
XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka – KOZIENICE 2018 

Aleksander Horyń – kategoria młodzież – proza - wyróżnienie 
 
 

GODŁO: Katharsis 

 

 

RÓWNIA POCHYŁA 

 

   Poczułem przepełniający ciało ból, gdy dziób kolejnego wygłodzonego sępa wbił się prosto 

w moje lewe ramię, wyrywając niewielki kawałek krwistego mięsa spod skóry. Czerwona 

otoczka przesiąkła lnianą koszulę. Cholera… lubiłem ją. Chciałem krzyknąć, zawołać na całe 

gardło o pomoc, ślepo nie gubić nadziei. Ale po co? Leżałem samotnie na nieskończonej 

pustyni złotego piasku, rażony wrzącymi promieniami słońca, powoli wysysającymi ze mnie 

resztki życiodajnego płynu. I te pieprzone sępy. Trójka rosłych, ohydnych ptaszysk, ponoć 

żywiąca się wyłącznie padliną. Cóż… najwyraźniej dla nich, takową padliną już byłem. 

Znieruchomiały, wycieńczony, samotnie umierający na pustych połaciach końca. Po suchym 

policzku mozolnie spływały słonawe kropelki łez. Łez, których za swojego podłego życia 

uroniłem ani razu. Wielkie, czarne jak smoła oczy jednego z ptaszysk momentalnie błysnęły, 

utkwiwszy we mnie lodowate spojrzenie. Drgnąłem, ale nie spuściłem wzroku. Wgłębiałem 

się w otchłań tej mrocznej, tajemniczej czerni. Miałem wrażenie, jakbym spadał w dół  

z urwiska śmierci wśród przepełniającego grozą niebytu. Widziałem znane mi, ludzkie 

twarze, trupio wychudzone, blade, miejscami pozżerane przez różnej maści robactwo. 

Widziałem matkę, jakąś taką dziwnie smutną. Widziałem ojca z martwymi, alabastrowymi 

kulami w oczodołach. Widziałem też ją. I widziałem też jego. Widziałem ich wszystkich. 

Ocknąłem się, panicznie wyrwawszy z koszmaru sępiego spojrzenia. Wtedy to dostrzegłem. 

Sęp miał moją twarz.  

   Obudziłem się nagle, zlany lepkim potem, a dłonie drżały mi chorobliwie. Słyszałem 

wariackie bicie mojego serca, stłumione jakby przez wygłuszającą wszystko ścianę 

przerażenia. Potrzebowałem kilkunastu ponurych cyknięć wiszącego na ścianie zegara,  

by z ulgą odetchnąć, uświadomiwszy sobie, że to tylko zwykły sen. Te koszmary powracały 

coraz częściej, niestety stając się przy tym coraz prawdziwsze. Dłonią przetarłem mokre 

czoło, ze smutkiem stwierdzając, że gorączka postępuje, niechybnie wiodąc mnie wprost do 

dębowej trumny. Eh… szpital. Przedostatni przystanek na trasie mojego zagubienia. Zawsze, 

odkąd pamiętałem, żywiłem do szpitali szczerą nienawiść. Były takie ponure i cuchnęło  

w nich agonią, więc raczej unikałem żegnających się z tym światem krewnych. Cóż… oto 

moja kara. Przez ostatnie pół roku, który przeleżałem tu, w Prywatnej Klinice Leczenia 

Nowotworów im. Paula Ehrlicha, nie odwiedził mnie nikt. Same pielęgniarki i lekarze  

w nudnych, białych jak heroina kitlach, udających miłościwe zainteresowanie moim 

żywotem, przy okazji z wielkim uśmiechem odbierający kolejne pokaźne czeki na leczenie 

tego, czego wyleczyć się już nie da. Kiedyś naszła mnie nawet myśl o eutanazji, ale nie…  

oni by się na to nie zgodzili. Nie, póki moje drżące ręce wydają podpisy pod ich wypłatami 

(chociaż i ta, pozornie prosta czynność, sprawia mi ostatnio coraz większe problemy). 



Przynajmniej pogodziłem się już z tym, co nieuniknione. To ważne, zwłaszcza gdy na karku 

ma się już grubo ponad pięćdziesiątkę, a nowotwór płuc bezlitośnie przykuwa cię do 

szpitalnego łoża… twojego nowego pieprzonego domu. Rak. Jakiś taki dziwny stworek, 

wyniszczający organizm od wewnątrz, kończący kolejne istnienia, niepowstrzymanie 

stawiający opór ludzkiej cywilizacji. Spluwa człowiekowi prosto w twarz, śmiejąc się przy 

tym głośno, a my… a my wciąż przegrywamy. Kiedyś nawet pogrążyłem się w głębokich 

refleksjach, które miały na celu chociaż lekko ulżyć mi na duszy. I w sumie… ulżyły. 

Stwierdziłem wówczas, że to wszystko wina tej kurwy Klary. Tak… słodka ulubienica 

nauczycieli, klasowa gwiazda… Klara. To przez tę sukę wszystko się zaczęło. Pamiętam, jak 

przez długie tygodnie namawiała mnie do zapalenia tego świństwa, pamiętam, jak ochoczo 

dmuchała mi dymem tytoniowym w twarz. I w końcu… i w końcu uległem. Tak więc jestem 

gdzie jestem. Na bezkresnym pustkowiu śmierci. Jedną połową martwy psychicznie, drugą 

połową martwy psychicznie, oczekując nowego świata, jeśli takowy ma prawo bytu. Klara… 

ta cholerna szmata, odrzuciła swoje ulubione Marlboro w kąt, gdy tylko palenie przestało być 

„modne”. Potrafiła to zrobić ot tak, po prostu. Cóż… jak to mówią, „łatwo przyszło, łatwo 

poszło”. Z tym że mi akurat łatwo nie przyszło.  
 
 

   Podczas niecierpliwego oczekiwania na moment, w którym moje serce ostatecznie  

i dobitnie odmówi posłuszeństwa, mieszkałem w sali numer czterdzieści, ulokowanej na 

pierwszym piętrze kliniki. Ból nasilał się coraz bardziej, z każdym oddechem miałem 

wrażenie, że mój największy wróg, przez tęgie głowy zwany nowotworem 

płaskonabłonkowym, wyżera kolejną cząsteczkę mnie. Mówią, że do cierpienia nie można się 

przyzwyczaić. Cóż… każde kolejne tyknięcie szpitalnego zegara utwierdzało mnie w przykrej 

prawdziwości tego stwierdzenia. Z każdym kolejnym tyknięciem, cierpiałem coraz bardziej. 

Wpierw moje męki ograniczały się tylko do wymiaru czysto fizycznego. Dzień w którym 

łykałem (zdecydowanie za duże) dawki paracetamolu, dzięki czemu ukłucia piekielnych 

wideł czyhającego na mnie szatana znosiłem zdecydowanie lepiej. Mijały pory roku,  

a ciążąca na mnie pokuta zaczęła przybierać zupełnie inną formę. Formę psychiczną. Mówiąc 

krócej, cholernie doskwierała mi samotność. Dni przelatywały jak ziarnka piasku w 

klepsydrze czasu, a ja… powoli zanikałem. Nie miałem przyjaciół – miałem biznesowych 

partnerów. Nie miałem rodziny – miałem krewnych. Tak więc, wskazówki melancholijnie 

płynęły po tarczy przemijania, zanurzając mnie w głębokich czeluściach depresji, a lista 

odwiedzających wciąż zostawała pusta. Raz nawet, choć większość z Was, drodzy czytelnicy, 

uznałaby to zapewne za czyn godny osoby umysłowo niestabilnej, kazałem jednej z 

pielęgniarek kupić piękną, czerwoną różę, i włożyć ją do stojącego przy moim łóżku wazonu. 

Kwiat ten, jak się później okazało, miał towarzyszyć mi aż do samego końca mej życiowej 

wędrówki. Gdy usechł, a niegdyś fantazyjnie kolorowe płatki przybrały odcień szarawej 

purpury, kazałem zostawić go w spokoju. Sam nie wiem czemu, ale widziałem w nim krzywe 

odbicie swojego losu. 
 

   Leżałem obojętnie, ospale patrząc w akwamarynowy sufit. Było tuż po obiedzie, a między 

pożółkłymi (choć o dziwo wciąż własnymi) zębami, utknęły mi resztki jedzenia. Usilne ruchy 

językiem nie przynosiły efektu, więc zacząłem bacznie rozglądać się po swojej salce, w 

poszukiwaniu czegoś, co mogłoby mi posłużyć jako wykałaczka. Zerknąłem na leżący na 

szafce, wypchany po brzegi kartami kredytowymi i gotówką portfel. Skórzany Pierre 



Cardin… oto, co mi zostało z trzydziestu lat ciężkiej pracy. Oto, co mi zostało z trzydziestu 

lat stresu i nerwów. I jeszcze ten garnitur… cholera. Jak ja nienawidziłem tego niewygodnego 

szajsu.  
 

   Utkwiłem wzrok w portfelu. Przynajmniej złota Visa nareszcie mogła się na coś przydać… 

mogłem nią sobie pogrzebać w pierdolonych zębach. Skupiłem pozostające we mnie resztki 

sił, wyciągając ku szafce prawą rękę. Koniuszkami palców chwyciłem za luksusowy pulares, 

przyciągając go do siebie. Euforia i poczucie zwycięstwa nie trwały długo, po chwili portfel 

wyślizgnął mi się z rąk, upadając na kafelkową podłogę. Bezradność. Niemoc… to bolało 

najbardziej, za każdym razem, gdy byłem zmuszony zadzwonić tym cholernym 

dzwoneczkiem wstydu i upokorzenia, prosząc jakieś gówniary o wodę, posiłek czy 

podstawienie nocnika.  
 

   Świat obserwowałem przez wielkie okno mojego pokoju, mając wrażenie jakbym nie był 

już częścią tego wymiaru. Jakbym był kimś obcym, oddzielonym od społeczeństwa grubym 

murem stygmatyzacji. Ja widziałem ich, jednak oni nie widzieli mnie. Widziałem 

trzydziestolatków, chodzących w śnieżnobiałych koszulach, z włosami elegancko 

przyczesanymi, bełkoczących coś bez przerwy do swoich drogich komórek, wpatrzonych 

gdzieś pusto w horyzont. Aksamitne, czarne krawaty owijały ich wychudzone, blade szyje,  

a ja w owych krawatach widywałem już tylko obślizgłe węże, czyhające na chciwe 

pochłonięcie kolejnego żywota. Kiedyś drapieżniki atakowały jawnie, stając z człowiekiem 

do sprawiedliwej walki. Teraz zaś, podstępne gady przybrały tajemnicze maski złota  

i banknotów, napędzając karuzelę pogoni za pieniądzem… szczęściem, co niestety przyszło 

mi zrozumieć dopiero na łożu śmierci, wyłącznie pozornym. Posmutniałem, gdy z trudem 

doszła do mnie myśl, że sam przez całe życie biegłem pod prąd po ruchomych schodach 

fałszywych marzeń. Cholera… choć umierałem na raka płuc, wciąż miałem ochotę na 

papierosa. Tylko jednego… może dwa… 

   Umieranie, mój drogi czytelniku, jest zdecydowanie procesem absolutnie 

niedefiniowalnym. Nie tylko ze względu na kurtynę śmierci, która skutecznie ogranicza naszą 

wiedzę o całym zjawisku końca ziemskiego życia człowieka, ale również dlatego, że każde 

odejście z tego świata jest na swój sposób odmienne od reszty. Ci bardziej szczęśliwi 

umierają szybko, czasami nawet bez świadomości swojego końca, co osobiście uważam za 

idealny zarys wymarzonego zgonu. Ci mniej szczęśliwi, tacy jak ja, powoli znikają, cierpiąc 

dzień w dzień, wieczorami pogrążając się w modlitwach… w modlitwach, w których błagają 

Boga o śmierć. 
 

   Pewnego posępnego wieczoru, gdy temperatura mojego ciała drastycznie wzrosła, a ja sam 

czułem, jakby ktoś powoli wyciągał ze mnie resztki pokaleczonej duszy, w końcu odwiedził 

mnie gość. Był bardzo szczupły, można by rzec, że nawet wychudzony, a jego cera swą 

bladością dorównywała kartce papieru. Dłonie miał jasne, zarysowane widoczną siatką żył. 

Drżały mu chorobliwie. On cały sprawiał jakieś takie ponure wrażenie, jak gdyby ledwo co 

wydostał się z dawno zakopanej trumny. Włosy przetłuszczone i brudne, brwi krzaczaste, 

wręcz nieludzko wydłużony podbródek… Poza tym, biła od niego woń pieniędzy. Przez 

ostatnie lata zdążyłem znienawidzić ten smród do granic możliwości. Gość mój miał na sobie 

krwistoczerwony garnitur, pasujący do koloru jego pozbawionych empatii oczu. Eh…  

Czy naprawdę odwiedził mnie w ten deszczowy wieczór, czy może był tylko widmem 



zwiastującym to, co nieuniknione? Nie wiem sam. Zresztą, gorączka skutecznie ograniczała 

działalność wszystkich moich zmysłów, rozmazując rzeczywistość wokół. Pamiętam tylko,  

że po krótkiej chwili ten tajemniczy mężczyzna pochylił się nade mną, zbliżył popękane usta 

do mojego prawego ucha, po czym, beznamiętnym i zimnym głosem, wyszeptał swój wyrok.  
 

   Kolejne dni mijały coraz trudniej. Kolejne ziarnka życia przesypywały się przez mą 

klepsydrę czasu.  
 

   Patrząc tak przez oddzielającą mnie od świata taflę szkła, obserwowałem ponury plac 

zabaw, zupełnie pusty. Łańcuchy jednej z huśtawek pokryły się przygnębiającą warstwą rdzy, 

pod błękitną zjeżdżalnią sztywnie leżało truchło bociana, częściowo już podgnite. Błysk 

wspomnień. Cienka stróżka łez spłynęła mi po policzku, spadając na bawełnianą pościel. 

Chwilę później na zewnętrznym parapecie okna ponuro przysiadł imponujący w swym 

mrocznym majestacie kruk, smętnie zastukał dziobem o szybę, wpatrując się we mnie 

atramentowymi, lśniącymi kulami grozy. Widziałem już wówczas, po kogo przyszedł.  
 

   Tego popołudnia wiosenny wiatr grał na liściach wierzb depresyjną melodię, a dzięcioły 

akompaniowały mu w tej harmonii spokoju rytmicznym stukotem o kory drzew. Ludzie 

chodzili zapatrzeni w dal, nosząc swoje nesesery i aktówki. Wszyscy szli bardzo szybkim 

krokiem, nigdy nie oglądając się za siebie. Nigdy nie zmieniając kierunku. Nigdy nie 

stawiając sobie tego jednego, prostego pytania… „po co?”. 
 

   Wywieźli mnie na wpół przytomnego, wprost do sali operacyjnej, pełnej nieprzyjemnego, 

białego światła. Od razu podłączyli pod kardiomonitor. Monotonne piknięcia zbliżającego się 

kresu wypełniły pomieszczenie. Z oddali słyszałem ich spanikowane głosy. „Tracimy go, 

tracimy!” – powtarzali w kółko i w kółko. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie… eh… 

wszyscy są ćmami, walczącymi o miejsce pod kloszem świetlistego żyrandola sukcesu, 

nieświadomi śmiertelnego gorąca palącej się żarówki. Usłyszałem długie, ciągłe piknięcie. 

Dźwięk ów brzmiał w mej głowie jeszcze bardzo długo, nim ucichł zupełnie.  
 

   Nazywałem się Jan Solitudo, a moje życie było równią. Równią pochyłą. 

 


