
„Kto ma koronę, ten ma władzę” 

Zapiski z czasów epidemii 

 

Trywialne myśli, równie błahy przekaz tegoż markotnego chłopca, który coś tam szwargocze, 

nieco przelękniony, w innym języku, dość niewyraźnie, chyba po dekadencku 

- Eryk Słotwiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 marca, 2020 

Coś wisiało w powietrzu 

 

Przechadzając się ulicami tego zaplutego miasta, głośnym echem rozchodził się wokół 

marazm umysłowy ludzi, niejako zdezelowanych nieadekwatną, wręcz rażącą arogancją. 

Wydawać by się zatem mogło, dzień jak co dzień. Zgiełk na ulicach, zbyteczny hałas 

zbytecznych ludzi. Jednak dzisiaj wszyscy spieszyli się jeszcze bardziej niż dotychczas.  

Dziwne było to, że tak dużo osób miało ze sobą walizki – dziwne dlatego, że to dopiero 

środek tygodnia. Za dzień powrotu do domów uważa się raczej piątek. Kiedy dotarłem na 

uczelnię, powiedziano mi, że zajęcia odwołano na czas bliżej nieokreślony. Powodem miał 

być jakiś wirus, o którym trąbiono ponoć od jakiegoś już czasu. Chyba wypadałoby nieco 

bardziej interesować się tym, co dzieje się w świecie. Mam wrażenie, że gdybym startował w 

wyborach prezydenckich i w nich zwyciężył, to o tym fakcie dowiedziałbym się również jako 

jeden z ostatnich. Niemniej jednak ucieszyłem się. Nie z powodu powagi sytuacji, lecz 

dlatego, iż w końcu będę mógł wrócić do domu na trochę dłużej niż zwykle. Zanim to, 

musiałem dostać się na mieszkanie, by się spakować. Wsiadłem do autobusu miejskiego, lecz 

kierowca, jakby widząc pośpiech zniecierpliwionych, zdecydował, iż trasa, którą pokonuje się 

tym środkiem transportu w 15 minut, tym razem zajmie dwa razy dłużej. Dość kiepski 

moment na realizowanie tego typu fantazji, nawet jeśli przyświecały mu wartościowe cele. 

Niemniej jednak, dotarłem w końcu na miejsce. Na lubelskich Bronowicach również coś było 

inaczej. Nie sądziłem, że brak tych niekordialnych dżentelmenów na osiedlu będzie 

zwiastunem nadchodzącego paraliżu. W każdym razie, moja przeprawa na klatkę schodową 

była, choć raz, wolna od kąśliwych niedomówień ów cherlawych starszych panów. 

Pospiesznie i bez zbędnego namysłu zacząłem pakować się. Z tyłu głowy rozbrzmiewał mi 

bowiem dźwięk bijącego zegara, przypominający o tym, iż mam niewiele czasu, by zdążyć na 

autobus w kierunku dworca autobusowego, z którego odjeżdżał ostatni tego dnia autobus do 

miejscowości, w której już tak bardzo chciałbym być. Na mieszkaniu zostawiłem nie lada 

nieporządek. W kuchni na stole stał brudny, zakurzony nieco kubek, którego nie miałem 

czasu umyć przed wyjazdem, a widniał na nim napis, nieumiejętnie rozmazany, „wszystko 

będzie dobrze”. Nie upewniając się nawet, czy wziąłem niezbędne rzeczy, które być może 

będą mi potrzebne, wyjąłem z kieszeni klucze, trzasnąłem drzwiami, i chwilę potem byłem 

już po drugiej stronie… 

 

 



16 kwietnia, 2020 

Duszno mi, Panie 

 

Wyrazy ich twarzy za dużo zgorzkniałych liter kryły w sobie. Być może z tegoż właśnie 

powodu, odpowiednio ważne osoby państwa naszego zdecydowały, iż sąsiad sąsiadowi nie 

będzie mógł od tej pory życzyć ironicznego „wszystkiego dobrego”. A to dlatego, że jeszcze 

by mu się odbiło od tej czarnej osłonki zakrywającej usta, i być może na niego padłoby 

urokliwe życzeniowe nieszczęście. Niemniej, minął miesiąc mojego pobytu w domu. Dopiero 

cieszyłem się z faktu, iż będę mógł spędzić więcej czasu w otoczeniu, które traktuję jako azyl. 

Po ponad trzydziestu dniach, niemal w bezruchu, mój punkt widzenia nieco się odmienił, 

ponieważ kazano mi ten azyl kojarzyć z więzieniem, przez co zabrano resztki godności, 

niejako skuto niewidzialnymi kajdanami. W mojej głowie chaos, dysharmonia refleksji. 

Doszedłem bowiem do wniosku, pewnie dosyć smutnego, iż trzeba było epidemii, aby w 

końcu zacząć rozmawiać z co poniektórymi. Może dobrze się stało. Gdyby nie ta cała 

zawirusowana panika, być może nie znalazłbym czasu, by przypomnieć sobie o ludziach, 

którzy przecież nie są dla mnie bez znaczenia. To swoją drogą. Co mnie natomiast niepokoi i 

o czym mogę śmiało, lecz niewątpliwie niegodnie powiedzieć, to wnioski na temat zachowań 

pseudo-katolików. Dyspensa od uczestnictwa w coniedzielnych nabożeństwach okazała się 

nagrodą dla nader zmęczonych i nieulęknionych należycie przyjaciół Kościoła. Dopiero co 

obchodziliśmy wielkanocne święta, święta na pewno „wyjątkowe”. Ów określenie bez 

kontaktu z cudzysłowem byłoby jednak co najmniej niedorzeczne. Niemniej, zauważyłem 

(dodam, że nie było tu wcale potrzebne wnikliwe spojrzenie), iż ostatnimi czasy ludzie 

poszargali świętość na tyle, by móc niezaprzeczalnie uznać, że wydają się być oni raczej 

obrazą, aniżeli obrazem Boga. I niech odpowiednim podsumowaniem bieżących wydarzeń 

będzie rozmowa dwóch panów, którą zasłyszałem, przechadzając się pewną porą wieczorową, 

niejako nielegalnie, ulicami Horyńca-Zdroju. Brzmiała ona mniej więcej następująco: 

- Czy „5” to dużo? 

- To zależy od kontekstu. 

- Nie rozumiem. 

- Otóż, 5 złotych to niedużo, natomiast 5 dni bez katastrofy w 2020r. owszem. 

 

 

 

 



19 kwietnia, 2020 

Krakowski spleen 

 

 

„Ranek przychodzi w południe, bezwładnie mijają godziny”. Dziwne nastały dni. Niby 

obowiązki pozostały, bo bycie studentem, poza beztroskim życiem, zobowiązuje do, niekiedy 

przynajmniej, bardziej zintensyfikowanego wysiłku związanego z nauką, to jednak nie 

odczuwam żadnego napięcia, motywacji do tego, aby zająć się lekturą odpowiednich 

materiałów. Brak poruszyciela. Udaję, że się uczę, a tak naprawdę nie jestem w stanie 

przyswoić żadnej nowej, bądź przynajmniej, wartościowej wiedzy. Inaczej wyobrażałem 

sobie studia, wykłady, kolokwia. Jednak zdecydowałem, że skoro mam tego czasu nieco 

więcej, niż zazwyczaj miałem o tej porze roku, nauczę się języka migowego. Od niedawna 

przyświeca mi bowiem taka idea, iż chciałbym usłyszeć każdego, dowiedzieć się o tym, co 

czuje osoba, która na co dzień znajduje się w środowisku osób, które jej nie rozumie. 

Zapragnąłem tego. Niestety, na tych pragnieniach się zakończyło. Zewsząd głośne wołanie 

chałtury, które powstrzymuje mnie od robienia tego, co uważać zwykłem za pożyteczne i 

jakkolwiek sensowne. Nie potrafię. Nawet poezja nie pomaga. Nie jestem w stanie niczego 

przeczytać, a co dopiero cokolwiek napisać. Miała dzisiaj miejsce wichura, która nieco 

poszarpała dach pobliskiej stodoły, zrywając nieuprzejmie kilkanaście najsłabiej 

przystosowanych dachówek. Zacząłem zastanawiać się nad marnością materialistycznego 

spojrzenia, nad posiadaniem czegokolwiek, czego nie mogę nazwać wartością. Jesteśmy 

bezbronni wobec nadmiernie eksploatowanej siły żywiołów, a to znaczy, że wystarczy 

moment, aby stracić cały, bądź co najmniej znaczną, istotną część posiadanego dotychczas 

dobytku. Zatem spieszmy się kochać… No właśnie, a kiedy nie ma się kogo kochać?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 maja, 2020 

100 lat, 100 lat! 

 

I znów wsiadł do tego samego autobusu, na który niegdyś go odprowadzała, założył 

słuchawki, i w tłumie nieznajomych ludzi, tak jakby zupełnie na nich nie zważając, jakoby 

wokół nikogo nie było, myślał o niej.  

Przyznać muszę, niegroźnym, lecz jednocześnie powodującym niemały smutek, jest pisanie o 

osobie, która znienacka pojawiła się w twoim życiu, pozytywnie w nim namieszała, a później 

równie znienacka z niego zniknęła. Faktem jest również to, iż owa osoba nigdy się nie dowie, 

że właśnie powstała o niej ta krótka wzmianka. Żal jednak nie towarzyszy mi z tego powodu. 

Nie wiem do kogo mam pretensje, czy do siebie, iż nie byłem w stanie jej zatrzymać, czy 

może do niej, że uciekła bez pożegnania. Dzień, który dotąd kojarzył mi się z rokiem 1791, 

od tej pory nakierowywać mnie będzie na inne wydarzenie, jakie równolegle ma wtedy 

miejsce. Napisałem wiersz z okazji urodzin tej pani, który wyraża jedynie moją wobec niej 

sympatię i nie jest w żaden sposób przejawem jakiegokolwiek niezdrowo-rozsądkowego 

umysłu (a przynajmniej taką wyrażam nadzieję): 

A kiedy już zamieszkali 

W Lauterbrunnen 

Jak za młodu obiecywał 

Cytował jej Gałczyńskiego 

Rozmowę liryczną 

Gdy wieczorami 

Wpatrzeni w płaczącą 

Skalną ścianę 

Której źródło smutku 

Chowało się w chmurach 

Siedzieli przy drewnianej chacie 

Niewrażliwi na innych 

Znając harmonię 

Tak obcą pozostałym  

 

Być może, gdyby nie epidemia, wielu ludzi nie odkryłoby swoich talentów. Czas, który 

należycie został poświęcony na auto-refleksję, zaowocować może w przyszłości bogatymi 

zbiorami, które w nie jednym przypadku spowodują zmiany na lepsze. 



4 maja, 2020 

Policyjnych godzin schyłek 

 

Ulga. Koniec izolacji emerytów. Mimo jasno skonstruowanej wypowiedzi przekazanej do 

wiadomości publicznej, moi znajomi pospiesznie wykonują zakupy, by nie daj Boże, między 

godziną 10:00 a 12:00 ich obecność w markecie nie spotkała się z wizytacją porządkowego 

żandarma. Kierował nimi strach. Wiedzieli, że owo obostrzenie zostało zniesione, ale nie 

przyjmowali tego do wiadomości, i woleli, jakkolwiek to nie zabrzmi, w żaden sposób nie 

ryzykować. I w tym nic dziwnego nie ma. Niektórzy nadużywający władzy bowiem nie 

rozumieją, że poprzez ich wyraźne widzimisię i nieumiejętność stosowania 

niezobowiązujących materialnie pouczeń, poszczególni zwykli zjadacze chleba tracą bardzo 

znaczącą część swojego comiesięcznego dochodu. Widziałem dzisiaj dwie starsze, niebogato 

wyglądające panie, nieco przygłuche, które zapewne z uwagi na ten fakt, nie zachowały 

obowiązującego społecznego dystansu. Co dzieje się chwilę później? Podchodzi do nich 

młody pachołek, który powołując się na paragrafy, o których nie ma bladego pojęcia, 

proponuje obu mandaty przekraczające ich pieniężne możliwości. Jakby tego było mało, o tej 

społeczeństwu zagrażającej rozmowie policjantowi poinformowały trzy inne postronne osoby. 

System donosicielstwa i bezdusznych ludzi. Brak zrozumienia i przyjęcia perspektywy 

drugiego człowieka. Zastanawiające jest pytanie: w którym momencie w rozwoju 

poszczególnych osób nastąpił punkt kulminacyjny, który zwiastował regres? Ci nieco mniej 

kalecy umysłowo powinni być natomiast skłonni do reinterpretacji co niektórych sensów. 

Zamiast więc powiedzieć „człowiek człowiekowi wilkiem”, powinni oni raczej użyć 

sformułowania „wilk wilkowi człowiekiem”, co byłoby bardziej adekwatne w kontekście 

haniebnych ludzkich zachowań ostatnich czasów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 maja, 2020 

Déjà vu 

 

 

Jak co roku, tego dnia udajemy się wraz z grupką znajomych do jednego z rzeszowskich 

lokali, żeby choć na chwilę wyjść z grzęzawiska codzienności. Zawsze, z uwagi na tłumy 

ludzi, jakie przyciąga to miejsce, musieliśmy odpowiednio wcześniej zarezerwować stolik. 

Tym razem również tak uczyniliśmy. Jak się później okazało, niepotrzebnie. Kiedy 

przyszliśmy do lokalu, odnieśliśmy wrażenie, iż mimo otwartych drzwi, jest on zamknięty dla 

klientów. Echo przeraźliwej ciszy rozchodziło się bowiem po kątach. Gdzieniegdzie można 

było zauważyć pojedynczo siedzące, nieco nieśmiałe, osoby. Rynek również świecił 

pustkami. Piątkowy wieczór a miasto jakby pochłonięte głębokim snem. Podczas powrotu do 

domu, na trasie Jarosław - Horyniec-Zdrój nie minąłem ani jednego samochodu. Ani jednej 

ciężarówki, które z uwagi na zamkniętą granicę w Hrebenne, nie mogły dostać się do naszego 

kraju, a które przypomnę, przed wirusem tworzyły nieprzerwanie kilkunastogodzinną kolejkę 

oczekiwania na odprawę. Na drodze głucho i ciemno. Momentami, podczas samotnej jazdy 

przez podkarpackie leśne trasy, nawet nieodparcie niebezpiecznie. Horror samotności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 maja, 2020 

Rechot stadny 

 

Oto jest dzień, w którym zacząłem nieco bardziej interesować się sprawami politycznymi 

naszego kraju, choć można by raczej powiedzieć, że to polityka w końcu zainteresowała się 

mną. Oglądam wystąpienia sejmowe, rozmowy redaktorów z poszczególnymi posłami, i 

momentami nie wiem, czy tych ludzi obowiązuje jakaś powaga w związku z pełnionymi 

rolami, czy raczej, z tego samego powodu, są bezkarni a ich zachowanie nie powinno (czy 

nawet, nie może) budzić nieadekwatnych zastrzeżeń tych, którymi rządzą. Onomatopeiczne 

sieci słów wzajemnie się wykluczających. Bzdury, myślę sobie. Pewnie pomyliłem programy 

i włączyłem skecze kabaretowe, zamiast tego, czego pierwotnie chciałem. Nie 

weryfikowałem już jednak tej myśli, ale spróbowałem się z nią pogodzić. Żeby była jasność, 

nie uważam się za politycznego konesera ani w ogóle za jakąkolwiek osobę, która byłaby 

kompetentna wypowiadać się na te tematy, ponieważ inni z pewnością wiedzą lepiej, wiedzą 

co dla mnie dobre i im mam się powierzyć. Jednak wyciągania wniosków, subiektywnych 

rzecz jasna, nikt mi nie zabroni, a zwłaszcza ci, których teraz mam na myśli, a którzy i tak 

nigdy nie dowiedzą się, iż o nich mowa. Z uwagi na niebanalną skalę problemu pozwolę sobie 

jedynie odnieść wrażenie, bo być może subiektywne wnioski to zbyt mocny epitet. Odnoszę 

zatem wrażenie, iż gdyby zamilkły osoby, których pojęcie o polityce jest znikome, nagle 

wokół zrobiłoby się przeraźliwie cicho. W tym bowiem wypadku (chyba) zasadnym byłoby 

stwierdzenie, że mowa srebrem, ale milczenie, wiadomo… Niemniej jednak, zasięg mojej 

opinii, a raczej mojego wrażenia ( i mimo słownych powtórzeń, uparcie trzymać się będę tego 

bezbronnego, ale i niewinnego zarazem nazewnictwa), nie dotyczy wszystkich, których 

przemówień słuchałem. Zdarzały się bowiem jednostki, które z uwagi na niski poziom 

prezentowany przez partyjnych przeciwników, wyraźnie wyróżniały się intelektualnie i 

zainteresowały mnie. A zainteresowały dlatego, że mówiły konkretnie, lecz ładnie, 

bezpośrednio, lecz nie urażając ad personam. Niemniej, to igły w stogu siana i wypada się 

zastanowić, czy kiedy zaprzestaną rzucania pereł przed wieprze, to czy poczną strzelać. Może 

bowiem wyda im się to łatwiejsze? 

Za dużo nerwów i niepotrzebnych uniesień. Wyłączam polityczne, miejscami nawet 

reżimowe programy, i idę zająć się czymś pożytecznym. Być może będą towarzyszyć mi 

zakazane, ocenzurowane piosenki, ale tego jasno nie stwierdzę, bo jeszcze moje słowa spotka 

podobny los. 

 



29 maja, 2020 

Inaczej, gorzej czy lepiej 

 

Horyniec-Zdrój przyzwyczaił rodzimych mieszkańców do współ-obecności gości w 

lokalnych sanatoriach. Spacerując ulicami ów uzdrowiskowej miejscowości, niejednokrotnie 

można było doznać dziwnego stanu, zupełnie zbędnego, lecz zarazem nieodpartego, a 

mianowicie: „znam tę osobę, czy jednak nie?”, „przywitać się, czy może niepostrzeżenie 

przejść obok, omijając niełatwą wymianę spojrzeń?”. Od czasu jakiegoś nikt podobnych nie 

miewa myśli. Zastanawiać się można, czy ktoś za tymi poznawczymi dysonansami tęskni, czy 

jest to raczej kwestia wcześniej wspomnianego przyzwyczajenia. W każdym razie ulica 

Sanatoryjna przypomina Czarnobyl (rzecz jasna, nie wizualnie), jakby napromieniowana. Czy 

Horyniec-Zdrój to nadal Zdrój, czy już tylko Horyniec? Drugi człon nazwy jest zasadny w 

momencie, gdy ten pierwszy tętni życiem kuracjuszy. Teraz więc to jakby nieaktualne. 

Należy mieć zatem nadzieję, że ponadczasowość skutecznie odeprze ataki chwilowej 

niedyspozycji aktualności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 czerwca, 2020 

Dzień każdego Polaka (brak wydźwięku komplementowego) 

 

Czerwiec, być może ze względu na ukryte w nim słowo, staje się miesiącem kampanijnym. 

Nagle zainteresowano się ludźmi, o których samopoczucie nikt wcześniej nie pytał. 

Obietnice, beztrosko zawieszone w powietrzu, sprawiały wrażenie mydlanych baniek, które 

po osiągnięciu celu przez jego prowodyra pękają beznamiętnie w mgnieniu oka. Należy zatem 

mrugać niezwykle ostrożnie i z pewnością niezbyt często (a w ostateczności całkowicie 

pozbawić się posiadania powiek). No nic, niech obiecują. Tylko dlaczego te obietnice 

spotykają tak szerokie grono sympatyków?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 czerwca, 2020 

Masz objawy 

 

W każdym sklepie spożywczym, a przynajmniej w tych, które przestrzegają obowiązujących 

obostrzeń, znajduje się przy wejściu płyn dezynfekujący. Stanowi on niejako przeszkodę, 

którą należy pokonać, aby można było myśleć o beztroskim błądzeniu między sklepowymi 

regałami i sięganiu po produkty, których i tak nie potrzebujemy i nie kupimy, ale które mamy 

prawo dotykać. Od tych wszystkich płynów, od nader częstego mycia rąk, zacząłem miewać 

problemy z dłońmi, które niczym moje serce, poczęły przyjmować charakter szorstkich i 

niemiłych dla oczu. Wybrałem się zatem do pewnej znanej i należycie szanowanej 

przemyskiej dermatolożki. Na wejściu zmierzono mi temperaturę, która okazała się nazbyt 

wysoka. Musiałem więc poczekać stosowną ilość czasu, by słupek rtęci wrócił do 

wskazanych rozmiarów, a w międzyczasie zostałem zobowiązany do wypełnienia 

dokumentów na temat mojej styczności z ów niewidzialnym mordercą, przez którego to 

wszystko. Ponownie sprawdzono mi temperaturę i tym razem wszystko było już w porządku. 

Jednak krzywe spojrzenie pani recepcjonistki pozostało. Odbyłem szybką wizytę, na 

podstawie której niczego się nie dowiedziałem (Błąd! Dowiedziałem się. Dowiedziałem się, 

że muszę zapłacić sto złotych za te cenne rady.), i pospiesznie opuściłem ten upiorny 

budynek, który z pewnością nie przypominał prywatnej placówki medycznej, a byłbym raczej 

skłonny określić go czymś, co młodzież zwykła nazywać „escape room”, bowiem nie 

wiadomo czym cię w środku zaskoczą.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 czerwca, 2020 

Depresja 

 

Pierwszy dzień letniej sesji egzaminacyjnej. Po intensywnej pracy co niektórych 

wykładowców, którzy zainteresowali się studentami dopiero w momencie, kiedy należało 

przeprowadzić odpowiednie egzaminy, nadszedł czas na weryfikację nabytej w ostatnim 

czasie specjalistycznej wiedzy. Przede mną siedem tego typu konfrontacji. Przypomnę tylko, 

że sesja, podobnie jak cały ten nietuzinkowy semestr, odbywa się w formie zdalnej. Na 

szczęście mam niezawodny Internet, który podczas dotychczasowych kolokwiów, na 

poszczególnych nie rozłączył mi się więcej niż dziesięć razy. Rokowania są zatem jak 

najbardziej optymalne i jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o powodzenie w ów intelektualnych 

zmaganiach. Na pytanie skierowane wobec kompetentnej (a przynajmniej tak mi się 

wydawało z uwagi na szlacheckie tytuły profesorskie, jakie ta osoba posiada, i których ma 

więcej aniżeli imion i nazwisk łącznie) duszy, odnośnie kilku problemów związanych z 

sytuacją, w jakiej się znajduję, tzn., iż mogą wystąpić niezależne ode mnie kłopoty podczas 

egzaminów, uzyskałem odpowiedź, że to nie są sprawy, którymi zajmuje się uczelnia. Poza 

tym wykładowcy szli studentom na rękę. Mam tutaj na myśli sytuacje tego typu, że zmiany 

reguł odnośnie danych zaliczeń przekazywali nam już wieczorem, dnia poprzedzającego dane 

zaliczenie, a nie przed samym zaliczeniem. Za to bardzo dziękuję, bo wiem, że wcześniejsze 

poinformowanie o tego typu roszadach byłoby niemoralne i nie nauczyłoby nas odpowiedniej 

dyscypliny, jak i szacunku wobec autorytetów. O ironio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 czerwca, 2020  

Cynamonowy nastrój 

 

I tak zmagam się z zasłyszaną niegdyś opinią, iż jako osoba nie zasługuję, w najmniejszym 

nawet stopniu na to, by się mną zainteresować, lecz to co robię, zasługuje na uznanie. Gdyby 

tylko ktoś inny posługiwał się moimi słowami… 

Zgoła surrealistyczna nadzieja, że uniknę miana trędowatego i przestaną wytykać mnie 

palcami. Być może zostałem zarażony wirusem znacznie poważniejszym niż ten, przed 

którym wszyscy klękają, z uwagi na fakt posiadania przez niego wymyślnej korony. Jednak 

tak długo, jak nie będę w stanie go zidentyfikować, będę zmuszony pozostać na uboczu. 

Tymczasem, jak zwykle – w samotności, usiłuję nie płakać, myśląc o tym, co by było 

gdyby… 


