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Ten pierwszy raz 

Trzecia w nocy. Ciemność, adrenalina, błyskające flesze, zamieszanie, mętlik w głowie, 

czegoś zapomniałem? Ktoś z obłędem w oczach pyta - gdzie depozyt?  

No nareszcie, odliczanie. Start. Husaria ruszyła, tłok, przepychanka, kijki zygają po oczach, 

proporce łopocą na wietrze.  

Serduszko? 167. Trzeba się wyciszyć. Wbiegamy do lasu, nadal 167. Pulsometr padł. Cóż, 

będę się kontrolował oddechem przez nos. Nie powinno być więcej iż 140. 

Peleton powoli rozciąga się w gwiaździstego drgającego węża. Sunie ciemnym lasem. Z 

bardzo wysoka wygląda to jak strumień lejącej się lawy. Brnie polanami i dolinami. Wokół 

ciemność i niebo 

Wodopój. Spocone ciała piją w ciszy, trochę posapują, parują. Na razie nic nie wiadomo, jak 

dzień się rozwinie? to dopiero 2 godzina.  

Zbiegamy w dół. Lasy, doliny, poskręcane buki. Zimne powietrze, które parę godzin temu 

chłonęło gwiazdy spłynęło w dół w doliny, ścinając mgły, szczypie w twarz. Ptaki się budzą – 

będzie świtać. Teraz życie jest życiem, nie myślą, teorią lub czymś równie nieistotnym. Na 

wschodzie już łuna 

Nadal lecimy w dół. Człowiek automatycznie się rozpędza. Asfalt i wieś. Coś jakoś tak 

niemrawo – ten zbieg był za długi i za szybki. O coś tam dają, ciepła herbata. OK. 

Podbiegamy pod Eliaszówkę. Góral przy drodze wszystkim mówi dzień dobry, odpowiadam 

pochwalony.  

Pierwszy kryzys. Przecież to dopiero 20 kilometr? Na szczęście jakiś gościu z Nowej Huty 

ratuje mi życie mówiąc, że najgorzej to do przepaku, później na Słowacji będzie luźniej. Jak 

tak to OK, damy radę. Ktoś inny mówi, że jest dokładnie odwrotnie. Od razu zresetowałem 

faceta. Rację ma ten pierwszy.  

Cóż, ciągniemy z mozołem, byle do Obidzy, później już z górki. Woda się skończyła, ale już 

niedługo 40-tka. Przed przełęczą mijam parę osób i do wodopoju. Ludzie, choć zmęczeni, to 

jakby się rozkręcili, rozmawiają, żartują. Zmieniam skarpetki. Napoje, kostka czekolady i 

bardzo przemyślana i zaplanowana bułka z serem. Biegnę z nią i podjadam. Potrzebuję pół 

godziny, żeby ją zmulić. 

Błoto, śnieg, wiatr, słońce. Lekkie otumanienie, gdzieś w głowie majaczy jakiś cel, jest 

dobrze. Byle tak 2-3 godziny pociągnąć i nie myśleć. Przyzwyczajenie robi swoje. Schowane 

gdzieś pociąga za sznurki i naciska guziczki 

Ten gościu rzeczywiście miał rację, już niedługo Słowacja. Coś tam się dzieje w mojej głowie, 

ale co? Kiedy? Nie pamiętam, lecę 

O! to już na pewno Słowacja. Przestrzeń, połoniny, wiatr, a z tyłu wspaniałe Tatry Bielskie. 

Nie ma co unosimy się. Z góry widać małe punkciki, mrówki poruszają się mozolnie, dążąc 

do celu. Zbyt pięknie by myśleć o zmęczeniu 



Zbiegamy do Rużbachów. Asfalt się topi, słońce praży, wody brak, ciało tężeje, zasysa się w 

sobie. Strasznie gorąco, chyba najgorszy odcinek. O! zbliża się wodopój. Piję wodę na 

odwodnienie, herbatę na chore gardło, colę na trawienie, no i zupę pomidorową na 

wzmocnienie. Kolejność nieważna. Mikstura zabójcza, ale o dziwo wchłania się 

Ruszamy dalej. Krzaki, ścieżki, gałęzie, ślady stóp na błocie. Czas umyka. Pozostał już tylko 

niemiecki ordnung: langsam, langsam, aber sicher 

Mgiełka zwątpienia, jakaś maź, a to żółte u góry wciąż grzeje. Kolega wolny strzelec (biegnie 

bez numeru) woła mnie na drugie piwo. Brniemy w błocie pod górę do ostatniego wodopoju 

popijając ambrozję. Ktoś kłamie w żywe oczy, że teraz to już będzie  tylko z górki. Merdając 

ogonami biegniemy dalej obijając się na zakrętach o drzewa… 

Czerwony klasztor. Przychodzi ukojenie – teraz to już choćby i na czworaka. Znowu 

doganiam kolegę – jak zwykle pije piwo i uśmiecha się jak faun. „Na luzie”– mówi. 

„Rozmawiamy, być może nawet o kobietach, on jest pijany jak świnia, ja jestem zmęczony 

jak świnia”. Wyprzedza nas z 10 osób, trudno 40 czy 50 miejsce – co za różnica? 

Co rusz uśmiechnięte anioły, chwalą, gratulują, podziwiają. Chyba tylko w Szczawnicy takie 

fruwają, nie pamiętam, żebym wcześniej je spotkał gdzie indziej. 

Widzę mostek. Nagle unoszę się i płynę do mety. Zmęczenie? Jakie zmęczenie? Euforia, 

radość, ogłupienie . Jaki ten świat jest piękny, przyjazny i błogi 

ciap ciap kalafiory do wody 

 

Pit 


