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         Anna Piliszewska 

„Inka” - panna wyklęta  

 

Jaki ciężar miłości posiadamy odchodząc z tego świata? 

            

      Św. Augustyn 

 

nie przeklinałam chwili, w której wszystko 

zagasło - Bóg ją dla mnie przeznaczył, zanim jeszcze się stałam, lecz  

przecież byłam - widziałam również i piękno świata, zanim w głowę  

padł strzał; byłam tu przecież, kochałam…  

 

w marzeniach kupowałam 

tani perkal na suknię, pierścionek z oczkiem z koralu, włóczkę, 

z której dziergałam kołnierzyki dla sióstr. szukałam nocą  

w gwiazdach dyszla Małego Wozu. bawiłam się 

z kotem, z kundlem … 

 

pod chmurami z popiołu niosłam małe  

marzenia - grzechotały po nocach, skrępowane w plecaku 

przy żołnierskiej manierce, utknięte  

między bandaże.  

 

nie skarżyłam się - przecież czułam 

że muszę 

dokładnie tak.  

 

śniło mi się, że sfrunie 

czas przejrzysty, łagodny - że będziemy umieli 

pełną piersią oddychać. nie żałowałam  

 

gdy te moje niespełna osiemnaście wiosen obróciło się do mnie 

plecami… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   panna wyklęta II 

 

Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba. 

 

          sanitariuszka „ Inka” 

 

 

 

 

to był świadomy wybór. nie, nie mogłam inaczej, 

dlatego poszłam tym szlakiem - w szorstką rdzawość  

bandaży; 

 

ktoś musiał  

podać im wody, ranne ciała opatrzyć, powtarzać: 

jeśli się cierpi, jest się  

między żywymi - 

 

a soma  

ma dobrą pamięć - dlatego odcięta stopa  

boli, rwie albo piecze, 

chociaż dawno jej nie ma  

 

- w ten sposób się upomina  

o siebie, o dawną całość, w ten sposób łatwiej 

odpomnieć  

stąpanie, bieg… 

 

i mogli oni-wyklęci wtenczas nieco godniej   

uklękać  

- boso, przed majestatem  

śmierci, jeżeli przyszło  

 

nagle  

młodo umierać. 



 

 

 

 

 

 

   panna wyklęta III 

 

 

Śmierć może być pocałunkiem Boga. 

 

Karl Rahner 

 

 

Nie umieram, 

ale wstępuję w życie… 

   św. Teresa z Lisieux 

 

 

 

nieprawda, że nie pamiętam, chociaż nie wiem 

dlaczego. widocznie Bóg postanowił,  

że tak właśnie odpocznę.  i w Swojej szczodrobliwości 

 

to dla mnie, wdeptanej w ziemię, 

na skrajach podniebnych lasów 

posiał ziemskie 

 

rośliny - są tak bardzo podobne 

do tych z hajnowskich pól. bywa, przychodzą tutaj 

moja matka i ojciec. czas 

 

nas już nie dotyka. anioł ma skrzydła 

zięby - opowiadam mu ziemskość: dobroć, czułość 

- nie ból… 

 

 

 

 


