MAKI ZAKWITŁY W NOCY

Wróciliśmy z Lucerny późnym wieczorem. Powroty z odcinków nie
należały do przyjemności. Jechało się bez świateł po wąskich, wybitych
drogach ciężarówkami, które człowiek prawdopodobnie wymyślił po to,
by nie zapomnieć, że jest posiadaczem kiszek, mających szczególne
zdolności podchodzenia pod gardło, oraz posiadaczem nosa wdychającego bez przerwy biały pył z włoskiej szosy, wciskający się kłębami do
rozdygotanej ciężarówki.
Byłem piekielnie zmęczony, ale nie mogłem spać. Co chwila zbliżałem się do okna i patrzyłem na dalekie błyski artyleryjskiego ognia.
Momentami błyski następowały po sobie w tak krótkich odstępach czasu, że tworzyły na ogromnej połaci czarnego nieba jedno długie białe pasmo.
Tam jest Monte Cassino. Tam dzieje się coś, czego jeszcze w tej
chwili nie mogę objąć myślą. Wyczuwam tylko, że gdzieś pod białym
pasmem rozwarło się piekło. Tam oni biją się o klasztor...
Położyłem się na łóżku i zamknąłem oczy... Zapadłem w półsen... Po
głowie tłukły mi się słowa rozkazu generała Andersa:
Nadeszła chwila bitwy...
I nagle... Samo przyszło...
Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje, jak szczur.
Musicie... Musicie... Musicie...
Za kark wziąć i strącić go z chmur...
Pisałem gorączkowo, szybko... Jak gdybym chciał tymi paroma
zwrotkami dodać im sił i krwi, która wsiąkała w przerytą pociskami ziemię... Wydawało mi się, że idę razem z nimi... Że jedynym teraz celem
jest ten przeklęty szczyt...
KRESOWE STANICE

115

Runęli przez ogień straceńcy,
Niejeden z nich dostał i padł...
Jak ci z Samossiery szaleńcy,
Jak ci spod Rokitny sprzed lat...
Runęli impetem szalonym
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało-czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur...
Dziś, po latach, dopiero widzę, że
piosenka jakby przewidziała bieg wydarzeń... A jeżeli nie wyprzedziła bitwy, to
w każdym razie zbiegła się nią. Przeczucie? Zbieg okoliczności?... Magia chwili?...
Przeczytałem kilkakrotnie to, co napisałem. Zacząłem nawet nucić melodię, która nasunęła mi się przy czytaniu zwrotki... Po chwili jednak złożyłem zapisany arkusz papieru i wybiegłem na ulicę.
Pierwszego zbudziłem Schutza:
– Fredek, wstawaj...
– Zwariował. Jak Boga kocham zwariował. O trzeciej w nocy on robi
próbę.
Ale po chwili siedział już przy pianinie i studiował z uwagą tekst.
– Mogę ci dać temat do zwrotki. Wykorzystaj to. Zabrzdąkałem na
pianinie parę taktów jednym palcem. – Niezłe. Zobaczę.
Zostawiłem go i wyszedłem na ulicę. Campobasso było pogrążone
w śnie. Zbudziłem wszystkich kolegów. Nie obeszło się bez miłych epitetów w stosunku do mojej osoby, ale w rezultacie w ciągu dwudziestu
minut wszyscy zjawili się u Schutza. Ten miał już muzykę nakreśloną.
Naprędce podyktowałem tekst obecnym. Zaczęliśmy próbować.
Już na ulicy poleciłem Fabianowi, by na dużym arkuszu papieru napisał tuszem tekst refrenu, bo chciałem, by żołnierze śpiewali piosenkę
z nami...
Zasnąłem o wpół do piątej rano. Fabian o szóstej. Schutz tej nocy nie
spał w ogóle. Wygładzał muzykę. Zapalił się. Widocznie wyczuł, że
„Czerwone maki” staną się czymś więcej, niż zwykłą piosenką...
Feliks Konarski (Ref-Ren)
Wykorzystano fotografię Maki Andrzeja Sroki
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