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Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, chcemy Was zachęcić, żebyście przeżyli go razem. Razem
z nami, z ludźmi, których kochacie, z uśmiechem na twarzy. Razem jest łatwiej znosić trudy. Okazuje
się, że razem z ziarenka nadziei, czy radości wyrasta drzewo. Razem odkrywa się łatwiej i dzieje się
więcej. O tym, co można razem, piszemy we wrześniowym numerze „Dziewiętnastki”.

Redakcja „Dziewiętnastki”

Przecież są wakacje
Historia nadprawdziwa spisana razem
Znalazły ją leżącą bez ruchu w rowie. Była już
zimna i sztywna…
CZYSTY SPONTAN, BRAK WIERNOŚCI
Wszystko zaczęło się od Tej-Co-Nie-ChciałaNiemca. Ogłosiła nam, nie bacząc na późną porę
i zbliżający się rok akademicki, że rusza na podbój północy, w dzikie kraje. Już wtedy wiedzieliśmy, że nie przejdziemy koło tego obojętnie
i zabierzemy się z nią. Efekt był taki, że 9 września o godzinie 22 siedziała na swoim plecaku na
wileńskim chodniku nie mając miejsca do spania
ani naszego towarzystwa. Trzy dni później
(jakże wierni) przyjaciele pojawili się
w Wilnie by dopełnić przysięgi.
MUMIE, ADAŚ, BRAK GODNOŚCI
Po krótkiej kąpieli w klasztornej umywalce udaliśmy się na
szybki przegląd lokalnych zabytków. Na każdym kroku
wpadliśmy na znajomego ze
szkolnej ławy – Adasia M. znanego z bujnej czupryny.

Przyświecało nam kilka celów: pokazać MOPowi, że jest znany na Kresach, wypić dobre
espresso, a przede wszystkim odkryć ostrobramskie mumie. Przy okazji odwiedziliśmy Tę, do
której Adaś za zwrócone życie pędził podziękować Bogu. Gdyby Wanda miała choć odrobinę
godności, również podziękowałaby za to, że rzucony przez nieletniego Azjatę kamień nie nabił jej
guza.
Po powrocie do klasztoru zajęliśmy się przypiekaniem pianek nad świeczką, kontynuując
w ten sposób tradycję rozpoczętą przez Wandę
i Herę – jej towarzyszkę podróży przez kilka
pierwszych dni.
DŁUGIE CZEKANIE, KRÓTKI POBYT
Miejsce dobre, ale kierowcy …
nie biorą – pomyślał Tomek,
kolejny raz zmieniając przystanek. Choć napis „Riga” lśnił
w słońcu, żaden z kierowców
nie zatrzymał się by nas zabrać. Kiedy ręce już były zmęczone, karimaty rozwinięte na
poboczu, a namioty prawie rozbite,

czekanie pierwszego oddziału dobiegło końca
i trzy osoby ruszyły w kierunku obranego celu.
Pozostała dwójka wystartowała niedługo potem,
rozpoczynając przygodę od podróży z litewskim
żołnierzem, który opowiadał o wyciąganiu z błota wozów opancerzonych i zniechęcał do odwiedzenia Kowna. Wysadzeni w szczerym polu na
obwodnicy Poniewieża, świeżo upieczeni autostopowicze mogli porównywać krajobraz z treścią Inwokacji. Jeszcze tylko jazda pod prąd
między tirami z łotewskim elektrykiem pracującym na Litwie. Potem godzina spędzona w samochodzie
z
sympatycznymi
Ukraińcami
promującymi swoją rodzimą muzykę techno i cel
został osiągnięty. Wszyscy spotkaliśmy się wieczorem na kempingu i podsumowaliśmy dzień:
dowiedzieliśmy się, że litewscy kierowcy mają
specyficzne podejście do prawa drogowego.
Prawie syberyjska temperatura nie odwiodła
nas od wieczornego spaceru typu „Riga by night”,
poszukiwania kolejnych kartonów i WiFi, które
miało nam pomóc w znalezieniu przystanku do
łapania stopa następnego dnia. Głodni wróciliśmy na kemping, gdzie trzęsąc się z zimna gotowaliśmy nasz mistrzowski kuskus z sosem,
kaligrafowaliśmy napis „Pärnu” ozdobiony arabskimi szlaczkami i kąpaliśmy się we wrzątku,
który na chwilę rozmroził nasze stópki.
EXODUS
Myśleliśmy, że największą porażką tego dnia będzie zimny olew kierowcy, który nie zabrał nas
na pokład swojego minibusa. Zmieniliśmy jednak zdanie po godzinie marszu wzdłuż autostrady. Śpiewając (a właściwie drąc się wniebogłosy,
żeby przekrzyczeć przejeżdżające obok nas auta),
tańcząc i szukając drogi dotarliśmy do przystanku, obok którego znajdował się sklep z pysznymi
sorbetami i dwuosobowa huśtawka. Po chwili
odpoczynku rozpoczęliśmy łowy.
Po czterdziestu pięciu minutach trzyosobowa
grupa ruszyła w stronę Parnawy. Naszym kierowcą był Estończyk. W trakcie podróży zrobiliśmy przerwę w sklepie z napojami, skąd
kierowca wyniósł karton napojów. I jeszcze jeden
karton. I jeszcze jeden… W Estonii są bardzo drogie...
Potem już bez większych przeszkód dotarliśmy
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do centrum Parnawy, której kolorowe domki
sprawiły, że nasza przewodniczka nieświadomie
postanowiła nadłożyć drogi i zabrać nas na krajoznawczy spacer. Szlak z jabłek wystawionych
na chodniku zaprowadził nas na kemping, który
od razu przypadł nam do gustu. Gdy mieliśmy go
opuścić, by dalej zwiedzać miasto, przy ogrodzeniu z piskiem opon zatrzymał się czarny Mercedes z przyciemnianymi szybami, z którego
wysiadł kierowca w klapkach Versace, a zaraz po
nim uśmiechnięci autostopowicze.
Miało zacząć padać, więc szybko rozłożyliśmy
namioty i ruszyliśmy na podbój nieco już wymarłej letniej stolicy Estonii. Przemykając między
strugami deszczu zwiedziliśmy centrum i mimo
oporów niektórych członków grupy śmiało zanurzyliśmy stopy w wodach Bałtyku, tak gorących, że trzęśliśmy się później z zimna. Nasze
świetnie napięte namioty oparły się atakowi potwornej ulewy, dlatego następny dzień rozpoczęliśmy od wyjścia z namiotów suchą stopą.
ZNALEZIONA W ROWIE, NASTROJOWY KLASZTOR,
SAMOTNE MEWY

Parnawscy kierowcy okazali się bardziej łaskawi
i pomimo skrótu TLN zamiast nazwy miasta już
po godzinie zabrali do samochodu 3⁄5 naszej gromady (chociaż mogła to być kwestia zastosowania specjalistycznej przynęty w postaci
niskobudżetowej czekolady mlecznej z orzechami

marki Rimi i figura gimnastyczna jednego z
członków grupy. Stanie na głowie można określić
jako tandeciarskie, jednakże wtedy liczyła się
jedynie ciekawość, jaką unoszące się nad asfaltem
nogi wzbudzały wśród kierowców.). Kiedy tamci
mknęli do Tallina rozmawiając o survivalu, dwie
dzielne niewiasty pozostawione na pastwę losu
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na poboczu autostrady uskakiwały spod kół tirów i ćwiczyły asertywność w praktyce (więcej
rad związanych z tym jak odpowiadać na zaproszenia obcych znajdziecie na stronie 10 tego numeru). Gdy zagrożenie minęło zaczęły rozglądać
się za kartonową tabliczką z nazwą celu podróży.
Znalazły ją leżącą bez ruchu w rowie. Była już
zimna i sztywna…
W tym samym czasie bardziej męska część
grupy rozpoczęła w Tallinie poszukiwania nieistniejącego klasztoru dominikanów. Zamiast tego
znaleźli zarządzaną przez nich kamienicę, w której przyjęła ich jednoosobowa wspólnota dominikańska. Miejsce okazało się bardziej nastrojowe
niż Przystań przed remontem. Drewniane, malowane sufity, kamienna kaplica, skrzypiące łóżka,
różnorodne herbaty, stare wygodne sofy i fotele,
przechadzające się duchy, strome schody, klimatyczne podwórko, ciepła suszarnia, siedemnastowieczne mury, szafy pełne książek… A to
wszystko w jednym budynku.
Ojciec Artur, jedyny dominikanin w Tallinie,
poprosił nas o wokalne obsłużenie polskiej mszy.
Po jej zakończeniu zostaliśmy zaproszeni na lody
przez jedną z rodzin, a później udaliśmy się na
spacer po mieście. Naszym pierwszym celem było wybrzeże Bałtyku, które oglądaliśmy z dachu
komunistycznego centrum kongresowego, obecnie będącego atrakcją turystyczną i punktem widokowym. Labirynt schodów nas wciągnął –
Wanda i Zuza musiały skorzystać z okazji: pobiegać jak głupie, postraszyć mewy (które nie chciały zaprzyjaźnić się z Tomkiem), pośpiewać
i sprowokować pełne zdumienia i litości spojrzenia mieszkańców stolicy Estonii. Warto przy tym
wspomnieć, co powodowało Tomkiem, gdy szukał przyjaźni z mewami: otóż każde stworzenie
potrzebuje czułości, ale nie zawsze zdaje sobie
z tego sprawę. Właśnie tak było z tymi ptakami,
które jednak za nic miały machanie rękami i nosowy jazgot podróżnika, będący zachętą do nawiązania relacji.
SPOKOJNIE, MAMY WAKACJE
– Czemu nas nie obudziliście?!
– Bo tak ładnie spaliście.
W ten sposób rozpoczęliśmy dzień ponad
dwie godziny później niż planowaliśmy.
30 września 2018

Nie zważając na lejące się z nieba strugi deszczu, oglądaliśmy kolejne ulice Tallina, które zaprowadziły nas do Estońskiego Muzeum Żydów.
Nie zachwyciło nas. Po jego opuszczeniu, korzystając z poprawy pogody, skierowaliśmy swe
kroki w stronę lokalnego wieżowca. Wysoce
prawdopodobne, że nasz niecodzienny ubiór
(spodnie moro, kurtki wciąż ociekające wodą,
oraz solidne trepy) odbiegał od zwykłego wyglądu gości kawiarni na 24 piętrze luksusowego hotelu. Postanowiliśmy jednak nie zawracać sobie
tym głowy, i śmiało wkroczyliśmy na taras widokowy.
– No nieźle – wyrwało się jednemu ze zwiedzających. Z góry roztaczał się widok na miasto:
wzrok odruchowo padał na zamek, schodził niżej, lekko zeskakując z kamienicy na kamienicę.
Tam, gdzie kończyło się zabytkowe centrum,
spojrzenie płynnie przechodziło na postkomunistyczną zabudowę, a następnie przelatywało po
współczesnych centrach handlowych i biurowcach, pobieżnie lustrując port i kończąc na bezkresnym błękicie Bałtyku.
Nasyciwszy się tym pięknem, zeszliśmy z wysokości na ziemię i wolnym krokiem wróciliśmy
do domu.
Na miejscu trzynastowiecznego dominikańskiego klasztoru, stoi znacznie młodsza katedra.
Obok niej znajdują się resztki dawnych krużganków, które bardzo chcieliśmy obejrzeć. O ich
otwarcie postanowiliśmy poprosić księdza rozmawiającego akurat po estońsku z jakimś panem.
By lepiej go do nas usposobić, postanowiliśmy
zaprezentować naszą katolickość i dominikańskość:
– Wyjmij krzyżyk spod ubrania.
– Chodź bliżej, masz przystaniową bluzę
z krzyżem na łódce.
Usłyszawszy skąd jesteśmy, ksiądz oświadczył,
że możemy rozmawiać po polsku, a nam zrobiło
się trochę głupio, bo nie byliśmy pewni ile usłyszał z naszej poprzedniej rozmowy.
Po krużgankach oprowadził nas mówiący po
polsku kleryk z Wilna, który twierdził, że zakonnicy jedli w „refrektorze”.
Korzystając z chwili wolnego czasu („w końcu
jesteśmy na wakacjach” jak to powtarzała Wanda) i poprawy pogody, zagłębiliśmy się w nieznane nam jeszcze zaułki starego Tallina. Na
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jednej z uliczek, zgodnie ze swoją pokawową
i głupawkową tradycją, Wanda i Zuza schowały
się, wykorzystując element drogowej infrastruktury miejskiej. Może by się powiodło i pozostałe
trzy osoby musiałyby ich szukać, gdyby nie to, że
kryjówką stał się słup znaku drogowego, który
był nieco węższy niż one.
Wieczór spędziliśmy w przemiłym towarzystwie ojca Artura, Mateusza, który podobno był
wszędzie, ale jeszcze nie w Izraelu oraz dwójki
studentów z Poznania, którzy znają przystaniowe
Dinozaury.
ZDRADA I BOMBA
Zdradziliśmy ideę naszego wyjazdu. Pojechaliśmy
do Rygi autobusem.
Gdy dotarliśmy na kemping, okazało się, że
brakuje tam trawy i że prawdopodobnie będziemy zmuszeni wbijać śledzie w asfalt. Zaczekaliśmy jednak z tymi, jakże śmiałymi, działaniami,
ponieważ zarządca kempingu drzemał słodko
w kącie swojej kanciapy. Wykorzystaliśmy te
chwile na posilenie się przeterminowanymi, ale
niezwykle pożywnymi zupkami w proszku i na
napisanie pocztówek (patrz: tablica w Przystani).
Mieliśmy więcej czasu niż podczas poprzedniego pobytu w Rydze, więc ruszyliśmy na kolejny już spacer. Kiedy zmierzchało, a nasze nogi
były zmęczone chodzeniem po nierównym bruku, zaczęliśmy kierować się ku wyspie, na której
rozbite były nasze namioty.
– Chodźmy drogą przy rzece – zaproponował
Tomek. Dwie dziewczyny, nie zgadniecie które,
spojrzały na niego z litością, a na siebie ze zrozumieniem i biegiem ruszyły krótszą drogą w przeciwną stronę.
Gdy po chwili stęsknieni chłopcy zorientowali
się, że towarzyszy im tylko chichocząca Kaja ruszyli na poszukiwania wokół kościoła. Wrócili
jednak z niczym. Nie mogli uwierzyć, że zaginione osoby odeszły dalej, więc zajęli się światłem
zachodzącego słońca. Gdy wreszcie dali się przekonać, że oczekiwanie na powrót reszty jest pozbawione sensu ruszyliśmy w stronę domu. Przy
moście spotkaliśmy Wandę i Zuzę najspokojniej
pogrążone w lekturze.
Nasz popołudniowy spacer po stolicy Łotwy
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mieliśmy zakończyć wspólnymi zakupami. Niestety, plany uległy drastycznej zmianie z powodu
nieudanego ataku bombowego na centrum handlowe. Chcieliśmy znaleźć miejsce, w którym nasi dwaj dzielni myśliwi mogą upolować coś na
kolację i śniadanie:
– Wanda, popatrz, ta dziewczyna wygląda na
lokalną, zapytajmy ją o najbliższy sklep.
Po krótkiej rozmowie z nieznajomą okazało
się, że jest w Rydze dopiero od trzech tygodni,
a pochodzi z Niemiec. Zaprosiłyśmy ją na wykwintną kolację złożoną z makaronu i śladowych
ilości sosu chińskiego radosnego Wuja Bena (lokowanie produktu). Polowanie się przedłużało
i Greta musiała odjechać z pustym żołądkiem.
Po długim oczekiwaniu zza rzędu kamperów
wyłoniły się ogromne kartony, a za nimi ich
oprawcy. Dopiero później okazało się, że niezrównanym myśliwym pod dzidy wpadło także
sporo chleba i trochę podstępnego pasztetu z laktozą. To właśnie z jego powodu na poranne menu niektórych składał się wyłącznie chleb
z dżemem, który miał dać siłę na autostopowanie
w stronę Kowna.
NAD NIEMNEM
– Będzie gorąco – stwierdził Krzysiek, dotykając
suchego jak wiór płótna namiotu. Mimo to postanowił wywylec się z namiotu i zjeść swoją porcję
kanapek z dżemem, dżemem i dżemem. Dieta
pozostałych nie była do tego stopnia uboga, ale
śniadanie i tak szybko dobiegło końca. Całe
szczęście, bo odcinek do przejechania tego dnia
był wyjątkowo długi. Wyznaczone przez Tomka
miejsce łapania stopa było tak dobre, że już po
chwili pierwsze trzy osoby ruszyły kilkanaście
kilometrów w stronę granicy z Litwą, by po wypiciu kawy i zapolowaniu na nowy karton (tamte
jednak były za małe), wsiąść do czeskiego samochodu jadącego wprost do Kowna, prowadzonego przez mieszkającego w Szwecji Amerykanina.
Ich uszy zostały uraczone dużą dawką głośnej
muzyki, której nie powstydziłby się harleyowiec
pędzący przez bezdroża Dakoty.
W tym samym czasie pozostałe dwie osoby
również osiągały drobne sukcesy, inspirując
wiozącego ich młodego Litwina, do odbycia wła-
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snej podróży cudzym autem i pozyskując wsparcie materialne w postaci
butelki napoju aloesowego. Następny samochód, którym jechali,
okazał się obwoźną szkołą języka niemieckiego, oferującą kursy przyspieszone i niezwykle
intensywne.
Wszyscy razem spotkaliśmy się na kempingu, gdzie
w sposób ostateczny rozprawiliśmy się z makrelą w sosie meksykańskim,
mieszając ją z kuskusem i warzywami. Jakby
szczęścia było mało, Zuzie udało się dostrzec
wśród trawy swoją pierwszą w życiu czterolistną
koniczynę. Z pełnymi żołądkami i szczęściem
w garści udaliśmy się na drugą stronę Kowna by
napawać się bzyczeniem komarów nad brzegiem
Niemna. Po obejrzeniu starego miasta zrobiliśmy
ekspresowe zakupy, które miały nas zaopatrzyć
na ostatnie śniadanie tej wyprawy – płatki i polskie mleko Hej! (to znowu lokowanie produktu).
Zmówiwszy, po raz pierwszy na wyjeździe,
nieszpory, poczuliśmy się wreszcie, jak prawdziwi chrześcijanie (bo wcale nie spędziliśmy czterech nocy w klasztorach).
POWRÓT
Kowno pożegnało nas gęstą jak nasze mleko
mgłą, a my ruszyliśmy do Warszawy. Stolica
przywitała nas pogodą odmienną: upałem, który
nas, przyzwyczajonych do temperatur północnych, prawie rozpuścił. Dominikanie towarzyszyli nam (a może to my ich nachodziliśmy) całą
podróż – w Polsce nie mogło być inaczej! Po
obiedzie zjedzonym na trawniku przy Placu Defilad, poszliśmy do naszej poczekalni – klasztoru na
ul. Freta. Skorzystaliśmy z uprzejmej oferty kawowo-herbacianej (niektórzy nawet obiadowej!),
porozmawialiśmy z ojcem Marcinem i wróciliśmy
na dworzec, skąd nareszcie ruszyliśmy do Krakowa.

Pyszna?

Od frontu: taka dumna. Jest przekonana, że wszystko
jest na swoim miejscu, że oczywiście zasługuje, żeby
być znana na całym świecie, bo przecież niemal każdy
widział choć na zdjęciu jej białą sylwetkę. A tłumy kolorowych turystów kręcących się u jej podnóży tylko ją
dopełniają. Notre Dame od przodu nie chce sięgać nieba dopiero szpic wieży z tyłu wyciąga z tęsknotą rękę
do góry, raczej patrzy w dal, ponad budynkami. Nieco
inaczej wygląda od boku, z parku (nota bene: Skweru
Jana Pawła II): dużo bardziej dostępna i gościnna, może nawet skłonna do współczucia. Wydaje się bardziej
ludzka, a przez to i może bardziej boska, dobrowolnie
rezygnując z części swego królewskiego majestatu. Jest
pewna, stabilna. Piękna w swej jedności i harmonii, finezyjna w detalach. Biada temu, kto chciałby ją zburzyć, bezpieczeństwo ukrytym w jej murach, tym,
którzy otrzymali łaskę protekcji.
Przeciwieństwem jej strony reprezentacyjnej są nenufary. W Oranżerii znajduje się osiem płócien, ale
przecież to tylko fragmenty jednego dzieła, niesamowita podróż stawu japońskiego przez czas. Niewielkie pomieszczenie wypełniają widzowie i gapie, czasem
ciężko ich z resztą odróżnić od siebie. Ci drudzy jednak
charakteryzują się zazwyczaj pociągiem do zdjęć i tak
niesamowitym znawstwem, że potrafią ocenić obrazy
w niewiarygodnym tempie.
Nenufary nieustannie im umykają. Są ponad wszelkim pośpiechem i powierzchownością. Powstały
w długim zdziwieniu, wielogodzinnym zapatrzeniu
w wodę, w fascynacji ukrytym blaskiem jej drobin. Te
płótna Moneta znają niewiele ponad dwa rodzaje kresek: poziome – to lilie, pionowe – woda, a jednak – zawierają w sobie niesamowitą całość. I chmury, chmury
oczywiście. Tożsame z taflą, zespolone w jedność: niebo
z ziemią, dwie głębie, boskość tam wysoko i boskość
na wyciągnięcie ręki.
Szafran

Niezręczne doręczenie

Pewien miałki docencik z Upity
W Google wpisał nie „kwiaty”, lecz „kwity”.
Szanowne Zwłoki, czyli: Pędzel (Wanda), Hatsuon (Zuza), I nie dostrzegł pomyłki,
Anna (Kaja), Rudy (Tomek), Krzychalik (Krzysiek) Aż otrzymał przesyłkę:
Siadł naręczem papierków przybity.
Łucja
30 września 2018
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Krótka, niezakończona historia dwojga ludzi
On, młody chłopak i ona, dziewczyna ze złotymi
włosami. Pewnego razu spotkali się wieczorem i coś
się wydarzyło.
Poeta pewnie powiedziałby, że spojrzeli sobie
w oczy i zatonęli w sobie nawzajem. Oni zawsze tak
twierdzą, gdy piszą swoje miłosne wiersze. Nie pytajcie czemu, nie jestem poetą – niestety (albo na szczęście) i opiszę wszystko chyba bardziej prozaicznie niż
on by to zrobił.
Nie wiadomo dokładnie co się stało, ale po krótkiej rozmowie odprowadził ją do domu. Od tego
wieczora widywali się coraz częściej, i w końcu można powiedzieć że byli razem. Ich związek był dziwny.
Można powiedzieć, że bardziej intelektualny niż zmysłowy. Nie było wątpliwości, byli w sobie zakochani,
ale bali się siebie. Chyba po prostu nie mieli do siebie
pełni zaufania. Wszystko stawało się coraz bardziej
suche aż w końcu przestało istnieć. Rozeszli się. Oboje bardzo to przeżyli, chociaż każde trochę inaczej.
Zdawać by się mogło, że teraz można postawić kropkę, nic więcej się nie zdarzy, nic więcej nie ma prawa
się stać. Jednak wbrew logice on dalej myśli o niej
śpiewając „Pożegnalny wieczór”, a ona o nim odwiedzając swe miejsce nad rzeką.
Cóż, życie jest niezgłębioną księgą, która potrafi
zaskoczyć najstarszych mędrców. Jest niezwykłe
i wyjątkowe, a składa się z tak wielu wspaniałych
momentów, że nie jesteśmy ich w stanie objąć rozu-

mem. Czas, który został nam dany, możemy pochwycić i starać się go jak najlepiej wykorzystać lub
zostawić odłogiem. Tak czy inaczej coś nas zaskoczy.
Czy będzie to jakże delikatny promień księżycowego
światła przebijającego się przez ciemne, burzowe
chmury, czy też cichutki i pełen melodyjnej historii
wieków, szmer malutkiego strumyczka płynącego
gdzieś w wysokich, sięgających nieba górach. Takie
doświadczenie przychodzi nagle i zmienia człowieka.
Uwrażliwia go i sprawia że odkrywa to mistyczne
piękno zaklęte w naszym jakże niedoskonałym
świecie.
Oczywiście, może być też tak, że kogoś zdzielą
pałką po głowie i obrabują.
Tak czy inaczej, życia nie da się przewidzieć, co
sprawia, że nad historią tych dwojga ludzi nie możemy postawić kropki. Póki życia, póty nadziei.

Anonim

Jak dbać o serce
Pewnej miłej panience z Saint-Tropez
Bardzo w oko wpadł raz Diego Lopez.
Więc bywała w Sewilli,
Durząc się przy tym w Villii,
Aż na serce zabrakło jej protez.

Rozmyślania
Upadek. Takie proste słowo. Określa mnóstwo przypadków naraz, a jednocześnie jest nijakie i płaskie.
Upadek łączy się z brakiem szczęścia, ale też z nauką
i rozwojem. Weźmy taki upadek stoczni. Znowu coś
się kończy. Dla jednych koniec, dla innych początek.
Rozwój, nowe prywatne firmy, lepsze zarządzanie.
Żal za bezpowrotnie straconym duchem przeszłości
czy nadzieja na lepsze jutro? Miasto się rozrośnie, napłyną nowi ludzie, zapełnią szczecińskie pustki nowoczesnymi domami w kolorze takim samym jak
wszędzie, rozleją się blachą aut i rozpełzną się po
mieście każdy w swoją stronę. Nadejdą remonty, nadejdą nowe standardy, a to, co stare zachowa się tyl6
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ko w jakże nietrwałej pamięci ludzi. Czy w erze telefonów i nieustannego pośpiechu, za parę chwil,
przystanie ktoś na chwilę przy wybitych szybach na
stacji Szczecin Dąbie? Czy zachowa się pamięć
o wędkarzu wracającym wczesnym popołudniem
do swojego malutkiego hangaru z prostej blachy?
Kto zatrzyma się i pomyśli o biegnącej szaleńczo
czarnowłosej dziewczynie, która z rezygnacją staje,
gdy jej pociąg odjeżdża z innego peronu? Za chwilę
zapanują tam nowoczesne przejścia podziemne, doskonale skomunikowane części miasta i plastikowa
trwałość nowiutkich okien. Postęp.
Młody
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Źródła

Minęło wiele lat od kiedy wygnano mnie z Polany.
Jednak, pomimo nieubłagalnego upływu czasu, nadal mam przed oczyma obraz mego odejścia. Ów
dzień, który miał się w przyszłości okazać pamiętnym, wcale nie wyglądał tak, jak można by było sądzić. Pewnego dnia nie przyszłam na Polanę. Od
tego wszystko się zaczęło. Polana zawsze była ważną
częścią mnie. Posunęłabym się nawet do stwierdzenia, iż najważniejszą. Zawierałam się w niej, ona we
mnie, prowadziła mnie, a ja podążałam za nią - niezrażona przeszkodami niemożliwymi do przebycia,
i robiłam to nieprzerwanie, ufnie, wiernie, cierpliwie.
Aż do tego momentu. „Ten jeden jedyny raz – myślałam – Nic się przecież nie stanie, jeśli dziś nie
przyjdę. Wrócę jutro, jestem tego pewna.” Nawet
nieświadome, ale dobrowolne odcięcie się od swojego źródła życiowej energii może się okazać tragiczne
w skutkach. Ta krótka, jednodniowa z założenia
przerwa od Polany, okazała się końcem harmonijnej
jedności z nią. Kolejnego dnia sprawy nie miały się
lepiej. Następnego również. I jeszcze kolejnego. Wynajdywanie coraz to nowych wymówek, usprawiedliwiających mnie przed Polaną, pochłaniało
ogromne ilości jakże cennego wówczas czasu, który
płynął nieubłaganie, nie zważając zupełnie na to, czy
nadążam za nim, czy może jednak nie. A wtedy nie
nadążałam.
Ocknęłam się po dobrych kilkunastu latach. Nawet nie zorientowałam się kiedy na dobre zapomniałam o istnieniu Polany. Moje życie było
wówczas na krawędzi, chociaż ja tego w ten sposób
nie postrzegałam. Uważałam się za osobę zadowoloną z siebie, szczęśliwą… Oszukiwanie samej
siebie nie jest jednak takie trudne jak się
niektórym wydaje. Kiedy jednak po tak
długim okresie wydobyłam z mojej
pamięci te skrawki wspomnień i kawałki uczuć, a rozklekotane wozy,
napełnione już tylko do połowy
wspomnieniami o Polanie, które wtedy wydawały mi się puste – nie pełne – do połowy, zaczęły mozolnie
powracać na właściwe tory, wtedy
Polana zawitała ponownie w moich
myślach. Wybrałam się w ważną,
aczkolwiek niepewną dla mnie wędrówkę. Zaczęłam jej szukać. Mozolne
30 września 2018

te poszukiwania niedające wytchnienia, przesycone
ostrym zapachem minionych dni spędzonych u źródeł, z pewnością były w zmowie z poczuciem winy,
które na kształt cienia, lekko falując, cicho płynęło
ze mną.
Po trudzie, rozwlekającym się zachłannie na wiele dni, odnalazłam nareszcie cel mej wędrówki. Pomimo dużego wysiłku włożonego w mentalne
przygotowanie do ponownego spotkania z Polaną,
nie byłam w stanie powstrzymać łez na jej widok.
Powinnam w tym momencie przerwać, aby sprostować, pisząc: na widok tego małego, zaniedbanego, zarośniętego, samotnego kawałka Polany, który
się ostał. Tego maleńkiego, zbyt małego fragmentu
mojego źródła, otoczonego dzikimi, nieokiełznanymi krzewami powleczonymi grubą warstwą czarnej
kory, skapującej gdzieniegdzie z pojedynczych gałęzi na kształt farby. W mojej duszy wrastała powoli
lecz skutecznie wola walki. Walki o swoje – walki
o moje źródło, które straciłam, harmonię, pokój
i bycie razem z Polaną. Powoli, zdecydowanym krokiem, ruszyłam w stronę upragnionego celu mej
wędrówki, do którego dotarcia wystarczyło jedynie
przedostanie się na drugą, właściwą stronę Polany.
Czułam zapach łez zmieszanych z korą krzewów,
których nie mogłam pokonać. W powietrzu unosił
się swąd palonych nadziei. Klęczałam bezsilnie roniąc łzy, z opadającymi bezwładnie ramionami
oczernionymi przez zarośla rosnące przede mną –
symbol mojej walki z nimi i świadomość przegranej. Odrzucenie. Polana otaczała się żywymi zasiekami tym samym skazując mnie na wygnanie.
Artysta w mojej głowie już zaczął formować wnioski. Ulepione z gliny
faktu, przemieszane z emocjami,
ze szczyptą niespełnionych
oczekiwań, z wyczuwalnym,
gdzieniegdzie subtelnym aromatem doświadczeń z przeszłości. „Przecież to bardzo
proste. Twoje starania poszły
na marne. Głupia dziewczynko! Myślałaś, że opuściłaś Polanę. A to Polana opuściła
i wygnała ciebie i zrobiła to za
twoimi plecami! Gdybym
wiedziała wcześniej, na pew-
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no zareagowałabym w jakikolwiek inny możliwy
sposób, ale teraz.. Już za późno. Nic już nie możesz
zrobić i… właściwie… to wcale nie jest twoja wina…
Wracaj z powrotem. To już nie jest twoje miejsce” –
myślałam. Rozsądne podejmowanie decyzji nigdy
nie było moją mocną stroną. Wróciłam z przekonaniem o wyższości własnej racji, obrażona i zła jak
małe dziecko, kiedy nie dostanie upragnionej zabawki. Skała w mojej piersi, powstała po odcięciu
od źródeł wiele lat temu, stwardniała do granic
możliwości, jednak nie dbałam o to. Żyłam dalej
w przekonaniu, że nie potrzebuję Polany. Artysta
w mojej głowie nie spisywał się odpowiednio przez
ostatnie lata, a tamtego dnia również nie wykonał
swojej powinności tak dobrze, jak by mógł.
Czas, tak jak woda, wygładził zaostrzone przez
rozpacz fragmenty skały w mojej piersi, zaokrąglił
kanciaste brzegi. Zabliźnił rany, przemył duszę
i umysł. Powoli zaczęłam dochodzić do siebie.
Czas stał się moim przyjacielem. Stanął po mojej
stronie i dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, iż nigdy nie egzystowała żadna „druga strona”. Była tylko
moją iluzją, iluminacją. Połowa mych domniemanych problemów, przeciwności losu okazała się
zwyczajnym kalejdoskopem wyobraźni, fatamorganą ogrodów pełnych krzewów, powleczonych czarną korą przypominającą farbę, rozrastających się
leniwie w najciemniejszych zakamarkach mej duszy.
Doznałam uzdrowienia, które przebiegało równomiernie, gdyż było procesem – nie wydarzeniem.

Zawojowany
Dość ambitny raz bosman z Zawoi
Nie mógł zaznać na morzu spokoju.
Gdy opuszczał on swojskie,
Miłe mury zawojskie,
Wracał do nich na każdym postoju.

Całe moje życie składało się z plątaniny procesów,
ciągłości i różnych przemieszanych ze sobą i przecinających się linii.
Teraz, kiedy ono dobiega już końca, kiedy moje
ciało cieszy się ostatnimi promieniami przyziemnego światła, tak przeze mnie ukochanego pomimo
swych ograniczeń, kiedy wiatr przynosi mi w prezencie śpiew sikorki siedzącej na ostatnim, malutkim, pozbawionym czarnej niczym farba kory
krzewie, który zniknie wraz z moim powrotem, zamykam oczy. Polana nigdy mnie nie wygnała. To
Ona została wygnana przeze mnie. Została wygnana i odrzucona, ale cierpliwie czekała, bo wiedziała.
Była pewna, iż wrócę i znów będziemy razem. Każda rzeka wypływa ze źródła. Każde źródło ma swoją rzekę. Tylko razem są pełne, prawdziwe
i spełnione…
Wzdycham. Moje naznaczone pęknięciami
z przeszłości i teraźniejszości usta układają się
w najszczęśliwszy uśmiech, jakiego zdołałam przez
te lata doświadczyć. Czuję wodę obmywającą mnie
ze wszystkich stron. Jest kojąca, otacza mnie niczym
ramiona opiekuńczej matki, czuję ją nawet we wnętrzu siebie. Czuję Polanę, jest gdzieś obok. Już za
chwilę. Jeszcze moment, kilka przebłysków wspomnień, parę refleksji. Ostatni wdech i wydech ograniczone prawami ziemskimi. Otwieram oczy.
Polana. Już jesteśmy. Razem.

Róża

Gamoń czy ekscentryk?
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Młody kolarz raz obrał Ciechanów
Jako miejsce ziszczenia swych planów.
Gdy w tamtejszym triathlonie
Zaczął bieg po złej stronie,
Stał się sławny na cały Ciechanów.
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