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Polska, to dla mnie ojczyzna. Polska to dla mnie Wielkanoc, Boze Nardodzenie i specjalnie Wszystkich
Swietych. Wszystkie te dlugie podroze samochodem, kiedy jako dziecko musialam cicho siedziec na
tylnim siedzeniu samochodu, obserwujac zmieniajace sie krajobrazy za oknem. Wzgorza wylaniajace
sie z ciemnosci jak straszne wielkoludy, ktore nie spuszczaja nas z oka, powoli stajac sie coraz
mniejsze, plaskie az docieralismy do tej wielkiej, niekonczacej sie plaszczyzny wschodu.
Zawsze wyjezdzalismy noca bedac na granicy o wschodzie slonca, granica wsrod plozacych sie
pierwszych promieni swiatla. I zawsze mialam wrazenie ze wszstko co za mna jest ciemne i uciazliwe
i moge to odrzucic jak ciezka koldre z pierza i odetchnac, wakacje.
Przyjazd, najpierw do mojej chrzestnej matki mieszkajacej w Olesnie, w jej uroczym mieszkaniu, w
kamienicy gdzie zab czasu nadgryzl kazdy kat. Gdzie przez stare, grube, troche znieksztalcajace obraz
szyby, moglam ogladac miejscowych pijaczkow na skwerku w ich popoludniowej rundzie przed zabka.
W tym miejscu gdzie moje sny przenikniete byly dzwiekiem dzwonow z pobliskiego kosciola byl
pierwszy przystanek. Pozniej jechalismy dalej do dziadkow w Zbroslawicach. Dom ze starym tynkem
uspiony w wielkim ogrodzie, cisza – ostatni dom na malej uliczce, po lewej stronie wital nas zawsze
tak samo. Latem czekaly na nas w sloncu wisnie, sliwy i jablonie uginajace sie od dojrzalych owocow.
Wieczorami bylismy tak syci, ze padalismy do miekkich lozek sniac o niczym albo o bazantach
chodzacych paradnie w ogrodzie.
W Polsce nauczylam sie siedziec cicho, zamyslona, dotknieta czarem tego kraju , w ktorym czas dla
mnie sie zatrzymal. Polska jest we mnie, w tylu roznych formach - malowanie jaj na swieta skorkami
cebuli, karpie i kutja na Boze Narodzenie – kazde swieto otoczone swoja tradycja prowadzi mnie.
I mama, jak stoi w kuchni , rece w mace az do lokci w jakims ciescie, przygowowujac kolejne
nadchodzace swieto…
Ze wszystkich okazji jednak najchetniej wspominam Wszystkich Swietych. Juz jako dziecko pamietam
ten magiczny nastroj, poboznosc przepleciona smutkiem i miloscia, jakimi otacza sie zmarlych. Po
smierci dziadkow strojenie grobow, swieczki i lampki, ludzie wokol nas mowiacy szeptem, cmentarz
plonacy w ciemnosci – to sa zaczarowane momenty z mojego dziecinstwa, swietlisty ogrod miedzy
niebem a ziemia.
I chociaz pozniej jeszcze wiele razy odwiedzalam Polske i znam w miedzyczasie rozne czesci tego
kraju, za kazdym razem przyjazd do starego domu moich dziadkow jest prawdziwym powrotem do
domu. Otwarcie drzwi, wejscie do domu, zapach i cisza, nikogo juz tam nie ma.
Pomimo mojej nienajlepszej znajomosci jezyka czuje sie zwiazana z tym krajem. Jest tyle
niewypowiedzianych w zwiazku z tym rzeczy, tyle znakow, ktore i bez jezyka rozumiem i kocham
i ktore w sumie tworza obraz tego kim dzisiaj jestem. Jezeli przemyslec to dokladniej, to nie ma Polski
i mnie, Polska jest we mnie, jak cienka nic splatana z moim ja, codzienny towarzysz na dobre i mniej
dobre dni.
(Ten tekst został przetłumaczony przez moją matkę, Pani Danuta Küppers, z języka niemieckiego na
język polski.)

