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Krzysztof usiadł w wygodnym, wysłużonym już fotelu i przykrył kolana starym kocem. Miał 68 lat i zimno coraz częściej obejmowało 

jego ciało w lodowatym uścisku. Tak, jakby upływający czas wysysał z niego całe ciepło zgromadzone podczas szczeniackich lat. Spojrzał na 

szafkę, na której stały w równym szeregu fotografie. Uśmiechnął się i pokręcił z niedowierzaniem głową. Życie już prawie umknęło mu przed 

oczami. Kiedy to zleciało? Sam nie wiedział. Wciągnął powietrze w płuca, z całych sił, aż go zabolało. Cynamonowe ciasteczka. Specjalność 

jego żony. Robiła je co tydzień, by sprawić mu przyjemność. Pora spisać historię jego życia. Historię jego miłości. Zawsze z tyłu głowy skakał 

mu ten pomysł, jak nadpobudliwe dziecko. Teraz, gdy podupada na zdrowiu i ma coraz mniej sił, uznał, że już nadszedł czas, by to zrobić. By 

opowiedzieć swoją przeszłość.  

1975 rok. Racibórz. Dziś jak myślę o tym mieście, czuję lekkie zawroty głowy. Nie byłem tam już 38 lat. Czemu? Myślę, że trochę się 

boję. Nie mam takiej odwagi, by stanąć z tym miastem twarzą w twarz. Z miastem, które opiekowało się mną przez 30 lat mojego życia. Które 

zraniło mnie do żywego, ale też zrehabilitowało się, dając mi, jakby zawstydzone swym wcześniejszym czynem coś, co dla człowieka powinno być 

najważniejsze. Miłość. Urodziłem się w Raciborzu i tam też mieszkałem. Z rodzicami mieliśmy małe mieszkanie na ulicy Drzymały. Byłem 

otoczony ciepłem i bezpieczeństwem. Lubiłem naszą okolicę, po której do nocy włóczyłem się z kolegami. Czego więcej trzeba było młodemu 

chłopakowi? Byłem silny, wysoki, wysportowany. Marzyłem o karierze nauczyciela wychowania fizycznego. Bo czemu nie? Mama zawsze 

marzyła, że pójdę na studia. Może nie byłaby to medycyna czy prawo, ale robiłbym to, co robić chciałem. Bycie w ciągłym ruchu dawało mi 

radość, napędzało do działania, motywowało do wypełnienia siłą i uśmiechem kolejnego dnia. Biegałem co rano po parku, wciąż poprawiając 

swój czas. Lubiłem popisywać się przed stadkiem nieśmiałych dziewczyn, które chichotały głośno widząc, jak robię fikołki, staję na rękach, 

głowie, wspinam się na drzewa. Mogę stwierdzić, że byłem miejscowym śmieszkiem, flirciarzem. Znałem swoją wartość i byłem dumny ze swych 

sportowych umiejętności. Nie mylcie jednak tego z arogancją. Nigdy nie chciałbym stać się snobem i moi znajomi o tym wiedzieli. Miałem 

naprawdę fajnych przyjaciół.  

Choć nie narzekałem na powodzenie u kobiet...byłem dość wybredny. Tak, wiem, pomyślicie co za lowelas. No cóż, ja sam na tę myśl 

uśmiecham się pod nosem. Co to był za czas! Młoda dusza rządzi się własnymi prawami! Miałem sąsiadkę, tuż w mieszkaniu naprzeciwko. 

Zośka, tak miała na imię. Zosia była niska, przesadnie chuda i trochę, hm, krzywa. Taki dziwny twór. I choć była najsympatyczniejszą 
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dziewczyną w Raciborzu i kochała mnie ponad wszystko, dla mnie była po prostu Zośką, którą znałem od zawsze, swojską, dobrze znaną. Miała 

mysie włosy, żółte zęby. Nie grzeszyła urodą, ale jakaż była kochana!  Często pukała wcześnie rano do moich drzwi i przynosiła mi pachnące, 

świeże bułki, prosto z piekarni.  

- Pomyślałam, że zjadłbyś ciepłą bułkę na śniadanie - wręczała mi woreczek z chrupkim pieczywem, czerwieniąc się po czubki 

uszu. Obdarowywałem ją wtedy najbardziej czarującym uśmiechem i klepałem przyjaźnie po ramieniu mrucząc: Oj, Zośka.  

Robiła to często, choć jej o to nie prosiłem. Mama zazwyczaj kręciła głową, marudząc, że wykorzystuję tę biedną dziewczynę, to dziwne 

stworzenie, że karmie ją resztkami nadziei, a ona jak wygłodniały sęp rzuca się na każdy mój przelotny dotyk czy spojrzenie. Tata śmiał się tylko 

głośno krzycząc: moja krew, mój syn! Po czym wdawali się z mamą w ostrą wymianę zdań, a ojciec za każdym razem musiał tłumaczyć się, co 

miał na myśli mówiąc, że jestem jego krwią, jeśli chodzi o kwestię wykorzystywania naiwnych, młodych dziewcząt. 

 Od czerwca 1975 roku zacząłem spotykać się z najlepszą laską w całym Raciborzu. Co ja gadam, na całym Śląsku! Miała na imię Alicja, 

była wysoka jak wieża Eiffla, a jej aksamitne włosy w kolorze słomy, sięgające do ramion, zawsze były figlarnie wywinięte. Pachniała luksusem, 

obietnicą rozkoszy i elegancją. Była szczupła, miała świetną dykcję i równe, białe zęby. Wszyscy się w niej kochali i raz nawet pobiliśmy się o 

nią w parku, przy uciesze małych szkrabów, a wielkiej dezaprobacie starszych osobistości. Czy muszę dodawać, że wygrałem ten pojedynek? 

 Chodziłem z Alicją za rękę, dumnie unosząc głowę. Rozmawialiśmy głównie o...no w sumie to mało rozmawialiśmy. Ona głośno żuła 

gumę i pięknie wyglądała, a ja cieszyłem się, że mam ją całą dla siebie. Że to ja zostałem tym szczęśliwcem. Wszyscy mi zazdrościli! Leżeliśmy 

na kocu w parku przez całe godziny i całowaliśmy się namiętnie. Energia to była moja rodzona siostra i rozpierała moje ciało z całą swą siłą.  

 Tego dnia, gdy zmieniło się całe moje życie, lało jak z cebra. Dziś nazwałbym to załamaniem chmury, schował się w domu i włączył 

wiadomości. Wtedy, w tamtych czasach, nic nie stało na przeszkodzie, by wyjść w deszcz i korzystać z życia. Jechaliśmy w czwórkę na dyskotekę, 

taką prawdziwą, w remizie strażackiej, gdzie miało być dużo dziewczyn, alkoholu i świetnej muzyki. Młodzi faceci żądni adrenaliny, tak 

lubiliśmy o sobie myśleć. Kierował Antek, porządny chłopak, którego znałem od dzieciaka. Pracował w budowlance i był jedynym żywicielem 

rodziny. Stracił ojca przed trzema laty i zbyt szybko musiał dorosnąć. Radził sobie tak, jak nikt z nas by sobie nie poradził. My byliśmy zwykłymi 

szczeniakami z głowami pełnymi marzeń, on już zaznał prawdziwego smaku życia - gorzkiego smaku. Ja siedziałem z tyłu, tuż za Antkiem, to 
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pamiętam doskonale, jakby to było wczoraj. Pozostała dwójka to byli bracia Radosz, najwięksi kawalarze jakich znałem. Potrafili rozluźnić 

swymi żartami każdą atmosferę, nawet gdy była tak gęsta, że dałoby się kroić ją nożem. Muzyka leciała tak głośno, że miażdżyła nam uszy, ale 

nas to cieszyło. Przekrzykiwaliśmy się radośnie, nieświadomi nieszczęścia, jakie z każdym kilometrem się do nas zbliżało. Podawalismy sobie 

piwo w puszce, z rąk do rąk. Nawet Antek pociągnął łyka, onieśmielony, a my klepaliśmy go po plecach wydając męskie ryki zadowolenia. Nie 

pamiętam podczas jakiej piosenki się to wydarzyło i który z nas trzymał wtedy piwo. Pamiętam jedynie jeden przebłysk, mroczne wspomnienie, 

które jeszcze czasami odwiedza mnie w snach.  

- Boże! - usłyszeliśmy przeraźliwy krzyk Antka. Wszyscy zgodnie odwróciliśmy głowy w lewo, a nasze oczy, dotąd rozweselone przez 

procenty ciepłego piwa rozszerzały się nieubłaganie, w niedowierzaniu, niezrozumieniu, strachu. To był moment. Ciężarówka zbliżała się 

do nas tak szybko, że moje oczy jedynie zarejestrowały jej oślepiające światła. Później ogromne szarpnięcie. I nie było już nic… 

W śpiączce byłem tydzień. Podobno dla mojego dobra, żebym stał się bardziej, hm, stabilny? Jakoś tak to określali. Nie bardzo słuchałem. Gdy 

pierwszy raz otworzyłem oczy, z wielkim trudem, byłem dość zdezorientowany. Nie wiedziałem gdzie jestem, czemu wokół jest tak biało i co tak 

okropnie mnie boli. Od razu zwymiotowałem, ledwo zdążyłem odwrócić głowę w bok. W tym momencie akurat weszła mama, z wielkim 

termosem pełnym, jak się domyślam, herbaty (zawsze nosiła ten termos, twierdziła, że herbata z sokiem malinowym jest dobra na każdą życiową 

bolączkę) i strasznie zaczęła panikować. Podbiegła do mnie, ze łzami w oczach, które miały być oznaką ogromnej ulgi przemieszanej zarazem z 

przemożnym smutkiem, który zalał jak fala jej mamine serce. Głaskała mnie po głowie, co trzy sekundy wołając: Siostro! czy też: Na pomoc! 

 Do rzeczywistości wracałem bardzo długo. Budziłem się, by znów zaraz zapaść w głęboki sen. Nie wiem, czy było związane to z moim 

faktycznym stanem czy też odczuwałem napięcie wokół mnie i w obawie przed zmianami jakie miały mnie czekać i bólem, który od tej pory miał 

stać się moim towarzyszem, uciekałem w marzenia senne, które były jak czarna dziura, nie zostawiały nic w mojej głowie. 

 Gdy odzyskałem świadomość na tyle, by móc na nowo łączyć słowa, ta straszna wiadomość uderzyła mnie z siłą, jakiej dotąd nie 

poznałem. Zwaliła mi się na duszę, miażdżąc ją na małe kawałki i nic już nie mogło tego naprawić. Gdy usłyszałem to z szarych ust mamy, 

zawyłem jak ranne zwierzę. Ryczałem w rozpaczy, czując, jak moje dotychczasowe marzenia i życie kruszą się jak ciastko. Straciłem rękę. 

Amputowali mi ją, tak po prostu. Do dziś nie umiem powtórzyć prawdziwego powodu, wiem, że była zmiażdżona, że musieli to zrobić. Nie 
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chciałem słuchać, nie chciałem. Dla mnie to był koniec świata. Nauczyciel wychowania fizycznego bez ręki? Nie słyszałem jeszcze tak dobrego 

żartu! Kaleka. Ka - le - ka. Kalekakalekakalekakaleka - powtarzałem to słowo bez przerwy, maniakalnie, doprowadzając moją matkę do łez i 

obłędu. Rwała sobie włosy z głowy i prosiła bym przestał, że to nie koniec mojego życia. Że Antek nie miał tyle szczęścia i teraz jego ciało 

konsumują robaki. No, z tymi robakami to sobie dopowiedziałem. W tym strasznym wypadku Antek poniósł klęskę. Odszedł na miejscu, z 

rozgruchotaną czaszką. Ja...ja zostałem bez ręki, z połamanymi żebrami. I choć bracia Radosz nie odnieśli większych uszczerbków na zdrowiu, 

ich poczucie humoru odeszło bezpowrotnie. Stali się markotni i zamknięci w sobie. Jak duchy. 

 Minął miesiąc odkąd wyszedłem ze szpitala. Wciąż leżałem w pokoju, jedząc maniakalnie tabletki przeciwbólowe, zaciskając oczy i 

starając się nie pamiętać. Nie pamiętać o marzeniach, planach, o tamtym życiu. Dla mnie skończyło się ono bezpowrotnie. Zośka wciąż pukała 

nieśmiało do drzwi, wciskając moje mamie swoje słodkie wypieki. Zjadałem je nocą, gdy targany bezsilnością próbowałem bić się z myślami 

samobójczymi. A może byłoby lepiej, gdybym odszedł? Wciąż głowiłem się nad tym, aż zaczęło fizycznie mnie to boleć. Nie miałem jednak 

wystarczającej odwagi, by to zrobić, byłem tchórzem i to spowodowało, że gardziłem sobą jeszcze bardziej. Jadłem, spałem, tyłem. Moje ciało 

nie było już moją dumą. Zaniedbałem się i codziennie, patrząc w lustro łzy napływały mi do oczu. I choć mówi się, że mężczyźni nie powinni 

płakać, miałem to gdzieś. Wszystko co tak uwielbiałem opuściło mnie bez walki. Przez to, że amputowali mi prawą rękę, byłem niemal zależny od 

matki. Nie potrafiłem lewą ręką utrzymać łyżki z zupą, nie potrafiłem pokroić kotleta. Musiała karmić mnie jak dziecko, a upokorzenie wciskało 

mnie w fotel. Chciałem krzyczeć do księżyca i żądać od niego, by wytłumaczył mi, za co kosmos mnie tak ukarał.  

 Nie mogłem znieść pełnych litości spojrzeń kolegów, którzy traktowali mnie teraz jak jakiegoś ufoludka, którzy nie widzieli już we mnie 

tego silnego, wysportowanego Krzyśka, którym przecież byłem jeszcze kilka tygodni temu. Widziałem w ich tęczówkach obraz załamanego, 

słabego człowieka jakim się stałem. Próbowali uśmiechać się sztucznie i odwracać głowę, by nie wzbudzać podejrzeń, mimo wszystko ich 

ukradkowe spojrzenia zawsze lądowały na moim kikucie prawej ręki. Alicja...Alicja nawet nie odwiedziła mnie w szpitalu. Gdy dowiedziała się, 

że stałem się ka-le-ką, znalazła sobie inny obiekt zainteresowań. I nie złamało mi to jakoś szczególnie serca, nić łącząca nasze dusze nie zdążyła 

się jeszcze dobrze rozwinąć, jednak mimo wszystko cios padł w moją męską dumę, w ego, którego już nie miałem. Sam dla siebie stałem się 

aseksualny. Nieatrakcyjny. Wyobcowany. Już nikt nie patrzył na mnie jak na faceta. No, może poza Zośką. Ale przecież Zośka była Zośką. 
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 Pora wspomnieć kolejny dzień, który znów, po raz kolejny, zmienił moje krótkie życie. To był środek sierpnia, słońce grzało 

niemiłosiernie i wszyscy żyli letnim zauroczeniem jakie zdarza się tylko w wakacje.  Nie wiem czy do wyjścia skłoniło mnie inne powietrze, szloch 

mamy, od którego puchły mi już uszy czy piski młodych ludzi, którzy zaciągali się życiem. Chciałem wyjść i poczuć się wolny, uciec jak najdalej 

od tego śmierdzącego olejem mieszkania, od nieznośnej troskliwości mamy. Wybiegłem jak oparzony, bojąc się, że zaraz się rozmyślę. 

Włóczyłem się trochę, jak bezpański pies. Nie wiedziałem gdzie iść, do kogo się zwrócić z prośbą o jakąś ludzką rozmowę. Taką jak dawniej. 

Stałem z rękami - z ręką -  w kieszeniach, patrząc na dom świętej Notburgi, jakby myśląc, że jego mury podadzą mi odpowiedź. I tak, chyba 

faktycznie to zrobiły, bo nagle mnie olśniło. Jasne, dworzec PKP. Pewnie są tam wszyscy i grają w kapsle, jak co weekend. Jest głośno, jest 

piwo, adrenalina, duch rywalizacji. Tego było mi trzeba. Ruszyłem więc ogarnięty ciekawością, oczekiwaniami, lękiem. Pokonując kolejne ulice 

nie mogłem podziwiać tego miasta, które zrodziło mnie ze swoich lędźwi, tknęło we mnie życie, marzenia, pasje, a później jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki wszystko mi odebrało. Pokręciłem głową. Nie miałem jednak pretensji. Jeśli chodzi o życie, o ludzi - to tak, owszem. Ale 

pretensje do miasta, do Raciborza? Nie. To miasto było mną, żyło we mnie. Nie mogłem czuć wobec niego niczego innego prócz miłości. Widok 

dworca PKP zawsze napawał mnie melancholią. Przed wojną był to potężny budynek, z którego emanowała wręcz siła. Wydawałoby się, że nic 

nie jest w stanie go zrujnować. I choć uległ zniszczeniu, a po wojnie odbudowano go tylko częściowo, w mojej wyobraźni wciąż był symbolem 

mocy, sprawności, którą obserwowałem na starych zdjęciach przedwojennych, leżących w szufladzie dziadka. Symbol mocy i sprawności, które 

opuściły moje ciało.  

 Nie pomyliłem się, na dworcu było dobrze znane mi towarzystwo. Chłopcy pełni werwy rozgrywali rundkę gry w kapsle, pogwizdując, 

plując z nerwów i rozlewając śmierdzące piwo na kraciaste koszule. Było głośno, tłoczno. Zaciągnąłem się tym widokiem, stojąc jak urzeczony, 

trochę skrępowany, wiedząc, jak dziwnie wyglądam wśród nich, po tylu miesiącach nieobecności. I choć kilka osób skinęło mi głową, 

odwracając zaraz wzrok, moje żałosne położenie nie kazało mi uciec do domu. Stałem, nieugięty, wiedziony chęcią dotknięcia normalności. 

Podszedłem bliżej, obserwując zaciętą walkę, a kilka osób rozstąpiło się przede mną, robiąc miejsce w kółeczku ludzkich ciał.  
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- A ty co, król jakiś, że takie masz fory? - usłyszałem dziwnie pewny siebie, zirytowany głos. Musiałem chyba mrugnąć kilka razy, 

niedowierzając, że ktoś zwraca się do mnie w ten sposób. Do kaleki? Odwróciłem głowę. Stała tam, z rękami skrzyżowanymi na piersi, z 

wyzywającą miną, oczyma palącymi się z chęci wszczęcia jakiejś awantury. Krzyczała wręcz całą swą postawą ciała, że jestem bezczelny.  

- Przepraszam, do mnie mówisz? - byłem zaskoczony jak … cholerka!  

- A do kogo? - odparła, podnosząc brwi tak wysoko, że miałem wrażenie, iż zaraz zleją się z linią jej włosów.  

Co to za dziewczyna? Wyglądała jak przedziwne zjawisko. Miała czekoladowe oczy, krzaczaste brwi i ani trochę makijażu na buzi pokrytej setką 

piegów. Była wysoka i szczupła, choć jej uda były przyjemnie zaokrąglone. Głos wyrażał bunt, wściekłość na ludzi, którzy raczej inteligencją się 

nie wykazują. Pierwszy raz widziałem ją na oczy.  

- Może zagrasz? - wskazała głową dwóch grających chłopaków, jakby rzucając mi wyzwanie. 

- Nie, wiesz co, chyba podziękuję - wydukałem, odwracając się plecami do całego towarzystwa i zbierając się do wyjścia.  

- Chłopaki, słuchajcie! Ten tutaj dżentelmen chciałby spróbować swoich sił w kapslach! Powitajmy go brawami! - krzyknęła z całych sił, 

powodując, że oczy wszystkich ludzi zwróciły się właśnie na mnie. Niektórzy zrozumieli co się święci i oczami starali mi się przekazać 

swoje przeprosiny i zażenowanie. Zagotowałem się w sobie. Co ona sobie wyobraża? 

- Jak, twoim zdaniem mam zagrać? Nie widzisz? Nie widzisz, że nie mam ręki? A może chciałabyś dotknąć, żeby się przekonać? Czy twoim 

celem życiowym jest upokarzanie ułomnych ludzi? Bo nie rozumiem? - wyrzuciłem z siebie to wszystko na jednym wdechu, oblewając się 

rumieńcem po czubki uszu. Zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Patrzyliśmy na siebie, z tą idiotką, jakby jedno z nas miało zaraz rzucić 

się na drugie. W końcu odwróciłem się i wybiegłem, czując w gardle bolesną gulę, która zaraz miała wypchnąć na widok publiczny 

miliony łez, łez upokorzenia, bólu, wściekłości, zażenowania, rozczarowania. Biegłem, łapiąc łapczywie oddech. Nie chciałem żyć. Nie 

chciałem. 

- Poczekaj! Poczekaj, Krzysiek! Przepraszam! - usłyszałem. Stanąłem jak wryty. Nie do wiary! I skąd ona zna moje imię? Odwróciłem się, 

pragnąć obrzucić ją kolejną dawką gorzkich słów, ale gdy spojrzałem na jej twarz...coś jakby mnie spoliczkowało. Nie wyrażała 

bezczelności, a tym bardziej litości. Jej oczy były pełne słów i odbijał się w nich obraz człowieka, człowieka, którym byłem. Dotknęła 
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mojego policzka, ścierając zabłąkaną łzę. Poczułem się żałosny i niemęski. Chciałem znów się odwrócić, ale jej dłoń zacisnęła się na 

moim nadgarstku. Szliśmy w ciszy, zupełnie nie rozumiejąc dlaczego idziemy ramię w ramię, zamiast zająć się każde własnymi sprawami. 

Doszliśmy do Parku Kolejowego, skąpanego w mroku.  

- Może usiądziemy? - zaproponowała, głową wskazując samotną ławkę. 

Usiedliśmy. Cisza skakała nam na barkach, a my czuliśmy jej nieznośny ciężar. Skubałem lewą dłonią zamek od kurtki, pragnąc zniknąć. 

- Wiem, że zachowałam się jak idiotka. Ale strasznie się wkurzyłam. Oni...traktowali Cię jak króla. A bardziej bym powiedziała jak 

kosmitę. Spojrzałam na Ciebie i od razu zauważyłam, że nie masz ręki. No i dobrze, przecież to nie koniec świata. A oni? Traktowali Cię 

jak odludka, bali się na Ciebie nawet spojrzeć. Nie rozumiałam dlaczego? Chciałam po prostu, byś poczuł się no wiesz, normalnie. 

- Normalnie? Wiesz co, ja już nie jestem normalny. I nigdy nie będę. I dzięki, ale raczej nie potrzebuję twojej pomocy - wstałem. 

- Ale z Ciebie palant! Myślisz, że się nad Tobą lituję? Że moją misją życiową jest trzymanie Cię za rękę, byś poczuł się lepiej? Gówno 

prawda. Znam Cię jakieś pół godziny i już widzę, że nie tylko krzywdzisz samego siebie, ale także pewnie swoją rodzinę i ludzi, którzy 

kiedyś Cię potrzebowali. Użalasz się nad sobą bo straciłeś rękę, a ludziom giną całe rodziny w wypadkach! Chodź! - pociągnęła mnie za 

kurtkę, pełna złości, dzikiej determinacji i zaangażowania. Nie protestowałem tylko dlatego, że bardzo mnie zaskoczyła. Nie mogłem 

wykrztusić z siebie słowa. To przecież nie mogło dziać się naprawdę. Z rozmyślań wyrwał mnie jej głos. 

- No, jesteśmy na miejscu - odrzekła z dumą, a mimo, że było przeraźliwie ciemno, dostrzegłem jej obłąkańczy uśmiech. 

- Staw? Staw w Parku? I po co mnie tutaj przyprowadziłaś? 

- Jak to po co? Po to, żeby pokazać Ci, że jesteś najnormalniejszy na świecie i może warto skończyć z tym traktowaniem Cię w sposób 

szczególnie uprzywilejowany? - Nie zdążyłem odpowiedzieć ponieważ zaczęła się rozbierać. Ściągnęła sweter, pod którym nie miała 

biustonosza, ściągnęła spodnie i skarpetki. Została w samych majtkach, a choć nie byłem pewien czy są szare czy białe, rozpoznałem 

żółte kaczuszki, dumnie reprezentujące bawełnianą bieliznę. Stałem z głęboko otwartymi oczami, patrząc gdzieś nad jej głową, by nie 

spoglądać na te młode, kształtne piersi, które symbolizowały moje dawne życie. Życie, w którym byłem silny i przebojowy, atrakcyjny dla 

innych kobiet. Podeszła do mnie, rozpinając mi rozporek. 
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- Ej, co  Ty robisz? 

- Pomagam Ci się rozebrać, chyba, że chcesz kąpać się w ciuchach? 

Sam nie wiem czemu nie zaprotestowałem. Pozwoliłem jej na rozebranie mnie, łącznie ze skarpetkami. Później wzięła mnie za 

lewą rękę i troskliwie poprowadziła do przerażająco zimnej i czarnej wody. Byliśmy otoczeni drzewami, które uważnie 

obserwowały ten akt przemiany. Mojej przemiany. Objęła mnie w pasie i staliśmy tak, chłonąc wzajemnie swoje ciepło. 

- Michalina - wyszeptała. - Mam na imię Michalina. 

Uśmiechnąłem się. No tak, ale ze mnie idiota. Nawet nie zapytałem jej jak ma na imię. Spojrzałem na nią, chcąc ją przeprosić za to 

niewłaściwe zachowanie, a wtedy ona wpiła się we mnie wzrokiem.. Zamarłem. Porwała mnie jakby w inny świat i galaktykę, sprawiając, że 

zapragnąłem wziąć ją w ramiona i zapomniałem, kim jestem teraz, po wypadku. Stanęła na czubkach palców i dotknęła nieśmiało ustami moich 

warg. Zamknąłem oczy. Zaczęliśmy się całować, ucząc się siebie nawzajem. Spowiliśmy się mgłą zrozumienia, intymności i znajomości siebie, 

jakbyśmy byli kochankami już od setek tysięcy lat.  

              Do domu wróciłem jakby zaczarowany. Nie mogłem przestać się uśmiechać. I choć Michalina zapewniła mnie, że będzie po mnie o 9 

rano, nagle ogarnął mnie wielki lęk, że jednak ucieknie. Że wystraszy się mojego kalectwa i porzuci to ułomne uczucie, które dotknęło nas swoją 

maleńką ręką podczas tej dziwnej kąpieli w Stawie, w parku. 

 Gdy rano usłyszałem pukanie do drzwi chciałem piszczeć z radości. Starałem się jednak nie wyglądać jak kot czekający na kiełbasę, bo 

wtedy mama zaczęła by wypytywać i spekulować. Teraz cieszyła się, że już drugi dzień pod rząd wychodzę. Myślała, że do kolegów, powłóczyć 

się ulicami miasta. 

- A więc co mamy w planach, Madame? - zapytałem, obejmując jej twarz moim najbardziej czarującym uśmiechem. Chyba wciąż działał, 

ponieważ wydawało mi się, że nie może oderwać ode mnie wzroku, promiennego i splątanego zauroczeniem. Weszliśmy do małego 

sklepiku, kręcąc się między półkami z przyprawami, mlekiem, napojami. Nagle Michalina wsunęła mi w lewą dłoń garść cukierków. 

Zmarszczyłem brwi. Swoje kieszenie miała nimi wypchane! Pociągnęła mnie za rękaw i wyszliśmy na ulicę, jak gdyby nigdy nic. Cały się 

spociłem, przecież to kradzież! Michalina wybuchnęła śmiechem.   
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- Stałeś się właśnie jednorękim bandytą! - zdołała wykrztusić, owładnięta szaleńczym chichotem. I ja zacząłem się śmiać. No, gdyby nie 

patrzeć było to naprawdę śmieszne. Czułem, że zaczynam się zakochiwać w tej dziwnej dziewczynie i to w przerażającym tempie. Resztę 

dnia spędziliśmy na Rynku, jedząc kradzione słodkości i obserwując bloki naprzeciwko Kościoła Świętego Jakuba. Rozmawialiśmy o 

kosmosie i o życiu. O tym co chcielibyśmy robić i czego się boimy. I choć opowiedziałem jej wszystko co skrywała moja dusza ona wciąż 

patrzyła na mnie w ten sam, normalny, pełen podziwu sposób. Michasia była artystką. Uwielbiała tworzyć, malować, budować. 

Przyjechała tutaj z Katowic, do wujka, Komendanta. Miał ją zapisać na jakieś specjalne szkolenie dla początkujących malarzy. Miała 

plany pełne pasji. Chodziliśmy po Rynku, a ona z zachwytem dotykała Syren i Fiatów pod Kolumną Maryjną.  

- Takie auta sprzyjają namiętności - puściła do mnie oczko, a ja poczułem się w końcu sobą.  I choć chciałbym opowiedzieć jak bardzo 

tknęła we mnie życie, radość i miłość czas mnie goni. Uwierzcie mi, że to była osoba, która stała się moją gwiazdą, księżycem, całym 

niebem. Raz, gdy przyszedłem do jej mieszkania wręczyła mi wielkie płótno. Czekała niespokojna aż na nie spojrzę. Zaniemówiłem. 

Narysowała mnie takiego jakim byłem, nagiego, bez ręki. Łzy napłynęły mi do oczu, i choć chciałem jej powiedzieć, że jest niesamowita, 

nie potrafiłem. 

- Chciałam Ci pokazać, że nadal jesteś piękny - wyszeptała, a ja ją pocałowałem. To jedyne co mogłem zrobić w tak wielkim wzruszeniu. 

Kochaliśmy się później, spokojnie, bezpiecznie, z najwyższą starannością, uczuciem i szacunkiem. Chciałem, by trwało to wiecznie. 

Spędziliśmy razem wiele, wiele miesięcy. I mimo że stałem się dzięki niej normalnym facetem, wszystko zniszczyłem. Podczas gdy ona z 

zapałem opowiadała mi o swoich zajęciach na malarstwie, gdy z pasją oddawała się swojemu hobby, mnie zżerała zazdrość, kawałek po 

kawałku. Byłem zazdrosny i z czasem zacząłem ją oskarżać o zdrady, o brak uczucia, o to, że przez moją amputowaną rękę nie widzi we 

mnie faceta. Raniłem ją tym niewyobrażalnie, bo wiem, że kochała mnie całym swoim sercem i całą swoją czystą, niewinną duszą. 

Powiedziała, że trzeba wiedzieć, kiedy należy przestać zadawać sobie ból. I że to ten moment. Od tamtej pory nie jestem już tym, kim 

stałem się dzięki niej. Jestem jakby cieniem tamtej osoby. Ożeniłem się z Zosią, sympatyczną sąsiadką, która zawsze była obok. I choć dla 

niej jestem miłością życia, ona jest dla mnie...przyjaciółką. W końcu serce zabrała Michalina, ze swoimi piegami, przekorą, troskliwością 
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i mądrą pomocą, która sprawiała, że sam chciałem dla niej stać się normalny, sprawny, silny i męski. Wciąż mam ten obraz. Obraz, na 

którym jestem młody, nagi, bezręki, piękny. Chciałbym napisać jej, że przez te lata moja miłość tylko rosła. Ale nie mogę. Gdzie ona jest?  

 

Uzasadnienie jury 

 

Ułomne uczucie   

Ciekawa, bogata w realia raciborskie opowieść wspomnieniowa. Bohater, Krzysztof, dokonuje rozrachunku z własnym, nieszczęśliwym, 

wydawałoby się, życiem, naznaczonym skutkami groźnego wypadku. 

 

  


