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Zwycięskie prace

Rok 2020

Poezja



MANIFEST PRZECIWKO RZECZYWISTOŚCI

I   miejsce: Emil ia Kozieł

Po co pal ić mosty?

Skoro i   tak wybudujemy nowe

Może jeszcze bardziej chwiejne

I   takie

Po których sami

Będziemy bal i się chodzić

Po co pal ić mosty?

Skoro chodzimy po labiryncie

Egoistycznie

Ale z  jakąś

Tajemniczą skruchą

Nie szukając nawet wyjścia

Zabijamy się

Zabijamy się

Każdego dnia

Krążąc po ślepych ul iczkach

Krętych dróżkach

Zbyt ciasnych tunelach

Aż kiedyś w  końcu

Nie wytrzymamy

Zburzymy te mury

Spal imy swoje labirynty

I   ujrzymy siebie nawzajem

Zbyt prawdziwych

Zbyt odważnych

Kochających się

Dniami i   nocami

Wzajemnie tym zagłuszani

Aby nie usłyszeć

Odrażającej teraźniejszości
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KRWISTE KALIE Z  BAKER STREET

I I miejsce: Justyna Katol ik

Kal ie z  Baker Street

beznamiętnie w  użyźnioną

ziemię krzykiem niemym

wrastają powoli.

Coraz bardziej

zabarwiają się

purpurą kobiet

degustowanych

rzeźnickim nożem

Zwolna

przepełniony cieczą płatek

del ikatnie

opadł na spodek.

Subtelnie się kołyszą

na ostatnim tchnieniu,

coraz bardziej spokojnie

oczekują końca

Z  utęsknieniem wypatrują …
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ŁÓŻKO

Wyróżnienie: Magdalena Koziala-Olczyk

Kochal i się nieraz i   w  lesie i   w  zbożu

pieścil i najsłodziej edenu rozkosze

groszówki topil i w  szumiącym morzu

zmienial i trampki na ciepłe bambosze

Była miłość i   ślub i   podróż poślubna

i   rosół co tydzień w  domowych pieleszach

wpadł berbeć na świat i   waga ciut zgubna

a  małżon swą żonę na piątkę pociesza.

Nie martw się kotku, tyś nie najcięższa,

a   figle migle po prostu być muszą

kupimy w  Ikei szerokie łóżko

byś mogła słodko zaczepiać mnie nóżką.

Mąż postanowił, więc tak zrobil i ,

i   się kręcil i jak kółka we wrotkach

był sprytnym lisem, nie wchodził do norki

najpierw odświętnie prężył się w  portkach.

Nic nie może przecież wiecznie trwać

po wszystkim mąż chrapał, więc dostał poduszką

złożyły się nogi jak domek z  kart

i   pękło bielutkie z  Ikei łóżko.

Cóż, pora powrotu do panieńskiego łona,

wóz nurza się w  zieloność i   jak łódka brodzi

najlepsze łóżko to łąka kwiecona,

a   materacem cieplutka żona.
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Zwycięskie prace

Rok 2020

Proza



DZIEWCZYNA Z  ŻYCZENIAMI

I   miejsce: Magdalena Gardias

Mała Bez kul iła się pod ścianą. Była bezsilna wobec bezl itosnego świata. Nie
sądziła, że jeszcze kiedyś będzie słuchać krzyków i   bezsensownych kłótni w  takiej
pozycji. Miało być inaczej. Problemy miały się już nigdy nie zdarzyć, nigdy nie powtórzyć.

Wreszcie, choć trwało to w  nieskończoność, hałasy ucichły. Siedząc, nasłuchiwała,
niezdecydowana, czy aby na pewno powinna zaufać Ciszy i   opuścić swój pokój. Cisza,
niezdolna do mowy, nie potrafiła dać jej pewności w  inny sposób. Jej natura nie znała
czegoś takiego jak głos. Podobnie jak Bez.

Cisza i   dzieci głosu nie mają.
Dziewczyna ostrożnie wstała, jakby szelest sukienki lub chrzęst kości mógł

zbudzić coś strasznego z  Cienia. Cień jednak spał głęboko, w  ogóle nie zainteresowany
sytuacją. Jego rola rozpoczynała się w  ciemne wieczory, w  dzień nie był niczym więcej,
niż elementem otoczenia, znudzonym własnym przeznaczeniem. Na ogół biernie
obserwował, niemal leniwie.

Bez powoli otworzyła drzwi, bojąc się, co tam zobaczy. Małych rozmiarów pokój,
który przez większość czasu zajmowal i jej rodzice, wydawał się pusty. Po ziemi walały się
najróżniejsze rzeczy: zdjęcia, które stały zwykle na komodzie, porozrzucane pranie
i   roztrzaskane szklanki. W  przechylonym akwarium panikowała mała rybka, której
brakowało wody. Dziewczyna westchnęła i   mimo, że było już późno, wyszła z  domu.

Słońce chowało się za horyzont, czerwieniąc się ze wstydu, że musi już opuścić tę
część świata. Gdy Bez pomachała mu ręką na pożegnanie, schowało żółtą głowę za
ostatnim domem, znikając z  jej pola widzenia. Świat niemal natychmiast opanowała
ciemność. Nic nie było już takie, jakie się do tej pory wydawało. Ludzie pouciekal i do
swych domostw, gwar rozmów nagle się uciął. Spod budynków powychodziły l iczne
Cienie zalewające ul ice. Pięły się złowieszczo po ścianach, a   ich radosne szepty odbijały
się echem po całym mieście. Wreszcie czuły wolność, wreszcie mogły biegać po całej
przestrzeni, nie martwiąc się słońcem. Jasny księżyc oświetlał im drogę.

Bez ruszyła przed siebie, starając się iść prosto, nie potykać się i   nie patrzeć na
boki, by Cienie nie zaczęły iść za nią. Nie pokazywać, że się boi. Wybierała drogi bogato
oświetlone lampami ul icznymi, ale to nie pomagało; niespodziewanie gasły jedna po
drugiej, a   Cienie i   tak ją dostrzegły, skradały się bezgłośnie. Zaczęły tłoczyć się wokół
niej, a   ona przyspieszyła kroku, zauważając ruch kątem oka.

Nagle, jeden z  Cieni przesłonił jej drogę. Natychmiast skręciła w  boczną ul iczkę
i   to był jej błąd – Cień właśnie na to l iczył. Że zmieni trasę, że się zawaha. Zatrzymała się
w  ślepej ul iczce i   powol i odwróciła się tam, skąd przyszła, chociaż jej wyobraźnia już
wiedziała, co tam spotka. Stłoczone Cienie, jeden przy drugim, nie można dostrzec, gdzie
kończy się jeden,
a   zaczyna drugi… Krzywiły się złowieszczo, oczami przepełnionymi nienawiścią, jak
gdyby Bez była ich najgorszym wrogiem. Zauważyła wśród nich bezradną Ciszę, która
drżącymi dłońmi zasłaniała oczy, zerkając przez palce, czy już jest po wszystkim.
Dziewczyna nie mogła jej mieć tego za złe, Cisza nie mogła wezwać pomocy.

Nie musiała, bo tuż za rogiem ul icy, znikąd pojawiło się jasne światło. Rosło i   rosło
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z  każdą chwilą tak, że Bez musiała w  końcu odwrócić wzrok, ponieważ tajemniczy blask
zaczął ją oślepiać.

Gdy ponownie otworzyła oczy, okol ica wydała się znowu bezpieczna. Cienie
pochowały się, a   Cisza ucieszyła się z  tak pozytywnego obrotu sprawy, i   mimo
nieśmiałości podchodząc bl iżej do postaci, która jeszcze przed chwilą wydawała się
promieniującą kulą światła, bardzo przypominającą słońce. Bez jednak pozostała na
swoim miejscu, niezdolna do ruchu. Przypatrywała się nieznajomej z  wrodzoną
podejrzl iwością, mimo że ta właśnie uratowała ją przed Cieniami.

Była to kobieta, która nie wyglądała jakoś nadzwyczajnie. Uśmiechała się za to tak
radośnie, że trudno było tego nie odwzajemnić. Ruchem ręki nakazała dziewczynie
podejść bl iżej, a   gdy ta wciąż nie chciała tego zrobić, sama wykonała własne polecenie.

– Wszystko w  porządku? – zapytała wdzięcznym głosem, podobnym do cichego
odgłosu blaszanych dzwoneczków.

Bez kiwnęła głową, na co kobieta zmarszczyła brwi, widocznie zastanawiając się
nad czymś. Dotknęła palcem warg i   nagle coś ją tknęło.

– Kochanie! – Wreszcie odezwała się ponownie. – A  gdzie twój głos?
Dziewczyna spojrzała na Ciszę, u   niej szukając ratunku. Obie jednak nie wiedziały,

co powiedzieć, a   gdyby nawet potrafiły wyrażać się w  taki sposób, i   tak nie znały
odpowiedzi.

– Moje biedne… – Kobieta podeszła do Bez, otaczając ją mocno ramieniem. – Na
szczęście ja wiem, jak ci pomóc.

Bez poczuła, jak del ikatne palce kobiety wsuwają w  jej dłoń zimny kształt.
Spojrzała na niego – był to niewielkich rozmiarów kamień barwy słońca. Koloru kobiety.

– Spełni jedno życzenie, więc bądź ostrożna – szepnęła jej kobieta.
Gdy dziewczyna oderwała w  końcu wzrok od podarunku, kobiety nie było już

w  pobl iżu. Zerknęła na Ciszę, ale ta tylko wzruszyła ramionami.
Ruszyły dalej przez miasto. Po chwil i domy poznikały, ul ice stały się coraz węższe,

na horyzoncie pojawiły się pola oraz pojedyncze gospodarstwa, a   nieopodal – przyjaźnie
wyglądający las. Nie miała pojęcia, w  którym kierunku pójść.

– Też nie wiesz, gdzie się udać? – zapytała piegowata dziewczyna, nagle
material izując się tuż przed Bez. – To może pójdziesz ze mną? Razem łatwiej jest podjąć
decyzję.

Bez otworzyła usta zapominając, że nie potrafi mówić. Przypomniała sobie, że
może naprawdę odpowiedzieć, dzięki słonecznemu kamieniowi, ale nie chciała jeszcze
podejmować decyzji. Jeśl i pójdzie dalej, mogła potrzebować kamienia w  innym celu.
Ponadto bała się, że jej życzenie się nie spełni, lub stanie się coś przeciwnego. A  jeśl i
Cisza ją opuści, zostawiając samą na zawsze?

– Dobrze! – krzyknęła jej do ucha nieznajoma, biorąc ją nagle pod rękę. –
Milczenie oznacza zgodę. Pójdziemy razem. Zawsze chciałam zobaczyć ten las. Chodźmy
tam! Jeśl i się nam nie spodoba lub zmienisz zdanie, zawsze możemy zawrócić. To tak, że…

I   tak, ta dziwna osóbka opowiedziała jej całe swoje życie. Że nazywa się Silna, że
szuka tajemniczej wróżki spełniającej życzenia, i   że potrzebuje odrobiny jej magii do
swojego życia. Bez kiwała od czasu do czasu głową, nie mając szansy jej przerwać lub
poinformować, że prawdopodobnie już ją spotkała, i   że zmierza w  złym kierunku. Może
wyciągnąć kamień i   pokazać go Silnej? Spojrzała na Ciszę, jak to miała w  zwyczaju, u   niej
szukając rady, ale tej nie było obok. Znikła niepostrzeżenie, odchodząc bez pożegnania.

Poczuła się nagle samotna. Tego się właśnie bała… Cisza była z  nią od zawsze,
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prawie nigdy jej nie opuszczała. Przypominała jej siostrę, której nigdy nie miała, w  końcu
były takie nierozłączne.

Nagle Silna zgięła się, niezdolna do złapania kolejnego oddechu. Zdezorientowana
Bez chwyciła ją za ramię, podczas gdy nieznajoma osuwała się na kolana.

– Mechanizm – wyrzucała z  siebie raz po raz, wskazując na klatkę piersiową. –
Mechanizm…

Bez natychmiast przykucnęła przy dziewczynie, wodząc rękami tam, gdzie
wskazywała jej Silna ostatkiem sił. Panikowała. Kompletnie nie wiedziała, co robić, wokół
nikogo innego nie było. Wreszcie zapukała w  jej klatkę piersiową, wzdrygnęła się, słysząc
blaszany odgłos. Niezdarnymi palcami rozpięła jej bluzkę. Nie zlękła się na widok mało
ludzkiej materii , tylko pociągnęła za zawleczkę i   odchyl iła małe drzwiczki, za którymi
kryło się serce Silnej. Na pierwszy rzut oka był to niezwykle skomplikowany mechanizm,
pełny świecących kropek i   kolorowych złączy. Żadnej wskazówki, jak to wszystko zmusić
do ponownego działania. Silna przymknęła powieki. Jej dłonie opadły bezwładnie na
trawę. Bez zamarła. Wyciągnęła swój słoneczny kamień i   wcisnęła go między kable.
Zamknęła drzwiczki i   w  myślach błagała o  jedno życie. Nie potrafiła wyrazić życzenia na
głos, jak powinno się to robić w  bajkach.

– Nie martw się, kochanie… – ktoś położył dłoń na ramieniu Bez – Silna będzie
żyć. Dla ciebie.

Światło raziło ją prosto w  oczy. Bez odganiała go rękami niczym natrętną muchę.
– Wszystko w  porządku, dziecko? – zapytał mężczyzna, opuszczając nieco swoją

latarkę i   wpatrując się w  nią z  troską. – Zgubiłaś się? Znam tu każdy kąt, na którą ul icę
chcesz trafić?

Bez rozejrzała się wokół. Znała tę ślepą ul iczkę, pamiętała, jak trafiła tutaj,
uciekając przed goniącymi ją Cieniami. To miejsce nie wyglądało tak, jak wtedy, a   mimo to
była pewna, gdzie się znajduje.

– Przepraszam za kłopot – odezwała się Bez, wstając z  ziemi, na której
najwyraźniej leżała przez dłuższy czas, ponieważ było jej niesamowicie zimno. –
Musiałam przysnąć ze zmęczenia…

I   wtedy zorientowała się, co tak naprawdę zmieniło się w  tej alejce – ona. Jej
melodyjny głos odbijał się echem od szarych ścian budynków, upewniając ją w  tym, że to
był JEJ głos. Nie była już Bez, miała własny głos!

– To bardzo lekkomyślne z  twojej strony – karcił ją tymczasem mężczyzna
z  latarką, chwytając ją pod ramię i   wyprowadzając na główną ul icę. – Nie rozumiem tego.
Już nie pierwszy raz mi się to przydarza! Następnym razem, gdy kogoś tutaj znajdę,
zgłoszę to na pol icję. Trzeba siebie szanować, uważać, dokąd się idzie i   z  kim zadaje,
a   nie…

– Naprawdę panu dziękuję – przerwała mu, szczerze się do niego uśmiechając
i   wykręcając się spod jego ramienia. – Ale muszę teraz wrócić jak najszybciej do domu, bo
pewnie się o  mnie martwią.

I   puściła się biegiem przed siebie, pozostawiając oniemiałego mężczyznę samemu
sobie. Miała nadzieję, że tym razem spotka tam i   Silną, i   Ciszę, i   swoje nowe imię.
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WYROK

I I miejsce: Fil ip Podkowicz

Szakal przygotowywał się do swojego zadania przez rok. Mnie zajęło to
czterdzieści minut.

A  było to tak…
Ojciec chorował od dwóch lat. W  domu wszyscy sypial i półsnem. Każdy następny

dzień mógł być dniem wielkiego smutku. Tej zimy, Matce, Siostrze i   mnie wydawało się, że
kiedy światła w  naszym mieszkaniu gasły, ktoś przychodzi pod drzwi, siada na
pomarańczowym transporterze po Żywcu, odpala zapałkami papierosa, jednego za
drugim i   czeka. Rano na korytarzu leżało pełno niedopałków i   śmierdziało Klubowymi.
Śniadania jadal iśmy w  milczeniu.

Dwa dni przed Wigil ią Bożego Narodzenia nie było mnie w  domu całą noc.
Wyszedłem do sąsiada spotkać się z  przyjaciółmi i   grać w  grę wyobraźni. Na kilka godzin
postanowiłem stać się odzianym w  potarganą pelerynę zakapturzonym łotrem,
z  kaprawym okiem i   zdobiącą twarz bl izną. W  tym świecie rozwiązywałem problemy za
pomocą kuszy i   rapiera. Nikt nie chorował. Strach przed śmiercią nie istniał. Nie było
ocen w  szkole, obowiązków, zakupów i   porannego sprzątania w  soboty, którego
nienawidziłem.

Towarzyszyła mi tajemnicza i   mówiąca zagadkami elfia czarodziejka, ubrana
w  karmazynową suknię, z  kosturem w  ręku, który przypominał mikrofon koncertowy
Jonathana Davisa. Fascynujące i   straszne narzędzie do uprawiania czarów.

Nie potrafię przypomnieć sobie jej twarzy, lecz jestem pewien, teraz i   wtedy, że
była personifikacją wilgotnych snów chłopców i   mężczyzn ze wszystkich znanych mi
krain, tych prawdziwych i   tych, których nie było.

Podróżował z  nami także stary rycerz. Brodaty mężczyzna doświadczony
i   zmęczony życiem. Przemierzył setki bitewnych pól w  poszukiwaniu chwały i   spełnienia.
Widzę jego błękitne oczy, w  których nigdy nie gościł strach. Była w  nich nadzieja na
dogonienie horyzontu, która miała się nigdy nie urzeczywistnić.

Przemierzal iśmy razem pustkowia i   miasta. Lasy i   podziemia. Walczyl iśmy
z  potworami, rozwiązywal iśmy spiski. Byl iśmy bohaterami historii , którą sami
tworzyl iśmy. Nic nie mogło nam przeszkodzić. To królestwo wyobraźni, które dawały
nam gry fabularne nie miało granic. Przez te kilka godzin obcowal iśmy z  wolnością
absolutną.

Wyobrażałem sobie często, że współczesna medycyna walczy z  rakiem toczącym
ciało mojego Ojca z  taką samą zażartością, z  jaką ścieral iśmy się z  niezl iczonymi
zastępami wrogów, wychodząc z  każdej potyczki bez najmniejszego zadrapania.

Nad ranem, za oknem zaczęły padać ogromne płatki śniegu. Świece, zatknięte
w  zielonych butelkach po winie przygasały. Herbata w  dzbanku wystygła już dawno.
Stała się czarna i   gęsta. Ktoś zmienił ją w  miksturę, która po wypiciu, miała wrócić nas do
1999 roku.

Przemknąłem szybko i   cicho przez cuchnący Klubowymi korytarz. W  domu unosił
się zapach świątecznych ciast i   zużytych gaz opatrunkowych.

Zamknąłem za sobą harmonijkowe drzwi pokoju. Leżałem na łóżku. Płatki śniegu
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opadały, klatka po klatce na tle l il iowo-purpurowego nieba.
Elfia czarodziejka wciąż była obok. Gładziła mnie del ikatnie po pol iczku. Szeptała

cicho słowa, w  sobie tylko znanym języku. Całowała w  czoło. Kołysała do snu.
W  kaloryferze szumiała woda. Płynąłem. Czarodziejka położyła się obok i   przykryła nas
kołdrą. Czułem zapach jej wanil iowych perfum. Miałem bardzo bolesną i   intensywną
erekcję. Pościel zrobiła się wilgotna.

W  przedpokoju rozległ się dzwonek telefonu. Obudziłem się. Za oknem była już
szarówka. Dobiegał stukot pierwszych tramwajów. Śnieg padał mocno. Telefon wciąż
dzwonił bez l itości.

– Halo – powiedziała do słuchawki, zaspanym głosem Matka. – Nie wiem,
mamusiu. Sprawdzę. Poczekaj – Dobrze, to ja oddzwonię – Tak, wiem, ile kosztuje impuls.
Tak, wiem, że mam trzy minuty. Oddzwonię. – I rytowała się na Babcię – Powiedziałam
mamusi, że oddzwonię – Po czym odłożyła słuchawkę, starając się opanować nerwy.

Matka nigdy przy nas nie przekl inała. No, prawie nigdy. Była kobietą
konsekwentną, opanowaną i   serdeczną dla wszystkich. Wiedziałem, że czasem nie ma
siły i   płacze ze zmęczenia, kiedy jest sama. Trzymała jednak tarczę wysoko, aby osłonić
mnie i   Siostrę przed niebezpieczeństwem. Każdym i   zawsze.

W  łazience zapal iło się światło. Matka wróciła do telefonu i   wstukała powoli
numer Babci.

– Chyba w  porządku z  nimi – mówiła do słuchawki – trochę się kiwają na boki,
może chcą spać? – Niemożl iwe. Jak to zaczynają zdychać? – Wiem, że jutro Wigil ia – No
to jak mamusia przyjedzie, to pozabija – Ja w  życiu żadnego karpia nie zabiłam – Co to
znaczy, jak najszybciej? – Do wieczora powinny wytrzymać – On nie. Jest za słaby, nie
wstaje z  łóżka – No, nie ma kto – To mamusia przyjedzie wcześniej – Co znaczy, że
mamusia inaczej sobie zaplanowała – Jak to pójdziesz do Włodka i   El i , w  takim
przypadku? – No, to same zdechną i   po kłopocie – Ty śniętych nie jesz. Aha, to co ja mam
zrobić? – Dobrze, obudzę go i   zobaczymy. – Odłożyła słuchawkę z  hukiem.

Harmonijkowe drzwi mojego pokoju uchyl iły się powoli.
– Karpie zaczynają zdychać – oznajmiła Matka. – Babcia powiedziała, że nie

będzie jadła śniętych. Jak ich nie pozabijasz, to pójdzie na kolację do cioci El i i   wujka
Włodka. Wstań, synu.

W  l istopadzie skończyłem szesnaście lat. Byłem jeszcze chłopcem. Nie znałem
smaku prawdziwej kobiety. Próbowałem już alkoholu i   podpalałem papierosy, ale nie
zabiłem żadnego zwierzęcia, poza muchą. Tego poranka tarcza opadła.

Stałem zaspany w  łazience. W  wannie pływały trzy karpie. Dwa duże i   jeden
mniejszy. Zastanawiałem się, jak mam wykonać, wydany przez Babcię wyrok. Byłem
wystraszony i   zupełnie nie wiedziałem, co robić. Matka chodziła bezsensownie po
mieszkaniu. Siostra i   Ojciec spali.

Próbowałem złapać jedną z  ryb. Bezskutecznie. Wyśl izgiwała mi się z  łatwością.
Miałem zbyt miękkie dłonie i   za słaby uścisk, żeby wskórać cokolwiek w  ten sposób.

– Może spuścimy wodę z  wanny i   będzie je łatwiej złapać? - zasugerowała
niepewnie Matka.

Wyciągnąłem korek. Dwa duże karpie bez namysłu zatkały odpływ własnymi
ciałami. Stal iśmy bezradni. Babcia co roku załatwiała tę sprawę bez mrugnięcia okiem.
Teraz jej tutaj nie było. Byłem ja i   te trzy ryby. Miałem wrażenie, że uśmiechały się
półgębkiem i   szeptały coś między sobą. Naigrywały się w najlepsze.

Zupełnie niespodziewanie w  mojej głowie narodził się plan. Poczułem się jak
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płatny morderca. Wystarczyło odegrać rolę, zupełnie jak w  grze fabularnej.
– Mamo, który nóż mamy najostrzejszy? – zapytałem, bo wiedziałem już co chcę

zrobić i   jak. Nie mam pojęcia, skąd zjawiły wtedy się te myśl i .
Przyniosłem do łazienki małe wiaderko, nóż, młotek, stary ręcznik i   wczorajszą

Wyborczą. Wziąłem głęboki wdech. Serce wal iło mi jak oszalałe, a   ręce trzęsły się, jak
u   del iryka.

Przez ręcznik złapałem największą rybę. Rzucała się, niczym w  konwulsjach.
Przytrzymałem ją między kolanami. Nie było już odwrotu. Lewą dłonią objąłem ją tuż pod
skrzelami. W  prawej miałem młotek Ojca.

Uderzyłem kilka razy, aż czaszka chrupnęła. Z  pyska na błękitne kafelki wyleciały
małe czerwone kropelki ciemnej krwi. Karp przestał się trząść i   wydawało się, że usnął.
Odłożyłem młotek. Matka bez słowa podała mi nóż. Kilka sekund zajęło mi odcięcie
głowy. Korpus ułożyłem na gazecie. Teraz wszystko wydawało się łatwe. Czułem się
dziwnie. Przy każdym kolejnym uderzeniu, Matka obracała twarz z  obrzydzeniem. Po
dziesięciu minutach w  wiaderku leżały trzy rybie głowy. Miały otwarte pyski
i   wytrzeszczone oczy. Złośl iwe uśmiechy zniknęły.

Posprzątal iśmy łazienkę. Umyłem ręce. Matka przytul iła mnie mocno i   odetchnęła
z  ulgą. Poczułem się jakbym dokonał jakiegoś heroicznego czynu, jakbym stał się jej
rycerzem.

– Idź spać, synu. Mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia przed świętami –
powiedziała.

Leżałem w  swoim pokoju. Śnieg przestał padać. Tramwaje za oknem sunęły
w  stronę Huty Katowice. Nie było elfiej czarodziejki. Nie było chłopca, który godzinę
temu kładł się do tego łóżka, żeby pogrążyć się w  fantazjach. Pod zamkniętymi
powiekami widziałem wiaderko z  rybimi głowami. I ch wielkie wytrzeszczone oczy
wbijały we mnie wzrok z  niedowierzaniem.

Przez trzy następne noce nikt nie pal ił Klubowych pod naszymi drzwiami.
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WYPRAWAPOWODĘ

I I I miejsce: Dorian Ko maroš

Kapitan Vasco zarządził postój. Dżungla toczyła z  nimi walkę i   wygrywała ją bez
trudu. Przez ostatnie pięć godzin przebyl i około mil i . Gęsto zarośnięte poszycie lasu
sprawiało, że każdy krok drogi okupiony był ciężką pracą. Maczety cięły nieustannie,
a   ubrania szybko przemakały od potu i   wilgoci klejąc się do ciał. Przy każdym ruchu
ocierały niemiłosiernie, jednak zdejmowanie ich nie wchodziło w  grę, ponieważ moskity,
pijawki i   inne krwiopijcze stworzenia tylko na to czekały, nie mówiąc już o  ryzyku
zranienia cierniami. Nawet niewielka rana w  parnym kl imacie mogła zakończyć się
gangreną i   śmiercią. Zapasy również zaczynały się kończyć. Oczywiście musiały być tam
jakieś zwierzęta, jednak mogły łatwo umknąć, gdyż grupa poruszała się zbyt głośno
i   niezdarnie. Najgorsza jednak była niepewność celu, który opierał się na kilku plotkach
i   pogłoskach. Nie miel i żadnych map, które i   tak na nic by się nie zdały w  gęstym lesie
uniemożl iwiającym nawigację. Dżungla była zupełnie inna od obszernych lasów
Hiszpanii, w  których większość z  nich dorastała.

Kapitan pogrążył się w  notatkach, aby jeszcze raz sprawdzić, czy czegoś nie
przeoczył. Przywołał do siebie indiańskiego chłopca, którego zabral i ze sobą jako
tłumacza. Nie mógł mieć więcej niż piętnaście lat i   kazał na siebie wołać Marco.
Zadziwiała w  nim płynność, z  jaką posługiwał się hiszpańskim oraz niemalże
nieskończoną paletą plemiennych języków. Wydawało się, że dżungla stanowi jego drugi
dom i   prawdę mówiąc tylko dzięki niemu dotarl i tak daleko. Jednak na każde pytania
dotyczące wyprawy chłopiec odpowiadał, że nie ma się czym martwić. Zmęczony
brakiem konkretów kapitan kazał Indianinowi odejść.

Vasco rozejrzał się. Ludzie siedziel i gdzie tylko mogl i. Część z  nich leżała na
torbach, które nieśl i , kilku innych przykucnęło na korzeniach drzew. Byl i wycieńczeni.
Nawet nie próbowal i rozmawiać, a   jedynie czasami opędzal i się od moskitów cicho
przekl inając pod nosem. Na jednej z  niższych gałęzi, obserwując wszystko, siedziała
niewielka jaszczurka. Wyraz jej pyska przypominał szyderczy uśmiech. Rozzłoszczony
Vasco cisnął w  jej stronę kamień, jednak chybił o  dobre kilka cal i . Gad nie zareagował na
ten pokaz agresji , po czym oddal ił się niespiesznie. „Świetnie” – pomyślał. – „Nawet małe
bestie drwią ze mnie”.

– Ruszamy dalej! – krzyknął. Nikt nie zareagował. – Ogłuchl iście wszyscy?
Idziemy!

– Kapitanie, można na słowo? – odezwał się ktoś. Vasco spojrzał za siebie i   ujrzał
Emil ia Rojo, starszego oficera, z  którym pływał już od przeszło dwudziestu lat.

– Dobrze, ale szybko – powiedział kapitan, po czym dodał. – Musimy być już
bardzo bl isko…

– Jesteś pewien? – przerwał mu Emil io. – Przecież, jedyne, co mamy to pogłoski
kilku dzikusów i   nic poza tym.

– Wiesz, że to nieprawda. Jeden z  zaginionych oddziałów Pizarra twierdził, że
widział źródło. Mamy zeznania ponad dziesięciu ludzi. Aż tylu naraz nie może się…

– Mylić? – ponownie przerwał mu Emil io. – Z  całym szacunkiem señor, ci ludzie
tylko cudem ocalel i przed śmiercią, a   do tego piekła na ziemi zapuścil i się, aby robić
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rzeczy, których nawet Bóg nie jest w  stanie wybaczyć. Powiedziel iby cokolwiek. Poza tym
to było ponad wiek temu.

– Co chcesz dokładnie mi powiedzieć Emil io? – zapytał po chwil i namysłu Vasco.
Oficer wahał się, po czym zaczął:
– Zawsze byłem po twojej stronie kapitanie. Przez wszystkie te lata, wszystkie

wyprawy… chodzi mi o  to, że zawsze cel był jasny, byl iśmy tego pewni. Teraz jednak
ryzykujemy dla czegoś, co może nawet nie istnieć.

– I stnieje! – krzyknął Vasco. – Jestem tego pewien. Pomyśl o  nagrodzie, jaka nas
czeka. Czym jest złoto w  porównaniu do wiecznego życia? A  do tego cała ta sława,
która…

– Sława – wtrącił ponownie. – Obaj wiemy, że to główna przyczyna. Wszystko,
czego dokonałeś nigdy nie będzie wystarczające dla twojego ojca. Bycie bękartem
szlachcica musi być ciężkie, ale przynajmniej nie wyparł się ciebie całkowicie, dał ci
pieniądze i…

– Jak śmiesz… – zaczął Vasco.
– Śmiem, bo ja sam nigdy nie poznałem swoich rodziców. Ty, señor, byłeś mi ojcem

i   przyjacielem. Przyjąłeś włóczęgę, dałeś cel istnienia i   zaufanie. Nie mogę pozwolić na to
szaleństwo. Dla twojego dobra. Czas spojrzeć prawdzie w  oczy kapitanie, ludzie są
wycieńczeni i   nie pójdą dalej. Wyprawa dobiegła końca.

Vasco zamknął oczy i   przez zaciśnięte zęby wycedził.
– Puszczę płazem twoją bezczelność tylko ze względu na sympatię jaką cię

darzyłem. A  o  wyprawie to ja zdecyduję, bo to ja jestem kapitanem tej cholernej grupy! –
Po czym odwrócił się i   krzyknął do wszystkich. – Koniec dyskusji , ruszamy natychmiast!

– Nie – usłyszał za sobą. Szpady i   pistolety całej załogi wycelowane były prosto
w  niego.

– Nie radzę sięgać po broń kapitanie – powiedział Emil io. – Zawracamy, póki jest
jeszcze szansa na powrót. Wiemy, że za bunt grozi śmierć. Najwyżej będziemy uciekać.
A  jeśl i nas złapią, to szybka śmierć jest lepsza niż to – powiedział wskazując rosnącą
wokół dżunglę.

– Jedyny kierunek, w  którym pójdę, to naprzód – odparł stanowczo kapitan.
– Niestety señor, musisz iść z  nami. Bez ciebie i   tak osądzą nas za zdradę.
Vasco się zawahał. Nie mógł teraz wrócić. Nie kiedy był tak bl isko. W  końcu

wyciągnął notatnik i   zapisał: – Ja, Vasco da Silva, kapitan statku Eternidad, uległem
wypadkowi w  dżungl i nowego świata. Będąc świadomy, bl iskiej śmierci nakazuję swojej
załodze pozostawienie mnie i   wyruszenie w  drogę powrotną. Niniejszy l ist oraz
dowództwo statku przekazuję memu pierwszemu oficerowi Emil iowi Rojo. – skończył, po
czym podał kartkę oraz ciężki złoty sygnet opatrzony inicjałami VS.

– To najlepsze, co mogę zrobić. Banda tchórzy taka jak wy może wracać sama.
Ostrzegam jednak, że będę walczył, jeśl i zechcecie zabrać mnie siłą.

– To bardzo szlachetne z  twojej strony señor. Niestety Indianin idzie z  nami. Tylko
dzięki niemu mamy szansę wyjść stąd cało. Marco wracamy! – krzyknął, jednak chłopiec
zniknął. Po krótkich, bezowocnych poszukiwaniach Emil io zaklął głośno.

– Wiedziałem, że tym dzikusom nie można ufać! Pewnie specjalnie zwodził nas po
lesie! – Zastanowił się przez chwilę. – Nie potrzebujemy przewodnika! Wrócimy po
naszych ścieżkach i   za parę dni dojdziemy do rzeki. Ruchy! – Po czym dodał do Vasco. –
Ostatnia szansa.

– Idź do diabła – odpowiedział z  paskudnym uśmiechem kapitan.
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– Wszystko jest lepsze niż dżungla – rzucił Emil io i   cała grupa odeszła.
Osamotniony Vasco jeszcze przez chwilę nasłuchiwał odgłosów oddalającej się

załogi, jednak szybko pochłonęła je gęstwina.
– Marco?! – spróbował.
Odpowiedziały mu tylko dźwięki lasu. Nie mając nic do stracenia sprawdził

kompas, po czym ruszył naprzód.
Szedł wiele dni. Niewielkie zapasy szybko się skończyły. Mógł iść jedynie za dnia.

Nocami próbował odpoczywać, jednak każdy szelest wyrywał go z  letargu. Zrywał się
wtedy na nogi, głośno krzyczał i   ciął maczetą na oślep. Wiedział doskonale, że w  dżungl i
występują wielkie koty, tu zwane jaguarami, dla których byłby tylko kolejną zdobyczą.
Każdego ranka kontynuował jednak marsz. Wkrótce z  głodu i   odwodnienia zaczął
majaczyć. Szedł przed siebie i   mruczał jak mantrę: „Już bl isko, jestem pewien”. W  końcu
jednak ciało nie wytrzymało. Upadł. Jedyne co mógł zrobić to czekać na śmierć. Kiedy
tracił już świadomość, poczuł że ktoś del ikatnie podnosi mu głowę i   podstawia coś do ust.
Miał wrażenie, że dostrzega głowę kota i   czarne futro. Łapczywie wypił gorzko-kwaśny
napój, po czym natychmiast zasnął. Kiedy otworzył oczy była noc, jednak dżungla jarzyła
się feerią barw. Vasco wstał i   ze zdumieniem odkrył, że czuje się wspaniale. Wydało mu
się, że jest o  trzydzieści lat młodszy. Las wokół niego tańczył, a   dziwne istoty zrobione
z  samego światła wirowały w  rytm nieziemskiej muzyki. Mężczyzna był oczarowany.
Nagle przed nim pojawił się wielki kot. Jaguar był cały czarny, lecz w  jego futrze, niby
cętki pulsowały błękitne światła. Vasco poczuł, że powinien za nim podążyć. Po chwil i
dotarl i do niewielkiego strumienia, a   bestia odeszła w  zarośla. Kapitan zauważył małą
chatę z  luźno zbitych desek. Kiedy wszedł do środka przy ogniu dostrzegł postać, a   gdy
dotarło do niego, na kogo patrzy pospiesznie starał się wyciągnąć szpadę. Ze zwinnością
pantery Marco znalazł się tuż przy nim i   popchnął go na ziemię. Zanim kapitan
zareagował twarz chłopca zmieniła się w  pysk czarnego jaguara o  futrze przetykanym
błękitem i   wydała z  siebie ostrzegawczy ryk. Jednak tak szybko, jak się zmieniła, twarz
wróciła do ludzkich rysów.

Chłopiec wrócił na swoje miejsce przy ognisku.
Kapitan był oszołomiony. Marco spojrzał na mężczyznę i   jakby odgadując pytanie,

zaczął mówić z  zawadiackim uśmiechem: – Wy Hiszpanie kogoś takiego jak ja
określ i l ibyście mianem demona. Ci, którzy byl i tu przed wami składal i mi ofiary i   modl il i
się prosząc o  udane łowy. Dla nich byłem bogiem – dodał z  satysfakcją w  głosie.

– Czyl i o  to ci chodzi? O  zemstę za konkwistę? Jak widzisz twój plan się nie
powiódł, bo moi ludzie z  całą pewnością wrócil i już do…

– Nie wrócil i – przerwał mu chłopiec, a   wyraz jego twarzy powstrzymał pytanie.
Uśmiech Indianina przywoływał w  umyśle wizję kota, który dostał się do kryjówki myszy.

– To nie zemsta. Indianie, których mordowal i twoi pobratymcy nie byl i moim
ludem. Jestem bogiem polowań, a   na polowaniu zwycięża sprytniejszy. Tym razem to wy
wygral iście. – A  po chwil i dodał. – Nie Vasco, przywiodłem cię tutaj, bo o  to prosiłeś.
Szczerze mówiąc to bawisz mnie. Człowiek o  nieprzeciętnych osiągnięciach,
nieświadomy własnej wielkości, szukający aprobaty głupców i   miernot. Trochę tak jakby
jaguar chciał zaimponować kilku pchłom.

Mężczyzna już miał otworzyć usta, jednak spojrzenie chłopca sprawiło, że
wspomnienia wracały. Walki, które stoczył; bogactwa, które zdobył; serca, które złamał.
Wszystko jawiło mu się krystal icznie czysto. Porównał się do swego ojca, który nie ruszał
się poza granice swoich włości. Jak mógł być tak ślepy.
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– Czyl i źródło wiecznego życia nie istnieje? – zapytał.
– I   tak i   nie – odparł filozoficznie Marco. – Jeżel i l iczysz na wodę, która da ci

nieśmiertelność to myl isz się. Wieczne życie nie jest przeznaczone dla ludzi. Życie to
zmiany, a   nieśmiertelność to stagnacja. Wieczność jest dla mnie i   mi podobnych. My do
końca świata trwać będziemy niezmienni. Dla was istnieje inna forma nieśmiertelności –
powiedział i   skinął głową w  kierunku jednego z  rogów chaty.

Vasco ujrzał tam sol idne biurko i   krzesło, na którym leżały przybory piśmiennicze
i   stos kartek. Mógłby przysiąc, że gdy wchodził do chaty nic tam nie było. Zastanowił się,
po czym zapytał: – A  jaka jest cena takiej nieśmiertelności?

– Życie oczywiście – odpowiedział chłopiec.
Duma nakazała mu jeszcze dodać: – A  jeśl i odmówię?
– Nie odmówisz – odparł krótko chłopiec.
Mężczyzna milczał. W  duchu toczył bój sam ze sobą. W  końcu zapytał: – Ufam, że

dopilnujesz reszty? - chłopiec odpowiedział jedynie skinieniem. Kapitanowi to
wystarczyło. Usiadł przy biurku, wziął pióro i   zamknął na chwilę oczy. Pochwycił
pierwszą myśl , niczym ogon ryby i   zaczął pisać: „Nazywam się Vasco de Silva, a   to, co
czytacie jest historią mego życia…”.

Kilka dni później na biurku pewnego drukarza w  Madrycie pojawił się notes
zawierający w  sobie niezwykłą historię, a   obok niego leżał złoty sygnet opatrzony
inicjałami VS. Nigdy nie udało się ustal ić skąd pochodził, a   tego samego dnia wielu
mieszkańcówmiasta zgłaszało, że widziało na ul icach wielkiego, czarnego kota…
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DAR

Wyróżnienie: Anna Dawal

Moja matka nigdy nie rozumiała idei poezji . Twierdziła, że to „marne wypociny
pijanych nieudaczników”. Myślę, że „nieudacznik” było jej ulubionym słowem.
Powtarzała: „Dziewucho, zajęłabyś się czymś konkretnym. Zawsze chciałam, żebyś była
kimś – i   tu sprawiała wrażenie rozmarzonej – chemikiem, architektem, lekarzem. Jak
wspaniale byłoby ratować ludzkie życia. – A  tutaj wracała do znienawidzonej
rzeczywistością – ale nie, ty musiałaś pójść w  ślady tego nieudacznika i   też zostać
nieudacznikiem. Nic ci po tych wierszach, które próbujesz skrobać na papierze”. Zawsze
kończyła swój monolog z  wyniosłością i   ogromną satysfakcją, że udało się jej mnie zranić.
Bo kogóż nie zraniłyby takie słowa z  matczynych ust?

Nie mogłam nic poradzić na to, że ja jak najbardziej chciałam ratować, ale nie
ludzkie ciała przy użyciu skalpel i , ale ludzkie dusze przy pomocy poezji. Koić
niezauważalny ból . I lu z  nas czuje się lepiej po przeczytaniu kilku zdań, kiedy wiemy, że
ktoś czuje to samo, że ktoś już tutaj był? Ale moja matka tego nie pojmowała. Moje życie
było ciągłą walką z  jej chorymi poglądami. Bycie „kimś” było najważniejsze. Nigdy nie
pojmowała, że przecież ja jestem kimś. Jestem, żyję. Tu i   teraz.

Zazdrościłam innym dziewczynom, które chwal iły się niezwykłymi relacjami z  ich
rodzicielkami. Zawsze jednak ukrywałam mój wewnętrzny ból i   pewnego rodzaju żal .
Uśmiechałam się tylko i   mówiłam „nasza relacja jest bardzo… specyficzna”. Matka nigdy
nie przychodziła na szkolne przedstawienia, rzadko pojawiała się na wywiadówkach,
sporadycznie rozmawiała ze mną, a   jeśl i już, to generalnie były to wyrzuty, albo jakieś
pretensje. Na początku strasznie mnie to dołowało, ale z  biegiem lat nauczyłam się mieć
to w  dupie – w  większości przypadków – ale czasem, tylko czasem, chciałam, żeby matka
usiadła obok mnie na kanapie, przytul iła i   powiedziała, że jakoś będzie. Ale i   bez tego
zawsze jakoś było.

„Żałuję, że nie jesteś kimś innym. Bardziej reformowanym. Jesteś taka jak on.
Identyczna. On też wylewał jakieś bezsensowne żale na papier i   myślał, że kogoś
naprawdę to obchodzi. Nie jesteś moją córką, jesteś jego córką, przeklętym nasieniem
tego gnoja”.

Wiedziałam jednak, że to nie nienawiść do mnie, lecz do niego ją tak zmieniła. Mój
ojciec, zresztą pisarz, zostawił nas, gdy miałam dziesięć lat dla striptizerki z  pobl iskiego
baru. Niezbyt przyjemna sytuacja, zdaję sobie z  tego sprawę. Po prostu pewnego dnia
przyszedł, spakował swoje rzeczy i   wyszedł. I   już nigdy go nie zobaczyłam. Ani ja, ani
moja mama.

Gdy opuszczał nasz dom, matka siedziała w  salonie. Wpatrzona w  okno, nie
zwracała uwagi na otaczającą ją rzeczywistość, ale dobrze wiedziała, co się dzieje.
Podeszłam do ojca, kiedy ten wrzucał swoje rzeczy do wal izki i   zapytałam, kiedy wróci.
Nic nie odpowiedział, tylko rzucił kolejną porcję rzeczy do torby, agresywnie zasunął
suwak i   skierował swoje kroki w  stronę drzwi. Nie powiedział gdzie idzie, za ile wróci
i   czy w  ogóle wróci. Nawet na mnie nie spojrzał. Stanęłam w  przedpokoju. Wtedy nie
wiedziałam do końca, co się dzieje, dlaczego, i   że widzę go po raz ostatni.

Nie tęskniłam za nim jakoś strasznie, bo tak naprawdę rzadko bywał w  domu.
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Zawsze trochę brakowało mi czegoś, ale dało się z  tym żyć. Od dnia, w  którym odszedł
tylko jedna rzecz zmieniła się bezpowrotnie – moja matka. Stała się wyzutym z  uczuć
manekinem. Znienawidziła wszystko i   wszystkich. A  najbardziej mnie. Bo za bardzo
przypominałam ojca.

Kiedyś… Kiedyś było inaczej. Matka była ciepła i  kochająca. W  podstawówce
pisaliśmy wypracowanie na temat kim chciel ibyśmy zostać w  przyszłości. Nie musiałam
długo zastanawiać się nad odpowiedzią na to pytanie. Od razu nabazgrałam na papierze,
że chce być mamą, taką jak moja mama, bo moja mama jest najwspanialsza na świecie.
Była.

Lato 2001 spędzil iśmy nad morzem w  Sopocie. Byl iśmy szczęśl iwi, chyba.
Pamiętam, że kiedy już wracal iśmy busem do domu, strasznie spodobała mi się lalka,
którą zobaczyłam na wystawie sklepowej. „Wiesz mamo, kiedyś chciałabym mieć taką
lalkę” – westchnęłam, przytknęłam nos do szyby i   wskazałam na wystawkę. Mama bez
chwil i namysłu wstała z  siedzenia i   udała się do kierowcy. Autobus zatrzymał się. Mama
wybiegła, a   po krótkiej chwil i wróciła trzymając w  rękach tę właśnie lalkę. „U   nas
w  Krakowie takich nie ma” – powiedziała zdyszana, ale z  uśmiechem na twarzy. Dla
sześcioletniej dziewczynki, którą wtedy byłam, było to spełnienie wszystkich marzeń.

…
Maxa poznałam, gdy miałam 16 lat i   zupełnie pstro w  głowie. Był typowym bad

boyem z  naszego l iceum. Jeździł motorem, nosił skórę, był tajemniczy i   zabójczo
przystojny. Wszystkie dziewczyny się w  nim kochały, nawet jeśl i próbowały zaprzeczać.
Wtedy myślałam, że jestem szczęściarą, że to mnie właśnie wybrał. Koleżanki mi
zazdrościły i   zawsze wzdychały, gdy odjeżdżal iśmy spod szkoły z  piskiem opon.

– Max?
– No?
– A, a   ty mnie no wiesz… Lubisz?
– No. W  sumie spoko jesteś, nie?
Często podjeżdżał po mnie do domu o  północy, a   ja udawałam, że się wymykam.

Udawałam, bo tak naprawdę moja matka dobrze o  tym wiedziała, tylko po prostu ją to nie
obchodziło. Wracałam do domu pijana nad ranem, przesiąknięta zapachem dymu
papierosowego. Nie do końca dlatego, że to lubiłam, ale po części chciałam zwrócić na
siebie jej uwagę. Bezskutecznie. Jakby to powiedzieć… Max nie był dobrą partią na drugą
połówkę. Odkąd zaczęłam się z  nim zadawać opuściłam się w  nauce. Nauczyciele
spoglądal i na mnie z  pogardą i   obgadywal i mnie za plecami. Zresztą, cała szkoła aż
huczała od coraz to nowych plotek na nasz temat. Jak taka dziewczyna jak ja, mogła się
zadawać z  takim kimś. No cóż. A  jak moja matka mogła mnie tak traktować? Miałam dość
tego. Chciałam pokazać, że ja też mogę być zła. Jednak ona pozostała niewzruszona.

Kilka miesięcy później Max mnie uderzył. Po raz ostatni dotknął wtedy mojej
skóry. Wróciłam do domu cała zapłakana z  posiniaczonym pol iczkiem. Oczy miałam
spuchnięte od płaczu. Matka siedziała w  salonie. Zdawała sobie sprawę z  tego, co się
stało, jednak nie poruszyło ją to. Nie podniosła się nawet z  fotela. Przelotnie na mnie
spojrzała i   wróciła do lektury jakiegoś kolorowego czasopisma. Poszłam do swojego
pokoju. Stanęłam przed lustrem i   próbowałam oczyścić ranę z  rozmazanego tuszu.
Wtedy zobaczyłam moja matkę stojącą w  drzwiach.

– No i   na co ci ta miłość? – powiedziała, po czym odwróciła się na pięcie i   wyszła.
Od tamtego dnia unikałam Maxa w  szkole. Nie chciałam mieć z  nim już nigdy nic

wspólnego. Ostatni raz widziałam go w  dzień zakończenia l iceum. Jedyne, co zostało mi
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po tej „miłości” to wyrzuty sumienia i   uzależnienie od nikotyny.
…

13 kwietnia wieczorem, przyjechałam do szpitala. Lekarz powiedział, że niezbyt
dobrze się czuje. Weszłam do sal i , w  której leżała. Była spokojna, jej klatka piersiowa
równomiernie wznosiła się i   opadała. Przy szpitalnym świetle zmarszczki na jej twarzy
stały się jeszcze bardziej widoczne. Wtedy uświadomiłam sobie, jak bardzo postarzała
się w  ciągu ostatnich lat. Nie mogłam uwierzyć, że przegrywała z  chorobą. Chemia ją
wykończyła. Miała zamknięte oczy. Pomyślałam, że zasnęła. Bezszelestnie usiadłam na
krześle obok łóżka, na którym leżała. Złapałam ją za rękę. Chciałam jeszcze raz poczuć,
jak to jest trzymać własną matkę za rękę. Ten jeden, jeszcze jeden, ale możl iwe, że ostatni
raz. Zamknęłam oczy, ale za chwilę poczułam ucisk i   natychmiast je otworzyłam. Mama
przebudziła się i   chyba po raz pierwszy od dziesięciu lat uśmiechnęła na mój widok.
Popatrzyła na mnie w  ten dziwny, rzadki sposób, z  pewnego rodzaju pol itowaniem w  jej
oczach. Chciała coś powiedzieć, ale sprawiało jej to niezwykłą trudność.

– Nic nie mów – powiedziałam. – Było, minęło. – Wybaczyłam jej już dawno,
dawno temu.

Uśmiechnęła się przez łzy i   teraz to ja spojrzałam na nią w  ten dziwny, rzadki
sposób.

– Kocham cię, mamo.
– Ja Ciebie też. Zawsze kochałam – wyszeptała ostatkiem sił, a   ja położyłam się

obok niej. Pocałowała mnie w  czoło i   zasnęła. Była to nasza ostatnia rozmowa. Tej nocy
odeszła.

Na pogrzebie nie uroniłam nawet łzy. Nie dlatego, że nie byłam smutna, ale
dlatego,
że nie mogłam uwierzyć w  to, że odeszła. Po prostu. Nie mogłam pogodzić się
ze świadomością, że nie ma jej już w  moim życiu. Odkąd wyprowadziłam się z  domu na
studia, nie spędzałam z  nią za wiele czasu, ale zawsze miałam świadomość, że jest. Gdzieś
jest.

Weszłam do jej mieszkania. Było pusto. Cicho. Nikt nie podnosił głosu na wejściu.
Przeszłam do gabinetu matki. Parkiet skrzypiał pod każdym moim krokiem. Stanęłam
w  drzwiach. Wszystko było tak, jak zawsze. Perfekcyjnie ułożone. Podeszłam do biurka.
Zobaczyłam na nim kopertę z  moim imieniem i   otworzyłam ją. Wyjęłam białą kartkę
papieru, na której widniały l itery napisane niebieskim atramentem. Było to pismo mojej
mamy.

koniec jest blisko poetką nigdy nie byłam matką też nie

dlatego teraz piszę ten wiersz

słowo przepraszam wypowiada się niezwykle ciężko

dlatego łatwiej będzie je przelać na papier

Wybacz

Przepraszam

mam nadzieję że będziesz szczęśliwa nie taka jak być powinna

mimo że chciała być odpowiednią

matka

…

Mimo naszej dziwnej relacji i   tego, że wiele razy powiedziałam, że nienawidzę jej

z  całego serca (i   vice versa), nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że gdzieś głęboko, bardzo głęboko,
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darzymy się miłością. Mimo tego, jaka była, zawsze starałam się pamiętać ją jako pełną życia

i   energii , uśmiechniętą kobietę, która wydała mnie na świat. I   usprawiedl iwiając, że kiedyś była

inna, przeżyłam z  nią 25 lat mojego życia i   uważam, że wyrosłam na całkiem przyzwoitą osobę.

Czasem jednak pytałam Boga, dlaczego pokarał mnie taką matką. Teraz jednak wiem, że nie była

to kara, ale niezwykły dar.



Zwycięskie prace

Rok 2019

Poezja
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ŻARCIŚCIE

I   miejsce: I zabela Dudziak

Maj. Żar się z  nieba leje na oślep, żarciście.

Bzy się rozebziły tak bziście

jak nigdy dotąd.

Wiatr matronowym drzewom rozczochrał czupryny,

gęsta mgła ich l iści ukrywa ptaka,

co chce wytrelować wszystkie swoje trele.

Gdzieś daleko szczekając łańcuchowy burek

domaga się nienawidzić kocistego futra,

co rozgrzane rudawo wygrzewając się ziewa

przeciąganym ukłonem wypraszając żar z  nieba.

maj’95
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MÓWILI

I I miejsce: Agnieszka Mamrocha

odejdziesz

znikniesz

w  utraconych mgnieniach zapomnianego nieba

w  zmętnieniu ciszy,

oddechu mgły

mówią: "stracisz

nie na stałe

twoje szczęście

żaden dom

w  chwilowej dłoni "

na nic

ciche drżenie zamarłych rąk

dusza zatopionej łodzi,

szept zniszczonej przystani

mówią,

przeminiesz

mówią, a   ja nie słucham

wtulona w  jedyną rzeczywistość

ocalałego świata
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SPOWIEDŹ INTROWERTYKA

I I I miejsc: Nikola Świtała

Siedzę sam, pokój, szara ściana

biurko, komputer z  boku okno firana.

To mój azyl , bezpieczeństwo, pewność siebie

co się wydarzy na zewnątrz? - tego nikt nie wie.

Tu jestem sobą, zadowolony,

Nie spinam się, marzę, umysł uwolniony.

Nagle telefon na łóżku dzwoni.

Zrywam się z  fotela to pewnie Antoni.

Nie, to ona, dziewczyna z  parteru.

Kiedyś przypadkiem – rozmowa, bez żadnego bajeru.

Wymiana numerów i   dzisiaj dzwoni.

W  uszach mi dudni jak stado koni .

Odbieram, słyszę jej głos.

Mam przed oczami jej włosy, oczy, zadarty nos.

Ma jakiś problem z  matematyki,

pyta czy jej pomogę z  tej tematyki.

Matematyka to nic, prosta sprawa.

To jakiś sprawdzian, czy jakaś poprawa,

ale ona tam będzie, bl isko, obok mnie.

Chyba nie dam rady, boje się.

Przecież tu jest mój azyl , strefa bezpieczeństwa.

Mam stąd wyjść, narazić się ma niebezpieczeństwa?

Ale ona tam będzie, serce mi bije jak dzwon.

Jej uśmiech, jej zapach, jej głosu ton.

Koniec! Wychodzę z  ukrycia, dam radę, muszę.

Wychodzę z  tego kokonu, pomału się w  nim duszę.

To ona otwiera mi drzwi do zewnętrznego świata.

Wiem, że będzie ze mną przez następne lata.



Zwycięskie prace

Rok 2019

Proza
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KSIĄŻKAROKU

I   miejsce: Żaneta Naporowska

Od samego rana panuje w  #bibl iotece wielkie zamieszanie. Przed aulą ustawiła się
już długa kolejka.

Każdy chce być pierwszy.
Każdy chce być najlepszy.
Każdy chce wygrać.
Konkurencja duża. Wszyscy chcą być na piedestale. Wśród nich znajduje się

Poradnik. Na pewno wygra – myśl i sobie. Jednak, czy na pewno sobie poradzi? Czy uda
mu się wykazać, że jest coś warty? Jeszcze rano miał wątpl iwości, czy wziąć udział w  tym
konkursie. Długo walczył, sam ze sobą, by wyjść ze swojej strefy komfortu... Teraz stoi
w  tłumie i   z  całych sił skupia się na znalezieniu choćby jednego pozytywnego punktu
zaczepienia.

Tuż przed Poradnikiem stoi Komedia. Ta, jak zawsze, jest w  dobrym humorze.
Śmieje się bezustannie, a   przy tym rozśmiesza innych. Nawet Poradnikowi kąciki ust na
chwilę się podniosły. Nagle za plecami usłyszał:

– O  patrzcie na nią. Myśl i , że jak przyjdzie w  towarzystwie adoratorów i   ochrony,
to wygra. Czy to markowa sukienka?

Poradnik zadarł wysoko głowę. Wystarczyło tylko jedno spojrzenie, a   już wiedział,
kto nadchodzi.

Plotka plotkę rodzi. W  końcu to nikt inny jak Sensacja! To ona pierwsza zawołała:
– Patrzcie, wyszła Tragedia!
Wszyscy spojrzeli w  kierunku auli. Rzeczywiście, stała tam skulona i   smutna postać.
– I   jak? O  co pytają? – chciała się dowiedzieć Sensacja.
– Ech, szkoda gadać – jęknęła Tragedia.
– Ale jak było? Powiedz coś? – drążyła temat Sensacja.
– Ciężko było. Jest gorzej niż myślałam...
– Ha,  ha … może nie będzie tak źle jak myśl isz? – zauważyła Komedia. Tragedia

wzruszyła ramionami i   poszła snuć się dalej.
– Cii… – Sensacja położyła palec na usta. – Chyba coś słyszałam?
Na korytarzu zapanowała cisza. Otwarły się drzwi i   z  aul i wyszła Księga Mądrości.
– Kryminał, teraz Pana kolej.
Nikt nawet nie zdążył się zorientować, a   tuż przy drzwiach pojawił się Kryminał.

Za wyjątkiem Księgi Mądrości i   Komedii, całe towarzystwo się zasępiło. Każdy wiedział,
że Kryminał po prostu jest świetny. Zawsze przygotowany, niezwykle opanowany,
a   zarazem intel igentny i   przebiegły. Jak on to robi, wszyscy się dziwil i . Niejeden już
próbował go śledzić. Niestety, nikomu się nie udawało przewidzieć jego następnego
kroku. To była chodząca zagadka.

– Długo to będzie trwało? – wtrąciła się Sensacja.
– Myślę, że wystarczająco długo – odpowiedziała zrównoważonym głosem Księga

Mądrości.
– O, to już jest coś! – ucieszyła się Sensacja i   pobiegła do swoich wielbiciel i .
Poradnik popatrzył jak Księga Mądrości i   Kryminał znikają za drzwiami aul i .
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To właśnie tam, czekała tak zwana wielka szansa. Wygrany konkurs mógł odmienić
zupełnie życie Poradnika. W  końcu byłby szczęśl iwy…

Już to widział... Wszyscy będą Poradnikowi zazdrościć.
To on, będzie gościć na kanapie w  telewizji śniadaniowej.
To on, będzie udzielał wywiadów.
Może nawet weźmie udział w  reklamie albo nagra teledysk.
Ech, to jest życie!
Sława, splendor, kariera, mil iony polubień...
Każdy tego pragnie. Każdy tego chce. Każdy o  to walczy.
W  końcu będzie zauważony. Będzie kimś, a   nie jakimś tam zwykłym Poradnikiem...

Drzwi się otwarły. Z  aul i wyszła Księga Mądrości, a   tuż za nią zjawił się Kryminał.
– Moi drodzy, dziękuję za tak l iczne przybycie – zwróciła się Księga Mądrości do

wszystkich oczekujących. – Cieszę się, że nasza #bibl ioteka budzi tak duże
zainteresowanie. Tym bardziej jest mi niezmiernie miło poinformować, że bez
precedensu „Książką roku” zostaje Kryminał.

Księga Mądrości wskazała na dumnego zwycięzcę i   wyciągnęła dłoń w  geście
gratulacji .

Po korytarzu przebiegła Sensacja. Komedia się głośno zaśmiała. Romans się
wzruszył, a   thril ler zrobił wielkie oczy.

Tylko Poradnik gdzieś znikł?! Gdzie on się podziewa?
A  tak, jak zwykle szuka wyjścia…
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JAKMOI DZIADKOWIEWZIĘLI ŚLUB

I I miejsce: Amel ia Chwist

Są dwa rodzaje deszczu: z  braku lepszych nazw można przezwać je „majowym”
i   „l istopadowym”.

Deszcz majowy to deszcz letni. Jego zapach miesza się z  wonią bzów. Towarzyszą
mu burze i   tęcze. Zostawia po sobie rozgrzany asfalt i   wielkie kałuże. Znakomicie się
w  nim biega.

Natomiast deszcz l istopadowy jest znacznie mniej przyjazny – zimny, szary
i   przyprawiający o  dreszcze. Nie można o  nim nawet powiedzieć, że pada – nie, on siąpi!

Nie każdy zdaje sobie sprawę z  tych różnic, mimo że są tak istotne. Podobnie jest
z  niebem: niekiedy można spotkać się z  twierdzeniem, że zawsze jest niebieskie. Nigdy
nie dajcie się to nabrać! Niebo przybiera mnóstwo różnych kolorów: może być
granatowe, chabrowe, cyjanowe, czasem nawet turkusowe... A  niby po czym innym
oprócz ptaków i   kwiatów rozpoznać nadejście wiosny? Oczywiście po odcieniu nieba!
Niebo nigdy bowiem nie jest tak błękitne jak wiosną.

Ale tamtego dnia niebo nie było błękitne - było szare, nad Sosnowcem kłębiły się
ciemne chmury i   siąpił (nie padał) l istopadowy deszcz. Obrazu tej beznadziejnej
monotonii dopełniało małe, staroświeckie mieszkanko z  Babcią bujającą się w  fotelu
i   Dziadkiem rozwiązującym krzyżówki. Słychać było tylko bębnienie deszczu i   tykanie
starego zegara.

Tik. Tak. Tik. Tak. Tik. Tak.
Byłam znudzona.
– Dziadku... Opowiesz mi coś? – spytałam.
Dziadek nawet nie podniósł głowy.
– A  co, wnusiu?
– Nie wiem, coś ciekawego... Może o  waszym ślubie? Bo nigdy nie widziałam

twojej sukni, Babciu...
Babcia przestała bujać się na krześle, a   Dziadek wreszcie podniósł głowę znad

gazety. Wymienil i spojrzenia.
– Może dlatego, że Babcia brała ślub w  dresie...
Zdziwiło mnie to.
– Co?!
Babcia zachichotała, zupełnie jakby nie była babcią.
– To długa historia. Poczekaj, zrobię herbatkę i   zaraz ci ją opowiemy...
Kiedy Babcia wyszła, bębnienie deszczu stało się jeszcze głośniejsze, a   wiatr

zaczął huczeć i   targać bezl istne i   szare korony drzew. Zapadl iśmy się w  swoje fotele
jeszcze głębiej, a   Dziadek zaczął mamrotać coś do siebie, gniewnie przerzucając strony
gazety.

– Tynk, też coś... Ja im zaraz dam... Patrz, co napisal i , wnusiu! „Co leci w  kinach
w  Sosnowcu? Tynk ze ścian”. Ha! Żartownisie się znaleźl i ...

Poklepałam go po ramieniu.
– Nie przejmuj się tym, Dziadku, to tylko stereotypy... Wyskrobałam o  tym fel ieton

na polski i   dostałam z  niego piątkę. Chcesz wiedzieć co napisałam? Że wszyscy
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postrzegają nasze miasto jako jakieś siedl isko patologii , pijaków i   żul i ... a   to przecież
bzdura, bo patologia jest wszędzie.

– Tak, wnusiu – powiedziała Babcia, wkraczając do pokoju z  dzbankiem parującej
herbaty. – Gdyby na całym świecie żyl i tylko ludzie mądrzy, dobrzy i   sprawiedl iwi, o  czym
byśmy wówczas rozmawial i?

– Kolejnym zarzutem stawianym Sosnowcowi jest jego brzydota... No, tutaj
niestety musimy być obiektywni. Sosnowiec rzeczywiście nie jest najładniejszy...

– Ha, jeszcze czego! – wybuchnął Dziadek. – To tutaj zamieszkałem z  Al inką po
ślubie, tutaj urodził się twój tata, tutaj kupiłem swojego pierwszego Fiata... I   nikt mi nie
wmówi, że Sosnowiec jest brzydki!

Babcia uśmiechnęła się.
– No, jak to powiedział kiedyś ktoś bardzo mądry, kogo nazwiska nie umiem

wymówić, dobrze widzi się tylko sercem. A  najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
A  swoją drogą, czy to nie ładna nazwa? Sosnowiec... Przywodzi na myśl zielone lasy
sosnowe, pachnące żywicą... Pamiętasz, jak wdrapywal iśmy się na najwyższe drzewa po
najsłodsze kawałki żywicy, Loluś?

Dziadek pamiętał.
– Jakże mógłbym zapomnieć! Raz bym prawie spadł i   skręcił sobie kark, tylko

dlatego, że chciałem cię prześcignąć... Musisz wiedzieć, wnusiu, że Babcia zawsze właziła
najwyżej. Była okropnie brzydką chłopczycą. Biła się i   pluła jak chłopak!

Babcia uśmiechnęła się, jakby z  rozrzewnieniem wspominała czasy, kiedy była
okropnie brzydką chłopczycą.

– A  jaki ty za to byłeś przystojny! Dziadek nie zawsze był łysy, wiesz? – zwróciła
się do mnie. – Kiedyś miał wspaniałe, czarne włosy i   był taki wysoki! Zaraz, może znajdę
jakieś zdjęcie... Jak się zaprzyjaźnil iśmy, była z  nas niezła para łobuzów. Raz wrzucil iśmy
mysz polną do biurka pana Gąski. Ale nam się za to oberwało... O, spójrz! Lolek zabrał
mnie wtedy na tańce.
Podsunęła mi zdjęcie przedstawiające zawadiacko szczerzącego zęby czarnowłosego
młodzieńca i   dziewczynę w  prostej sukience i   z  kwiatami we włosach. Stal i w  wiejskiej
zagródce, trzymając się pod ramię, a   wokół nich chodziły kury.

– Ależ ty przecież byłaś ładna, Babciu! – wykrzyknęłam.
– Ale nie tak ładna jak ta twoja Idal ia, nie, Loluś? – spytała Babcia, zezując na

Dziadka złośl iwie.
Dziadek prychnął.
– A  weź mi nawet nie mów...
– Był nią oczarowany – ciągnęła Babcia bezl itośnie. – Ciągle tylko, jaka to Idal ia

mądra, jakie ma długie nogi... W  końcu się o  to poprztykal iśmy. A  Lolek oświadczył się jej,
żeby zrobić mi na złość.

Spojrzałam na dziadka zdumiona, a   on wbił wzrok w  stół.
– Myślałem, że odmówi...
Ale nagle urwał, bo dostrzegł pająka sunącego po białym obrusie. Był to pająk tak

długi i   chudy, że niemal przezroczysty; przez nieuwagę można by pomylić go z  cicikiem.
Cicik przeleciał przez środek stołu, wzleciał i   wpadł do pustej fil iżanki Dziadka. Był to
cicik – samobójca. Wszyscy patrzyl iśmy w  milczeniu, jak rozpaczl iwie próbuje iść po
gładkiej biel i , wymachuje długimi nogami i   ześl izguje się po powierzchni, której nie ma
w  naturze.

Nie lubię pająków. Nie ma przyjaźni pomiędzy nimi a   mną.
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Weź go, Lolek – poprosiła Babcia. – Niech się nie męczy, biedaczek.
– Nie. Zostawmy go... Dajmy mu szansę.
Ale nie mogl iśmy mu pomóc. Pozostawiony w  fil iżance cicik – samobójca na drugi

dzień był już martwy. Bo ludzie nie mogą pomagać naturze, jak to napisał kiedyś pewien
poeta. Mogą jej tylko nie szkodzić: nie sypać trucizny do mrowisk, nie wypalać lasów,
zaprzestać kłusownictwa, myśl istwa i   rybołówstwa... Ale, jak powiedział Einstein,
gdybyśmy chciel i , kierując się racjami moralnymi, uniknąć całego tego zabijania,
musiel ibyśmy ostatecznie zabić samych siebie, żeby tylko pozostawić przy życiu te
wszystkie stworzenia, które nie mają pojęcia o  zasadach moralnych.

– No i   co było dalej? – spytałam, kiedy Dziadek odstawił fil iżankę na bok.
– Co było dalej? Ach, no tak... Postąpiłem bardzo lekkomyślnie, ale uwierz mi, nikt

nie był bardziej zaskoczony ode mnie samego, kiedy ta wstrętna kokietka się zgodziła.
Zresztą... tak czy siak, później się rozmyśl iła. Szkoda tylko, że w  dniu ślubu, ale mogłem to
przewidzieć. Spóźniała się, wszyscy czekal i , goście zaczynal i się denerwować. Więc
poszedłem do jej mieszkania. Przychodzę, patrzę... a   ta pakuje się do auta z  jakimś
gościem!

– Co?
– Ano... Chciała mnie zostawić i   wyjechać z  miasta. To wywal iłem obu rakietę,

poszedłem dalej i   nagle patrzę - a   tutaj Al inka ul icą idzie!
Babcia znów zachichotała.
– Wyszłam do sklepu po mleko...
– To ja podchodzę do niej i   mówię: Al inka, zostań moją żoną! A  Al inka się zgodziła.
– Że co? I   tak po prostu zabrałeś ją do kościoła?
Dziadek wyszczerzył się, zupełnie jakby nie był dziadkiem.
– No, ślub miał się odbyć, to się odbył, nie?
Zapadła cisza. Za oknem rozjaśniło się; ulewa się skończyła. Ponad spadzistymi

dachami kamienic słońce chyl iło się ku zachodowi, w  szybach odbijały się blaski, a   niebo
zasłane było granatowymi i   różowymi chmurami, wyglądającymi jak pióra. Od czasu do
czasu gdzieś w  oddal i rozlegał się grzmot.

Babcia otarła oczy rąbkiem chusteczki i   westchnęła.
– Pamiętasz, jak kiedyś, kiedy byl iśmy młodzi zachwycal iśmy się jednym

zachodem słońca? Calutkie niebo było różowe. Myślel iśmy, że ta chwila była wyjątkowa...
a   tymczasem nal iczyłam już kilkadziesiąt, a   może nawet kilkaset, zachodów, które
wyglądały dokładnie tak samo jak ten pierwszy... Widzisz, wnusiu – Babcia zwróciła się
do mnie. – Z  wiekiem uświadamiamy sobie powtarzalność wszystkiego, co nas spotyka.
Przywiązujemy do tego mniejszą wagę, patrzymy na wszystko z  przymrużeniem oka...
i   w  rezultacie doznajemy mniej rozczarowań.

– Ale i   mniej radości! – zawołałam. – Nie uważasz, że cudowny lot, choć nawet
krótki, warty jest gorzkiego upadku?

Babcia spojrzała na Dziadka, Dziadek spojrzał na Babcię. Pokiwal i głowami,
westchnęl i dwa razy i   oboje utkwil i wzrok gdzieś wysoko, ponad dachami kamienic.

– Tak.. tak... Może masz rację...
Promienie zachodzącego słońca oświetl iły ich kruche, naznaczone zmarszczkami

twarze. Na chwilę przestal i być Babcią i   Dziadkiem. Ona znów była Al inką, a   on – tym
okropnym, figlarnym Lolkiem...
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