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Elegia na śmierć psa 
 
Marcowy poranek  

 
Marcowy poranek ciska w Ziemię wielkimi płatami śniegu, które kładą się na trawie jak biały, 
śmiertelny całun. Idziemy piesku po raz ostatni do lasu. Do naszego lasu, po którym przez 
tyle biegaliśmy pośród wydm i wrzosowisk. Czy pamiętasz? Kiedy to było? Od kilku lat nie 
wychodziłeś poza podwórze. Od tego dnia, gdy na ścieżce, którą obaj dobrze znamy, 
powiedziałeś mi, że już nie możesz. Usiadłeś i nie chciałeś ruszyć się z miejsca, dopóki nie 
zrozumiałem: 

– No to wracamy do domu... 
Wstałeś i poczłapałeś na swych niedołężnych już łapach, które gdy były młode, 

przewędrowały ze mną tyle różnych dróg. 
Teraz stoję zanurzony po pas w miękkiej ziemi i kopię głęboki dół. Chciałbym, żeby był 

jak najgłębszy, żeby sięgał aż na drugą stronę. Drugą stronę czego? Jak dziecko spowalniam i 
przedłużam pracę. Staram się odsunąć od siebie tę chwilę, w której ułożę twe sztywne ciało 
owinięte w pled na dnie dołu i zasypię je wilgotnym piaskiem. Ale ona jest coraz bliżej i nie 
ma od niej ucieczki. Leżysz tu obok, a na twoje czarne futerko, delikatnie, jak białe motyle, 
siadają płatki śniegu, podczas gdy u podnóża leśnej wydmy ktoś biega z psem, który jest 
młody i radośnie szczeka. 
 

Ślad łapy  
 

Kiedyś, w chwili rozpaczy, napisałem wiersz o śmierci. Nie idź za mną piesku, moja ostatnia 
droga nie prowadzi do lasu. Ale to ty odszedłeś pierwszy. Odchodziłeś długo i boleśnie 
porażony cierpieniem nie na miarę psa, również nie na miarę człowieka skrojonym. 
Cierpieniem przerastającym wyobraźnię kogoś, kto nigdy nie cierpiał tak bardzo. Byłeś cichy i 
dzielny. 

Jeżeli jest jakieś „tam” to wędrujesz teraz po lesie, który jest taki sam jak nasz las, 
tylko zaczyna się tuż za domem. Przemierzasz wzgórza i łąki pełne śpiewu skowronków, znów 
zdrowy i młody. Ale cóż to? W twych oczach nie ma radości, bo mnie nie ma przy tobie. Jeśli 
jest jakieś „tam”, odnajdę cię kiedyś i wtedy znów pójdziemy przed siebie, a naszym jedynym 
celem będzie wciąż odsuwająca się nitka horyzontu. Zaś wieczorem znów powrócimy do 
domu, jedynie dla samej radości powracania, po to tylko, by nazajutrz ponownie wyruszyć na 
włóczęgę. Zmęczeni, późnym popołudniem będziemy siedzieć pod płotem, wśród łopianów i 
ostów, patrząc, jak mija lato. 

Lecz do lata jeszcze daleko. Będzie to pierwsze lato bez ciebie. Jest zimny i dżdżysty 
marzec. Dziś rano poszedłem do ciebie. Nasza słoneczna polana stała wśród drzew obca i 



mglista, z żółtą blizną piachu wśród poczerniałych wrzosów. A na tym piasku, tak, na tym 
piasku, widziałem świeży ślad psiej łapy. Takiej jak twoja... 
 

Czytając Maltego  
 

Powrót syna marnotrawnego, który odszedł, ponieważ nie umiał udźwignąć miłości, 
jaką go obdarzano. Bo przecież być miłowanym, to spalać się i przemijać, zaś miłować, to 
trwać płonąc wiecznym światłem. [...] gdy poza domem wałęsał się przez cały dzień i nawet 
psów już nie chciał brać ze sobą, to dlatego, że i one go kochały; bo i w ich spojrzeniach było 
śledzenie i czucie, oczekiwanie i troska; bo i wobec nich nie można było nic uczynić nie ciesząc 
ani nie urażając... Dlatego odszedł z niemożliwym do spełnienia (minęło wiele lat zanim to 
zrozumiał) postanowieniem: [...] nie kochać nigdy, aby nikogo nie wprawiać w ten okropny 
stan:  b  y  ć     k  o  c  h  a  n  y  m... Po latach trudnej nauki jednak powrócił i chyba był 
pogodzony ze sobą. [...] Psy się zestarzały, ale żyją jeszcze. Opowiada się, że jeden zawył... 

Byłem dla ciebie piesku, panem marnotrawnym. Kiedy się zestarzałeś i przestaliśmy 
razem wędrować, nie miałem już dla ciebie tyle czasu, co dawniej. Jakże często musiałeś za 
mną tęsknić, podczas gdy ja, nieczuły na twój ból, szukałem ukojenia w zmęczeniu, które do 
złudzenia przypomina zapomnienie. Kiedy byłem dzieckiem, karmiono mnie złem tak długo, 
aż moją duszę wypełniły nienawiść i lęk. Ty jeden, jak gorąca iskra, którą nie wiadomo skąd 
przynosi wiatr, potrafiłeś przepalić ten mroczny całun. Ale on, choć dziurawy, jak pajęczyna 
wciąż wisi na mych ramionach i oplata mi twarz, a ciebie już nie ma. Powrotów też nie ma, to 
tylko jeszcze jedno oszustwo spośród wielu mitów, jakimi karmi nas literatura. A jednak 
wciąż mam przed oczami obraz starego psa, który rozpoznaje powracającego po latach. Ten 
obraz nieodmiennie burzy mój spokój i napełnia duszę drżeniem. 
 

Motyl  
 
Minęło wiele tygodni, piesku, odkąd byłem u ciebie ostatni raz. Wypełniłem je pracą, która 
nie dawała chwili czasu na cierpienie. Czy jednak tylko dlatego nie było cię w mej pamięci? 
Przyszło wreszcie lato – pora wędrówek, i nagle znów zacząłem myśleć o tobie, i o tym jak 
niesprawiedliwa jest moja pamięć. 

Oto znów jestem w naszym lesie. Błękitne niebo wspiera się o konary drzew, jak 
wtedy, gdy byłeś młody i wciąż wędrowaliśmy przed siebie. Teraz to już wyblakłe 
wspomnienie. Jak dziwnie miniony czas deformuje perspektywę, czyniąc z przeszłości arkadię 
lub piekło. Tamte chwile nie były przecież inne, niż dzisiejszy dzień. Było oczekiwanie i była 
nadzieja, były lęk i złość, także nuda i to wszystko, co jest doświadczeniem człowieka, który 
jeszcze nie wie, kim jest. Było także i szczęście. Te chwile, w których należeliśmy tylko do 
siebie, na pewno nim były. 

Jest południe. Ptaki zamilkły. Już blisko. Nagle ciszę przerywa szelest wśród wrzosów. 
Dokąd biegniesz jaszczurko? Jaka ty jesteś duża! Jaszczurka nieruchomieje ukryta w 
zeschniętych, zeszłorocznych liściach; widzę jedynie jej głowę z paciorkami oczu, którymi 
uważnie mnie obserwuje. Robię krok i jaszczurka znika.  

To już nasza polana na zboczu. Rozgrzana, pachnąca żywicą. żółta plama piasku, który 
kiedyś zarośnie wrzosem – już tu wtargnął – i nikt nie będzie wiedział, co to za miejsce, 
pewnie nawet ja nie będę potrafił go odnaleźć. Dlatego na środku wbiłem suchą gałąź. 



Jesienią posadzę tu krzak, który będzie twoim. Będzie czerpał życie z twojego ciała i mojej 
pamięci. 

Wokół sosny, dęby i brzozy skąpane w Słońcu. Siadam na trawie i kładę dłoń na 

piasku, jak gdybym cię głaskał. Piasek jest rozgrzany i parzy. Twoje czarne futro też tak się 

nagrzewało w promieniach Słońca. Jednak kiedy zanurzam dłoń głębiej, czuje chłód z  

wnętrza Ziemi. Nadlatuje mały, pomarańczowy motyl i – cóż za przypadek – uderza mnie w 

kark zaskakująco mocno. Tak ty trącałeś mnie dawniej mokrym nosem. Oszołomiony 

uderzeniem, na moment przysiada na gałązce wrzosu, lecz po chwili odlatuje, tańcząc w 

powietrzu. Smutno mi bez ciebie. Musiałem dziś tu przyjść i powinienem zostać dłużej, lecz 

coś mi nie pozwala. Ty jednak wiesz, że przecież powrócę.  

  Jedna z naszych dróg, szeroka i piaszczysta, prowadzi mnie w dół zbocza. Nagle, 

przede mną pojawia się znów ten mały, pomarańczowy motyl i długo prowadzi mnie aż do 

miejsca, gdzie zielone gałęzie sosen zamykają się nad głową, jak ogromny, pachnący żywicą 

baldachim. 

 


