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Mgła 

 

 Nad miastem zawisła mgła. Osiadła kiedyś i zamieszkała na stałe. Zdjęła dachy na Długiej, 

bezbożnie ucięła głowę Matce Boskiej na rynku, ukryła drugi brzeg Odry. Kleiła się do domów, 

spowalniała samochody, gubiła ludzi. I zatracała ich w sobie. Ukradła słońce, zgubiła księżyc. 

Gwiazdy – pamiątka przeszłości – odeszły w otchłań. 

 Szczególnie bestialsko obeszła się z Zamkiem Piastowskim, zazdrośnie obejmując go bielą. 

Krużganki z arkadami, czerwone dachówki zniknęły, nawet drzewo zdekompletowała. Pozostało 

kłaniać się, a przynajmniej patrzeć pod nogi. 

 Nietrudno zrozumieć Raciborzan, którzy jeśli nie musieli, nie wychodzili ze swych domów. 

Mleczny świat zza okna wydawał się mniej upiorny. Znikał w świadomości, choćby na chwilę. 

Można było zapomnieć, wrócić do życia, oddawać się pracy, rozrywce, miłości. Przynajmniej przez 

jakiś czas. Może tydzień, inni wytrzymywali miesiąc. Zdarzali się również tacy, których nowa 

rzeczywistość nie obchodziła kompletnie. 

 Jedno było pewne. Świat się zmienił. I nic nie wskazywało na to, że kiedyś wróci do 

normalności. 

  

*** 

 

 Z otchłani wyłoniła się postać, z początku ledwo widoczna, bez zarysu. Kolejne kroki 

dodawały jej ostrości, następne sekundy oddały jej kolor. Mężczyzna zszedł z mostu i nie 

zmieniając tempa skierował się do kaplicy. Po chwili zatrzymał się i odwrócił. Most zniknął. 

Westchnął, po czym, kontynuując marsz, zmówił zdrowaśkę. 

 Powyginane gałęzie olch, dotykając wędrowca dodawały otuchy, duże liście ocierały łzy 

błądzące po policzkach, które przeżyły wiele. Wiewiórki w bezruchu salutowały rudymi kitami, 

wróble zamilkły. Las zamarł, chociaż był pełen życia. 

 I czegoś jeszcze... 

 Jakaś siła, która wywlekła pątnika z dawnego życia, jarzyła się przed nim. Ni to światło, ni 

to dźwięk. Coś było przed nim i prowadziło, zachęcało, mąciło w głowie. Coś dawało obietnicę. 

Mężczyzna szedł. Szedł z trudem. Jakby to coś, co wabiło, przytłaczało zarazem. 

 Czuł na plecach ciężar. Ten sam, który poorał mu twarz i pochylił kark. Wiedział, że niesie 

go po raz ostatni, choć od wielu lat, bez narzekania, czynił to codziennie. Rankiem, na Anioł Pański 



i pod wieczór, odwiedzając córkę wraz z mężem i wnukami, szlochając samotnie na Kowalskiej, 

wracając z osiedlowego z mlekiem, bułkami, dwudziestoma plasterkami krakowskiej i masełkiem, 

wspominając, jak to kiedyś było lepiej, sprawdzając skrzynkę pocztową, a nawet podczas mszy 

świętej odczuwał ciężar życia. 

 Przystanął na chwilę, zakaszlał brzydko, splunął w chaszcze. Ruszył dalej. 

 Rozmyślał o zmarłej przed wielu laty żonie. Odeszła tak nagle, pozostawiając go ze 

wszystkimi problemami i nieuleczalnym bólem w sercu. Wciąż pamiętał te kilka dni w szpitalu, 

kiedy, pochylając się nad znikającą w oczach kobietą swojego życia, czuł, jak jego cząstka także 

umiera. Kilka lat później osiwiał. Już nigdy nie osiągnął pełni szczęścia. Nigdy nie ożenił się z inną 

kobietą. Nie mógłby. To byłaby zdrada. 

 Za duże, ciężkie spodnie opinał skórzany pasek, mieniąc się teraz sprzączką zza poły 

ciemnobrązowej, sztruksowej marynarki. Sztywna od krochmalu, biała koszula, będąc tłem dla źle 

zawiązanego krawata, kontrastowała z opaloną twarzą. Głęboko osadzone oczodoły chowały 

zamglone źrenice, które teraz spoglądały na świętego Tomasza z Canterbury. Smukłe kształty 

budowli, strzeliste łuki witraży, krzyże osiadające na szpiczastych konstrukcjach – wszystko to 

dawało poczucie nieuchwytności kaplicy, jakby zaraz miała unieść się w powietrze, wystrzelić w 

modlitewnym akcie ku niebiosom. 

 Mężczyzna otworzył okute zdobnym żelazem drewniane drzwi i wszedł do środka. Jego 

zmęczonym, zamglonym oczom ukazał się znajomy widok. Oto pastelowa tęcza rozsiadła się 

wewnątrz kaplicy. Nad głową gwieździsta powłoka zajęła strop, z którego opuszczał się okrągły 

żyrandol w kształcie świecznika. W środku panował spokój niezmącony spojrzeniem lub słowem. 

 Pamiętał, jak razem z Gretą przychodzili tu co niedzielę i modlili się prosząc o zdrowie dla 

siebie oraz bliskich. Pamiętał te wypełnione szczęściem popołudnia, kiedy, wracając do domu czuli 

w powietrzu radość swoją i radość ich ukochanego miasta – Raciborza. Teraz był sam. Bez kobiety, 

którą kochał i bez szczęścia, które bezpowrotnie utracił. 

 Mężczyzna westchnął tęsknie, po czym zajął miejsce w pierwszej ławie, uklęknął z trudem. 

Modlił się. Szept, niczym motyle, niósł się cichym echem ku Niebiosom. Wędrował za zasłonę 

mistycyzmu spotęgowany gorliwością wiernego. Dłonie zakryły twarz. Rytm pacierza zachwiał się 

pod trzęsącymi się wargami. Mgła zalegająca w oczach zrosiła szklistą powłokę oczu, po czym 

kropla żalu, goryczy i tęsknoty runęła wprost na posadzkę. 

 Z początku wydawało się, że zostanie to bez konsekwencji, lecz nie dziś. Nie podczas tak 

ważnej nocy. 

 Łza, która teraz leżała rozwalona w kilku miejscach na posadzce drgnęła, po czym na 

powrót stanowiła całość. Uniosła się i nabrała rozmiarów dużego jabłka. Lewitowała już na 



wysokości wzroku mężczyzny, kiedy z jej wnętrza zaczęły dochodzić dziwne dźwięki, jak gdyby 

wibrująca moc nabierała siły. Wilgotne od łez oraz mgły oczy rozszerzyły się, a usta, choć szeroko 

otwarte, nie dobyły głosu. 

 Kula wody eksplodowała jasnością, uniosła się nad ołtarzyk, po czym z jej wnętrza dobiegł 

potężny, tubalny głos: 

  – Jam jest Gabriel. Twój czas dobiegł końca. Pójdź ze mną starcze. – jasność przybierała kształt 

coraz bardziej podobny do człowieczego. 

 Mężczyzna drżał silnie, niezdolny do wykonania jakiegokolwiek ruchu. W miejscu, w 

którym spadła jego łza posadzka zdawała się być okopcona. Światło oślepiało swą jaskrawością, 

pulsując równomiernie. 

  – Pójdź ze mną starcze. Powiadam ci, wielka nagroda czeka na ciebie w Domu Pana. 

 Mężczyzna stał, posadzka kopciła się, światłość pulsowała. 

  – Twój Pan czeka na ciebie. 

 W tym momencie posadzka wystrzeliła kompilacją kolorowych kafelków, betonu i brudnej 

ziemi. Z dziury wyskoczyła szkarada. Dwukrotnie większa od człowieka, pokryta kudłatym, 

posklejanym futrem. Głowa żubra osadziła się na muskularnych ramionach trzymających topór. 

Gołe nogi zakończone kopytami wryły się w parkiet. Z buchającego parą nosa wystawał okrągły 

kolczyk. 

 Smród zgnilizny rozlał się po świątyni. 

 Diabeł zaryczał: 

  – Jesteś mój człowieku! – nie zauważając światłości wyciągnął czarną łapę po swój cel, który 

nadal nie potrafił się ruszyć, drżał coraz mocniej. 

 W tym momencie pulsujący kształt zmaterializował się do postaci dorównującej rozmiarami 

maszkarze. Stanął pomiędzy bestią, a jej celem. Blask otoczył przestrzeń nad głową pięknego 

olbrzyma, który w jednej ręce trzymał miecz, a w drugiej pawęż. Okuty w zbroję, z opadającymi na 

plecy blond włosami, zagrzmiał: 

  – Odejdź plugawcze. Wracaj tam, gdzie twoje miejsce. Do piekła! 

 W odpowiedzi usłyszał tylko gardłowy śmiech, od którego zatrzęsło  murami, tak, że tynk 

zaczął się sypać. Kreatura zamachnęła się toporem. Tarcza skrzesała iskry. Wtem miecz runął na 

potwora. Chybił. Jeden z rogów wbił się pod okutą pachę. Gabriel zaryczał. Na głowę potwora 

trysnęła krew. Żubrza głowa mieniła się szkarłatem. Wyglądała jeszcze bardziej makabrycznie. 

Chwilę trwali bez ruchu. W końcu zbrojny uwolnił się ze śmiercionośnego impasu uderzeniem w 

oko bestii. Znowu kaplicę przeszyła fala wstrząsu i strasznego ryku. 

  – On należy do Pana. Na nic twoje sztuczki. –  patrzyli na siebie, dysząc ciężko. 



  – Wiesz, co twój Pan może mi zrobić? – chwycił się za przyrodzenie. 

 Nie doczekał się odpowiedzi. Zamiast tego Gabriel rzucił się na wroga i markując cięcie, 

walnął go rantem pawęży w szyję. Bestia zatoczyła się opierając swe cielsko na ścianie, tłukąc 

arkady. Chwilę trwało, zanim zareagowała. Tyle wystarczyło, by Gabriel wbił miecz, aż po sam 

jelec. Ogłuszający wizg przeszył kaplicę. Strop zaczął się sypać. Posadzka drżała. Gabriel 

wyciągnął cuchnący czarną posoką oręż. 

 Ryk dobywający się z gardzieli potwora zwiększał natężenie i ton. Mężczyzna zasłonił uszy 

rękoma, kiedy dźwięk wchodził w najwyższe, słyszalne piętra skali. Z rany oraz pyska szkarady 

błysnęło promieniście światło. Chwilę później kaplica utonęła w bieli. Mężczyzna zacisnął powieki. 

Pociekły łzy. 

 Otworzył oczy. Pomieszczenie było puste. Nikt nie zakłócał spokoju świętego miejsca. 

Strop, ściany, a także posadzka lśniły czystością i, co najważniejsze, leżały na swoim miejscu. 

Odetchnął z ulgą. Otarł łzy z policzków, po czym przeczesał włosy i wtedy poczuł się... Inaczej. Coś 

było nie tak, choć pamiętał to uczucie. Zanim zdążył domyślić się co się stało, drzwi kaplicy 

otwarły się. Odwrócił się gwałtownie. Kroczyła ku niemu kobieta. Wyglądała na trzydzieści lat, 

może trochę więcej. Przez wciąż mokre od łez oczy nie widział jej wyraźnie. Czuł, że ją zna. Gdzieś 

już ją widział. 

 – Stasiek? – uśmiechnęła się miło i z czułością. 

 – Greta? – opuchnięte od łez oczy, zaszkliły się ponownie. – Greta! 

 Padli sobie w ramiona, tulili się mocno, z miłością. On głaskał jej włosy, ona tuliła się do 

jego piersi. Trwali tak w milczeniu przez chwilę. Ciekawość w końcu zwyciężyła 

 – Jak to możliwe? Nic nie rozumiem. Jesteś taka młoda i taka piękna! Jak dawniej. – jego wzrok 

ślizgał się między iskrzącymi oczami, a wąską talią, krwistoczerwonymi ustami, a schowanymi za 

białym kaftanikiem piersiami, długimi włosami o kolorze słomy, a plisowaną spódnicą do kostek. 

Powoli odnajdywał to, co tak bardzo kochał, a co dawno temu stracił. Spojrzał jej głęboko w oczy.    

– Co tu się dzieje, najdroższa? 

 – Witaj w domu Staszku. – uśmiechnęła się do niego, chwyciła pod ramię i powiodła do wyjścia. 

 Wyszli na zewnątrz. Świeciło słońce, wiał delikatny, wiosenny wiatr, pachnący szczęściem 

poranka. Rozległy się oklaski. Na placu zamkowym stał mały tłum. Mężczyzna oszołomiony 

karuzelą zdarzeń nie zwrócił uwagi na to, kto tworzy publikę. Chwilę później jego uszu dobiegły 

znajome głosy. 

 – Mama? Tatuś?! – pobiegł opętany radością w objęcia rodziców. 

 – Tak długo na ciebie czekaliśmy synku. Świetnie się spisałeś. 

 Do wtulonej w siebie trójki dołączyli pozostali. Mężczyzna rozpoznawał kolejne twarze, 



które widział po raz pierwszy od dziesięciu, dwudziestu, a niektóre pięćdziesięciu lat. Nagle zza 

kaplicy rozległ się kolejny znajomy dźwięk, choć nie był to ludzki głos. 

 – Pimpek! – rozpędzony kundel powalił mężczyznę na bruk, po czym jął lizać twarz, na którą 

czekał czterdzieści pięć lat. 

 W ślad za psem szedł luźnym krokiem wysoki mężczyzna, trzymając w dłoni zwiniętą 

smycz. Uśmiechał się promiennie zza zarostu pokrywającego zadbaną twarz. Biały garnitur 

kontrastował z czarną koszulą, włosy zapięte w koński ogon opadały na plecy. Wypolerowane 

czarne buty stukały o bruk. 

 – Witaj Stanisławie. – uśmiechnął się miło, po czym podał dłoń mężczyźnie. – Miło mi cię widzieć 

twarzą w twarz.  

 – Czy my się znamy? – w natłoku wydarzeń i niespodzianek, nie był w stanie odzyskać 

klarowności umysłu. 

 – Ja znam cię bardzo dobrze. Znam od noworodka, nawet dłużej. Rozmawialiśmy często, choć tak 

wiele razy się żaliłeś, że cię nie słucham. Słuchałem. Za każdym razem. 

 – Wybacz mi mój Panie! – mężczyzna runął na kolana i przycisnął twarz do bruku. 

 – Nie wygłupiaj się Stasiu. – uśmiechnął się po raz kolejny – Myślałeś, że będę latał na chmurce, a 

chóry anielskie bez przerwy będą śpiewać na mą cześć? Zanudziłbym siebie i Was. Chciałoby się 

rzec... na śmierć! – brodacz ucieszył się z żartu. – Chodźmy lepiej do twojego ulubionego pubu. 

Dzisiaj gra Unia Racibórz. Napijemy się piwa. Ja stawiam. – objął mężczyznę ramieniem, jak 

przyjaciela. 

 Wszyscy razem ruszyli w stronę rynku. Cieszyli się i śmiali. Historiom nie było końca. Po 

drodze spotkali dawnych sąsiadów, sklepikarzy i znajomych. Świat był piękny. Świeciło słonko, 

wiosenny wiatr muskał młodą twarz mężczyzny, gładził bujne blond włosy zaczesane do tyłu, szklił 

oczy, w których już nie było mgły. 

 

 

 

 


