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[…] wiem, że życie jest 

najważniejszą wartością, że 

jest kruche i nie trwa 

wiecznie.  

Dlatego powinniśmy 

szanować je i w jak 

najlepszy sposób starać się 

je upiększać,  

tak aby cały świat stawał 

się lepszy. 

Mam na imię Joseph. Moje dzieciństwo to wojna i samotność, życie z 

dala od rodziców. Dziś jestem dojrzałym człowiekiem i mam rodzinę: ukochaną 

żonę Basię oraz czworo dzieci, które codziennie swym entuzjazmem 

przypominają mi wychowanków ojca Ponsa. Miło jest powspominać razem z 

bliskimi traumatyczne wydarzenia, które sami przeżyliśmy, zwłaszcza wtedy, 

gdy przypominamy sobie o nich razem z najlepszym przyjacielem, w moim 

przypadku, z Rudim. Jednak nie chcę o nich zapomnieć. To by znaczyło, że 

straciłem pamięć również o innych ważnych rzeczach: o początku przyjaźni z 

Rudim, która trwa do dziś, o ojcu Ponsie, o Psiakrew oraz o innych osobach i 

miejscach, a przecież nie chcę ich stracić. Zawsze będą one częścią mojego 

życia.  

Po tylu latach życia w strachu nareszcie nadszedł długo oczekiwany 

spokój. W czasie wojny bardzo się z Rudim do siebie zbliżyliśmy. Razem 

cieszyliśmy się, że to już koniec. Jesteśmy! Żyjemy! Nareszcie wolni! Rudi, tak 

jak ja, odnalazł swoją rodzinę. Ja miałem troszkę więcej szczęścia, bo Bóg           

z powrotem obdarzył mnie matką i ojcem. On ma już tylko swoją mamę. Jednak   

i tak jest szczęśliwy. Próbuje spędzać z nią jak najwięcej czasu, a ona jest mu za 

to naprawdę wdzięczna. Bardzo często razem grają na fortepianie. Na tyle 

często to robią i na tyle zapał Rudiego jest wielki, że tak naprawdę umie grać 

tak dobrze jak jego matka. Ich relacje bardzo się polepszyły. Spędzają dużo 

czasu razem, zawsze się wspierają, a matczyna miłość do syna nigdy nie zanika.  

Po opuszczeniu Żółtej Willi Rudi zaczął chodzić do szkoły. Dotrzymał 

słowa, mówiąc matce, że się poprawi. Zawsze jest przygotowany do lekcji, a 



wieczorami zawzięcie odrabia zadania domowe, aby nie sprawdzić przykrości 

mamie z powodu złej postawy. Teraz Rudi próbuje odkryć swoje powołanie. 

Zastanawia się nad zawodem nauczyciela. Okazuje się, że ma on w idealne 

relacje z mniejszymi od siebie dziećmi. W tajemnicy zdradził mi, że zostanie 

matematykiem, a ja nie dziwię się tej decyzji, bo Rudi najlepsze oceny ma 

właśnie z matematyki.  

Aby pomóc mamie, dorabia sobie w dobrze znanej miejscowej kawiarni. 

Dzięki tej pracy oraz nieskazitelnym stosunkom z ludźmi Rudi zna praktycznie 

wszystkie twarze osób mieszkających w okolicy. Ma teraz naprawdę dużo 

znajomych. Podczas spacerów co chwilę ktoś się z nim wita. Zaskakujący jest 

fakt, że w tak krótkim czasie poznał nowych ludzi i zawarł nowe znajomości, a w 

wielu przypadkach nawet przyjaźnie. Oprócz tego razem zgłaszamy się jako 

ochotnicy do pomocy w szkole lub bibliotece, a czasem nawet w szpitalu. Pracę 

ułatwia nam myśl, że wykonujemy ją razem, tym samym wciąż lepiej się 

poznając. Po wypełnianiu obowiązków zazwyczaj mamy czas dla siebie. 

Odwiedzamy wtedy rożne ciekawe miejsca. Rudi bardzo lubi chodzić to parku, 

gdzie wciąż jeszcze widać pozostałości po wojnie. Mówi, że dzięki temu łatwiej i 

wyraźniej widzi tamte wydarzenia. 

Według mnie, najmilej spędzany z Rudim czas jest wtedy, gdy razem 

jedziemy do Chemlay odwiedzić ojca Ponsa. Wtedy wspominamy i dziękujemy 

Bogu za wszystko, co dla nas zrobił. Zazwyczaj toczymy ze sobą bardzo 

ożywione rozmowy, jednak zdarzają się dni, kiedy tylko leżymy obok siebie i 

myślimy, co to za szczęście, że jesteśmy razem i co zrobilibyśmy, gdybyśmy się 

nie poznali. Na szczęście nie musimy się tym martwić, bo taka przyjaźń zostanie 

z nami na zawsze.   

 

Teraz siedzę wygodnie w moim fotelu i myślę o wszystkich przeżytych 

wydarzeniach, jednocześnie czuję strach i troskę, ale również radość i szczęście. 

Strach, ponieważ obawiam się, że może nadejść jakaś niemiła niespodzianka, 

niekorzystnie wpływająca na nasze bezpieczeństwo. Troskę - o wszystkich 

moich bliskich, których kocham całym sercem. Radość, ponieważ wiem, że oni 

wszyscy są przy mnie i wpierają mnie w każdej chwili mojego życia. Szczęście, 

bo żyję, mogę dzielić się miłością i dawać nadzieję całemu światu. Teraz, kiedy 



już tyle przeszedłem, mogę stwierdzić, że życie jest najważniejszą wartością, że 

jest kruche i nie trwa wiecznie. Dlatego powinniśmy szanować je i w jak 

najlepszy sposób starać się je upiększać, tak aby cały świat stawał się lepszy.  


