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 „Trzeba je wreszcie naoliwić” – ileż razy w przeciągu już prawie roku ta myśl 

towarzyszyła mi przy otwieraniu i zamykaniu drzwi? W tym starym domu nie tylko one 

wydawały dźwięki. Podłogi, schody, meble, okna, okiennice…Skrzypiały, trzeszczały, 

stukały, tak jakby chciały opowiedzieć swoją ponad stuletnią historię. A może zachęcały mnie 

do napisania mojej powieści? Czyżby i również szkolny pulpit znaleziony wczoraj na strychu, 

zniesiony po stromych schodach przez Michała? Dzisiaj, tuż po przebudzeniu usiadłam przy 

nim i pogładziłam jego zniszczony, poplamiony blat. Otworzyłam go i wyjęłam ze schowka 

przygotowanego wczoraj laptopa, chociaż tak naprawdę wolałabym zanurzyć stalówkę w 

atramencie. Jestem z pokolenia, które jeszcze tak uczyło się pisać. Już miałam zamknąć 

pulpit, gdy zobaczyłam wyrytą jakimś ostrym narzędziem, pewnie gwoździem, datę – 1880.   

 „To jakiś znak, to niemożliwe” – jednym palcem, nieśmiało i jakby z obawą dotknęłam 

swojego odkrycia.  

 – Majeczko, dlaczego wstałaś tak o świcie. Szukałem cię po całym domu – Michał 

położył dłonie na moich ramionach. 

 – Zobacz, co znalazłam. To jest znak  – pokazałam mu cyfrę. 

 – Od Boga? – zaśmiał się. – Data jak data. Znaczy się, że biurko jest starsze niż 

sądziliśmy. I dlaczego od razu znak? – Ukląkł przy mnie, wziął moje ręce w swoje i spojrzał 

na mnie uśmiechniętymi oczami. Lubiłam w jego delikatnej, niemalże kobiecej twarzy każdy 

szczegół, ale najbardziej ten – stale uśmiechnięte, jasnobrązowe oczy. Łagodne, dobre – 

mogłabym mnożyć określenia, a jednak żadne z nich nie wydały mi się wystarczająco trafne. 

Nie spotkałam jeszcze w życiu kogoś tak pokojowo nastawionego do świata. W Michale nie 

było krzty gniewu, czy nawet zniecierpliwienia. Już przy pierwszym spotkaniu – to już rok 

temu, jak ten czas leci! – wiedziałam, że będzie idealnym partnerem na moje „stare lata”. 

Coraz częściej tak określałam mój wiek.  

 – Nie pamiętasz, co się stało dokładnie 100 lat później od tej daty? 

 –  Oczywiście, że tak. Ale co to ma do rzeczy? 



 – Wyobraź sobie, że dzisiaj wreszcie zacznę pisać moją powieść. O narodzinach 

polskiej Wielkiej Nadziei.  

 – Naprawdę? – z oczu Michała zniknął uśmiech.  

 – To były najpiękniejsze lata w polskiej historii. Nigdy takich nie było! Cały świat 

patrzył na nas z podziwem! Tymczasem nie powstał o tym okresie żaden epicki film, żadna 

powieść. Moja będzie pierwsza.  

 – Co ty wiesz o Solidarności?! Pewnie byłaś tylko takim małym opornikiem – nie tylko 

w słowach Michała wyczułam pogardę. Cała jego twarz ją wyrażała. Po raz pierwszy 

zobaczyłam ją taką – ściągnięte brwi, wykrzywione usta, zmrużone oczy wpatrzone we mnie 

tak przenikliwe, że aż wstrząsnął mną dreszcz. Mój partner wstał z kolan, szybkim krokiem 

wyszedł z pokoju i tak trzasnął drzwiami, że aż podskoczyłam na krześle.  

 „Co mu się stało?”– zszokowała mnie jego reakcja. Powinnam wybiec za nim, zacząć 

się dopytywać, „dlaczego”?, a jednak tego nie uczyniłam. Pewnym ruchem otworzyłam 

laptopa. Pusty plik dokumentu worda jak niezapisana kartka papieru kusił, a jednocześnie 

wywołał obawę. Tylko ode mnie zależało, co na nim się pojawi. Coś wartościowego czy 

bubel.  

 Przypomniała mi się ostatnia rozmowa z Aliną. 

  –  Nie myśl o tym, tylko zacznij pisać. Ja ci w tym pomogę. Jeszcze nikt nie stworzył 

powieści „o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz właśnie u siebie” – zanuciła słowa 

znanej piosenki. 

 „Pewnie byłaś tylko takim małym opornikiem!” –  słowa Michała nie mogły wylecieć 

mi z głowy. Może ma rację? Może za mało wiem o tamtym okresie, aby porywać się na 

powieść? A z drugiej strony te 10 milionów składały się  głównie  z „małych oporników” i 

bez nich nie byłoby Solidarności, Wałęsy, Nobla, wolności dla Polski.  

 Mijały godziny. Dochodziły do mnie odgłosy z kuchni. Jakiś talerz spadł na podłogę i 

pewnie się rozbił, bo usłyszałam „cholera jasna” – następna nowość w zachowaniu Michała. 

Mój partner wyładowywał swój zły humor również na garnkach, przestawiając je z łoskotem. 

A ja nadal jak zaczarowana tkwiłam przed białą „kartką” worda, na której widniał jedynie 

tytuł – „Oporniki”.  Zdawałam sobie sprawę, że jest dobry, że lepszego nie mogłabym 

wymyśleć, ale co dalej? W tych latach „pełnych nadziei” byłam rzeczywiście małym 

opornikiem, może zbyt małym, żeby porywać się na powieść, która w moim założeniu 



powinna pokazać światu, jak wielka była wtedy Polska i jacy wspaniali byli Polacy. „I gdzie 

to wszystko się podziało” – natychmiast odrzuciłam tę myśl. 

 „Oporniki zakończą się w 1989 roku. Nie będę zajmować się późniejszym okresem” – 

zdecydowałam. 

I znowu moje ręce zawisły nad klawiaturą, nie potrafiąc wykonać ani jednego ruchu. Nagle 

zadzwonił telefon.  

 – Alina? Jak dobrze, że dzwonisz.  

 – Majka, wszystko jest OK? – mój głos musiał zdradzać oznaki paniki.  

Opowiedziałam jej o zamiarze napisania powieści i o tym, że od kilku godzin tkwię nad pustą 

„kartką”, na której jedynie widnieje tytuł. Alina cierpliwie mnie wysłuchała, a gdy 

skończyłam mój wywód, zawiesiła głos na dłuższą chwilę, pewnie nad czymś się 

zastanawiając.  

 – Jesteś tam? – upewniłam się. 

 – Takiej powieści nie napiszesz w Kanadzie, nawet w tak pięknym miejscu jak Wyspa 

Księcia Edwarda. Powinnaś przyjechać do Polski i to co najmniej na kilka miesięcy. 

Opowiem ci dokładnie moją historię, którą już częściowo znasz, poznam cię z Ewą, moją 

przyjaciółką – przeżyła Radom’76, a potem gdański Sierpień’80. Umówię ci spotkania z 

„wielkimi opornikami” Solidarności, tej legalnej, a potem podziemnej. Może nawet z Wałęsą? 

Gdy wysłuchasz wszystkich opowieści i zanurzysz się w klimacie tamtych czasów, to wtedy 

łatwiej będzie ci napisać tę książkę. Inaczej czarno to widzę.  

 Alina jeszcze długo przedstawiała swoje plany, chcąc mnie zapewne przekonać, chociaż 

niepotrzebnie, bo decyzję wyjazdu podjęłam niemalże natychmiast. Widziałam tylko jedną 

przeszkodę. Był nią Michał.  

 

	


