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ZAMIAST WSTĘPU

isa³em to wszystko jako maleñkie cz¹stki, rozwija³em my-
œli, opisywa³em doœwiadczenia, jakie mnie spotyka³y. Cz¹st-

ki te sk³ada³y siê w coraz to d³u¿sz¹ opowieœæ. Któregoœ dnia
pani redaktor zaproponowa³a, abym rozwin¹³ te myœli i z³o¿y³
wszystko w ca³oœæ. Tak zrodzi³a siê myœl o ksi¹¿ce. Zachwyci³a
mnie i troszkê zaskoczy³a. Napisa³em wówczas e-maila do Anu-
li i w odpowiedzi dosta³em piêkne zdanie: „Cieszê siê, ¿e ksi¹¿-
ka wybra³a ciebie” i wtedy sta³o siê – puœci³em chêæ pisania
ksi¹¿ki i pozwoli³em: niech p³ynie, niech siê dzieje. Tak po-
woli dochodzi³y kolejne cz¹stki, kolejne fragmenty. Któregoœ
dnia z tych ma³ych puzzli zaczê³a uk³adaæ siê ca³oœæ. Zaprosi-
³em do korekty moj¹ przyjació³kê Dorotkê (tu wielki pok³on
i ogromne buziaki). DO spêdzi³a wiele czasu ze mn¹ na Sky-
pe’ie, w cyberprzestrzeni i przy telefonie. Cierpliwie pomaga³a
stawaæ siê temu wszystkiemu ksi¹¿k¹. Zaprosi³em te¿ uczestni-
ków moich treningów do podzielenia siê swoimi refleksjami,
swoimi opowieœciami – tak powsta³ rozdzia³: „Problemy i rado-



8

œci – opowieœci goœci”, za co posy³am wielkie: „DZIÊKUJÊ”.
Ka¿de Wasze doœwiadczenie, informacja zwrotna weryfikuje
moj¹ pracê, ukazuje mi te miejsca, w których mam szanse coœ
poprawiæ, coœ zrobiæ lepiej. Ka¿da Wasza opowieœæ zachwyca
mnie i utwierdza w piêknie ¿ycia, w mocy, jak¹ nosimy w sobie.
Przeczyta³em wiele inspiruj¹cych ksi¹¿ek, spotka³em wielu piêk-
nych i wspania³ych ludzi. INSPIRACJA – s³owo, które sta³o siê
bardzo dla mnie istotne, sta³o siê sposobem na dostrzeganie
czegoœ wiêcej w ka¿dej sekundzie mego ¿ycia.

Przez d³ugi czas szuka³em swojej œcie¿ki naœladuj¹c, powie-
laj¹c drogi innych. Dopiero, gdy na tych wszystkich œcie¿kach
i drogach nie potrafi³em odnaleŸæ siebie zrozumia³em, ¿e wszyst-
ko to mia³o mnie zainspirowaæ w poszukiwaniu w³asnej œcie¿-
ki. Sporo czasu zajê³o mi skupianie siê na doskona³oœci
w ka¿dej technice, jak¹ poznawa³em, na instrukcjach, szcze-
gó³ach i by³em tak obecny w tych technicznych cz¹stkach,
¿e nie zwraca³em uwagi na to, co niesie w sobie mo¿liwoœæ
medytacji, oddychania, BYCIA. Krytykowa³em siê i zniechê-
ca³em, kiedy moje oczekiwania siê nie spe³nia³y.

PóŸniej wybra³em ucieczkê w z³udzenia, w œwiat, który sta-
wa³ siê piek³em. Stawa³ siê? Nie, sam stworzy³em sobie pie-
k³o, sam siebie pcha³em do krawêdzi, na której dopiero mog³em
dokonaæ wyboru: ¿ycie czy ¯YCIE. W tym czasie spycha³em
wszystko na innych: odpowiedzialnoœæ za to, co dobre i z³e
w mym ¿yciu mieli wzi¹æ inni ludzie. Wiêkszoœæ nie chcia³a.

Szed³em wiêc œcie¿k¹ doskona³oœci i drog¹ ucieczki, a obie
doprowadzi³y mnie dopiero do miejsca, w którym usiad³em
na ty³ku i zapyta³em sam siebie, czego tak naprawdê JA chcê?
Po wielu latach katowania siebie, odpuœci³em – i wtedy dopie-
ro zaczê³o siê dziaæ. Ksi¹¿ki pojawia³y siê same, napotykani
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ludzie wnosili za ka¿dym razem kolejny piêkny element; ¿ycie
stawa³o siê przygod¹, a kolejne doœwiadczenia przestawa³y byæ
uczuciem kary boskiej. Chcê WAM WSZYSTKIM podziêko-
waæ z ca³ego serca za spotkanie. Za inspiracjê, która doprowa-
dzi³a mnie w³aœnie do tego miejsca i prowadzi dalej.

Potraktuj nastêpne strony jako moj¹ opowieœæ, jako moj¹
œcie¿kê i zabierz, co zechcesz. Nie mam zamiaru opowiadaæ
Ci: te techniki, te narzêdzia sprawi¹, ¿e Twoje ¿ycie siê odmie-
ni. Nie mam zamiaru mówiæ Ci, co masz robiæ i co siê stanie –
to TWOJE PIÊKNE I NIEPOWTARZALNE ¯YCIE. A to,
co jest dalej, jest zbiorem moich doœwiadczeñ, moich spotkañ.
Je¿eli zechcesz skorzystaæ – skorzystaj, je¿eli zechcesz napisaæ
do mnie i podzieliæ siê tym, co wykorzysta³eœ – napisz. Tak¿e
o swoich w¹tpliwoœciach.

Techniki Radykalnego Wybaczania, które stosujê na co dzieñ
i w spotkaniach z innymi, sprawi³y ogromne zmiany w moim
¿yciu. Ale tylko ich stosowanie daje efekty. Spotkanie z auto-
rem ksi¹¿ki, Colinem oraz jego ¿on¹, by³o istotnym krokiem
w moim ¿yciu, utwierdzi³o mnie w mej drodze. Ksi¹¿ka i wie-
dza nie jest najwa¿niejsza – chêæ i dzia³anie oraz ³agodnoœæ wobec
siebie samego, sprawi³y, ¿e RW zakotwiczy³o siê w moim ¿yciu
i pozwoli³o przejœæ przez najró¿niejsze doœwiadczenia.

Byæ obecnym w moim ¿yciu – nie uciekaæ – oto moja dewi-
za. A nawet, gdy lêk zatrzymuje mnie na chwilê – ruszam da-
lej, podejmujê przygodê. Dziœ, kiedy patrzê wstecz na moje
¿ycie stwierdzam, ¿e nie zamieni³bym go na ¿adne inne. Dziœ,
kiedy stajê z chwil¹ obecn¹ twarz¹ w twarz – zabieram tyle, ile
potrafiê. Dziœ, kiedy patrzê w przód czujê ufnoœæ – ufam, ¿e
ten, który JEST zna ca³¹ moj¹ drogê – ja poznajê j¹ w maleñ-
kich odcinkach. I to jest najpiêkniejsze.
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R o z d z i a ³  1 .

CZEKAŁEM NA CIEBIE,

A TY PRZYSZŁAŚ

gromny wp³yw na tê historiê mia³o stosowanie w moim
¿yciu technik Radykalnego Wybaczania, moje spotkania

z ludŸmi i tym, który JEST; lubiê go nazywaæ „szefem”...
„Czeka³em na Ciebie” – to by³y moje pierwsze s³owa wypo-

wiedziane do Ciebie i nawet nie wiem, jak je wypowiedzia³em,
i nawet nie wiem, jak je us³ysza³aœ. Chwyci³aœ moj¹ d³oñ i po-
szliœmy przywitaæ konie. Powiedzia³aœ do mnie: „Zazdroszczê
Ci takiego miejsca. Chcê stworzyæ oœrodek dla ludzi, miejsce
gdzie bêd¹ siê mogli zatrzymaæ i zastanowiæ co dalej, poczekaæ
na odpowiedŸ – chcia³byœ ze mn¹ to zrobiæ?”. To by³y nasze
pierwsze s³owa. Pamiêtam je, wyry³y siê g³êboko w moim ser-
cu. Postanowi³em sobie opowiedzieæ jeszcze raz tê historiê,
zachwyciæ siê ka¿d¹ sekund¹, jeszcze raz poczuæ wszystko to,

n

„Nie sztuką jest patrzeć z brzegu i mówić: „Do-

płyniesz, dasz radę”. Moją rolą jest skoczyć i pły-

nąć z Tobą, abyś zobaczył, że jest to możliwe”.
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co dzia³o siê ze mn¹ i z Tob¹. Siedzê sobie, z g³oœników s¹czy
siê muzyczka – Stare Dobre Ma³¿eñstwo œpiewa dla Wojtka
Belona. Od pewnego czasu œpiewam z nimi jakby dla Ciebie.
Zaszumia³y Ciê powietrza i ruszy³aœ znów na szlak, ten ostatni
ten najlepszy, przyszed³ czas, Pan da³ ci znak. £zy nap³ywaj¹
do oczu za ka¿dym razem, gdy wypowiadam te s³owa. Têskno
mi i czekam naszego spotkania. Ale w miêdzyczasie napiszê.
Opowiem sobie swoje piêkne ¿ycie.

Zanim wypowiedzieliœmy sobie s³owa, które odmieni³y na-
sze ¿ycie, siedzia³em w górach, pracowa³em z koñmi i z ludŸ-
mi. Robi³em ca³¹ masê rzeczy, o których wczeœniej marzy³em.
Mo¿na by powiedzieæ: wiod³em szczêœliwe, twórcze ¿ycie. Ale,
no w³aœnie, ale... mia³em wyraŸne uczucie braku. Jakbym czu³,
¿e coœ ma siê wydarzyæ, coœ piêknego, coœ, co sprawi, ¿e moje
¿ycie stanie siê pe³ne. Ca³e moje dotychczasowe ¿ycie by³o
przygod¹; czasem piêkn¹, czasem tragiczn¹. By³em w miej-
scach, do których czasami strach iœæ. A teraz siedzia³em na
polanie, konie siê pas³y, a ja siedzia³em dupskiem na pniaku
wpatruj¹c siê w góry, niebo, chmury i pyta³em. Pyta³em szefa,
co mam zrobiæ? Gdzie mam iœæ? Wiedzia³em, ¿e pewien etap
w tym w³aœnie miejscu dokona³ siê lub dokonuje siê na moich
oczach. Moja niecierpliwoœæ nakazywa³a jak najszybsze ruchy
i dzia³ania; pyta³em, a szef odpowiada³: poczekaj, Ona tu przyj-
dzie. Nie rozumia³em odpowiedzi, nie rozumia³em, kim ma
byæ owa Ona. Czy odwiecznie poszukiwana mi³oœæ? Czy kon-
kretna istota? Czeka³em jednak cierpliwie i niecierpliwie. Praca
przesta³a dawaæ satysfakcjê i coraz bardziej by³em zgryŸliwy,
smutny i niezadowolony. Ale czeka³em. A¿ nasta³ czas warsz-
tatu, który te¿ mia³ byæ spe³nieniem mego dzia³ania. Dosta-
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³em ksi¹¿kê pt. „Radykalne Wybaczanie”. Dosta³em j¹ i po-
myœla³em, po co mi ona? Ja ju¿ swoje posprz¹ta³em, to co mia-
³em do wybaczenia wybaczy³em, chyba ¿e… Tak uchwyci³em
siê tej myœli. Przecie¿ je¿eli od kogoœ j¹ dosta³em, to teraz
spotka mnie coœ, co bêdê mia³ wybaczyæ. I sta³o siê: ja zosta-
³em z ksi¹¿k¹, a ta, która podarowa³a mi tê ksi¹¿kê polecia³a
za ocean. Zosta³em z ksi¹¿k¹. Po jakimœ czasie, kiedy nie umia-
³em ju¿ sobie poradziæ ze sob¹, przeczyta³em j¹. Zacz¹³em
wype³niaæ arkusze, zacz¹³em coœ zmieniaæ, zacz¹³em czuæ, ¿e
coœ siê zmienia. Na ostatniej stronie by³ adres do Instytutu
RW i pos³a³em e-maila, ¿e mieszkam w takim miejscu, które
wprost idealnie nadaje siê na szkolenia. I po kilku miesi¹cach
kurs, na który ciê¿ko by³o mi siê wyrwaæ, przyje¿d¿a do mnie.

Noc przed rozpoczêciem warsztatu by³a jedn¹ z najd³u¿szych
nocy mego ¿ycia. W koñcu nasta³ œwit, a z nim moje normalne
zajêcia. Najpierw konie. Gada³em z nimi prawie tak jak zwykle,
ale ci¹gle wypowiada³em na g³os: dzisiaj wydarzy siê coœ piêk-
nego. Nie wiedzia³em sk¹d to wiem, ale wierzy³em ca³ym sob¹.
I dzia³o siê. Od 9-ej zaczêli przyje¿d¿aæ uczestnicy warsztatu,
a ja czu³em narastaj¹c¹ radoœæ, ciep³o grzej¹ce moje serce.

Podjecha³ samochód i wysiad³y jakieœ osoby. Widzia³em tyl-
ko Ciebie: sz³aœ z rozpuszczonymi w³osami w rozwi¹zanych
butach, Twój uœmiech promienia³, a wraz z nim œwiat œmia³
siê ca³y. S³oñce grza³o niemi³osiernie mimo tego, ¿e by³ to ju¿
paŸdziernik. Sz³aœ do mnie promieniej¹c, ja szed³em Tobie na
spotkanie. Chcê zatrzymaæ to wspomnienie w sobie, chcê po-
czuæ je tak dok³adnie. Wpatrujê siê z zamkniêtymi oczyma
w Twoj¹ piêkn¹, uœmiechniêt¹ postaæ, w twarz o boskich ry-
sach. Teraz, gdy siedzê znowu w górach i usi³ujê jakoœ posk³a-
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daæ siê w ca³oœæ, czêsto przechodzê obok tego miejsca, gdzie
zaczê³a siê nasza wspólna droga, najpiêkniejsza przygoda.

Przywita³em was wtedy, sz³yœcie tak radoœnie rozœwiergolo-
ne, nie mog³em poj¹æ, co sprawi³o, ¿e tak wam dobrze. Po
chwili bycia przy Tobie – poj¹³em. Radoœæ – tak pewnie brzmia-
³o Twoje imiê. Szliœmy, a ja w kilku krokach opowiedzia³em
Ci, co robiê, ¿e czekam tu na Ciebie i d³u¿ej ju¿ nie mogê. Nie
wierzy³em w mi³oœæ od pierwszego wejrzenia. Uwierzy³em.
Tego dnia przesta³em siê dziwiæ temu, co mnie spotyka. Tego
dnia uwierzy³em, ¿e wszystko, co by³o w sferze moich marzeñ,
spe³nia siê. Dzieñ dopiero siê rozpoczyna³, pierwszy dzieñ
warsztatów, a ja wiedzia³em, ¿e z tym dniem rozpoczyna siê
najpiêkniejsza przygoda. Jadalnia zaludnia³a siê, a wy integro-
wa³yœcie siê ze sob¹. Tyle ró¿nych dziwnych osobowoœci. Na
ka¿dym kroku rozmowy i ta atmosfera, niesamowita atmosfe-
ra. Ka¿dy podskórnie czu³, ¿e dzieje siê tu na wielu poziomach
coœ, co ma odmieniæ nie tylko nasze spojrzenie na pojêcie wy-
baczania ale... no w³aœnie, jakbyœmy spotkali siê ju¿ tyle razy,
jakbyœmy znali siê od tysi¹cleci. W jadalni szuka³em Twego
wzroku, Twej obecnoœci i pod najró¿niejszymi pretekstami
zajmowa³em siê Tob¹. I nasta³ czas przeplatany zajêciami,
posi³kami i wieczornymi pogaduchami. A ja jak duch, jak
³owca, ci¹gle na wyci¹gniêcie d³oni, tu¿ przy Tobie. Wieczo-
rem przy kominku œpiewa³em tylko dla Ciebie. Gdy sobie przy-
pomnê: gitara, ogieñ i Ty, choæ tylu ludzi wokó³. Jakoœ tak na
drugi dzieñ wieczorem nie zesz³aœ, poczu³aœ siê gorzej. Jaki ja
by³em zrozpaczony, pyta³em dziewczyn, czy mogê Ciê odwie-
dziæ. Poszed³em z lizakiem w d³oni. Le¿a³aœ w ³ó¿ku. Podsze-
d³em, usiad³em na brzegu ³ó¿ka i da³em Ci lizaka, a Ty
powiedzia³aœ, ¿e za lizaka dostanê buziaka. Czu³em, ¿e robiê



15

siê czerwony. Jad³em czosnek, wiêc odpowiedzia³em, ¿e chêt-
nie, ale w policzek albo w czo³o. Kiedy opowiadaliœmy sobie
to póŸniej œmialiœmy siê, mówi³aœ, ¿e myœla³aœ, ¿e jakiœ dziwny
jestem. A ja tak chcia³em wtedy Twoich ust. D³ugo musia³em
czekaæ, by w koñcu je poca³owaæ (pojêcie czasu sta³o siê bar-
dzo wzglêdne: dzieñ zdawa³ siê byæ wiekiem).Wyszed³em
utwierdzony, ¿e oto jesteœ: realna, prawdziwa, Ty – mi³oœci
moja, nie jakaœ tam druga po³ówka; Ty – ca³oœæ, Ty – pe³nia,
Ty – z któr¹ chcê ¿yæ. Mija³y warsztaty i zbli¿a³ siê dzieñ wa-
szego odjazdu; ja zostawa³em. W noc przed odjazdem poszli-
œmy do prze³êczy na spacer. Trzyma³em Ciê za rêkê, a potem
obejmowa³em wpó³. Szliœmy. Twoje jêdrne poœladki z moj¹
rêk¹ – co za harmonia. Rozmawialiœmy, a ja ka¿de s³owo spi-
ja³em prosto z Twych piêknych ust i zapisywa³em w pamiê-
ci. Chcia³em na prze³êczy zapytaæ, czy wyjdziesz za mnie.
Ksiê¿yc nam œwieci³ i robi³o siê coraz ch³odniej. Taki czas –
powiedzia³aœ – zawracajmy. I zawróciliœmy. Usiedliœmy przy
kominku, po³o¿y³em g³owê na Twoich kolanach, a Ty g³aska-
³aœ mnie po g³owie. Chcia³em, by œwiat zatrzyma³ siê w³aœnie
w tym momencie, by ju¿ dalej nie szed³. Ogieñ nas grza³. By-
liœmy jakby stopieni ze sob¹. Ranek nas zasta³, a ja nie popro-
si³em Ciê o rêkê.
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Zbudzone serce

Każdego dnia o wschodzie słońca
Zaczyna się nowa przygoda

Zbudzone serce rusza
W rytm miłości

Naprzeciw życiu
Zachwycam się

Widokiem znanym
Przecież co dzień
A jednak innym

Nowym
Co rano na

Moich oczach
Dokonuje się
najpiękniejszy
Akt miłosny

Razem z ptakami śpiewam sobie
O tym jak wstać
Jest cudnie i żyć
Po prostu żyć

9 paŸdziernika 2005 r.
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Ostatnie godziny, ostatnie minuty, ostatnie sekundy. Maso-
wa³em Twoje stopy – dla mnie by³aœ ju¿ moj¹ ¿on¹. Zwariowa-
³em. Je¿eli mi³oœæ jest szaleñstwem – tego dnia mo¿na mnie
by³o zamkn¹æ w zak³adzie dla ob³¹kanych. Odje¿d¿a³aœ, a ja
pojecha³em kawa³ek z wami, nie umia³em wysi¹œæ z auta, nie
umia³em odejœæ, nie umia³em cokolwiek. Mia³em Twój nr te-
lefonu i jeszcze tej nocy zadzwoni³em, i w koñcu przez telefon
powiedzia³em: Becinka, kocham Ciê. Ty odpowiedzia³aœ: ja te¿
ciê kocham – tak jak brata. Upad³em raniony i nie umia³em siê
podnieœæ. Zapyta³aœ, czy ja te¿ tak Ciê kocham? A ja odpowie-
dzia³em: NIE!!! Kocham Ciê tak, jak najpiêkniej mê¿czyzna
mo¿e kochaæ kobietê. Powiedzia³aœ, ¿e musisz siê zastanowiæ,
¿e masz kilka spraw do przemyœlenia, do za³atwienia.

Zosta³em sam na sam z myœlami, ze strachem. Zadzwoni³em
do naszej przyjació³ki i powiedzia³em, ¿e sp³oszy³em najpiêkniej-
szego motylka, jaki usiad³ na mojej d³oni. Ba³em siê, ale uspoko-
i³a mnie. Daj czas – powiedzia³a, a ja wiedzia³em nie wiem sk¹d,
¿e nie ma czasu. Wszystko dzia³o siê tak szybko. Jakbym
gdzieœ w œrodku wiedzia³, ¿e czas bêdzie nam odliczany. Pi-
sa³em SMS-y, wysy³a³em je do Ciebie z nadziej¹, ¿e zrozumiesz,
co czujê, co we mnie siê dzieje i z nadziej¹, ¿e w Tobie dzieje siê to
samo. Zadzwoni³aœ i zrozumia³em, ¿e dotar³o do Ciebie, ¿e wiesz
ju¿, ¿e czujesz co serce moje bije; wiedzia³em, ¿e bêdziemy ju¿
tylko razem. Nie wiedzia³em jak szybko, ale wiedzia³em.

Minê³y niespe³na dwa tygodnie. W dzieñ zajmowa³em g³o-
wê prac¹, pisa³em SMS-y do ciebie i dzwoni³em. Ty te¿ dzwo-
ni³aœ. A noc¹ uk³ada³em siê na ³awie, s³uchawka telefonu przy
g³owie i Twój g³os w s³uchawce. Opowiada³aœ mi jak mija³
dzieñ, mówi³aœ, ¿e czekasz ju¿ na mnie. Opowiadaliœmy o tê-
sknocie, planowaliœmy nasze spotkanie.



18

Kiedy jecha³em w Twoim kierunku trochê PKS-em, trochê
autostopem serce bi³o mi jak szalone: jecha³em do Ciebie. Nie
widzia³em Ciê niespe³na dwa tygodnie, a wiecznoœci¹ zdawa³y
siê te dni. Kiedy wysiad³em w Twoim mieœcie, szed³em pytaj¹c
przechodniów o adres. Kiedy dotar³em pod Twój blok i zatele-
fonowa³em powiedzia³aœ, ¿e bêdziesz za chwilê, ¿e wracasz z pra-
cy. Czeka³em na Ciebie na ³awce. Siedzia³em wpatrzony
w parking. Podjecha³o jakieœ auto – wysiad³aœ w ró¿owej kurt-
ce z rozpuszczonymi w³osami i z tym samym piêknym pro-
miennym uœmiechem: tym razem wiedzia³em, ¿e mój ci on,
nikogo wiêcej. Pomog³em Ci zabraæ zakupy i dotarliœmy do
Ciebie do domu. W windzie ca³owaliœmy siê delikatnie i z na-
miêtnoœci¹. Pamiêtam smak Twych ust, ich jedwabistoœæ.
W domu najchêtniej padlibyœmy sobie w ramiona tylko spra-
wunki nam przeszkadza³y. Usiedliœmy, objêliœmy siê i trwali-
œmy tak ca³¹ wiecznoœæ. Cudowne spotkanie, cudowny dotyk.
Zaproponowa³aœ kawusiê wed³ug 5 przemian – moj¹ ulubion¹
kawusiê odk¹d Ciê pozna³em. Woda gotowa³a siê, a ja ca³owa-
³em Twoje usta; Ty oddawa³aœ mi skrupulatnie wszystkie po-
ca³unki. Tego dnia czas nale¿a³ do nas. Tego dnia poznawa³em
sens s³ów, delikatnoœæ, namiêtnoœæ, nienasycenie, têsknotê,
po¿¹danie, spe³nienie. A wszystko dzia³o siê tak niezaplano-
wanie, tak naturalnie. Kiedy wieczorem k³adliœmy siê do ³ó¿ka
zapyta³aœ mnie, czy codziennie œpiê w slipkach, czy co drugi
dzieñ, bo jak tak, to zaczekasz do jutra. Kocham te s³owa,
kocham ka¿de s³owo wypowiedziane przez Ciebie do mnie.
Noc by³a piêkna a poranek... Obudziæ siê obok Ciebie – oto
sens mego ¿ycia – budziæ siê z Tob¹ w ramionach. Poranna
kawusia i œniadanie: ³ó¿ko sta³o siê najwspanialszym miejscem
do spêdzania porannych rozmów, do bycia razem.
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Nocą odbyłem
Najpiękniejszą podróż

Do świata ekstazy i euforii
Stałem się

Nagle prawdziwy się stałem
Każdy z mych zmysłów

Taki czysty i ostry
Jednością stałem się

Miłością
Choć czułem się niegodny

Pływać po oceanie Twego ciała
Łagodnie dryfować

Ku rozkoszy
Płynąłem tak
Nawigowany

Niewidzialną ręką Twą
Słuchając Twych
Syrenich śpiewów

Dopłynąłem tam, gdzie dotąd
Jeszcze nie byłem

Na dziewiczy piękny ląd
Stając się jego odkrywcą

Dzień wprawdzie zaczął się
Dawno nowy

A ja wciąż Cię odkrywam

paŸdziernik 2005 r.
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Ten weekend to czas, kiedy Ty i ja, ja i Ty stawaliœmy siê
jednoœci¹. Dwie ca³oœci powoli stapia³y siê w jedn¹ wiêksz¹
ca³oœæ. Rozmawialiœmy i jedliœmy najwspanialsze potrawy
przygotowane przez Twoje cudowne d³onie, a ka¿da z nich
doprawiona mi³oœci¹ smakowa³a mi. Wpatrywa³em siê jak jesz,
jak maleñkie porcje jedzenia znikaj¹ w Twych piêknych ustach.
Ka¿d¹ sekundê ch³on¹³em jakbym pierwszy raz chodzi³ po
œwiecie, jakbym pierwszy raz widzia³, jakbym siê obudzi³ z ja-
kiegoœ d³ugiego snu. W niedzielê mia³em wracaæ, a czas nie
chcia³ siê zatrzymaæ. Pojechaliœmy na spacer, szliœmy, nasze
d³onie splecione, wokó³ las, ptaki œpiewa³y z nami najpiêk-
niejsze pieœni. Tak, w ten sposób powstaje najpiêkniejsza mo-
dlitwa, najpiêkniejsze wyznanie: mi³oœæ jest prawd¹.

Na dworcu nie mog³em siê odkleiæ od Ciebie i wsi¹œæ do
poci¹gu. Wiedzia³em, ¿e za tydzieñ znów bêdziemy razem, ale
nie mog³em. A jednak wsiad³em, jednak ruszy³em wraz z po-
ci¹giem. W telefonie Twój s³odki g³osik i s³owa dodaj¹ce otu-
chy, daj¹ce mi wiarê w prawdê. Wróci³em do codziennych zajêæ
ze œwiadomoœci¹, ¿e ju¿ niebawem zostawiê w cholerê tê pra-
cê, ten piêkny œwiat i pomknê najpiêkniejszym szlakiem.

Minê³o kolejnych kilka dni i przyjecha³aœ do mnie. Ten
weekend splata³ siê z moimi imieninami. Zjecha³o wielu przy-
jació³ i znajomych, ale Ty, mi³oœci moja, by³aœ mi wtedy naj-
piêkniejszym darem, najpiêkniejszym prezentem. Pamiêtam
dziœ smak ciasta, które przywioz³aœ i ¿yczenia wypowiedziane
do mnie, ¿yczenia, bym móg³ byæ szczêœliwy z Tob¹ – to by³y
najpiêkniejsze ¿yczenia. Stawa³y siê realne na moich oczach.
By³em szczêœliwy. Siedzieliœmy graj¹c i œpiewaj¹c d³ugo w no-
cy. Rankiem zbiera³a siê ekipa koniarzy do wyjazdu w teren.
Myœla³em, ¿e pojedziesz z nimi i znowu tak cudnie siê rozcza-
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rowa³em. Powiedzia³aœ, ¿e nie jedziesz, ¿e chcesz ze mn¹ spê-
dzaæ ka¿d¹ sekundê. S³oñce, nie czu³em siê nigdy dot¹d tak
kochany. Spacerowaliœmy, byliœmy w ka¿dej czynnoœci razem.
Odnajdowa³em radoœæ w ka¿dej czynnoœci i têsknotê do Cie-
bie. Wraca³aœ, a ja mia³em tu zostaæ, by znowu Ciê spotkaæ
niebawem, ale czas d³u¿y³ siê znowu. Pracowa³em, staraj¹c siê
w pracy zatracaæ czas, a¿ zapyta³aœ mnie w SMS-ie: dlaczego
ciebie tutaj nie ma, dlaczego jeszcze nie mieszkamy razem.
Oniemia³em. Nim zd¹¿y³em odpisaæ zadzwoni³aœ i ponownie
zada³aœ to pytanie. Odpowiedzia³em, ¿e tak naprawdê to nie
wiem. Bo nie wiedzia³em, co mnie tu jeszcze trzyma. Mo¿e
niepodomykane sprawy? Odpowiedzia³em, ¿e ju¿ niebawem
bêdziemy razem, ¿e jak przyjadê, to wspólnie to jakoœ pouk³a-
damy. Od tego dnia zaczê³a siê operacja „wielkie sprz¹tanie”.
W mojej pracy wykonywa³em to, co wykonywaæ mia³em, a w
pozosta³ych zajêciach szuka³em zastêpstw. Po¿egna³em „Do-
bre Kino” i gazetê, w której pisa³em; w grupie wsparcia, któr¹
tworzy³em i zak³ada³em znalaz³ siê ktoœ, kto poprowadziæ mia³
j¹ dalej.

Wieczorami opowiadaliœmy sobie przez telefon wszystko to,
co jeszcze nie zosta³o opowiedziane: znaliœmy ju¿ dok³adnie
ca³¹ swoj¹ przesz³oœæ, wiedzieliœmy o naszych chorobach
i œmialiœmy siê, ¿e dwoje ciê¿ko dotkniêtych ludzi odnalaz³o
w koñcu radoœæ i szczêœcie; wiedzieliœmy, ¿e razem przetrwa-
my wszystko.

Kiedy przyjecha³em do Ciebie po raz ostatni przed naszym
wspólnym zamieszkaniem, mieliœmy w sobie radoœæ ma³ych
dzieci. To by³y najpiêkniejsze œwiêta, œwiêta, na jakie ca³e swoje
¿ycie czeka³em: Wigiliê spêdziliœmy u przyjació³ w grupie lu-
dzi, z którymi tak dobrze nam siê przebywa³o. ¯yczenia, je-
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dzenie, odpakowywanie prezentów, Ty obok mnie, ja przy To-
bie. Po wigilii wracaliœmy do domu, do domu, w którym wraz
z nastaniem nowego roku mieliœmy mieszkaæ ju¿ razem.

Pierwszy dzieñ œwi¹t, poranne leniuchowanie, œniadanie
w ³ó¿ku – jak dobrze jest móc robiæ dok³adnie to, na co przy-
chodzi ochota, choæby w tych chwilach, kiedy jest to mo¿liwe.
Postanowiliœmy sobie tak w³aœnie spêdzaæ niedziele: z wy³¹-
czonymi telefonami, z posi³kami robionymi razem.

Jak d³ugo na Ciebie czeka³em.
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Czekałem

Czekałem a Ty
Przyszłaś do mnie

Siedziałem
Czasem z dupskiem niespokojnym

A gdy szłaś w mym kierunku
Serce zaczęło
Bić radośnie
Spojrzałem

W Twoje piękne oczy
I odnalazłem spokój w sobie

Stało się
Zbłąkane serce

Przestało lękać się
Przestało boleć

W jednej maleńkiej chwili
Koniec stał się początkiem
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Musia³em jednak wracaæ na kilka dni, na kilkadziesi¹t go-
dzin, do koñca roku oddzieliæ nasze ¿ycie. Tym razem mia³aœ
przyjechaæ po mnie sama po raz ostatni. Mieliœmy zamkn¹æ
stary rok baluj¹c w górach, bawi¹c siê przebrani – ja za kobietê,
Ty za faceta. To by³ wspania³y sylwester i koñczy³ siê piêkny
rok. Zaczyna³ siê nowy, jeszcze piêkniejszy czas. Obudziliœmy
siê spleceni cia³o z cia³em, radoœni i jak¿e pewni, ¿e oto ¿ycie
zaczyna siê na nowo. Z nowym rokiem zaczynaliœmy ca³kiem
nowy wymiar ¿ycia, wspólne ¿ycie, dzieñ i noc, godzina za
godzin¹ – razem. Ledwie zjedliœmy obiad wyjechaliœmy, a dro-
ga cudnie nam ubywa³a. Jechaliœmy, kot ze spokojem znosi³
podró¿ wiedz¹c, ¿e rozpoczyna z nami wspólne ¿ycie. Dotarli-
œmy po dwóch godzinach i ledwie wnieœliœmy rzeczy – usiedli-
œmy wtuleni w siebie. Kawa parowa³a z kubków, muzyczka
rozbrzmiewa³a, a my po prostu byliœmy; niepotrzebne by³y
¿adne s³owa.

W moim ¿yciu rozpocz¹³ siê piêkny rozdzia³ pisany mi³o-
œci¹ i szczêœciem.

Uwielbia³em budziæ siê w nocy i czuæ Twoj¹ obecnoœæ, podno-
si³em g³owê i w blasku ksiê¿yca lub pe³nej ciemnoœci przygl¹da-
³em siê Twemu piêknu. Spogl¹da³em na anio³a, który obok mnie
le¿y i jaœnieje. Nie by³o takiej ciemnoœci, której nie potrafi³aœ
rozœwietliæ. Spogl¹da³em tak sobie przez kilka chwil i zasypia-
³em, a ranek budzi³ mnie zapachem kawy z miodem i przypra-
wami: boski zapach, boski smak. Lubi³em, kiedy wstawa³aœ
i krz¹ta³aœ siê po domu niczym delikatny powiew wiatru, bezsze-
lestnie wykonywa³aœ swoje poranne czynnoœci. Czas jakby prze-
stawa³ istnieæ, jakbyœmy stawali siê jego istotnym i integralnym
elementem. ¯ycie zdawa³o siê wo³aæ: oto jestem najpiêkniejsz¹
form¹, Ÿród³em, z którego dane jest wam czerpaæ.
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Nie pojmowa³em wtedy, dok¹d nas zaprowadzi i czym dane
bêdzie nam siê zachwycaæ. Dni p³ynê³y wype³nione mi³oœci¹
i w ka¿dej sekundzie spotyka³o nas b³ogos³awione uczucie.
Choæ pozory ¿ycia stara³y siê nas przygnieœæ swym ciê¿arem,
trwaliœmy i cieszyliœmy siê ka¿d¹ chwilk¹. Czasami zastana-
wia³em siê sk¹d to celebrowanie, o co chodzi? OdpowiedŸ przy-
sz³a niczym grom z nieba. By³em wtedy w pracy, w zielarni,
gdy zadzwoni³aœ, a g³os Twój wype³nia³ p³acz i pytanie: dla-
czego? S³ucha³em jak mówi³aœ o wynikach badañ, o podnie-
sionym poziomie markerów nowotworowych, a w g³owie i w
sercu bi³o pytanie: DLACZEGO? Jedyn¹ odpowiedzi¹, jak¹
s³ysza³em by³o: damy radê. Ze ³zami jecha³em po Ciebie, a kie-
dy wpad³aœ w me ramiona d³ugo staliœmy daj¹c ujœcie ³zom.
Tego dnia rozpoczêliœmy walkê i poœcig. Wiara, ¿e nasze spo-
tkanie nie by³o przypadkowe i ¿e jesteœmy dla siebie po coœ
dodawa³a otuchy w chwilach, kiedy brakowa³o si³. Dziœ, kiedy
to piszê nie mam ju¿ chêci rozdrapywania ran, jakie w sobie
nosi³em – pogoi³y siê, a ludzkie rêce, które je zada³y – b³ogo-
s³awiê. Wiem, ¿e mia³aœ œwiadomoœæ tego, ¿e odchodzisz i ¿e
to nasze ostatnie chwile, i to, czego dokonaliœmy w te ostatnie
dni nigdy nie zapomnê i nosiæ bêdê w sercu jako opowieœæ.

RAZEM NA SZLAKU

Wieczorne rozmowy, czas, kiedy muzyka by³a t³em, a ³ó¿ko
okrêtem, tam w³aœnie zrodzi³ siê pomys³ na oceanie rozmowy
i myœli – maleñka wyspa – treningi, które postanowiliœmy pro-
wadziæ, by oddawaæ to, co sami dostaliœmy. Opowiedzia³aœ mi
o Wierci – piêknej i dzielnej duszyczce, która prowadzi pen-
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sjonat. Kilka dni póŸniej pojechaliœmy do niej. Przywita³a nas
otwartym sercem, pyszn¹ kolacj¹ i mi³oœci¹.

Siedzieliœmy w kuchni rozmawiaj¹c i popijaj¹c ciep³¹ her-
batê, ja gra³em na gitarze i razem œpiewaliœmy. Tego wieczoru
nie by³o Twej choroby, nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e jesteœmy tu po
to, by robiæ coœ, co da nam wiarê w ludzi. Kilka tygodni póŸ-
niej zorganizowaliœmy trening u Wierci: radosne 3 dni prze-
pe³nione wielk¹ radoœci¹ wszystkich obecnych, czas spotkania,
rozmów, wybaczania i akceptacji – tak w³aœnie wiód³ szlak do
Ÿród³a mi³oœci. Wiercia swoj¹ obecnoœci¹ dodawa³a nam skrzy-
de³, a i o cia³o potrafi³a zadbaæ dostarczaj¹c nam cudownych
pokarmów.

Wszystkie te spotkania u Wierci stawa³y siê œwiêtem ¿ycia.
I chocia¿ wiele ³ez p³ynê³o, to by³y to ³zy wybaczenia, ³zy o mo-
cy daj¹cej ¿yciodajne si³y. Ogród, w którym ka¿dego dnia ran-
kiem æwiczyliœmy, a wieczorami przy ognisku podsumowuj¹c
dzieñ zatracaliœmy siê w p³omieniach, dope³nia³ wszystko, co
siê dzia³o. Ka¿dy z tych treningów by³ dla mnie piêknym spo-
tkaniem i mo¿liwoœci¹ wspó³tworzenia z Tob¹ dzie³a. Dzie³a,
które rozkwita³o powoli w nas i przelewa³o siê.

SPEŁNIONE MARZENIE

Od pocz¹tku naszego spotkania opowiada³aœ mi o domu –
Twoim marzeniu, najskrytszym i najwa¿niejszym w Twym
¿yciu. Domu otwartym na ludzi i dla ludzi. Dom ten przewija³
siê i w rozmowach, i w miejscach, które odwiedzaliœmy. A¿,
kiedy postanowi³aœ zrezygnowaæ z pracy – pójœæ na rentê i za-
j¹æ siê sob¹ – powiedzia³aœ: czas na zrealizowanie marzeñ. Pa-
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miêtam dok³adnie, jak wieczorem rozmawialiœmy o tym domu,
jak zadzwoniliœmy do Miœka, by pojecha³ z nami i jak posta-
nowiliœmy go poszukaæ.

Ten dzieñ by³ magi¹ i sta³ siê dla mnie piêkn¹ inspiracj¹ do
dalszego ¿ycia.

Ranek nie zapowiada³ siê s³onecznie. Spomiêdzy chmur
nieœmia³o przeb³yskiwa³o s³onko. Misiek dotar³ do nas na œnia-
danko i razem zjedliœmy w namaszczeniu posi³ek, który przy-
gotowa³aœ. Spakowaliœmy prowiant na drogê i ruszyliœmy –
celem naszym by³a Jura Krakowsko-Czêstochowska i wioska
Antolka, o której opowiedzia³ nam pan Adaœ – cz³owiek, któ-
rego dane mi by³o poznaæ w trakcie pracy w zielarni. Przycho-
dzi³ kilka razy dziennie; za ka¿dym razem z dobrym s³owem
i tak, w systemie ratalnym, prowadziliœmy piêkn¹ rozmowê.
Któregoœ dnia opowiedzia³ mi w³aœnie o tym miejscu, o tej
wsi i tam postanowiliœmy rozpocz¹æ poszukiwanie domu.

Kiedy wyjechaliœmy ju¿ z Katowic, na Twojej twarzy poja-
wi³ siê piêkniej¹cy uœmiech. Indiañskie rytmy nios³y samo-
chód, a Misiek prowadzi³ go niczym rumaka. Wjechaliœmy
w koñcu w boczne drogi i tu zachwyt wyrasta³ coraz piêkniej
na naszych twarzach. Okolice powala³y swoim dziewictwem
i piêknem, odkrywa³y siê przed nami coraz to bardziej ocho-
czo zapraszaj¹c: zostañ tu. Dotarliœmy do wioski i odnaleŸli-
œmy so³tysa, który ze smutkiem powiedzia³ nam, ¿e nie ma ju¿
domów do kupienia w jego wsi. Postanowiliœmy jednak jeŸ-
dziæ i pytaæ w ka¿dej wsi, która nam siê spodoba. I tak od wio-
ski do wioski poznawaliœmy nowe miejsca, nowych ludzi i nowe
domy. Dzieñ mija³, a domu nie by³o. Kiedy zmêczenie chcia³o
odebraæ nam resztki si³, usiedliœmy pod wielkim dêbem i zje-
dliœmy posi³ek, a m³ody dziêcio³ stukota³ nam nad g³owami.
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Tam w³aœnie dogoni³y nas nasze pragnienia. Ruszyliœmy w dro-
gê, która mia³a nas zaprowadziæ z powrotem do Katowic, ale
za zakrêtem pojawi³a siê wioska ¿ywcem przeniesiona ze S³o-
wacji, wioska, która nas urzek³a. Zatrzymaliœmy siê na chwilê
szukaj¹c so³tysa, a ten pojawi³ siê dos³ownie w chwili i w tym
momencie, kiedy by³ nam potrzebny. Opowiedzia³ o kilku
pustych domach do kupienia w jego wiosce, ale kiedy pos³u-
cha³ nas chwilê, uœmiechn¹³ siê i powiedzia³: wiem, czego szu-
kacie. Wsiad³ z nami do auta i poprowadzi³ nas do domu.
Z ka¿d¹ sekund¹ zbli¿aj¹c siê poln¹ drog¹ narasta³a radoœæ,
a „gêsia skórka” wyrasta³a na ca³ym ciele. Kiedy stanêliœmy
pod domem, powiedzia³aœ: to on. I chodzi³aœ, jakbyœ mieszka-
³a tam od dawna. Piêkny, stary, ceglany, niszczej¹cy dom, obok
stodo³a i las za domem, i przed domem. Po prostu eden. Poje-
chaliœmy do w³aœcicieli tego domu, by dowiedzieæ siê, czy ze-
chc¹ go sprzedaæ i sta³o siê: procedura kupna rozpoczê³a siê.
Wracaliœmy do Katowic z myœl¹, ¿e marzenia s¹ do spe³nie-
nia. Cudownie by³o patrzeæ na Twoj¹ jaœniej¹ca twarz, na ra-
doœæ promieniuj¹c¹ z Ciebie.

Kiedy rozpoczêliœmy remont by³aœ ju¿ bardzo s³aba i czêsto
mówi³aœ, ¿e nie jesteœ w stanie mi pomóc. A jednak samo to, ¿e
by³aœ, by³o natchnieniem i dodawa³o si³. W grudniu mieliœmy
wzi¹æ œlub w naszym domu, a w drugie œwiêto mieliœmy œwiê-
towaæ swoje w³asne piêkne ¿ycie.

28 paŸdziernika mieliœmy zamieszkaæ w domu Twoich ma-
rzeñ. Zamieszka³aœ w nim trochê wczeœniej – sama. Kiedy za-
czê³aœ czuæ siê coraz s³abiej przyje¿d¿aliœmy pod dom z domu
Basi i Micha³a, gdzie zamieszkaliœmy na czas remontu. Siada-
³aœ na trawie i podziwia³aœ zmiany, i wszystko to, co zaczyna³o
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siê zmieniaæ. Któregoœ dnia powiedzia³aœ: moje marzenie siê
spe³ni³o. Tego samego wieczoru poprosi³aœ, bym zosta³ z Tob¹,
ale w nocy by³aœ coraz s³absza. Siedzia³em obok i modli³em
siê prosz¹c, by Ciê nie zabiera³. Nad ranem wezwaliœmy karet-
kê i pojechaliœmy razem do szpitala w Myszkowie na odbar-
czanie. Kiedy wynosiliœmy Ciê na noszach uœmiecha³aœ siê
nieœmia³o i powtarza³aœ: bêdzie dobrze Marcinku. Wierzy³em
Ci, choæ ogromnie siê ba³em. Tego samego dnia byliœmy ra-
zem w szpitalu, ogl¹daliœmy filmy, czyta³em Ci ksi¹¿kê, a Ty
uœmiecha³aœ siê do mnie mówi¹c: bêdzie dobrze. Poprosi³aœ,
bym poszuka³ ksiêdza i poprosi³ o namaszczenie dla chorych.
Przyszed³ i uœmiechaliœcie siê wzajemnie, a ja nie rozumia³em
tego uœmiechu wtedy tak jak powinienem – widzia³em kolejn¹
nadziejê na uzdrowienie. Wieczorem pojecha³em do koœcio³a.
Nasz nowy przyjaciel, proboszcz z naszej wsi, odprawia³ nabo-
¿eñstwo w Twojej intencji. Byliœmy tam wszyscy modl¹c siê
i prosz¹c o Twoje zdrowie, o pomoc. Pierwszy raz w moim
¿yciu klêcza³em obok mojego taty i widzia³em jak skrywa ³zy
– ja ci¹gle wierzy³em. Na noc dotar³em do szpitala i usiad³em
obok Ciebie. Ranek nas zasta³ pe³nych nadziei – od³¹czyli Ci
sondê i mog³aœ mówiæ. Na Twojej buŸce pojawi³ siê rumie-
niec. Spêdziliœmy kolejny piêkny dzieñ pomimo szpitalnych
realiów. Kiedy wieczorem powiedzia³aœ, bym jecha³ do domu
odpocz¹æ, poprosi³aœ jeszcze o œrodki nasenne. Przyszed³ le-
karz, powoli zasypia³aœ, a ja wpatrywa³em siê w Ciebie i szep-
ta³em Ci do ucha, ¿e kocham Ciê i uszanujê ka¿d¹ Twoj¹
decyzjê, ¿e bêdê z Tob¹ po wsze czasy. Usypia³aœ, a ja nie po-
trafi³em wyjœæ. Przebudzi³aœ siê na chwilê i powiedzia³aœ: idŸ,
jutro bêdziesz mia³ wiele spraw do za³atwienia. Faktycznie,
rano mia³em zap³aciæ robotnikom i zamówiæ kolejne materia-
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³y, i oczywiœcie wróciæ do Ciebie jak najszybciej. Pojecha³em
w koñcu sk³adaj¹c poca³unek na Twych ustach. Ranek nasta³
szybko, a ja spa³em jakbym by³ w Ciebie wtulony. Spokojny
i bezpieczny. Pojechaliœmy z moim tat¹ na budowê i kiedy
rozlicza³em siê z majstrem, zadzwoni³ telefon. Ze s³uchawki
us³ysza³em suche s³owa, w które nie by³em w stanie uwierzyæ.
Jechaliœmy do szpitala, a ojciec powtarza³: trzymaj siê. Trzy-
ma³em siê kurczowo myœli, ¿e to nie jest prawda. Dopiero
puste ³ó¿ko i ludzie, którzy zaczêli do mnie coœ mówiæ, jakieœ
tabletki, zastrzyk, sam nie wiem… tego dnia cz¹stka mnie
umar³a. Nie by³o Ciê. Musia³em za³atwiæ jakieœ papiery, bym
móg³ Ciê zobaczyæ. Pojecha³em w koñcu do kostnicy i tam
Ciê zasta³em. Le¿a³aœ z takim spokojem i delikatnie przy-
mkniêtym jednym oczkiem, a Twoje usta uœmiecha³y siê.

Kiedy ubiera³em Ciê w bieliznê i sukienkê rozmawia³em
z Tob¹ p³acz¹c, dziêkuj¹c za to, ¿e pojawi³aœ siê w moim ¿yciu.
Tak¹ pamiêtam Ciê, Becinko: z przymkniêtym oczkiem
i uœmiechniêtymi ustami. Dziêkujê za ka¿dy dzieñ, który dane
by³o mi z Tob¹ spêdziæ. Zamieszka³aœ w domu szybciej ni¿ to
by³o mo¿liwe, dla mnie za szybko.

Kiedy dziœ opowiadam sobie tê historiê s¹ we mnie ³zy, jest
wzruszenie, ale i pe³na akceptacja wszystkiego, co mnie spo-
tka³o. Pe³en zachwyt nad mi³oœci¹, któr¹ dosta³em. Ogromna
wdziêcznoœæ za ka¿d¹ chwilê spêdzon¹ razem.
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Dziękuję Ci za to, że byłaś
Za to, że jesteś

Dziękuje Ci za miłość Twą
Niczym nie skrępowaną

Tym razem spotkaliśmy się
Mimo pomylonych tylu ścieżek

Trafiliśmy na siebie
Z jakimś tam bagażem

Jakoś tam pokaleczeni przez życie
Jacyś tacy pokiereszowani

Trafiliśmy, choć wręcz było to niemożliwe
Ja dupskiem siedziałem na pniu

Pytając tego, co wie wszystko
Kiedy? i gdzieś Ty?

A on odpowiadał
Siedź cierpliwie
Ona przyjdzie

Przyszłaś do mnie
W rozpuszczonych włosach

I butach rozwiązanych
A uśmiech Twój promieniał ponad górami
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tym razem się spotkaliśmy
i wiele by o tym opowiadać

i choć był to ledwie rok wystarczył za sto lat
365 dni przepełnionych radością i miłością

tym razem udało się nam
świętować każdy dzień nie pozwalając na zmącenie

i choć tak wielu próbowało
byliśmy

szliśmy ramię w ramię

tym razem był to tylko rok
zachłanność ma chciała by wieki

tym razem jeden wspólny piękny rok
ciało przy ciele

teraz zostaje nam pójść dalej
dusza w duszę

i tęsknić będę do chwili, gdy Cię znów zobaczę
i pewnie łzę niejedną jeszcze uronię

tym razem piękny rok
rok, którego nie zmieniłbym już na nic

tym razem dostałem więcej niż mógłbym sobie wymarzyć
bo być kochanym tak bezwarunkowo to najpiękniejsza z łask

dziękuję Ci za nią

9 paŸdziernika 2006 r.






