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                     ….z nich zaś największa jest miłość 
 

 

Jedz, kochanie, jedz. Buzię otwórz szeroko. Widzę, że się denerwujesz. Nie ma powodu. Muszę ci 

wszystko zblendować. Są tu same dobre rzeczy; i mięsko, i warzywka, i to białko. 

Ach, te twoje niesamowite oczy! Zostały takie same; piękne jak morze. Mówi się, że oczy są 

zwierciadłem duszy. Zawsze miałaś piękną duszę, moja Duszko. 

Wiesz, tak wczoraj pomyślałem, że może alzheimer zabrał ci wiele rzeczy, w tym mowę, ale to 

chyba wszystko jest po coś. 

Właściwie całe życie to ty mówiłaś, a ja słyszałem, lecz niekoniecznie zawsze słuchałem. Tak to 

czasami bywa. Może teraz kolej na mnie? No i dlatego pomyślałem, że będę ci opowiadać o nas. 

Nie wiem, co dzieje się w twojej głowie, ale może coś sobie będziesz przypominać… 

 

*  *  * 

 

Przeprowadziliśmy się z Gierałtowa na Dolnym Śląsku do Raciborza. Ojciec dostał tu pracę w 

cukrowni i zakładowe mieszkanie. Mamy swoją łazienkę. Rodzice się cieszą, a mój świat się zawalił; 

wszyscy koledzy tam zostali. I nasze boisko. Moje boisko, bo graniczyło z naszym ogrodem. Byłem 

bramkarzem. W skokach w dal nie było lepszych ode mnie w całej wsi, a nawet  okolicy. 

Ja tu nie wytrzymam! Dzieciaki tak dziwnie mówią , nie wszystko rozumiem. Hanysy jedne! 

Ucieknę, normalnie ucieknę. Tylko gdzie? I co na to rodzice? 

A za dwa dni rozpoczyna się rok szkolny. Będę chodził do szkoły na Ostrogu. Z ulicy Czekoladowej 

to niedaleko. Tak powiedziała mama, a ona już to najlepiej wie. Wiem też, że chce dla mnie dobrze. 

Chyba jednak zostanę. Zobaczę. 

 

Po kilku dniach: 

Pani Leśnik, moja wychowawczyni, to bardzo miła osoba. Od razu przedstawiła mnie, bo pozostałe 

dzieci znały się. A to z przedszkola, a to z podwórka. Tylko ja obcy. I , o zgrozo, posadziła mnie z 

dziewczyną. Taka niewydarzona jakaś, z dwoma mysimi ogonkami. Całkiem , jak Baśka, moja 

siostra. Jedna, w domu , mi wystarczy. 

Nie myślałem, że do mojego nieszczęścia dojdzie jeszcze baba w ławce. Chciałem ją nawet 

uszczypnąć za  tę całą niesprawiedliwość, ale w tym momencie popatrzyła na mnie takimi wieelkimi 

niebieskimi oczyma, że się zatrzymałem. Jeszcze się, głupia, uśmiechnęła do mnie. 

Kolor jej oczu przypomniał mi morze, które oglądałem na pocztówkach i o którym ciągle marzyłem, 

że je zobaczę. Oddałem się zatem moim fantazjom. Nie słuchałem, co mówi pani wychowawczyni, 

zapomniałem o koleżance obok. 
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Najgorsze, że do wakacji jeszcze tyle miesięcy. 

 

                                                                      *  *  * 

 

Jedz, kochanie, jedz. Buzię otwórz szeroko. Tak , pamiętam, że lubiłaś śpiewać. Ale wiesz przecież, 

że ja nie mam głosu. 

Ach, te twoje niesamowite oczy! 

No dobrze, już dobrze. Trochę ci pośpiewam. Zaraz, zaraz, jak to leciało? 

Głęboka studzienko, głęboko kopana, a przy niej Kasieńka….ej, ale ty musisz mi trochę pomóc 

łykając te witaminy. Za chwilę przyjdzie masażysta. Wiem, że tego nie lubisz, ale to konieczne. Ja 

tego nie potrafię i nie miałbym tyle siły nawet. Jestem od ciebie starszy, moja Duszko, o trzy lata. 

Ale nie martw się, będę cię trzymać za rękę. A przy niej Kasieńka, jak wymalowana, stała przy 

studzience….O, dzwonek, już otwieram. 

 

                                                                      *  *  * 

 

Od dziś chodzę do „trzynastki” na ul. Staszica. Będę miał bliżej. Moja nowa pani nazywa się 

Bagińska. Mamie bardzo się pani podoba z urody. A mnie tam wszystko jedno. Zauważyłem tylko, że 

pani ma bardzo ładny charakter pisma. A koleżanki i koledzy są w porządku. Już z poprzedniej 

szkoły przyszła za mną ksywa „Kostka” albo „Farorz”. Taki pseudonim nosił bramkarz Hubert 

Jerzy Kostka, urodzony zresztą w Raciborzu, a dokładniej w Markowicach. W nowej szkole będę 

grał w reprezentacji drużyny piłki nożnej. 

 

Po kilku dniach: 

Zgadaliśmy się z kolegami na mecz po lekcjach. Przyszło kilkunastu kibiców i...o Boże, znów tu jest. 

Skąd się tu znalazła ta Grażynka z wielkimi niebieskimi oczyma z poprzedniej szkoły? Miałem jej 

tam dość. Właściwie to nic mi nie zrobiła, ale te jej oczy ciągle mnie prześladowały. Zawsze 

wlepiała je we mnie, kiedy za chwilę chciałem zrobić coś niekoniecznie mądrego. I te jej gały mnie 

powstrzymywały, jak Hubert Kostka powstrzymał Dynamo Kijów. 

 

                                                                       *  *  * 

 

Jedz, kochanie, jedz. Buzię otwórz szeroko. Ooo, tak. To jest łyżka, a to jest twoje pyszne danie. 

Miksuję ci tu wszystko, co się da, stąd ten kolor szaro- bury. Ale to dobre. Nie odwracaj głowy 

Grażynko. Tak, to ty jesteś Grażynka. A jestem twoim mężem. Mam na imię Karol. 
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Ach, te twoje niesamowite oczy. Jakiś błysk w nich dzisiaj zauważyłem. Może masz chwilowe 

powroty pamięci? 

 

                                                                       *  *  * 

 

Wybrałem Technikum Mechaniczne na ul. Zamkowej. Zakwalifikowali mnie, wiadomo, do klasy 

sportowej. Szkoła ma sztandar i nosi imię Arki Bożka. Cóż to za patron? Nic o nim na razie nie 

wiem. Muszę poczytać. Słyszałem, że bardzo lubił „Krzyżaków”Sienkiewicza. To tak, jak ja. 

 

Po dwóch miesiącach: 

Dziś w naszej szkole dyskoteka. Super. Przyjdą dziewczyny z I LO. Naszych, z klasy „automatyki” 

jest kilka. Nawet niektóre całkiem, całkiem. Ale statystycznie na każdą z nich przypada 

kilkudziesięciu chłopaków. Z definicji przekreślam swoje szanse, choć Kaśka bardzo mi się podoba. 

 

                                                                      *  *  * 

 

Jedz, kochanie, jedz. Buzię otwórz szeroko. To jest ręka, a to jest buzia. Popatrz na mnie, pokażę ci, 

jak to się robi. Ale patrz i otwieraj. Oooo, szeroko, tak. Kupiłem mały moździerz i będę za jego 

pomocą rozdrabniać twoje nowe witaminy i te wielkie tabletki. Te ostatnie ponoć mogą ci trochę 

pomoc. Wiesz, bardzo chciałbym, abyś wiedziała, że ja to ja. Chociaż zawsze mam wrażenie, że 

kiedy tak do ciebie mówię i mówię, opowiadam ci o nas, to ty wszystko rozumiesz i pamiętasz. 

Ach, te twoje niesamowite oczy. 

 

                                                                     *  *  * 

 

Kaśka od dwóch lat spotyka się z moim najlepszym kumplem. Trudno, choć czasem serce jeszcze 

zadrży na jej widok. 

Nie uczestniczyłem w ostatnich dyskotekach. A ponoć jakaś koleżanka pytała o mnie. Pewno 

pomyłka. Pójdę dzisiaj, to się przekonam. Może jakieś winko z kolegami w trakcie dyskoteki uda 

nam się obalić. 

 

Wieczorem: 

Mama zdziwiona, ale i zadowolona, że wreszcie postanowiłem spotkać się z rówieśnikami. Ostatnio 

stwierdziła, że będzie wykręcać korki, jeżeli tak długo w nocy będę czytać. A co ja na to mogę, że 

pasjami rozczytuję się w literaturze z dziedziny historii. Mechanika interesuje mnie od strony 
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praktyki. W szkole mam dobrych nauczycieli teoretyków i zajęcia praktyczne też są na wysokim 

poziomie. I to na razie wystarczy, reszta na studiach. Takie mam plany. Marzy mi się Politechnika 

Gliwicka. 

 

Na drugi dzień: 

Nawet sympatycznie było wczoraj; dobra muzyka, ładne dziewczyny. Jak one tańczą! Wino też było 

dla odwagi. Zatańczyłem kilka razy, ale zdecydowanie muszę się podszkolić w tej dziedzinie. Przed 

studniówką organizujemy wspólnie z dziewczynami z I LO kurs tańca. 

Do końca zabawy zostało jeszcze trochę czasu, ale ja postanowiłem wracać do domu. Aha, nikt o 

mnie nie pytał. To zapewne koledzy wymyślili taką wersję, aby wyciągnąć mnie z domu. 

 

                                                                        *  *  * 

 

Jedz, kochanie, jedz. Buzię otwórz szeroko. Coraz gorzej nam to idzie. Nie wiesz, biedactwo moje, 

co to znaczy otworzyć buzię. Dobrze, że chociaż potrafisz naśladować. Straszna i zarazem dziwna 

ta choroba. Widzisz, moja Duszko, tu wszystko jest na odwrót; małe dziecko stopniowo zdobywa 

umiejętności, a ty je, niestety, tracisz. Ale tak szybko się nie damy. Ostatnie leki jakby zatrzymały 

trochę rozwój choroby i lepszy jest twój stan. Dobrze, że się uśmiechasz, choć wcale nie wiem czy 

do swojego Karla, jak mnie zawsze nazywałaś, czy do obcej ,według ciebie, osoby. Ale to już 

zostanie na zawsze twoją słodką tajemnicą. No dobra, jemy dalej i coś ci zanucę. To też lubisz. W 

życiu nie podejrzewałbym, że ja, któremu przysłowiowy słoń nadepnął na ucho, będę ci śpiewać. 

Ach, te twoje niesamowite oczy. One prowokują mnie do wspomnień. 

 

                                                                       *  *  * 

 

Czas studniówki zbliża się nieubłaganie. Można zaprosić koleżankę osobiście. Są też zaproszone 

dziewczyny z kursu tańca. Dobrze się z nimi rozmawiało po zajęciach, to i pewno na studniówce nie 

będzie źle. Moi najbliżsi koledzy wybierają się ze swoimi szkolnymi sympatiami. Mi jakoś 

nieśpieszno. No co, na siłę mam szukać szczęścia- czytaj- dziewczyny? 

 

Po tygodniu: 

Wczoraj odbyła się studniówka. Moje życie stanęło na głowie. Początek zabawy bardzo uroczysty; 

przemawiał pan dyrektor Czarnecki i nasza wychowawczyni pani profesor Wrzesińska. Wszyscy 

życzyli nam dobrej zabawy dziś i za trochę pomyślności na egzaminach. 
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My przygotowaliśmy program artystyczny. Wypożyczyliśmy dekorację z wojska, sami też mieliśmy 

niemały wkład w ostateczny wygląd sali. Moja rola polegała na naśladowaniu naszego profesora od 

wychowania fizycznego. Bardzo mi to odpowiadało; mało tekstu, więcej akrobacji. Za chwilę 

miałem wystąpić, gdy stojący obok kolega szturchnął mnie i wskazał oczyma na...o Boże, znów ona! 

Szepnął jeszcze: to ta dopytywała się o ciebie. Zdenerwowałem się. I czego znów ode mnie może 

chcieć? Na chwilę wrócił mi obrazek z dawnych lat, kiedy byłem gotowy dać jej kuksańca za to, że 

jest. 

Karol, Karol… o rany, to koledzy przywołują mnie do rzeczywistości, Romek lekko popycha mnie do 

przodu. Owszem, wyszedłem, ale nic nie mogłem sobie przypomnieć. A przecież miałem powiedzieć 

zaledwie kilka prostych zdań. Koledzy stanęli na wysokości zadania, ktoś z tyłu wypowiedział moją 

rolę, a ja w tym momencie odzyskałem pamięć i dalej potoczyło się już według planów. Jak się 

potem okazało, wszyscy niewtajemniczeni myśleli, że to tak miało być. 

Dobrze, że za chwilę mamy zaplanowane tajne wyjście na wino. Muszę się rozluźnić. No, udało mi 

się wymknąć z sali. Wyciągam schowane w kieszeni szkło. Już mam podejść do kolegów, aby 

napełnili mi rizlingiem musztardówkę, którą przyniosłem z domu i ...no nie! Skąd ona tu? Podchodzi 

do mnie dziewczyna, która prześladuje mnie od podstawówki. Uśmiecha się, przeprasza, że 

przeszkadza, gratuluje występu. Cóż miałem robić? Nieporadnie chowam do tyłu moją szklankę i w 

tym momencie wyślizguje mi się z ręki nieszczęsna szklanica i turla się, turla po chodniku. Całe 

szczęście, że był ten chodnik. Zagłuszył dźwięk spadającego szkła i zapobiegł stłuczce. Nie będzie 

dodatkowej bury od mamy, że zaś brakuje czegoś tam w kredensie. Całe towarzystwo ma ubaw po 

pachy, a mnie przeszła ochota na wino. Pomyślałem sobie, że znów ta dziewczyna, jak kiedyś, 

wpłynęła, niechcący na moje decyzje. Też próbowałem się śmiać, choć bardziej byłem wściekły, niż 

rozbawiony w tej sytuacji. Stwierdziłem, że skoro dziś jest mój dzień kompromitacji, to niech i 

jeszcze ta dojdzie. Na pewno zapomnę kroków, bo właśnie grają tango, ale trudno. Jedno, co  mi 

wyszło- studiowałem w domu przed lustrem- to piękny ukłon przed Grażyną. Nawet nie patrzyłem 

na jej minę, nie wiem, czy wyraziła zgodę, czy chciała mi odmówić. Przyszła na naszą studniówkę 

ze swoim kolegą. Stanowczo podałem jej ramię i ruszyliśmy w tany. Usłyszałem tylko za sobą takie 

przeciągłe: ooooooo. 

Zespół, trzeba przyznać, był naprawdę dobry. No i szok! Zobaczyłem przed sobą morze; 

niesamowicie błękitne oczy. Piękne. W tym momencie przestały mnie drażnić, wręcz mnie 

zachwyciły. Zauważyłem też, że i włosy dziewczyny są, jak i ona cała, bardzo naturalne. I nagle 

doświadczyłem  takiego poruszenia serca, jak nigdy dotąd. 

 

                                                                      *  *  * 
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Jedz, kochanie, jedz. Buzię otwórz szeroko. Teraz będą owoce. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, 

mieszając je wszystkie po zmiksowaniu. Za chwilę się przekonamy. O, smakują ci! To dobrze. 

Owoce zawsze lubiłaś. Pamiętam też, aby do kiwi, gruszek i śliwek dodać troszkę miodu. To na 

wzmocnienie. Musisz być silna , kochanie. Przecież wiesz, że ty to całe moje życie. 

 

                                                                      *  *  * 

 

Nie pamiętam jak wróciłem do domu. Czułem się jak pijany, a przecież nic nie piłem. Byłem pijany 

szczęściem. Zatańczyłem z Grażyną jeszcze dwa razy, ale widziałem, że jej kolega trochę się boczy. 

Sama ona powiedziała, że musi wracać do swojego towarzystwa. Miałem wrażenie, że wolałaby 

zostać ze mną. Zdążyłem się tylko dowiedzieć, że jest również w klasie maturalnej w I-szym liceum i 

za tydzień ma swoją studniówkę. 

Rano, a była to niedziela, obudziłem się bardzo wcześnie. Rodzice nie mogli się nadziwić mojemu 

nastrojowi. Zaproponowałem mamie pomoc przy przygotowaniu śniadania, nuciłem coś sobie pod 

nosem, gwizdałem, namówiłem tatę na partyjkę szachów po śniadaniu. 

Usłyszałem, jak mama szepcze do taty: nasz Karol chyba się zakochał. No właśnie, mama ma rację! 

Ja się normalnie zakochałem. I nagle wpadł mi do głowy szalony pomysł; muszę pójść na 

studniówkę do pierwszego ogólniaka. Inaczej być nie może. Muszę, bo bardzo chcę spotkać Grażynę. 

Ach, te jej oczy! Zawładnęły mną do cna. 

 

                                                                      

 

                                                                      *  *  * 

 

Jedz, kochanie, jedz. Otwórz buzię szeroko. Nie, nie podnoś ręki. Patrz, tak się otwiera buzię. No , 

wreszcie. Coraz trudniej nam to idzie. Dobrze chociaż, że nie wybrzydzasz z jedzeniem i mogę ci 

przyrządzać różne wartościowe dania. Dzisiaj zmiksowałem też trochę pokrzywy i natki pietruszki. 

Musimy zadbać o twoją hemoglobinę. Nie jest źle, ale może być lepiej. Trochę się zmartwiłem, 

Grażynko, bo nasz mikser robi przerwy w pracy. Trzeba będzie kupić nowe urządzenie, ale jak ja 

cię zostawię na tak długo? Castorama  na Rybnickiej, to daleko. Wprawdzie sąsiadka jest uczynna, 

bardzo sympatyczna i chętnie cię odwiedza, ale cóż ja na to poradzę, że nie lubię na dłużej 

rozstawać się z tobą. Tak było zawsze, a teraz, w chorobie, tym bardziej. 

 

                                                                     *  *  * 
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Wyszykowałem się jak pan młody na wesele. Lepiej wyglądałem, niż na swojej studniówce. Udało 

mi się namówić mamę na zakup dla mnie tej eleganckiej koszuli, którą  od dłuższego czasu 

oglądałem  na wystawie. Super. Wreszcie zobaczę Grażynę. Tak myślałem, ba, byłem tego pewien. 

Przecież to jej studniówka, a na dodatek jest ona przewodniczącą samorządu uczniowskiego, zatem 

ma trochę nawet obowiązek uczestnictwa w tej imprezie. 

Nie będę zdradzał, jak udało mi się zdobyć zaproszenie do „ jedynki”. U nich zawsze było jakoś 

inaczej, trudniej. Trochę grzeszków uzbierało się z tego powodu, chociażby podrobiona legitymacja. 

Zresztą, aby tam dzisiaj być, oddałbym wszystko. 

Zdziwiło mnie, że w imieniu samorządu wystąpił jakiś napuszony gostek. Nawet nie wiem, co mówił. 

Wierciłem się, szukając wzrokiem Grażyny. Ciągle bez efektu. Pewno się spóźni. A ja myślałem, że 

ona taka akuratna. Za chwilę polonez, będę miał wszystkich na przysłowiowym widelcu. Jeeest! No 

nie! To tylko przewidzenie. Poloneza nie tańczyła, pewno za chwilę się pojawi. Zauważyłem, że 

swoim zachowaniem wzbudzam zainteresowanie grupki dziewczyn siedzących obok. No bo jak 

inaczej może być; facet wystrojony, dość przystojny ( mało skromnie, ale to ja ), kręci głową na 

wszystkie strony świata, nie rozmawia z nikim, nie zajmuje żadnego miejsca i minę zapewne ma taką, 

że za chwilę może się rozpłakać. 

Jedna z dziewczyn podchodzi do mnie, coś zagaduje, pyta w czym problem. O Boże, wszyscy to 

widzą, że ze mną coś się dzieje. No i nie wytrzymuję. Tej obcej dziewczynie opowiadam jak tu się 

dostałem, w jakim celu, tylko że cel zapadł się gdzieś pod ziemię. Moja tragedia rozgrywa się we 

wszystkich możliwych aktach i prawie już sięga zenitu. Ale szczęście w nieszczęściu z ludowego 

powiedzenia staje się rzeczywistością. Dziewczyna okazuje się przyjaciółką Grażyny i oświeca mnie, 

w momencie , kiedy już wszystkie swoje żale zdążyłem wyrzucić na stół, że moja ( tak w myślach ją 

nazywam ) Grażyna musiała nagle wyjechać. Jej ukochany dziadek uległ wypadkowi i nieprzytomny 

leży w szpitalu. Ale głuptas ze mnie! Tyle nerwów, tyle gonitw myślowych, wreszcie i tyle żalu, a na 

dodatek po co tyle opowieści tej koleżance! A może dobrze, że wyrzuciłem to z siebie, bo naprawdę 

chciało mi się najzwyczajniej w świecie ryczeć. Tak po babsku. To miłość tak boli? Trochę się 

uspokoiłem. Nie dałem się namówić koleżankom Grażyny na kontynuowanie tej zabawy. Jaka to dla 

mnie zabawa bez Grażyny? I znów przyjdzie mi czekać, aż ją zobaczę przypadkiem. 

 

                                                                         *  *  * 

 

Jedz, kochanie, jedz. Otwórz buzię szeroko. Patrz. To jest łyżka, na którą nabieram różności. Same 

witaminy tu dzisiaj są. Nowy blender sprawuje się dobrze. Wdzięczny jestem sąsiadce, że zakupiła 

go dla nas. Wolałem zostać przy tobie. Mam nieodpartą nadzieję, że któregoś dnia wróci ci , choć 

na chwilę , pamięć i znów z uśmiechem zawołasz: Karlu, pijemy kawę. Boję się przegapić tego 
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momentu, chociaż rozsądek nakazuje wiedzieć, że w twojej chorobie już tak się nie stanie. Ale 

marzeń, nadziei i twoich niesamowitych oczu nikt mi nie odbierze. 

 

                                                                         *  *  * 

 

Moje męki się skończyły. Dziadek Grażyny wyzdrowiał. Zaczęliśmy się spotykać. Ona jest 

niesamowita. Piękna, mądra, rozsądna i zawsze potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji. A te jej 

oczy, jak morze… 

Trochę czasu spędzamy w MDK-u, lubimy kino „Bałtyk”, bo w „Strzesze”jest słabsze nagłośnienie. 

Ciekawskim kolegom odpowiadam żartobliwie, że chodzimy na filmy a nie do kina. Patrzą z 

powątpiewaniem, bo nie słyszeli nigdy naszych dyskusji po każdym obejrzanym filmie. Najfajniejsze 

są nasze rozmowy egzystencjalne. Mówi się, że dialog jest ciekawy, gdy rozmówcy mają przeciwne 

poglądy. U nas jest inaczej. Mamy podobne postrzeganie świata, Boga, naszego istnienia i 

jednakowo oczekujemy wszelakich konsekwencji, w dobrym tego słowa znaczeniu, wypływających z  

takiego światopoglądu. 

 

                                                                        *  *  * 

 

Jedz, kochanie, jedz. Otwórz buzię szeroko. Grażynko, proszę cię. Otwórz oczy, tyle czasu 

przesypiasz. Musisz coś zjeść. Za chwilę pomogę ci usiąść. Skąd weźmiesz na to siły, gdy nie 

będziesz jadła? Wiem, wiem, choroba odebrała ci również łaknienie i pragnienie. Ale masz mnie od 

tego, abym ci przypominał, namawiał, prosił, karmił i poił. To twoje dobro, twoja miłość do mnie 

przez nasze wspólne pięćdziesiąt lat dodają mi w tej chwili siły. Mówcą nigdy nie byłem, ale teraz 

żałuję, że skąpiłem ci czasami słów płynących prosto z serca, słów wdzięczności. Pozostaje mi 

wierzyć, że gdy tak patrzysz na mnie swoimi niesamowitymi oczyma, wszystko rozumiesz i 

przebaczasz moje niedoskonałości. No, jedz, Grażynko. A teraz trochę sobie posiedzisz, a ja ci 

pośpiewam. 

 

                                                                       *  *  * 

 

Nawet nie śniliśmy o tym, że uda nam się tak wszystko zorganizować. Dziesiątą rocznicę ślubu, 

zwaną przez jednych cynową, przez innych aluminiową, świętowaliśmy z Anią i Michałkiem już w 

nowym domu. Przeprowadzka z Wrocławia, gdzie zamieszkaliśmy po studiach, na powrót do 

Raciborza była strzałem w dziesiątkę. Moja praca w ZEW-ie i Grażyny w I LO dawały nam pełną 

satysfakcję. Mieszkanie na Opawskiej, które kupiliśmy na kredyt, jest przestronne i pozwala nam 
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zgodnie funkcjonować. Dzieci uwielbiają basen, a na Bema jest niedaleko. Grażyna jest wspaniałą 

żoną i matką. I ma lekarstwo na wszelkie moje złości, dąsy czy inne fanaberie. Wystarczy, że spojrzy 

swoimi niesamowitymi oczyma i już wszystko odchodzi; i przygnębienie i gniew. Jestem niezmiernie 

szczęśliwym człowiekiem. I z każdym dniem bardziej kocham moją żonę. 

 

                                                                       *  *  * 

 

Jedz, kochanie, jedz. Tak już z przyzwyczajenia mówię. Przyszedł, niestety, czas na sondę. To 

dobrze,  że i takie są metody karmienia. Grażynko, z każdą chwilą jest cię coraz mniej fizycznie, ale 

w moim sercu zajmujesz coraz więcej miejsca. Nie chcę i nie potrafię wyobrazić sobie życia bez 

ciebie, bez twoich niesamowitych oczu. Pamiętasz, jak czytaliśmy wspólnie w Liście do Koryntian, 

że miłość nigdy nie ustaje? To zawsze podkreślał też śp. ks. Pieczka. Tyle lat już go z nami nie ma, 

a ludzie wciąż go wspominają. 

 

                                                                       

 

 

                                                                            *  *  * 

 

Ania i Michał dostarczyli nam trochę zmartwień, jak to dzieci, ale więcej radości i dumy. Zdobyli 

wykształcenie, założyli wspaniałe rodziny, mają dzieci. Bardzo kochane są nasze wnuki. Często nas 

odwiedzają, zawsze są gotowi śpieszyć z pomocą. Na szczęście radzimy sobie sami. Grażynka 

czasami o czymś zapomni, czasami dwa lub trzy razy trzeba pójść do sklepu czy do piwnicy, bo jej 

pamięć bywa w odcinkach, jak się często śmiejemy. Zauważyłem u mojej żony ogromne 

zainteresowanie powieściami Lisy Genovej. Usilnie namawiała mnie, abym przeczytał „Motyla”. 

Zaraz, zaraz, czy ona chce mi coś dać do zrozumienia? No tak, i te dziwne, według mnie, badania… 

                                                                          

                                                                            *  *  * 

 

Jedz, kochanie...ach, co ja plotę? Tak mi to weszło w krew. Ty śpisz i śpisz. To już trzeci tydzień 

mija. Mam wrażenie, że czasami ściskasz moją dłoń, kiedy całuję twoje ręce. Dzieci i wnuki też są 

pewne, że się z nimi po swojemu kontaktujesz. Jesteś taka krucha, ale jak bardzo piękna. Gdy tak 

siedzę przy tobie, jak kadry jakiegoś filmu, przelatują mi obrazy z naszego życia. Ty byłaś prawie 

od zawsze w moim życiu i dlatego ono jest takie szczęśliwe. Dziękuję ci, Grażynko, za ciebie. I za 

twoje oczy jak morze, takie niesamowite. 
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                                                                                                                     Niepokorna 

Uzasadnienie jury 

Pierwsze miejsce: godło „Niepokorna” 

…z nich zaś największa jest miłość 

Poruszające opowiadanie, w którym występują dwie płaszczyzny narracyjne: pierwszą tworzy 

współczesność naznaczona potęgującym się cierpieniem, z którym wszakże wiąże się piękna miłość, 

natomiast druga płaszczyzna to retrospekcja nasycona wieloma ciekawymi odniesieniami do 

realiów raciborskich. Świetnie wykorzystana refrenowość służy do wyeksponowania ścisłego 

związku między pogrążaniem się żony osoby mówiącej w chorobie Alzheimera a wzrastaniem 

miłości. Zwraca uwagę nieoczywiste zakończenie fabuły. 

 

 


