
Fragment „Noży” 

 

Wybrał się w drogę w nocy. Chciał dojść na miejsce jak najwcześniej i zrobić 

swemu przyjacielowi i jego rodzinie niespodziankę. Wiedział, że w okolicy jest 

niespokojnie, że Ukraińcy napadają na polskie osady. Jednak ludziom w mieście  

wydawało się, że to daleko od nich i słysząc o bestialstwach dokonywanych przez 

„oszalałą tłuszczę” – jak to określił jeden z uratowanych – nie dawali temu wiary. 

Sądzili, że ocalali przejaskrawiają sytuację, że taka zbrodnia jest niemożliwa.  

Na wszelki wypadek omijał główne trakty. Często zatrzymywał się i nasłuchiwał. 

Wiedział, że musiało wydarzyć się coś złego, gdyż w pewnym momencie 

dostrzegł na horyzoncie czerwoną plamę. Najpierw myślał, że to świt odgradza 

noc od dnia nieśmiałą jasnością, ale niebo miało zbyt intensywną barwę, z każdą 

minutą coraz głębszą, jakby ktoś malował czerwoną farbą granatową ścianę. 

Odruchowo zwolnił. „Powinienem iść szybciej. Jeśli tam się pali, to każde ręce 

są potrzebne do pomocy” – skarcił się w myślach. Przyśpieszył. Wiedział, że ma 

do przejścia jeszcze kawał drogi i na nic się nie zdadzą jego starania, a idąc 

szybciej, naraża się na niebezpieczeństwo, słabnie jego ostrożność. Ponownie 

zwolnił i nasłuchiwał, uważnie rozglądał się dookoła. Panowała niezmącona 

cisza, a łuna rozlewała się jak zakażenie, opanowując niebo i przykrywając 

malutkie główki gwiazd. Wreszcie pojawiła się nieśmiała plama świtu, czerwień 

trochę ustąpiła, by w końcu wycofać się w przestrachu. Najpierw zaśpiewały ptaki 

– życie dopominało się swoich praw. W końcu słońce zdominowało przestrzeń 

nieba i łuna znikła zupełnie. Nastał letni poranek.  

Najpierw zobaczył białe płatki puchu z porozrywanych pierzyn i poduszek  

unoszące się bezwładnie wraz z drobinami popiołu, jakby zostały zmieszane w 

jednym kotle i pospiesznie uwolnione. Przyszły chmury, zakrywając na chwilę 

słońce. Na drodze prowadzącej do wsi leżał pies z poderżniętym gardłem. Krew 

rozpłynęła się wokół jego głowy niczym nimb. Najgorsze myśli przychodzą 

najszybciej, ale człowiek broni się przed nimi, odsuwa je, ma nadzieję, że to 

tylko wyobrażenia karmione pierwotnymi lękami. Teraz, stojąc na wiejskiej 

drodze, wiedział, że złe myśli, które przed momentem krążyły mu po głowie, są 

rzeczywistością. Zaczął biec. Zewsząd wyłaniał się obraz spalonej wsi i 

porozrzucane szczątki ciał. Osaczały go, wykonując swoisty danse macabre. 


