jakby w odruchu
rozpaczy czy buntu przed umieraniem; wydawały ostry, najgłośniejszy dźwięk.
Szłam dalej przed siebie przesuwając liście, wsłuchana w ich smutną pieśń.
Gdy sterta była wysoka i nie miałam siły przesuwać jej dalej stanęłam,
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ale nie mogłam od niej odejść. Położyłam się na tej stercie, zagrzebałam się
w niej i tak przez chwilę leżałam. Kiedy wstałam, byłam cała w liściach – były
we włosach, na ubraniu, za kołnierzem, wszędzie. Stojąc wyobrażałam sobie,
że jestem tak piękna jak ten las, co mnie otacza. Gdy nieco ochłonęłam,
poszłam przed siebie, wypatrując grzybów.
Przede mną las mieszany. Idę, a tu przede mną dorodny grzyb na wysokiej,
smukłej, białej nóżce, w czerwonym kapeluszu pokrytym białymi kropkami
na zgrabnej główce. Pięknie wygląda wśród brunatnego podłoża, na którym
stoi. Mimo urody stoi samotny, jego piękny wygląd nie zwabił nikogo, nikt nie
dał się oszukać, ślimaki i robaki omijają go z daleka. Ale ja bez obawy mogę się
nim zachwycać. Odeszłam, zostawiając go. Przeszłam zaledwie kilka kroków,
gdy w zasięgu wzroku zobaczyłam coś zupełnie odmiennego. Wśród liści
i brunatnego igliwia, na grubej nieregularnie wybrzuszonej białej nodze, stoi
duży grzyb w brązowym kapeluszu, nałożonym zawadiacko na bakier, jest
przysadzisty, potężny, dostojny - to prawdziwek. Podbiegam do niego,
by go zerwać, gdy raptem z igliwia coś wyskakuje. Cofnęłam się w przestrachu,
zaplątałam się w jakieś gałązki i upadłam, a padając strąciłam ten piękny
kapelusz. To, co mnie wystraszyło, to był szarak, który drzemał przykryty
igliwiem. Gdy prawie na niego nadepnęłam, wyskoczył przestraszony ze swego
legowiska i uciekł. Nie wiem, kto z nas był bardziej przerażony. Nie mogłam
go o to zapytać, bo jak się podniosłam, nie było po nim śladu. Zachwycona
znalezionym ogromnym, zdrowym, borowikiem (tylko szkoda, że z urwanym
kapeluszem) wypatruję dalszych grzybów. Przez pewien czas nic nie widzę.
Idę dalej, przede mną stoi samotna duża sosna, której gałęzie utworzyły
ogromną koronę, rzucającą cień na ziemię pod nią. Patrzę, a igliwie w wielu
miejscach jest nieznacznie podniesione Ciekawa zaglądam pod nie i widzę moc
małych grzybków, jeden od drugiego piękniejszy, zdrowszy, twardszy. Zbieram
je nie podnosząc się, bo jest ich dużo, przesuwam się kucając. Trafiłam na dużą
kolonię podgrzybków. Patrzę i nie mogę uwierzyć - mam prawie pół koszyka
młodych zdrowych grzybków. Jak wyzbierałam wszystkie wokoło wstałam,
rozglądam się, wypatruję prawdziwków. Prawdziwki to szlachta między
grzybami, one nie mieszają się z pospólstwem. Rosną samotnie, najwyżej jeden,
dwa w pobliżu, nieraz jeden sam dumnie stoi, nie ukrywając się, a nieraz lekko
przykryty listowiem, jakby bawił się z nami w chowanego: „Zobaczą? Nie
zobaczą?” Tym razem zobaczyłam i po trzech godzinach, koszyk był pełen
zdrowych młodych grzybów, z przewagą prawdziwków. W lesie było tak
spokojnie i pięknie, że nie chciało mi się z niego wychodzić, ale ciężki koszyk
zmusił mnie do powrotu.
W domu biorę się szybko do pracy, segreguję grzybki na trzy kupki, malutkie
do marynowania, średnie na obiad, a te największe do suszenia na zimę.
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Po obiedzie odstawiam słoiczki z zamarynowanymi grzybkami, zmywam
naczynia, a pozostałe wkładam do suszarki. Muszę zrobić zapas na wigilijne
uszka.
Teraz chwila na odpoczynek. Potem trzeba przygotować ubrania na jutro,
do żłobka, przedszkola i szkoły. Całe szczęście, że żłobek i przedszkole są
w jednym budynku. Muszę przygotować stół do śniadania, obrać ziemniaki
i warzywa do obiadu, żeby następnego dnia wszystko poszło sprawniej. Z domu
wychodzimy o szóstej, muszę odprowadzić maluchy do żłobka i przedszkola,
i sama zdążyć na siódmą do pracy.
Tak minął mój jeden z 30472 dni, które do dzisiaj przeżyłam. Ale nie
wszystkie są takie. Są też dni inne, w których potrafię zorganizować czas
na czytanie, spacery, kino, zabawę. Każdy rok, każdy dzień jest inny.
Były dni pełne miłości, upojenia, szczęścia, spokojne. Były dni burzliwe,
gniewne, były też dni pełne troski, choroby, obawy o życie, a nieraz naznaczone
brakiem środków do życia. Teraz już mamy to za sobą, wszystko minęło. Dzieci
rozjechały się, nie gonię na siódmą do pracy, emerytura wpływa regularnie
na konto i żyjemy z mężem skromnie, ale spokojnie.
Przed nami nowe dni. Często zastanawiam się, co przyniesie jutro?
Czy choroby, zmartwienia, zgryzoty? Niemożliwe, przecież to przeżyłam,
to mam za sobą, więc nie zaprzątam sobie tym głowy. Czekam z uśmiechem
na ustach, na spotkania ze znajomymi w Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
na jednodniowy wyjazd, organizowany co miesiąc na termy. Wyjazd do opery
lub wyjścia na koncerty i do teatru. Spotkania z okazji różnych jubileuszy. Teraz
już nie mam dużo obowiązków, jesteśmy tylko we dwoje. Pomimo tego brakuje
mi czasu na wszystko co chciałabym zrobić, zobaczyć. Nie jestem już tak
sprawna, jak dawniej. Kiedyś zaczynałam myć okna w domu na górze,
kończyłam na dole, po umyciu 10 okien i 3 drzwi tarasowych. Teraz myję dwa,
trzy okna, jedne drzwi na taras i koniec, mam dosyć. Niestety wszystko robię
dużo wolniej, ale dzięki Bogu jeszcze chodzę, wszystko w domu i ogrodzie robię
sama i jakoś daję radę. Chodziłam na gimnastykę i na zajęcia w grupie „teatr
tańca”, ale przerwałam. Droga od domu do autobusu trwa 15 minut, gdy było
zimno nieraz opuszczałam zajęcia, dlatego w tym roku z nich zrezygnowałam.
Gdy tak siedziałam i wspominałam wcześniejszy okres, gdy dzieci były małe,
bezwiednie myśli moje cofnęły się o wiele lat. Gdy jest się starym,
to najdokładniej pamięta się to, co było dawno, dawno temu. Właśnie teraz tak
się stało. Nieoczekiwanie opanowały mnie wspomnienia dotyczące roku 1945.
9 maja, koniec wojny. Rosjanie już 10 maja zawiadomili nas, że musimy być
na dworcu 15 maja 1945, ponieważ w tym dniu odjedzie transport do Polski,
na który nas zapisano. Nastąpiły gorączkowe przygotowania do wyjazdu.
Likwidacja wszystkiego. Najwięcej problemu było z zabezpieczeniem siostry
w żywność i zapewnienie jej opieki, ponieważ pozostawała w sowieckim
więzieniu za działalność w AK. Opieka polegała na tym, że trzeba było gotować
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jedzenie i przynajmniej 3 razy w tygodniu stać w długich kolejkach, aby je
dostarczyć.
Poszłam do szkoły pożegnać się z nauczycielami, koleżankami i kolegami. Stacja
kolejowa, z której mieliśmy odjeżdżać, oddalona była od Nieświeża o 14
kilometrów. Rodzice zamówili furmanki, które miały nas tam dowieźć, na rano
15 maja. Gdy podjechały wyszłam z domu, aby pomóc przy ładowaniu,
nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam. Koleżanki i koledzy ze szkoły - chyba
z 50 osób stało przed bramką. Wszyscy ze śmiechem wzięli się do pomocy.
Okazało się, że poprzedniego dnia uczniowie dwóch klas poprosili dyrektora
o wolne, ponieważ chcieli mnie odprowadzić; obie klasy dostały wolne.
Załadowaliśmy furmanki, rodzice siedli, a my wszyscy razem szliśmy
piechotą. W połowie drogi w lesie, na wzgórzu usytuowana była ambona dla
myśliwych. Gdy do niej doszliśmy, wszyscy wyciągnęli niebieskie chusteczki.
Jedną dali mnie. Niektórzy zawiązali chusty na szyi, inni wzięli je w ręce. Zaczęły
się pożegnania, łzy, przyrzeczenia, uściski. Odprowadzający wdrapali się
na ambonę, część na górę, a ci, co się nie zmieścili, uwiesili się, gdzie się dało
i zaczęli śpiewać: proszczaj lubimyj gorod, uchodim zawtra w Polszu i ranniej
poroj mielkniot za goroj znakomyj płatok gołuboj. W tłumaczeniu to brzmi:
„żegnaj, kochane miasto, wyjeżdżamy jutro do Polski, tylko rano z daleka, zza
góry, mignie mi na pożegnanie znajoma niebieska chusteczka”. Jedno słowo
z oryginalnego tekstu zamieniliśmy: słowo „w morze” zamieniliśmy na
„do Polski”. Wszyscy wzięli chusteczki do rąk i machali nimi na pożegnanie.
Ta piosenka ma bardzo ładną melodię, zawsze gdy ją słyszę łzy kręcą mi się
w oku, bo widzę to wzgórze i przyjaciół machających mi z oddali tak długo,
aż zniknęli mi z oczu. Gdy już ich nie widziałam, odwróciłam się, dogoniłam
furmankę, weszłam na nią i siadłam obok rodziców. Zastanawiałam się,
czy kiedykolwiek spotkam kogoś z nich? Co przyniesie mi nieznana przyszłość?
Czy będę szczęśliwa?
Po południu przyjechaliśmy na dworzec, pociągu nie było - ten, który był
przeznaczony dla nas, oddano do dyspozycji wojska. Musieliśmy czekać na
następny. Jak długo - nie wiedzieliśmy, nie było osoby kompetentnej, która
mogłaby odpowiedzieć na to pytanie. Peron był zatłoczony, z trudem
utorowaliśmy sobie przejście i zdobyliśmy kawałek powierzchni, gdzie mogliśmy
wyładować przywiezione rzeczy. Na peronie pełno było podenerwowanych
ludzi, płaczących dzieci. Gwar, szum dochodzący ze wszystkich stron, ale ponad
wszystkimi różnymi dźwiękami górowały głosy ryczących krów, beczących
owiec i kóz, kwiczących świń, gdaczących, zamkniętych w klatkach gęsi i kur.
A za tym kłębowiskiem zwierząt i ludzi leżały sprzęty, krzesła, stoły, kufry, kosze
i pozostały dobytek powiązany w toboły. Było to mienie, które pozwolono
wysiedleńcom zabrać ze sobą.
Przystąpiliśmy do ułożenia swoich rzeczy, w środku zrobiliśmy legowisko;
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w nim mogliśmy siedzieć, spać i ugotować coś do jedzenia na zabranym ze sobą
prymusie. Gdy skończyliśmy układanie rzeczy wstałam, ażeby dokładnie
obejrzeć zbiorowisko, w którym się znaleźliśmy. Widok był niesamowity.
Miałam wrażenie, że jesteśmy w dużym mrowisku, składającym się ze
sprzętów, zwierząt i ludzi. W nim ruchome obrazy, stale zmieniające się.
Przedstawiały ludzi w różnym wieku i o różnym temperamencie. Jedni siedzieli
osowiali, nieruchomo, patrzyli bezmyślnie w jakiś punkt, nic nie mówiąc. Inni
niespokojni, co chwila przemieszczali się z jednego miejsca na drugie, pełni
energii, bez przerwy coś mówili, energicznie gestykulując. Nie były to obrazy
z niemego filmu, były to obrazy nasycone kolorami i dźwiękami o różnym
natężeniu i różnej tonacji, które razem tworzyły niesamowitą, jedyną w swoim
rodzaju scenerię, nie do odtworzenia.
Koczowaliśmy stłoczeni na peronie w dzień i w nocy, śpiąc na swoich
rzeczach i na zmianę pilnując ich. Obok peronu rozpalano ogniska - w nocy,
aby się ogrzać, w dzień, aby coś ugotować. Czekaliśmy na pociąg, który będzie
dla nas. Wreszcie 19 maja podjechał. Wszyscy ochoczo przystąpili
do załadowania się, potem mężczyźni pojechali do lasu po brzózki, aby umaić
pociąg, ponieważ nazajutrz, 20 maja, były Zielone Świątki. Gdy wszystko było
gotowe, postanowiono wieczorem urządzić ostatnią wspólną kolację.
Pamiętam ciemną noc, rozjaśnioną płonącym ogniskiem. Trzask palącego się
drzewa i strzelające na wszystkie strony iskry. Wokół ogniska siedzą ludzie:
mężczyźni, kobiety otulone kocami, chustami i przytulone do ich piersi dzieci.
Między nimi przechodzą niespokojne psy, przysiadają przy swoich, obwąchują
siedzących obok, łaszą się, czekając na pieszczotę. Ciszę przerywają
opowiadane cicho wspomnienia. Poszczególne osoby mówiły o swoich
przeżyciach, które na zawsze pozostaną w ich pamięci. Rozmowy i śpiewy
przeciągnęły się do późnej nocy. We wszystkich wypowiedziach przebijał żal
za tym, co pozostawiano. Za domem rodzinnym, za rodziną i przyjaciółmi,
którzy nie mieli odwagi wyjechać. Smutno brzmiały wypowiadane słowa. Słowa
i melodie śpiewanych pieśni przepełnione były tęsknotą. Zastanawiano się:
„co nas czeka w przyszłości, jak poradzimy sobie w nowym, nieznanym świecie,
w nowej Polsce?” Tej nocy nie zapomnę. Wszyscy tworzyli jedność, ponieważ
prawie każdy czuł i myślał podobnie. Dzieci też jakby rozumiały powagę chwili nie biegały, nie rozrabiały, siedziały cichutko, przytulone do rodziców. To było
pożegnanie, pożegnanie naszych kochanych Kresów, ostatnia noc na ziemi
ojców, którą jutro mamy opuścić na zawsze.
Nadszedł dzień 20 maja 1945 roku. Niedziela - Zielone Świętki. Jest wcześnie
rano, ale w wagonach i obok ruch. Każdy się śpieszy, żeby się umyć i coś do
jedzenia przed wyjazdem przygotować. Gospodarze noszą wiadrami wodę, poją
bydło, inni jeszcze szybko idą na pole obok dworca, koszą trawę i z jej naręczem
biegną do wagonów. Gdy wstaliśmy, ugotowaliśmy na prymusie herbatę
i zjedliśmy śniadanie. Potem mama wstawiła do gotowania kaszę gryczaną
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na obiad, a mnie kazała iść do wagonu, gdzie mają krowy i kupić mleko.
W międzyczasie przyjechali pracownicy z biura repatriacyjnego i przystąpili
do sprawdzania obecności osób przewidzianych do wyjazdu. W czasie
sprawdzania podjechała lokomotywa, podłączono ją do wagonów.
Gdy zakończono sprawdzanie uznano, że pociąg jest gotowy do odjazdu.
Życzono nam szczęśliwej podróży, polecono zamknąć drzwi w wagonach, które
powiozą nas w nieznaną dal, do obcego świata, którego nie mogłam sobie
wyobrazić.
Dano sygnał odjazdu. Parowóz nagle przeraźliwie gwizdnął. Tak jakoś
przeciągle, żałośnie. Od przodu przetoczyła się fala łoskotu zderzających się
wagonów i pociąg pomału ruszył. Z początku wolno, wolno, potem – jakby
po namyśle - coraz szybciej i szybciej pociąg nabiera rozpędu. Koła z głośnym
stukiem obracają się po szynach, dygocą na rozjazdach, szyny rozbiegają
się w różne strony, aż zostaje tylko ta jedna para, którą jedziemy w nieznane.
Przez okna obserwowaliśmy mijane domy, pola, lasy, aż miasto zniknęło.
Nikt nic nie mówił. Jechaliśmy przed siebie, nie cieszyliśmy się, byliśmy jakby
martwi, pozbawieni wszelkich uczuć. Nic nie czuliśmy, zawieszeni w pustce
i otoczeni wszechogarniająca ciszą. W tej ciszy można było nie tyle usłyszeć,
ile wyczuć przyśpieszone oddechy i bijące serca. Cisza zalegała w całym
wagonie, cisza wychylała się z każdego zagłębienia, cisza opanowała cały
wagon, przygniatała swoim ciężarem nie do wytrzymania. Nie wiem, jak długo
to trwało. W pewnym momencie ktoś zaczął głośno odmawiać różaniec.
Wszyscy obecni przyłączyli się do niego, różaniec zakończono modlitwą „Pod
Twoją Obronę”. Następnie razem odmówiliśmy Litanię Loretańską
i na zakończenie zaśpiewaliśmy „Kto się w opiekę odda Panu Swemu”.
Gdy umilkły ostatnie słowa pieśni, wszyscy poczuli się spokojni, odprężeni.
Spokój zagościł w naszych, dotychczas strwożonych sercach.
Wspólnie zjedliśmy obiad. W wagonie zapanował wesoły, świąteczny nastrój,
który trwał do wieczora. Potem, w świetle zapalonej karbidówki, zaparzono
lipową herbatę, którą zakończono ten pełen wzruszeń, niepokoju i radości
dzień.
Gdy się obudziłam, pociąg jechał pełną prędkością. W nocy musiano
podłączyć lokomotywę i ruszyliśmy. Wcale tego nie czułam. Gdy rano wstałam,
mama powiedziała nam, że otrzymała wiadomość od Reni, w której
informowała nas, że mieszkają w Łodzi i mają otrzymać mieszkanie.
Z naszym przyjazdem do Łodzi będą jednak pewne trudności, ponieważ Łódź
nie przyjmuje już repatriantów, ale na granicy mamy powiedzieć, że w Łodzi
mamy rodzinę i gdzie indziej nie pojedziemy, bo tam rodzina ma mieszkanie
i czeka na nas. Teraz poczuliśmy się odprężeni, już nie jechaliśmy w nieznane,
jechaliśmy w określone miejsce, mieliśmy cel, do którego dążyliśmy.
Myślałam, że teraz droga szybko minie. Już nie będą wozić nas tam
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i z powrotem po różnych stacjach, tylko prosto do Łodzi. Na mapie było to tak
blisko, tylko kawałek do granicy, niestety na razie granicy nie było widać.
Pewnego dnia z wagonu do wagonu przekazano wiadomość, że zbliżamy się
do granicy. Nastąpiło ogólne podenerwowanie. Pociąg zatrzymał się. Rozległy
się odgłosy otwieranych drzwi w wagonach. Gdy strażnicy weszli do naszego
wagonu, tylko sprawdzili dokumenty, nie rewidowali, a odchodząc życzyli
zdrowia i powodzenia. Wszyscy byli podnieceni, że już jesteśmy w Polsce.
Mama zrobiła herbatę, ale smakowała mi tak samo, jak przedtem w Rosji.
Potem wszyscy poszliśmy na posłania, żeby przez okna podziwiać polski
krajobraz. Na razie mijane drzewa, łąki, budząca się do życia przyroda,
wyglądały tak samo. Byłam rozczarowana, nie widziałam różnicy. Spojrzałam
na niebo, w Nieświeżu lubiłam godzinami na nie patrzeć, leżąc na trawie.
Obserwować płynące po niebie obłoki, które - jak żywe - co minutę zmieniały
się, tworząc piękny, pełen niespodzianek, tajemniczy ogród. Obrazy raptownie,
nieoczekiwanie zmieniały wielkość, kształt i kolor. Z jasnego raptownie stawały
się ciemne i groźne, bo słońce schowało się, po chwili słońce przebijało chmury
i całość tonęła w złotym blasku. Znikały groźne obrazy, wszystko wracało
na swoje miejsce. Otwarłam oczy, spojrzałam w niebo. Zamiast nieba widać
ciemny sufit kolejowego wagonu. Nie leżę na łące w Nieświeżu, tylko siedzę
z podwiniętymi pod siebie nogami na posłaniu w wagonie.
Spojrzałam z ciekawością na polskie niebo, czy zobaczę piękne chmurki,
z których stworzę przepiękne baśnie? Nic z marzeń. Za oknem piękny słoneczny
dzień, ciepło, na niebie ani jednej chmurki, nie mam z czego stworzyć obrazu.
Zniechęcona położyłam się i zasnęłam.
Gdy się obudziłam, rzucało wagonem na rozjazdach. „Chyba odstawiają nas
na boczny tor i będzie postój” - pomyślałam. Nie myliłam się. Pociąg
gwałtownie zahamował, zatrzymaliśmy się, ale przez chwilę jeszcze wagonem
rzucało to do przodu, to do tyłu, po chwili stanęliśmy. Odczepiono lokomotywę.
Otworzyliśmy drzwi, ludzie wyskakiwali z wagonów. Z miejsca, w którym stał
nasz pociąg, widać było ulicę, a dalej domy, polskie domy, zamieszkałe przez
Polaków, którzy nie muszą jechać w nieznane, aby móc pozostać Polakami.
Myśląc o tym zazdrościłam im, byłam ciekawa jak wyglądają ich domy
wewnątrz, jacy są ludzie tam mieszkający, jak nas przywitają?
Kilku mężczyzn wyszło z pociągu i wrócili z chlebem. O Boże, co to był
za chleb! Nigdy takiego nie widziałam. Może przed wojną był taki, ale nie
pamiętam, ten rozpływał się w ustach. Powiedzieli, że kilka kroków za zakrętem
jest piekarnia, ale ludzie bali się sami iść, więc jeden z nich poprowadził całą
grupę. Ja byłam między nimi. W piekarni nikt nie kupował jednego chleba,
każdy brał dwa lub trzy. Ja kupiłam dwa i nie czekając na nikogo, poszłam
do pociągu, ponieważ chciałam szybko zanieść go rodzicom. Szłam skubiąc
go po kawałku i jedząc z apetytem. Przechodząc koło jakiegoś domu usłyszałam
głos kobiety, która podenerwowana mówiła: „chowajcie szybko wszystko
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z podwórka, pozamykajcie drzwi i okna, nikogo nie wpuszczajcie, bo przyjechali
Ruskie i mogą nas okraść !”. Tego dla mnie było za dużo. Rozpłakałam się,
nie czułam już smaku chleba, tylko słyszałam te wrogie słowa: „przyjechali
Ruskie, mogą nas okraść”. Dobiegłam do wagonu i szlochając wskoczyłam
do niego, rzucając na ziemię ten upragniony polski chleb. Rodzice przestraszeni
pytali: „Co się stało?” Nie mogli zrozumieć mojego zachowania, a ja nie mogłam
wydobyć głosu spośród łkań. Wciąż słyszałam te złowrogie słowa, nazywające
nas, Polaków, „ruskimi i złodziejami”. Już zaspokoiłam swoją ciekawość,
jak przywitają nas Polacy na polskiej ziemi - już wiedziałam.
Ten dzień był dla mnie koszmarem, zasnęłam, słysząc te pełne nienawiści
słowa. One często do mnie powracały i mimo upływu lat wciąż bardzo bolą.
Następnego dnia wyjechaliśmy.
Od tego czasu minęło 71 lat. Rany się zabliźniły, tylko w czasie powracających
wspomnień nadal odczuwam ból. Nie wywołuje już łez, tylko zdziwienie dlaczego tak było? Dlaczego jeszcze w latach 1947- 49 wielu ludzi nas nie
akceptowało, choć nie wszyscy. Odczułam to bardzo boleśnie, gdy w Lesznie
zostałam przyjęta do szkoły, w której nie było internatu i chodziłam od domu
do domu z adresami otrzymanymi w szkole. Gdy tylko odezwałam się swoim
kresowym, śpiewnym akcentem, drzwi z trzaskiem zamykano przede mną.
Ponad tydzień spałam siedząc przy stole na dworcu kolejowym, myjąc się
w śmierdzącej dworcowej ubikacji i na dworcu odrabiałam lekcje.
Gdy nie miałam już siły, byłam bliska załamania, spotkałam ludzi, mieszkańców
Leszna, którzy podali mi rękę, dali dach nad głową, bo nie przeszkadzało,
że jestem z Kresów. Dla nich byłam człowiekiem. Wspominam ich
z wdzięcznością i czułością. Niestety już nikt z tej rodziny nie żyje.
Po latach wszystko się zmieniło. Ludność się wymieszała. Nie ma miasta,
w którym mieszkają ludzie pochodzący z jednej miejscowości. W jednym domu,
w jednej rodzinie mieszanka, są np.: kresowiacy z obecnej Białorusi, Ukrainy,
Polesia, Poznania, Warszawy, nawet z Austrii. Kogel mogel. Nie ma już
podziałów na to, kto skąd pochodzi - ważne jest tylko to, czy jesteśmy uczciwi;
poza tym, powinniśmy pamiętać, że przede wszystkim wszyscy jesteśmy
Polakami.
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Pułkownik Romkrys

KRYSTYNA MARIA RING
(Warszawa)

III NAGRODA
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KRYSTYNA MARIA RING
Pułkownik Romkrys
Historia z lat pięćdziesiątych XX wieku, pośród jeszcze nie do końca
uprzątniętych zgliszczy zawieruchy wojennej - małe, bawiące się dzieci na
jednym z podwórek bielańskiej dzielnicy - i choć wiele czasu już upłynęło,
niektóre wydarzenia utkwiły w mojej pamięci, jakby to było wczoraj, to znaczy,
że nie jestem jeszcze taka stara, choć po sześćdziesiątce.
Nad stawami Brustmana, w budynku, który z czterech stron okalał czerwony
mur, z dużą bramą, mieszkało kilka rodzin; tu spędziliśmy nasze dzieciństwo,
lata młodzieńcze, wybieraliśmy zawód i dorastaliśmy. Nic w tym nie byłoby
dziwnego, gdyby nie fakt, który na lata utkwił w mojej pamięci.
- Zostaw natychmiast ten kij! Zrobisz komuś krzywdę. Taki zakończony ostro
patyk nic dobrego nie wróży.
- Mamusiu, nie raz bawiliśmy się z kolegami w żołnierzy. Nie chcemy ciągle
grać w „zośkę” albo rzucać kasztanami do dołków - odezwał się mój brat
Bolek.
- Wolałabym, żebyś uważał. Już wystarczy nam smutków, jakie nieśliśmy
na swoich barkach przez kilka lat. Nasza ziemia skrywa tajemnice, które
mogą być niebezpieczne i bolesne. Uważajcie na siebie.
- Jakie tajemnice? - krzyknęłam.
- Daj spokój Krysia, jesteś jeszcze za mała, nic nie zrozumiesz.
- Nieprawda, jestem już duża.
- Nie, kłóćcie się, pomóżcie mi w ogrodzie.
Wiedziałam, że mama bała się o każdy nasz krok poza bramę ogrodzenia,
szczególnie nie wolno było samemu przebywać nad rowami melioracyjnymi,
łączącymi dwa stawy.
Wieczorami światło paliło się u nielicznych sąsiadów, nikt też specjalnie nie
wychodził z domu.
Ludzie pamiętali jeszcze czas okrucieństwa dokonanego przez nieprzyjaciela
na mieszkańcach Wawrzyszewa, którzy w 1944 roku bronili Lotniska Bielany
oraz swojej wsi.
Czerwcowy, sobotni dzień 1956 roku na długo zapadł w mojej pamięci, choć
miałam dopiero sześć lat, wiedziałam, że nie zapomnę go do końca życia, jak i
wielu innych.
- Dzisiaj zajmiesz się pieleniem grządki pod ogórkami. Już pora, by zaczęły
pokazywać się owoce. Ja z tatą pójdę za bramę. Tam posadziliśmy ziemniaki
i też trzeba je okopać.
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- Mamuś, a będę mogła później pobawić się z przyjaciółmi, z podwórka.
Już ponad tydzień nie mamy czasu dla siebie.
- Dobrze, skoro tydzień to bardzo dużo - uśmiechnęła się mama - obiecaj,
że nie będziecie daleko odchodzić od domu. Wszędzie jest jeszcze
niebezpiecznie.
Przebrałam się w ubrania przeznaczone do prac ogrodniczych, założyłam za
duże o kilka rozmiarów kalosze mamy i wyszłam do ogrodu, słońce zaczęło już
na dobre przygrzewać, przykucnęłam i nawet nie wiem kiedy, podszedł do mnie
kolega Romek, on zawsze pomagał mi we wszystkich pracach domowych,
mieszkał w drugim, mniejszym, dwurodzinnym domku, był jedynakiem, nas
było czworo.
- Musimy szybko uporać się z tymi grządkami. Szkoda czasu. Przeznaczymy
go na zabawę. Przygotowałem dla ciebie karabin, podobny
do prawdziwego.
- Nie będę mogła się nim posługiwać. Mama boi się, że niechcący zrobimy
komuś krzywdę.
- Przecież to tylko wystrugany patyk. Nie ma nawet żadnych kul - zaśmiał się
kolega, chwilę jeszcze pogadał i wziął się za wychodzące z ziemi, spore liście
ogórków, starannie obsypując je dookoła ziemią.
- Na pomoc! - darłam się w niebogłosy.
Zbiegli się wszyscy sąsiedzi, jeden z nich delikatnie zdjął moją dłoń z jakiegoś
żelastwa, wziął mnie na ręce i wszyscy opuściliśmy miejsce ze znaleziskiem,
słyszałam urywane słowa dorosłych, musiały być ważne, bo na ich twarzach
widać było ogromne zakłopotanie.
- Niech ktoś biegnie do telefonu! - krzyczała sąsiadka.
Po ponad pół godzinie przyjechało kilku żołnierzy ze sprzętem, wszystkie
dzieci opuściły teren, ja bohaterka podwórka, z nosem przyklejonym do szyby
okna udawałam, że coś widzę. Oczywiście, że nic nie widziałam, ale trzeba było
udawać wobec innych dzieciaków. Płakałam.
- To, ty jesteś tą dzielną dziewczynką i masz na imię Krysia. Nie bój się,
zabezpieczyliśmy twoje trofeum. To pozostałość po granacie. Sprawdziliśmy
też dokładnie cały wasz ogród, możecie dalej uprawiać swoje smakołyki.
Rozpłakałam się ponownie.
- Dlaczego jeszcze płaczesz? - spytał żołnierz.
- Widzi pan jak teraz wyglądają nasze grządki. Tyle się napracowaliśmy.
- Mam dla ciebie nagrodę. To mała wojskowa menażka. Będzie przypominała
ci o twojej rozwadze. Możesz nosić w niej ciepłą herbatę na piesze
wycieczki.
- Ojej, bardzo dziękuję. Ale fajna. Wiedziałam, że żołnierze to dobrzy ludzie.
Mój tatuś też z wami pracuje.
- Tak, wiem. Niektórzy twoi sąsiedzi też z nami pracują.
- A nie było dla nich innej pracy?- zapytałam zdziwiona.
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- Dobrze, że w ogóle mają tę pracę.
- Chyba się wygłupiłam. Przepraszam.
- Jak, dorosnę sam zgłoszę się na ochotnika! - krzyczał podekscytowany
Romek - Będę tak jak pan dobrym żołnierzem! Czy to trudne zadanie?
- Każdy młody człowiek musi przejść szkołę wojskową. Ciebie też zabiorą.
- Muszę być pierwszy. Postanowione.
- Co, ci tak pilno? Za mały jesteś, by już o tym myśleć - stwierdziła jego
mama.
Długo rodzice nie mogli dojść do siebie, tata głaskał mamę po jej długich,
kruczych warkoczach.
- Marysiu, ta ziemia może mieć w sobie jeszcze niejedno takie znalezisko.
Zacięte walki z okupantem zostawiły ślad prawdy. Pamiętajcie, abyście
bardzo dokładnie przyglądali się każdemu przedmiotowi wystającemu
z ziemi i natychmiast zawiadamiali dorosłych - powiedział tata.
Miesiące upływały jeden za drugim, aż przyszedł czas na przygotowania
pójścia pierwszy raz do szkoły.
- Mamusiu tak bardzo już bym chciała siedzieć w pierwszej ławce.
- W ostatniej też można dobrze się uczyć. Oby tylko były podręczniki.
Jak się później okazało jako pilna uczennica, siedziałam na końcu klasy
w ostatniej ławce z bardzo rozrabiającym kolegą, mówiliśmy na niego
wiercipięta, nigdy nie usiedział na lekcji dłużej niż dwadzieścia minut, sam
wychodził z lekcji, a ja miałam go po prostu pilnować, by wszystko dokładnie
spisywał z tablicy.
- Wolałabym codziennie pielić grządki, niż z nim siedzieć - zwróciłam się do
naszej pani - chcę siedzieć z Romkiem. To mój przyjaciel.
- Skoro tak mówisz.
W jesienny, bardzo chłodny dzień, mama napaliła w piecu, siedzieliśmy
skuleni, brat Bolek coś czytał, małe dwie siostrzyczki już spały, gdy nagle
z oddali słychać przeraźliwy krzyk:
- Ludzie na pomoc! - ktoś walił do drzwi naszego domu - w rowie widać jakąś
skuloną postać.
- Prędko! - krzyczała sąsiadka, pani Helena - to może być mój mąż! Nie wrócił
jeszcze z pracy.
Często sąsiedzi skracali sobie drogę z przystanku z ulicy Wólczyńskiej idąc
wzdłuż rowu melioracyjnego łączącego dwa stawy, by dostać się do swojej
posesji, tak też było i tym razem, kiedy tata podbiegł bliżej, zobaczył sąsiada
drzemiącego, siedzącego na brzegu z nogami opuszczonymi do lodowatej
wody.
- Panie Wojtku, co to ma znaczyć. Niech pan natychmiast wstanie. Żona się
niepokoi! - krzyczał tata.
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- Czego chcecie. Przykryjcie mnie pierzyną. Spać mi się chce.
Kilku sąsiadów zaprowadziło pijanego w sztok pana Wojtka do domu
i dalej wieczór minął już bez niespodzianek.
Do szkoły mieszczącej się w starym budynku na Chomiczówce chodziliśmy
okrężną drogą - dzisiaj przy tej ulicy znajduje się E. Leclerc - aż do czasu, kiedy
Romek zaproponował, abyśmy skracali sobie drogę przez miejscowy cmentarz.
Co to oznaczało? Zyskalibyśmy codziennie około trzydziestu minut, a nasz czas
był bardzo cenny, tak też się stało.
Każdą wolną chwilę poświęcaliśmy na odwiedzanie mogił poległych żołnierzy
z 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, poległych w obronie Warszawy, grobów
żołnierzy z Powstania Warszawskiego i innych nieznanych nam osób, które
oddały życie w obronie naszej ojczyzny.
- Zobacz Krysia, wszystkie kwatery są ponumerowane, jak kartki w książce.
Są trochę zaniedbane. Skombinuję starą miotełkę i będziemy nią dokładnie
czyścić każdą płytę. Szczególnie te, które mają tylko dwie literki N N.
- Tylko, żeby rodzice nie dowiedzieli się, że skracamy sobie drogę. Nie chcę
martwić mamy, ona taka chora na serce.
- Co, wy tu robicie - słychać głos proboszcza parafii świętej Marii Magdaleny Krysia, czy mama wie, że często tu przychodzicie?
- To nasza tajemnica. Przychodzimy tu w wolnej chwili, by posprzątać groby
nieznanych żołnierzy. Mieliśmy kiedyś o tym powiedzieć - odezwał się
Romek.
- Pierwszy raz w mojej parafii coś takiego ma miejsce - ksiądz podszedł bliżej.
- Ich rodziny nie wiedzą, że oni tu leżą, inaczej nie nazwano by ich dwiema
literkami „N” - odpowiedziałam - ktoś musi to robić.
- Zaprowadzę was do domu. Dawno nie widziałem się z panią Marią, lubię jej
opowieści przy malinowej herbacie z miodem.
Oczywiście, że tata przeprowadził ze mną rozmowę.
- To bardzo ważne co robicie z Romkiem, ale gdyby coś wam się stało, nikt by
nie wiedział, gdzie jesteście.
- Oni nas pilnują, to nasi żołnierze.
- Niech wam będzie. A, ty jako mężczyzna pilnuj Krysi, dobrze mówię? - tata
zwrócił głowę w stronę proboszcza.
- Święte słowa, panie Zbigniewie.
Postanowiliśmy całą naszą podwórkową paczką pobawić się w chowanego,
wszyscy lubiliśmy tę grę, dobrze działała na wyobraźnię, można było wszędzie
się schować, nawet w komórce do przetrzymywania drewna na opał, oby tylko
osoba szukająca jak najdłużej nie mogła odnaleźć kryjówki, ja oczywiście co sił
w nogach pobiegłam wzdłuż naszego muru, w stronę drugiego stawu,
przykucnęłam w wysokiej, rosnącej nad brzegiem trawie, trochę nawet strach
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mnie obleciał, bo ten staw był najrzadziej odwiedzanym miejscem nawet przez
dorosłych, głęboki, bardzo zarośnięty, jakiś dziwny, tajemniczy.
- Krysia, gdzie jesteś? - słychać głos Janki, starszej o dwa lata koleżanki
z podwórka - wyjdź z ukrycia. Wszyscy poszli na obiad.
- Nic nie mów. Ja już nigdy w życiu tu nie przyjdę. Zobacz co wystaje spod
wody. Chcę do domu.
- O rety, to kawałek wojskowego munduru. Leć po tatę. Ja poczekam.
Sąsiad trzymał mocno tatę za jedną rękę.
- Co, to może być? Nie mogę ruszyć nawet o centymetr tego znaleziska.
Wszystko zaplątało się w szuwary. To nie wróży nic dobrego.
- Zamieńmy się miejscami. Jestem wyższy od ciebie. Na pewno mi się uda
pokonać tę moc, która trzyma kawał materiału, powiedział pan Józek.
Nikt się nie odzywał, sąsiad w skupieniu kręcił kijem w tę i z powrotem, jakby
zawracając falę.
- Zobaczcie, to tylko kawałek zielonego materiału. Z niego szyje się wojskowe
mundury.
- Hej, kolekcjonerka! - krzyknął brat - znajdź dla mnie dziewczynę.
- Nie pleć głupstw - odezwała się mama - sam wiesz ile tu można znaleźć
różnych rzeczy?
W duchu modliłam się, by już nigdy nie natknąć się na dziwne przedmioty,
ale każdy kolejny dzień odkrywał coś nowego, to tak jakby wskazówki zegara
cofały się do tyłu.
- Krysia, my nigdy nie zrezygnujemy z odwiedzania naszych poległych
nieznajomych - smutno spojrzał na mnie Romek i nagle podniósł coś z ziemi.
- Co, znalazłeś? Pokaż.
- Tyle, tu przechodzi ludzi, a ty na mnie czekałeś. Marzyłem, żeby mieć
polskiego orzełka. Troszkę trzeba cię oczyścić i będziesz piękny! - krzyczał
Romek.
- To, za twoje zdyscyplinowanie i upór. Za troskę o nieznane groby. Należało
ci się jak nikomu innemu. To wielka sprawa. Szanuj go - mama pogłaskała go
po głowie.
Jesteśmy na polanie za murem, słońce przygrzewa dość mocno, rozłożyliśmy
koc, Romek spojrzał w niebo i głosem dorosłego mężczyzny (przynajmniej starał
się taki głos z siebie wydobyć), powiedział:
- Krystyno, nadszedł czas, byś odebrała wszelkie honory za twoją
bezinteresowną pracę w służbie narodu. Mianuję cię na stopień
podpułkownika.
- A ty. Ty jesteś ode mnie silniejszy i wykonałeś większą pracę. Romek,
mianuję cię na stopień pułkownika.
Nie pamiętam jak długo trwaliśmy w milczeniu, ale chyba z godzinę, nagle
Romek krzyknął z całych sił:
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- Ludzie, tu mówi pułkownik RomKrys, podejdźcie nam pogratulować!!!
- To, nie ma sensu. Nikt cię nie słyszy. Szkoda strun głosowych.
Nagle zerwał się wiatr, chociaż pogoda była piękna, słoneczna.
- Dziękuję wietrze. Usłyszałeś mnie.
- Romek, to jakby gratulacje. Skąd przyszła ci do głowy taka nazwa.
- Po prostu, od naszych imion. A, że jestem mężczyzną, skrót mojego imienia
musi być pierwszy. No i stopień wojskowy wyższy.
- To, teraz zostało nam opracowanie wyglądu naszego symbolu. Trzeba
zastanowić się jakiego użyć materiału i jaki będzie jego kształt. Naszkicuj
w domu, tylko żeby na razie nikt nie zobaczył. Teraz idę, trzeba przysiąść
kant spodni. Jutro sprawdzian. Do zobaczenia.
Siedziałam nad projektem, nic praktycznie nie przychodziło mi do głowy,
bo jak ująć w jedną całość, to co sobie wymyśliliśmy.
- Co, tak długo siedzisz nad książkami? Może w czymś pomóc? - tata zajrzał
do pokoju.
- Nie dziękuję. Muszę wykonać rysunek. Dobranoc tatusiu.
Skoro świt usiadłam do rysunku, przede wszystkim do szkicu kształtu, czegoś
co przyśniło mi się nocą:
- To będzie trzy centymetrowy, niebieski kwiat chaber - mówiłam w myślach
do siebie - na jego lewym boku będzie widniał czerwony napis ROM,
a na prawym boku biały KRYS, całość przypominała będzie odznaczenie,
dokończę jak wrócę ze szkoły - postanowiłam.
Do żołnierzy szliśmy z gotowym odznaczeniem.
- Romek, co my im powiemy, przecież oni walczyli, a my? Nazwaliśmy siebie
pułkownikami.
- Nie mam pojęcia. Ale my naprawdę wykonujemy dobrą robotę.
Nikt nie wpadł na taki pomysł.
- Ale cisza. Nikogo dzisiaj nie ma na cmentarzu. Tylko my i Oni, obejrzałam się
dookoła.
- Po co, nam gapie. Po swojemu powiemy wszystkim żołnierzom
o odznaczeniu.
- Masz rację - odpowiedziałam.
Wyprostowany jak struna Romek stał patrząc w górę, kątem oka zobaczyłam
cieknące łzy po policzku małego żołnierza.
- Pokażcie, że jesteście z nas dumni. Niech zaszeleszczą liście drzew.
- Romek, ale masz moc. Kilkadziesiąt liści spadło na płyty grobów.
- Dziękuję. To nasza, a teraz i wasza tajemnica. Bądźcie naszymi opiekunami,
a szczególnie tej oto Krysi. Obiecuję, dochowam wierności w swoim
dziecięcym postanowieniu.
Mamy już po dziewięć lat, szykujemy się do pierwszej komunii świętej, jest
niedziela, idziemy z całymi rodzinami do kościoła parafialnego.
- Romek, myślisz o tym co ja.
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- Oczywiście. Tylko jak urwiemy się na chwilę, by pokazać żołnierzom,
jak pięknie wyglądamy?
Udało się, w ferworze składanych życzeń i rozmów dorosłych pobiegliśmy
do naszego miejsca, położyłam swój bukiecik z białych stokrotek na obelisku
zwieńczonym sylwetką orła.
- To dla was wszystkich, ode mnie i Romka.
Powrót do domu był ogromnym zaskoczeniem, zamiast reprymendy
od rodziców, dostaliśmy pochwałę.
- Przywitajcie małych bohaterów. Jesteśmy z was bardzo dumni. Od dwóch
lat wiedzieliśmy po co chodzicie na cmentarz. Dzisiaj przyszedł czas
na nagrody.
- Czy, wy nas podglądaliście? - podeszłam do taty.
- Nie trzeba było, zawsze któryś z sąsiadów was widział. I tak rozchodziła się
nowina.
Dostaliśmy książki, ja „Awantura o Basię” Kornela Makuszyńskiego, a Romek
„Konika Garbuska”.
Po kilku dniach dowiedzieliśmy się od podwórkowej koleżanki,
że na te nagrody składali się wszyscy dorośli sąsiedzi, tylko trzymali
to w tajemnicy.
Wieczorami siadaliśmy na ławkach koło naszego domu i każdy, po kolei,
czytał kilkanaście zdań w książce, maluchom też pozwalaliśmy słuchać historię
o Basi.
Dzień 1 maja 1961 roku, czwarta klasa, mamy pierwsze naście lat, idziemy na
pochód, jak tysiące ludzi, którzy przybyli nawet z innych miast. Stoimy tworząc
szpaler przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, wspólnie idą obok siebie
wszyscy ludzie pracy, to ich wielkie święto.
Pierwsza nadeszła orkiestra wojskowa, a za nią, ramię w ramię, szli młodzi
żołnierze, Romek tak głośno krzyczał wiwatując na ich cześć, że wieczorem
w ogóle nie było go już słychać, wydawał tylko jakieś dźwięki, ale na pewno nie
był to jego czysty głos.
- Jak pójdę do wojska - powiedział po odzyskaniu głosu, - też tak będę
maszerował jak ci wszyscy żołnierze z różnych formacji. A może wystawię
głowę z czołgu. Będę bombardierem.
- No, nie wiem. Czuję, że chciałbyś służyć w każdej formacji, Romek
tak się nie da.
Byliśmy zawsze razem, na dobre i złe, w pogodę i niepogodę, jako dzieci
i dorastająca młodzież - ja i Romek - spokojny, układny i zawsze zamyślony;
to że poświęcał mi tyle czasu, to cud, żadne z jego rodziców nie spodziewało
się, że tak ogromny będzie miał kontakt ze mną, nawet wtedy, kiedy pierwszy
raz wyjeżdżał na wymarzone kolonie przybiegł do naszego domu, przytulił się
do mnie i szepnął do ucha:
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- Nie zapomnij o naszych żołnierzach. Jak wrócę opowiesz mi jak sobie
poradziłaś. Po co ja tam jadę? Jestem strasznie na siebie zły.
- Nie martw się. Poproszę brata, by mi towarzyszył. Nigdy niczego mi nie
odmówił. Ma już piętnaście lat i tylko patrzeć, jak szybko zabiorą go do
wojska. Jedź. Dam radę. Uważaj na siebie wokół jeszcze miliony
niespodzianek.
Romka nie było trzy tygodnie, a to już była dla mnie wieczność, zdążył nawet
przysłać kartę pocztową i list, krótki z pozdrowieniami, ale szczery.
- Nigdy więcej. Obiecuję. Romek.
Po kilku dniach, po powrocie Romka z kolonii, nadszedł na nasz domowy
adres list od emerytowanego harcerza, choć nikt go nie znał, jego słowa były
bardzo cenne:
„Młodym, nieznajomym, a jak wartościowym ludziom, za poświęcenie czasu,
by w zapomnienie nie poszły groby żołnierzy, którzy zginęli od kul
nieprzyjaciela, przesyłam tę narysowaną lilijkę z gwiazdkami, niech wasz
szczytny cel będzie wzorem do naśladowania”
- Romek, musimy mu odpisać i podziękować. Jaki szlachetny człowiek.
- Nie zostawił na odwrocie adresu - odezwał się kolega.
Czas dziecięcych lat szybko zleciał, zaczęliśmy oglądać się za nowymi
znajomościami.
- Nigdy bym nie pomyślał, że tak szybko dorosnę. Popatrz, jak dziewczyny
za mną strzelają swoimi pięknymi oczyma. Niedługo przeprowadzamy się
do nowych bloków. Jak ja poradzę sobie bez mojej połowy pułkownika. Taki
kumpel to skarb. Nie ważne chłopak, czy dziewczyna.
- Ale, zrzędzisz. Wszystkich nas stąd wyrzucają, potrzebny im taki ładny
teren. Nie martw się, będziemy w kontakcie. Niedługo idziesz w kamasze,
jak mówią dorośli. Jak tylko wrócisz zastanowimy się co dalej.
- Łatwo, ci mówić.
Sąsiedzi starali się ukrywać łzy. „Wysiedlenie” brzmiał wyrok.
- Nic, nigdy już, nie będzie tak prawdziwie - powiedział Romek - ustalmy
dzisiaj dni, by spotykać się w naszym miejscu. Niech to będzie pierwsza
sobota miesiąca. Godzina dwunasta w południe. Pod obeliskiem.
Zapamiętasz?
- Co mam nie zapamiętać? Przecież nie jestem jeszcze zdziwaczałą emerytką.
Tak też było, spotykaliśmy się jeszcze kilka lat, siadaliśmy na ławce,
by porozmawiać o życiu.
Z Romkiem działo się coś dziwnego, coraz bardziej podupadał na zdrowiu,
lecz nigdy o tym nie mówił, aż pewnej soboty nie przyszedł na spotkanie,
wiedziałam, że odszedł.
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- Dlaczego, nie pożegnałeś się? Tak nie robi się przyjaciołom.
Podeszłam sama do obelisku i prawie bezgłośnie wyszeptałam:
- Przyjmijcie Romka do swojego szeregu, jak brata.
Zapaliłam światło.
Dzisiaj nasz dawny Cmentarz w wojskowej części, prawie niczym nie
przypomina dawnego, historycznego miejsca.
Co powiedziałby Romek widząc zniszczone, dawne alejki z grobami żołnierzy?
Co stało się z dawną, głuchą ciszą, która zapisana na wieki była tylko dla tych,
co oddali za nas krew, a światła paliły się tylko dla nich, a nie ludzi
wyglądających z okien pobliskiego blokowiska?
- Romek, przepraszam. Teraz takie czasy. Nogi żołnierza i cywila różnią się
tylko butami.
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Nieszczęśliwie – szczęśliwa przygoda

Leonard Jaworski
(Szczecinek)

III NAGRODA
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Leonard Jaworski
Nieszczęśliwie – szczęśliwa przygoda
Każdego roku wigilijna, pierwsza gwiazdka ogłasza w naszym domu przyjście
Mesjasza. Wiara, dopełniona tradycją, zakwita wówczas bożonarodzeniowym
drzewkiem. Wtedy właśnie wypełnia nas wspomnieniowa tęsknota, która
miesza się nam z cierpką refleksją o odchodzeniu. Wigilijna nostalgia mobilizuje
do rozmyślania o tych, co odeszli. Coraz mniej nas przy wigilijnym stole,
przybywa wolnych miejsc i pustych talerzy. Po powrocie z Pasterki wyciągniemy
pudełko ze starymi fotografiami, zasiedzimy do stołu, przekazując sobie zdjęcia
z rąk do rąk, wspominamy tych, co dokonali żywota:
- Patrzcie, na tym zdjęciu babcia i dziadek obok swego domku w Mokrsku.
- A tutaj młoda jeszcze prababcia Zosia na odpuście w Pątnowie.
Dla najmłodszych to już tylko historia. Jedynie ja pamiętam z jak wielkim
sentymentem moi rodzice wspominali swoją rodzinną wieś i pobliską okolicę,
którą z konieczności musieli opuścić po wojnie. Mawiali często: „U nas w domu
był dużo lepszy klimat niż tu, na zachodzie”. Albo też: „Takich dorodnych wiśni
jak były u nas w domu, nie ma chyba nigdzie na świecie”.
Zwrot: „u nas w domu”, oznaczał, że było to, w tamtym odległym czasie
i ówczesnym wieluńskim powiecie.
Rodzice po wojnie wyemigrowali na ziemie odzyskane. Chociaż urodziłem się
tam, gdzie moi przodkowie, to jednak od wczesnego dzieciństwa przyszło mi żyć
na Pomorzu. Tutaj dorastałem, ukończyłem szkołę podstawową i technikum
mechanizacji rolnictwa, następnie podjąłem pracę w „Agromie” - firmie
handlującej maszynami i ciągnikami rolniczymi. W latach sześćdziesiątych
minionego wieku nasze przedsiębiorstwo zawierało wiele transakcji handlowych
sprzedając importowane ze Związku Radzieckiego traktory i urządzenia
mechaniczne do produkcji rolnej.
Pewnego dnia wezwał mnie dyrektor i oświadczył, że zostałem wyznaczony
na tygodniowe szkolenie dystrybutorów radzieckich maszyn i urządzeń.
W kadrach pobrałem druk delegacji i pojechałem do Przemyśla. Na miejscu
zastałem dużą grupę osób z całej Polski. Rozlokowano kursantów w przemyskich
hotelach i schroniskach turystycznych, posiłki jedliśmy przeważnie w lokalnych
barach i restauracjach. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy
tamtejszego POM-u. Na zakładowym placu zgromadzono przeróżne maszyny
rolnicze oraz ciągniki kołowe i gąsienicowe. Ukraińscy inżynierowie dwoili się
i troili, żeby dobrze zaznajomić nas z zagadnieniami technicznymi, a także
uprawnieniami gwarancyjnymi sprzętu rolniczego wyprodukowanego w Związku
Radzieckim. Wykładowcy łamaną polszczyzną i po rosyjsku objaśniali nam
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wszystko bardzo precyzyjne. Po zajęciach zwiedzałem miasto, miejscowe zabytki
zrobiły na mnie duże wrażenie. Mieszkańcy Przemyśla wydawali mi się miłymi,
sympatycznymi ludźmi, podobało mi się to, że mówią z takim, jakby lwowskim
akcentem. Niespodzianie nadszedł dzień, który odmienił moje życie.
Najważniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz, one przyjdą same i to w najmniej
oczekiwanym momencie.
Było słoneczne popołudnie, po zajęciach poszedłem na obiad do pobliskiej
restauracji. Zjadłem posiłek, potem wszedłem do toalety, a tam trzech osiłków
dusiło jakiegoś przestraszonego młodzieńca.
Od najmłodszych lat rodzice wpajali mi zasadę, która głosiła, że nie mogę być
obojętny na krzywdę innych, zawsze powinienem bronić słabszych i stawać po
stronie ciemiężonych i krzywdzonych. Mogłem popatrzeć w drugą stronę, udać,
że nic się nie dzieje lub zareagować. Wybrałem tą drugą możliwość. Nigdy nie
miałem w sobie ducha nieustraszonego poszukiwacza przygód, czy zawadiaki,
ale w tamtej chwili wydawało mi się, że nie mam wyboru. Energicznie
i brutalnie odepchnąłem całą trójkę agresorów od młodzieńca. Wszyscy
momentalnie znaleźli się na posadzce, wstając z podłogi przyglądali mi się
uważnie, w ich oczach widziałem ogromne zdziwienie. Młody człowiek
skorzystał z okazji i natychmiast ulotnił się. Napastnicy byli tak bardzo
zaskoczeni całą sytuacją, że i ja bez przeszkód wszedłem na salę restauracyjną.
Pragnąłem ochłonąć po tym drobnym incydencie, zamówiłem herbatę, 100
gram wódki i jakieś ciastko tortowe. Wkrótce agresorzy pojawili się koło mego
stolika, zapowiedzieli zemstę. Kelnerka życzliwie ostrzegła mnie, abym nie
szukał zwady z tymi typkami, bo to więcej niż chuligani, to bandyci.
Spacerowym krokiem szedłem do swego hoteliku, wokoło było sporo
przechodniów. Niebawem z daleka dojrzałem dwóch, z trójki moich nowych
wrogów. Byłem zdeterminowany, wiedziałem, że bez bijatyki się nie obejdzie.
Moje ręce samoczynnie zacisnęły się w pieści. Dwóch byczków zaszło mi drogę,
jeden z nich wycedził przez zaciśnięte zęby - „z nami nie ma żartów”.
Czekałem na atak. Przyglądałem się im bardzo uważnie, zerkając, czy nie mają
noży, bądź kastetów. Niespodziewanie otrzymałem silne uderzenie w tył głowy
twardym przedmiotem. Upadłem i straciłem przytomność. Napastnicy kopali
mnie po całym ciele nie oszczędzając mojej głowy, ból przywrócił mi
przytomność. Wkrótce ponownie straciłem świadomość. Kiedy po raz kolejny ją
odzyskałem, to usłyszałem kobiecy krzyk: „Bandyci, chcą tu zabić człowieka!
Zgnijecie w więzieniu łobuzy!”.
Otworzyłem oczy i na tle niebieskiego nieba zobaczyłem twarz pięknej
kobiety - anioła. Miała długie, jasnorude włosy, stała nade mną z dużym
pogrzebowym wieńcem w rękach. Do dziś pamiętam jej oczy, był to wzrok
kobiety z innego świata. Przez chwilę myślałem, że jestem w niebie i oto anioł,
z wieńcem, wita mnie w bramie do Raju. Z największym trudem, z pomocą
37 | S t r o n a
Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2016

mojej wybawicielki stanąłem na nogach, czułem, że cały jestem zlany potem.
Jednak to nie był pot tylko krew zalewała mi twarz, płynęła za kołnierz koszuli,
w ustach też miałem pełno krwi. Byłem zamroczony, bolały mnie bardzo zęby.
Okazało się potem, że to, miejsca po trzech straconych zębach tak mocno
dawały o sobie znać. Tymczasem moja wybawicielka zajmowała się mną jak
mogła. Zmoczyła swoją chusteczkę i usiłowała nią wycierać moją zakrwawią
twarz. Nie biadoliła, wspierała mnie i pocieszała. Zauważyłem, że przechodnie
omijali nas szerokim łukiem. Niespodzianie terenowym „gazikiem” przyjechała
milicja. Energiczny pan sierżant zasalutował i zapytał co się stało. Nie bardzo
mogłem otworzyć usta, ale mój anioł stróż opowiedział o wszystkim. Sierżant
zadecydował, że oboje z nim jedziemy na posterunek milicji. Jedynym jego
zmartwieniem było to, że mogę mu zakrwawić siedzenia, w jego rozklekotanym
„gaziku”.
Na komendzie obmyłem się w zimnej wodzie i wytarłem własną zakrwawianą
koszulą. Posterunkowy podjął urzędowe czynności - od podania nam obojgu
baloników na test trzeźwości. Mój balonik zabarwił się, co wskazywało,
że jestem nietrzeźwy, moja opiekunka - świadek pobicia - okazała się trzeźwa.
Portem pojawił się kolejny problem, nie miałem dokumentów, bo napastnicy
zabrali mi nie tylko zegarek, ale także portfel z dokumentami i pieniędzmi.
Milicjant bardzo powoli spisywał moje dane, które z powodu spuchniętych warg
podawałem z największym wysiłkiem. Gliniarz dzwonił też na komendę milicji
do mego miasta, pytał, czy ktoś taki tam mieszka i jaką ma opinię. Sporządzenie
protokołu zajęło stróżowi prawa ponad dwie godziny, moja wybawicielka w tym
czasie czekała pod drzwiami.
Kiedy wyszedłem z pokoju przesłuchań, to ją tam poproszono. Postanowiłem
poczekać na kobietę, która uratowała mi życie, chciałem jej za wszystko
podziękować. Niespokojne myśli kołatały się w mojej obolałej głowie. Jestem tu
ponad 700 kilometrów od domu, nie mam dokumentów i pieniędzy. Co prawda
mój dowód osobisty leżał w hotelowej recepcji, ale pieniędzy na bilet do domu
nie mam. Kiedy moja obrończyni wreszcie się pojawiła, to prawie się
rozpłakałem. Ze łzami w oczach podziękowałem jej za wszystko. Wspominałem
przy okazji o tym, że nie mam ani grosza. Mój anioł stróż uśmiechnął się do
mnie, podał mi dłoń i powiedział:
- Na imię mi Grażyna. Szłam na pogrzeb sąsiadki, kiedy zobaczyłam, jak tamte
bestie pana masakrują. Przechodnie udawali, że niczego nie widzą, ktoś
musiał zareagować. Obojętność to choroba, która trawi nasze społeczeństwo.
Ludzie martwią się tylko o siebie, kłopoty innych ich nie obchodzą…
- po chwili mówiła dalej - niestety, już jest po tym pogrzebie, wieniec złożę
później, teraz pójdźmy do znajomej aptekarki, gdzie opatrzę panu rany.
Przez dłuższy czas szliśmy w milczeniu do odległej apteki. Zdążyłem,
co prawda powiedzieć, co robię w tym mieście i to, że napastnicy zabrali mi
pieniądze, których potrzebuję na jedzenie i bilet kolejowy.
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W „zaprzyjaźnionej” aptece wpuszczono nas na zaplecze, gdzie umyłem się,
potem pani Grażyna bardzo sprawnie zdezynfekowała moje rany i założyła
plastry i bandaże. Poczekaliśmy dłuższą chwilę i przyszła pani w białym fartuchu
i zrobiła mi zastrzyk, dała tabletki przeciwbólowe, stwierdziła,
że prawdopodobnie nie mam połamanych kości ani wstrząśnienia mózgu.
W tym czasie napięcie i zdenerwowanie powoli ustępowało, a w ich miejsce
pojawiło się osłabienie, ledwo trzymałem się na nogach. Pani Grażyna
telefonicznie zamówiła taksówkę i odwiozła mnie do hotelu. Przy pożegnaniu,
opiekunka wręczyła mi papierowy zwitek. W hotelu rozwinąłem papier,
znalazłem tam banknot pięćsetzłotowy i adres mojej filantropki.
Do końca życia nie zapomnę chwili naszego pierwszego spotkania, było w tym
coś majestatycznie pięknego.
W jednej chwili doświadczyłem niespotykanie brutalnej agresji, a zaraz
potem, jakby na osłodę, spłynęło na mnie dobro w najszlachetniejszej formie.
Przygoda ta okazała się bolesnym doświadczeniem, ale nie zapamiętałem jej źle,
a wręcz przeciwnie. W mojej pamięci zapisała się ona pod hasłem – spotkanie
z aniołem.
Następnego dnia posiniaczony, spuchnięty i obolały poszedłem na szkolenie,
marzyłem, o tym by stać się niewidzialnym. Usiadłem gdzieś z boku, z pochyloną
głową. Ale bystre oczy naszego ukraińskiego wykładowcy dostrzegły mnie.
Zapytał on z politowaniem:
- Pan, a tiebia kto tak pocarapał?
Nie bardzo chciałem tłumaczyć się ze swojego wyglądu.
Wracałem pociągiem do domu. W Poznaniu miałem przesiadkę na pociąg
do Szczecinka, musiałem czekać ponad dwie godziny. Cieszyłem się, że w tłumie
obcych ludzi jestem anonimowy i nikt nie zwraca uwagi na moje sińce. Jednak
pomyliłem się. Nagle usłyszałem swoje nazwisko, ktoś położył rękę na moim
ramieniu. Poznałem go, to był nasz zakładowy lekarz, pan Karol Bławatek.
Razem znaleźliśmy wolną ławeczkę w dworcowej poczekalni, pan doktor był
ciekawy powodu moich rozlicznych kontuzji.
Lekarz wyjeżdżał na urlop do Wrocławia, do naszej zakładowej przychodni
miał wrócić dopiero za trzy tygodnie. Był on tak miły, że wypisał mi kilka recept,
dał skierowanie na prześwietlanie (miał przy sobie druki recept i pieczątkę).
Rodzice załamali się, kiedy mnie ujrzeli. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem,
to było odesłanie pani Grażynie 500 złotych. Po kilku dniach kupiłem
w Peweksie kawę, kilka czekolad i paczkę śliwek w czekoladzie, i to także
wysłałem dla litościwej pani - żeby nabyć te słodycze i kawę w sklepie
dewizowym, musiałem wcześniej kupić od cinkciarzy kilka dolarów.
Szybko wracałem do zdrowia, jednakże wkrótce zapadłem na chorobę, która
nazwa się miłością. Obiekt mojego uczucia widziałem tylko raz w życiu
i to w bardzo niesprzyjających okolicznościach. Już wtedy byłem pewien,
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że to sam Bóg postawił Grażynkę na drodze mojego życia. Pisywaliśmy do siebie
coraz dłuższe listy, niekiedy tworzyłem je całymi nocami. Każdego dnia
otrzymywałem i wysłałem list. Do dziś pamiętam, że w jednym z litów
zamieściłem cytat z Biblii, z księgi „Pieśń nad pieśniami”, z 7 rozdziału, wersety
7-9:
„(…) O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna,
umiłowana, pełna rozkoszy!
Postać twoja wysmukła jak palma,
a piersi twe jak grona winne.
Rzekłem: wespnę się na palmę,
pochwycę gałązki jej owocem brzemienne.
Tak! Piersi twe niech [mi] będą jako grona winne”
a tchnienie twe jak zapach jabłek (….)”
„Biblia Tysiąclecia”
Cytowałem w całości lub we fragmentach wiersze polskich i zagranicznych
poetów. Nieudolnie usiłowałem tworzyć własne wiersze dla mojej ukochanej.
Pamiętam, że w jednym z listów posłużyłem się urywkiem wiersza
Broniewskiego:
„(…) Kochałbym cię, psiakrew, cholera!
gdyby nie ta niepewność,
gdyby nie to, że serce zżera,
złość, tęsknota i rzewność.
Byłbym wierny jak ten pies Burek (…)”
Oboje odkrywaliśmy w sobie nowe, nieznane wcześniej emocje. Powoli
okazywało się, że jesteśmy do siebie bardzo podobni. Pisaliśmy w listach o tym,
że ludzie znają zasady dobrego wychowania i zachowania. Dekalog, Biblia,
Konstytucja, Katechizm, Statut Czerwonego Krzyża, Kodeks Karny i wiele
regulaminów, nakazów i zakazów, ustanowione zasady współżycia między
ludźmi. W bardzo wielu książkach i filmach możemy poznać dobrych, a nawet
bohaterskich ludzi, ale czy chcemy ich naśladować?
Odwagi i przyzwoitości uczymy się sami, samotnie, rzadko przy pomocy
innych. Jeżeli człowiek sam nie dokona wyboru wartości, które zechce
wyznawać, to nikt inny go w tym nie zastąpi.
Przecież nasze reakcje i postępowanie zależą wyłącznie od nas samych.
Rzadko trzeba narażać się na niebezpieczeństwo, żeby komuś pomóc, wesprzeć
bliźniego w potrzebie. Bardzo często wystarczy ciepły uśmiech, podarowanie
nieznajomej osobie odrobinę życzliwości, szczerej uwagi, czy też dać biednemu
przysłowiową złotówkę.
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Przechodzimy czasami obojętnie obok siedzącego na ławce w parku
staruszka, znudzonego samotnością, przygaszonego słabościami. Widzimy,
że pragnie on porozmawiać z nami, wyżalić się, udajmy jednak, że ta sytuacja
nas nie dotyczy, przyśpieszamy kroku i odwracamy wzrok.
Dosyć często spotyka się niepełnoletnich, znudzonych rozrabiaków, stojących,
gdzieś w zaułku ulicy z puszkami piwa i papierosami w dłoniach. Słyszymy jak
bluźnią, jak złorzeczą przechodniom, jak bez najmniejszych skrupułów obrażają
bliźnich i opluwają okolicę. Co robimy w takiej sytuacji?
Myślimy: „przecież to nie mój ojciec, nie moje dzieci”. Gdyby chodziło o naszych
najbliższych, to wiedzielibyśmy jak postąpić, znalazła by się odwaga
i determinacja.
A czy narkoman, bądź alkoholik może bez naszej reakcji umierać
na chodniku? Wielu uważa, że sam sobie wybrał taki los, to teraz ma, czego
chciał.
Codzienne używamy bardzo wielu niepotrzebnych słów, uwielbiamy
komentować, oceniać, osądzać i doradzać, słowa przecież nic nie kosztują.
Lubimy dużo gadać tam, gdzie potrzebne są czyny. Uważamy, że od
przywracania porządku jest policjant, od wychowania ksiądz i nauczyciel, od
wymądrzania się na każdy temat jesteśmy my - anonimowi współobywatele.
Gdy w jednym z listów zapytałem Grażynkę, czy nie bała się ratować mnie,
przeciwstawiając się trójce agresorów, odpowiedziała mi mniej więcej tak:
„Urodziłam się 24 lat temu daleko od miasta, w którym teraz mieszkam.
Moi rodzice, a także środowisko, w którym żyłam, moje miasto, miały
ogromny wpływ na ukształtowanie mojej osobowości, mego charakteru.
Od najmłodszych lat życia, wzorem do naśladowania stali się dla mnie
rodzice, to oni nauczyli mnie, jak się zachowywać w życiu, jak żyć żeby, nikogo
nie skrzywdzić, a pomóc jak największej ilości osobom. Urodziłam się
w Wieluniu, tam wzrastałam, tam nauczyłam się kochać i szanować ludzi,
zawsze być gotową do pomagania i pocieszania”.
Kiedy przeczytałem te słowa, to niemal oszalałem ze szczęścia. Rodzice
podzielali moją radość. Spotkałem osobę z okolic, z których wywodzi się moja
rodzina. Roztańczyły się moje myśli. Pomyślałem, że nic nie dzieje się w życiu
przypadkowo. Każda napotkana osoba, każda podjęta lub niepodjęta decyzja
może mieć dobre albo złe konsekwencje.
Życie jest pełne przeciwności i przykrych niespodzianek, ale zdarzają się
w nim również miłe zaskoczenia, jakby na osłodę wcześniejszych goryczy
i cierpień.
W młodzieńczych marzeniach oczekujemy zazwyczaj pięknej księżniczki bądź
dzielnego księcia, którzy swoim majestatem, urodą i bogactwem obdarzą nas
szczęściem na całe życie. Naprawdę jednak pragniemy kogoś, dla kogo miłość,
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uczciwość i wierność stają się podstawowymi życiowymi wartościami.
Ślub wzięliśmy po półtora roku znajomości. Nasze małżeńskie szczęście
wypełniamy obopólną miłością i szacunkiem do ludzi wokół nas.
Minęło już niemal pół wieku od dnia, kiedy zdecydowaliśmy, aby połączyć
nasze życiowe drogi. Każdy człowiek, świadomie bądź podświadomie, marzy
o byciu kochanym. Może nie każdy chce się do tego przyznać.
Ludzie samotni marzą o uwolnieniu się od swojej samotności. Oczekują
bliskiej relacji z tym, kogo pokochali, aby móc otoczyć go opieką i czułością.
Chcemy przy współudziale drugiej osoby ukazać swoje najlepsze talenty
i możliwości.
Nasze wspólne marzenia zweryfikowało szczęśliwe pożycie małżeńskie.
Dziewczyna, która kiedyś, tak jak biblijny Samarytanin, zaopiekowała się mną
na ulicy, teraz każdego dnia zadziwia mnie swoją mądrością, pracowitością,
uczciwością i poczuciem humoru. Moje szczęście spotkało mnie na ulicy
w Przemyślu i zostało ze mną na całe życie. Niech Bogu będą za to dzięki!
W naszym wspólnym, długim i szczęśliwym życiu nie zawsze było dostatnio
i wesoło, ale zawsze mogliśmy liczyć na siebie. Czas nie zmienił naszych
priorytetów, wartości - ciągle pozostajemy radosnymi romantykami. Ten
obopólny romantyzm był i jest wynikiem wielkiej wrażliwości naszych serc.
Posiadamy twarde życiowe zasady z surowymi regułami, dlatego nie mamy
łatwego życia. Nasze dogmaty ograniczają nas w wielu dziedzinach, a w wielu
innych nakładają na nas większe obowiązki, obarczają nas odpowiedzialnością,
którą staramy się udźwignąć.
Owocem naszego udanego związku jest troje cudownych dzieci i pięcioro
najcudowniejszych wnucząt. Teraz jest ten oto czas, gdy oboje przygotowujemy
się do roli pradziadków.

42 | S t r o n a
Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2016

Ja z tego zrobię miłość…

DANUTA URBAŃSKA
(Warszawa)

WYRÓŻNIENIE
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DANUTA URBAŃSKA
Ja z tego zrobię miłość…
Nawet nie zauważyłam, kiedy stanęłam przed bramą szkoły.
Słońce, jak gigantyczny reflektor, oświetlało dziedziniec.
Jak wtedy…
Tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty dziewiąty.
Dwadzieścia cztery lata po wojnie. Urosło jedno pokolenie. My.
Występujemy w montażu słowno-muzycznym, proteście przeciwko wojnie.
Bo my mamy też swoją wojnę. Daleką wprawdzie i egzotyczną, ale to nasi
rówieśnicy walczą i giną.
Smukłe palce Romana trącają struny gitary, Tomek zastyga nad perkusją.
Czarne włosy Anki odcinają się od bieli bluzki. Ja, Teresa, najdrobniejsza,
ale o silnym głosie – recytuję z przejęciem.
My, domorośli aktorzy z prowincjonalnego, nadmorskiego miasteczka.
Tomek genialnie imituje nalot bombowców. Anka załamuje ręce jak zawodowa
płaczka.
My, młodzi Polacy, nie chcemy by bomby zabijały skośnookie dzieci...
Ręce precz od Wietnamu!
Tylko, że to tak daleko.
I tak naprawdę bardziej niż odległa wojna, obchodzą mnie szare oczy
chłopaka, stojącego z boku. Wpatruje się we mnie z nieśmiałym uśmiechem.
Znam go z widzenia. Tutaj wszyscy się znają ...
Była tak zdenerwowana, że aż zielona. Myślała nawet, by zrezygnować.
Godzinę wcześniej wpadła niespodziewanie do Baśki, która mieszkała niedaleko
Rynku. Plotła trzy po trzy, rzucając ciągle spojrzenia do lustra i na zegar.
Z wybiciem 16-ej wybiegła prawie bez pożegnania. Na miękkich nogach szła
w kierunku Rynku. Z daleka dostrzegła smukłą, wysoką postać pod apteką.
Jednak! Teraz poczuła przypływ szaleńczej odwagi. Uśmiechnęła się miło,
zadzierając głowę:
- Chyba jesteśmy umówieni?
Odpowiedział na jej uśmiech i poczuła ulgę.
- Tak jakby.
- Proponuję spacer. Do parku.
W milczeniu skinął głową. Gdy szła obok czuła, że jest on jeszcze bardziej
spięty niż ona. I to dodało jej pewności siebie. Zaczęła nawijać na wdechu:
- Pewnie znasz historię miasta z grubsza? Lubię sobie wyobrażać, że po tym
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parku spacerowała Urszula Przebendowska. W zwiewnych szatach,
z parasolką. Zamyślona, bardzo smutna i nieszczęśliwa w małżeństwie...
Popatrzył na nią z zaciekawieniem:
- Dlaczego nieszczęśliwa?
- Bo nieszczęście jest atrakcyjniejsze niż małżeńska nuda - oświadczyła
zdecydowanie - A zresztą, dobrze, niech będzie szczęśliwa!
Zatrzymali się przy domku łabędzi
-Tę legendę też znasz naturalnie?
- Coś tam słyszałem, ale możesz powiedzieć swoją wersję - uśmiechnął się.
Wzruszyła ramionami:
- Innym razem.
Co tak naprawdę o nim wiedziałam? Wiedziałam, jak się nazywa, że jest rok
ode mnie starszy, chodzi do technikum. Wysoki blondyn, bardzo zdolny,
olimpijczyk. Ma siostrę, Elę, z którą przez jakiś czas chodziłam do szkoły.
Nad wiek poważny. Nikt go nigdy nie widział z dziewczyną.
Szli milcząc w stronę szemudzkiej szosy. Gdy przeszli na drugą stronę,
zaproponowała:
- Pójdziemy przez las?
Skinął głową. Szli skrajem, ponad cmentarzem, a ona plotła
- O, cmentarz to jest dopiero źródło inspiracji! Od zmarłych samobójców,
bohaterów do zjaw, snujących się o zmierzchu…
- Masz fantazję - zauważył.
- Bo ja jestem humanistką do szpiku kości - zajrzała mu w oczy - Ty, bez urazy,
jesteś młotek! No, liczysz te swoje słupki…
- Rzeczywiście - uśmiechnął się szeroko.
Doszli do podnóża i bez słowa wspięli się na górę. Opowiadała teraz
o polanie, harcerstwie, ogniskach. Na skraju polany czekała ławka. Gdy usiedli
zamilkła nagle, a on spojrzał zdezorientowany.
- Gadam tak trzy po trzy, bo jestem zdenerwowana - przyznała się nagle.
- Dlaczego jesteś zdenerwowana?
Spojrzała przeciągle.
- Właśnie?
Zamilkła nagle, a on patrzył zaniepokojony. Nagle uśmiechnął się i czule
powiedział:
- Coś się stało, Skrzacie?
- Skrzacie? Jak fajnie!
Wyciągnął rękę i dotknął jej policzka. Bała się poruszyć. On zaś przysunął się
i leciutko musnął wargami jej usta.
- Mmm - szepnęła z rozkoszą - Jeszcze.
Siedzą chwilę, oboje przejęci. Potem on nieśmiało zapytał:
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- Tak zamilkłaś?
- Bo cały czas gadam. Teraz twoja kolej.
- Co mogę powiedzieć. Ja nudny jestem, młotek?
- Na pewno nie nudny - zaoponowała.
- Wiesz, niedługo matura, potem studia. Nie umawiam się z nikim.
Postanowiłem te sprawy odłożyć na potem. Poczuła, jak osuwa się w mrok.
A więc to koniec, dostanie odprawę. Na co zresztą liczyła? Żeby tylko zachować
twarz, nie rozpłakać się, nie błagać.
- Rozumiem - rzekła obojętnie. Potem rozejrzała się wokół
- Późno już, zaraz będzie ciemno, idziemy?
Po przedstawieniu nagle znalazłam się obok niego. Z tupetem natarłam:
- Ty jesteś bratem Eli B.?
Potwierdził, a ja z entuzjazmem:
- Wiedziałam! Jesteś do niej podobny. Te same oczy, uśmiech.
Chwilę kręcił głową i spytał:
- A skąd znasz Elę?
- Chodziłyśmy razem do trójki
- Ja też tam chodziłem
- Tak? Nie zauważyłam ciebie
- Ja ciebie też nie - uśmiechnął się.
Schodzili po schodach trzymając się za ręce. Zagląda jej w oczy:
- Nie masz do mnie żalu?
- No, coś ty!
Z rozpaczą myślała: „to już koniec. Trudno, od początku wiedziałam, ze to nie
moja liga. Głupi, żal? Chyba tylko do siebie. No, pora kończyć”.
Zdobyła się na uśmiech:
- Nie odprowadzaj mnie. Dziękuję za miło spędzony czas...
On zmarszczył brwi, ale nie dała mu szans:
- Cześć! Zakręciła się na pięcie i odbiegła Harcerską.
Szła wyprostowana. „W domu popłaczę, teraz jeszcze mogę kogoś spotkać”.
Zaskoczyły ją szybkie kroki, dotknął jej ramienia. Jakby przeszedł prąd.
- Jednak cię odprowadzę. Proszę!
Wzruszyła ramionami. „Tylko się nie spodziewaj niczego” - nakazała sobie
w myśli. On patrzył na nią:
- Jednak masz do mnie żal?
- Nie! - zaprzeczyła żywo - nie do ciebie!
Zrozumiał, a ona wskazała dłonią
- To mój dom. Harcerska 5 m 10 - to na wypadek, gdybyś chciał do mnie
napisać - uśmiechnęła się.
- Zapamiętam - odparł też z uśmiechem.
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Stanęli przy kiosku. Westchnęła i rzekła pozornie swobodnie:
- No, to odprowadziłeś.
Poruszył się niespokojnie.
- Skrzacie, myślisz, że moglibyśmy się spotykać? Serce tłucze się w piersi,
co powiedzieć?
- Nie wiem - mówi wbrew sobie - w głowie mam taki zamęt.
- Ja też - przyznał.
- To może dajmy sobie trochę czasu. Spotkajmy się za tydzień...
- Dopiero? - wyrwało mu się
- Tak, będzie więcej czasu na przemyślenie.
- Dobrze, gdzie?
Z uśmiechem wskazała miejsce, gdzie stał:
- Tutaj! Dokładnie w tym miejscu, możesz wziąć suwmiarkę,
czy co tam trzeba. O 18.00, pa!
- Pa!
I to był koniec. Krótka chwila, podczas której zajrzeliśmy sobie prosto
w serce. A ono tłukło się niespokojnie. Poezja i fizjologia. Oklepane motyle
trzepotały w brzuchu, nogi miękkie. I jeszcze zawrót głowy, wywołany nagłą
i niespodziewaną bliskością. Ktoś mnie odwołał i odbiegłam w podskokach.
Goniło mnie błękitne spojrzenie.
Wcześniej, Ela z chytrą miną mówiła do brata:
- Wiesz, spotkałam tę dziewczynę, Tereskę.
- No, i? - niby obojętnie, ale zdradziło go napięcie w oczach.
- Rozmawiałyśmy o tobie i umówiłam was...
- Co zrobiłaś?! - zdenerwował się.
- Jutro o 4 na Rynku! - wyrzuciła z siebie - koło apteki.
- Nie ma mowy!
- No, co ci szkodzi? Najwyżej więcej się nie umówisz. A może być zabawnie.
- Wybij sobie z głowy!
Trzasnął drzwiami.
Ale w sobotę kręcił się niespokojnie, przebierał czystą koszulę, siedział
w łazience. Ela nic nie mówiła, tylko uśmiechała się pod nosem.
Miałam wtedy ogromne powodzenie. Chłopcy kręcili się koło mnie,
a ja z nimi, jak na szalonej karuzeli. Nie umiałam i nie chciałam się zatrzymać,
nie zwracając zupełnie uwagi na nieśmiałych smutasów. Byli z innej bajki.
Życie zweryfikowało tę moją postawę i nauczyło oddzielać ziarno od plew.
Ona zaś cały tydzień starała się nie myśleć. Flirtowała z kolegami, czarowała
koleżanki. W sobotę postanowiła, że nie wyjdzie z domu.
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Tak będzie najlepiej, nie rozczaruję się przynajmniej.
Jednak nie wytrzymała. Idąc, jeszcze miała nadzieję, ze nie przyjdzie.
Tymczasem stanęła olśniona, bo słońce rozświetliło złotem jego czuprynę.
Szła z nieprzeniknioną miną:
- Cześć!
- Jestem w tym samym miejscu - zawołał.
- No, widzę.
- Gdzie pójdziemy?
Zakręciła się wokół osi, prezentując rozkloszowaną spódniczkę
- Tam! - wskazała na las.
Nagle odzyskała wigor:
- Jak ci minął tydzień?
- No, wiesz, sprawdziany, zadania, nudy...
Patrzyła spod oka na włosy opadające na czoło i zapragnęła ich dotknąć,
poczuć miękkość.
- Co tak zamilkłaś?
- Nie muszę cały czas nadawać - rzuciła i zaraz niekonsekwentnie rozgadała
się na temat stawków i rybek, które złowiła.
Doszli nad drugi staw, klapnęła na ławkę. On zaś podszedł do brzegu,
zarośniętego szuwarami. Patrzyła na jego smukłą postać i prosiła bezgłośnie:
„Boże, daj mi go! O nic Cię nie poproszę. On jest doskonały i dla mnie!”przymknęła oczy.
- Co tam, Skrzacie, przysypiasz? - wyciągnął dłoń i dotknął jej policzka.
Zamruczała w duchu i otworzyła oczy:
- No i co zobaczyłeś w stawku? Może wodnicę?
Wyciągnął rękę i musnął pieszczotliwie koniuszek jej nosa.
Nie spotkaliśmy się nigdy więcej, co graniczyło z cudem w tak niewielkim
mieście. Niedługo zresztą skończyłam liceum i wyjechałam na studia.
Na boisku rozłożyło się Wesołe Miasteczko. Usiedli na wale. Poprawiła
fryzurę, a potem uśmiechnęła się w dal:
- Ludzie zawsze będą kochali igrzyska. Nawet tak jarmarczne, jak tutaj.
- To źle?
- Skądże! Tu jest światło, ruch, pulsowanie. Tu jest życie!
Odważyła się spojrzeć na niego. Siedział poważny, ze ściągniętymi brwiami.
Tak miała ochotę się przytulić. Zamiast tego wtuliła twarz w piórka sztucznego
kwiatka. Cisza trwała, zapytała niedbale:
- Udało ci się poprawić stopnie?
- Nie - warknął prawie niegrzecznie, więc zamilkła.
A potem nagle, powodowani jednoczesnym impulsem przytulili się do siebie,
wargi odnalazły się gorące i spragnione...
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- Tak tęskniłam.
- Kocham cię, Skrzacie.
- Mój najdroższy, mój jedyny - szeptała w uniesieniu, między pocałunkami.
- I po co było to wszystko?
- Żebyś zrozumiał, żeby do ciebie dotarło...
Przytulił ją mocno, mocno. Po chwili jednak odsunął i spojrzał z powagą.
- Skrzacie, czy ty mnie kochasz?
- Bardzo - szepnęła żarliwie.
- Ej, chyba nie. Słyszałem, że umawiasz się z jednym...
Zaśmiała się:
- Już ci donieśli?
Słyszałam potem, że, oczywiście, skończył politechnikę i został na uczelni
jako wykładowca. Za jakiś czas odszedł, założył własną firmę. Ma rodzinę,
dobrze mu się wiedzie.
- Zeniu, co planujemy na Andrzejki?
Popatrzył zdumiony:
- Mamy coś planować?
- No, jasne! Przecież jakieś wróżby, prywatka.
- Wiesz, Skrzacie, że to nie w moim stylu - zaooponował.
Wydęła wargi:
- Ale jesteś w związku ze mną i powinieneś brać pod uwagę moje potrzeby,
czyż nie?
- Masz rację. Tyle, że jakoś nie widzę siebie na prywatce.
Uśmiechnęła się chytrze:
- To może ja pójdę sama?
- No, nie! To się nazywa manipulacja i ja się temu nie poddam! - oburzył się.
- Zaraz manipulacja. Po prostu chcę trochę spontaniczności, abyśmy
nie popadli w rutynę.
Westchnął ciężko:
- No, dobrze, pójdę gdzie chcesz.
- To za mało! - poszła za ciosem.
- A co jeszcze?
- Masz nie tylko pójść, ale się dobrze bawić, a nie robić cierpiętnicze miny.
- Skrzacie... zaczął, ale przerwało mu pukanie do drzwi.
Weszła Ela:
- Cześć gołąbki! Co robicie w Andrzejki?
Teresa klasnęła w dłonie.
- Idealnie się wstrzeliłaś! Właśnie o tym rozmawiamy.
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To nieprawda, że życie składa się z dni, miesięcy i lat. Tak naprawdę utkane
jest z kilku chwil, olśniewających momentów, które trwają na obrzeżach
pamięci. A gdy pogodzisz się już z tym, co było - możesz przeciwstawić mu to,
co być MOGŁO. Jeśli masz wyobraźnię, namalujesz obrazy, dodasz dźwięk
- i udowodnisz, jak bardzo względny jest czas, miejsce i zdarzenia.
Mojego słonecznego chłopaka widziałam chwilę, jeszcze krócej z nim
rozmawiałam, ale mogłam w nieskończoność snuć opowieść, utkaną
z przeczuć, domysłów i pragnień. Mogłam ją zmieniać, doskonalić dzień
po dniu. Gdy radośnie, lub smutno. Zwłaszcza, gdy smutno.
A natchnieniem były mi słowa starej piosenki:
„Daj mi to miejsce na twarzy, gdzie szminki ci nie starczyło.
Mnie to zupełnie wystarczy.
Ja z tego zrobię miłość.”

50 | S t r o n a
Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2016

Rok 1986 zapisał się (…)

JĘDRZEJ LUKAS
(Łódź)

WYRÓŻNIENIE
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JĘDRZEJ LUKAS
Rok 1986 zapisał się (…)
Rok 1986 zapisał się w mojej pamięci - pomijając te zwykłe codzienne trzema znaczącymi wydarzeniami, których owoce, do dnia dzisiejszego
wywierają swój wpływ.
Usunięto mi prawą nerkę, w wyniku czego otrzymałem skierowanie
do Szpitala Uzdrowiskowego w Żegiestowie oraz w dniu przyjazdu urodził się
mój wnuk.
Roztkliwianie się nad skutkami pierwszego jest zbyteczne, gdyż żyję do tej
pory, tak jakby nic się nie stało. Bardziej brzemienny w skutki był pobyt
w szpitalu i narodziny wnuka. Zjechawszy do Zdroju we wczesnych godzinach
rannych w dniu 04.11.1986, do sanatorium brnąłem w sięgającym kostek
śniegu. Słoneczko, które wzeszło o właściwej dla tej pory roku porze, wnet
rozprawiło się ze śnieżną pierzynką i osuszyło ziemię. Do końca pobytu, była
śliczna, słoneczna pogoda bez opadów i przymrozków. Na zasadach doboru
naturalnego udało się w ciągu kilku dni zebrać grono, które można było
podzielić używając terminu z geometrii płaskiej na: wzajemnie przylegające
i kilka osób przystających.
Wypracowane przez grupę zasady działania, pozwoliły w sposób
wystarczająco skuteczny przeciwdziałać „regulaminowi pobytu…”, który nosił
znamiona, jakby był przeznaczony dla ośrodka o zaostrzonym rygorze. Nic
dziwnego, gdyż dyrektorem był postawionym w stanie wojennym oficer - lekarz.
Wspólne wypady w teren, z „wielką pustą” włącznie, do pobliskich
miejscowości i jedynej kawiarni z dancingiem, scementowały zażyłość czwórki
inicjatorów grupy. Przyjaźń nie skończyła się po wyjeździe z Żegiestowa i trwa
do dziś między żyjącymi.
Różne sytuacje powodowały powstawanie wierszyków, szumnie zwanych
fraszkami, co stało się moją powinnością.
Powstały w połowie turnusu wierszyk, przedstawia niektóre osoby z grupy:
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1. Żegiestów, 1986 r. (z pamięci)
O Ance W.
Mąż, - od „tych rzeczy” - do Zdroju zjechał.
Przez wzgląd na „ciotkę” - szybko odjechał.
Wcześniej wsiadł w pociąg Stasio - od tańca.
Lecz pozostali: - Cześ od różańca,
Władzio - co ponoć wzlata do nieba,
Henio - ma warsztat, więc jest od chleba,
Wiktor - do wszelkich dobry igraszek,
No i rezerwa, Jędrek - od fraszek.
Przyjaźń z Anką zaowocowała wzajemną wymianą wierszyków, zadań
i krzyżówek z „przymrużeniem oka”, których rozwiązania przesyłałem w formie
wierszowanej. W latach 87 – 92 było tego sporo. Starałem się wysondować,
gdzie Anka planuje urlop i wymyślałem historyjkę z nią, w roli głównej, związaną
z planowanym miejscem wypoczynku. I tak honorowałem Ją:
nad Bałtykiem, w górach, nad jeziorami, w Paryżu, we Włoszech, w chmurach oswajającą Pegaza, w Kosmosie - „Czarna dziura”.
Wierszyki wymieniane były z okazji imienin, oraz rocznic poznania:
Aniu,
Gdzieś pod koniec roku (1988).
Tuż przed listopadem,.
Idąc ulicą w przedwieczornym mroku,
Zostałem obsypany jakichś cząstek gradem.
Nie było to jednak nic materialnego.
Co można by było schować do pazuchy.
Biję się z myślami - co to jest takiego?
Czy to Muza podrzuca tematów okruchy?
Czy to może zwykłe zmysłowe omamy,
Mogące się pojawiać w średnim wieku?
Czy może zjawisko, którego nie znamy?
Czy system nerwowy szwankuje w człowieku?
A może jestem aż tak gruboskórny,
Że nie odbieram różnych subtelności?
Jeśli tak to pora już do urny!
Brak odpowiedzi wyraźnie mnie złości.
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Głowa do góry, a tam coś majaczy.
Na myśl przywodzi strofy z „ P. Tadeusza”.
Co za gra obłoków! Co to wszystko znaczy?
Czy chmura gradowa dziwnie się porusza?
Czy to obłoki te zwykłe, codzienne?
Czy też dym z komina - bo blisko ciepłownia Co chwila przyjmuje układy odmienne,
By to podziwiała szeroka widownia.
Lecz w każdym kolejnym majaka układzie,
Można dopatrzeć się prawidłowości,
Toż to rumak z kobietą na zadzie!
Ta jej obecność wyraźnie go złości.
I temu zawdzięczać trzeba podniebne rodeo.
- Podkowiński by na pewno poprawił swój „Szał”,
Gdyby częściej obserwował zjawiska meteo,
I podobny widok przed oczami miał.
To poezja ruchu, sztuka wyzwolona,
Ten rumak to sam Pegaz i już ledwie zipie.
Baba zrzucona z grzbietu czepia się ogona,
By nie oberwać kopytem czujnie okiem łypie.
Pozbyć się balastu! Skrzydłem silnie macha,
Piana u pyska, z wysiłku aż chrapie!
Wisząca u ogona śmieje się cha, cha, cha!
Nie bacząc na nic znów się na grzbiet drapie.
Coraz pewniej go dosiada i nim powoduje.
Kierunek lotu dokładniej wyznacza.
Pegaz w niej swą panią coraz bardziej czuje,
Ze wskazanej trasy już niewiele zbacza.
Długo trwały podniebne zmagania,
Wreszcie rumak- jeszcze targając wędzidła Do posłuszeństwa biernego się skłania.
Do prostego lotu oba rozpiął skrzydła.
Ale czy niewolnik może być szczęśliwy,
Pogodzony z losem? - Bywa tak czasami Pani by nie spaść trzyma się mu grzywy.
- Może zostawi ją gdzieś między gwiazdami!
Przestały z nieba sypać się okruchy,
I razić wokół jak grad ostrych szpilek.
Jak się okazało to nie żadne duchy,
Lecz uzewnętrzniony Pegaza wysiłek!
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Jeden z aktorów został rozpoznany.
Kim na jego grzbiecie postać woltyżerki?
Dnia tego problem był nierozwiązany.
Musiał ustąpić miejsca potrzebie wyżerki.
Na dni parę sprawa poszła w zapomnienie,
Aż do dnia kończącego październik.
Brak skojarzenia wprawia mnie w zdumienie,
Zapewne z chłopczyka już się zrobił piernik.
Dopiero w „MOKKI” skąpym oświetleniu,
Męczarnia Pegaza wyraźną się stała.
Kiedy sprawczyni pogrążona w cieniu,
Z dumą swe dzieło mi pokazywała.
Jest już głównej roli odtwórczyni,
A dzieło jak na Nią jest bardzo obszerne,
Powstanie jego zapewne uczyni,
Że pisane rymy pozostaną mierne.
Widocznie rumak w ich ku gwiazdom locie,
Dla obserwatorów pozostał mamidłem,
Wytrząsał z siebie rymowe starocie,
A pasażerkę nieraz rąbnął skrzydłem.
Może kopytem czasem ją popieścił,
Z zemsty za zmuszanie do zmiany kierunku,
I za to że na mlecznej drodze się nie mieścił,
Eksploatowany nad miarę bez dozy szacunku.
Musiał jednak oddać co miał najlepszego,
Tej co na Parnas gwałtem chce się dostać,
Gdy chce wyjaśnić własne „ alter ego”,
Spostrzega w oddali jakąś znaną postać.
Stoi nad przepaścią, tuż na brzegu chmurki,
Już, już łagodnie ma spłynąć na zbocze,
Już po laury drapieżne wyciąga pazurki,
A tu nagle coś w bok ją łaskocze.
To Basia, kumpelka belferskiej niedoli,
Przygnieciona wielkością Parnasu bywalca,
W niewygodnej pozycji, choć ją serce boli,
Zrobiła użytek z największego palca.
Wszak jesteś na Radzie, łaskotki mi przebacz!
Rękami machanie co ma mieć w wyrazie?
Jak już chcesz lecieć to gdzie jest pogrzebacz?
Lub miotła w najgorszym kryzysowym razie!
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Posmaruj się maścią, wyrzeknij zaklęcie,
Siadłszy na ożogu - lufcik wprzódy otwórz,
Wnet cię wymiecie! Już masz wszystko w pięcie,
I to że dyrekcja stwierdzi mały rozkurz.
I to co odpowiem Benkowi wieczorową porą,
Na telefon - „Gdzie jest moje złotko?”
Że na Łysej już ją diabli biorą?!
Nie, bezpiecznie - chyba powraca piechotką.
Spróbujesz wyjaśniać - powie scholastyka,
Chcesz bym wierzyła, ujmij to w równanie.
Jak ci wiadomo to matematyka,
Pozwala na właściwe zjawisk pojmowanie.
Co za kobita!? Grosza zrozumienia.
Czyżby romantyzm całkiem był jej obcy?
Czy próbowała kiedyś mąk tworzenia,
Innych niż te do których konieczni są chłopcy?!
Pewnie osiadła mocno na pierwiastku,
Skronie matematycznym strojąc laurem.
Pucując całkę aż do pełni blasku.
Pomyliła zapewne Pegaza z centaurem.
- Ja się odgryzę! Plan zemsty gotowy.
Niech uruchomi te swoje macierze,
I tak mi ustawi mój budżet domowy,
Bym go nie ratowała szeptając pacierze.
Niech w tym rachunku wszelkie korelacje,
Będą ujęte! Jak Jej to się uda?
Nim na Jej cześć zgotuję owacje,
Dalej do pomocy zostaną mi cuda.
Uff!!! Mam Ją na lat parę z głowy.
Rzut oka za okno - sprzyjająca aura.
Rozkład jazdy Pegaza od dawna gotowy.
Przez pomyłkę nie wsiądę chyba na centaura.
Przez pomyłkę nie wsiądę chyba na centaura.
Lecz co na to Basia-Galatea?
- Jaka szkoda że nie królewska to żona Ale z kamienia! Boże! Culpa mea!!!
Może w tych lotach spotkam Pigmaliona,
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I z dumną miną wprowadzę na Radę!?
A ciąg dalszy już z akcji wynika.
Na Ławę swoje argumenty kładę,
Że przecież nie ma w sobie nic z pomnika,
Że Jej nie muszą bogowie ożywiać.
- Ale czy ma zdobycz pozna swoje dzieło? Nie musi się zbytnio nad sobą roztkliwiać,
Tchnienie życia już się w nią odbyło.
Teraz wiesz gdzie wiodą moje szlaki!
Tam Parnas, tam Olimp a tutaj Gliwice.
Tu patrząc wokół widzisz same braki,
A w górze może Apolla przychwycę?
Może Zeusa?...Znowu mnie ktoś szarpie.
To reszta dziewcząt widząc zdobycz moją,
Zaczyna działać jak krwiożercze Harpie.
Każda chce uczynić ją własnością swoją.
Na nic się zdają stanowcze protesty,
Basi, która już nie puszcza zdobyczy.
Ja nieśmiało proponuję proste testy:
- Bądźcie z kamienia! Coś ty! Każda krzyczy!!
Jakie dasz gwarancje że coś przyholujesz,
I w jakim czasie spełnią się nadzieje?
- Tyle pomników, gdzie je ulokuję I kto opisze smutne nasze dzieje?
Pigmalion przedłożył marmury nad złoto.
Nie będziemy o niego krwawej toczyć walki.
Następnych oczekiwać było by głupotą.
Chcesz tylko Basi usunąć rywalki.
Gdy z łupami wracasz w nasze grono,
Niech wszystkie z tego coś mamy.
Kieruj się zasadą- „Pro publico bono”,
Tylko tego od Ciebie żądamy.
Nie mogąc żadnych udzielić gwarancji,
Że spełnię wszystkich z osobna marzenia,
Zgorszona aż takim brakiem tolerancji,
Myślę - szkoda, że nie są z kamienia.
Rozpoczynam więc szybkie rękami machanie,
Przebiegając coraz szybciej przez świetlicę.
Czuwającego Pegaza to jest przywołanie.
Zaraz go pewnie za ogon uchwycę.
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Bo nie ma czasu by osiąść na kłębie.
- Próbę ingerencji czynią dyrekcyjne tuzy.
Ze stanowisk wynika że są mocni w gębie
A ja nie mam mocy mitycznej Meduzy.
C.D.N.
12.1988 r. - 1. 1989 r. Wysłane 1989.07.19.

2. C.D.
(Łódź, 1990 r.)
Jedynie to mogę - zaraz „wyparuję”,
I znaleźć mnie można gdzieś w czwartym wymiarze,
Wnet się wolną, swobodną poczuję,
A w dole zostaną ich zdumione twarze.
Może nareszcie sprawdzić będzie mi sądzone,
Mimo obawy czy zdołam powrócić,
Czy w kosmosie są inne planety zielone,
By na nie wybraną część ludzi przerzucić.
Listę migracyjną z dawna mam gotową.
Są na niej… - nie lepiej nie wyprzedzać zdarzeń.
Jeszcze będę musiała dobrze ruszać głową,
Przy realizacji moich skrytych marzeń.
Nie bawiąc się w szczegóły i inne detale,
Z jednego muszę sobie zdawać sprawę.
Nie będą mieli możliwości wcale,
By nowe pokolenia deptały tam trawę.
Czy to wystarczające do tego przyczyny?
By na listę wciągnąć również płeć odmienną,
I przenieść w kosmos i inne dziewczyny,
Aby nie być bez przerwy brzemienną?
Może klonowanie?! Co na to nauka?
- Nie wyklucza takiego działania
- Morał!? Jak ktoś bardzo szuka,
Znaleźć może różne sposoby kochania.
W tym kontekście lista zbyt obszerna.
Trzeba będzie dokonać wyboru!
A jeśli „ matka komórka” okaże się mierna,
I da pokolenia dalekie od „Dworu”?
Wszystkie wychodzą jakoby spod kalki!
Z tego wynika straszna perspektywa!
- Chyba wciągnąć trzeba na listę rywalki,
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Niech się wszystko jak dotąd odbywa.
Rozterka została. Decyzja podjęta.
Będę się smażyła w swoim własnym sosie.
Trzeba się uwijać, nadchodzące święta,
Nie mogą nas zastać daleko w kosmosie.
Gdy mnie wątpliwość na cząstki rozdziera,
Czynione są próby zatrzymania lotu,
Lecz Pegaz wysokości od razu nabiera.
Pokrywa się cały kropelkami potu.
Z mych chęci wypływa dla niego podnieta.
Już nasze ciała nurzają się w chmurze,
To już nie rumak, to chyba rakieta,
Szybciej od myśli pnąca się ku górze.
Kierunek wszechświat-szampana by otworzyć!
Wtem „pojazd” skłania ku mnie głowę,
- „Chcesz w kosmosie historię tworzyć,
A gdzie paliwo dla mnie rakietowe?!
Mój zakres lotu, tylko atmosfera.
Tu obłok, siano i trochę poezji,
Do każdego lotu skrzydła mi otwiera,
I jak przed chwilą dodaje finezji.
Zbyt to mało do przebicia jono-toposfery,
Poza którymi zaraz chcesz szybować,
Wybacz, lecz takie są moje maniery,
Że będę zmuszony ku ziemi pikować.”
Nic nie pomaga, choć stery ku górze,
Ledwie utrzymuję tor lotu poziomy.
Żegnajcie sny barwne o „czarnej dziurze”,
Dobrze że w dole krajobraz znajomy.
Wehikuł czarne me myśli czytając
Zapewnia, że nie muszę rezygnować z marzeń.
Niech tylko zamknę oczy o nic nie pytając
I spokojnie na grzbiecie oczekuję zdarzeń.
Trudno! W tej sytuacji muszę zostać bierna,
I spokojnie czekać co przyszłość przyniesie.
Wskaźnik aktywności przestawić na „mierna”,
I czekać dokąd mnie rumak poniesie.
Słów parę poświęcić trzeba,
Temu co mnie pcha do góry,
Jak niektórzy pragną chleba,
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Tak ja pragnę „czarnej dziury”.
Ponoć kosmos ma takowe.
Sprawdzić pragnę to namiętnie,
Więc zabiłam sobie w głowę,
Że to zrobię bardzo chętnie.
Na myśl samą cierpnie skóra,
Przyszłość się rysuje marna,
Bo dlaczego ma być dziura,
I do tego jeszcze czarna?
Któż mi na to da odpowiedź,
Skąd się wzięły me ciągoty?
Z dzieciństwa konieczna spowiedź,
Gdy drapałam się na płoty.
Skąd dziury, to już jasne,
Ale czarne? Brak skojarzeń.
Czyżby doświadczenia własne,
Wpłynęły na postać marzeń?
Myślę sobie: - święta racja,
Wtem mnie cichy szept dobiega:
- Przygotuj się! Transformacja!!
I już nic mi nie dolega.
Czuję jakby mnie nie było
Wokół wszystko lśni srebrzyście,
- By na co dzień tak się żyło!?
To Nirwana! Oczywiście!
- Otwórz oczy lecz z ostrożna!
Dobiega mnie polecenie,
I odpręż się bo już można,
Patrz spełniłem Twe życzenie!
Patrzę, ale nic nie widzę.
Absolutna wokół ciemność!
„Nie wcale z ciebie nie szydzę,
Taką chciałaś mieć przyjemność.
Wszak o tym marzyłaś w chmurze.
A czy ta czerń nie jest śliczna?
Zupełnie jak w czarnej dziurze.
Może ona nie kosmiczna,
Ale pomnij na rodowód,
Zbędne się okażą krzyki.
Powrót! To jest powód,
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By nie sprawdzać praw fizyki!
Wybacz, że Cię tu zostawię.
Czekaj co się dalej zdarzy.
Potem znowu się pojawię.
A więc uśmiech miej na twarzy.”
No i tak zostałam sama.
Gdzie? To trudno mi powiedzieć,
Co się ruszę, wokół ściana.
Pewnie lepiej jest posiedzieć.
I poczekać co to będzie.
Może coś mi mrok rozjaśni,
I ktoś kto tutaj przybędzie,
Wreszcie wszystko mi wyjaśni.
Może trzeba krzyczeć huuurra!
Że spełniono me dążenia,
Lecz cóż to jest za dziura?
Nie przybyło mi ciążenia!
Że z niej wyrwać się nie mogę,
Nie wynika praw Newtona,
Lecz nie trzeba bić na trwogę,
To nie przestrzeń nieskończona.
Chcę przywołać całą wiedzę,
Którą kiedyś mi wkładano.
Niewygodnie trochę siedzę,
Pustka w głowie, może siano?
Stop! Zaczynam się rozklejać!
Na ocenę nie mam zdania.
Chciało by się komuś przylać.
Czyżby to megalomania?
Która jest mi obca chyba.
Krępuje możność poznania.
Wszak umiem rozpoznać grzyba,
Jak już przyjdzie do szukania.
Ale mnie kto tutaj znajdzie,
Zanim kilka wieków minie.
Ile razy słonko zajdzie,
I kto wspomni o dziewczynie!?
Czarne myśli w czarnej dziurze,
Tegom się nie spodziewała.
Chrobotanie słyszę w murze,
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Ciemność trochę pojaśniała.
Już zaczynam coś dostrzegać,
Bo blask bije jak od złota.
Gdy na zmysłach mam polegać,
To nie dziura ale grota!
Piękna choć w kolorze czarnym,
Lecz prześlicznie kształtowana.
Chociaż jestem puchem marnym,
Jestem nią oczarowana.
Nagle, jakby mnie olśniło,
- Wzmianka o mym rodowodzie,
Węgiel, Śląsk, było nie było,
Biorą udział w mej przygodzie!
Z grubsza wiem gdzie się znajduję.
Jak głęboko? To zagadka,
Gdzie jest wyjście odgaduję,
Lecz zostanę do ostatka.
Dźwięki, które odebrałam,
Utwierdzają mnie w decyzji.
By ochłonąć spocząć chciałam.
Z węgla tron! Cud precyzji!
Już się chciałam weń wpasować,
Gdy coś tknęło- nie rób tego!
Bo możesz coś sprofanować,
Co dla gwarków jest świętego.
Pomyśl, czyja to siedziba,
A w niej to cudne siedzisko.
Już wiesz, że to Skarbnik chyba,
Tu przebywa i ma wszystko.
Wiedząc o Twojej wizycie,
Pierwszej od dwu tysiącleci,
Chce wystąpić należycie.
Wnet wprowadzić Cię poleci.
Cudne tony - to oprawa,
Uwertura i tło zdarzeń.
Czuję radość, że ta sprawa
Przekroczyła szczyty marzeń.
Stopniowo jasność się wzmaga,
Inne stają się też tony,
Nie potrzebna mi odwaga.
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Skarbnik jakby już znajomy!
Czuję, że wnet prosić będzie,
Na pokoje - inne groty.
Wszystko co się tam odbędzie,
A co będzie? Boże złoty!
Gdybym mogła to przewidzieć!
Lecz czy to cokolwiek zmienia?
Może przyjdzie mi osiwieć.
Robię rachunek sumienia,
Z odstępstw od doskonałości.
A było ich nie tak mało!
Ale jak już jestem w gości,
Nie chcę by mi się dostało.
„Mieć odwagę własnych czynów...”
Śpiewa w głowie mej adapter,
- Tak ojciec mawia do synów,
By kształtować ich charakter.
Więc nabrałam znów odwagi,
Powstrzymując kolan drżenie,
Zakładam maskę powagi.
Czekam na Jego skinienie.
Coś do góry mnie podrywa,
I przenosi do stóp tronu.
Cała czuję się szczęśliwa.
Zasady dobrego tonu.
Na twarz każą mi upadać.
Kiedym to uczynić chciała,
I poczęłam ciało składać,
Jego ręka mnie wstrzymała.
A głos prosi obok siadać.
Serce z klatki mi wylata.
Będę jakby z równym gadać?
Niemożliwe! Koniec świata!
- „O rumaka bądź spokojna”,
Pegaz, czeka na skinienie.
„Niech na całym świecie wojna...”
On to jakby Twe sumienie.
Kiedy się wizyta skończy,
Na powierzchnię Cię wyniesie.
Pomnij, że to nie pies gończy,
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I gdzie chcesz on nie poniesie.
Dowiózł Cię tu z własnej woli,
Opuszczając swoje chmury,
Ratując Cię od niedoli,
Twej kosmicznej czarnej dziury.
Miał i inne też zamiary,
Ze światła wtrącając w ciemność,
Przeniósł Cię tu nie dla kary,
Lecz by sprawić Ci przyjemność.
Raz do roku w świętą Ankę,
Aranżując sprawę całą.
Sprawiając Ci niespodziankę,
Myślę, że nawet nie małą.
Zamiast błądzić po wszechświecie,
Byś miała co opowiadać.
Tu na własnym wwiózł Cię grzbiecie,
By życzenia, tu Ci składać.
Lecz nim godnie Cię uczcimy
Pomni dnia Twojej patronki,
Uprzedzić Cię też musimy:
- Tu szybciej mijają dzionki.
Czas inaczej tu się liczy
I kto o tym nie pamięta,
Ten daremnie potem krzyczy,
Gdzie zginęły moje święta!?
Lecz, że Twoja tu obecność,
Sprawą naszą jest po troszku.
Chcemy byś nie powróciła,
W postaci kupeczki proszku.
Że to nasza wspólna sprawa,
Uczynimy tu wyjątek.
Zatrzymamy nasze prawa.
Wrócisz do dom na początek.
Chwili, w której miałaś,
Powrócić na czas ze szkoły.
Na Pegazie szybowałaś!
W sumie, dzień to był wesoły.
Będzie chwila odpowiednia,
By wysłuchać Twoich wrażeń,
Chyba była to myśl przednia...
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- Nie uprzedzajmy wydarzeń.
Jeszcze tylko ta przestroga,
By zachować wspomnień czystość.
Byś dla siebie zachowała,
Jak przebiegła uroczystość!
Audiencja i cała wizyta,
To całkiem oddzielny temat.
Niech na razie będzie kwita!
Tyle wiedźcie: to poemat!!!
Wspomnieć jeszcze mi wypada,
Jak mnie Skarbnik ufetował,
Jak się o mnie wypowiada,
Czym mnie wielce uradował.
Już niedługo wielu gości,
Przyjdzie by życzenia składać.
- Czy wystarczy mi skromności,
By o tym nie opowiadać?
Fragmenty życzeń składanych,
Pragnę tylko zacytować.
Może któryś z ludzi znanych,
Spróbuje Go naśladować.
„……………………………………….
…………………………………………”
Krótko, ale w jakich słowach.
Ile w nich zawarto treści.
Prawda! Nie mieści się w głowach!
Każde słowo ucho pieści.
Trudno w szranki wejść z Skarbnikiem.
Jakie trzeba dobrać słówka,
By wyjść z podobnym wynikiem,
A nie spotkała wymówka.
Przyjmij więc co najlepszego...
Czesio byłby tu wspaniały,
- Trudno, muszę już bez niego,
Wziąć na siebie ciężar cały.
Pamiętając o Twych godach,
Naśladując… i uciekła znowu Wena,
Twa opowieść o przygodach,
- Coś z barona Munchausena.
Ośmiela mnie by życzenia,
65 | S t r o n a
Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2016

Które kiedyś już składałem,
- Trudno, będą powtórzenia Lecz serdecznie złożyć chciałem.
Znów to zrobię nieudolnie.
- Było morze, był i statek Przypominam Ci namolnie
„Wszystko do zdrowia dodatek”
Więc dbaj o nie ile trzeba,
I nie przejmuj się nad miarę,
Tak zanim dosięgniesz nieba,
To pożyjesz latek parę.
Może podjąć rękawicę...?
- Znowu zaczynam tokować Gdy Muzy za nogi chwycę,
Spróbuję Go naśladować.
„……………………………………….
…………………………………………”
Prawda, że próba udana!
Powtórzone słowo w słowo.
Nie, nie padaj na kolana,
…......................Sowo!
b m ż c d n (być może, że ciąg dalszy nastąpi)
1990.07.10.

Wieczorem, w dniu przyjazdu do Uzdrowiska otrzymałem wiadomość,
że zostałem, po raz pierwszy dziadkiem. Maciek, bo takie otrzymał imię mój
wnuk - jest więc rówieśnikiem żegiestowskich przyjaźni. Oczywiście, z powodu
panującego rygoru jego narodziny uczciliśmy poza Żegiestowem.
Niepostrzeżenie wnuk stał się prawie dorosłym człowiekiem i nasza przyjaźń
niemal osiągnęła pełnoletniość, czego odbiciem jest wysłany Ance wiersz.
3. DO ANKI PO 15-U LATACH
To już piętnastka Maćkowi stuka!
Czesio i Henio są tam gdzieś w górze,
- Władzio czasami do nich zapuka,
Kiedy wysoko znajdzie się w chmurze.
Stasio, zapewne żywot przetańczą,
Wiktor już dawno zaniechał igraszek,
Mąż od tych rzeczy domek wykańcza,
Gdzieś zgubił Wenę Jędrek od fraszek.
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Smutna Maryla - co się z nią dzieje?
Jakoś zniknęła w natłoku zdarzeń,
W którym nikt nie wie skąd wiatr zawieje,
I jakich można trzymać się marzeń.
Stary dylemat wciąż ma przed sobą,
Ta, o której było dawne rymowanie,
- Kto najważniejszą jest dla mnie osobą,
I czyj konterfekt zawiesić na ścianie?
To jest prawdziwa kwadratura koła.
Rozwiązanie odległe, niemal jak Antares
Nikt tego dobrze rozwikłać nie zdoła,
Każdego osądzą: mane thekel fares.
Maciek, rówieśnik wspomnień początku,
W trzeciej gimnazjum już jest klasie,
Jego oblewanie przypomnieć mnie nęci,
Może odnajdę Wenę na Parnasie.
Dla przypomnienia łaskawej pamięci,
Maciek to wnuk mój, rówieśnik poznania.
Ej, chyba łza się nam w oku zakręci,
Bo coraz częstsze bywają rozstania.
Po roku 2001 korespondencja z Anką ograniczyła się do życzeń świątecznych
i imieninowych. Ostatnim, trochę refleksyjnym, był wiersz napisany do Anki
na dwudziestą ósmą rocznicę poznania.
4. DO ANKI
(Łódź, 2014r.)
Dwadzieścia i osiem
Lat niebawem stuknie
Gdyśmy w Żegiestowie
Strudzeni okrutnie
Próbowali odnaleźć
Jakieś życia blaski
Nikt nie oczekiwał
Wtedy na oklaski
I choć w dal odeszły
Ówczesne marzenia
To pozostawiły
Po sobie wspomnienia
Lista obecności
Krótka się zrobiła
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Lecz takie jest życie
W tym tkwi jego siła
Im później tym trudniej
Jakieś plany robić
Do zejścia z listy
Trzeba się sposobić.
Onegdaj czynione
- Na dzień św. Anki
Trzeba by odnowić
Pseudo rymowanki.
By uczcić Anulę
Już na emeryturze
- Niech Ci zdrowie służy
Zanim będziesz w górze,
Byś prawnuki mogła
Nauczyć fizyki
I zadania rozwiązać
Te z matematyki.
Stop! Dosyć znęcania
Bowiem pradziadkowie
Są od rozpieszczania.
Niech Ci potomkowie
Horyzontu nie kryją
I zawsze pamiętaj
Czyją jesteś szyją
Aby nie poniósł szwanku
I miał Cię przy sobie
Każdego poranku.
PS. Sorry, przejmij moją funkcję,
Uzupełnij interpunkcję!
Wybacz, że klęku nie będzie
Ale dzięki i chwała wszędzie!
Łódż.18.07.2014.

Dziś Maciek, mieszka nieopodal Anki, chociaż jeszcze jej nie poznał. Niedługo
zostanie ojcem, a ja pradziadkiem. Byłoby wspaniale, aby wreszcie się spotkali.
Fakt ten trzeba będzie uczcić stosownymi rymami.
Moje wrodzone lenistwo spowodowało, że nie powstał wiersz na trzydziestą
rocznicę pobytu w Żegiestowie, co wytknęła mi Anka w rozmowie telefonicznej.
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Wspomnienie jednego wiersza

LESZEK JARCZEWSKI
(Warszawa)

WYRÓŻNIENIE
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Leszek Jarczewski
Wspomnienie jednego wiersza
Odkąd nauczyłem się pisać, pisałem wiersze. Były różnej jakości,
więc przeważnie siedziały cicho w głęboko schowanych zeszytach.
Wychynęły z szuflady w karnawale „Solidarności”, a rozkwitły w poście stanu
wojennego. Łatwo się domyślić, że ówczesna moja twórczość żywiła się
łapczywie emocjami bieżącego dnia. Tak było. Tak było ze mną i z innymi
piszącymi, jednak w masie wyrwanych prosto z serca wysokotonowych,
bogoojczyźnianych wierszy moje wyróżniały się prostą, surową formą
- w nowych czasach mówiły nowym językiem, jak czasami chwalono
w recenzjach. Z reguły podobały się redakcjom działów kulturalnych i część
zakwalifikowano do druku. Odnosiłem też sukcesy w konkursach poetyckich.
Nie mówił bym o tym wszystkim, gdyby nie wydarzenie z ostatnich miesięcy.
Całkiem niespodziewanie dostałem do rąk dokumenty bezpieki o groźnej
nazwie „Teczka operacyjnego rozpracowania”. Ten pokaźny zbiór papierów
dotyczył grupy osób w nielegalnych działaniach, w której brałem wtedy udział.
Grupa skupiała ludzi w większości wywodzących się z jednego z instytutów PAN
i wyższej uczelni. Bezpieka definiowała nas następująco: „grupa prowadząca
nielegalną działalność polegającą na m.in. organizowaniu bojkotu
i uczestniczeniu w różnych akcjach politycznych o wydźwięku wrogim,
wytwarzaniu niestabilnej i niekorzystnej sytuacji politycznej poprzez
organizowanie i uczestniczenie w nielegalnych spotkaniach i imprezach,
prowadzeniu kolportażu nielegalnej literatury i prasy podziemnej”.
Do rozpracowania grupy używany był tajny agent o pseudonimie „Turysta”,
być może z tego powodu, że podróżował między Mikołajkami gdzie mieszkał,
a Warszawą. W grupie spełniał głównie rolę kolportera niezależnych
wydawnictw na Mazury. Nie mieliśmy oczywiście pojęcia kim jest i jak ważnym
dla SB był agentem. Zapisy w teczce mówią o tym, że jeśli była taka potrzeba
podwożono go do Warszawy taksówką. „Turysta” był niezwykle gorliwy
i dostarczał szefom bardzo dokładnych informacji. Nie poprzestawał na spisach
publikacji i listach odbiorców, na adresach i telefonach, na informacjach
o planowanych działaniach. Dostarczał też opisy pomieszczeń, rysopisy osób
których nie znał, charakterystyki tych, których poznał bliżej. Wszystko
to mieściło się w moim wyobrażeniu działalności agenta, jednak lektura
raportów „Turysty” zaskoczyła mnie szczególnie w innym miejscu.
Zasłużyłem sobie na pewną ilość donosów „Turysty” – ten, o którym chcę
opowiedzieć nie miał takiego ciężaru gatunkowego jak inne, dla mnie był
jednak wyjątkowy. Dotyczył bowiem bezpośrednio mojej twórczości. „Turysta”
zapoznał mianowicie swoich przełożonych z jednym z moich wierszy. Wiersz
ten miał znaleźć się w przygotowywanej antologii poezji strajkowej, jednak
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nie doczekał tego w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Oto pełne
jego brzmienie:
Apel rocznika czterdziestego dziewiątego z ulicy Wspólnoty w mieście W.
Jurek M.: - Kanada
Rysiek U.: - w aparacie
Adam L.: - zginął w wypadku (stwierdzono dwa promille alkoholu)
Wiesiek M. „Długi”: - Szwecja
Elżbieta A.: - hotele Forum, Metropol, Polonia
Krzysio K.: - Austria
Józek P.: - zakład zamknięty Tworki koło Pruszkowa
Andrzej B.: - w aparacie
Adam J. „Lew”: - znaleziono powieszonego w celi
Łukasz L.: - w aparacie
Gosia L.: - Australia
Zbyszek S.: - areszt śledczy w Kędzierzynie-Koźlu
Leszek J. Warszawa: - stan przedzawałowy
przechodniu
pomyśl o nich
coś stosownego
Relacjonując przełożonym rozmowę ze Stefanem S., w której kolega
poinformował go o przygotowywanych spotkaniach tak oto zapamiętał
i scharakteryzował wiersz agent „Turysta”. Treść donosu przytaczam dosłownie
wraz z brakami w ortografii:
„W następną sobotę, tj. 21.01.br. odbędzie się spotkanie w Pruszkowie,
które nazwał „kolendowaniem”. Spotkanie to odbędzie się późno około
godziny 22.00, z tego powodu, że będzie w nim brało udział 1 lub 2 aktorów,
którzy pracują w teatrach i dopiero po pracy mogą w nim wziąć udział.
Na spotkaniu tym NN aktor ma recytować wiersze o treści politycznej,
których autorem jest jego kolega - (tu podane moje imię i nazwisko) zam. przy
ul. Żwirki i Wigury. (Imię i nazwisko) w listopadzie 1983 r. wygrał konkurs
w Łodzi pn. „Tkackie czółenko”. Na konkurs ten napisał poemat, którego S.S.
szukał w domu, lecz nie znalazł. Pokazał mi tylko jego krótki wiersz o treści
politycznej, w którym wymienia imię i pierwszą literę nazwiska i pisze,
że znajduje się on w Austrii, drugi w więzieniu, trzeci się powiesił, czwarty
współpracuje z władzami. Na końcu jest zdanie - „obywatelu pomyśl o tych
ludziach”.
Mają również na tym spotkaniu być słuchane kasety Kaczmarskiego,
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a na końcu odbędzie się „kolendowanie”. Na spotkaniu tym będzie większa
grupa osób, gdyż właściciel posiada duży dom.”
Jak widać, „Turysta” bardzo się starał. Zapamiętał fragmenty i choć
nieporadnie - celnie przekazał przełożonym ideę wiersza. Śmiesznie brzmi
dzisiaj taki donos ubeka. Wywołuje uśmiech również u autora, który
po kilkudziesięciu latach dowiaduje się, że jego twórczością interesował się
groźny aparat państwa i była ona w swoisty, co prawda sposób, omawiana.
Po krótkiej wesołości nieuchronnie powracają jednak wspomnienia. Wyblakłe,
ale jeszcze czytelne. Wspomnienia złego czasu, który ludzie próbowali zmienić
nie zważając na konsekwencje. I którym to się udało. I prawie nikt, prócz tych
ludzi już dziś o tym nie pamięta. Tak musi być - wolność jest łatwo przyswajalna
i szybko staje się banalnie codzienna. Zatem niemłodemu już poecie pozostały
wspomnienia. One obudziły refleksje. Wśród tych poważnych, także
i tę drobną: jedną z oznak wolności jest ta, że prócz redaktorów nikt nie czyta
wierszy ze służbowego obowiązku.
PS. „Turysta” w latach dziewięćdziesiątych wyemigrował do Niemiec. Pracuje
na wyścigach kłusaków w Dortmundzie. Odwiedził Mikołajki, nie wiadomo,
czy był w Warszawie.
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Z młodości wzięte

STEFAN GĄSKA
(Kraków)

WYRÓŻNIENIE
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STEFAN GĄSKA
Z młodości wzięte
W połowie marca 1984 roku było wyjątkowo ciepło. Prawie siedemnaście
stopni na plusie w południe. Stałem na przystanku autobusowym przy
ul. Pawiej, czekając na 105-tkę. Z niedalekiego dworca kolejowego,
rozwleczonym głosem spikerka zapowiadała przyjazd pociągu na stację
Kraków-Główny:
- Uwa-ga, uwa-ga, pociąg pospieszny z Przemyśla wje-żdża na peron dru-gi.
Pro-szęodsu-nąć się od torów. Pociąg kończy bieg.
Rozsuwałem suwak ciepłej kurtki, chowając szalik do reklamówki. Nieopodal
na maleńkim skwerku, stadko wróbli zażarcie walczyło o kawałek obwarzanka.
Więcej było tam świergotu, skakania niż głodu. Byłem zamyślony czekającym
mnie za dwa miesiące wyjazdem do Iraku. Przecież tam toczy się wojna.
Co prawda tzw. policyjna, ale jednak wojna. Rakiety i pociski spadają na jedną
i na drugą stronę.
Niespodziewanie, dobrze zbudowany mężczyzna w moim wieku, przerwał
moją zadumę.
- Cześć mały! Poznajesz?
Jak mógłbym go nie poznać.
- Witaj Witku! Kopę lat cię nie widziałem.
- Kopę to może nie, ale prawie dwadzieścia.
Poznałem Witka Modzelewskiego natychmiast, mimo że trochę przytył.
Dawne mięśnie obrosły tłuszczykiem. Ściskałem Witkową szorstką i grubą dłoń,
klepiąc go po ramieniu. „Niedźwiedzia” i całowania nie było.
Pamiętałem, że Witek nie lubi czułości w stosunku do mężczyzn, nawet
przyjaciół na dobre i złe. A takimi przyjaciółmi byliśmy od podstawówki.
Witek w młodości trenował boks i ta dyscyplina przydawała się w 6 P.D.P.D,
gdzie razem służyliśmy i to w jednej kompanii saperów, minowania i niszczeń.
Witek Modzelewski wyjechał z Krakowa w 1968 roku do Olsztyna, gdzie
mieszkała Iza, narzeczona Witka, którą poznał nad Świętajnem w czasie skoków
na jeziorze.
- Jak twoja noga? Boli? Dokucza ci?
- Nie, wszystko ok. Po tym na moście nie ma śladu. Ożeniłeś się? Pracujesz
dalej w Cracovii? - niespodziewanie zapytał Witek.
- To godziny opowiadania! Jeśli masz trochę czasu, to zapraszam cię na kawę
i kremówki.
- No mam! To idziemy do Sukiennic?
- Nie! Do mnie. W domu możemy swobodnie powspominać.
Wsiedliśmy do 105-tki, żeby dojechać na Prądnik Czerwony.
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- Krysia! To jest Witek Modzelewski, ten z wojska, o którym ci tyle
opowiadałem.
Witek ucałował dłoń żony.
- Krystyna Ptasznik. Proszę do pokoju.
- Krysia, zrób nam dwie kawy i podaj kremówki. Witek ma wielką ochotę
na kremówki z Cracovii. A, jeszcze jedno, nie gniewaj się, że będziemy
w dwójkę wspominać tamte dzieje. Po pierwsze nic byś nie zrozumiała,
a po drugie bardzo byś się nudziła.
- Nie szkodzi, odwiedzę koleżankę pod dziewiątką.
- Tylko Krysia, ta nasza męska rozmowa może potrwać wiele godzin.
- No co ty mały, ja muszę dziś pojechać do brata do Wieliczki.
- Pojedziesz tym o dziewiętnastej.
Rozsiedliśmy się wygodnie w fotelach. Witek Modzelewski łakomie spoglądał
na kremówki, równiutko ułożone na szklanej paterze.
- Bierz, ile zdołasz zjeść.
Witek ułożył na swoim talerzyku jedną lecz największą.
- Co ty taki skromny? Bierz jeszcze trzy.
Witek nie dał się długo prosić.
- Pamiętasz, jak włożyliśmy Guziałowi jeża do kieszeni?
- Pamiętam, to był twój pomysł, mały, ale zabawa była wyśmienita!
Guział był kapralem nadterminowym i dawał się szczególnie we znaki
młodym „kotom1”. Ta niechlubna „FALA” w jednostce 22-50 na Woli
Justowskiej2, to w dużej części wymysły Guziała i drugiego kaprala o ksywie
„Pączek”.
- A powiedz mi, Witek, jak było w gabinecie u Bartczaka?
- Już ci opowiadałem.
- Ale opowiedz ze szczegółami.
- Jak już wiesz, Guział zameldował majorowi, że nie wróciłem z przepustki
na czas.
- Ale mnie interesuje ta bójka w gabinecie!
- To nie była bójka, lecz wykonanie kary - wyjaśnił Witek.
Major lustrował Witolda Modzelewskiego.
- O pół głowy wyższy. Tak na oko o trzydzieści lat młodszy. Mundur napięty
od mięśni. Podobno ma wyniki w boksie, w dywizyjnych rozgrywkach major w myślach oceniał z jaką siłą ma wyprowadzić cios, jeśli żołnierz
wybierze tę opcję.
- Nie pytam o powód spóźnienia, lecz kary są dwie. Wybieraj jedną. Pierwsza:

1

„Kotom” - młodym stażem żołnierzom - obraźliwe wyzwisko; przyp. autora.
Wola Justowska - dzielnica Krakowa; przyp. autora.
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dzwonię po żandarmerię i dwa tygodnie siedzisz w pierdlu3. Druga:
dostajesz ode mnie trzy ciosy w brzuch, bez rękawic. Uprzedzam, w twoim
wieku trenowałem boks. Zastanów się i mów - major przybliżył telefon
w stronę fotela.
- Obywatelu majorze, wybieram trzy ciosy.
Major zbliżył się do Witka, rozpinając guziki letniej bluzy. Witek napiął
mięśnie brzucha tak, jakby był na ringu w półdystansie. Pierwszy cios był bardzo
mocny, lecz pięść majora trafiła w puklerz napiętych mięśni Modzelewskiego.
Mimo to, Witek zgiął się w pasie. Drugi cios major wyprowadził zaraz po
pierwszym, kiedy Witek wciągnął powietrze. Ten cios odrzucił Witka na biurko.
Trzeci był bardzo lekki. Tak dla formalności.
- Na kompanię i ani mru mru!
- Tak major wyrabiał sobie wśród komandosów autorytet - zakończył
opowiadanie Witek.
- Obywatelu kapralu, Ignacy Ptasznik melduje się z przepustki - Pączek wstał,
obszedł mnie w około i pyta:
- Co macie na swoje usprawiedliwienie?
- Obywatelu kapralu, melduję, że mama się nagle rozchorowała i musiałem…
- Mama się rozchorowała! A może dziewczyna ci nogi przyległa? - stałem
ciągle na baczność - za dziesięć minut meldujecie się u mnie w pełnym
bojowym oporządzeniu. Odmaszerować! - Zachowicz, ksywa „Pączek”, był
apodyktycznym wykonawcą wytycznych swoich przełożonych. Do karania
aresztem nie miał uprawnień, więc wymyślił karę, którą zapamiętam na całe
życie.
Kiedy zameldowałem się w pełnym bojowym rynsztunku, „Pączek” wygłosił
regułę kary:
- Za spóźnienie się z przepustki o sześć godzin, udzielam wam kary
polegającej na wypucowaniu wszystkich okien w budynku kompanii!
Wykonać!
Zrobiłem w tył zwrot i udałem się do magazynku czystości po sprzęt. Istna
stajnia Augiasza, tej kary nie da się wykonać. Co prawda miałem dwanaście
godzin czasu na mycie, ale w budynku kompanii na trzech kondygnacjach było
czterdzieści okien.
- Dalej to już wiem - Witek kończył szóstą kremówkę.
- A jak było z survivalem w Bieszczadach? Ja byłem wtedy na urlopie.
- Survivalem? A fajnie było - skwitowałem - robiliśmy w capa żandarmerię
wojskową i milicję, ile się dało. Nikogo z naszego plutonu nie złapali.
Dwóch chłopaków musiało się ujawnić, bo groziło im odwodnienie i szpital.
Takiej sraczki dostali. Na pokonanie czterdziestokilometrowej trasy
3

W pierdlu - tu: w więzieniu (areszcie garnizonowym); przyp. autora

76 | S t r o n a
Ogólnopolski Konkurs Literacki Wspomnienie 2016

mieliśmy trzy dni. Każdy dostał odpowiednie wyposażenie, między innymi:
karimatę, pałatkę, kompas, mapę Bieszczad, pelerynę, środki opatrunkowe
i wiele innych drobiazgów. No i trzy „eski”4, na trzy dni.
Wysoki Klima z Bochni zażartował, że powinniśmy dostać po żywej kurze.
Na całej trasie, aż do Ustrzyk Górnych, były utrudnienia. Pluton żandarmerii
wojskowej miał za zadanie wyłapać i aresztować wszystkich komandosów.
Żandarmeria rozlokowana była w niewiadomych dla nas miejscowościach.
To samo zadanie miały miejscowe komisariaty Milicji Obywatelskiej.
Musieliśmy poruszać się tylko nocą. Wodę czerpać ze strumieni, uważać
na miejscowe psy. Spać w dzień w stodołach lub stogach.
Pamiętam jeden upalny dzień. Leżymy w stodole na pachnącym miodem
i słońcem sianku. Kapral Stawarz uzgadnia marszrutę na kolejną noc,
gdy wartownik syknął ostrzegawczo: „uwaga!”. Wszyscy, jak na komendę,
zakopali się w sianie. W stronę stodoły biegła młoda urodziwa panna,
a za nią miejscowy chłopak. Śmiech uciekającej rozległ się na całe podwórko.
Ubrana w przeźroczystą bluzkę, przez którą prześwitywały sterczące wzgórki
z brązowymi szczytami, krótką miniówkę z dżinsu, krzyknęła:
- Nie złapiesz mnie!
Po chwili wyciągnęła skobel z wrót i zwinnie, jak sarenka, wskoczyła
do stodoły, zamykając wrota od środka. Chwilę się rozglądała, po czym dała
nura w siano. Mało brakowało, a odkopałaby kaprala Stawarza. Zza wrót
stodoły młodzieniec błagalnie prosił:
- Aga, otwórz.
Dziewczyna chichocząc i gramoląc się w sianie, wrzasnęła tuż obok ucha
przykrytego kaprala:
- Za ile?
- Za dziesięć - odpowiedział chłopak.
Agata otrzepała spódniczkę, przygładziła cienką bluzkę, by sprawdzić,
czy małe wzgórki z ciemnymi szczytami prześwitują. Chłopak odwrócił się
w drzwiach stodoły, omiótł wzrokiem podwórko i najbliższą okolicę.
Zadowolony, że w promieniu dwustu metrów nie ma nikogo, poza świerszczami
za stodołą, które nie zważając na upał urządziły koncert skrzypcowy, podszedł
do Agi i zaczęło się długie całowanie, które nie miało końca. Co działo się pod
sianem, lepiej nie wspominać, zwłaszcza, że całowanie odbywało się
z pieszczeniem owych wzgórków. Ta przygoda w stodole, Witku, zakończyła się
pomyślnie, albowiem nie zostaliśmy wykryci i wieczorem wymknęliśmy się
ze stodoły. Co porabiasz w tym Olsztynie? Jak się urządziłeś? Opowiadaj!
- Ożeniłem się z Izą, mamy dwie córki, Annę i Kingę, żona nie pracuje. Mam
4

Eska - całodzienna racja żywnościowa, suchy prowiant. Przyp. autora
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warsztat naprawy samochodów i jakie takie dochody. Starcza na dom
i kształcenie córek. Mały, wybacz, ale muszę się zbierać. Przyjechałem
do brata, a siedzę już parę godzin u ciebie.
- Zróbmy tak. Ja cię odwiozę samochodem, a ty zostaniesz na kolację.
- Zgoda, lecz musisz mi Mały opowiedzieć, jak było na tym moście.
Wiem, Ignać, że to dla ciebie nieprzyjemne wspomnienia, mogłeś przecież
stracić życie.
- Racja, nie są miłe, ale nie są też tajemnicą.
Końcówka zimy 1967 roku była wyjątkowo mroźna. Rzeki południowej Polski,
skute grubym, na dziesięć centymetrów lodem, przyprószył śnieg.
Co odważniejsi spacerowicze, pod Wawelem, przechodzili Wisłę pieszo, brnąc
po kilkucentymetrowym śniegu. Pomimo apeli milicji, że przejście po lodzie jest
bardzo niebezpieczne, śmiałków przybywało. Czwartego marca przyszło
nieoczekiwane ocieplenie, temperatury w południe przekraczały czternaście
stopni Celsjusza i lód na Wiśle i innych rzekach zaczął pękać. Płynące kry
tworzyły wiele lodowych zatorów. I znów w kompanii saperów rozpoczął się
gorący okres. Wyjazdów w teren do wysadzania zatorów było coraz więcej.
Podporucznik Najda zwrócił się do drugiej drużyny:
- Na jutrzejszy wyjazd do wysadzania zatoru wyznaczam: szeregowca Szeląga,
szeregowca Lebiesta.
- Obywatelu poruczniku!
- Co jest?
- Lebiest ma młodą żonę, a ten wyjazd jest bardzo niebezpieczny. Ja jeszcze
nie byłem na wysadzaniu. Chętnie pojadę.
- Co za ja? Macie jakieś nazwisko?
- Ignacy Ptasznik.
- Zgoda. I jeszcze kto najdalej rzuca granatem?
- Starszy szeregowy Żurek.
Góral zbliżył się do Najdy.
- Dobrze. I jeszcze wyznaczam dowódcę oddziału kaprala Kowalskiego. Kapral
również ma wyniki, pięćdziesiąt siedem metrów granatem bojowym F-1.
- W Sandomierzu kra oparła się o przęsła mostu, powstał zator lodowy
o długości siedmiu kilometrów. Jeżeli nie udrożnimy nurtów, Wisła wyleje,
podmyje skarpę i najpiękniejsza starówka popłynie do Bałtyku. Plan jest
następujący. Ja jadę dzisiaj i na miejscu ocenię, jak uporać się z tym
zatorem. Wy dojeżdżacie jutro. Zapotrzebowanie na trotyl, lonty, zapalniki,
bosaki, ponton, eski i inne drobiazgi ma Kowalski. Acha - nie zapomnijcie
o kapokach. Odmaszerować!
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Nazajutrz, po śniadaniu, Szeląg, Ptasznik, Żurek i kapral Kowalski udali się
Roburem w kierunku Sandomierza. Krótka odprawa w gabinecie sekretarza
dzielnicy Śródmieście przebiegła sprawnie.
- Towarzyszu poruczniku, liczymy na was. Jeżeli Wisła wyleje,
to skarpa wiślana obsunie się, zabierając ze sobą pół miasta.
Sekretarz skierował wzrok na trójkę komandosów i kaprala.
- Na was również towarzysze. Nie wiem, jak wy to zrobicie, ale bardzo was
proszę, zróbcie coś z tym cholernym zatorem.
- Zrobi się - odparł Najda.
- Mamy na ciężarówkach pół tony trotylu, to powinno wystarczyć.
- Oby - westchnął sekretarz - jeszcze jedno, towarzyszu poruczniku,
jak rozwalicie, chociaż mam obawę czy w piątkę dacie radę, to zapraszam
wszystkich na skromny poczęstunek.
Żurek zatarł obie ręce i mruknął cicho.
- To mi się podoba.
Po wejściu na most, cała piątka zobaczyła groźny widok. Zwały tysięcy
kawałków lodu, oparte o przęsła, tworzyły wysokie na kilka metrów pagórki
lodowe. Dzień był słoneczny, promienie odbijały się od tafli lodowych
ułożonych jedna na drugiej, w dziwnym nieładzie artystycznym. Przez dłuższą
chwilę podporucznik i czwórka żołnierzy przyglądali się groźnemu zatorowi.
Ciszę przerwał Najda.
- Musimy dzisiaj lub jutro tego diabła rozwalić. Żurek i Ptasznik
do samochodu po trotyl, lonty i spłonki! Na początek przynieść sto kilo
i przy okazji pięć kapoków. Szeląg i Kowalski przynieść pięć rolek taśm
i czterdzieści szpilek. Ogrodzicie teren z obu stron mostu, w promieniu
dwustu metrów. Acha, jeszcze wcześnie sprawdźcie łączność.
Odmaszerować!
Kiedy wszyscy ubrali kapoki, Najda na krótkiej odprawie wyjaśnił, jak używać
trotylu, aby rozwalić ten zator.
- Uwaga żołnierze! Lont przycinamy mniej więcej o długości... Kowalski, z jaką
prędkością pali się czarny lont?
- Trzy centymetry na sekundę obywatelu poruczniku.
- To ile trzeba przyciąć lontu, żeby uzyskać bezpieczne siedem sekund?
- Około dwudziestu centymetrów.
- Tak jest. Rozstawiamy się na moście, co dwadzieścia metrów i rzucamy
przed siebie jak najdalej. Wszyscy mają kombinerki i zapałki szturmowe?
Wszyscy kiwnęli głowami, że tak. Nie było potrzeby instruktażu sporządzenia
ładunku z jednej kostki trotylu, ponieważ czynność tą wykonywali wiele razy.
- No to do dzieła! Rozwalić diabła!
Po chwili rozległy się wybuchy, a fontanny wody z drobinkami lodu widać
było z odległości kilometra. Po dwóch godzinach przycinania, obciskania,
wkładania kostki, zapalania i rzucania na zator, Najda zarządził przerwę.
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- Pół godziny przerwy…
Komandosi zgromadzili się wokół porucznika.
- Szeląg, proszę przynieść termos z kawą i kubki.
- Ale odjazdowe rzuty - Ptasznik zachwalał robotę.
- Dla ryb to masakra, a nie odjazdowe rzuty - poprawił go kapral Kowalski ale co robić, nie ma innego sposobu, aby ocalić miasto przed powodzią,
a most przed porwaniem. Musimy poświęcić trochę ryb. Cel uświęca środki.
Dochodziła siedemnasta. Ściemniało się.
- Na dziś koniec. Zabezpieczyć niewykorzystany trotyl i spłonki. Pochować
sprzęt, nocujemy w hotelu robotniczym. Jutro powinniśmy diabła załatwić.
Zator lodowy zmniejszył się do dwóch kilometrów. Jest nadzieja! Dobranoc!
Tylko mi nie pić piwa, a broń Boże wódy. Jutro sprawdzę osobiście każdego.
Śniadanie było znakomite: wędliny, masło, pomidory, kawa, herbata, mleko.
Komandosi pałaszowali ogromne ilości, chwaląc gospodarza dzielnicy.
Wczorajsza kolacja również była niezłą wyżerką.
- W szeregu zbiórka!
Podporucznik każdemu sprawdził oczy, miał swoje sposoby, jak wyłapać
z szeregu skacowanego. Kontrola wypadła pozytywnie, ponieważ Najda
zadowolony i roześmiany, rozkazał:
- Na stanowiska, kończyć z diabłem. I wracamy do Krakowa.
- Obywatelu poruczniku, a poczęstunek? Nie możemy zawieść sekretarza.
Najda spojrzał na atletycznego Górala i bez słowa udał się na środek mostu.
Za chwilę wybuchy i gejzery ożywiły późny, chłodny i pochmurny poranek.
Po godzinie rytmicznego rzucania i wybuchów, podporucznika Najdę
sparaliżował odgłos bliskiego wybuchu, tuż przy samym moście, niedaleko
pierwszego przęsła. Rzucił kombinerki, lont i jeszcze nie uzbrojoną kostkę
trotylu i pędem pobiegł w kierunku wybuchu. Widok był straszny. Szeregowy
Ptasznik wił się z bólu jęcząc. Obie nogi od kolan w dół przedstawiały
makabryczny widok. Były strasznie poszarpane wybuchem.
- Sanitariusz! - krzyczał ochrypłym głosem Najda.
Zawsze podczas akcji wysadzania zatoru, obowiązkowo uczestniczyła kartka
sanitarna z lekarzem bądź sanitariuszem.
- Sanitariusz!
Sanitariusz w białym fartuchu biegł, w stronę wołającego podporucznika
co sił w nogach, taszcząc podręczną torbę.
- Morfina! Dawaj mu prędko zastrzyk z morfiną!
Sanitariuszowi trzęsły się ręce, kiedy wbijał igłę, nawet nie przetarł miejsca
gazikiem. W ciągu kilku minut jęki Ptasznika ustały. Sanitariusz odszedł kilka
metrów, ogarnęła go fala mdłości. Przechylił się przez balustradę mostu
i zwymiotował.
- Nosze, szybko, nosze! - sanitariusz sprintem, nie zdążył nawet wytrzeć ust,
pobiegł po nosze.
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- Szpital wojskowy powiadomiony. Karetka będzie lada chwila - meldował
Szeląg.
Sanitariusz opaskami uciskowymi próbował tamować stróżki krwi
na poszarpanych wybuchem nogach Ignaca.
- Sam się zgłosił na ochotnika - szeptał Najda.
W szpitalu komandos Ptasznik przeszedł wiele operacji, ale na szczęście nogi
mu uratowano. Nie udało się tylko uratować nerwu piszczelowego lewej nogi,
przez to do końca życia będzie na lewą nogę utykał.
Według relacji Ptasznika, po zapaleniu lontu wziął zamach i w tym samym
momencie buty z poślizgiem pojechały do przodu, a on upadł na plecy. Trotyl
z palącym się lontem wypadł mu z ręki i upadł obok.
Ostatnią myślą, jaką pamięta, było wykonanie za wszelką cenę zamachu,
zgarniającego Trotyl do Wisły. Leżał na plecach, a nogi od kolan wystawały mu
poza krawędź mostu. Fala uderzeniowa wyrzuciła obie nogi komandosa w górę
i poczyniła ogromne poszarpanie łydek. Wojskowe buty osłoniły trochę stopy,
a most osłonił cały tułów. Ładunek wybuchł tuż nad pagórkiem spiętrzonej kry.
Koledzy odwiedzali Ignaca w szpitalu i żartując, dodawali mu otuchy:
- Ignac, należy ci się purpurowe serce - śmiali się wszyscy - Najda napisał
wniosek, prawdopodobnie dostaniesz awans na kaprala.
- Co do awansu Witku, to nigdy go nie dostałem. Nie mam również renty
wojskowej. Pracuję w hotelu Wanda, odpowiadam za gastronomię.
Żonę już poznałeś, Roberta i Monikę też. A, zapomniałbym! Dorobiłem się
Seata Cordoby, którym po kolacji odwiozę cię do Wieliczki.
Do Iraku wyjechałem czternastego maja na rok lub dwa. Wróciłem
szczęśliwie po siedemnastu miesiącach.
W domu dopiero dowiedziałem się o bardzo smutnej dla mnie wiadomości.
Witek Modzelewski, mój najlepszy przyjaciel, zmarł na zawał serca.
O przygodach w Iraku chciałbym napisać w następnym opowiadaniu.
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DOROTA SCHREIBER (foto)
Wspomnienie foto relacja z Łodzi
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MARCIN WARTALSKI (foto)
Wspomnienie ze spektaklu Łódzkiego Teatru Piosenki
„Miłość ci nic nie wybaczy - muzyczna opowieść o Hance Ordonównie”
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