
Sebastian Adamski 

 

„Ratibor” 

 

Monikę obudził przeraźliwy dźwięk telefonu. 

Wzdrygnąwszy się, usiadła na łóżku i rozejrzała po pokoju, próbując zmusić swój mózg 

do pracy. Po kilku sekundach, kiedy już udało się jej przypomnieć sobie, kim jest, gdzie się 

znajduje i co tu robi, sięgnęła po wibrującą na nocnej szafce komórkę i nie patrząc nawet, kto 

dzwoni, odebrała. 

- Słucham…? – zapytała, tłumiąc ziewnięcie. 

- Dzień dobry, młodszy aspirant Wójcik – przedstawił się jakiś męski głos. – Czy 

rozmawiam z panią Moniką… 

- Tak. – Kobieta skierowała się w stronę okna sypialni, potykając się o własne kapcie. 

- Czy jest pani w domu? – zapytał policjant. 

- Tak – odparła ponownie Monika, próbując rozsunąć firanki. 

- A może pani… 

- Mogę. – Nie czekając, aż skończy, rozchyliła firanki i wyjrzała przez okno, 

błyskawicznie lokalizując postać policjanta wyraźnie rysującą się na pokrytym śniegiem 

chodniku. – Mam pomachać? 

- Dokładnie – powiedział mężczyzna i pomachał pierwszy, patrząc w górę.  

Kiedy kobieta odmachała, zapytał: 

- Wszystko w porządku? Dobrze się pani czuje? Może mogę coś dla pani zrobić? 

- Skoro już pan o tym wspomina – odpowiedziała, udając zastanowienie. – To już od 

paru dni chodzi za mną pizza, wie pan, taka z boczusiem, pieczarkami i… 

- Zadzwonię jutro o tej samej porze. – Policjant odwrócił się i zaczął maszerować w 

stronę zaparkowanego radiowozu. – Do usłyszenia. 

Monika rzuciła telefon na łóżko, wciąż patrząc na niego przez okno. 

- To po co w ogóle pytać?! – prychnęła. 

Westchnęła i znów rozejrzała się po sypialni. Trzeci dzień kwarantanny w nowiutkim, 

niemalże pustym mieszkaniu pełnym porozstawianych wszędzie kartonów, bez telewizora, 

komputera, książek, za jedynego towarzysza mając owego policjanta, który dzień w dzień 

wydzwania rano, zawsze przedstawiając się od nowa, jakby w ogóle nie zapamiętywał tych 

wizyt. Przynajmniej jest łóżko i jest telefon, ale ile czasu można spędzić w telefonie? 

Nastolatka odparłaby pewnie, że całe życie, lecz trzydziestoletnia Monika w ogóle nie 



używała mediów społecznościowych, nie mówiąc już o grach mobilnych czy innych, w jej 

mniemaniu, bzdurach. 

Po porannej toalecie powróciła do sypialni, usiadła na łóżku i skryła twarz w dłoniach. 

Wciąż w nocnej koszuli, nie widząc sensu przebierania się, pogrążyła się w swoich 

codziennych, smętnych myślach. Ostatnie miesiące były miesiącami strat. Najpierw straciła 

męża, a rzucenie tego skretyniałego dziwkarza oznaczało również stratę domu; następnie 

straciła samochód, który trzeba było sprzedać, żeby starczyło na to kartonowisko, w którym 

spędzała teraz kwarantannę, bo jakiś idiota nikogo nawet nie powiadomił, że stracił już smak.  

Ostatnią była strata pracy, gdyż zamknięta od wielu tygodni restauracja, w której była 

kelnerką, w końcu splajtowała. Oboje rodziców leżało w szpitalu z najgorszą w tym 

momencie diagnozą, a ponieważ byli już starzy i schorowani, obawiała się również tej, tym 

razem podwójnej i bardzo druzgocącej straty. 

Siedziała tak więc, starając się znaleźć jakiś pozytyw, lecz było to szalenie trudne. Bo 

jak niby miała myśleć optymistycznie, skoro zarówno najświeższa przeszłość, teraźniejszość i 

najbliższa przyszłość wydawały się być jakąś grecką tragedią w tandetnym, pandemicznym 

wydaniu dwudziestego pierwszego wieku? 

Nagle coś przyszło jej do głowy. Oprócz łóżka i kartonów wypełnionych ubraniami 

było w tym mieszkaniu coś jeszcze, coś, co znajdowało się tu z uwagi na to, że po pierwsze 

dom był bardzo stary, a po drugie Monika mieszkała na ostatnim jego piętrze. 

Schody na strych, którymi nigdy jeszcze się nie wspięła, choć nie raz ją korciło.  

Ostatecznie logicznym było przypuszczenie, że strych jest tak samo pusty i zakurzony, 

jak cała reszta mieszkania, jednak z braku laku, w obliczu kompletnej chandry i stagnacji, 

wyprawa ta jawiła się niemalże jak zdobywanie górskiego szczytu. 

 

Zerwała się więc z łóżka i w tym samym momencie znów zadzwonił telefon. Jeszcze do 

nie dawna Monika rzadko odbierała, szczególnie gdy dzwonił numer nieznany lub niemile 

widziany, lecz przez ostatnie trzy dni odebrała absolutnie wszystkie połączenia, ciesząc się 

nawet na rozmowę z pracownikiem jakiegoś banku, próbującym wcisnąć jej pożyczkę. 

Znów nie spojrzała nawet, kto dzwoni i odebrała, idąc powoli w stronę schodków na 

strych. W słuchawce odezwał się głos jej najlepszej przyjaciółki, Magdy. 

- No i jak się czuje panna odizolowana? 

- Świetnie – syknęła Monika, stojąc już u stóp schodków i wpatrując się w górę, w 

drewnianą klapę zamykającą strych. – Cudownie, wspaniale, po prostu żyć, nie umierać! 



- Uuu, widzę humorek nie dopisuje – zaśmiała się Magda. – Na twoim miejscu bym nie 

narzekała, niektórzy mają gorzej. 

- Tak? Kto taki? 

- Ja! Dwa pazurki mi poszły! 

- Ojej – jęknęła Monika z wręcz przesadnym sarkazmem w głosie. – Biedactwo, pewnie 

trzeba do szpitala, co? 

- Śmiej się, śmiej, wiesz, ile na nie wydałam? 

- Przynajmniej miałaś z czego. 

- Daj spokój – powiedziała Magda, poważniejąc. – Dobrze się stało. Dziewczyno, nie po 

to kończyłaś tę całą germanistykę, żeby teraz robić na zmywaku u jakiegoś frajera. 

Monika zaczęła wchodzić po schodach, wpatrując się uważnie w klapę, czując 

zdecydowanie zbyt dużo emocji, niż by na to wskazywała sytuacja. 

- Jesteś tam? – zapytała Magda. – Halooooo… 

- Jestem, jestem. 

- Gdzie? 

- Jak to gdzie? W domu. 

- Czemu po prostu gdzieś nie wyjdziesz? Daj spokój, chociaż na chwilkę, przecież nikt 

się nie dowie. 

Klapa nie chciała się otworzyć. Zirytowana Monika odjęła telefon od ucha i naparła na 

nią obiema dłońmi, z całej siły, aż w końcu dosłownie wleciała na strych razem z klapą, która 

narobiła strasznego rabanu, wzbijając w powietrze tumany kurzu. Kobieta rozkaszlała się, a 

telefon wypadł jej z ręki i z głuchym stukotem spadł na zabrudzoną podłogę. Z porysowanej 

komórki zaczęły się wydobywać wrzaski Magdy. 

- Co się stało?! Halo! – Usłyszała Monika, ponownie przystawiając telefon do ucha. 

- Nic, nic – wysapała. – Po prostu wypadłam przez okno. 

- Nie świruj! Co ty… 

Ale Monika już jej nie słuchała. Stojąc w wirującym wokół kurzu, rozglądała się po 

pomieszczeniu, a z każdą sekundą jej oczy robiły się coraz większe. Jej przypuszczenia się 

nie sprawdziły, strych wcale nie był pusty. 

Przez mleczną szybę okienka naprzeciw wlewało się mgliste światło, przypominające 

blask lampy gazowej, w promieniach którego skrzyły się drobinki kurzu niby świetliki na 

drzewie, powoli opadając na chaos najróżniejszych mebli, skrzyń, rupieci i gratów, jakie 

walały się aż pod sufit, a każdy przedmiot wydawał się być starszy od poprzedniego. W rogu 

stała jakaś zardzewiała maszyna do szycia, pewna skrzynia przykryta była wyblakłym 



katafalkiem niby trumna czekająca na pochówek, na półkach bezładnie ułożono oprawione w 

ciemną skórę książki, których pozłacane tytuły, choć częściowo wydrapane, błyszczały 

jeszcze echem dawnej świetności. Wystarczyło pokonać zaledwie kilka drewnianych stopni, 

by z kartonowej szarugi teraźniejszości cofnąć się o wiele lat, do zupełnie innej, niemal 

magicznej rzeczywistości. 

Oniemiała Monika powoli ruszyła w głąb strychu, ignorując znowu nawołującą ją 

Magdę. Uwagę kobiety przykuła oprawiona w ramkę czarno-biała fotografia stojąca na jednej 

z półek. Podeszła więc bliżej i chwyciła ją. 

- Monika, do jasnej…! – usłyszała z telefonu. 

- Jestem, jestem – powiedziała ochrypłym głosem, więc odchrząknęła. – Wybacz, 

zamyśliłam się. 

- Nie martw się, mała, pomogę ci znaleźć pracę, jak nie w Raciborzu, to gdzie indziej. 

Szlag, muszę kończyć! Zobaczysz, będzie dobrze. Trzymaj się, całuję, pa! 

- Hej – pożegnała ją Monika bezbarwnym głosem i odłożyła telefon na jakąś książkę, na 

której uprzednio stała fotografia. Przyjrzała się zdjęciu i uniosła brwi ze zdumienia. 

Zobaczyła młodą, ładną kobietę o jasnych włosach, tak podobną do niej samej, że z 

początku miała wrażenie, jakby wpatrywała się w zwierciadło. Nie sposób było odgadnąć 

koloru oczu kobiety, lecz Monika była pewna, że są zielone, tak jak jej. Sfotografowana 

postać uśmiechała się lekko.  

Potem wzrok Moniki padł na ową książkę, na której leżał teraz telefon. Odłożyła go 

gdzie indziej, razem z fotografią, i podniosła wolumin, przyglądając się mu. Był to 

niepodpisany dziennik. Na tylnej okładce wytłoczono jakieś oznaczenia i napisy, z których 

jedynym czytelnym była… swastyka. Zaintrygowana, otworzyła książkę. 

 

Brakowało dat czy tytułów, a zapisanych było jedynie kilka początkowych kart. 

Prawdopodobnie czarnym piórem, za to z pewnością po niemiecku. W wielu miejscach 

manuskrypt był nieczytelny, gdzieniegdzie poplamiony. W tym pomieszczeniu, w takich 

warunkach świetlnych bardzo trudno było odcyfrować owo ręczne pismo, choć jego charakter 

był bardzo ładny, kobiecy, co kazało Monice przypuszczać, że należało ono do jej bliźniaczki 

z fotografii. Zabrała ze sobą zdjęcie oraz dziennik i zeszła na dół. 

Usiadłszy na łóżku, z sercem bijącym bardzo szybko, po raz pierwszy od wielu dni nie 

myśląc o problemach, kobieta zabrała się do czytania. 

 



„Dzisiaj znów widziałam, jak ich prowadzili. Całe szeregi, w pasiakach. Ledwo 

powłóczyli nogami. Ale dzisiaj musiałam o tym napisać, nie wiem, chyba… Chyba po to, żeby 

o tym komuś powiedzieć. A nie mogę, nie mam komu o tym wszystkim mówić. 

Jakiś młodzieniec, dzieciak właściwie, nie miał już siły, upadł. Najbliżsi chcieli mu 

pomóc i przez chwilę prowadzili go dalej, jednak wkrótce znowu padł na ziemię. Ledwo się 

ruszał, próbując się podnieść. Ci, co chcieli mu pomóc, nagle ruszyli dalej żwawym – jak na 

nich – krokiem. Jeden z prowadzących ich esesmanów zawrócił, podszedł do leżącego, 

wyciągnął pistolet i strzelił mu w głowę. Jak zwykle, pewnie to my będziemy musieli go 

zabrać.” 

 

Monika oderwała wzrok, wzdrygając się lekko. Coraz bardziej zaintrygowana, 

podniecona, teraz już wstrząśnięta na świadomość, czego świadectwo trzyma właśnie w 

dłoniach, zapomniała niemal całkowicie o wszystkim, co trapiło ją jeszcze przed 

kilkunastoma minutami. Wróciła do lektury, omijając dość długi, lecz niemal kompletnie 

nieczytelny fragment. 

 

„Wszyscy już poszli, nie ma nikogo. Karl chciał też iść, ale mu zabroniłam. Jednego 

syna już straciłam, drugiego zabrać nie pozwolę. Jest jeszcze Helga… Boże, wybacz mi, 

wybacz nam… Nie mogę sobie tego darować, co chwilę błagam męża, żeby to przerwał. Co ze 

mnie za matka?! Ona ma dopiero szesnaście lat! Jest taka piękna, taka młoda, taka mądra. A 

my zrobiliśmy z niej… Dlaczego? Po co? Dla jedzenia, dla przetrwania? Nie, na to nie ma 

wytłumaczenia, ja tego więcej nie zniosę. 

Od końca marca jest tylko gorzej. Jeśli Bóg istnieje, to nienawidzę go z całego serca. W 

przeciągu paru dni miasto wyludniało i zmieniło się w ruinę pełną diabłów i duchów. Słyszę 

ich co noc, jak śpiewają. Stary Willmann miał rację, że się powiesił, zanim przyszli. 

Pamiętam, jak dał nam czerwone sukno i wyciętego z jakiegoś plakatu Stalina. Nie 

wiem, skąd on go wytrzasnął. Kazał rozłożyć sukno zamiast obrusu na stole, Stalina oprawić 

w ramkę i mówić, żeśmy są niemieccy komuniści. Pomogło, tak, chyba tak… Mojemu połamali 

ręce, mnie… Zabrali nam wszystko. Uri! Uri! Na cholerę takiemu zegarek, z którego i tak nic 

nie odczyta? Ale przynajmniej żyjemy, więc tak, pomogło.” 

 

Znowu zamazany fragment i plama na pół strony. Szlag by to trafił! Monika poczuła się, 

jakby czytała Harry’ego Pottera po raz pierwszy w wieku 10 lat, natrafiwszy nagle na 

wyrwane kartki. Wygłodniała dalszej fabuły, prawie się wstydziła, że nie reaguje większym 



wstrętem i współczuciem wobec bohaterów tej fabuły. W końcu dotarła do przedostatniej 

zapisanej strony i natychmiast zaczęła ją pochłaniać. 

 

„Wyrzucają wszystkich po kolei. Do nas na dół już wprowadzili się jacyś Polacy. Nie 

rozmawiamy, unikamy siebie, tak jest chyba lepiej. Zgodziłam się, żeby dzisiaj Helga poszła 

ostatni raz. Nawet jeśli mam sama umrzeć z głodu. Co tam ja… Ostatni raz. Właśnie słyszę 

jak mąż kłóci się z tym polskim żołnierzem, co tu często łazi, ale nie wiem o czym. Oni się 

zawsze kłócą. Z dwojga złego, lepsze to. Jak będzie trzeba, to sama pójdę, ale do Polaków, nie 

do Ruskich. Mówię mu tak codziennie, a on ciągle na to, że jestem za stara, za brzydka.” 

 

Myśl, która już od paru chwil kiełkowała w głowie Moniki, wywołując narastające, 

zimne dreszcze, teraz eksplodowała i kobieta musiała oderwać wzrok. Pociągnęła nosem, 

przełknęła kilka łez. Miała wrażenie, że cała krew odpłynęła jej z twarzy, a gdzieś w głębi jej 

głowy ktoś sunął powoli smyczkiem po strunach wiolonczeli, tak jakby nagle jej emocje 

materializowały się w muzykę. 

 

„Koniec. Widziałam, jak jakiś ptaszek odleciał. Machał mocno skrzydełkami, dzielnie 

wytrzymując podmuchy zimnego wiosennego wiatru. Patrzyłam tak na to i raz nic nie czułam, 

a raz chciałam, żeby ten ptak zdechł, chciałam mu wyrwać skrzydła, zmiażdżyć go, zabić, za… 

Koniec.” 

 

Pismo stało się chwiejne, niewyraźne, brzydkie; dłoń kobiety musiała bardzo się trząść, 

a na papier obficie kapały łzy. Był to ostatni wpis, bardzo chaotyczny i ledwo zrozumiały. 

 

„Patrzyłam, trzymana przez jednego z nich, jak robią to mojemu aniołkowi, jak szarpią 

mojego aniołka za włosy. Wydzierałam sobie gardło. Wybili mi zęby, wyplułam je i 

krzyczałam dalej. A mój mąż leżał. Podziurawiony. Czemu on nic nie robi? Czemu tak leży, 

kiedy ktoś krzywdzi jego dziecko? Boże, jeżeli jesteś, czemu nie pomożesz mu wstać? 

Rzucili mojego aniołka w błoto i po prostu zastrzelili, jakby nie był aniołkiem. Potem 

podeszło dwóch, albo trzech… Wzięli ją i zawlekli pod chlew. Przerzucili przez płot. A tam 

były jeszcze dwie świnie, których nie zdążyli zabrać. Wygłodniałe. Węszące z nadzieją. A ja na 

to patrzyłam. A oni się śmiali. I tam były też kobiety. I one też się śmiały. One się śmiały. 

Śmiały się.” 

 



Cały pokój zawirował. Drżącymi rękoma, czując mdłości, Monika przekartkowała 

dziennik, lecz nie znalazła już ani jednego słowa. Przez moment, zupełnie jak tuż po 

przebudzeniu, nie wiedziała, co się dzieje, kim jest i dlaczego siedzi na wirującym łóżku.  

Wyobrażała sobie wszystko wraz z każdym słowem, które przeczytała. Godzinę temu, kiedy 

doskwierała jej nuda przykrywająca tak wiele problemów, gorączkowo poszukiwała 

jakiejkolwiek rozrywki. Wręcz o nią prosiła i ją otrzymała. Próbowała sformować jakąś myśl, 

lecz było to bardzo trudne. 

Po chwili jednak słońce zaświeciło jakby mocniej. Sypialnia rozjaśniła się ciepłem. 

Siedząca na łóżku Monika powoli zaczęła przypominać sobie wszystko, z czym borykała się 

przed wejściem na strych, pamiętając jednocześnie słowa przeczytanie w dzienniku. 

Pomyślała, że wie, dlaczego owa Niemka nie napisała nic więcej. Pomyślała, że nie napisała 

więcej już nigdy, że słowa „śmiały się” były naprawdę ostatnie. I wówczas Monika… 

uśmiechnęła się lekko, przez łzy. 

 

Nagle, już po raz trzeci tego dnia, zadzwonił telefon. Zamyślona kobieta odebrała, 

nawet na niego nie patrząc. Przyłożyła do ucha, nie odzywając się. 

- Halo? Monisia? Córuś! – Usłyszała głos swojej matki. 

- Tak – szepnęła słabym głosem. 

- Coś się stało? Wszystko gra? 

- Tak – powtórzyła Monika nieco głośniej, zamykając oczy. – Tak… Wszystko gra. 

 

 

 


