
Konkurs – „Młodzi XXI wieku o  żMłodzie y Ponarskiej 1942“

Droga do Ponar już niedaleka 

        my nie wrócimy, Matko, nie czekaj

                                                                                           (Fragment z wiersza B. „Droga do Ponar”)

Jesteśmy w Ponarach, przyszliśmy na apel,  wymieniamy głośno nazwiska i imiona
naszych  rówieśników,  którzy  tu  zginęli  i  stawiamy  znicz.  Pada  deszcz.  Jest  smutno  i  trochę
strasznie. Dokoła stoją koledzy z klasy. Odwracam się w stronę drogi, po której przyszliśmy. Nadal
pada  deszcz,  ale  obok  mnie  przechodzi  kobieta  z  dzieckiem  na  rękach,  dziecko  przytulone
popłakuje  
z cicha. Za kobietą ciągnie się kolumna ludzi licząca około 50 może 100 metrów. Zaczynam iść
razem z nimi. Wiem, że idziemy na pewną śmierć.

Dochodzimy  do  głębokiego  dołu  i  stajemy  dookoła  niego.  Byłam nad tym dołem z  kolegami.
Zaczęto rozstrzeliwać ludzi, każdych dziesięć sekund słychać głośne wystrzały i ludzie z szelestem
suchych liści ciężko padają do zimnych głębokich dołów .

Czekam na  swoją  kolej.  Przez  drzewa,  przez  las  widzę  jak  w  innych  miejscach  znajdują  się
następne  głębokie doły z  nieszczęśliwymi,  nagimi  ludźmi dookoła.  Poczułam,  że  ktoś  na  mnie
patrzy, ktoś znad tamtego dołu, to był mały, przestraszony, dwunastoletni chłopiec. Patrzył na mnie
wielkimi, zapłakanymi oczyma.

- Wszystko dobrze, nie płacz! -  wydusiłam z siebie, przez ten krzyk i modlenie się dookoła mnie.
Chłopiec nie mógł mnie usłyszeć, ale jakimś cudem przestał płakać i kiwnął smutno w odpowiedzi,
jakby usłyszał mój cichy głos.

Następny widok zabolał najbardziej, do chłopca podchodzi oprawca z karabinem i strzela mu w
głowę. Ostatni raz, gdy go widziałam, biedny młody chłopczyk z przestrzelonym, zakrwawionym
czołem padał tyłem na inne trupy.

Ścisnęło mi się serce,  upadłam na kolana i rozpłakałam się. Nieznajomy pan pomógł mi wstać,
wytarłam łzy i popatrzyłem w górę, zamknęłam oczy. Lekki deszczyk łagodnie zmywał ze mnie pot
i łzy, omywając całe ciało. Dookoła dołu zostało już nie tak dużo ludzi, może dwudziestu, piętnastu.

Cały  ten  czas  wspominałam  swoją  rodzinę,  kolegów,  przyjaciół,  tych,  co  zostali  jeszcze  
na Łukiszkach, tych w szkole, pomszczą mnie, tego dwunastoletniego chłopca. Znowu popłynęły
łzy. Nie chciałem umierać bezimiennie, wykrzyknąłem swoje imię i nazwisko.

Podszedł do mnie Niemiec :

- Ostatnie słowo? – powiedział z drwiną. Popatrzyłam do tyłu w dół, gdzie będę padać, potem 

na oprawcę. Uśmiechnęłam się i powiedziałam :

- Dzięki Bogu za dobrych ludzi spotkanych na drodze życiowej! O nas będą pamiętać, a was będą
przeklinać.



Pada wystrzał. Unoszę głowę i widzę przyjaciół z klasy. Pani mną potrząsa.

- Widziałam ich. Oni tu wszyscy. Musimy o nich pamiętać. O tych z AK, o tych ze ZWP, o tym
chłopcu, którego imienia pewnie nikt nie zapisał.
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