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Już cię Kiedyś widziałam
◆

Wiktor Balak

– Zacząłem też tworzyć swego rodzaju brudnopis, trochę jest tam dziennika, trochę 
notatek, zwyczajnie to, o czym chciałbym napisać – opowiedziałem swojej psychiatrze, 
renomowanej wśród rozwodników, artystów i niedoszłych samobójców, pannie Izabeli.

– Zapewne przez pasję Luizy, nie sądziłam, że przeniesie się ona na ciebie – powie-
działa trochę znużenie, błądząc wzrokiem po gabinecie.

– Wydaje mi się, że jest to dla niej jakaś forma pomocy w kryzysie, stwierdziłem, że 
może i mnie dobrze by zrobiło przelewanie żali na tekst.

– Więc mówisz, że Luiza czuje się lepiej niż ostatnimi razy, gdy ją widziałam, tak? 
– spytała mnie, gdy sięgała po plik zadrukowanych kartek.

– Chyba tak, pewnie dzięki pisaniu przestała to robić, ale mam wrażenie, że coś 
przede mną ukrywa, nie kryję nadziei, że nic wielkiego.

– Piotrze, powinieneś z nią o tym pomówić, patrząc na to jak wspaniały masz wpływ 
na jej problemy, zdecydowanie ci ufa – skwitowała naszą cotygodniową wizytę, wy-
pisując mi kolejną dawkę niedziałających antydepresantów. 

Przestałem je brać jakoś trzy tygodnie temu, byłoby to nierozważne, gdyby nie fakt, 
że pół roku to wystarczający czas, żeby odczuwać minimalną choć zmianę inną niż 
częstsze zmęczenie, naturalne zresztą dla takich środków. Nie twierdzę, że to wina 
leków, a raczej tego, że narkotyki nie potrafią pozbawić mnie tych wszystkich wizji, 
tych urywków, tak różniących się od siebie scen.

Dzieją się one w chwilach, gdy nie skupiam się na niczym znaczącym, zwykle przed, 
w trakcie i po śnie, często też nudniejsze lekcje, albo, o zgrozo, dłużący się film, na który 
zgodziłem się przez urocze spojrzenie mi bliskiej, tworzą w moim umyśle coś na wzór 
marzenia sennego, w którym uczestniczę. Najgorsze jest chyba to, że nie przypomina 
to typowego koszmaru, a coś na wzór wspomnienia. Każdy dźwięk jest, jakby to ująć, 
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zanurzony w wodzie, oddalony, wytłumiony, a głosy stają się niezrozumiałymi szuma-
mi, z których jestem w stanie wyszczególnić jedynie losowe, pojedyncze słowa, a choć je 
rozumiem, tak najczęściej nie dają mi jakichkolwiek wartościowych informacji, zwykle 
to przedimki tak przecież powszechne w językach obcych, czy opisy rzeczywistości, 
którą już widzę. Jeżeli chodzi o wizualia, to, całe szczęście, wzrok w przebłyskach 
mi nie szwankuje, dzięki czemu wiem, że za każdym jednym razem goszczę w ciele 
tej samej dziewczyny o nazwisku Crawford, co wyczytałem z jej testu z fizyki. Imię 
natomiast napisała tak nieczytelnie, że nawet domysł był, lekko mówiąc, niemożliwy. 

Jeżeli chodzi o wiek i aparycję, owe nie są jednoznaczne, bo choć zawsze dziewczyna 
ukazuje się jako stosunkowo drobna, tak wizje prowadzą mnie chaotycznie, najwcze-
śniejsze z nich to jeszcze lata dziewięćdziesiąte, gdy niewielka, ubrana w sukienkę 
pełną żywych barw, przeglądała się w lustrze, a usłyszawszy kobiecy głos zbiegła po 
schodach wprost do garażu, do pięknego, ciemnego sedana. Nie poznałem marki, 
ale równie gustowne samochody epoki postzimnowojennej pływały w asfaltach 
widocznie brytyjskich lub imperialnych, zważając na ruch lewostronny. Natomiast 
najdalsze wspomnienia przekraczają pierwszy dzień roku dwa tysiące czwartego. To 
chyba jedna z najprzyjemniejszych myśli, najbardziej utkwił mi widok kilku ledwie 
przytomnych nastolatków, zapewne jej rówieśników, wśród dosyć stylowych oraz, na 
moje niedoświadczone oko, drogich mebli, dźwigających kilkanaście butelek alkoholi 
lżejszych, z których dopadały mnie zmieszane wonie piw, szampana, ale najmocniej 
było czuć czerwone wino rozlane na dywanie nieopodal mnie. Nad całym licznym 
zgromadzeniem czuwał biały baner, na którym widniało „Szczęśliwego roku 2004!”, 
oczywiście w języku Anglosasów. Pamiętam, że na lewe oko zachodziło mi różowe 
pasmo włosów, którego kolor kilkukrotnie widziałem w innych przebłyskach, tym 
razem na całości jej głowy, ale nigdy przed upojnym sylwestrem. W tych też momen-
tach usłyszałem kilka minimalnie ciekawych informacji. 

Byłem na koncercie czegoś na pograniczu rocka i metalu, ale patrząc na ubiór widow-
ni sugerowałbym drugi gatunek. W każdym razie tańczyłem z jedną imprezowiczką, 
ubraną w ćwiekowaną kurtkę, poharatane, czarne spodnie, obwieszoną biżuterią wręcz 
stereotypową dla fanów przesterów i niszczenia strun głosowych. Podczas jednego 
fragmentu solowego straciłem z oczu tamto dziewczę, a gdy obejrzałem się za siebie 
krzyknąłem jej imieniem, Abigail. 

Innym razem byliśmy w pokoju Crawford, gdzie przeszukiwałyśmy wspólnie sporą 
szafę, z której to Abigail wyciągnęła czarne, masywne glany, tożsamej barwy jeansy 
oraz starą, startą, czerwoną koszulę tweedową. Nastolatka przebrała się w nie, a gdy 
zapięła guziki o rząd za wysoko, nazwałem ją „moim głupiutkim…”, co urwał mi 
budzik, wyciągając mnie ze snu. 
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Wśród tej osobliwej relacji chyba najważniejszym wspomnieniem była jakaś wy-
cieczka, spacer w odmętach uroczego lasku liściastego. Kierowaliśmy się ku samotnej 
ławce otoczonej wrzoścem i bzem, wśród których wyrastało spore drzewo, bodajże był 
to klon. Usiąwszy zacząłem coś mówić do Abigail, a gdy owa ujęła dłoń dziewczęcą, jej 
usta spotkały się z ustami ukochanej. Było to dzień po tym, gdy porzuciłem recepty 
Izabeli, a wraz z końcem zażywania leków ustąpiły mi obrazy czyjegoś istnienia, prócz 
jednego, bardzo krótkiego przebłysku. 

Leżałem skulony w ciemnym pomieszczeniu, oświetlonym oszczędnie krwisto-
czerwonym światłem. Przede mną stała postać, która wymierzyła mi jedno kopnięcie 
w okolice żołądka. Czasami sen trwał na tyle długo, bym otrzymał jeszcze jeden cios, 
tym razem w piszczel, czasami urywał się przed jakimkolwiek atakiem, ale zawsze 
był równie zatrważający.

Wracając do polskiej teraźniejszości, miałem do prowadzenia swój żywot, innymi 
słowy udać się do Luizy, tak jak po każdej cotygodniowej wizycie w gabinecie. Z chwilą 
wyjścia na ulicę Kosynierów poczułem smolistą i drażniącą woń parszywych papie-
rosów zza wschodniej granicy. Obdrapany blok przede mną ironicznie patrzył się na 
okazałą kamieniczkę najbogatszej psychiatry w tym województwie. Zza jednego uchy-
lonego okna wybrzmiewało polskie disco i szlagiery imprez z muzyką elektroniczną, 
zapewne i swąd taniego tytoniu wydobywał się z tamtego mieszkania. Odchodząc na 
przystanek usłyszałem kilka obelg rzuconych w stronę jakiegoś Mateusza, który miał 
źle pomalować sufit, mogłem się spodziewać, że w tamtym mieszkaniu trwały prace 
remontowe. Autobus linii osiemdziesiąt osiem wyłonił się zza rogu, gdy doszedłem 
do powyższego wniosku, więc zacząłem rozplątywać swoje słuchawki. Wsiąwszy do 
pojazdu, w którym jak zawsze nie było miejsc siedzących, oparłem się na podparciu 
dla wózków inwalidzkich i lekko zmęczony włączyłem jakiś spokojny utwór i powoli 
znużenie dopadało mnie, aż wróciłem do ciemnicy. 

Znowu leżałem praktycznie martwy, jakby wszystkie przypisane mi leki nagle za-
częły działać. Mężczyzna zbliżył się do mnie o krok, cofnął swoją nogę, już widziałem 
cukierkowy włos odbity w wypolerowanych lakierkach, ale nic mi się nie stało. Obu-
dziłem się tuż przed kopnięciem, ale to i tak było za późno, bo przegapiłem przystanek, 
z którego miałem najbliżej. Teraz musiałem wysiąść koło baru mlecznego i chwilę 
się przejść. Nawet jeżeli niedługa to podróż, to niesmak pozostał. Przejście wzdłuż 
Ulicy Kupieckiej było okropne, chodniki remontowane świeżo po stanie wojennym, 
skowyt psów przekrzykujących się między sobą, jedyną przyjemną do zobaczenia 
rzeczą była quasi wojna graficiarska, w której na jedną swastykę przypadały trzy strzały, 
a wraz z pochwałą totalitaryzmów ktoś inny napisał dość przyjemny tekst, mianowicie 

„Uśmiechnij się!”. Nawet przyznam, że autor był w stanie mnie przekonać. Z każdym 
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jednym rysunkiem zbliżałem się do skrzyżowania z ulicą Strzelecką, od którego już 
kilka domów dzieliło mnie z moją lubą. Finalnie zza drzew wyłonił się pomalowany na 
pastelowe barwy blok mieszkalny, jeszcze z czasów komitetu centralnego. Wstukując 
kod do domofonu wyczułem lekką woń kalafiorów, która rozkwitła wraz z wejściem 
na klatkę schodową. 

Choć pierwsze dwa piętra były jedynie przedłużeniem spaceru, wdrapanie się na 
ostatnie z nich sprawiło mi lekki trud, ale z chwilą pokonania ostatniego stopnia, moja 
ukochana otworzyła mi drzwi, w których stanęła z pięknym i serdecznym uśmiechem, 
za który wspiąłbym się na takich klatek tysiące. Gdy przekroczyłem próg mieszkania, 
jej ojciec przywitał mnie wraz z zapytaniem, czy mam ochotę czegoś się napić. Kwa-
drans rozmawialiśmy w kuchni i tak jak zawsze sparzyłem się w język gorącą jeszcze 
kawą, byle tylko udać się prędko w odosobnienie z moją ukochaną. Dostaliśmy te dwie 
godziny prywatności, w których, jak zawsze zresztą, oglądaliśmy jakieś dzieło filmowe. 
Tym razem wybór należał do Luizy, więc me zmysły musiały się zadowolić biciem jej 
serca, niżeli jankeskim musicalem. I choć przyznam, że początkowo wydawał mi się 
interesujący, tak wraz z postępem fabuły rozwijało się we mnie zmęczenie, co zresztą 
nie obyło się bez lekko kąśliwej uwagi:

– Nie masz chyba zamiaru zasnąć, jak za każdym razem, gdy to ja wybieram nam film.
Oczywiście znużenie dopadło mnie nadzwyczaj szybko, chociaż starałem się znaleźć 

na ekranie cokolwiek minimalnie interesującego. Cały świat chciał, bym w końcu 
wpadł w morfeuszowskie objęcia oparty o ramię mi bliskiej, tak przecież przez to 
zirytowanej. Nie jestem pewien kiedy dokładnie zasnąłem, ale ujrzałem coś znacz-
nie ciekawszego; Australię, Brytanię, czy gdzie żyła tamta dwójka kochanek. A tym 
razem byłem w miejscu wspomnianym i doświadczonym wcześniej, czyli w ciemni, 
tym niepokojącym, czerwono oświetlonym pokoju.

Pomieszczenie wypełniały stoły oraz sznurki, na których porozwieszane były 
zdjęcia, ale przez nikłe oświetlenie nie byłem w stanie się dopatrzeć w nich czegokol-
wiek. Ogromnie bolał mnie brzuch i piszczel u lewej nogi, co wskazywało na to, że 
wspomnienie dzieje się po kilkusekundowym śnie, w którym dostałem parę kopnięć, 
leżąc w tym samym miejscu, w którym teraz byłem przytwierdzony srebrną taśmą 
do krzesła. Siedziałem tam kilka minut obserwując jakiegoś mężczyznę zajmującego 
się fotografiami, prawdopodobnie je wywoływał, a co jakiś czas zerkał na mnie, gdy 
krzyczałem coś w jego stronę. Kilka razy to przechodziłem, lecz zawsze na tym koń-
czył się ten dosyć niepokojący obraz, ale teraz fotograf po wyczerpującym monologu 
wyjął z szafki obok mnie kilkunastomililitrową fiolkę z przezroczystą cieczą. Po chwili 
powolnego, można by rzec mozolnego grzebania w innej szufladzie znalazł strzykaw-
kę, którą wypełnił przy akompaniamencie jakiegoś niezrozumiałego, lecz na pewno 
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żywiołowego dialogu z Crawford. Próbowałem się wyrwać, ale nim jakakolwiek koń-
czyna dostałaby choć trochę swobody otrzymałem cios sierpowy w twarz, a obolałym 
uchem usłyszałem urwane w połowie: „Nikt nie będzie pamiętał…”

Zbudziłem się czując ciepłą dłoń Luizy na swoim policzku i jej palce wędrujące 
między moimi włosami, najwidoczniej gładziła mnie, kiedy spałem na jej kolanach.

– Hej, co się stało, zły sen? – spytała tak miło, tak wręcz opiekuńczo i delikatnie. – 
Majaczyłeś, wierzgałeś nogami, wszystko w porządku?

Poczułem, że jestem winny wyjawić jej te strzępki wiedzy o moich wizjach, o tym, 
że jestem wtedy w innym ciele, którym nie mogę poruszać, o tym, kiedy właściwie 
się znajduję, o tym, że jestem gdzieś uwięziony i o tym, że Crawford ma kochankę 
imieniem Abigail. I gdy wspomniałem o niej, moja ukochana uświadomiła mi:

– Kochanie, ja to wszystko widziałam. Z oczu Abigail.





pierścień przeznaczenia
◆

Wiktoria Białek

Ta szkoła nas chyba nienawidzi, kto może być tak bezduszny i dać zastępstwo z panem 
od historii. Zawsze lubiłem historię, ale od tego roku zmienili nam nauczyciela. 

Z cudownej, spokojnej pani Kim na pana Min Hyunjina, młodego nauczyciela, który 
zachowuje się jakby nigdy nie był uczniem i wymaga strasznie dużo, od niego czuć, że ten 
przedmiot jest najważniejszy więc się ze mną nie kłóćcie i zacznijcie się uczyć. Rozumiem, 
że historia jest ważna, ale dać nam dwie godziny zastępstwa i jedną lekcję w planie i to 
wszystko z panem Min’em, przecież ja nie wytrzymam. Jeżeli dzisiaj znowu mnie spyta 
z historii Francji, HISTORII EUROPY. Bla, bla, bla tak, tak wiem musimy się uczyć też 
historii świata, ale dlaczego musi mnie zawsze o nią pytać. Jestem Koreańczykiem więc 
to chyba nic dziwnego jak z historią świata, aż tak sobie nie radzę, jak z historią mojego 
kraju. Najwidoczniej pan Min tego nie rozumie, mam nadzieje, że ten dział się w końcu 
skończy i wybierze sobie nową ofiarę do odpowiedzi. Dobra koniec narzekania, trzeba 
się zebrać z łóżka, żeby się nie spóźnić, bo lekcja historii będzie wtedy małym zmartwie-
niem. Szybko się ubrałem i zbiegłem na dół, gdzie czekała na mnie mama ze śniadaniem.

– Cześć mamuś, dziękuję za śniadanie. – Zacząłem szybko jeść.
– Cześć synku, spokojnie, bo się udławisz. Zawiozę cię dzisiaj więc jedz spokojnie. 

Jak zjesz to idź do auta, ja jeszcze idę po rzeczy. – Odpowiedziała mi mama i zaraz 
zniknęła za drzwiami zdążyłem jej tylko krzyknąć:

– Dziękuję mamuś, jesteś kochana. – Z powrotem wziąłem się do jedzenia.

* * *

Widziałem jak pod szkołą czekał na mnie mój przyjaciel Mingi. Po pożegnaniu się 
z mamą od razu pobiegłem do przyjaciela, żeby wyżalić się mu jak bardzo nie chcę 
historii i znowu zacząć mu mówić, że pan Min się na mnie uwziął.



14

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

– Hej Mingi, czy ty słyszałeś o tym okropieństwie. Ta szkołą nas nienawidzi, chce 
abyśmy psychicznie nie wytrzymali, kto normalny daje nam zastępstwo NA PIERWSZEJ 
lekcji i to jeszcze historie z panem Hyunjin’em. – Powiedziałem szybko na jednym wdechu.

– Spokojnie, powoli. Hej Jeongin, tak poza tym i tak wiem, że mamy zastępstwo 
i szkoła nas nie nienawidzi, tylko chce nas przygotować do matury dla tego mamy 
dodatkową historię, z której każdy musi napisać egzamin dojrzałości. Mam do ciebie 
jeszcze jedno pytanie, może trochę głupie, ale jak ty, który jeszcze niecały rok temu 
gadałeś mi tyle o panu Min’ie jaki to on jest piękny, jaki idealny, jak ty byś chciał mieć 
z nim lekcje i ciągle móc na niego patrzeć, jak ty się cieszyłeś na początku roku, że to 
z nim mamy teraz lekcje. Gdzie się podział mój wnerwiający przyjaciel, który widząc 
pana od historii prawie mi mdlał i opowiadał jak by to z nim… – Przerwałem mu szybko.

– Stop, skończ swój monolog wiem już o co ci chodzi i nie musiałeś mówić tego 
wszystkiego. Nadal uważam, że jest mega przystojny, tylko teraz nie uważam, że jest 
taki idealny, bo tak jak traktuje mnie na historii… – Tym razem to on mi przerwał

– Wiem, nie musisz mi tego powtarzać uwziął się na ciebie. Biedaczku ty mój teraz 
zbieraj to dupsko, bo zaraz rozpocznie się lekcja i będziesz mi znowu marudził, że 
Hyunjin nie zwraca na ciebie uwagi, tylko zwraca ci uwagę, że się spóźniłeś, a ja ciebie 
pocieszać nie mam zamiaru.

Weszliśmy razem do klasy i od razu zajęliśmy nasze miejsce w ostatniej ławce, od 
razu po tym usłyszeliśmy dzwonek na lekcje, a ja tylko wyczekiwałem najgorszego.

– Dzień dobry moi drodzy, mam nadzieję, że cieszycie się tak samo jak ja, że mamy 
dzisiaj jeszcze dwie dodatkowe historie. – Powiedział to tak szczęśliwie jakby na 
prawdę cieszyło go nasze nieszczęście – No dobrze moi drodzy, przez to, że mam 
dzisiaj bardzo dobry humor i nie chcę, żeby ktoś mi go zepsuł. – Popatrzył mi teraz 
prosto w oczy. – To dzisiaj nie będę pytać waszego kolegi, tylko wszyscy sobie napi-
szecie kartkówkę. Specjalnie dla was żebyście nawet nie myśleli o ściąganiu zrobiłem 
trzy grupy i nawet wydrukowałem wiec nikomu nie pomyli się w której grupie jest. 
Jeongin, czy mógłbym ciebie poprosić abyś pomógł mi rozdać karteczki. – od razu 
się podniosłem i podbiegłem do nauczyciela.

– Oczywiście proszę pana. – odpowiedziałem grzecznie i w momencie, w którym 
odbierałem od niego karteczki nasze dłonie się delikatnie zetknęły, a ja zrobiłem się 
cały czerwony.

– Wszystko w porządku Jeongin, tak się zestresowałeś kartkówką, że jesteś czer-
woniutki jak pomidor?

– Wszystko okej, to jak mam rozdać? – wolałem szybko skończyć temat i na pewno 
nie tłumaczyć mu, że to przez jego dotyk, przecież nie mogę zrobić z siebie pośmie-
wiska przed klasą.
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– Ty rozdaj karteczki pierwszemu i czwartemu rzędowi ja rozdam resztę.
Szybko to zrobiłem i usiadłem na miejsce, jak pan Hyunjin skończył to powiedział 

jeszcze, że mamy piętnaście minut, więc od razu zabrałem się za pisanie. 

* * *

Dobrze, że wczoraj się trochę pouczyłem z obawą, że będę dzisiaj pytany to coś 
naskrobałem na kartce.

– Dobra dzieciaki. Mamy dzisiaj trochę czasu. Będziecie oglądać film, który trwa 
dwadzieścia minut, będzie o Napoleonie Bonaparte i pokaże wam moją zdobycz. Jest 
to pierścień, który mój wiele razy pradziadek przywiózł z Francji i jest przekazywany 
z pokolenia na pokolenie. Tak jak opowiadał mi tata ma on podobno historię, że jest 
magiczny, ponieważ mój praaadziadek zdobył go od bardzo tajemniczej kobiety, która 
zajmowała się wróżbiarstwem. Obejrzyjcie go sobie teraz, a ja znajdę ten film.

Minął już jakiś czas, panu się udało włączyć nudny film o Napoleonie, a ten wiel-
ce magiczny pierścień nadal do mnie nie dotarł, nie żebym wierzył w to, że jest on 
magiczny, ale jest to rzecz pana Min’a, która wydaje się dla niego ważna, zatem chcę 
go w końcu obejrzeć.

– Co ty się tak rozglądasz po klasie, chcesz znowu dostać opierdziel za to, że nie 
skupiasz się na lekcji. – zapytał mnie Mingi

– Chcę w końcu mieć ten pierścień. – Powiedziałem sfrustrowany.
– Zaraz nam go podadzą, poczekaj trochę.
Tak jak powiedział Mingi za chwilę koledzy podali nam pierścień, dałem pierw 

przyjacielowi zobaczyć, żebym to ja mógł go założyć i trzymać do końca lekcji.
Mingi’ego tak nie interesował pierścień więc praktycznie od razu mi go dał, a ja 

szczęśliwy jak dziecko założyłem go na palec i zacząłem sobie wyobrażać, że to pan 
Hyunjin mi go podarował.

* * *

Jakbym chciał, aby ta lekcja się skończyła i w tym momencie zadzwonił dzwonek.
– Jestem trochę spragniony idziemy po wodę? – Zapytał mnie kumpel.
– Nie chcę mi się iść po wodę, chciał bym aby pojawiła się w mojej butelce. 
– Przecież masz wodę, o czym ty mówisz. – Od razu spojrzałem w kierunku mojej 

wody i miał rację butelka była pełna.
– Ale jak to się stało, przecież jeszcze pięć sekund temu była pusta.
– Co ty bawisz się w czarodzieja? Nie ze mną te numery, nie dam się nabrać na 

twoje gadanie.
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– No ale jak ja cię nie okłamuję, naprawdę przed chwilą była pusta. 
– No to udowodnij mi to, zrób, żeby moja też była pełna. Co nie potrafisz?
– Przecież ja nie wiem, jak to zrobiłem, wtedy powiedziałem tylko, że chcę, aby 

moja butelka była pełna i była. Co mam zrobić, mam powiedzieć, że chcę, aby butelka 
Mingi’ego była pełna. – w tym momencie butelka znikąd się napełniła.

– Co? Ale jak to możliwe, spróbujmy zrobić coś jeszcze, na przykład… Hmmm… 
zapewne nie zrobiłeś matematyki, powiedz, że chcesz, aby była zrobiona.

– Okej, spróbujmy. Chcę, aby w moim zeszycie od matematyki, było zrobione po-
prawnie zadanie domowe.

– Szybko, sprawdzaj na co czekasz. – Od razu wyjąłem zeszyt i sprawdziłem i było 
zadanie. – Teraz wierzę, ty nigdy nie zrobiłbyś zadania z matematyki i do tego wszyst-
kiego poprawnie. Ha ha ha. Tylko jak to się dzieje, dlaczego ty masz magiczne moce?

– Może to przez ten pierścień, nadal go nie zdjąłem, a pan Min coś mówił, że jest 
magiczny. Może coś jeszcze z nim porobimy?

– No tylko co ty chcesz z nim zrobić. – Zacząłem się zastanawiać co bym mógł teraz 
z nim zrobić, trochę główkowałem, ale w końcu wymyśliłem plan idealny, do czego 
ten pierścień mógł mi się przydać.

– Mingi wiem co zrobię. – Popatrzyłem mu prosto w oczy i złapałem za ramiona. – 
użyję tego pierścienia, aby pan Hyunjin się we mnie zakochał tak samo jak ja w nim. 
W końcu moje marzenia się spełnią i zrobię, aby dla mnie był najwspanialszy i najmilszy 
i żeby na pewno nigdy mnie już nie pytał… – W tym momencie moje rozmarzenie 
przerwał mi Mingi.

– Nie przesadzasz troszkę, rozumiem tą część z milszy i żeby cię nie pytał, ale żeby 
się w tobie zakochał? Jak ty to sobie wyobrażasz, że teraz co zostaniecie parą, będziecie 
chodzić za rączki, będzie ci kupował czekoladki i może będziecie się jeszcze chować 
po kątach, ponieważ ON NADAL JEST TWOIM NAUCZYCIELEM! 

– Nie krzycz tak, na razie zrobię, żeby się we mnie zakochał a pod koniec lekcji po-
dejdę do niego i z nim to ustalę, okej tak może być, czy nadal chcesz na mnie krzyczeć.

– Ty nie widzisz w ogóle problemu w tym, a co, jeżeli go wyrzuca i będzie bezrobotny, 
a co, jeśli jednak nie jest taki fajny, powiesz następne zaklęcie, żeby się odkochał? 

– Przecież wiesz, że poznałem go już trochę tak prywatnie.
– No tak, ale to było, że to kolega twojego wujka i dlatego mógł ci się wydawać inny, 

nie znasz go i tak, ale rób co chcesz, tylko nie przychodź z płaczem, bo nie zniosę 
twoich humorków znowu.

– Okej poradzę sobie sam.
Po tych słowach od razu skierowałem się do klasy. Przez słowa Mingi’ego, cały 

czas się zastanawiałem, czy to zrobić. Stwierdziłem jednak pod koniec lekcji, że to 
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zrobię i powiedziałem cicho pod nosem, że chcę, aby Min Hyunjin zakochał się we 
mnie. Widziałem wzrok Mingi’ego jak to powiedziałem, nie był zadowolony, od 
razu po dzwonku wybiegł z klasy, a ja poczekałem aż wszyscy wyjdą i podszedłem 
do nauczyciela.

– Proszę pana czy mógłbym panu zająć chwilkę? – Spytałem nieco zdenerwowany. 
– Nie mogę teraz Jeongin, nie przeszkadzaj mi muszę zrobić coś ważnego. – Odpo-

wiedział mi szybko, wyglądał jakby był zdenerwowany, szybko podał mi jeszcze kartkę 
i kazał wyjść. Jaki gbur, nawet magiczny pierścień nie dał rady. Ehhh… za karę nie 
oddam mu go, niech się trochę pomartwi i może jak pomyśli to sam przyjdzie do mnie 
go odebrać. Poszedłem pod klasę i już chciałem powiedzieć Mingi’emu, że zaklęcie 
nie zadziałało na profesora, gdy ten pierwszy zaczął mówić:

– I co, jak tam, zaklęcie zadziałało profesorek jest twój? – Zaczął mnie pytać z głupim 
uśmieszkiem. – A co tam trzymasz w ręce? Już ci podarował jakiś liścik miłosny. Ha 
ha ha. – Od razu po jego słowach spojrzałem na kartkę, którą wepchną mi nauczyciel, 
kiedy kazał mi wyjść, nawet nie zwróciłem na nią uwagi. Bez zastanowienia otworzyłem 
kartkę. Znajdowała się w niej informacja “o szesnastej na dachu szkoły M.H.”, ucie-
szyłem się, czyli jednak zaklęcie na niego zadziałało, naprawdę o szesnastej spotkam 
się z moim obiektem westchnień.

– Patrz to będzie nasza pierwsza potajemna randka. Aaaa… Nie mogę się doczekać, 
jak wejdę na dach a on będzie tam stał i na mnie czekał, to najlepszy dzień w moim 
życiu. – Powiedziałem przeszczęśliwy, kumpel tylko m mnie spojrzał i lekko się za-
śmiał po tym poszliśmy na dalsze lekcję, na których nie działo się zbyt dużo, dla mnie 
najważniejszy na lekcjach był zegar, który pokazywał mi, że już za niedługo spotkam 
się z ukochanym. Gdy na ostatniej lekcji zadzwonił dzwonek, pędem udałem się do 
łazienki, aby poprawić trochę mój wygląd. Przejrzałem się w lustrze i poprawiłem 
trochę włosy, uznałem, że wyglądam dobrze więc zebrałem swoje rzeczy i udałem 
się na szkolny dach. 

Wchodziłem już na patio, które znajdowało się u szczytu budynku i zobaczyłem 
jego mojego jedynego, który opierał się o barierkę i przyglądał się widokowi. Nie my-
ślałem już o niczym, podbiegłem do niego i się wtuliłem w jego plecy. Był taki ciepły, 
chciałem, aby ta chwila trwała wiecznie, ale on w tym momencie się obrócił lekko się 
śmiejąc i powiedział do mnie:

– Jeongin spokojnie, przecież ci nie ucieknę, możesz trochę poluzować ten uścisk. – 
Zareagowałem od razu, ale nie tak ja by tego chciał profesor, jeszcze bardziej się do 
niego przytuliłem i wtuliłem swoją twarz w zagłębienie jego szyi. Myślałem, że za 
chwile mnie odepchnie, bo jednak prosił abym się trochę odsunął, lecz on na mój gest 
również mnie do siebie przyciągnął i zamknął w swoim żelaznym uścisku.
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– Jak się cieszę, że mnie nie odepchnąłeś, mógłbym tak wisieć całą wieczność. – Od-
parłem. Już chciałem powiedzieć jak bardzo i mocno jestem w nim zakochany, gdy on 
odsunął mnie na odległość swoich ramion i po prostu bez żadnego taktu zapytał mnie:

– Nie jesteś głodny po lekcjach. Pójdźmy zjeść do tej knajpki niedaleko twojego 
domu, potem odprowadzę cię do domu. Okej?

– Poruszyło to moje serce, iż tak bardzo martwisz się o zawartość mojego żołądka, 
lecz chyba nie po to się tu spotkaliśmy. Miałem w zamiarze powiedzieć ci coś ważnego, 
a ty zepsułeś całą atmosferę. – Odparłem już lekko zirytowany sytuacją.

– Króliczku nie denerwuj się, też mam zamiar ci powiedzieć coś ważnego, zrobimy 
to po napełnieniu twojego brzuszka. Okej, przejdziemy się na spacer po parku i tam 
porozmawiamy? – Spodobał mi się ten plan. Nawet jeżeli oznaczało to, że teraz musimy 
się rozdzielić, by nie było to podejrzane. Ustaliliśmy spotkać się pod restauracją. Po 
tym jak pożegnałem się szybkim przytulasem, od razu pobiegłem we wskazane miejsce.

* * *

Obiad był bardzo przyjemny, a jedzenie wyśmienite. Teraz tylko czekam, aż Hyunjin 
ureguluje rachunek i wybierzemy się na spacer. 

Weszliśmy do parku, który znajdował się kawałek od restauracji. Znaleźliśmy ławkę, 
która była oddalona od wszystkich placów zabaw i tym podobnych, wręcz ukryliśmy 
się w krzakach w oddali od ludzi. 

– Jeongin, nie wiem co się ze mną dzieje, nie rozumiem tego, ale jest coś w tobie 
co mnie do ciebie ciągnie, co sprawia, że chciałbym abyś był przymnie abym mógł 
cię obronić i najlepiej zamknąć w uścisku, lecz wiem, że nie możemy… – W tym mo-
mencie ja mu przewałem i przywarłem do jego ust, były takie idealne, mięciutkie, że 
nie chciałem się z nimi rozdzielać, lecz w tym momencie nie wiedziałem co się stało 
to ciepło zniknęło, a obraz zaczął się rozmazywać i wtedy usłyszałem:

– Jeongin, halo przestań marzyć, halo… Jeongin pobudka. – Poczułem szarpanie za ramię. 
– KOCHAM CIĘ! – Z krzykiem się obudziłem. 
– Oj Jeongin, to nie odpowiednie słowa do swojego nauczyciela, teraz zbierz swoje 

rzeczy i idź następną lekcję. Pierścień zostaw na moim biurku. A, i po lekcjach przyjdź 
do mojego gabinetu pogadamy o twoim spaniu na lekcji historii, mam nadzieję, że 
wymyślisz w tym czasie dobre wytłumaczenie i nie będę musiał wzywać twoich ro-
dziców do szkoły przez twoje zachowanie?

– Oczywiście profesorze. – Odpowiedziałem lekko speszony, ciesząc się, że nie 
nawiązywał już do mojego wyznania i wybiegłem z klasy.

– Nie sądziłem, że wykrzyczysz mu w twarz taką informację, ha ha ha. Nie dener-
wuj się tylko na mnie, próbowałem cię obudzić, ale spałeś jak zabity i nie dałem rady.
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– Nawet nic mi już nie mów, miałem taki wspaniały. Opowiem ci na przerwie obia-
dowej, a teraz się nie odzywaj i nie wspominaj nic na ten temat. – Z lekkim rumieńcem 
udałem się na następne lekcje, opowiedziałem wszystko Mingi’emu. Pod koniec 
lekcji poszedłem do pana Min’a, ale był trochę zajęty, więc moje przewinienie uszło 
na sucho. Całe szczęście dla mnie. Ten sen dał i dużo do myślenia i stwierdziłem, że 
muszę wyznać swoje uczucia do pana Hyunjina, lecz dokonam tego już po zakończeniu 
szkoły, tak aby zapomniał ten incydent i żeby nie mógł odmówić mi, ponieważ jest 
on moim profesorem.





wuJeK LeO
◆

Bruno Binek

Mam na imię Bruno. Moje dni są przewidywalne, a życie zwyczajne. No wiecie… 
nie jestem synem ambasadora, który żyje na walizkach, a ja przez to musiałbym 

zmieniać szkoły i rozstawać się z przyjaciółmi. Mama nie jest znaną piosenkarką, której 
wciąż brakowałoby nam jej w domu, a koledzy prosili mnie nieustannie o autografy. 
Jestem normalnym, dwunastoletnim chłopcem. Dni mijają mi na chodzeniu do szkoły, 
treningach piłki nożnej i spotkaniach z kolegami. I nic co ze mną związane nie jest 
jakieś nadzwyczajne czy fascynujące. W przyszłości zamierzam prowadzić ekscytujące 
życie dzięki otwarciu swojego własnego biura detektywistycznego. Bardzo interesują 
mnie książki z zagadkami i czekam niecierpliwie na swoją pierwszą sprawę do roz-
wiązania. Niebawem moje nudne dni miały się diametralnie zmienić. Ale po kolei… 

Dłuższy czas wolny od szkoły zaczął się poprzedniego roku już 23 grudnia, a po-
trwał razem z feriami do 17 stycznia. Sami przyznacie, że to spory kawałek czasu. 
Pierwsze dni były rewelacyjne. Wysypiałem się, grałem z rodzicami w gry, trenowałem 
w swoim pokoju żonglerkę piłką, z siostrą oglądałem seriale komediowe w telewizji 
i późno zasypiałem. Tuż przed Nowym Rokiem wszystko to mi spowszechniało i na-
wet zacząłem myśleć o szkole i lekcjach. Od razu chciałem te myśli wyplewić z głowy. 
Zapewne wiecie o czym mówię. Dzień przed Sylwestrem zauważyłem pod schodami 
w naszym domu stary, zniszczony karton. 

– Mamo! – zawołałem i dodałem jednym tchem. – Co to za karton? Co w nim jest? 
Skąd go mamy? Po co tu stoi? 

– Bruno… – westchnęła ciepło mama. 
Moja mama dobrze mnie znała i wiedziała, że mam duszę detektywa wciąż go-

niącego za tajemnicą i zagadką. Wyjaśniła, że karton zniósł niepotrzebnie tata wraz 
z innymi, w których znajdowały się ozdoby choinkowe. 
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– Tata jak to tata, gdyby nie był przypilnowany, to zniósłby wszystkie niepotrzebne 
przedmioty ze strychu – dodała kąśliwie mama. 

Lecz ja dalej nie wiedziałem, co znajduje się w kartonie. Chciałem wierzyć, że 
odkryję tam mnóstwo fascynujących przedmiotów, takich jak : magiczne pierścienie, 
fruwające dywany, pelerynę niewidkę czy mapę prowadzącą do skarbu. Moja wy-
obraźnia podsuwała mi co rusz nowe możliwości. Niestety, nic takiego nie znalazłem. 
Były tam jedynie książki, notesy z przepisami kucharskimi, teczka z urzędowymi 
dokumentami. Jednym słowem… nuda. 

– Synku – z zamyślenia przeplatającego się z rozczarowaniem wyrwał mnie głos 
mamy – zostaw to, to należy do babci. 

– To po co trzymamy ten karton na naszym strychu? 
– Pamiętasz jak kilka lat temu zalała się u dziadków piwnica? – zaczęła wyjaśniać 

mama. – Wówczas w pierwszej chwili przywieźli nam wszystkie rzeczy spakowane 
w kartony, które w niej przytrzymywali, aby czym prędzej przystąpić do wysprząta-
nia i odmalowania pomieszczenia. Po remoncie babcia nie chciała już tak zagracać 
piwnicy i poprosiła nas, aby pewne rzeczy pozostały na naszym dość sporym strychu. 

– Oj mamo – jęknąłem z zawodem i spuściłem smutno głowę. – A ja myślałem, że 
detektyw Bruno będzie mógł założyć swoją pierwszą sprawę. 

– To może detektyw Bruno rozwiąże zagadkę tajemniczego zaginięcia dobrego 
humoru mojego syna? 

Nie było mi do śmiechu. Zabrałem po cichu karton do swojego pokoju, licząc, że 
jednak uda mi się odkryć coś niesamowitego. Wyciągając na podłogę już znajome 
przedmioty, dostrzegłem wyróżniającą się książkę. Jej okładka była rubinowego ko-
loru, a na środku widniał rdzawy tytuł „Moja historia”. Otworzywszy i przeczytawszy 
pierwsze strony, zorientowałem się, że to czyjś pamiętnik. Był pisany starodawnym 
ręcznym pismem, a co jakiś czas były powklejane pożółkłe fotografie. Właścicielem 
pamiętnika był Ignacy Droszewski, który urodził się w 1902 roku. Wspominał ro-
dziców oraz swoje spokojne, lecz biedne dzieciństwo. Następnie opisał swoją żonę 
Mariannę. Ignacy pisał: 

Rok 1924, Żelazków 

Rodzi nam się nasza pierwsza córeczka, Zosia. Jest to ciężki czas dla Polski. Wstaliśmy 
z kolan po 123 latach zaborów. My, wszyscy Polacy radujemy się od sześciu lat niepodle-
głą Polską. Choć miasta są w ruinie i doskwiera głód i bieda, to serca szybciej nam biją.

Zaciekawiony nie mogłem oderwać się od pamiętnika. Z kolejnych stron dowie-
działem się, że w 1927 roku urodziła mu się druga córka. 

Ignacy dalej pisał: 
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Rok 1930, Żelazków 

Rodzi nam się syn. W Polsce panuje przeraźliwa bieda. W Europie również źle się 
dzieje. Niepokojące sygnały płyną z Niemiec. Czworo moich braci wyjechało do Francji. 
Pracują w kopalni węgla w Miluzie. Wynajmują wspólnie mały dom, nie chodzą głodni.

Dziwnie się czułem czytając takie osobiste opowieści i zastanawiałem się czy mam 
prawo to robić. Jednak ciekawość wygrała i kontynuowałem czytanie. Ignacy pisał: 

Rok 1933, Miluza 

Już minął rok odkąd dołączyłem do rodzeństwa. Bardzo często ślę listy do żony. 
Mocno za nimi wszystkimi tęsknię, lecz wiem, że musiałem tak postąpić dla dobra 
rodziny. Zarobione pieniądze wysyłam do domu.

Rok 1935, Miluza 

W ubiegłym roku byłem w Polsce. Marianna dzięki wysyłanym pieniądzom kupiła 
ziemię pod budowę domu. W Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler. Czuć grozę 
przeplataną nędzą. Musiałem wrócić do Francji, aby Marianka mogła wybudować dla 
nas dom. Słyszy się, że władze rekwirują pieniądze, więc wysyłam ukrywszy je wcześniej 
w organkach lub laleczkach dla córek.

Rok 1939, Miluza 

O mój Boże! Kilka dni temu Niemcy napadły na Polskę. Zaraz powinno przyjść 
wsparcie ze strony aliantów. Chcę wrócić do Polski, ale wszędzie wokół stacjonują wojska. 
Wstępuję do Legii Cudzoziemskiej. Już minęło kilka miesięcy odkąd odwiedziłem żonę.

Następnie Ignacy pisał o zakończeniu wojny oraz powrocie jego brygady do Francji. 
Jak nastał spokój poprosił swoją żonę o przyjazd, lecz dodał, że obecnie bez dzieci, 
ponieważ w małym, wynajmowanym przez jego rodzeństwo domu, jemu przypadła 
do mieszkania kuchnia. Nie widział możliwości, aby oprócz Marianny mogła tam 
zamieszkać jego trójka dzieci. Ignacy nie ukrywał rozpaczy, kiedy w liście od żony 
otrzymał zdecydowaną odmowę. Od tego momentu listy od Marianny przychodziły 
bardzo rzadko, a wkrótce później wcale. Na kolejnych stronach pamiętnika opowia-
dał, jak poznał Weronikę i zakochał się w niej. Po pewnym czasie urodził im się syn 
Fryderyk, a nowa żona zakazała mu jakichkolwiek kontaktów z polską rodziną, grożąc 
odejściem wraz z synem z życia Ignacego. Choć serce mu krwawiło, przystał na to. 

Jego ostatni wpis był bardzo nieczytelny na skutek zalania w piwnicy dziadków. Nie 
będąc w stanie zrozumieć jego ostatnich słów i nie wiedząc co wydarzyło się dalej, nie 
potrafiłem spokojnie zasnąć. Choć godzina była późna, to postanowiłem o wszystko 
wypytać mamę. Ona od razu skojarzyła nazwisko, mówiąc, że to jej pradziadek. Czyli 
ja byłem praprawnukiem Ignacego Droszewskiego. Dowiedziałem się także, że każdy 



24

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

jego wpis był prawdziwy. Zosia, która była babcią mojej mamy czyli córką Ignacego 
dawno temu opowiedziała swoją historię córce. Zosia także zakończyła ją w tym 
samym miejscu co Ignacy. Dodała jedynie, że po wojnie dostali przesyłkę z Francji, 
gdzie otrzymali kilka zabawek dla dzieci i ten właśnie pamiętnik. Żadnego listu nie 
było, nic co tłumaczyłoby sytuację. Marianna była dumną kobietą, która radziła sobie 
z trudnościami losu, więc i tym razem postanowiła, że sama wychowa dzieci i zadba 
o dom. Nigdy nikt nie zajrzał do pamiętnika, tak sobie przyrzekli. Nie potrafili też 
go zniszczyć. Kiedy na stare lata Zosia zamieszkała u swojej córki, a mojej babci, to 
zabrała ze sobą wszystkie swoje rzeczy. W tym także pamiętnik, ukryty i dawno za-
pomniany na dnie kartonu. I tak następnie przeleżał na piwnicznej półce mojej babci. 
A teraz był w moich rękach! 

Od razu postanowiłem dowiedzieć się, jak potoczyły się losy mojego prapradziadka 
i tym samym rozpocząć pierwszą prawdziwą misję detektywistyczną. Zacząłem szukać 
w social mediach osoby zamieszkującej w Miluzie, o nazwisku Droszewski. Głęboko 
wierzyłem, że potomkowie Ignacego nadal tam mieszkają. Znalazłem zdjęcie starszego 
pana o imieniu Henry oraz jego córkę Salome. Po nitce do kłębka dotarłem do jej syna 
Leo. Poprzez messengera napisałem do niego krótką wiadomość. Przedstawiłem się 
i zapytałem czy w jego rodzinie żył Ignacy Droszewski. Z emocji nie mogłem zasnąć. 
Jednak sam nie wiedziałem kiedy sen przyszedł. Ciepłe promyki słońca dość wcześnie 
mnie obudziły. Szybko podbiegłem do telefonu. Była tam wiadomość od Leo. Pisał, 
że on także ma 12 lat, chodzi do szkoły i tak jak ja lubi grać w piłkę. Dodał, że jego 
pradziadek był bratem Ignacego. Czym prędzej pobiegłem do mamy, aby przekazać 
jej najnowsze wiadomości. Cały dzień spędziliśmy na rozmyślaniu o tym, jak by się 
potoczyła historia naszej rodziny, gdyby mój prapradziadek po wojnie wrócił do Polski 
lub gdyby udało mu się sprowadzić do Francji moją praprababcię z dziećmi. Wieczorem 
przyszła kolejna wiadomość od Leo, który jak się okazało według drzewa genealo-
gicznego był moim wujkiem. Trochę śmiesznie, prawda? Napisał, że jego pradziadek 
Józef, tuż po zakończeniu wojny kilka razy pojechał do Polski, aby pomóc Mariannie. 
Nigdy nie przyznał się bratu, a o wyjazdach wiedziała tylko jego żona i nastoletni syn 
Henry. Po jego śmierci rodzina w Polsce została zapomniana. 

Po chwili włączył w swoim komputerze kamerkę i cała nasza rodzina ujrzała Leo 
i jego rodziców. Dla lepszej komunikacji włączyliśmy translację słów i usłyszeliśmy, 
że jesteśmy zaproszeni na ferie zimowe do Miluzy. Zaproszenie przyjęliśmy, a już ko-
lejnego dnia byliśmy spakowani. Mama przygotowała drobne upominki, tata zadbał 
przed podróżą o samochód, a ja spędziłem cały dzień na przypomnieniu sobie jak 
najwięcej francuskich zwrotów. Na szczęście, uczę się tego języka od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej i w zasadzie dopiero teraz poczułem ogromną frajdę z bycia pilnym 
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uczniem. Nazajutrz rozpoczęła się nasza podróż. W trakcie drogi otrzymałem od Leo 
wiadomość. Znalazł na strychu domu stary kufer, a w nim pamiątki rodzinne oraz 
zniszczony pamiętnik. Jego okładka była rubinowego koloru, a po środku widniał złoty 
napis „Mon histoire”. Czyli Ignacy Droszewski prowadził drugi pamiętnik… Znowu 
w mojej głowie zrodziło się tysiące pytań. Jak Ignacy zakończył pierwszy pamiętnik? 
Co napisał do żony w Polsce? A może przemycił tajną wiadomość ukrytą w zabawkach 
dla dzieci? Jak rozpoczął drugi pamiętnik? Czy Fryderyk miał dzieci i czy one nadal 
żyją? Jak pamiętnik trafił do domu Leo? Czy ktokolwiek z domowników wiedział wcze-
śniej o jego istnieniu? Miałem nadzieję, że na te wszystkie pytania uzyskam wkrótce 
odpowiedź. Z zamyślenia wyrwał mnie dźwięk wibrującego telefonu. W wiadomości 
od wujka Leo było jedynie i aż jedno zdjęcie : młodego Ignacego przy pracy szewskiej. 

Takiej fotografii nie posiadaliśmy w rodzinnych albumach. Coraz bardziej nie 
mogłem się doczekać naszego spotkania i już wówczas czułem, że będzie to nieza-
pomniany czas. 





JeśLi pamięć świetLiKa nie myLi…
◆

Wiktoria Błaszków

W dzień przeprowadzki Aria włączała w telefonie tryb drzemki niezliczoną 
ilość razy. Mogło mieć to dwojakie wyjaśnienie, dziewczyna była leniwa lub 

nadal ciężko było jej rozstać się z domem, w którym się wychowywała. Po niedbałym 
podpięciu włosów, jeszcze w piżamie zeszła na dół, żeby pomóc mamie w pakowaniu 
reszty kartonów. W biurze naprzeciwko schodów, leżało ich najwięcej, dlatego poszła 
właśnie tam. Najpierw jednak powędrowała do kuchni, by zaparzyć dwie filiżanki 
bursztynowej herbaty z cytryną.

– O! – usłyszała z salonu krótki, przyciszony okrzyk zdumienia.
Zaskoczona wyłoniła się zza futryny, oddzielającej korytarza od pomieszczenia, 

w którym się znajdowała. Mama wyglądała na zamyśloną. W rękach trzymała nie-
wielką drewnianą szkatułkę na zatrzaski. Na drewnie odcisnął się już ząb czasu, było 
bowiem matowe i porysowane.

– Co to? – spytała szczerze zaciekawiona dziewczyna.
Ale jedyną odpowiedzią okazał się delikatny uśmiech rysujący się na twarzy kobiety. 

Podeszła bliżej, dźwigając karton wypełnionym książkami, który zabrała po drodze 
z biura. Odstawiła go na wzorzysty dywan, na którym obecnie stały i zajrzała mamie 
przez ramię, by lepiej przyjrzeć się przedmiotowi.

– Otwórz – poprosiła podekscytowana. – Co to? Dlaczego nigdy wcześniej tego 
nie widziałam? – wypytywała.

Nie wiem, czy ją słyszała. Wyglądała, jakby właśnie przypomniała sobie coś, co poru-
szyło jej serce dawno temu. Była zatroskana i nieobecna. Może nawet trochę… smutna? 
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że w tamtym momencie w oku zakręciła jej się łza.

– Pokaż mi to… Proooszę… – przeciągnęła ostatnie słowo tak bardzo, jak to tylko 
możliwe, starając się zaznaczyć w ten sposób, jak bardzo jej na tym zależy.
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Dalszy brak odzewu lekko zirytował nastolatkę. Uśmiechnęła się chytrze. Szyb-
kim ruchem wyrwała szkatułkę z rąk matki i pędem ruszyła po schodach w górę, ku 
swojemu praktycznie gotowemu do wyprowadzki pokojowi. Zamknęła drzwi na 
klucz i powoli ruszyła w stronę łóżka. Cały czas, bacznie przyglądając się maleńkiemu 
kuferkowi, spoczywającemu w jej dłoniach. Usiadła po turecku na podłodze, opierając 
się plecami o drewnianą ramę łóżka. Zanim postanowiła zobaczyć co jest w środku, 
uważnie obejrzała drewniany pancerz. Minęła dłuższa chwila, zanim udało jej się 
wygrać walkę ze starymi zawiasami. Po zmaganiach nadeszła chwila na nacieszenie 
się sukcesem i zaspokojenie ciekawości.

– Listy? – wyszeptała zaskoczona.
Ale czy nie wdawało się to zbyt oczywiste? Może to listy miłosne jej rodziców… 

Dziewczyna wiedziała, że w takim razie nie powinna ich czytać. Już miała zamykać 
szkatułkę, kiedy usłyszała znajome pukanie do drzwi. Hasło, które wyrwało ją z za-
mysłu. Serce zaczęło walić jej jak szalone, tak, że nawet ja będąc za oknem mogłem je 
usłyszeć. Odruchowo zamknęła wieczko i schowała przedmiot za plecami. Chociaż 
wiedziała już, że pod drzwiami stała kobieta, z którą łączyła ją wspaniała relacja. Pew-
nego rodzaju nieuzasadnione przerażenie nastolatki minęło dopiero, gdy uświadomiła 
sobie, że przed chwilą zamknęła drzwi na klucz i jej mama i tak nie może dostać się 
do środka.

Wstała. Stopą wsunęła szkatułkę głębiej pod łóżko, po czym ruszyła do drzwi aby 
je otworzyć.

– Nie musisz mi otwierać – oznajmiła spokojnie osoba po drugiej stronie. – Sko-
rzystaj mądrze z zawartości i pamiętaj… – w tym momencie przerwała na ciut za 
długo, jakby powstrzymując się od płaczu. – Pamiętaj, że każda twoja decyzja ma 
swoją cenę – dopowiedziała.

Tajemnicze, a za razem jakże oczywiste słowa jej mamy, były ostatnim co usłyszałem. 
Nawet jej kroki wydawały się być bezgłośne. Stara drewniana podłoga nie zaskrzy-
piała ani razu, tak jak w momencie kiedy przyszła pod drzwi. Aria zamarła w ciszy. 
Głuchej i przerażającej. Poczuła się dziwnie i nieswojo, na tyle, że przeszył ją dreszcz. 
Pomimo tego, wróciła na miejsce obok łóżka, spod którego wyciągnęła tajemniczą 
szkatułkę. Ciekawość dziewczyny wciąż była niezaspokojona. Ponownie podniosła 
wieczko, tym razem nie musiała się z nim siłować. Z wnętrza wyjęła dwie kremowe, 
nieco zabrudzone koperty. Drugą z nich odłożyła na ziemię, była niezaadresowana 
i pusta. Pierwsza, wręcz przeciwnie. Widniał na niej znaczek pocztowy i adres, który 
ciężko mi było dostrzec. Odwróciła ją i otworzyła. Zajrzała do wnętrza. W środku 
znajdowała się dość mocno sfatygowana pożółkła ze starości kartka. Kiedy tylko ją 
dotknęła, przeraziła się. Tak jakby papier miał pokruszyć się w jej palcach, zaraz po tym 
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jak go dotknie. Wyjęła go najdelikatniej jak tylko potrafiła, ale nie było na nim nawet 
jednego słowa. Jedyną poszlaką był adres znajdujący się na kopercie. Odsunąłem się 
nieco w bok na parapecie, kiedy zobaczyłem, że dziewczyna otworzyć okno dacho-
we. Z miski na komodzie, wyjęła garść białych kamieni i pojedynczo zaczęła rzucać 
w stronę okna sąsiada. Ta metoda jeszcze nigdy jej nie zawiodła. To, że mieszkał na 
parterze, tylko ułatwiało nastolatce zadanie. Celowała w biały parapet, nieco poobi-
jany przez wcześniejsze próby komunikacji z jej strony. Zanim właściciel zorientował 
się co się dzieje, zdążyła pozbyć się połowy kamieni ze swojej dłoni. Kolejny, który 
rzuciła trafił go prosto w twarz.

– O kurczę… – szepnęła nieco przestraszona i zrobiła dzióbek.
Chwyciła zagadkową zawartość kuferka i szybko wypadła z pokoju. Sunąc ręką po 

balustradzie, zbiegła po schodach. Po drodze prawie wpadając na stos pudeł, których 
jeszcze stamtąd nie zabrała. Zamaszystym ruchem otworzyła drzwi.

– Mamo! Wychodzę! Muszę coś załatwić!
Odpowiedziała jej cisza. Zatrzasnęła za sobą drzwi i w nie zasznurowanych butach, 

ruszyła w dół po drewnianych, nieco trzeszczących stopniach. Gdyby nie poręcz, 
pewnie by się wywróciła. Jacob wciąż wychylał się przez okno, zakrywając ręką lewe 
oko. Po chwili zabrał rękę i spojrzał na dziewczynę spod byka.

– Przepraszam – powiedziała ze zmieszaną miną. – Nic ci nie jest? – dopytała. – Daj 
zobaczyć…

Rozchyliła powieki jego oka.
– Moim zdaniem wygląda okay. Widzisz wszystko wyraźnie?
– Tak, jest okay.
Pomimo iż słyszałem w jego głosie wyraźną irytację i wściekłość, Aria postanowi-

łam uznać jego słowa za szczerą prawdę i powiedzieć mu, co było tak ważne, że jego 
oko ucierpiało.

– Patrz.
Pomachała kopertami tuż przed jego twarzą.

– Co to?
Ton jego głosu wskazywał na to, że pytanie padło raczej z  grzeczności niż 

z ciekawości.
– Musisz mnie tu zawieźć – oznajmiła podsuwając mu kopertę z adresem pod nos.
Spojrzał na nią krzywo.

– Co będę z tego miał?
Na te słowa dziewczyna westchnęła.

– Nie ciekawi cię to ani trochę?
Stał przed nią z kamienną twarzą i przedramionami skrzyżowanymi na piersi.
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– Przy następnym spotkaniu stawiam pizzę?
Podjęła próbę przekupstwa. Po jej minie widać było, że nie wiedziała czy taki okup 

za przysługę jest wystarczający, dlatego wpatrywała się w chłopaka wyczekująco.
Odwrócił wzrok. Widziałem, że rozważa jej propozycję. Po krótkiej chwili namysłu 

i trzymania nas w niepewności otworzył usta, a Aria z niecierpliwością czekała na 
odpowiedź. Zacisnęła usta i szerzej otworzyła oczy.

– Dobra, wskakuj do auta – odpowiedział wreszcie.
Wydawało się jakby nastolatka miała eksplodować od nadmiaru ekscytacji.

– Ale płacisz za benzynę – dodał po chwili.
W tym momencie całe szczęście dziewczyny przeminęło. Jednak nie na długo. Za-

gadka, którą chciała rozwiązać była warta tego typu poświęcenia. Przytaknęła głową 
i objęła chłopaka ściskając go najmocniej jak tylko potrafiła, ten ją od siebie odsunął. 
Zaraz po tym mocno zdziwiona ruszyła w kierunku metaliczno-niebieskiego pikapa 
stojącego na podjeździe.

Wychyliła się przez okno wypatrując swojego przyjaciela. Nie musiała długo czekać. 
Po minucie pojawił się w drzwiach. W ręce ściskał pęk kluczy. Truchtem zbiegł po 
schodach i założył na głowę swoją ulubioną, prującą się już, granatową czapkę z wy-
haftowanym, jaskrawo-żółtym napisem „NYC”. Wskoczył do auta i włożył kluczyki 
do stacyjki. Samochód zapalił bez problemu.

– To jaki jest ten adres?
Podała mu kopertę. Wpisał dane w aplikację do nawigacji i odłożył telefon. Szybko 

wślizgnąłem się do kabiny i umiejscowiłem w rogu szyby.
GPS doprowadził nas do jakiejś wsi. Nie było to całkowite odludzie. Znajdowało 

się tu może kilkanaście domów. Adres wskazywał na ostatni budynek przy lesie. Była 
to posiadłość. Wyglądała jak nowo wybudowana, jednocześnie będąc całkowicie 
zarośniętą przez różnego rodzaju rośliny. Z czego najwięcej było mchów i traw.

– Idę się rozejrzeć – oznajmiła Aria.
Powiedziawszy to czekała aż, chłopak się do niej przyłączy. Kiedy wreszcie na nią 

spojrzał, podniosła brwi do góry. Westchnął, po czym wysiadł z samochodu i trzasnął 
drzwiami.

– Skoro się zgodziłeś, to mógłbyś chociaż stwarzać pozory zaangażowania.
Nacisnęła klamkę frontowych drzwi budynku. Ani drgnęły. Widać było, że nie 

chciała wybijać okna a, że żadne nie było otwarte, zaczęła się rozglądać w poszuki-
waniu jakiegoś innego rozwiązania. Postanowiła spróbować dostać się do środka 
od tyłu. Kiedy była już na ogródku i sprawdziła tylne wejście, wychyliła się zza rogu 
oczekując na chłopaka.

– Co ci tyle zajmuje? – spytała zniecierpliwiona.
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Był dopiero w połowie żywo-zielonego trawnika. W jednej ręce trzymał koperty, 
a w drugiej pożółkłą kartkę papieru.

– Jeden. A teraz znajdź klucz – powiedział.
– Słucham?
– Tak jest tu napisane.
Wzięła od niego papier. Rzeczywiście, tekst pojawił się znikąd. Ale nie było tam 

nic więcej niż kilka słów, które przeczytał chłopak.
– Ale o jaki klucz może chodzić?
– Może o ten? – mówiąc to wyjął z drugiej koperty zwyczajnie wyglądający klucz 

w kolorze miedzi.
– No chyba żartujesz…
Stała osłupiała. Musiała czuć, że los z niej drwi. Ręce jej opadły. Dosłownie. Ale 

zapał na szczęście nie przeminął. Jacob podał dziewczynie kluczyk. Na jego twarzy po 
raz pierwszy dzisiaj, zagościł uśmiech. Nie wiem czy wynikało to z dumy, że znalazł 
rozwiązanie, którego ona nie mogła, czy z powodu jej reakcji.

Ruszyła z powrotem do frontowych drzwi, jednak klucz nie pasował. Do tylnego 
wejścia także. Obróciła się na pięcie i przez przypadek nastąpiła na swoje niezawiązane 
sznurówki. Zachwiała się i spadłam z kamiennego stopnia wprost na niską, zieloną 
trawę. Upadek nie wyglądał boleśnie, a „Ałć” jakie padło z jej ust

wynikało zapewne bardziej z chęci zakomunikowania, że coś się stało niż z powodu 
faktycznego bólu.

– Nic ci nie jest? – zapytał Jacob.
– Tak myślę.
Właśnie wtedy podniosła głowę i zaczęła wpatrywać się przed siebie. Spojrzałem 

w tym samym kierunku i zobaczyłem małą drewnianą szopę kryjącą się za gałęziami 
świerków. Dziewczyna szybko się podniosła i otrzepała kolana z ziemi. Przedarła się 
przez kłujące gałęzie, co musiało być bolesnym doświadczeniem. W tamtym momencie 
nie wydawało się to jednak dla niej zbyt istotne. Wcisnęła klucz do zamka.

– Pasuje! – krzyknęła zachwycona.
Przekręciła kluczyk i nacisnęłam klamkę. Otworzyła drzwi i zobaczyła to co ja 

i Jacob. Czyli „nic”? Ale, w zasadzie jak wygląda „nic”? To „nic” było czarne i rozświe-
tlone milionami gwiazd.

Spojrzałem w dół i zobaczyłam, zamglony obraz łąki i piaszczystej dróżki, która 
ją przecinała.

– Idziesz ze mną? – Ari spytała swojego towarzysza.
– Nie chcę tam wracać – oznajmił, jakby było to coś zupełnie normalnego.
Zmrużyła podejrzliwie oczy. Chłopak wydawał się zmieszany i przestraszony.
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– Jak mam się tam dostać? – zapytała po chwili analizy jego zachowania.
– Skacz – oznajmił.
– Popchniesz mnie?
– Nie ma problemu.
Swoje słowa przemyślała dopiero gdy jej ciało w pozycji horyzontalnej spotkało 

się z podłożem. Tym razem ból wyraźnie był prawdziwy i dotkliwy.
Kiedy za plecami usłyszała okrzyk zaskoczenia, natychmiast odwróciła głowę. Zaraz 

po tym, przestraszona poderwała się na równe nogi, przybierając pozycję obronną. 
Stała przed nami kobieta. Miała kasztanowe włosy splecione w taki sposób by nie 
zmniejszały jej pola widzenia. Była dość umięśniona jednakże smukła i miała na so-
bie przyległy turkusowo-czarną kombinezon, zakrywający całe jej ciało. Miejscami 
przysłaniały go elementy biało-srebrnej zbroi. Skoro ma na sobie ekwipunek obronny, 
nie powinien mnie dziwić miecz przytwierdzony do jej pasa. Uśmiechała się promien-
nie. Do Ari lub do mnie. Tego nie byłem w stanie stwierdzić. Jej twarz również była 
pokryta czymś w rodzaju zbroi. Jednak najbardziej niesamowity i zachwycający za 
razem, był smok stojący u jej boku. Miał może osiem metrów wysokości, a na jego 
głowie znajdowało się ponad metrowe poroże. Jego pancerz z ostrych holograficzny 
łusek połyskiwał w słońcu. Skrzydła nie kończyły się pazurami, jednak rekompenso-
wały im to szpony u łap.

Kobieta przekręciła głowę delikatnie w prawo, po czym zaczęła się do nas powoli 
zbliżać. Pomimo iż zwierzę cały czas stało w miejscu, Aria spięła się. Z jakichś powo-
dów kobieta wydała jej się groźniejsza od tej mistycznej kreatury.

– Nie bój się, nie gryzę, on też nie – oznajmiła z promiennym uśmiechem wskazując 
na towarzyszące jej stworzenie. – Widzę, że ty też spadłaś z nieba…

– Też?
– Yhm – przytaknęła niemal beztrosko. – Przed tobą było tu już kilka osób z wa-

szego świata.
– Z naszego świata? Gdzie w takim razie jestem?
– Witamy w „Wyobraźni” – odpowiedziała dumnie. – Znajdziesz tu wszystko, co 

kiedykolwiek powstało w wyobraźni człowieka. Także to, co nigdy nie ujrzało światła 
dziennego. Dzieje się tak dlatego, że nasz świat jest ściśle połączony z waszymi myślami. 
Dlatego, wszystko co wymyślacie, jest przechowywane tutaj. A żeby te dwa światy nie 
przenikały się wzajemnie, tamte drzwi powinny być cały czas zamknięte i strzeżone. 

– Mówiąc to wskazała palcem do góry, gdzie kilka metrów nad nami lewitowały drzwi, 
przez które Aria tu wpadła.

– Wszystko co kiedykolwiek powstało w wyobraźni… – powtórzyła dziewczyna. 
– Potwory też?
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Kobieta uśmiechnęła się z troską.
– Nie bój się. Wszystko co złe i niebezpieczne, znajduje się pod powierzchnią. 

W lochach.
– A jeśli ktoś wymyśli coś nowego?
– Pojawia się to w bliżej nieokreślonej lokalizacji. Jeśli jest złe, moim obowiązkiem 

jako łowcy jest złapanie tego.
– To musi być czasochłonne.
– Nie jestem jedyna i jakoś dajemy sobie radę.
– A te łuski na twojej twarzy?
– Jestem półkrwi smokiem.
Mrugnęła do niej i rozpostarła swoje błękitne, lśniące smocze skrzydła. Były potęż-

ne i piękne. Każde dwukrotnie większe od niej. Po krótkiej prezentacji postanowiła 
rozwiać swoje wątpliwości.

– Jedno mnie zastanawia… Dlaczego ostatnimi laty kręcą się tu ludzie? Czy coś 
stało się ze strażnikiem klucza?

– To czy będę w stanie ci odpowiedzieć, zależy od tego kim jest strażnik i czy go znam.
– Pewien młodzieniec był niegdyś odpowiedzialny za klucz, jako kolejne ogniwo 

pokolenia strażników. Obecnie miałby… sto cztery lata?
– Jak miał na imię?
Pół-smoczyca zamyśliła się na chwilę.

– Nie wydaje mi się bym pamiętała jego imię, ale łatwo możemy to sprawdzić. Ten 
smok to moja encyklopedia wszechwiedzy. Dlatego, nazywam ją Encyklopedia.

Trzy razy wydała dźwięk stukając językiem o podniebienie. Smok pochylił ku niej 
głowę. Pogłaskała zwierzę po pysku. Po chwili, pomiędzy jego porożem pojawiła się 
spora kula uformowana z wody.

– Moja droga, pokaż mi ostatniego oficjalnego strażnika klucza – poprosiła.
Kula ukazała męską głowę pokrytą siwizną. Widzieliśmy tylko jej tył. Po chwili 

odwrócił się jednak. I pomimo tego, że obraz po szybko zniknął. Aria stała jak wryta, 
zarówno jej oczy, jak i buzia były szerzej otwarte. Prawie płakała. Na tamtą chwilę 
tylko ja i ona wiedzieliśmy dlaczego.

– Znasz tego człowieka? – zapytała ze spokojem ciemnowłosa widząc jej reakcję.
– To, to… był mój dziadek…
– Gdzie jest teraz?
– Nie żyje. Zmarł kiedy byłam jeszcze dzieckiem.
– Najistotniejsze jest to, że nie wyznaczył swojego następcy. To stanowi ogromny 

problem i zagrożenie. Zarówno dla was jak i dla nas.
Przytaknęła jedynie prawie niezauważalnym skinieniem głowy.
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– Za murami królestwa jest niebezpiecznie. Pozwól, że zabiorę cię do miasta.
– A czy tutaj niebezpiecznie nie jest wszędzie?
– Uwierz mi, że tylko tam będziesz bezpieczna – uśmiechnęła się.
– Jak się tam dostaniemy?
Kiwnęła głową w stronę smoka. Aria nigdy nie bała się wysokości, a lot na tak do-

stojnym i niespotykanym stworzeniu brzmiał jak spełnienie nierealnych dziecięcych 
marzeń. Dla mnie latanie było czymś zwyczajnym, ale dla niej było to coś nieosiągalne-
go. Miała jednak doświadczenie w ujeżdżaniu koni, może właśnie dlatego bez wahania 
postanowiła wsiąść na zwierzę. Ja natomiast skryłem się w zagłębieniu jego rogu.

Przelatywałyśmy nad mrocznymi lasami, niewinnie wyglądającymi zagajnikami 
i wodospadami. Najpierw dostrzegłem mury miasta. Później zaczęły wyłaniać się 
zza nich czubki budowli. Budynki wyglądały jak wyjęte z średniowiecza, a pałac nie 
przypominał tych z ludzkich baśni. Był jednak równie majestatyczny. Przypominał 
kościół Sagrada Família. Na jego dachu pomiędzy kolumnami o nieregularnych 
żłobieniach, znajdował się ogród przepełniony kwitnącymi drzewkami owocowymi. 
Pastelowe płatki kwiatów, niczym piórka zgrabnie wirowały na wietrze. Z tyłu pałacu 
znajdowało się puste pole, które było wystarczająco duże, aby stanowiło lądowisko 
dla smoków. Niewiele dalej znajdowała się stajnia dla tych zwierząt, była ogromna 
w każdym wymiarze i murowana z czerwonej cegły. Przez olbrzymie okna wystawały 
smocze ogony lub głowy. Pogoda tego dnia była przepiękna, więc niektóre ze zwierząt 
przechadzały się po polanie. Nie wydawały się jednak myśleć o ucieczce, chociaż 
miały do niej dobrą okazję.

– Musisz iść na audiencję. Mamy obowiązek informować królową o każdym czło-
wieku, który tu przybędzie.

– Czy nie ma tu żadnych ludzi?
– Są twory człekopodobne, które są wytworami ludzkiej wyobraźni, ale to nie ludzie, 

mimo iż są jak wy to nie są wami. Myślą, czują, mają ciało i tak dalej, ale powtarzam, 
bo to niezwykle istotne, to nie są ludzie.

– A co jeśli ktoś kiedyś wyobraził sobie mnie? Albo jeśli wyobraziłam sobie swoich 
rodziców?

– Będą tu ich sobowtóry. Kiedyś przybyła tu kobieta. Kiedy zabrałam ją do miasta, 
spotkała swojego męża jako dziecko. Jednak nie była w stanie zabić kilkunastolatka. 
Dlatego, gdy wróciła do waszego świata, dowiedziała się, że jej mąż zmarł. W waszym 
świecie bez przyczyny, bo tą przyczyną było to, co wydarzyło się tutaj.

– Co to właściwie znaczy? Możesz mi ją pokazać?
Kobieta powtórzyła rytuał ze smokiem i w kuli wody ukazał się wizerunek matki 

Arii. Pomimo iż prawdopodobnie tego właśnie się spodziewała, do oczu napłynęły jej 
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łzy. Jej tato umarł, gdy jej mama była jeszcze w ciąży. Dziewczyna nawet nie zdążyła 
go poznać. Teraz zna „niewyjaśnioną” przyczynę jego śmierci.

– Jeśli jesteś człowiekiem i znajdziesz tu sobowtóra kogoś, kogo znasz z ludzkiego 
świata, musisz go zabić, inaczej osoba w twoim świecie zginie. Jeśli spotkasz „siebie”, 
istnieje możliwość, że sobowtór przedostanie się do waszego świata i zajmie twoje 
miejsce. Widzisz, o każdym pomyślało się chociaż raz, więc jest tu każdy człowiek jaki 
żyje w waszym świecie. Ale nigdy nie ma dwóch sobowtórów. To niepisane zasady 
tego świata.

– Ale czemu ten mężczyzna był tu dzieckiem? – zapytała nastolatka gdy udał jej 
się przestać płakać.

– Linie życia sobowtórów płyną w stronę przeciwną do waszej. Wy rodzicie się 
i umieracie, a oni naradzają się ze śmierci i dążą do nicości, do czasu przed narodzi-
nami – wyjaśniła.

Byliśmy już bardzo blisko wejścia do pałacu, kiedy przy jednym ze straganów 
mignęła mi znajoma twarz. Aria też ja zauważyła. Byłem tego pewny. Kiedy patrzyła 
w tym samym kierunku, jej ciało przeszedł dreszcz.

– Coś się stało? Chcesz to sprawdzić? – spytała kobieta.
– Chcę – odpowiedziała mimo iż wiedziała jakie mogą być tego konsekwencje.
Podeszła do wysokiego chłopaka, którego głowę przykrywała burza potarganych, 

brązowych loków. Chwyciła go za ramię. Odwrócił się. Tak, to był Jacob.
– Nie wiedziałam, że za mną poszedłeś… – zaczęła, próbując upewnić się, że to 

ten on, którego zna.
– Aria? Przyszłaś po mnie? – wyglądał jakby miał się popłakać.
– To jedyny człowiek jaki u nas rezyduje. Jest tu od jakiegoś czasu – wtrąciła ko-

bieta. – Jeszcze nie spotkał się ze swoim sobowtórem. Więc nie możemy mu pomóc.
Nastąpiła chwila milczenia. Chłopak przytulił dziewczynę i jak na zawołanie zaczął 

padać deszcz. Wtedy przez myśl przemknęło mi „Nie chcę tam wracać”, które Jacob 
wypowiedział gdy spytała czy idzie z nią.

– Chyba wiem gdzie jest sobowtór. Ale dlaczego są w tym samym wieku? – spytała 
dziewczyna odsuwając się od przyjaciela.

– Linie życia ludzi i ich sobowtórów w pewnym momencie się spotykają i jesteście 
w tym samym wieku przez dzień. Jego sobowtór będzie młodniał w waszym świecie 
aż zniknie. Musisz go jak najszybciej zabić albo sprowadzić z powrotem tutaj.

Tamtego dnia po deszczu, na niebie pojawiła się ciepła zorza polarna.





przeKLęty pierścień 
◆

Nikola Chołuj

W tym roku wakacje spędziłam w małej chatce na wsi. Lato było upalne, a moją 
opaleniznę można było porównywać do najpopularniejszych modelek. Sie-

działam przy stole wpatrując się w krajobrazy za oknem i właśnie w tym momencie 
w mojej głowie zapanował mętlik. Już za chwilę mama miała przynieść pierścionek, 
który jest przekazywany w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie i dziś nadeszła 
pora, abym to ja go dostała. Chwilę później rodzicielka wręczyła mi małe pudełeczko. 
Zasiadając z szerokim uśmiechem naprzeciwko mnie, zachęcała abym otworzyła 
przedmiot. Po zobaczeniu i przymierzeniu pierścionka do oczu napłynęły mi łzy. 
Był śliczny i w dodatku idealnie leżał na palcu. Jednak jeszcze wtedy nie wiedziałam 
jakie on skrywa tajemnice.

Gdy mama zauważyła łzy w moich oczach od razu jej mina zrzedła. Chwyciła mnie 
za rękę i mocno ją ścisnęła, po czym zapytała:

– Diana wszystko w porządku? Nie podoba ci się pierścionek? 
– Nie, jest naprawdę śliczny. 
– Całe szczęście. Myślałam, że nie trafił w twoje gusta. 
– Jest cudny mamo. Nigdy wcześniej nie dostałam piękniejszego prezentu. 
Wstałam i podeszłam do mamy, a przytulając ją, cicho powiedziałam „Dzięku-

ję”. Chwilę później dostała pilny telefon z pracy i musiała pojechać do wskazanego 
miejsca. Pracowała jako policjantka, więc nie miałam jej tego za złe. Po pożegnaniu 
się z nią, poszłam do pokoju i położyłam się na łóżku. W głowie miałam tylko jedno 
pytanie. Dlaczego akurat pierścionek jest taki ważny w tej rodzinie. Pierwsza myśl jaka 
przyszła mi do głowy było spytanie się o to mamy jak tylko wróci, jednak szybko ją 
wyparłam z umysłu. Postanowiłam, że wezmę sprawę w swoje ręce i sama poszukam 
o nim informacji. Jestem pewna, że skrywa jakieś tajemnice. Dokładnie przyglądałam 
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się pierścionkowi, aby znaleźć znaki szczególne, jednak nic takiego nie zauważyłam. 
Zwykły, srebrny pierścień z lśniącym zielonym diamentem. Nie miał na sobie żadnego 
grawerunku z imieniem lub datą. Chwyciłam telefon i wyszukałam go w internecie 
z nadzieją, że znajdę coś ciekawego na jego temat. Jednak szybko się zawiodłam. Ni-
gdzie nie było drugiego takiego samego jak mój. Zawiedziona postanowiłam skorzystać 
z nieobecności mamy. Poszłam na strych znaleźć stare listy mojej prababci. Mama 
zawsze lubiła dbać o porządek, więc odszukanie korespondencji dziadków nie było 
trudne. Były one zapakowane w średni kartonik podpisany jako „Ważne”. Ostrożnie 
wzięłam pudełko i zaniosłam do pokoju. Usiadłam na podłodze i przejrzałam listy. Po 
chwili zauważyłam czerwoną kopertę. Nie zastanawiając się wyciągnęłam ją z pudełka. 
List był od prababci do babci Lisy będącej w moim wieku. Ostrożnie wyciągnęłam 
kartkę z koperty i zaczęłam powoli czytać.: 

 
Droga Liso, 

Jeżeli to czytasz to oznacza, że niestety ja już jestem po drugiej stronie. Jednak nie 
zamartwiaj się, ponieważ zawszę będę przy Tobie. Przechodząc do konkretu. Wiesz, 
że jak byłam mała, bardzo lubiłam spacerować w lesie. Otóż pewnej wiosny, gdy na 
drzewach rozkwitały zielone pączki zauważyłam coś błyszczącego w trawie. Był to 
srebrny pierścionek. Rozejrzałam się dookoła, aby zobaczyć czy komuś przed chwilą 
nie wypadł, ale nikogo nie było w pobliżu. Schowałam biżuterię do kieszeni w kurtce, 
po czym szybko pobiegłam do domu. Jak się później przekonałam wcale to nie był 
zwykły pierścionek, jednakże sama musisz odkryć jakie skrywa w sobie tajemnice. 
Znajdziesz go u mnie w pokoju w małej skrzyneczce pod łóżkiem. Musisz mi przysiąc, 
że przekażesz go również swojej córce. Chciałabym, aby każda dziewczyna z rodu 
Hiroshima dowiedziała się o nim.

Po przeczytaniu listu moja głowa była pełna pytań. Domyślałam się, że skrywa 
tajemnice, ale nie sądziłam, że to jest prawda! Wybiegłam z pokoju jak burza, chwyciłam 
kurtkę po czym bez wahania udałam się w stronę lasu. Zamierzałam odkryć zagadkę, 
chciałam dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi. Biegnąc wpadłam na pomysł. 
Połączyłam wszystkie fakty z pierścieniem. Gdy dotarłam do wyznaczonego punktu 
usiadłam pośród gęstej trawy. Otoczona drzewami i ptakami zamknęłam oczy i wy-
ciszyłam się. Po paru minutach gdy je otworzyłam nie stało się nic nadzwyczajnego. 
Nic się nie zmieniło. Było mi smutno z tego powodu. Uznałam, że pewnie nie mam 

„tego czegoś”. Gdy wracałam do domu we wsi panowała całkowita cisza. Pewnie ze 
względu na to, że było już dosyć późno. Wróciłam do domu jak najszybciej, aby spotkać 
się z mamą. Gdy się z nią przywitałam nad jej głową zauważyłam datę i przyczynę. 

„20.05.2021 r. Wypadek samochodowy”. Nie zajęło mi dużo czasu, aby zrozumieć o co 
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chodzi. To była zapowiedź śmierci mamy. Narastała we mnie coraz większa panika. 
Postanowiłam spokojnie z nią porozmawiać. 

– Mamo. Mam do ciebie pytanie.
– Tak skarbie? – odpowiedziała. 
– Czy wybierasz się gdzieś w ten czwartek?
– Ah tak. Muszę jechać do dawnej znajomej i w czymś jej doradzić. Czemu pytasz? 
Mama spojrzała na mnie dość podejrzliwie.

– Wiesz, potrzebowałabym twojej pomocy z języka angielskiego. Nie rozumiem 
pewnych wyrazów. 

– Diana, wiesz przecież, że nie mogę teraz odwołać tego spotkania. 
– Ale mamo, w piątek mam z tego kartkówkę! Jeżeli mi nie pomożesz dostanę 

jedynkę! – wykrzyczałam. 
– No dobrze, zostanę z tobą i ci pomogę. 
Pogłaskała mnie po głowie i skierowała się w stronę swojego pokoju. W ostatniej 

chwili spojrzałam na życiowy zegar mamy „19.11.2049 r. Starość” Kamień spadł mi 
z serca, nie mogłabym sobie wyobrazić życia bez niej. Jest jedyną osobą, która mi 
została. Tata zmarł, jak miałam 4 lata, nawet nie pamiętam jak wyglądał. Po chwili 
wpadłam na pomysł, aby spojrzeć w lustro. Jestem ciekawa czy w ten sposób będzie 
widać datę i przyczynę mojej śmierci. Po zobaczeniu swojego odbicia skamieniałam. 

„19.05.2021 r. Ofiara morderstwa”. Poczułam jakby serce na chwilę mi stanęło. Mia-
łam dzisiaj umrzeć? I to w dodatku z powodu morderstwa? Adrenalina we krwi tylko 
wzrastała, a ja nie mogłam odwrócić wzroku. Po paru chwilach szybkim marszem 
powędrowałam do swojego pokoju i szybko zakluczyłam drzwi. Skuliłam się w rogu 
pomieszczenia i czekałam. Bałam się, nie chciałam umierać tak szybko. W pewnym 
momencie zrobiło mi się słabo, wszystko rozmazało się, po czym nastała tylko ciem-
ność. Po pewnym czasie słyszałam bardzo niewyraźne uderzanie do drzwi pokoju 
i krzyk mojej mamy. Gdzieś w oddali było słychać syreny policji i karetki. Następnie 
dopiero w ambulansie usłyszałam kolejne słowa. 

– Na ręce ma ślad po wkłuciu igły – powiedział ratownik.
– Podejrzewamy poważne zatrucie – skierował się do mojej mamy. 
 
Potem usłyszałam tylko płacz. Chwyciłam ją za rękę i ostatkami sił powiedziałam 

„Dziękuję za wszystko”. Po czym zamknęłam oczy i już ich nigdy nie otworzyłam.





HiStOria a. 
◆

Julia Ciesielska

A. przyjechał wreszcie. Cała rodzina się zleciała. Siostra i szwagier aż z Warszawy 
przywieźli go do nas Syrenką. Wszyscy ciekawscy we wsi poustawiali się w bra-

mach oczekując na ich przyjazd, jakoby jakaś delegacja dalekomorska przyjechała. 
Kilka dni przed jego przybyciem, pod czereśnią w ogrodzie, R. ułożył w wielki łuk 
stoły zapożyczone z okolicznych gospód. Moje małe córeczki bardzo przydały się 
przy przygotowywaniu jedzenia i sprzątaniu. Tak bardzo jestem z nich dumna. Są 
całkiem inne niż ten mój A. Rudowłose, zielonookie, każda z identyczną, pojedynczą 
plamką na nosku. Zdecydowanie kontrastują z czarnowłosym, opalonym drybla-
sem. No tak, przecież od razu po urodzeniu było wiadomo, że A. przejął wygląd po 
R., a dziewczynki po mnie. Jak dobrze mieć swoje małe klony, dzięki nim, czuję, że 
zostawiłam na świecie swój pierwowzór. Coś po mnie zostanie. Przez całe życie będę 
im towarzyszyła moimi genami, nie wyzbędą się ich. 

Wracając do A., dobrze jest wreszcie poczuć jego zapach. Choć wydaje mi się nieco 
inny niż wcześniej… może chłopaczyna dorósł. Ciężko mi patrzeć na to, jak moje 
dzieciątka szybko rosną. Daje mi się we znaki to całe przemijanie. Gdyby usunąć 
w przemijaniu cząstkę „mijanie”, zostałoby wówczas samo „prze”, które nie brzmi już 
tak groźnie, jak jego druga, znacznie gorsza połowa. Nie znaczy nic. 

Myślałam, że A. nie pójdzie na dalszą naukę, nie jest to nasza tradycja rodzinna. 
Nie wiem, kto ponakładał mu do głowy tych wszystkich bzdur o rozwijaniu się dalej 
na uniwersytecie, przecież nigdy taki nie był. Po co mu ta cała mądrość, skoro ma 
folwark i wiele pracy, do której brakuje rąk? Nie zrozumiem tego nigdy, chyba jestem 
po prostu za głupia. W całej wsi trąbili na lewo i prawo o tym, że członek rodziny mi 
zwariował. Spoglądali na mnie z pogardą i mściwością w oczach. Ale co ja mam pora-
dzić na to, że młody chce się uczyć? Przecież siłą nie odciągnę go od książek. Chociaż 
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sama umiem ledwo co zrozumieć napis na przydrożnej kapliczce z malutką Matką 
Boską, przy której zawsze zatrzymuję się na chociażby pięć krótkich minut. Składam 
wówczas ręce i wygłaszam krótkie podziękowanie, że zdrowie jest, pieniędzy na chleb 
starczy, a krowy nie dotknęła panująca w okolicy epidemia. Na kapliczce napisane 
jest afflictatio facit religiosos, co mniej więcej tłumaczę sobie jako „utrapienia czynią 
cię bardziej religijnym, wierzącym”. Właściwie zgadzam się z tym powiedzeniem. 
Zawsze, gdy mam utrapienie i składam ręce do Boga, znajduję ukojenie, a to czyni 
mnie bardziej wierzącą w Niego. Chciałabym wiedzieć, kto wymyślił to mądre zda-
nie. Ucałowałabym go za to. Uczynił mnie przecież i mądrzejszą o łacińską sentencję, 
i bardziej wierzącą.

A. od razu, gdy pojawił się w drzwiach, został przywitany przez radosnego ojca 
i skaczące z radości siostrzyczki, które specjalnie ubrały najpiękniejsze sukienki, 
przeznaczone tylko na niedzielę, aby niepotrzebnie nie wyniszczyć stroju. Zawsze 
cieszyły się na myśl, że Bozia to doceni i pobłogosławi je za piękny i czysty strój. Moje 
małe… No więc w skrócie – A. przebył istną gehennę powitań i przywitań, lawinę łez 
szczęścia i pierwsze wyrzuty tłumienia w sobie miesięcy przepełnionych nostalgią. 
Znam go dobrze i wiem, że niezbyt ucieszył się na widok takiego tłumu gości, zna-
cząco wolałby ciche i skromne przywitanie, dokładnie jak R. Dobrze było wreszcie 
zobaczyć ich razem, dwa takie same lica o identycznych fizjonomiach, dwie ciemne 
czupryny i dwie pary piwnych oczu wpatrujących się we wszystko z zaciekawieniem. 
Ale od początku coś mi w nim nie grało, wiedziałam już, że ten nieszczęsny głód 
wiedzy zwiastował same kłopoty, zabrał mi mojego małego synka i zmienił nie do 
poznania. Dlaczego akurat ja? Przecież wszystko mu starałam się dać jak najlepsze. 
Wychować na dobrego i kochającego. Musiałam popełnić jakiś błąd. Ale jaki? I czego 
nie zauważyłam? Dlaczego JA? 

Historia rozmowy 

– Słyszałaś o powrocie tego wariata od R. i jego żony? Ponoć od razu po przyjeździe 
ze stolicy jak opętany, bez jedzenia, wybiegł do lasu. Ponadto, słyszałam od J., że sie-
dzi tam od tygodnia. Ot, filozof z Warszawy! Taki filozof to powinien zachowywać 
się chociaż jak na filozofa przystało. Może przeprowadzić jaką rewolucję we wsi, czy 
co to tam filozof robi. Taki niby uczony, a powinni od razu odesłać go do czubków. 
Przecież jego matka musiała zauważyć jakąś zmianę! Mogli mu w tej stolicy zrobić 
wodę z mózgu, pełno tam takich podejrzanych… A ten cały uniwersytet, to na pewno 
tylko przykrywka. 

– Ano słyszałam, kochana, słyszałam. Doprawdy same wariaty w tej Warszawie. 
Któż to widział – cokolwiek studiować. Na co to, po co? A jeszcze filozofię? To se 
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młody nawywijał. Niewdzięcznik jeden, tylko jego matce współczuć, nawychowywała 
dzieciorów, a najstarszy z nich zamiast pomóc, to wydziwia uniwersytety… tak ma 
wyglądać przyszłość tego kraju? R. Już ledwo zipie, a na pomocnika ich nie stać, no 
cóż, może młody jeszcze się nawróci, może odzyska rozum po stracie. 

– Po południu wybiorę się do jego matki, muszę pobrać wzór na fartuszek dla 
mojej najmłodszej, a wiadomo, że żona R. najlepsza w okolicy w szyciu. Zazdroszczę 
jej, ale jednego jej nie zazdroszczę – SYNA! – kobieta oparła się o płot i wskazała na 
las. – A może to on jakichś sztuczek naoglądał się w tej Warszawie i teraz robi jakie 
czary, z takimi to nie wiadomo, już dzisiaj zabronię synom latać do lasu, bo jeszcze 
im taki wariat pomiesza rozumy i wzbudzi im marzenia o warszawskich uniwersyte-
tach. Do czubków z takimi, do wariatów. No nic, idę ponarzekać trochę do M., u niej 
dawno nie byłam, ciekawe, co z jej córką. Ponoć w ciąży, a o ojcu nikt nic nie wie! A to 
hańba dopiero, oby mnie tylko nikt z nią nie widział, nie chcę niepotrzebnych plotek 
i domysłów o mojej rodzinie. 

– Ano do widzenia, kochana, trzymaj się. – kobieta odwróciła się i oparta o rower 
poszła kawałek dalej, aby zatrzymać się przy kolejnej chałupie i przekazać świeży 
stek nowin. 

Historia „Wariata” z Lasu 

Pośrodku Lasu siedzi człowiek. Nie siedzi sam, wokoło niego stale rozrasta się Przyroda, 
nad nim sprawia pieczę Niebo, a na swoich plecach utrzymuje go Grzybnia. Skąd wia-
domo, że jest to człowiek? Może trochę myśli. może trochę zmaga się z utrapieniami, 
przez co bardziej wierzy. Później może nieco wątpi we wszystko. Może coś go zaboli, 
maszyna organizmu zacznie szwankować i dawać o sobie we znaki. Może spojrzy na 
martwy i żywy las, i dojdzie do wniosku, że sam naprawdę i prawdziwie powinien 
uwierzyć, że jest człowiekiem. Tak, jak prości ludzie wierzą w słowa wyryte na przy-
drożnych uliczkach. Człowiek z Lasu, jak gdyby nigdy nic, wraca do domu, siada 
przy stole i daje się zasypywać milionami pytań, skargami, zażaleniami i plotkami. 
Czuje wreszcie ukojenie. I nie musi pobiec rozpowiedzieć tego całej wsi. Nie chce się 
tłumaczyć, bo w jakim celu? Przecież i tak nie zrozumieją. Mają swój własny, stały 
świat, którego ciekawej harmonii nikt i nic nie zakłóca, może jedynie jakiś porywczy 
filozof od czasu do czasu. 





wSpOmnienia LeśniczegO
◆

Gabriela Dudar

Tej wiosny razem z rodzicami postanowiliśmy zrobić remont poddasza. Pogoda 
dopisywała i prace szły pomyślnie. Kiedy wszystko zostało uprzątnięte i widać 

już było same deski, zauważyłam, że jedna z nich ma otwór zatkany gazetą. Kiedy 
podeszłam bliżej, aby zobaczyć, co to za gazeta od razu zauważyłam, że musi być 
bardzo stara, ponieważ papier był mocno pożółkły. Ostrożnie wyjęłam jego fragment, 
którym zatkany był otwór. Po rozwinięciu udało mi się przeczytać kawałek tekstu, 
lecz nie zawierał on żadnych interesujących informacji. Pomyślałam, że po prostu ktoś 
nie miał niczego lepszego do wypełnienia dziury, jednak bardzo się myliłam. Gdy 
zajrzałam do środka otworu, ujrzałam stary zwój papieru. Wyjęłam go i niezwłocznie 
pokazałam rodzicom. Byliśmy bardzo zaskoczeni i jednocześnie zaciekawieni jego 
treścią, opisywał on bowiem niesamowitą historię. Brzmiała ona tak:

„Do przyszłego pokolenia o tym, jak wyglądał las i moje życie… 
Odkąd pamiętam, zawsze marzyłem, aby zostać leśniczym i robiłem wszystko, 

żeby to marzenie spełnić. Włożyłem bardzo dużo wysiłku, aby posiąść odpowiednią 
wiedzę, ale opłacało się, bowiem moja praca nie poszła na marne i zostałem leśniczym 
w Budachowie. Pomyślicie, że nie ma w tym zawodzie niczego ciekawego, jednak ja 
przeczuwałem, że spotka mnie coś niezwykłego i nie myliłem się. Już pierwszego dnia 
w leśniczówce miałem sporo niespodzianek. Kiedy rozłożyłem swoje rzeczy i zaczą-
łem zapoznawać się z mapami lasu, usłyszałem głośne pukanie do drzwi. Niepewny 
otworzyłem je i zdębiałem. Przede mną stał najprawdziwszy niedźwiedź, który po 
chwili zaczął mówić grubym basem:

– Dzień dobry, panie leśniczy, jestem Leon.
– D… d… d… dzie… dzień… bry – wyjąkałem z przerażeniem, bo od kiedy zwie-

rzęta mówią ludzkim głosem?
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– Miodu! I to prędko, bo jestem głodny, a jak jestem głodny, to jestem zły – odpo-
wiedział niedźwiedź.

– Już przynoszę – wydukałem oniemiały, idąc chwiejnym krokiem w stronę spiżarni. 
– Długo jeszcze będę czekał? – Leon zaczął się niecierpliwić. 
– Przyniosłem wrzosowy. Może być? – niepewnie zapytałem, oddając duży słoik 

miodu, którego miałem nadzieję dodawać do herbaty, gdy nadejdą chłodne dni.
– No nareszcie – odburknął niedźwiedź Leon, po czym zabrał słoik pazurzastą łapą 

i zaczął się oddalać, znikając w zaroślach. 
Odetchnąłem wówczas z ulgą, ale poczułem się niepewnie, wiedząc, że wokół le-

śniczówki kręcił się olbrzymi niedźwiedź, na dodatek mówiący ludzkim głosem. Nie 
wiadomo, co takiemu na myśl przyjdzie. Gdy nieco ochłonąłem po niespodziewanym 
spotkaniu z Leonem, zacząłem zastanawiać się, gdzie są pomocnicy, o których wspomi-
nał nadleśniczy Wiesław. Kiedy tak myślałem rozległo się cichutkie, choć zdecydowane 
pukanie do drzwi. Pomyślałem, że to niedźwiedź przyszedł po kolejny słoik miodu, ale 
zaraz zbeształem sam siebie. To było bardzo delikatne stukanie, a Leon walił z całej 
siły, że aż szklanki na stole się trzęsły. Otworzyłem niepewnie drzwi i ze zdziwieniem 
stwierdziłem, że nie ma tam nikogo. Już miałem je zamknąć, gdy usłyszałem znaczą-
ce chrząknięcie. Spojrzałem w dół i oniemiałem, stał przede mną malutki chłopiec 
w czapeczce i mysz w meloniku. Ku mojemu zaskoczeniu i niedowierzaniu, chłopiec 
również miał mysi ogonek, którym wymachiwał na wszystkie strony.

– W czym mogę wam pomóc? – zapytałem niepewnie.
– Jestem Marmeli, a to mój kolega Mysio – odpowiedział maleńki chłopiec.
Pomyślałem – to krasnoludek, to musi być najprawdziwszy krasnoludek i nim 

zdążyłem się odezwać – usłyszałem:
– Ja z Mysiem zajmujemy się sprawami trudnymi i niezwykłymi. Wiemy, że jest pan 

nowym leśniczym, nadleśniczy Wiesław nam wspominał.
– Nie potrzebuję pomocy od krasnoludka i myszy – wyszeptałem przerażony widokiem.
– Nie jestem krasnoludkiem tylko skrzatem – zdenerwował się Marmeli, dla którego 

była to najwyraźniej drażliwa kwestia.
„Co za różnica – skrzat czy krasnoludek. Dla mnie nie miało to żadnego znaczenia” 

– pomyślałem, wpatrując się w ich oblicza i próbując odczytać ich intencje. 
– Jakby potrzebował pan pomocy, proszę dać sygnał latarką, a na pewno przybę-

dziemy – zapewnił Mysio. – I niech pan zamknie na noc okno, bo przyleci do pana 
Batman – dodał odchodząc.

– Dziękuję za radę – odrzekłem oszołomiony i choć trudno było mi uwierzyć w to, 
że mogą mi w czymkolwiek i kiedykolwiek pomóc, podświadomość podpowiadała 
mi, że będą pomocni. 
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Po tych dwóch przygodach nie miałem siły do dalszej pracy, więc położyłem się 
spać. Spokój nie trwał jednak długo, już po kilku godzinach obudziło mnie głośne 
wycie. Wstałem z przerażeniem i drżącymi rękami poszukałem latarki. W środku 
nocy rozbłysnął snop światła. Ujrzałem wielkie skrzydła potwora wspinającego się 
na ścianę. W mgnieniu oka wyszedłem z domu na czworakach. Będąc już na zewnątrz, 
natychmiast zacząłem nadawać sygnały alarmowe: trzy długie, trzy krótkie, trzy długie.

– Oby tylko zobaczyli, oby zobaczyli… – powtarzałem oczekując przybycia Mar-
melego i Mysia, bo tylko oni przyszli mi na myśl. 

Przybyli i choć ich nie zauważyłem, po kilku minutach sprawa się rozwiązała. 
Skrzat Marmeli wyszedł z leśniczówki, mówiąc: 

– W środku był tylko nietoperz.
– A to nocne wycie? – zapytałem zaniepokojony.
– To tylko Zdzicho, on tak zawsze wyje podczas pełni księżyca, czuje wtedy dziwną 

tęsknotę – wesoło odpowiedział Marmeli.
– Kim jest Zdzicho? – dopytywałem oszołomiony.
– Zdzicho jest wilkołakiem – wyjaśnił Mysio i dodał, widząc moją przerażoną minę: 
– Spokojnie on woli mleko od krwi.
– Ufff… – odetchnąłem z ulgą i pomachałem na pożegnanie Marmelemu i jego 

towarzyszowi. 
Dalsza część nocy minęła już spokojnie. Następnego dnia obudziłem się późno 

i w dodatku z bólem głowy. Przy śniadaniu próbowałem zebrać myśli oraz ułożyć 
listę najpilniejszych potrzeb lasu. Około południa wyszedłem, aby monitorować 
i poznawać tę niezwykłą przestrzeń. Rozglądając się i zapoznając z rewirem cały czas 
miałem wrażenie, że ktoś mnie obserwuje, jednak nikogo nie byłem w stanie dojrzeć. 
Po obejściu sporego terenu wokół leśniczówki, nie natknąłem się na nikogo i nic rów-
nie dziwnego, a zarazem niezwykłego, jak to, co spotkało mnie poprzedniego dnia. 
Gdyby nie ciągłe uczucie bycia obserwowanym, czułbym się jak w zwyczajnym lesie. 

Pod koniec dnia, kiedy słońce chowało się za drzewami, postanowiłem odszukać 
Marmelego i zadać mu kilka pytań: 

– Czy coś lub ktoś może mi zagrażać w tym lesie? Czy coś faktycznie mnie obserwuje 
w lesie, czy to tylko moje wyobrażenie związane z taką niezwykłością tego miejsca? 

Po rozmowie z Marmelim dowiedziałem się, że obserwują mnie leśne licha, które 
roznoszą wieści o nowym leśniczym innym niezwykłym mieszkańcom tej okolicy. 
Dowiedziałem się jeszcze, że nie mogę szukać tajemniczych zwierząt, bo te mogą się 
przestraszyć i uciec z lasu. 

– Jak się panu przyjrzą i mu zaufają, to same się pokażą – dodał skrzat na koniec 
naszej krótkiej rozmowy. 
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– Dziękuję za radę – odpowiedziałem uspokojony. 
Następnego dnia – za sugestią Marmelego – nie szukałem zwierząt, zająłem się od-

nawianiem lasu. Przez ponad dwa tygodnie grupa pracowników pod moim nadzorem 
sadziła drzewka. Zajęty pracą od świtu do późnego wieczoru, prawie zapomniałem 
o niezwykłych wydarzeniach, które mnie spotkały, gdy tylko przybyłem do leśniczówki. 
Gdy wszystkie drzewka na wyznaczonym obszarze zostały zasadzone, prace dobiegły 
końca. Wracając o zmroku do leśniczówki, usłyszałem za sobą wołanie:

– Panie leśniczy, panie leśniczy, panie leśniczy… 
Głos dobiegał zza drzew, jakby wołało echo. Odwróciłem się i szukałem wzrokiem 

kogokolwiek.
– Hop, hop jest tam ktoś? – zawołałem.
– Jestem Teo – tutejszy filozof i znawca sztuki – zawołał borsuk, wychodząc na 

ścieżkę.
– Miło mi cię poznać Teo – odpowiedziałem wyciągając dłoń w stronę borsuka. 

Zdałem sobie sprawę, że las, którym przyszło mi się opiekować, zamieszkują niezwykłe 
stworzenia, których nie powinienem się obawiać, lecz służyć im i pomagać.

– Mieszkańcy skarżą się na tajemniczego przybysza, który ostatnimi czasy przycho-
dzi niezauważony w odwiedziny, a po każdej jego wizycie coś znika. Rusałka Halina 
przyszła do mnie zapłakana, że zniknęły jej prześliczne kolie i diademy zrobione 
z pyłu księżycowego. Leśnym lichom poznikały płaszcze niewidki, przez co nie mogą 
spokojnie biegać po lesie – żalił się Teo.

– Zajmę się tym problemem – odpowiedziałem niepewny, choć bardzo zaciekawiony, 
kim jest tajemniczy łotrzyk.

– Wspaniale – ucieszył się borsuk.
– Wiesz może, jak on wygląda? – dopytywałem, chcąc pozyskać jak najwięcej 

informacji.
– Hmm… niestety, nie wiem zbyt wiele. Na pewno nosi czarną maskę na oczach – 

wyjawił Teo. – Kiedy się pan tą sprawą zajmie? – dopytał borsuk na koniec.
– Myślę, że już od jutra zacznę – odparłem i udałem się szybko do leśniczówki 

odpocząć. Było przecież późno, a musiałem jutro zacząć walkę z tajemniczym prze-
ciwnikiem. Nie wiedziałem nawet, czy potrafi posługiwać się jakąś bronią, a może ma 
jakieś supermoce, skoro jeszcze nikt, kogo odwiedził, nie zdołał powstrzymać kradzieży. 

Następnego dnia, zgodnie z obietnicą daną borsukowi, zabrałem się za szukanie 
złodziejaszka. Wszedłem na wieżę przeciwpożarową z nadzieją wypatrzenia jakiegoś 
podejrzanego zachowania. Gdy tak obserwowałem las, zauważyłem bardzo zaska-
kującą sytuację. Zza liści jednego z drzew wyłaniał się raz tułów bociana czarnego, 
a raz głowa lelka kozodoja, tylko taka trochę za duża jak na ten gatunek. Nie miało 
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to nic wspólnego z tajemniczym łotrzykiem, ale i tak postanowiłem to sprawdzić. 
Drzewo było oddalone o parę minut drogi od wieży, dlatego miałem ochotę podbiec, 
aby dotrzeć jak najszybciej do tajemniczego ptaka, jednak zacząłem obawiać się, że 
spłoszę tajemnicze stworzenie. Skradałem się po cichu, najlepiej jak tylko potrafiłem. 

Kiedy stanąłem pod drzewem, usłyszałem śpiew sójki, co zaskoczyło mnie jeszcze 
bardziej. Stojąc tam, nie byłem w stanie niczego zobaczyć. Zacząłem się zastanawiać, 
czy się odezwać, czy lepiej po prostu poczekać w ciszy, czy może odejść. Gdy tak 
walczyłem wewnętrznie ze sobą, poczułem silny podmuch, jednak tego dnia nie było 
wiatru. Zadziwiło mnie to, ale uznałem, że jestem w niezwykłym lesie, w którym 
wszystko może się zdarzyć. Mając już ochotę odezwać się, usłyszałem ten sam śpiew 
sójki tylko tym razem za sobą. Odwróciłem się i zdębiałem. Chciałem się przywitać, 
ale jedyne co przeszło mi wtedy przez gardło brzmiało:

– Toż to przecież jest sześcioptak! – wrzasnąłem.
– Zgadza się, jestem sześcioptakiem. Składam się z bociana czarnego, sójki, orła 

wędrownego, lelka kozodoja, dzięcioła i sóweczki zwyczajnej. Wszyscy nazywają mnie 
Gerwazy – przedstawił się niezwykły ptak. 

–To niemożliwe, przecież sześcioptak to mityczne stworzenie, występujące tylko 
w legendach i starych opowieściach – mówiłem, nie mogąc sobie tego poukładać 
w głowie.

– Każda legenda i historia musi zawierać w sobie choć odrobinę prawdy – powiedział 
Gerwazy, uśmiechając się. – A kim pan jest? Nigdy wcześniej pana tu nie było, prawda?

– Masz rację, nie było mnie tu. Od niedawna jestem nowym leśniczym i nigdy cię 
jeszcze nie widziałem. Szukam tajemniczego złodziejaszka. Wszedłem na wieżę, by 
spróbować go znaleźć, ale zamiast niego, znalazłem ciebie, sześcioptaku – wyjaśniłem 
Gerwazemu.

– Pewnie pan mówi o takim małym futrzanym zwierzaku. Widziałem go parę razy. 
Kręci się tu po okolicy. Mówi, że jest Amerykaninem – Gerwazy opowiadał o łotrzyku.

– Wiesz może co to za gatunek stworzenia? – pytałem.
– Nie, jest to tajemniczy zwierzak, nigdy wcześniej nie było tu takiego. Musi być 

naprawdę niezwykły – odrzekł sześcioptak.
– Bardziej niezwykły niż ty, gadający niedźwiedź, borsuk, mysz, skrzat i wyjący 

wilkołak? – dopytywałem zdumiony.
– Rzecz jasna, bo co w nas niezwykłego. Mieszkamy sobie w lesie, popołudniami 

pijemy herbatkę na polanie świateł, słuchając przemyśleń Teo – wyjaśnił zdziwiony 
Gerwazy.

– Wy jesteście bardzo niezwykli – nigdzie indziej nie spotkałem takich 
stworzeń – odpowiedziałem.
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– Sam się pan przekona, jak go spotka, że on jest niezwykły, a nie my – nadal prze-
konywał Gerwazy.

– Potrafisz dokładnie opisać jego wygląd? – zapytałem.
– Oczywiście, nosi czarną opaskę na oczach, ma szare futerko, cztery łapy i puszysty 

czarno–biały ogon. Nic więcej nie udało mi się dostrzec z drzewa – opisał łotrzyka ptak.
– A niech to… czyżby – myślałem głośno.
– Wie pan, kim on jest? – zaciekawił się Gerwazy.
– Z twojego opisu przypomina mi to zwyczajnego szopa pracza – wyjaśniłem 

Gerwazemu.
– Super! Teraz na pewno znajdzie pan złodziejaszka – ucieszył się Gerwazy.
– Zobaczymy – odpowiedziałem, zastanawiając się jak schwytać małego opryszka.
– Jak dowiem się czegoś więcej, od razu dam panu znać. Teraz jednak zaczyna się 

już ściemniać i muszę lecieć na wieczorne łowy – dodał Gerwazy.
– Będę czekać na nowe wieści i życzę dobrych łowów – odpowiedziałem odlatują-

cemu Gerwazemu. 
Patrzyłem jeszcze chwilę za sześcioptakiem. Kiedy zniknął mi całkowicie z oczu, 

udałem się do leśniczówki. Będąc już na miejscu, usiadłem przy stole, by zjeść kolację, 
jednak nie mogłem przestać myśleć, jak mam schwytać szopa i jak on w ogóle znalazł 
się tutaj w lesie. W następnych dniach nie było żadnego przełomu w tej sprawie. Jednak 
w końcu coś drgnęło. Ten dzień zaczął się niepozornie, jak zwykle po śniadaniu zabra-
łem się za tropienie zbrodniarza. Różnica była jedna, tamtego dnia postanowiłem udać 
się do tajemniczego zagajnika na skraju lasu. Było tam dosyć ciemno i niepokojąco. 
Otaczała go jakaś magiczna aura. Szedłem coraz głębiej w głąb zagajnika, aż natknąłem 
się na chatkę. Nie wzbudziłoby to mojego zainteresowania, gdyby nie fakt, że był to 
najprawdziwszy domek na kurzej nodze. Miał piernikowe dachówki, cukierkowe okna, 
a z komina wydobywała się wata cukrowa. Przyglądałem się tej chatce wybałuszony-
mi oczami, gdy niespodziewanie usłyszałem przeciągłe gwizdnięcie. W tym samym 
monecie domek podskoczył i zaczął skakać w stronę, skąd dobiegł dźwięk. Niewiele 
myśląc, zacząłem biec za nim. Biegłem tak póki domek się nie zatrzymał, a gdy to już 
się stało, ujrzałem przygarbioną staruszkę zbierającą zioła do kosza.

– Dzień dobry – przywitałem się niepewnie.
– A dzień dobry – odpowiedziała zaskoczona staruszka.
– Może pomogę z tym koszem – zaproponowałem.
– Nie, mam dopiero trzysta lat, jestem kobietą w sile wieku – odpowiedziała trochę 

rozgniewana kobieta.
– Nie wiedziałem, przepraszam. Bardzo dobrze pani wygląda – zacząłem się 

tłumaczyć.
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– Spokojnie, nikt na początku nie wie. Może wejdziesz do mnie do domku? Mam 
świeże pierniczki – zaproponowała.

– Z przyjemnością – odpowiedziałem wesoło, choć czułem niepokój, czy aby na 
pewno czynię dobrze. 

– Stoliczku, nakryj się! – zawołała staruszka i w tej samej chwili stolik był pełen 
smakołyków. Usiadłem przy nim, a staruszka wyjęła z pieca przepyszne pierniki, które 
postawiła obok pozostałych przysmaków. 

– Jeśli chcesz, to ci powróżę – zaproponowała z uśmiechem.
– Ja nie wierzę w takie rzeczy – odpowiedziałem bez przekonania.
– Każdy ma zapisaną jakąś przyszłość – zachęcała.
– Czemu by nie, przecież nic nie stracę – uległem namowie. 
Po chwili wróciła i ku mojemu zaskoczeniu trzymała najprawdziwszy laptop.

– Tu nie ma Internetu – powiedziałem.
– Nie wiem, kto to jest ten Internet, ale kiedy patrzę w to urządzenie z przyszłości, 

widzę, co jest grane. Nie marudź już i powiedz mi lepiej, o co mam zapytać w twoim 
imieniu?

– Chciałbym dowiedzieć się, czy uda mi się znaleźć tego złodziejaszka, który po-
jawił się niedawno w okolicy i uprzykrza życie mieszkańcom lasu – powiedziałem 
podekscytowany. 

– Nic nie mów i patrz – nakazała tajemnicza kobieta.
Wpatrywałem się w ekran, na którym pojawiła się mgła. Rozeszła się po chwili 

i ujrzałem siebie stojącego przed szopem praczem, który wyglądał na zaniepokojonego 
naszym spotkaniem. Z napięciem czekałem na dalszy rozwój sytuacji, jednak w tym 
monecie na ekranie z powrotem pojawiła się mgła.

– Jak do tego spotkania doszło, co mam zrobić? – pytałem zadziwiony.
– Co ma być, to będzie, nie zmienisz przyszłości – uśmiechnęła się staruszka. 
Od tego spotkania nie mogłem przestać myśleć o tym, co zobaczyłem i o słowach 

czarownicy, bo staruszka okazała się być właśnie najprawdziwszą, przewidującą przy-
szłość czarownicą. Udało mi się naprawdę wytropić złodziejaszka–szopa, zgodnie 
z przepowiednią tajemniczej czarownicy, ale to, co stało się później…”

Dalej nie byliśmy w stanie przeczytać tekstu, bo pergamin był zniszczony. Pismo 
na tyle wyblakłe, że wysiłki odszyfrowania choć kilku wyrazów spełzły na niczym. 

Jeszcze kilka razy od nowa czytaliśmy z zapartym tchem tę nieprawdopodobną 
historię. A ja postanowiłam odszukać ten niesamowity las i potomków szopa pracza, 
aby poznać historię ich przodków.





uLica świętOJańSKa *

◆

Michał Dudziak

W tym ciele zasiadam stosunkowo od niedawna. Dziesięć lat. Ledwie pyłek 
w przestrzeni czasu świata, w którym się urodziłem. I chodź jest to „życie po 

życiu”, to i tak wydaje mi się o wiele bardziej naturalne i prawdziwsze, niż to z Ulicy 
Świętojańskiej. Nie wiem nawet jak zachowałem świadomość tego, kim, a tak właściwie 
czym byłem wcześniej. Mogę teraz odczuwać nieustającą ulgę, że moją wartością jest 
dusza i człowieczeństwo. Tamci je stracili. 

Rok przestępny, gdzieś daleko w przeszłej przyszłości. Zima przyszła z hukiem. 
Temperatura obniżyła się o zatrważający jeden stopień. I tak było to zaskoczenie dla 
większości z nas, bo pory roku zachowały jedynie znaczenie formalne. Kryzysy kli-
matyczne, wymierające gatunki, brak deszczu i chmur na niebie były dla nas rutyną. 
Przez pierwszych piętnaście lat mojego życia przejmowałem się tym, w jak opłakanym 
stanie jest nasza planeta, potem zacząłem do tego przywykać, aż wszystko umarło. 
Wszystko, poza człowiekiem, który pozbawiony całkowicie człowieczeństwa i ja-
kiejkolwiek etyczności cielesnej podtrzymywał się sztucznie za pomocą przeróżnych 
kombinacji Urządzeń Tleniących. W moim pokoleniu nazywaliśmy to Power-Maxami. 
Pierwsze aparatury dziecko otrzymywało przy porodzie. Pod tkankę w szyi lekarze 
wszczepiali coś na kształt dysku z jakimiś dziwnymi, kolorowymi logami i wypustka-
mi, które po zaszyciu lekko wybijały się ponad poziom skóry. Dzięki tej technologii 
można było normalnie oddychać, bo jak inaczej człowiek miałby to robić w świecie, 
w którym żywe drzewa stanowią formę eksponatu muzealnego, a nie powszechnie 
występującego organizmu produkującego tlen. W późniejszych latach życia każdemu 
dziecku rodzice kupowali taką aparaturę, na jaką było ich stać. Wiadomo – im bardziej 
zamożna rodzina, tym łatwiej się oddycha. Jak to wygląda z naturalnym tlenem? Na 

* Opowiadanie napisane na podstawie prawdziwego snu
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skutek wyjałowienia dziewięćdziesięciu sześciu procent każdego gatunku roślinnego, 
w przyrodzie występuje on rzadziej niż diament. Planeta przypomina Marsa, tylko 
że z licznymi giga-metropoliami, nazywanymi Polis. Taka koncentracja zaludnie-
nia gatunku wynikała z tego, że tereny pozamiejskie nie nadawały się do życia na 
własną rękę. Co jakiś czas Pozersi – radykalni przeciwnicy ewolucji, jaka spotkała 
świat, próbują wyemigrować, niestety każdy kończy tak samo – zdycha zapomniany 
przez świat gdzieś na poszarzałych pustkowiach Wildów (terenów pozamiejskich; 
niezamieszkanych), lub staje się eksponatem i symbolem „buntu” na wycieczkach 
organizowanych przez liczne biura podróży po ruinach dawnych miast, takich jak Los 
Angeles, Nowy York czy Waszyngton. Wyschnięte szkielety z popękanymi Aparatami 
Tlenowymi leżą na dachach dawnych „wiecznie żywych” wieżowców, wystawione 
na wzrok i obiektywy aparatów turystów obserwujących ich z batyskafów, którymi 
poruszają się po zniszczonych ekumenach świata. Niektórzy z tych Pozerów wiedzieli, 
na jaki los się skazują, więc ostatkiem sił wymalowują w widocznych miejscach hasło 
buntowników „OPUŚĆ PLANETĘ”, ku przestrodze pogłębiania cyfryzacji człowieka 
w tym brudnym świecie. Niestety, mimo stanu planety, na której przyszło nam wege-
tować, większość ludzi stara się wypierać jej zniszczenie. Przestaje ich obchodzić, co 
tak właściwie zrobił brak jakiejkolwiek ekologii czy szanowania środowiska, zależy 
im tylko na jednym – na wegetacji. 

Przechadzając się wieczorami po knajpach Ulicy Świętojańskiej, w  ich twa-
rzach widzę pustkę. Pozbawieni jakiegokolwiek człowieczeństwa i zainteresowania 
poznawaniem życia, po prostu przesiadują w coraz dziwniejszych neonowych klubach. 
Większość z nich jest sfrustrowana i zakompleksiona. Media, które do reszty utraciły 
godność, skomercjalizowały i ukształtowały człowieka tak, że choćby chciał, nie jest 
w stanie dorównać aktualnemu ideałowi piękna. Proces mechanizacji istoty, w którym 
chodziło o zerwanie z siebie mięsa w jak największym stopniu i zastąpienie go chro-
matyczną masą, całkowicie pogrążył ludzi. Prawdziwym Homo-Sapiens, złożonym 
z tkanek, kości i krwi jest się tak w zasadzie tylko przez pierwsze piętnaście minut 
życia, do momentu, w którym założą ci kaganiec Power-Max. „Nowy świat” kreują 
korporacje i firmy. Robiły to w zasadzie od kiedy powstały. Oczywistym jest, że nie 
pokażą otyłej, garbatej i nieestetycznej kobiety, kiedy chcą reklamować najnowsze 
ubrania, bo konsument się tym zrazi. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby takiego 
konsumenta wprowadzić w stan frustracji, w którym będzie musiał się porównywać 
z reklamą i pytać sam siebie, dlaczego on nie jest taki „ładny i szczęśliwy” i dlaczego 
nie urodził się taki plastikowy. Ma się dusić w swojej warstwie normizmu. I tak się 
właśnie czują ludzie. Ogłupiają się coraz bardziej, a nikt nie robi z tym porządku, bo 
nikt nie widzi problemu w tym, co się dzieje. 
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Ulica Świętojańska. Jedna z mniejszych ulic Dzielnicy Osiemnastej w Polis Pan-
dora. Ironicznie „mniejszych”, bo liczyła sobie około czterysta pięćdziesiąt tysięcy 
mieszkańców. W młodzieńczym wieku to właśnie ona była naszym „podwórkiem”. 
Czuliśmy się tu bezpiecznie, pomimo że moc neonowych bilbordów, wysokich na sto 
metrów zabudowań oraz zgiełku tysięcy ludzi na sekundę przytłaczały niemiłosier-
nie. Na ósmym piętrze jednego z bloków mieściło się puste mieszkanie, które razem 
z naszą paczką przyjaciół postanowiliśmy zagospodarować. Lokali było tak dużo, że 
instytucje odpowiadające za dysponowanie nimi nie nadążały nad ich administro-
waniem, i w taki sposób pustostan nieformalnie stał się naszą własnością. Było to 
małe lokum złożone z toalety, w której kafelki odklejały się od ścian, a grzyb wycho-
dził przy suficie oraz pokoju, w którym biała farba otuliwszy się kurzem i starością 
zmieniła kolor na wyblakło-żółty. Nie mieliśmy funduszy, żeby zaprowadzić remont 
generalny, dlatego posiłkowaliśmy się każdą najtańszą alternatywą, jaką mogliśmy 
znaleźć. Ściany zakleiliśmy plakatami z motywami impresjonistycznymi, a w dwóch 
miejscach udało nam się powiesić rekonstrukcje obrazów Beksińskiego. Te mroczne, 
pozbawione życia kreatury przypominały nam rzeczywistość, którą obserwowaliśmy 
przez szczelnie wytłumione styropianem okno w naszym saloniku. Postawiliśmy 
jeszcze żółtą kanapę, małą „kozę” klimatyzacyjną i lampkę lawową. Czuliśmy się 
tam najszczęśliwsi. Czuliśmy się tam tak, dlatego że dla nas jako osób młodocianych 
szczęście nie polegało na estetyce miejsca, a na wolności, jaka w nim panowała. Czu-
liśmy wyzwolenie spod skrzydeł rodziców. Tysiące niekonsekwentnych możliwości. 
Za pomocą tego wystroju i ogólnego klimatu, jaki wytwarzaliśmy sobie nawzajem, 
stworzyliśmy własną „bazę”. Może nie przypominała prowizorycznie uszczelnione-
go patykami krzaka, w którym wszyscy pili oranżadę i jedli świeże drożdżówki, ale 
panowała w niej atmosfera wzajemnej odpowiedzialności. 

W jeden z grudniowych dni umówiliśmy się całą paczką na cotygodniowe spotkanie 
w Bazie. Mijała godzina 21:00, a nie było z nami P. Jej charakter miał to do siebie, że 
lubiła nadużywać alkoholu i innych używek, natomiast nigdy się nie spóźniała. Była 
punktualna do granic możliwości. Pomimo jej zewnętrznego zepsucia na skutek 
zażywanych substancji, miała w sobie coś, co urzekało mnie za każdym razem, gdy 
tylko ją widziałem. Była naturalna. Pozbawiona wszelakich chromatycznych tkanek, 
cyfrowych wspomagaczy i Power-Maxów. I tak już była na wykończeniu. Lekarze 
podawali, że średnia długość życia u osób, które nie zamierzają modyfikować swojego 
ciała na rzecz przystosowania się do nienaturalnego środowiska wynosi około dwa-
dzieścia lat. My byliśmy już bardzo blisko tej granicy. Mimo że własnowolnie umie-
rała, była szczęśliwa, że ma grupę przyjaciół, która stara się uciec od tego zepsutego 
świata. Tego wieczoru jednak się nie zjawiła. S. zaczął panikować: „A co jak coś się 
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jej stało?”. Na to L. odrzekł: „Uspokój się paniczna ciotko”. Samo spóźnienie nie jest 
czymś makabrycznym, jednak w jej przypadku było to bardzo nienaturalne. Rzuciłem 
pomysł, aby jej poszukać, ale zapewniano mnie, że pewnie metro się opóźniło, i że 
zaraz przybędzie. Telefon oczywiście milczał. Zanurzyliśmy się więc w spotkaniu i od-
sunęliśmy P. na drugi plan. Nie minęło około dziesięciu minut i dostałem wiadomość 
o treści – „Skumaj to”. W załączniku transmisja online, olbrzymie koło ludzi z komu-
nikatorami skierowanymi w jedną leżącą osobę po środku. Po neonowym bilbordzie 

„Crying Bar” rozpoznałem, że jest to aktualny przekaz video spod mojego bloku. Postać 
leżąca wydawała się dziwnie znajoma. Zeszliśmy na dół. S. zaczął przeraźliwie jęczeć. 
Podeszliśmy do okręgu raportujących ignorantów i ujrzeliśmy środek. Wszędzie krew. 
Naturalna, esencjonalnie czerwona. Zapełniała każdy wolny milimetr chromowego 
chodnika, powoli wylewając się z rozciętego brzucha. Ten brzuch należał do niej. 
Została zamordowana. Jak się potem okazało – tylko w pół zamordowana, bo gdyby 
któryś z okręgowych dziennikarzy odważył się wezwać szybciej pomoc lub samemu 
takowej udzielić, może by przeżyła. 

Mnie jednak, gdy już ostatnia prawdziwie żywa, niecyfrowana istota odeszła, zro-
biło się jakoś dziwnie. Chyba mój Power-Max uległ awarii. Czuję, jak kody zero-
jedynkowe wlewają mi się powoli do mózgu. Tak właśnie wygląda świat, w którym 
człowiek zamienił drugiego człowieka na rzecz zasięgów. P. się wykrwawiała, a oni, 
obrzydliwi ignoranci nagrywali to z pustą mimiką twarzy. W tym świecie nie ma 
już człowieczeństwa, nie ma rachuby, godności, honoru, etyki czy czegokolwiek, co 
mogłoby definiować człowieka. I tak mi wydaję się, że słowo „człowiek” to już tutaj 
archaizm. Cyber-łącze woli określenie „jednostka”. Hasła, którymi skrupulatnie rzucają 
korporacje przypominają zakup nowego sprzętu elektronicznego, aniżeli mowę do 
drugiego człowieka. „Jednostko! Kup sobie nowego Ridera (coś, co kiedyś nazywano 
autem)”. Po całym zdarzeniu postanowiłem jeszcze wrócić do mieszkania. Byłem sam. 
S. i L. zniknęli gdzieś w tłumie, zapewne pod wpływem emocji nie wytrzymali. Ja 
szedłem po klatce schodowej z równie martwym wyrazem twarzy, jak te bezmózgie 
zwierzęta na dole. Przed „sądem ostatecznym” odkurzyłem jeszcze mieszkanko, aby 
nowi właściciele zobaczywszy moją posturę, nie myśleli, że żyliśmy w nieporządku. 
Zamknąłem oczy. 

Otworzyłem oczy. Ledwie widziałem. Przez rozmazany obraz zauważyłem, że 
jestem bardzo mały, krzyczę, a jakiś pan w niebieskim szlafroku uśmiecha się uprzej-
mie i zwraca się do jakiejś kobiety serdecznym tonem: „Gratulacje, ma Pani chłopca!”. 
Nie wiem czy to przyszłość, przeszłość, niebo, czy sen, ale bardzo mi się to podoba. 
Jako nowonarodzony pięciolatek zapytałem mamy czy założą mi kiedyś Power-Maxa, 
odparła, że nie wie, co to jest. Całe szczęście. Nie wiem, co stało się z L. i S., nie wiem 
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nawet, jak miałbym się tego dowiedzieć. Tymczasem jednak, idę układać bazę z paty-
ków, bo niedługo przyjdzie Szczepan i Leszek z drożdżówkami i oranżadą, a Paulina 
przyniesie najnowszego Game Boya. Ten wakacyjny dzień lipca dziewięćdziesiątego 
czwartego roku zapowiada się znakomicie. 





taJemnica z LuStra
◆

Natalia Federowicz

Było ciepłe lato, dokładniej koniec czerwca, cała moja rodzina przyjechała do domu 
dziadków, aby uczestniczyć w urodzinach babci. Ja z kuzynką postanowiłyśmy 

tam nocować, reszta rodziny pojechała do swoich domów. Było małe przyjęcie, dlate-
go pomogłyśmy babci w sprzątaniu, zebrałyśmy talerze i włożyłyśmy je do zmywarki. 
Dziadek oznajmił, że jutro będziemy robić porządki na strychu, wyrzucimy niepotrzebne 
przedmioty lub sprzedamy na targu staroci. Bardzo lubię przeglądać stare rzeczy, moim 
zdaniem, niektóre są intrygujące, czasem przerażające i mają swój klimat i historię. 

Następnego dnia wczesnym rankiem zaczęłyśmy we dwie porządkować strych, 
którego dziadek nie sprzątał od czterdziestu lat, stale dokładając nowe rzeczy, które 
miały się kiedyś przydać. Niestety, nie mógł nam pomóc, gdyż dowiedział się o nie-
oczekiwanym terminie wizyty u specjalisty.Gdy weszłam po stromych schodach na 
górę i rozejrzałam się wokół, moją uwagę zwróciło stare, duże stojące lustro. Jego 
rama była zrobioną z pozłacanegometalu, który tworzył śliczne kwiatowe zdobienia. 
Pomyślałam nawet, że pięknie wyglądałoby w moim pokoju, chociaż zajęłoby sporą 
jego część. Na pewno było zabytkowe, a nawet pałacowe. I nie pomyliłam się. Babcia 
powiedziała, że pochodzi z osiemnastego wieku i jest w zdumiewająco dobrym stanie. 
Po II wojnie światowej Niemcy opuszczali ziemie zachodnie, pozostawiając swój 
majątek, którego nie mogli zabrać. Za wsią znajdował się pałacyk, po którym nie ma 
już śladu. Nowi mieszkańcy, którzy przyjechali na te ziemie ze wschodu, z terenu dzi-
siejszej Ukrainy, pozabierali z tego pałacyku wszystkie ich zdaniem potrzebne rzeczy, 
nazywając je „poniemieckie”, więc można było je sobie wziąć. Ojciec babci przyniósł 
jej wtedy to piękne lustro. Kiedy wyszła za mąż, powynosili wiele rzeczy na strych, 
by zrobić miejsce dla swojej nowej rodziny. Pewnej nocy pusty pałacyk spłonął. I tak 
lustro przeleżało na strychu,zakurzone przez ponad pięćdziesiąt lat.
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Okazało się, że nie miało nawet rysy czy odrobiny rdzy na ramie. Gdy przejechałam 
po tafli lustra ręką, pozostała lśniąca i błyszcząca w słońcu wpadającym przez małe 
okienko w dachu. Wtedy również zauważyłyśmy, że w jego górnej części wbudowany 
jest okrągły portret przedstawiający piękną dziewczynę o kruczoczarnych, długich 
włosach. Uwagę mojej kuzynki przykuł obraz z zapierającą dech w piersiach, złotą 
ramą. Na obrazie był pejzaż przedstawiający jakiś pałacyk, małe sztuczne oczko wodne 
i kawałek muru, który najprawdopodobniej był wyznacznikiem końca posesji.Obraz 
posiadał identyczną ramę jak to lustro. Babcia potwierdziła, że jest to kolejny przed-
miot przyniesiony przez pradziadka z pałacyku. Pomyślałam nawet, że miejsce tych 
przedmiotów jest w muzeum. Nie powinnam negatywnie oceniać tej „kradzieży”, bo 
wtedy były inne czasy, a Polacy wiele wycierpieli przez Niemców, a sami byli też biedni.

Kiedy dziadek wrócił od lekarza, długo przyglądał się tym przedmiotom. Pamię-
tał o nich, bo jego nieżyjący teść powiedział, że obraz ukazuje widok tego pałacu, 
a dziewczyna z portretu mogła być córką niemieckiego hrabiego. Stwierdził również, 
że wielu mieszkańców tej wsi może mieć rzeczy z tego pałacu, ale nikt już się do tego 
nie przyznaje, bo boją się, że będą musieli je zwrócić.

Cały dzień wynosiliśmy kolejne sterty niepotrzebnych klamotów, ubrań, starych 
książek, płyt. Prawdziwa rupieciarnia, bo nawet suknia ślubna babci znalazła się 
w jednym z kartonów. Na strychu pozostało tylko to lustro i obraz. Kilka razy dziennie 
wchodziłam na strych, aby przyglądać się dziewczynie z portretu i wyobrażać sobie 
jej życie spędzone w tym pałacu. Piękna, bogata i nagle kazano jej opuścić to miejsce 
i wynosić się z Polski, zostawić wszystkie rzeczy, do których była przywiązana. Moja 
wyobraźnia zaczęła płatać mi figle, bo dziewczyna uśmiechała się teraz, a wcześniej 
miała minę bardzo smutną. Moja kuzynka nie zauważyła żadnej zmiany. Teraz chcia-
łabym wiedzieć wszystko o tej piękności, ale wiedziałam, ze nie żyje już nikt, kto 
widział ją na własne oczy i mógłby opowiedzieć jej dzieje. 

W nocy nie mogłam zasnąć. Nasz pokój był tuż pod strychem. Cały czas wydawało 
mi się, że ktoś tam chodzi. Podłoga skrzypiała, a nawet ktoś uchylił na chwilę drzwi 
i szybko je zamknął. Wszyscy przebywali już dawno na dole. Natalia zasnęła, a ja 
wpatrywałam się w sufit, wciąż nasłuchując. Kolejnej nocy również. Po dwóch dniach 
udałam się na strych, aby sprawdzić, kto tam tak buszuje. Babcia powiedziała, że to 
na pewno kot Wojtek gania po strychu myszy. Musiałam to sprawdzić. Przy lustrze 
dojrzałam ślady ludzkich stóp pozostawione na zakurzonej podłodze. Natalia uciekła 
ze strychu, bo dostrzegła ogromnego pająka, który zawisł na pajęczynie tuż przy jej 
twarzy. Spojrzałam na lustro, dziewczyna z portretu przestała się uśmiechać, ale teraz 
trzymała w ręku mały złoty kluczyk. Nie mogłam uwierzyć w te zmiany. Czy tylko 
ja je dostrzegałam? Nikt nie przejmował się tymi starociami. Dziadek powiedział, że 



61

Trenujemy wyobraźnię

nawet sprzedać ich nie może, bo stanowią jakąś wartość muzealną i nie wie, czy żyją 
spadkobiercy hrabiego z pałacyku, a on nie chce kłopotów, bo już jest stary i zbyt chory. 

Podczas kolacji zastanawiałam się, co chce przekazać mi dziewczyna z portretu. 
Początkowo była smutna i poważna, później uśmiechała się, a teraz ten dziwny klucz 
w jej ręku musiał coś znaczyć. Po kolacji udałam się na strych. Nie trzymała już klucza, 
leżał on teraz na podłodze tuż przy lustrze. Postać z portretu czegoś ode mnie ocze-
kiwała. Ponownie uśmiechała się, a na jej twarzy widziałam ulgę. Jakby wiedziała, że 
teraz jej pomogę. Podniosłam z podłogi kluczyk. Jakie drzwi otwierał? Gdzie miałam 
ich szukać? Przyglądałam się kluczykowi z każdej strony. Teraz miałam jakąś misję do 
wykonania, ale nosiłam ten klucz w kieszeni codziennie. A każdej nocy ktoś chodził 
po strychu. 

Minął tydzień, od kiedy zobaczyłam to lustro. Rankiem, kiedy wszyscy spali, ubra-
łam się i weszłam na strych. Śladów było coraz więcej, a dziewczyna z portretu teraz 
palcem wskazywała na brzeg ozdobnej ramy. W jej oczach lśniły łzy, Obeszłam lustro 
dookoła. Zaczęłam naciskać i dotykać wszystkie części ramy. Kiedy patrzyłam co jakiś 
czas na dziewczynę, wydawało mi się, ze ta namalowana panienka uśmiecha się coraz 
szerzej. Nagle dojrzałam coś, czego nie zauważyłam wcześniej. Drugą rękę opierała 
ona o mały stoliczek, na którym leżała jakaś książka lub zeszyt w czerwonej okładce. 
Na niej leżał ten złoty kluczyk. Kiedy już miałam się poddać, w dolnej części ramy 
z tyłu lustra odskoczyła jakaś część. Pokazała się wtedy dziurka od klucza. Jeszcze 
raz spojrzałam na dziewczyną, patrzyła przed siebie tak, jakby nic nie zmieniło się od 
dnia, kiedy ujrzałam lustro pierwszy raz. 

Włożyłam kluczyk do zamka i przekręciłam. Otworzyły się drzwiczki wielkości 
zeszytu. W schowku ujrzałam taką samą czerwoną okładkę, w jaką obłożony był 
zeszyt leżący na stoliczku, który stanowił część portretu. Wyjęłam go i otworzyłam 
na pierwszej pożółkłej stronie. Wtedy przeczytałam słowa: „Mein Tagebuch, Aurora 
von Grotten”. Wiedziałam już, co znalazłam. To był pamiętnik dziewczyny z portretu, 
która miała na imię Aurora. Jednak się pomyliłam. 

Uczyłam się języka niemieckiego już sześć lat, ale musiałam użyć translatora z In-
ternetu, żeby zrozumieć, o czym napisała dziewczyna. Ten niemiecki był jakiś dziwny. 
Babcia powiedziała, że to staroniemiecki gotyk i tylko stary proboszcz mieszkający 
na plebani jako emeryt mógłby pomóc. Jednak on często niedomaga i już nawet nie 
przychodzi na msze. 

Po śniadaniu udałam się na plebanię, wierząc, że uzyskam tam pomoc. Proboszcz 
siedział na fotelu w ogródku i przysypiał. Opowiedziałam mu o znalezionym pa-
miętniku, pomijając tę jej część dotyczącą lustra i obrazu. Poprosiłam, aby spraw-
dził, czy mógłby odczytać jego treść. Okazało się, że stary były proboszcz miał już 
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dziewięćdziesiąt pięć lat, był nawet doktorem prawa i tłumaczem przedwojennych 
starodruków niemieckich. Przez dwie godziny słuchałam relacji Aurory z portretu, 
dopóki nie dowiedziałam się z pamiętnika, że Aurora to była bliźniaczka dziewczyny 
z portretu, Ten wizerunek z lustra ukazywał Gretę von Grotten, która zmarła trzy 
lata przed wyjazdem rodziny do Niemiec w maju 1946 r. To ona otrzymała lustro od 
rodziców jako prezent z okazji dwunastych urodzin. 

Każdego dnia mojego pobytu u dziadków, po śniadaniu biegłam na plebanię, aby 
poznać dzieje sióstr. Cudowne, bajkowe życie w pałacu, ich zabawy, wycieczki, opis 
zwyczajów i kolejnych beztroskich lat. Aż do 1943 r,, kiedy Greta zachorowała na 
zapalenie płuc i po dwóch tygodniach zmarła. Aurora opisała cierpienie rodziców 
i samobójstwo matki, która nie umiała dalej żyć bez jednej z córek. Pisała swój dziennik 
do ostatnich dni pobytu w pałacu. Chowała go do skrytki ukrytej w lustrze Grety. 
Ostatnie relacje widnieją pod datą 14 maja 1946 r. Napisała, że później skończy, bo 
teraz musi się spakować. Wyjeżdżają do ciotki Jutty do Falkenbergu. Ma nadzieję, że 
niedługo pozwolą im wrócić do pałacu.

Pomyślałam sobie, że wtedy nie wiedziała, że już nigdy nie wróci do domu. Szłam 
do domu i zastanawiałam się, czy Aurora jeszcze żyje. Wyjeżdżając, miała piętnaście 
lat, teraz musi mieć już dziewięćdziesiąt lat, może już nie żyje? Nigdy nie dokończy 
swojej ostatniej relacji. Domyśliłam się, dlaczego dziewczyna z portretu chciała, abym 
poznała jej historię. Wybrałam się nawet z Natalią na miejsce, gdzie kiedyś wybudo-
wano ten ich pałacyk. Znalazłyśmy jakieś fragmenty fundamentów zarośnięte trawą 
i ani śladu miejsca ukazanego na obrazie.

Dzięki Grecie poznałam powojenną historię Polski, jak Polacy ponownie zasiedlili 
te tereny, jak polskie granice zmieniły się po wojnie i jak Niemcy zostali ukarani za 
agresję na Polskę w 1939r. Jednak Greta i Aurora to były tylko dziewczynki, któ-
re zostały uwikłane w sprawy stworzone przez dorosłych. Przestały być dla mnie 
anonimowe. Zachowam ten pamiętnik na pamiątkę. To już nigdy nie będzie jakaś 
dziewczyna z portretu.

W połowie lipca wyjeżdżałam do domu. Pożegnałam się nawet z Gretą, której 
obiecałam, że będę ją odwiedzać w czasie każdych wakacji. Wiem, że dziadek nigdy 
nie sprzeda lustra i obrazu, a siostry pozostaną już w mojej rodzinie jako jej część. Kie-
dyś opowiem moim dzieciom o nich i one będą strzegły tajemnicy tych niezwykłych 
przedmiotów. Nigdy już się nie dowiem, jak Greta przekazała mi kluczyk, żebym 
mogła je poznać. One już na zawsze pozostaną na tym strychu niedaleko miejsca, 
gdzie przyszły na świat w baśniowym pałacyku o nawie „Rot Efeu”.
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nOS SOKrateSa
◆

Iga Fornal

Był to kolejny niewyróżniający się niczym dzień. No, może wyróżniał się tym, że 
od tygodnia trwały remonty, bo rodzice uznali, że chcą taras oraz jakiś ogród 

pełen róż. W skrócie: całe podwórko miało zostać przekopane, ja jedynie mogłam 
się temu przyglądać i szukać dżdżownic. Według moich rodziców szukanie robaków 
czy żuków to powinno być hobby wszystkich „prawdziwych” nastolatków. Nastolatek, 
który nie lubi żuków nie ma prawa nazywać się nastolatkiem. Od razu słyszy, jak to 
skończy cały w tatuażach i w więzieniu. Trochę to śmieszne. Byli tacy pewni siebie, 
kiedy chcieli tego całego przekopywania, ale gdy mieli podjąć decyzję, potrzebowali 
kilku godzin. Pewnie inne rodziny po tygodniu miałyby chociażby połowę roboty za 
sobą, a my mamy jedynie wszystko w błocie. A więc była to sobota, zero lekcji, miałam 
swoje plany, może gra z przyjaciółmi? 

– Hej, widziałam kruszczycę złotawkę – mama weszła do pokoju, nie pukając. Dla 
wyjaśnienia, kruszczyca złotawka to gatunek żuka, jeden z ulubionych mamy.

– Chcę dzisiaj pograć ze znajo…. – nie mogłam dokończyć, ponieważ mama wbiła we 
mnie wzrok niczym Meduza. Z mamą się nie dyskutuje. Czasami próbuję opracować 
jakąś psychologiczną strategię, by jej użyć przeciwko niej, aby sama zobaczyła, że nie 
ma racji, ale nigdy nic z tego nie wyszło. No nic, muszę zobaczyć niesamowitą kruszycę. 

Podwórko wyglądało obrzydliwie, wszędzie ziemia, kawałki cegły i zapach zgni-
lizny. Mamy ogromny, ale bezużyteczny teren. A dlaczego? Tata jest historykiem 
pasjonatem i gdy usłyszał, że ta działka należała do naszego praprapradziadka, musiał 
ją kupić. Mieszkało tu już mnóstwo dosyć sławnych osób, to jakiś piosenkarz, to pi-
sarz – różnie. Po tym dziadku nic już nie zostało. Jedyne, co tu ciekawego, to mój pies, 
który tą ziemią cieszy się jak niczym innym, może wszędzie kopać, wszystko zjadać, 
bo nikt go nie obserwuje i jest w niebie. Nie wspomniałam, ale ma na imię Sokrates, 
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przypomnę – tata historyczny pasjonat. Mama zaprowadziła mnie w miejsce, gdzie 
widziała robala i rozejrzała się zakłopotana. 

– Dziwne, szybko uciekł – powiedziała ze zmarszczonymi brwiami. W myślach po-
dziękowałam mu, że podjął taką decyzję, bo najpewniej usłyszałabym godzinny wykład 
o jego życiu. Niby obrzydliwy, a ocalił godzinę mojego. – Kochanie, to poszukaj może 
innych żuczków. Może spotkasz gdzieś cetonię aurata? – powiedziała mama. Kolejne 
obrzydlistwo, nie wiem, które gorsze. Niestety, wiem, jak wygląda, ponieważ mama 
kupiła mi na siódme urodziny album o żukach i co noc mi o nich czytała. Kochana.

Wypatruję tego żuka, ale bardziej moją uwagę przykuwa Sokrates, który sprawia 
wrażenie jakby czegoś intensywnie szukał. Jak nigdy. Jestem zafascynowana jego 
skupieniem. Nigdy nie widziałam go, aż tak pięknego. Zatrzymał się, powąchał jedno 
miejsce. Może znalazł żuka? Podchodzę. A on zaczyna kopać, jakby od tego zależało 
jego życie. Patrzę i patrzę, a on nadal kopie. Dół jest coraz głębszy, a on wygląda jakby 
był bliski upragnionej kości. Chyba coś znalazł, podchodzę i widzę, że jego olbrzymi 
nos coś zasłania. Wyciągam spod niego coś zimnego. To klucz. Dziwne. Nigdy takiego 
wcześniej nie widziałam, ciekawe do czego pasuje? Malutki, złoty, elegancki, ale nie 
wygląda jakoś bardzo staro, daję mu około 100-150 lat. Tata kiedyś mi opowiadał, 
jak ocenić wiek metalowych rzeczy i oto w końcu ta wiedza się przydała. Nie mam 
zamiaru go dawać rodzicom, bo ogród nigdy nie będzie skończony, kiedy zaczną 
myśleć tylko o kluczu. Kiedyś miałam podobny kluczyk, służył do pamiętnika, któ-
ry szybko niszczyłam, gdy dowiedziałam się, że tata też ma do niego dostęp. Wtedy 
straciłam do niego zaufanie. Sytuacja z moim pamiętnikiem sprawiła, że nie mam 
żadnej aplikacji na telefonie, na wszystko wchodzę przez stronę internetową, a hasła 
mam 30-literowe z losową kolejnością liter oraz cyfr. Myślę, że to może być kolejny 
pamiętnik, takie mam przeczucie. 

Widzę, że tata usiadł i odpoczywa, wygląda na zmęczonego, a nawet nie wiem, 
czym. Dosłownie nic nie robi. Kto lepiej będzie znał historię tego domu od niego? 
Podchodzę, uśmiecham się, zwraca na mnie uwagę, a ja siadam koło niego i próbuję 
wyglądać tak, jakbym też brała sobie przerwę od niczego. Patrzę na niego, później na 
ogród i jeszcze raz na niego. Tym razem on również zwrócił swój wzrok w moją stronę.

– Tak mnie ostatnio ciekawiło – zaczęłam – wiesz może kto mieszkał tu przed nami, 
może jakieś 100 lat temu? – skończyłam pytanie, a w jego oczach rozbłysła ciekawość. 

– Oczywiście – odrzekł z niezwykłym spokojem. Widzę, że ma ochotę opowiedzieć 
mi o wszystkim. Pewnie każdy zna dziewczynę, która leci na kogoś, ale go ignoruje, by 
być „niedostępną”. Mój tata to dosłownie idealne odwzorowanie takiej dziewczyny 
tylko w kwestiach opowiadania o czymś, co kocha. 

– Dlaczego pytasz?
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– A… Tak sobie… Kiedyś siedziałam i pomyślałam, że chciałabym poznać historię 
tego miejsca. Kto byłby lepszym źródłem takich informacji, niż ty? – gdy to powie-
działam, uśmiechnął się do mnie i już wiedziałam, że dostanę to, czego chcę.

– Wiesz, ten dom mieści dużo wspomnień o niezwykłych ludziach – powiedział. 
– Przed nami mieszkała tu starsza pani, która odziedziczyła dom po swojej babci, 
mieszkającej tutaj sto lat temu. Była ona zwykłą staruszką, niczym się nie wyróżniała, 
pracowała w gazecie w tamtych czasach. Miała podobno dużo bliskich przyjaciół, 
mimo że była introwertyczką. 

Podziękowałam mu za informacje i z kluczem poszłam do domu, by mu się lepiej 
przyjrzeć. W pokoju zasłoniłam żaluzje, by nikt z zewnątrz nie mógł mnie zobaczyć. 
Sama stałam na środku pokoju i oglądałam klucz z każdej strony. W pewnym momencie 
odbiło się w nim fioletowe światło z moich lamp UV, które służyły do naświetlania 
roślin, aby mogły szybciej rosnąć i… zauważyłam to. Światło ultrafioletowe ukazało 
napis „Anna Blum Muller”. Byłam pewna, że jest to jakaś tajemnicza osoba. Zaczęłam 
szukać informacji w internecie i trafiłam na artykuł pod hasłem „Dziś jest 80 rocznica 
śmierci Anny Blum Muller”. Było pod nim zdjęcie kobiety. Zapewne to była ona. Miała 
ciemne, średniej długości włosy, delikatny makijaż, choć usta pomalowała ciemną 
pomadką, oraz elegancką jedwabną sukienkę w jasnym odcieniu. Samo zdjęcie było 
czarno-białe, jak można było się tego spodziewać. Zaczęłam czytać, aż znalazłam 
wszystkie możliwe informacje. Wypisywałam je na kartce, by niczego nie zapomnieć. 
Anna była w tamtym czasie sławną aktorką oraz piosenkarką. Była też ikoną piękna 
lat 60’. Sokrates przyszedł do mojego pokoju i parzył się na mnie swoim pustym 
wzrokiem. Wsunęłam mu klucz pod olbrzymi nochal.

– Szukaj, mój filozofie – powiedziałam do niego, na nic nie licząc, a ten nagle zaczął 
merdać ogonem i szarpnął klucz, wyrywając mi go z dłoni. Popędził przed siebie. Go-
niłam go, ale z tym bydlątkiem szans nie miałam. Wybiegł na dwór i zaczął kopać. Nie 
mogłam uwierzyć własnym oczom. Nie dość, że okazało się, iż ma jakiś mózg w swojej 
czaszce, to jeszcze odezwały się w nim geny psa myśliwskiego. To stanowczo zbyt 
dużo wrażeń jak dla mnie. Gapiłam się na niego, a on kopał i kopał, do momentu, gdy 
zauważyłam jakieś drewno pod ziemią. Odsunęłam psisko i delikatnie wyciągnęłam 
tę rzecz. Był to kuferek, a klucz leżał obok. W środku był pamiętnik. Chwyciłam go 
i pobiegłam do swojego pokoju. Sokrates poszedł za mną, a ja zamknęłam za nami 
drzwi. Otworzyłam pamiętnik i zaczęłam czytać. 

31 maja 1951 r.

Drogi czytelniku (mam nadzieję, że ktoś znalazł ten pamiętnik), mam zaszczyt opowie-
dzieć ci coś o swoim życiu. Coś, czego nie wie nikt, a co było moją największą tajemnicą, 
czyli historię mojego życia. Dziś zaczęłam wprowadzać swój życiowy plan. Wystąpiłam 
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w filmie, który ma być dziś emitowany w kinie. Oczywiście nie chcę, by odebrano mi 
moje życie prywatne, więc wystąpiłam w peruce oraz w makijażu, w którym wyglądałam 
zupełnie inaczej. Jutro jako prawdziwa ja – założycielka gazety z plotkami na temat gwiazd 

– napiszę artykuł o niejakiej Annie Blum Muller, która będzie dziwnie się zachowywać, 
jakby była szantażowana. To jąkanie się, niepewność, ciągłe rozglądanie się podczas wy-
wiadów. Co może bardziej przyciągnąć ludzi niż taka gwiazda? Nowa gwiazda, której ktoś 
grozi. Ludzie w swojej naturze uwielbiają plotkować, ale o czym tu mówić, jeżeli nikt nie 
napisze o podejrzanym zachowaniu Anny? Artykuł już dawno napisałam, jeszcze przed 
wywiadem, by wszystko było idealne oraz wiarygodne. Pozostaje mi teraz jedynie czekanie.

5 czerwca 1951 r.

Nie sądziłam, że mój artykuł okaże się takim sukcesem, ludzie rzucili się po gazetę 
tylko po to, by powiedzieć swojej sąsiadce „czytałam ten artykuł o Annie”. Przecież 
nie powiedzą, że usłyszeli plotkę od innych. Konkurencyjne gazety, widząc sukces 
mojej, zaczęły również pisać a Annie, a nawet dodawać szczegóły, których nie miałam 
zamiaru zamieszczać. Dziennikarze szukali wszystkiego, co mogło być podejrzane. 
Analizowali nawet sposób, w jaki Anna piła wodę tylko po to, by ich artykuł okazał się 
również sukcesem i żeby na tym zarobić. Zanim się obejrzałam, moje dwie osobowości 
były sławne. Anna była już znana i ludzie wyczekiwali nowych wywiadów, a ja, która to 
teraz piszę, nic nie robiąc, zarabiam, bo ludzie wykupują moją gazetę.

13 grudnia 1951 r.

Plan okazał się sukcesem, a ja zostałam jedną ze sławniejszych kobiet w kraju. Plotki 
oficjalnie zostały wycofane, ale mimo to moja sława tak wzrosła, że gazety nie przesta-
wały o mnie pisać, w tym ja sama o sobie. 

Dzięki temu, że prowadziłam gazetę i znałam opinie czytelniczek, doskonale wiedzia-
łam, co powinna, a czego nie powinna mówić Anna Blum Muller. Zamieszczałam również 
własne poglądy. Działałam w ramach równouprawnienia kobiet i osób czarnoskórych 
oraz nakłaniałam do działań pokojowych. Poznawałam coraz popularniejsze osoby 
i ciągle powstawały plotki na temat, z kim chodzi Anna. Jednak ja zostawałam singielką 

– publiczny związek zniszczyłby mój plan. Czasami trzeba z czegoś zrezygnować, aby 
osiągnąć ważny cel. Tylko co tak naprawdę jest ważne w życiu? Szczerze, nie wiem, jak 
długo będę mogła jeszcze żyć rozdarta pomiędzy dwie tożsamości. 

26 maja 1952 r.

Osiągnęłam wszystko, czego pragnęłam, zdobyłam popularność, jestem uznawana 
za ikonę mody i seksapilu, a jednocześnie, o każdej porze mogę schować się za zwykłym 
mieszkańcem swojego kraju. Jutro będę udzielać wywiadu najsławniejszej dziennikarce. 
W końcu. Jako nastolatka marzyłam, by ją spotkać, a teraz pewnie to ona marzy o wy-
wiadzie ze mną. Ciężko mi w to uwierzyć, ale mój plan wypalił. Pewnie będę rzadziej 
tutaj pisać, bo wszystkie poczynania Anny będą komentowane w innych gazetach, więc 
nigdy nie zginę w historii kinematografii.
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Był to jej ostatni wpis w pamiętniku. Jak wyczytałam w internecie, Anna Blum 
Muller, czy jak ona się tam nazywała, zmarła 27 marca 1952 r., jadąc na ten wywiad. 
Zrobiło mi się trochę szkoda. Była gwiazdą, a mimo wszystko nie udało jej się spełnić 
marzenia z młodości. Jakim cudem nikt nie podejrzewał niczego? Jak ona wytrzymała 
psychicznie, by nikomu nic nie zdradzić. Mogłam wydać ten krótki pamiętnik i każdy 
by się dowiedział wszystkiego o niej, a przy okazji dużo bym na tym zarobiła. Tylko 
czy ona by tego chciała? Czy po tylu latach presji i starań jakaś nastolatka miałaby 
jej to wszystko zniszczyć? Uznałam, że uszanuję jej wolę, skoro chciała zachować 
anonimowość. Pamiętnik zachowałam dla siebie, wiedziałam, że rodzice nie umieliby 
zachować sekretu i zaraz pół miasta by się o nim dowiedziało. Schowałam pamiętnik 
w miejscu, w które nikt nigdy nie zajrzy. W tym miejscu moi kochani rodzice zbudują 
swój wymarzony taras w ogrodzie pełnym róż. Mam nadzieję, że będzie solidny 
i przetrwa następne sto lat. O pamiętniku wiem tylko ja i Sokrates. Sekret Anny Blum 
Muller zostanie między nami.





OStatni ratuneK
◆

Katarzyna Girul

Jestem Moli. Moi rodzice nie żyją, siostry i bracia też. Moje kuzynostwo, dziadko-
wie, sąsiedzi, którzy są tej samej rasy, również. Pewnie spytacie, jak to się stało? 

Całą naszą rasę niebezpodstawnie nazywają „ostatnim ratunkiem”. Nie bez powodu, 
dlatego iż nasza krew ratuje ludzkie życie przed pewną chorobą. Ta choroba to „zło-
ta śmierć”. Przyczyną choroby jest chciwość, zachłanność, chorobliwa chęć bycia 
bogatym. Chorują na nią tylko źli ludzie, najczęściej bogacze – powiedziała mi to 
mama, kiedy jeszcze żyła. Zachłanność i wiele innych złych cech powoduje przery-
wanie się ważnych wiązań okołomózgowych, zatrucie krwi, po czym następuje zgon. 
Krew naszej rasy jest lekarstwem na tę chorobę. Samo przetoczenie naszej krwi nie 
jest straszne, ale my mamy tylko litr krwi w organizmie. To właśnie z tego powodu 
ludzie porywają nas, a później sprzedają złym bogaczom. Ostatnie zwierzęta naszego 
gatunku chowają się, gdzie tylko mogą, byle ich nikt nie znalazł. Możecie się więc już 
domyślać, że należę do gatunku zagrożonego wyginięciem.

Moja codzienność to gra w chowanego. Widzę człowieka – chowam się, wycho-
dząc z norki – rozglądam się. Tylko, że dzisiaj było o wiele gorzej. Po przebudzeniu 
usłyszałem ludzkie odgłosy, głośne chodzenie i już wiedziałem, że nie chodzi o grzyby, 
ale o mnie! Ludzie ci zaglądali wszędzie, zerkali pod każdy głaz, do każdej nory. Byli 
coraz bliżej! Nie jestem duży, ale też niemały, co skutecznie utrudniło schowanie się. 
Biegałem tak bez celu, próbując nie robić hałasu, ale przy takich emocjach rzadko 
komu udaje się nie zwariować. Dlatego podskakiwałem, kucałem, wspinałem się 
i wszystko, co możliwe, byle ukryć się przed grupą. Biegnąc, prawie nie patrzyłem 
pod łapki. Gdy dobiegłem do bardziej zarośniętej części lasu, odetchnąłem z ulgą. 
Podszedłem pod drzewo… i…

– AAA – krzyknąłem z całej siły! Coś złapało mnie za łapy! Wisiałem do góry nogami, 
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próbując się wydostać z pułapki, ale się nie dało. Te liny były bardzo wytrzymałe! Nie 
wiedziałem, co robić?! Wtedy zjawili się ci ludzie.

– Proszę, proszę, kogo my tu mamy? – mężczyzna roześmiał się – dzisiaj nieźle 
zarobimy! Po chwili śmiali się już wszyscy w tej grupie. Zdjęli siatkę, w której byłem 
uwięziony i zaczęli gdzieś iść. Nie rozumiałem o czym mówili, ciągle się tylko prze-
pychali i uśmiechali do siebie. Była to jedyna rzecz, którą zapamiętałem, bo zasnąłem.

Obudziłem się, gdy było już ciemno i nie widziałem prawie nic, prócz palącego się 
kilka metrów ode mnie ogniska. Dochodziły stamtąd wesołe okrzyki, i słychać było 
tuptanie podczas tańców, ale mi nie było do śmiechu. Wiedziałem, co ci ludzie chcą 
ze mną zrobić, ale nie miałem pojęcia, jak temu zaradzić. Wstałem więc i zacząłem 
powoli odchodzić, gdy nagle ktoś, chcąc mnie uciszyć, złapał mnie za pyszczek.

– Cicho, bo nas usłyszą – szeptał chłopięcy głos – chodź ze mną, a nic ci się nie stanie.
Poszedłem z nim. Pomyślałem, że i tak nic gorszego nie może mnie już spotkać. Szedł 

powoli ze mną na barana póki nie usłyszeliśmy w oddali krzyków – grupa zauważyła 
moje zniknięcie. Chłopak, który mnie niósł, próbował przyspieszyć. Było czuć, że 
cały się trzęsie. Schowaliśmy się za drzewem. Wtedy powiedział:

– Widzisz ten drewniany domek? Szybko tam biegnij, drzwi są uchylone, więc 
wejdziesz. Leć szybko, ja cię zaraz dogonię – Spojrzał mi w oczy po czym postawił 
mnie na ziemię – szybko!

Nie byłem do końca pewien, czy powinienem ufać temu chłopakowi, ale byłem 
dziwnie spokojny. Wszedłem do domku. W kominku paliło się drewno, a całe wnętrze 
było bardzo przytulne. Stałem tak chwilę, zastanawiając się, czy dobrze zrobiłem, gdy 
wszedł ten chłopak

– Nie mamy czasu! Za chwilę tu przyjdą, sprawdzić, czy cię nie ma, to tylko kwestia 
czasu – zerkał co jakiś czas przez okno, mówiąc – muszę cię gdzieś ukryć, tylko gdzie? 
Ten domek jest taki mały… Po chwili zastanowienia podał mi kocyk.

– wejdź do tej szafy, widzisz to duże pudło? Wejdź do niego, a siebie przykryj ko-
cykiem! Mam nadzieję, że nie będą tacy przebiegli. – po czym dodał – tylko czy ty 
mnie rozumiesz? Tego jestem ciekaw.

Podrapałem go po nodze na znak, że wiem, o co mu chodzi, po czym niespodziewanie 
ktoś zaczął walić w drzwi. Jednym ruchem ręki chłopak pokazał mi, żebym się schował 

– wszedłem do pudła. W rogu kartonu była dziurka, przez którą śledziłem wydarzenia.
– Dzień dobry? W czym mogę pomóc? – zapytał chłopak otwierając drzwi. 
– Ty już dobrze wiesz w czym. Myślisz, że nie widzę twoich butów? – spytał wielki 

mężczyzna, wskazując świeżo ośnieżone buty.
– Chcę wejść, coś mojego się zapodziało, a jest podejrzenie, że możesz coś o tym 

wiedzieć.
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– Niestety, nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Do widzenia – chłopak próbował 
zamknąć drzwi, lecz mężczyzna mu to uniemożliwił.

– Wejdę – powiedział ostro przywołując resztę grupy. Do małego domku weszło 
chyba z dziesięć osób, które nieustannie kręciło się, zaglądało tu i ówdzie. Zerkali 
wszędzie, pod ławę, za szafkami, kocykami, pod kanapę. Było o tyle dobrze, że nie 
doszli jeszcze do szafy.

Po około 20 minutach dokładnego przeszukiwania, została już do sprawdzenia 
tylko szafa.

– Tu musi być, wszystko inne przeszukaliśmy – powiedziała kobieta, po czym zła-
pała za rączkę szafy. Na samym dole był karton, w którym się znajdowałem. Zaczęli 
od góry, sprawdzali każdą po kolei półkę. Im bardziej zbliżali się do dolnej półki, tym 
szybciej biło mi serce. Ale nie tylko ja byłem zdenerwowany. Czułem, że chłopiec 
także się denerwuje. W końcu przyszedł czas na dolną półkę.

– Pomóżcie wyjąć mi ten karton – powiedział najniższy mężczyzna z grupy. Po 
chwili postawili go na stole, był tylko jeden problem. Z dwóch kartonów, które mieli 
do wyboru, wyjęli akurat ten, w którym byłem ja. Próbowałem być cicho, serce biło 
mi szybciej, a łapki się trzęsły. Otworzyli karton.

– Tu jest tylko jakiś obskurny koc a w tym? – mówiąc to, mężczyzna spojrzał do 
drugiego kartonu ze starymi narzędziami.

– Gdzie on jest?! – mężczyzna podniósł za kołnierz chłopaka który mnie uratował.
– Ale kto? Ja nic nie wiem, o co wam chodzi? Przeszukaliście cały domek – wykrztusił 

zdruzgotany chłopak. Wtedy odezwał się najstarszy z nich wszystkich:
– Zostawcie go już, pewnie są tu też inni ludzie, a my tracimy czas na tego dzieciaka. 

Zwijamy się stąd.
Gdy cała grupka opuściła domek, odczekałem kilka minut, po czym wyszedłem 

z kryjówki. Nie znałem imienia chłopca, nie wiedziałem, kim jest i dlaczego mnie 
ratuje. Ufałem mu. Podszedł do mnie. Jego delikatne blond włosy leciutko powiewały.

– Dziękuję – wyszeptałem, kierując wzrok w jego stronę. Chłopiec wytrzeszczył 
oczy ze zdumienia, zająknął się kilka razy, po czym powiedział cicho:

– To ty mówisz? Wiesz, nie miałem pojęcia, że wy mówicie.
– Jasne, że mówimy! Nie chcemy, aby ludzie o tym wiedzieli, ale mówimy!
– Ale dlaczego? – chłopak zdziwił się jeszcze bardziej.
– Boimy się! Ludzie mogliby chcieć to wykorzystać, np. umieścić w cyrku, a my 

przecież też mamy uczucia, wolną wolę.
– No tak, to przecież jasne, już rozumiem – po chwili dodał – tak w ogóle to Tomek 

jestem, a ty?
– Moli – uniosłem głowę w stronę Tomka.
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Tak właśnie się poznaliśmy. Mijały dni, tygodnie, miesiące naszego wspólnego 
mieszkania oraz przyjaźni. Pozostali ludzie wciąż poszukiwali mnie oraz innych moich 
przyjaciół, ale Tomek był wystarczająco ostrożny, by nas nie znaleźli. Robiliśmy tak 
naprawdę wszystko razem. Byliśmy nierozłączni, oprócz momentów, gdy szedł na 
zakupy lub do pracy. Oglądaliśmy też razem wiadomości w telewizji. Niestety, sytu-
acja się tylko pogarszała. Tomek próbował mnie pocieszyć, ale ja widziałem jak jest. 
Ludzie przeszukiwali domy, włamywali się w poszukiwaniu przedstawicieli mojej rasy, 
ponieważ teraz cena mojej krwi znacznie wzrosła. Bałem się, że pewnego dnia przyjdą 
po mnie i zrobią coś Tomkowi. A ja rosłem, było coraz trudniej mnie ukryć, gdyby 
ktoś się włamał. Z dnia na dzień coraz trudniej było uspokoić Tomka, on widział, do 
czego ludzie są zdolni i co są w stanie zrobić dla pieniędzy. 

Pewnego dnia Tomek nie poszedł do pracy, ponieważ bardzo źle się czuł. Poprzed-
niego dnia nie oglądaliśmy wiadomości, więc włączyliśmy telewizor, by dowiedzieć 
się najnowszych informacji:

– Uwaga! Z ostatniej chwili! Niebezpieczny wirus mutuje. Jest teraz niebezpieczny 
nie tylko dla ludzi złych czy zachłannych, teraz może zaatakować każdego. Zaled-
wie w cztery godziny zaraziło się i zmarło ponad cztery tysiące osób. Rząd apeluje 
o pozostanie w domach. Objawy wirusa: gorączka, ból głowy, wypadanie włosów, 
zaczerwienienie oczu i sinienie ust. Dziękujemy za uwagę.

Byłem wystraszony. To co się teraz działo, nie zagrażało tylko osobom niedobrym, 
teraz dotyczyło to każdego człowieka. Popatrzyłem w stronę Tomka. Jego oczy były 
prawie całe czerwone! Usta miał sine.

– Zachorowałeś! Musimy jak najszybciej przetoczyć ci moją krew! – krzyknąłem.
– Nie możemy! To jest wykluczone. Gdy przetoczymy krew, umrzesz – Chłopak 

popatrzył na mnie ze łzami w oczach, po czym wyszeptał – muszę jechać do szpitala. 
Postanowił, że nie może mnie zostawić. Włożył mnie więc do plecaka i zabrał ze 

sobą. Wcześniej poważnie mnie ostrzegł i zakazał mi wychodzić z plecaka, póki nie 
powie mi, że mogę.

Gdy postawił plecak na ziemię, wiedziałem, że jesteśmy w szpitalu. Leżałem tak 
z trzy godziny, gdy nagle zamek plecaka zaczął się rozpinać, a ja ujrzałem dziewczynę 
w blond włosach.

– Karli? Co ty tu robisz – zaniosła mnie na zaplecze, po czym kontynuowała – Nie 
możesz tu przychodzić! Przecież mówiłam ci coś! Oni chcą cię zabić! Tak w ogóle to 
czemu schowałaś się w czyimś plecaku? To nieodpowiedzialne – patrzyłem na nią ze 
zdziwieniem, nie wiedząc, co zrobić. I tak już mnie znalazła, więc wyszeptałem tylko:

– Nie jestem Karli – po tych słowach dziewczyna otworzyła usta ze zdumienia, po 
czym postawiła mnie na ziemię. 
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– Czyli was jest więcej? – spytała z niedowierzaniem. Odpowiedziałem, że tak, po 
czym zaczęliśmy cicho rozmawiać. Okazało się, że u niej w domu jest Karli – jedna 
z mojej rasy! Ich historia była bardzo podobna do naszej! Karli została uratowana 
przez dziewczynę z rąk złych ludzi i zamieszkały razem. 

Bardzo miło się nam rozmawiało, gdy nagle wszedł Tomek.
– Co ty tu robisz? Czemu z nią rozmawiasz, tłumaczyłem ci coś! – Tomek się zde-

nerwował. Gdy wyjaśniłem mu wszystko, odetchnął z ulgą. Wtedy usłyszeliśmy, że 
drzwi do sali otwierają się. Ja ukryłem się w schowku, a oni wyszli na zaplecze. Usły-
szałem, co mówił lekarz:

– Uhhh… Nie wiem, jak to się stało, ale pana organizm walczy z chorobą o wiele 
lepiej niż przypuszczałem. Szczerze mówiąc jeszcze żaden pacjent nie miał tak do-
brego wyniku… No poza panią Kasią – pielęgniarką, którą już pan chyba poznał – Tą 
pielęgniarką była kobieta, z którą rozmawialiśmy. Tomek uśmiechnął się, szeroko 
otwierając buzię, po czym powiedział:

– To świetna wiadomość, czy to znaczy, że będę mógł iść już do domu?
– Oczywiście, tylko sekundka, muszę pana wypisać – Powiedział, kierując się w stro-

nę wyjścia. Gdy tylko przekroczył próg, wyszedłem z kryjówki. Bardzo się cieszyli-
śmy, ponieważ tylko znikomej ilości osób przytrafia się takie szczęście. Po chwili do 
rozmowy dołączyła dziewczyna:

– Chyba wiem, o co chodzi. Wiem dlaczego prawdopodobnie nie umarłeś z powodu 
choroby! Spotkajmy się u mnie po pracy o siedemnastej – wyjęła kartkę z kieszonki, 
napisała coś na niej, po czym wręczyła ją Tomkowi – To mój adres.

Gdy lekarz wypisał Tomka ze szpitala, chłopiec włożył mnie do plecaka, po czym 
wróciliśmy do domu. Długo w nim nie posiedzieliśmy, ponieważ była już za piętnaście 
piąta. Wyszliśmy z domku, a gdy doszliśmy do głównej drogi, Tomek włożył mnie 
do torby. Gdy podeszliśmy pod wysoki budynek, zadzwoniliśmy domofonem pod 
wskazany na karteczce numer mieszkania.

– Kto tam? – spytał dziewczęcy głosik.
– To ja, Tomek ze szpitala – powiedział, po czym drzwi się otworzyły. Gdy dotar-

liśmy po schodach na drugie piętro weszliśmy do mieszkania dziewczyny, a Tomek 
zamknął drzwi na zamek.

– Super, że jesteście. Kawa, ciasto? – zaproponowała nam dziewczyna, wskazując 
miejsce na kanapie.

– Rozgośćcie się. – Dziewczyna zagrzała wodę na kawę i w międzyczasie zaczęła 
nam opowiadać o swojej teorii. Nie zrozumiałem wiele, bo używała dużo trudnych 
słów, ale dowiedziałem się, że gdy zachorowała na zmutowanego wirusa, lekarze nie 
dawali jej żadnej nadziei, ale po kilku godzinach jakby wszystko ustąpiło. Tak jakby 
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nigdy na to nie zachorowała! Zrobiła mnóstwo testów, żeby się dowiedzieć, jak to 
możliwe. Okazało się, że przebywając z Karlą (zwierzątkiem z mojego gatunku) jej 
organizm wytworzył przeciwciała, które stawiły opór chorobie! Długo jeszcze mówiła 
o jakichś badaniach, ale ja nic z tego nie rozumiałem. Wtedy podeszła do mnie Karli 
i zaczęliśmy rozmawiać. Była niesamowita! Mówiła o swoich leśnych przygodach 
i o tym, jak poznała dziewczynę i jak uratowały sobie nawzajem życie! Rozmawialiśmy 
bardzo długo, do późnej nocy.

Kolejnego dnia też się spotkaliśmy… i kolejnego… i kolejnego też! Świetnie ba-
wiliśmy się w czwórkę, a po kilku spotkaniach, zauważyliśmy z Karlą, że między 
dziewczyną, a Tomkiem coś iskrzy! Teraz, wszędzie chodzimy razem. Muszę wam 
powiedzieć, że nigdy nie czułem się lepiej!



czerwOny SKarb
◆

Martyna Girul

Od dziecka mieszkałam w tym samym miejscu. Jakkolwiek próbowałam sięgnąć 
pamięcią dalej, poza mury naszego małego, sennego miasteczka, tak samo wi-

działam szary horyzont wydający się tak strasznie odległy. Może to śmieszne, ale 
naprawdę nigdy nie przekroczyłam progu Naszego Świata. Nawet wakacje spędzali-
śmy tutaj, nad okrytym mgłą jeziorem na obrzeżach miasteczka. Zawsze wydawała 
mi się to wielka wyprawa; najpierw pakowaliśmy duże, o wiele za duże na nas torby, 
w których potrzebne były jedynie nasze stroje kąpielowe (kupowane co sezon nowe, 
zawsze czerwone – całkiem niepasujące do szarości wody i wszystkiego wokół – i za-
wsze u Pani Molly) i tubka kremu z filtrem (także kupowana u Pani Molly). Później 
wkładaliśmy te duże, o wiele za duże na nas torby do bagażnika, Rodzice wsiadali 
na przednie siedzenia, a ja do tyłu, gdzie całą drogę spędzałam z czołem opartym na 
szybie, śledząc wzrokiem smugi deszczu i słuchając w zacinającym się radiu starej 
muzyki. Zawsze wtedy padało – szara, mętna woda zalewała czarne ulice, tworząc 
jeszcze bardziej smętną aurę letniego popołudnia.

Choć mieszkaliśmy w małym miasteczku, droga zawsze wydawała mi się nieod-
powiednio długa. Być może przez to, że całe miasto ruszało w jednym czasie, a drogi 
stawały się długą, bardzo długą kolejką aut, które powoli poruszały się w przód.

Tutaj wszystko wydawało się spokojne i senne. Auta w kolejkach trąbiły po cichu, 
jakby spokojnie i do snu. Słowa: „Gorąca kukurydza, kto się skusi?!” wybrzmiewały 
w ciszy szeleszczącego pod stopami szarego piasku i szumie równie szarej wody. Kłót-
nie wzdychających pod spokojnie zatłoczonymi sklepami pań brzmiały jak do taktu 
łagodnego tańca. Pośpiech w poniedziałkowe poranki zlewał się w idylliczną masę 
jednorako zmierzającą do pracy. 

Tutaj nawet czerwień była nieostra i szarawa.
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Ogólnie żyło się tu w spokoju, bezsmakowej rutynie, sączącej się jak wino popija-
ne wieczorem przez Mamę. Nie odczuwałam tu nigdy długich ekscytacji, wielkich 
uniesień ani smutków. Wszyscy uśmiechali się tu delikatnie, jakby bez emocji, spod 
na wpół przymkniętych powiek. Ja też. Trwałam w tym spokojnym, bezwiednym 
poczuciu egzystencji jedynie Naszego Świata. Byłam jego częścią.

Aż do pewnego momentu.
Gdybym tylko wiedziała, że nastąpi to akurat tej nocy, wieczorem z pewnością razem 

z witaminami połknęłabym do mleka tabletkę na sen. Może nawet dwie. Żeby tylko 
przespać tę chwilę. Trzy. Żeby tylko nie obudzić się choćby na sekundę w środku nocy.

Mój pokój spowijał mrok nocy. Nie była to jednak czerń całkowita – poświata przy-
pominała raczej szarą zasłonę, która jedynie przysłoniła mi nieco widok pomieszczenia. 
Tutaj trudno było odróżnić dzień od nocy – noc była tylko nieco bardziej ciemna 
i tylko cichsza– jeśli tylko istnieje coś cichszego od ciszy.

Leżałam na łóżku, wpatrując się w sufit. Kiedyś tata przykleił mi na nim gwiazdki, 
które świecą w ciemności. U mnie nigdy nie zaświeciły. Tak samo jak na niebie za 
oknem.

Leżałam i zastanawiałam się właśnie, dlaczego tak jest. Czy była to wina moich 
oczu, które być może nie mogły dojrzeć ich blasku, czy niewystarczających ciemności. 
W pierwszym przypadku nie mogłam nic zmienić. W drugim – właśnie wstawałam, 
by zasłonić szczelniej okno. Uniosłam się na palcach u stóp, aby ograniczyć dojście 
zimna do ich całej powierzchni i jednocześnie dosięgnąć górnej fałdy zasłony. Nagle 
spostrzegłam coś na parapecie. Powoli opadłam na całe stopy, a po moich plecach 
przebiegł dreszcz. Nie mam pojęcia, czy od zimna podłogi, czy uczucia fascynacji.

W każdym razie najpierw nie dostrzegłam przedmiotu, lecz jego kolor. Wściekle 
czerwona barwa klucza odcinała się ostrą krechą od szarości wszystkiego wokół. Wy-
ciągnęłam do niego rękę niczym w transie, a on sam zdawał się do mnie przybliżać. 
A kiedy w końcu ujęłam go delikatnie w dłonie, poraził mnie swoją wyrazistością. 
Prądem. Czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. I wtedy wszystko zaczęło 
przybierać barwy; mimo nocy, książki na regałach zapaliły się kolorami tęczy, tytuły 
na ich grzbietach zaziajały dymem jak wygrawerowane piętna, a ja sama zaczęłam 
się obracać, coraz szybciej i szybciej, obserwując z otwartymi ustami, jak mój własny 
pokój raz jaśnieje barwami, a innym razem ciemnieje i nadaje barwom nachalną 
intensywność. Oniemiała rzuciłam się do okna i rozpostarłam na boki zasłony, by 
dojrzeć rozanielonymi, płonącymi zachwytem oczyma świat na zewnątrz, który już 
teraz zaczął wybrzmiewać, tańczyć i malować się od nowa.

Chłonięta nieprzerwanym wrażeniem otworzyłam okno i wyskoczyłam w chłód 
nocy. Ale tylko wydawało mi się, że jest noc. Tak naprawdę na dworze był już dzień, 
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ale nie był to zwykły dzień – przynajmniej w Naszym Świecie. Na ulicy dzieci biegały 
z dala od rodziców, pokrzykując i śmiejąc się głośno. Tłum kolorowo ubranych ludzi 
przewijał się po dwóch stronach ulicy, tak hałaśliwej, ale jednocześnie zaskakująco 
radosnej. Wokół mnie pobrzękiwały wesoło szklanki pełne chłodnej lemoniady sprze-
dawanej w kawiarni tuż obok. Miała szeroko otwarte drzwi, a ze środka dochodził 
gwar rozmowy. Kusiła.

I tak po chwili stałam na jej ganku, popijając zimny napój i chłodząc nim przeraźli-
wie gardło, a ludzie tłumnie opływali mnie, stojącą na samym środku tego harmidru i ze 
spokojem przymykającą pod wpływem rozkoszy i ciepłych promieni słońca powieki.

Tak zapamiętałam tę chwilę, nim minęła.
Otworzyłam oczy i z przerażeniem odkryłam, że stoję na środku pustej ulicy, w środ-

ku nocy, a po plecach spływa mi pot, a nie złociste promienie słońca. Że jest nieopisa-
nie cicho, a z ręki zniknęła mi szklanka przyjemnie schłodzonego napoju. Zniknęło 
nawet zimne uczucie w ręce, w której ją trzymałam. Jedynym potwierdzeniem, że to 
wszystko, co przed chwilą mnie spotkało, że nie było to snem, był klucz, który jak na 
dodatkowe potwierdzenie jaśniał wyrazistą czerwienią w mojej kieszeni.

Wyjęłam go i mocno złapałam, żeby ten kolorowy świat wrócił. Ale nie wrócił. Nic 
się nie zmieniło. Wciąż stałam samotnie na chłodzie nocy wokół szarości, które teraz 
zaczęły mnie irytować. Silniej ujęłam klucz, żeby mnie stąd zabrał. Ale nic się nie działo.

Ogarnął mnie jeszcze większy chłód i rozgoryczenie. Czemu to minęło? Czy tylko 
mi się wydawało? Ale nie, przecież właśnie trzymałam w rękach klucz, którego wcze-
śniejsze dotknięcie wprawiło mnie we wrażenie rozchodzącego się po moim ciele 
prądu i nagłej zmiany rzeczywistości. Co się w takim razie zmieniło?

– Olive! – usłyszałam własne imię. Obróciłam się i zobaczyłam, jak mama znika 
w oknie mojego pokoju, a po chwili wybiega przez główne drzwi i truchta w moją 
stronę w swoich kapciach na obcasie z wyciętym miejscem na dwa palce. – Olive!

Obróciłam się do niej całym ciałem, ale nie ruszyłam ani o krok. Innym razem jej 
krzykliwy ton wycisnąłby mi łzy na policzki i zmusił do niepowściągliwych przeprosin. 
Ba, innym razem nie doszłoby do sytuacji, w której mama jest zmuszona wybiegać 
w środku nocy po swoją córkę, która urządza sobie swoisty spacerek o tej porze. Bo 
w Naszym Świecie, zamkniętym na cztery spusty wysokimi murami i zasnutym mgłą, 
dzieci nie odchodziły od swoich rodziców ani na krok, a w nocy spały jak susły. Ale 
tym razem byłam tak oszołomiona, że dopiero trzeci wrzask i szarpnięcie za ramiona 
obudziły mnie z transu:

– Co ty robisz, dziecko? Nie strasz tak więcej swojej matki!
Nie pamiętam, jak dostałam się do domu. Czy mama zaciągnęła mnie do niego za 

ucho? Zaniosła? Czy sama przypomniałam sobie jak obsługiwać dwie dolne kończyny? 
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Nie pamiętam. Ale nie próbowałam też sobie przypomnieć. Siedziałam przy stole 
z policzkami opartymi na dłoniach i wpatrywałam się w blat, a mama krzyczała coś 
do mnie, ale nic nie rozumiałam. Siedziałam, a kiedy w końcu uniosłam głowę i spoj-
rzałam na tatę, siedzącego w tej samej, sennej pozycji, uzmysłowiłam sobie, że dar, 
jaki posiada klucz, trzeba oszczędzać.

Kolejny dzień był dłuższy. Tak jak wcześniejsze dni mijały mi niczym piasek wy-
sypujący się spomiędzy palców, tak ten dzień ciągnął się w nieskończoność, a niebo 

– jak na złość– nie chciało zrobić się o tę odrobinę bardziej szare.
Wyczekiwałam nocy. Chwili, kiedy wszyscy położą się do łóżek, zgasną światła, 

miasto uśnie. Wtedy kołdra ześlizgnie się ze mnie z zaskakującą płynnością, a nogi 
poniosą mnie do szafki w rogu pokoju, gdzie skrzętnie schowałam magiczny klucz 
przed niepowołanym wzrokiem. Dotykałam go niezmiernie delikatnie, by móc później 
złapać go silniej i pozwolić, żeby wszystko wokół, przed moimi zamkniętymi oczyma, 
zaczęło się budzić, przyjmować żywe barwy. Jak narodzą się dźwięki, okrzyki, stukoty, 
śmiech, a skórę obejmie blask.

Wyczekiwałam chwili, gdy otworzę oczy.
Słońce przetoczyło się za horyzont. Jeszcze zanim mama kazała mi iść do łazienki, 

myłam już pośpiesznie zęby w piżamie. Nie zdążyłam się nawet przyjrzeć własnemu 
odbiciu. A tak bardzo się zmieniło.

– Olive, kładź się już do łóż… – mama zatrzymała się w drzwiach, widząc jak po-
prawiam kołdrę na kolanach. Podniosłam na nią pytające spojrzenie, na co nic nie 
mówiąc, powoli wyszła, zamykając za sobą bezszelestnie drzwi.

Zerknęłam odruchowo na szafkę w rogu, wolałam jednak nie wstawać, żeby nikt 
mnie nie usłyszał. Nasłuchiwałam. 

Blask księżyca wpadał do mojego pokoju, rozpościerając biały dywan u moich stóp. 
Korciło mnie, żeby już wstać, ale wciąż nie byłam pewna, czy aby za ścianą mama nie 
przewraca się z boku na bok, gotowa przy byle odgłosie zerwać się i przybiec do mojego 
pokoju. Czekałam, stopy zaczynały mi już drętwieć i marznąć na zmianę, a serce bić 
tak szybko, jakby miało się wyrwać. A gdy w końcu zapanowała idealna cisza, moje 
stopy same powiodły mnie do klucza.

I tak oto w ten sposób każda noc stawała się magicznym portalem do inności. Być 
może był to jedyny powód, dla którego wstawałam rano.

Ale świat, pełen kolorów, intensywnych wrażeń, też nie był bez wad.
Któregoś razu zauważyłam, że na samym końcu długiej, ruchliwej drogi stoi otwarta 

brama. Gdy tylko udawało mi się ją dostrzec pomiędzy tłumem, owiewało mnie głę-
bokie poczucie niepokoju. A potem obraz i uczucie znikały. Popijając na krawężniku 
w świetle słońca orzeźwiająco lodowatą lemoniadę, myślałam tylko o tym.
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Od tamtej pory, z każdą moją nocną ucieczką, z pasiastą słomką w ustach i wzroku 
wytrwale utkwionym w czymś co chwilę znikającym za gromadką dzieci, za czyimś 
rękawem lub kubkiem.

Byłam pewna, że nie będzie to coś, na czego widok się ucieszę, w czym utwierdza-
ło mnie poddenerwowanie za każdym razem, gdy brama prześwitywała pomiędzy 
jednym przechodniem a drugim. Byłam pewna, że mnie przerazi. Ale do tego czasu 
zostało jeszcze wiele nieprzespanych nocy, wypitych lemoniad i uczucia przyjemnego 
chłodu w ręce. I wiele chwil, gdy Brama po prostu znikała wraz z wszystkim innym, 
pozostawiając mnie samą na środku pustej i cichej drogi w środku nocy.

Tej nocy, którą zapamiętam na zawsze, byłam wyjątkowo niespokojna. Trudniej 
niż zwykle było mi ułożyć się w pościeli i wyczekiwać odpowiedniej pory. Wszystkie 
te nieprzespane noce, dnie spędzone na oczekiwaniu i krótkie chwile spędzane poza 
Naszym Światem, a urywające się w momencie bycia tuż przed Bramą, wprawiały 
mnie we wzburzenie i irytację. Czułam, że to dzień kumulacji, że jeśli nie uda mi się 
to dziś, to nigdy.

Jak to możliwe, że połączyłam dwie opcje?
Tej nocy nie kupiłam lemoniady, nie poczułam mokrego zimna na wewnętrznej 

stronie ręki. Nie chciałam marnować czasu. Zamiast tego rzuciłam się przed siebie, 
klucząc między kolorowymi ludźmi, śmiechem i gwarem słonecznego popołudnia. Nie 
patrzyłam pod nogi, tylko przed siebie, na coś, co kryło się tuż za kolejnymi ludźmi.

– Hej, uważaj! – potrąciłam w biegu wysokiego chłopaka. Nie zamierzałam uważać. 
Śpieszyłam się. Miałam tak mało czasu, a droga i ludzie na niej wydawali się nie kończyć. 
Przyśpieszyłam i teraz już sama czułam siłę uderzeń moich barków o przechodniów. 
W pewnym momencie wybiegłam jakby na pustą przestrzeń. Ludzie byli za mną, 
ale ich gwar, krzyki i śmiech jakby ucichł do radosnego szmeru. Słońce zdjęło swoje 
promienie z mojej skóry i powędrowało dalej, a mnie przeszedł dreszcz. Odwróciłam 
głowę i spojrzałam przed siebie. Naprzeciw mnie stała na wpół przymknięta Brama, 
przez szparę wpuszczająca delikatny, szary snop światła. Zbliżyłam się i wetknęłam 
głowę między jedne wrota a drugie, a kiedy uniosłam oczy, zobaczyłam… zwykłą, 
szarą ulicę z Naszego Świata! Aż przewróciłam oczyma na myśl o tej ironii losu – 
uciekałam przed nim, by jak najszybciej się do niego dostać. Zaśmiałam się nawet 
na głos, choć chyba bardziej z goryczy i złości niż samego rozbawienia. Nagle jednak 
dostrzegłam pewien szczegół. Na samym środku tej spokojnej, spowitej szarą nocą 
ulicy stała dziewczynka. Nieruchomo, bez oznak życia. Nawet oczy miała zamknięte 
jakby spała. Wtem uderzyła mnie myśl tak przerażająca, że odskoczyłam od drzwi 
jak z procy i w jednej chwili je zatrzasnęłam. Chwyciłam magiczny klucz i instynk-
townie wsadziłam go do zamka. O dziwo pasował. Przekręciłam klucz pośpiesznie 
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i odepchnęłam się od drzwi. Czułam, jak spływa ze mnie pot, a oczy przymykają się 
z ulgą. Nawet przez zamknięte powieki widziałam swój uśmiech ulgi – zamknęłam 
drzwi, nigdy więcej tam nie wrócę.

W dziewczynce rozpoznałam samą siebie. Tę samą Olive, która co noc używała 
przez przypadek znalezionego klucza do Jej Świata. Do Mojego Świata. Kiedy ją 
zobaczyłam, przemknęło mi przez myśl, że zaraz znów się przeniosę i znów będę tą 
samą sobą, tą szarą istotką z Naszego Świata. Ale zapobiegłam temu, zanim zdążyło 
się urzeczywistnić – zamknęłam wrota na klucz i teraz nawet jeśli mocno złapię się 
mojego czerwonego skarbu – nie przeniosę się, choćbym bardzo chciała. Uśmiech-
nęłam się na myśl, że małej dziewczynce udało się oszukać Wszechświat.

– Tak, tak! Udało mi się! – krzyknęłam otworzywszy oczy i na potwierdzenie swoich 
słów, przerzuciłam czerwony skarb prosto za Bramę. – Nie wrócę tam nigdy więcej!

Jednym podskokiem odwróciłam się do Mojego Świata, kolorowego, głośnego, 
o smaku orzeźwiającej lemoniady. Ale zamiast go z przerażeniem napotkałam szarość, 
która kryła się za moimi plecami.

Stałam na środku pustej, cichej ulicy, z dziurki od klucza Bramy wydobywał się 
lekki niczym letnie popołudnie snop jasnego światła i ciche jak szmer radosne krzyki, 
kolory. Za Bramą właśnie usłyszałam brzdęk upadającego na bruk czerwonego skarbu. 
Darłam się tylko wewnątrz. Bo na zewnątrz miasto spokojnie spało.



matKa i córKa 
◆

Lena Gomuła

Nieszczęśliwa dziewczyna stanęła na parapecie okna, które znajdowało się, jak 
zawsze w takich sytuacjach, zdecydowanie za wysoko. Miała na sobie długą, 

piaskową sukienkę z dość ciepłego materiału, skórzane buty w brązowym odcieniu i za 
dużą, brązową wiatrówkę. Cechowała się wyjątkową urodą Europejki z wyraźnymi 
naleciałościami azjatyckimi. Dziewczyna ze skośnymi oczami, wyglądającymi jak dwa 
węgielki, lekko kręconymi czarnymi włosami założonymi zawadiacko za ucho, małym, 
zadartym noskiem i delikatnymi usteczkami mogła oczarować każdego chłopaka. 
Jednak wyraźnie nie najlepsze stosunki panowały między nią, a właścicielem domu, 
z którego uciekała, bo oglądała się za sobą z dużym niepokojem. Kilkakrotnie spo-
glądała na wijącą się pod oknem ścieżkę, pokrytą po ulewnych deszczach rozmiękłą, 
błotnistą mazią, jakby wciąż wahała się, czy skoczyć, czy nie.

Lilianne Hwang nienawidziła tego domu od momentu, kiedy otrzymała tajemniczy 
list. Zaadresowany był do niej, a nadany ze szkoły, w której po wakacjach zamierzała 
rozpocząć naukę. Dzięki temu przesyłka nie wzbudziła żadnych podejrzeń macochy 
i ojca. Wszyscy myśleli, że to wykaz rzeczy, jakie każda uczennica prestiżowej Higins 
School musiała zabrać ze sobą do internatu. Jakież było zdumienie Lili, gdy zamiast 
urzędowego pisma zobaczyła kreślone wprawną dłonią, pochylone litery. „Kochana 
córeczko, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że mój plan się powiódł…” Teraz Lili kryła 
w zanadrzu przepastnej kurtki święte dla niej pismo od matki i nic już nie miało dla 
niej znaczenia oprócz pragnienia spotkania się z nią. Przez tyle lat wpajano jej, że 
matka porzuciła ją we wczesnym dzieciństwie. W końcu uwierzyła w te opowieści. 
A teraz jeden niespodziewany list wszystko zmienił. Szybko podniosła się ze ścieżki 
i – na ile mogła – oczyścił buty z błotnistej mazi. Zaczęła kierować się ku dużej bramie 
wjazdowej, gdy nagle usłyszała piskliwy szczebiot Michelle, swej przyrodniej siostry. 
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Wracała ona właśnie ze swą matką, ze spaceru po okolicznych łąkach. Lili szczerze 
nienawidziła macochy i zrobiłaby wszystko, by uniknąć spotkania z nią. Niestety, już 
została zauważona. 

– Lili… – macocha zaczęła jak zwykle z wysokiego C – Dokąd się wybierasz? I dla-
czego jesteś taka ubłocona? Ile ty masz lat, żeby paćkać się w błocie?!

Uciekinierka wzięła głęboki oddech. W myślach powtarzała sobie: „Spokojnie 
Lili, dasz radę, musisz się spotkać z mamą. Ta kreatura ci nie przeszkodzi. Nie daj się 
sprowokować…”

– Lili? – macocha powtarzała z uporem. – Co ty tu robisz?
– Nie mów tak do mnie, nie mów do mnie Lili! Tylko mama może tak do mnie mó-

wić! – krzyknęła dziewczyna i spojrzała prosto w oczy Brytyjki. – Dla ciebie jestem 
Lilianne Hwang! – syknęła groźnie.

– Dobrze, Lilianne – poprawiła się kobieta i z wymuszonym uśmieszkiem na wy-
malowanych ustach powtarzała: 

– Powiedz mi, proszę, dokąd się wybierasz – Annabelle powiedziała to łagodnie, 
tak jakby chciała pomóc nastolatce, ale Lili wiedziała, że to odwieczna gra pozorów, 
w której znienawidzona przez nią macocha była nadzwyczaj dobra. 

– Do mamy – powiedziała pewnie dziewczyna i spojrzała butnie w oczy obu kobie-
tom, najpierw swej przyrodniej matce, a potem przyrodniej siostrze. Ta ostatnia ze 
zdumienia szeroko otworzyła usta i zaszczebiotała piskliwym głosem:

– Ależ Lilianne, ona się ciebie wyrzekła. Ona cię porzuciła. Tylko tatuś cię kocha, 
no i my… Przecież pan doktor dawno ci to tłumaczył…

– Moja mama mnie kocha! – odpowiedziała pewnie czarnooka Lili, przypominając 
sobie nudne i długie sesje terapeutyczne u doktora Plitcharda. 

– Znalazłam list od niej. Czeka na mnie, a to oznacza, że mnie kocha. Wszyscy mnie 
okłamujecie! Moja matka wcale mnie nie porzuciła!

– Wyrzekła się ciebie dziewięć lat temu, kochanie – Annabelle podeszła do pasierbicy, 
aby ją objąć, jednak dziewczyna zrobiła kilka nerwowych kroków w tył.

– Została do tego zmuszona. Napisała o tym w liście, który ukryliście przede mną – 
Lili zaczęła grzebać w kieszeniach swojej wiatrówki, aż w końcu wygrzebała z nich starą 
kartkę – o tutaj. Mama mi go napisała, jest nawet podpis – tłumaczyła zdesperowana.

– Nawet jeśli Freya to napisała, to skąd pewność, że nie kłamała? Nie ma jej tu od 
wielu lat. Gdyby było, jak mówisz, szukałaby ciebie. Zrozum wreszcie, że to była 
niezrównoważona kobieta.

– Nie znałaś jej! Zabrałaś jej męża i myślisz, że możesz sobie na wszystko pozwo-
lić?! Nie możesz! – piętnastolatka nagle się rozpłakała i wykrzyczała prosto w twarz 
swojej macochy wszystko, co w niej od lat wzbierało. Ze łzami oczach włożyła ręce 
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do kieszeni kurtki i powoli odsuwała się od macochy i siostry na coraz większą odle-
głość. W pewnym momencie, gdy twarze kobiet zamazywały się przez łzy, szybko się 
odwróciła i zaczęła biec przed siebie. Przedzierała się na oślep przez zarośla otaczające 
rezydencję Hwangów od południa, po czym biegła, ile tchu w piersiach przez kilka 
dobrych kilometrów. Nigdy jeszcze nie czuła się tak samotna i zarazem tak pewna 
słuszności tego, co robi jak dziś.

Nie oglądała się za siebie. Nie wiedziała, dokąd zmierza. Miała świadomość, że wyślą 
za nią służbę, ale nikt w okolicy nie mógł dorównać jej szybkością i wytrzymałością. 
Jej jedynym zadaniem było teraz odnalezienie matki. Z listu wyczytała jednak, że 
stanie się to możliwe pod pewnym warunkiem. 

Dziewczyna zatrzymała się dopiero wtedy, gdy nie mogła złapać oddechu. Opadła 
na wilgotną trawę. Dyszała ciężko po tym morderczym wysiłku. Wpatrując się w roz-
ległe, deszczowe chmury, wyciągnęła drżącymi dłońmi kartkę z zapiskami matki. 
Rozprostowała ją i uniosła na wysokość oczu. Tysięczny raz zaczęła jak najdokładniej 
czytać tekst, aby łatwo było go zrozumieć. „Skrzyneczka zakopana w ziemi, a wokół 
niej rosnące dzikie kwiaty” – pomyślała Lilianne. – Widziałam to kiedyś. Widziałam 
to…. przy klifie. Ale przy którym klifie?

Dziewczyna próbowała jeszcze dokładniej rozszyfrować zdania zapisane przez mat-
kę. Ta czynność pochłonęła całą jej uwagę. Nie poczuła pierwszych kropelek deszczu, 
który nagle przekształcił się w obfitą ulewę. Już nie krople, ale strugi wody zaczęły 
chłostać twarz Lili i wyrwały ją z transu. Dopiero po chwili dziewczyna zauważyła, 
że równe litery rozmazały się na kartce i spływały z niej czarnymi strugami. Jej wargi 
zadrżały, nie wiadomo, czy z zimna, czy z powodu szoku i przerażenia. Zaczęła cicho 
szlochać. Na dworze szarzało. Umierała z zimna i zdenerwowania, a pismo matki 
rozpłynęło się w kroplach deszczu, tak samo jak wspomnienie jej obrazu w mrokach 
pamięci. Wielokrotnie próbowała przypomnieć sobie jej twarz, ale nigdy się to nie 
udało. 

Jakaś siła kazała jej jednak zmierzać w stronę morza. „Skrzyneczka zakopana w ziemi, 
a wokół niej dzikie kwiaty…” – powtarzała słowa listu jak mantrę. W końcu przestała 
jej nawet ciążyć przemoczona suknia i mokre, ciężkie buty. Wydawało się, że jakieś 
światło wiedzie ją na klif. Musiała tam dotrzeć, by rozwikłać tajemnicę zniknięcia 
mamy. Spuchnięte kostki nie ułatwiały marszu, ciężkie glany ważyły chyba tonę, 
a każdy krok wydawał się coraz trudniejszy. Wierzyła w spotkanie z matką i ta nadzieja 
dawała jej siłę do pokonywania kolejnych metrów. 

Gdy dotarła do urwiska, było już szaro. Deszcz trochę osłabł, ale nadal ciął zim-
nymi, cienkimi strużkami. Upadała kilkakrotnie ze zmęczenia. Teraz znów potknęła 
się o wystający z ziemi kamień i dosłownie zawisła nad urwiskiem. Gdyby szczęście 
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jej nie dopisało, spadłaby w przepaść, wprost na kamienistą plażę. Lekko przerażona 
cofnęła się na czworaka, czując, że taranuje jakieś trawy, kwiaty, zielska. Kamienie 
wbijały się w kościste kolana Lili. Kompletnie się załamała. Usiadła, opierając swoje 
uda o pięty. Może to wszystko było jakąś bujdą? Co ona tu robi w środku nocy na 
klifie? Jak mogła uwierzyć w jakiś list? Czego ma tu szukać? Spojrzała dookoła siebie 
i w tym momencie zaniemówiła. Przed oczami dziewczyny malował się lekko zgnie-
ciony, jednak nadal widoczny, krąg dzikich kwiatów. Wyglądał bardzo podobnie do 
tego, który został opisany w liście od Frei. 

Nie wiedziała, czy to jej senne majaki, czy rzeczywistość. Zauważyła, że deszcz 
niemal ustał i zamienił się w szemrzącą, delikatną kapaninę. Czarne oczy Lili zdążyły 
przyzwyczaić się do ciemności. Dziewczyna już zaczęła rozkopywać ziemię zgrabiały-
mi z zimna rękoma. Nie przejmowała się nocą, głodem, chłodem, wszechogarniającą 
ciemnością i błotem. Jakieś wewnętrzne przekonanie kazało jej zagłębiać dłonie 
w rozmiękłej ziemi coraz bardziej i bardziej. Znów miała wrażenie, że zaskakujące 
ciepło i światło wiedzie ją w głąb jakiejś ziemistej przepaści. W końcu jej połamane 
paznokcie uderzyły boleśnie o coś twardego. 

– Jest…. – wyszeptała radośnie dziewczyna i z mozołem odkopała małą skrzyneczkę. 
Długo majstrowała przy zamku, który w końcu po naduszeniu na jakąś wypustkę dał 
się otworzyć i wieczko odskoczyło z lekkim skrzypnięciem. Niestety nie widziała już 
niczego. Z powodu chmur niebo było czarne i przerażające. Kieszeń, w której zwykle 
nosiła telefon, okazała się zupełnie oberwana. Nawet nie poczuła, gdzie, po którym 
upadku, w którym jarze wysunął się z niej telefon. Poczuła się zagubiona i w jakimś 
ostatnim odruchu instynktu samozachowawczego zaczęła delikatnie szperać palcami 
po wnętrzu skrzyneczki. Wyczuła jakieś zawiniątko. Miękki materiał, który otulał 
coś twardego, kulistego. Co to mogło być? 

– Pierścień? – krzyknęła sama do siebie. – Po co mi pierścień, mamo?
Pierścień mignął jasnym światłem, a ona odruchowo wsunęła go na palec. W tej 

chwili straciła przytomność. 
Obudziło ją zimno. Na dworze już świtało. Mogła uważnie przyjrzeć się skrzynecz-

ce, chociaż z powodu wychłodzenia ledwie znajdowała na to siłę. W środku znalazła 
jeszcze malutką karteczkę, a na niej skreślone ręką matki słowa: „Jeśli to czytasz, Lili, 
zjaw się, proszę, w Crail. Kocham cię, nie zapominaj o tym, Freya Hwang”

Wzruszona króciutkim listem od mamy oglądała teraz srebrny pierścionek ze 
szmaragdowym kamieniem. Widać było, że jest stary i przepiękny. Założyła go na 
serdeczny palec. Pasował jak ulał. 

Od razu zrobiło jej się jakoś cieplej i raźniej na duchu. Ruszyła w stronę zejścia 
z klifu i postanowiła dostać się do portu. Musiał stamtąd odpływać jakiś statek do 
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oddalonego o ponad 100 mil Crail. Idąc w stronę portu, Lilianne bawiła się pierścion-
kiem, w którym po prostu się zakochała. Z każdą chwilą wracały jej siły, krok stawał 
się bardziej raźny, a ciało powoli opanowało przyjemne ciepło i energia. 

– Lili?! – dziewczyna usłyszała w pewnym momencie jakiś znajomy głos. Podniosła 
głowę i zobaczyła przy zejściu do portu swego kolegę z klasy. No, a może nawet kogoś 
ważniejszego niż kolegę z klasy? Wysoki okularnik o rudych, puszystych włosach biegł 
w jej stronę. Ona również ruszyła ku niemu, ale nie uszła nawet dwóch kroków, gdy 
w oczach pociemniało jej z nadmiaru emocji i trudów nocy spędzonej na klifie. Omal 
nie upadła. Theodore Gaiman rozłożył jednak swoje ciepłe ramiona i dziewczyna po 
prostu w nie wpadła.

– Mamuńciu, jakaś ty zimna… – zdziwił się rudzielec, jeszcze mocniej obejmując 
dziewczynę. – No, muszę stwierdzić, że nawet w najśmielszych snach nie przypuszcza-
łem, że będę cię rankiem trzymał w ramionach. Co tu robisz o tak nieludzkiej porze? 

– Marznę… – zaszczękała zębami. Chłopak przyglądał się jej uważnie, po czym 
otulił ją swoją przepastną, miękką bluzą. 

– Dawaj łapkę i idziemy. Po drodze mi wszystko opowiesz – rozkazał Theo, chwytając 
lewą dłoń dziewczyny i ciągnąc ją w stronę portu. W pierwszej nadbrzeżnej tawernie 
zamówił dwie gorące herbaty, usadził Lili w ciepłym zakątku, a sam ze swobodą starego 
bywalca rozsiadł się w wygodnym fotelu. – No, to opowiadaj, Lili. Jak się znalazłaś 
kilka kilometrów od wypasionej rezydencji swego skośnookiego ojca? 

Popatrzyła na niego nieśmiało i po chwili wahania zdecydowała się na całkowitą 
szczerość:

– Uciekłam z domu, złapał mnie deszcz, prawie spadłam z klifu, odnalazłam krąg dzi-
kich kwiatów, wykopałam skrzyneczkę, w niej był ten pierścień i liścik od mojej mamy…

– Nie za dużo adrenaliny jak na jedną noc, Lili? – spytał ni to z uśmiechem, ni z tro-
ską. Uwielbiała, gdy on się tak do niej zwracał. – Nie znam się na biżuterii, i pewnie 
nic ci nie da moje zdanie, ale to naprawdę dziwny pierścionek. Jakby świecił… – Theo 
chwycił kościstą dłoń dziewczyny, aby zobaczyć ozdobę z bliska. – Po co idziesz do 
portu? To nie miejsce dla takiej dziewczyny jak ty… hm? 

– Muszę dopłynąć do Crail – odpowiedziała, jakby była to najoczywistsza rzecz na 
świecie. – Do mamy. – Mówiłaś, że twoja mama się ciebie…

– To skomplikowane i … bardzo ważne. Ja muszę się tam zjawić. Muszę to spraw-
dzić. Gdyby naprawdę mnie porzuciła z własnej woli, to po co by pisała? Po co jakieś 
tajemnice, pierścienie, skrzyneczki? 

– No dobra… – chłopak w końcu przyjął jej tłumaczenia, wiedząc, że dziewczyna 
nie zrezygnuje ze swojej podróż, po prostu nie odpuści. – Ale najpierw musimy cię 
przygotować do tej podróży. Musisz przebrać się i wysuszyć włosy, pewnie najeść. 
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Czeka cię długa podróż. Zaprowadził ją do chatki rybackiej swego ojca na nabrzeżu. 
Dostała tam ciepły sweter, przyduże spodnie i ręcznik do osuszenia włosów. Gdy się 
oporządziła, okazało się, że przyjaciel załatwił jej u znajomego kapitana miejsce na 
małym wycieczkowcu. Mogła nim dopłynąć do Crail. Pożegnanie nie było łatwe. Lili 
spoglądała z wdzięcznością i smutkiem na przyjaciela: – Dziękuję… Nie wiem, czy 
tu wrócę. Jeśli odnajdę mamę to… 

– Napisz Lili. Jeśli tam zostaniesz, będę mógł cię odwiedzić… Pokiwała głową, 
przelotnie musnęła chłopaka w policzek i wbiegła na pokład. Okularnik nie odzywał 
się. – Będę zawsze o tobie pamiętać! – wykrzyczała, machając. Chłopak długo stał 
na nabrzeżu. Miał nadzieję, że dziewczyna odnajdzie matkę, zazna wreszcie trochę 
spokoju i wtedy znajdzie dla niego miejsce w swym zakręconym życiu.  Ona poczuła 
się samotna jak nigdy dotąd. Porzuciła dom, nie została z kochanym chłopakiem tylko 
dlatego, że jakaś siła kazała jej szukać matki. Teraz jakieś poczucie beznadziejności 
przygwoździło ją dosłownie do pokładu tej starej łajby. 

– Piękny pierścionek – usłyszała nagle jakiś dziewczęcy głos. Podniosła wzrok i uj-
rzała przed sobą blondynkę o brązowych oczach i promienistym uśmiechu. – Jestem 
Ophelia, córka kapitana. Mieszkasz w Crail?

– Nie – zaprzeczyła szybko Lili – po raz pierwszy tam płynę – przyznała. – Do 
mamy, dawno jej nie widziałam.

Nie rozumiała, dlaczego mówi to wszystko tej nieznajomej dziewczynie. Zauważyła 
tylko, że pierścień znów emanuje ciepłem, a ilekroć tak się działo, nabierała jakiegoś 
przekonania, że postępuje słusznie. 

– Mogę wiedzieć, jak długo nie widziałaś swojej mamy?
– Gdy miałam sześć lat, odeszła z domu – szepnęła Liliane i odwróciła wzrok w stro-

nę wody, starając się pohamować łzy. – Wychodzi więc na to, że nie widziałam jej od 
dziewięciu lat – Hwang zagryzła wargę, a po jej policzku spłynęła kropla. Po chwili 
uporczywego milczenia poczuła dłoń na swym ramieniu. 

– Nie martw się – uśmiechnęła się córka kapitana. – Jestem z Crail, więc ci pomogę. 
Gwarantuję, że odnajdziemy twoją matkę, o ile jeszcze tam mieszka.

Lili spojrzała na swoją nową towarzyszkę z wdzięcznością i po raz pierwszy zdała sobie 
sprawę, że od chwili, gdy znalazła pierścień, ma jakieś niewiarygodne szczęście do ludzi. 
Czuła, że jej życiem zaczęły rządzić jakieś niezwykłe siły, które zupełnie ją zaskakiwały. 

* * *

Minęło kilka dni, a Lili wciąż nie mogła namierzyć Frei Hwang. Ophelia próbowała 
zasięgnąć języka u wielu ludzi z portu, ale nikt nie słyszał o takiej kobiecie. Lili powoli 
traciła nadzieję na odszukanie matki. A przecież ona musiała żyć. W końcu napisała 
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do niej. Ukryła na klifie skrzyneczkę. Dlaczego po prostu nie przyjechała po nią? 
Dlaczego wszystko przestało jej się udawać? Czyżby moc pierścienia przestała działać? 

Wielkimi krokami zbliżał się początek roku szkolnego. Dziewczyna nie chciała już 
dłużej nadużywać gościnności Ophelii i jej ojca, wiedziała jednak, że nie wróci do domu, 
dopóki nie pozna prawdy o matce. Bezradna, po wyczerpaniu wszelkich racjonalnych 
sposobów odnalezienia mamy, postanowiła zaufać pierścieniowi i swej intuicji. Coś 
podpowiadało jej, żeby snuć się codziennie w pobliżu najpiękniejszego placu w mie-
ście. Wnosiła się przy nim przysadzista, potężna bazylika odwiedzana przez turystów 
i miejscowych żeglarzy, a zwłaszcza ich żony. Ilekroć tam była i wpatrywała się w róż-
nobarwny tłum, tyle razy czuła magiczne ciepło pierścienia. Pewnego dnia stało się 
ono wyjątkowo intensywne. I wtedy ją ujrzała… szczupła, wysoka brunetka schodziła 
właśnie z potężnych schodów bazyliki. Lili w pierwszym odruchu chciała podbiec do niej, 
ale w końcu zdecydowała się podążać jej śladem. Po długim wahaniu zdecydowała się, 
żeby zapukać do pomalowanych na niebiesko drzwi wejściowych, za którymi zniknęła 
kobieta przypominająca jej matkę. Nikt nie otworzył, ale przy przekraczaniu progu 
rozległ się w pomieszczeniu cichy dźwięk dzwoneczka. Dziewczyna weszła niepewnie 
do środka. W pomieszczeniu stało kilka szafek, na których leżały spore kupki materia-
łów. Znajdowały się tam również dwa stoły. Na jednym z nich stała maszyna do szycia, 
a na drugim leżało mnóstwo rysunków, zapisków i kartek z kalendarza. Na ścianach 
wisiały zdjęcia małej, skośnookiej dziewczynki. Na jednym z nich dziewczynka stała 
na tle pięknego dworku. Na drugim było widać młodą kobietę z rocznym dzieckiem na 
rękach. Lili od razu rozpoznała te postaci – to była ona i jej mama. 

– Słucham, o co chodzi? – z zaplecza wysunęła się kobieta w dziwnym, krawieckim 
fartuszku. Krótkie, czarne loczki miała spięte za pomocą spinek, aby te nie przeszka-
dzały jej w pracy.

– M-Mama? 
To jedno słowo wystarczyło, by zielone oczy kobiety poogromniały ze zdumienia, 

a z jej ust wydobyło się wzruszone i ciche:
– Lili? Lili, jednak mnie znalazłaś…
Nastolatka natychmiast podbiegła do matki i wiedziona naturalną siłą wpadła 

w jej ramiona. W końcu poczuła się kochana. Potrzebowała tej prawdziwej, matczynej 
miłości od dawna. Przyjemne ciepło rozchodziło się po jej ciele. Wdychała przyjemny 
zapach wody perfumowanej, która pachniała kobieta. Ten delikatny powiew kwiatów 
dał dziewczynie niewyobrażalne wprost poczucie bezpieczeństwa. 

– Kochanie, tyle lat… – odezwała się Freya, z której oczu zaczęły uciekać łzy szczę-
ścia. – Moja córeczka… – wyszeptała. – Tyle lat nie mogłam cię przytulić. Tyle lat… 

– Ale dlaczego, mamo? Dlaczego wtedy uciekłaś ode mnie?
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– Uciekłam? – pokręciła głową Freya. – Tak ci powiedzieli? Takim kłamstwem 
cię karmili? Nie uciekłam Lili. Zostałam od ciebie odsunięta. Zamknięta w szpitalu. 
Ubezwłasnowolniona, ale nigdy, przenigdy od ciebie nie uciekłam… Kiedy udało mi 
się stamtąd wydostać, zmieniałam nazwisko, by twój ojciec i ta zimna Brytyjka nigdy 
mnie nie dopadli i czekałam na sposobność, by się z tobą skontaktować. Nadarzyła 
się przy wyborze nowej szkoły…

– A magiczny pierścień? – nastolatka spoglądała na matkę i połyskujący na palcu 
pierścionek. Freya uśmiechnęła się łagodnie, gładzą dłoń córki przyozdobioną pięk-
nym pierścionkiem. Zawsze wierzyła w jego moc. Był przekazywany w jej rodzinie 
od pokoleń. Każda matka dawała go swej córce z przekonaniem, że pomoże jej w naj-
trudniejszych momentach życia. – Od wieków należy do naszej rodziny i zawsze 
przynosi szczęście. Zanim mnie zamknęli, zdążyłam ukryć go na klifie, wierząc, że 
trafi w końcu do twych rąk i przyniesie szczęście nam obu. 

– I przyniósł, mamo… – Lili uśmiechnęła się i wtuliła w matkę. – Przywiódł mnie 
tutaj i spowodował, że odzyskałam swoją mamę. 

– A ja ukochaną córkę – szepnęła drżącym głosem Freya i ponownie zamknęła Lili 
w swoich objęciach.



pOdwOdne nadzieJe pławiKOniKa
◆

Hanna Hasiuk

Zbliżał się wieczór i wiatr nasilał się coraz bardziej. Fale były coraz wyższe i częst-
sze i co jakiś czas porywały do oceanu różne przedmioty z opustoszałej plaży. 

Często zdarza się, że wypływając na wieczorny spacer z rodziną, natrafiamy na dry-
fujące po wodzie różne rzeczy, które ludzie zostawiają na plażach, wracając po całym 
dniu opalania i kąpieli do swoich luksusowych hoteli. Najczęściej nasz wodny świat 
zanieczyszczają w ten sposób resztki ludzkiego jedzenia, opakowania po produktach 
spożywczych, zabawki plażowe lub niedopałki papierosów. Nie wiem, czy ci wszy-
scy ludzie nie myślą o tym, że niszczą nasze królestwo? Czy nie mają świadomości, 
że wszystkie stworzenia zamieszkujące morza i oceany, marzą o wodach czystych 
i przejrzystych, wolnych od tych wszystkich śmieci? Czy oni wiedzą, jak źle się od-
dycha i żyje w takich warunkach? Bardzo ciężko jest mi zrozumieć ich postępowanie. 
Rozmyślając w ten sposób, pływałem z rodziną wśród koralowców, alg, wysokich traw, 
starając się omijać „skarby”, którymi dziś obdarował nas człowiek. Jednego z nich nie 
dało się jednak ominąć, bowiem zagrodził wejście do naszego domku, znajdującego 
się wśród wysokiej oceanicznej roślinności, porastającej płytsze partie dna oceanu.

– Wstrętny człowiek. – Powiedział tata. – Te ich śmieci już nie tylko pływają po 
powierzchni wody, lecz docierają coraz głębiej.

– A co to takiego, tatusiu? – Zapytałem. – I jak my teraz dostaniemy się do naszego 
domku?

– To jest gazeta. – Odpowiedział. – Nie martw się, synku. Za chwilę fale ją prze-
chwycą i wyrzucają na brzeg, ale najpierw poczytamy, co nowego słychać u ludzi.

Ja, rodzice, moje rodzeństwo i kilkoro sąsiadów zebraliśmy się przy naszym domku 
i wspólnymi siłami przerzucaliśmy kolejne strony kolorowej gazety. Szczerze mówiąc, 
nie było w niej nic, co mogłoby nas zainteresować. Pisano, że w jakimś kraju, którego 
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nazwy już nawet nie pamiętam, wybrali nowego prezydenta, a także o zorganizowa-
niu jakichś mistrzostw w piłce nożnej, o aktorce, która niedawno urodziła dziecko, 
o edukacji, wycieczkach zagranicznych, o modzie itp. Wszyscy byli już znudzeni tymi 
mało istotnymi dla nas informacjami i zamierzaliśmy kończyć nasze zebranie, gdy 
nagle Jerry zawołał:

– O! Zobaczcie! Tutaj jest coś o nas! To nasze zdjęcie! – Podekscytowany pływał 
w kółko.

Wszyscy zatem ponownie pochyliliśmy się nad gazetą. Rzeczywiście, na tej stronie 
było przepiękne zdjęcie konika morskiego, pływającego w czystych wodach oceanu wśród 
rafy koralowej. Jako że czasopismo zostało znalezione w pobliżu naszego domku, wszyscy 
zgodnie wyznaczyli tatę do głośnego odczytania zgromadzonym treści tego artykułu.

– „Wiele gatunków koników morskich jest zagrożonych wymarciem”. – Tata czytał 
powoli i wyraźnie, co jakiś czas zerkając na swoich słuchaczy, jakby chciał odgadnąć po 
ich minach, czy chcą słuchać go nadal. – „Powodów tego jest wiele. Przede wszystkim 
są one bardzo szeroko stosowane w medycynie, zwłaszcza chińskiej. Konikom morskim 
przypisywane są właściwości lecznicze m.in. w chorobach nerek, układu oddechowego, 
w zapaleniu stawów, dla polepszenia pamięci czy w przypadku raka piersi. Poza tym 
pławikoniki często są kupowane na prezenty, hodowane w akwariach oraz sprzedawane 
jako kulinarne osobliwości. Warto podkreślić, że koniki morskie są także szczegól-
nie narażone na niszczenie środowiska przez człowieka. Pomimo iż stworzenia te są 
chronione konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami 
gatunków zagrożonych wyginięciem, to dosyć często sprzedawane są one nielegalnie 
i konfiskowane w przesyłkach. W Chinach zainteresowanie konikami morskimi jest 
tak duże, że dostępne są one zarówno w aptekach, jak i w marketach. Istnieje zatem 
obawa, że pewne gatunki konika morskiego w przyszłości przestaną istnieć”. 

Nie muszę chyba tłumaczyć, jakie były nasze nastroje po przeczytaniu tego artykułu. 
Przez pewien czas dorośli dyskutowali jeszcze o tym, czy można gdzieś skryć się przed 
człowiekiem, aby uniknąć śmierci lub niewoli. Analizowali, że może bezpieczniej 
byłoby przenieść się w głębsze wody, ponieważ tam ludziom nie przyjdzie na myśl nas 
szukać. Warto bowiem podkreślić, że wszystkie pławikoniki słabo pływają i najczęściej 
zasiedlają płytkie wody mórz i oceanów, gdzie znajdują się wysokie rośliny, dające nam 
w razie niebezpieczeństwa schronienie przed napastnikiem. Zatem z całą pewnością 
taka przeprowadzka w głębsze rejony byłaby związana z wieloma trudnościami. Jesz-
cze chwilę rozmawialiśmy o nieszczęsnym losie koników morskich, lecz zrobiło się 
już dosyć późno, więc pożegnaliśmy się z sąsiadami i wróciliśmy do naszego domku. 

W nocy długo nie mogłem zasnąć. Leżałem w swoim algowym łóżeczku, prze-
wracałem się z boku na bok i rozmyślałem o smutnym i pełnym niebezpieczeństw 
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losie wszystkich koników morskich. Zastanawiałem się, czy możemy jakoś uniknąć 
śmierci lub niewoli. Czy ktoś lub coś jest w stanie ochronić nas przed spotkaniem na 
swojej drodze człowieka. Było mi żal każdego pławikonika, który trafił w niewolę 
do jakiegoś akwarium lub został wysuszony i sproszkowany na jakieś lekarstwo na 
ludzkie dolegliwości. Nie jest przy tym ważne, czy był to ktoś z naszej rodziny bądź 
sąsiadów, czy też konik żyjący w odległych wodach. Wszyscy jesteśmy narażeni na 
takie same niebezpieczeństwa i wszyscy pragniemy żyć na wolności. Prowadząc takie 
rozważania, zamknąłem oczy i zaczęło śnić mi się całe moje piękne życie od narodzin 
do chwili obecnej…

Przyszedłem na świat pewnej ciepłej i spokojnej nocy. W bardzo krótkim czasie 
tata urodził chyba z dwieście albo nawet i więcej, maleńkich pławikoników. Wcale nie 
żartuję, mówiąc, że było nas aż tylu. Wręcz przeciwnie, bardzo rzadko zdarza się, aby 
podczas jednego porodu urodziło się mniej niż dziesięcioro rodzeństwa. W każdym 
razie ani ja, ani nawet moi rodzice nie wiemy, ile tak naprawdę dzieci pojawiło się 
tamtej nocy na świecie. Bardzo dobrze pamiętam ten moment. Z ciepłego i przytul-
nego schronienia w brzuchu taty trafiłem nagle do dużo chłodniejszej wody, a wokół 
mnie pływało jeszcze mnóstwo innych kilkumilimetrowych moich braci i sióstr. 
Wszyscy wyglądaliśmy identycznie: naga skóra zielonego koloru, nie pokryta łuska-
mi, rurkowaty pyszczek, oczy poruszające się niezależnie od siebie, esowaty kształt 
ciała, zakręcony ogonek. Byliśmy taką maleńką kopią swoich rodziców. Poruszaliśmy 
szybciutko ogonkami, zataczając w wodzie kółka, ponieważ nie wiedzieliśmy, gdzie 
się znajdujemy i dokąd mamy się udać. Z każdą kolejną chwilą było nas jednak coraz 
mniej. Maleństwa oddalały się i w końcu większość zniknęła mi z pola widzenia, 
zlewając się z kolorem oceanicznej wody i roślinności. Ja natomiast bardzo się bałem 
nowego, nieznanego świata, dlatego starałem się trzymać taty najbliżej jak to tylko 
było możliwe. Po dłuższej chwili nie było już prawie nikogo. Zostali tylko rodzice, ja, 
mój brat Jery oraz dwie siostry: Aurora i Hannah. Wszyscy trzęśliśmy się ze strachu 
i z zimna, więc rodzice zabrali nas do domku i przygotowali dla nas algowe łóżeczka. 
Byliśmy zmęczeni, zmarznięci, a także przerażeni ogromną przestrzenią wody, w której 
się dzisiaj znaleźliśmy, więc z przyjemnością ułożyliśmy się w maleńkich i przytulnych 
łóżeczkach i od razu zasnęliśmy.

Nazajutrz mama obudziła nas dosyć wcześnie. Pospiesznie wstaliśmy i udaliśmy się 
za nią do kuchni. Miałem wrażenie jakby przez noc moje ciało wydłużyło się o kilka 
milimetrów. Dla pewności spojrzałem na Hannah i ona także wczoraj wydawała się 
zdecydowanie drobniejsza, więc sądzę, że to nie mogło być jedynie złudzenie. 

– Usiądźcie do stołu. – Powiedziała mama. – Zjemy śniadanie i porozmawiamy 
o planach na dzisiejszy dzień.
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Dwa razy nie trzeba nam było powtarzać. Zrobiliśmy się tacy głodni, patrząc na 
te wszystkie pyszności, że natychmiast przyczepiliśmy się ogonkami do łodyżek 
znajdujących się wokół stołu uplecionego z trawy morskiej i z wielką przyjemnością 
zaczęliśmy pałaszować przygotowane przez rodziców przysmaki. Rodzice cierpliwie 
pozwolili nam się najeść, po czym tata powiedział:

– Dzisiejsze śniadanie w takiej formie jest czymś wyjątkowym. – Zaczął. – Nie znacie 
jeszcze otaczającego nas świata oraz nie wiecie, gdzie i jak macie szukać pożywienia. 
Dlatego za chwilę wyruszymy wszyscy razem na podwodny spacer, podczas którego 
wytłumaczymy wam z mamą, które dary oceanu są dla nas jadalne, a także czego macie 
unikać i jak kryć się przed napastnikiem. Od jutra będziecie musieli już samodzielnie 
wyruszać na poszukiwanie pokarmu. Słuchajcie nas zatem uważnie, abyście nauczyli 
się unikać niebezpieczeństw i codziennie mogli cali i zdrowi wracać do domu. 

Doskonale pamiętam swój pierwszy dzień w tym podwodnym królestwie. Płynę-
liśmy posłusznie za rodzicami, starając się zapamiętać wszystko, co nam tłumaczyli 
i pokazywali. Powiem szczerze, że gdy podczas śniadania tata powiedział, że od jutra 
będziemy już samodzielnie wypływać na poszukiwania jedzenia, przestraszyłem się. 
Wydawało mi się to niemożliwe, aby w ciągu jednego dnia nauczyć się wszystkiego, co 
pozwoli nam na bezpieczne i samodzielne poruszanie się po oceanie. Szybko jednak 
zrozumiałem, że większość zachowań podpowiada nam intuicja. Prowadzony jakimś 
niedającym się logicznie wytłumaczyć przeczuciem, instynktem, wiedziałem, że to, 
co znalazłem na swojej drodze będzie mi smakowało i nie będzie trucizną, a w danym 
miejscu mogę czuć się bezpiecznie. Nie oznacza to jednak, że wsparcie rodziców 
okazało się zbyteczne w tych nowych warunkach.

– W tym miejscu, drogie dzieci, znajduje się najsmaczniejszy plankton. – Powiedziała 
mama i przyczepiła się ogonkiem do wysokiej roślinki, aby się na chwilę zatrzymać 
i posilić. Oczywiście wszyscy zrobiliśmy to samo. Z wielką przyjemnością połykaliśmy 
naszymi małymi pyszczkami napotkane drobne skorupiaki, ikrę oraz larwy ryb, aż 
zaspokoiliśmy głód i byliśmy gotowi do dalszej wycieczki.

– Przyjrzyjcie się dobrze temu, co teraz zrobię. – Tata odpłynął od nas w kierunku 
bujnej oceanicznej roślinności i pomimo, że nie spuszczaliśmy z niego wzroku, nagle 
zniknął nam z pola widzenia. 

– Zgubiliśmy tatusia! – Krzyknęła Aurora. – A przecież kazał nam patrzeć na to, 
co będzie robił!

– Mamo, co teraz będzie?! Jak jego odnajdziemy wśród tych korzeni i traw?! 
– Zapytałem.

– Nic się nie martwcie. – Mama uspokajała nas, śmiejąc się cichutko. – Spójrzcie. 
Przecież tata jest tutaj. – Wskazała na jeden z korzeni i wtedy wszyscy przyjrzeliśmy 
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się dokładnie i już nieco spokojniej stwierdziliśmy, że to wcale nie korzeń, lecz tata.
– O to właśnie chodziło, drogie dzieci. – Tata znowu pojawił się przed nami. – Jest 

to nasza bardzo ważna zaleta i umiejętność. Potrafimy upodabniać się do otoczenia 
i dzięki temu łatwiej możemy uniknąć niebezpieczeństwa. Najczęściej przebywamy 
wśród wysokiej roślinności, traw i korzeni, gdzie w każdej chwili możemy przybrać 
barwę otaczającej nas przyrody i w ten sposób schronić się przed napastnikiem. Pa-
miętajcie bowiem, że my, koniki morskie, nie ratujemy się ucieczką. Słabo pływamy 
i od razu bylibyśmy skazani na porażkę. Przede wszystkim musicie uważać, aby nie 
połknęły was duże ryby, np. tuńczyki, a także nie podpływajcie zbyt blisko powierzchni 
wody, gdyż łatwo jest wtedy znaleźć się w dziobie ptactwa wodnego. – Tata kontynu-
ował, a my w tym czasie zachwyceni nowoodkrytą umiejętnością wesoło bawiliśmy 
się w chowanego.

– Tutaj jestem. – Śmiała się Hannah.
– A teraz spróbujcie znaleźć mnie. – Zawołałem i już po chwili dumnie udawałem 

trawę morską.
– Widzę Cię! – Krzyknął uradowany Jery. – Teraz moja kolej. Odwróćcie się i liczcie 

do dziesięciu, a ja się chowam.
– Koniec czasu. Szukamy. – Powiedziała Aurora i wszyscy zaczęliśmy pływać w po-

szukiwaniu Jery’ego. Rodzice pozwolili nam na chwilę wygłupów, po czym wyruszyli-
śmy w dalszą drogę. Podczas zabawy w chowanego bardzo zgłodnieliśmy, więc najpierw 
naprędce pożywiliśmy się napotkanymi na swojej drodze krewetkami, a potem mama 
i tata zabrali nas jeszcze w kilka miejsc, abyśmy zobaczyli i zapamiętali, gdzie możemy 
pływać, odpoczywać i bawić się, a w które rejony najlepiej nigdy się nie wypuszczać, 
ponieważ są one dla nas szczególnie niebezpieczne. Wtedy właśnie po raz pierwszy 
usłyszeliśmy o człowieku. Tata mówił, że ludzie bardzo niszczą nasze środowisko 
i jeżeli to się nie zmieni, los pławikoników będzie niepewny. Niektóre ryby i wodne 
organizmy nieco lepiej znoszą taki negatywny wpływ człowieka na otaczające nas 
środowisko, lecz inne, w tym koniki morskie, są szczególnie narażone na niszczenie 
otaczającego świata przez ludzi i grozi to naszym całkowitym wyginięciem. Poza tym 
rodzice ostrzegali nas, że ze strony człowieka musimy się spodziewać także innych 
zagrożeń. Ludzie od bardzo dawna wyławiają koniki morskie dla swoich celów. Już 
wielu z nas zginęło, aby leczyć różne ludzkie dolegliwości, a część przeżyła, lecz trafiła 
do niewoli i żyje teraz w ludzkich domach w maleńkich akwariach. Również z tego 
powodu jest nas coraz mniej i kiedyś możemy przestać istnieć całkowicie. Przyznam 
szczerze, że ani ja, ani moje rodzeństwo nie do końca rozumieliśmy o czym mówią 
rodzice, lecz jedno było dla nas jasne: nie wolno zbliżać się do miejsc, gdzie może 
pojawić się człowiek. 
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– Tatusiu… – Cichutko powiedziała Aurora. – A co się stało z resztą naszego ro-
dzeństwa, która razem z nami przyszła na świat wczorajszej nocy? Czy im uda się 
uniknąć niebezpieczeństw?

– Tego nie wiemy. – Odpowiedział tata. – Podczas jednego porodu przychodzi 
was na świat bardzo wielu i prawie natychmiast większość maleńkich pławikoników 
odpływa w różne strony. Są one małe, słabe i bezbronne i z pewnością niektórzy staną 
się pożywieniem innych większych organizmów wodnych, a niektórymi zaopiekują 
się spotkane przez nich inne dorosłe koniki morskie, które przygotują wasze rodzeń-
stwo do samodzielnego życia w wodzie tak, jak my z mamą przygotowujemy dzisiaj 
was. Niestety może się zdarzyć, że kiedyś któryś z nich wpadnie w sidła człowieka. 

– Taki już nasz los, drogie dzieci. Nasz świat i nasze życie są wyjątkowo piękne, lecz 
niestety także niebezpieczne. – Smutno powiedziała mama. – Ale uważam, że na dziś 
już wystarczy tych nauk i atrakcji. Pora udać się na odpoczynek.

Popłynęliśmy za rodzicami w stronę domku. Byliśmy już bardzo zmęczeni, więc 
gdy tylko znaleźliśmy się w naszych łóżeczkach, natychmiast zasnęliśmy.

Kolejne dni i miesiące były dla mnie cudowne. Wstawałem wcześnie rano i całymi 
dniami pływałem w błękitnych wodach oceanu. Muszę przyznać, że ta ogromna 
przestrzeń, którą byłem przerażony pierwszego dnia, już wcale nie wywoływała we 
mnie strachu. Wręcz przeciwnie, byłem zachwycony tym podwodnym królestwem, 
które wydawało mi się nie mieć końca i byłem szczęśliwy, że mogę tak swobodnie 
się po nim poruszać. Uwielbiałem nurkować wśród raf koralowych, ukrywać się 
wśród morskich traw i korzeni, wypoczywać zakopany w piaszczystych dnach oraz 
rozkoszować się smakiem młodziutkiego planktonu i ikry. Oczywiście podczas tych 
moich codziennych wycieczek byłem bardzo ostrożny i rozważny. Pamiętałem lekcję, 
którą ja i moje rodzeństwo dostaliśmy od rodziców i zamierzałem zachowywać się 
tak, aby jak najdłużej cieszyć się życiem i wolnością. Dlatego też unikałem miejsc, 
w których często poluje na nas człowiek oraz gdzie występują duże zanieczyszczenia 
naszego naturalnego środowiska, nie podpływałem zbyt blisko powierzchni wody, 
aby nie stać się łupem jakiegoś ptaka żywiącego się rybami, a wyczuwając zagroże-
nie ze strony innych wodnych organizmów i ryb, natychmiast upodabniałem się do 
otoczenia. Jery, Hannah i Aurora także zachowywali się bardzo rozsądnie. Byliśmy 
zadowoleni z naszego życia i marzyliśmy o tym, aby taka sielanka trwała wiecznie. 
Dodam jeszcze, że nie wszędzie pływaliśmy razem. Uwielbialiśmy zarówno samotne 
wędrówki, jak i te w większych grupach. Bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się z dziećmi 
sąsiadów i wspólnie urządzaliśmy sobie zabawy w chowanego oraz wyścigi pływania. 
Oczywiście był także podział na typowo dziewczęce i chłopięce zajęcia. Ja, Jery oraz 
syn sąsiadów Harry często braliśmy udział w prawdziwych męskich pojedynkach, 
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a Hannah i Aurora uwielbiały spędzać czas ze swoimi przyjaciółkami, Sonią i Mią, 
i podczas tych spotkań opowiadały sobie różne romantyczne historie i tańczyły. Sonia 
była bardzo ładnym pławikonikiem, podobała mi się i postanowiłem, że gdy trochę 
podrośniemy, to się z nią ożenię. A muszę zaznaczyć, że dorastaliśmy bardzo szybko. 
Z każdym kolejnym dniem nasz wygląd się zmieniał i w krótkim czasie byliśmy już 
całkiem sporymi kilkucentymetrowymi konikami morskimi bardzo podobnymi do 
naszych rodziców. Z mamą i tatą także uwielbialiśmy spędzać czas. W dzień nie było 
ku temu zbyt wielu okazji, lecz wieczorami z przyjemnością wyruszaliśmy całą rodziną 
na wspólny spacer, aby złapać trochę promieni zachodzącego słońca i podzielić się 
wrażeniami minionego dnia. Właśnie podczas jednego z takich spacerów natrafiliśmy 
na gazetę, w której było napisane, że koniki morskie są zagrożone wymarciem.

Otworzyłem oczy. Zaczynało już świtać i rozpoczynał się kolejny dzień mojego 
pięknego, wyjątkowego życia. Wypłynąłem z domku w poszukiwaniu jedzenia. Niby 
wszystko było takie jak do tej pory. Po drodze spotkałem Harry’ego i Sonię, wspólnie 
zjedliśmy śniadanie i zajęliśmy się zabawą. Dla mnie jednak wszystko było już inne, 
niepewne. Podziwiałem nasz cudowny podwodny świat i zastanawiałem się, czy uda 
nam się ocalić takie życie. Miałem wątpliwości, czy my, malutkie koniki morskie, mamy 
jakiekolwiek szanse, aby schronić się gdzieś przed człowiekiem i przeżyć. Nie mamy 
pewności, czy w nowym miejscu prędzej lub później ludzie nas nie znajdą. Mnóstwo 
podobnych myśli i pytań rodziło się w mojej głowie, a wśród nich dwa najważniej-
sze. Co zrobić: czy szukać innego miejsca do życia, gdzie ludzie nigdy się o nas nie 
dowiedzą, lecz może tam już nie będzie tak wspaniale jak tutaj czy pozostać w tych 
wodach, z których część z nas na pewno trafi do ludzkiej niewoli lub zginie, aby stać 
się lekarstwem dla człowieka. Czy mamy się poświęcić i przestać istnieć, aby ratować 
ludzkość czy raczej powinniśmy ratować siebie? A może teraz ludzie, skoro dostrzegli, 
że jest nas coraz mniej, opamiętają się i zaczną nas ratować…? 





ten drugi Ja
◆

Bruno Hryniewicz

Dzisiaj znowu obudziłem się w nocy. Już nie mogę tego wytrzymać! Jednak wie-
działem, że już raczej nie zasnę, dlatego poszedłem zrobić sobie kanapkę. Już 

byłem w kuchni, kiedy nagle poślizgnąłem się na czymś, upadłem i do moich uszu 
dobiegł przeraźliwy pisk. Po chwili usłyszałem odgłos stukania pazurami o podłogę. 
Jednak dobrze znałem ten dźwięk – to był mój pies Hermes, a to o co się poślizgnąłem, 
to była jego piszcząca zabawka. Zrobiłem kanapkę i wróciłem do pokoju. Znowu 
usłyszałem jakiś dźwięk i nie było to piszczenie, czy stukanie. Było to dudnienie. 
Bardzo ciche, ale słyszałem je wyraźnie, ponieważ wszyscy spali. Kiedy usłyszałem 
ten dźwięk, Hermes zaczął ujadać. Zawołałem go i postanowiłem zobaczyć, co to za 
odgłos. Dochodził on ze strychu. Wszedłem tam i zobaczyłem coś bardzo dziwnego – 
to był stary, pożółkły rękopis. Kiedy wziąłem go do ręki, dudnienie ustało, a Hermes 
przestał szczekać. Zaintrygowany przeczytałem dokument:

Do drzwi dwa razy pukaj
I skarbu idź szukaj.

Do rękopisu dołączona była mapa, równie stara jak rękopis. Na niej był narysowany 
wielki, czerwony X. Zacząłem się zastanawiać, co to jest. Jaki skarb? Do drzwi dwa 
razy pukaj? Co to znaczy? Tyle pytań, a żadnych odpowiedzi. Później mnie olśniło 

– wielki, czerwony X to zapewne miejsce, gdzie ukrywa się skarb! Cały w emocjach, 
poszedłem po pokoju i ostrożnie schowałem mapę i rękopis do plecaka. Dzisiaj wyru-
szam na poszukiwania skarbu. Wtedy poczułem, jak powieki mi się zamykają. Jednak 
jutro wyruszam na poszukiwania skarbu.

Obudziłem się i od razu spakowałem potrzebne rzeczy: butelkę wody, drugą 
butelkę wody (na wszelki wypadek), kanapkę z szynką, portfel i oczywiście rękopis, 
i mapę. 
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– To ja wychodzę, Hermes – powiedziałem do pieska.
– Dobrze, ale najpierw wyjdź ze mną na dwór – odparł Hermes.
Zatkało mnie. Od kiedy mój pies potrafi mówić? 

– Ty mówisz? – spytałem go ze zdziwieniem.
– Ty mnie rozumiesz?
– Najwyraźniej tak.
– Jak tak, to wyjdziesz ze mną na dwór? – Hermes nic sobie nie robił z tego, że jako 

jedyny pies na świecie umie mówić ludzkim językiem.
– Wyjdę, ale nie dziwi cię to?
– Co?
– No to, że mówisz – ten pies zaczynał mnie powoli irytować.
– Może i tak, ale muszę wyjść na dwór – pies też się już denerwował.
– Dobrze, już idziemy.
Po powrocie zapytałem Hermesa:

– Jak to się stało, że umiesz mówić?
– Kiedy usłyszałem to dudnienie, mówiłem ci, że coś słyszę, ale później przypomnia-

łem sobie, że mnie nie rozumiesz. Pozostało mi tylko pójść za tobą. Kiedy zobaczyłem 
co tak dudni, przestałem szczekać. Już miałem schodzić na dół i wtedy poczułem 
dreszcze na całym ciele. Zignorowałem to i poszedłem spać.

– Zignorowałeś to? – zapytałem go już ze złością. Jak można było takie coś uznać 
za nieistotne?!

– Tak.
Postanowiłem zmienić temat, zanim jeszcze bardziej się zdenerwuję.

– Pomożesz mi rozwiązać zagadkę ukrytego skarbu?
– Jest tutaj jakiś skarb?
– Jest – powiedziałem, wyjąłem mapę i wskazałem na X. – Nie wiem co to za miejsce. 

Może ty wiesz?
– Ja tu nic nie widzę – odparł pies i wzruszył ramionami (znaczy wzruszyłby nimi, 

gdyby umiał).
– No jasne, przecież ty jesteś psem. Nie umiesz czytać map. Muszę pójść i dowiedzieć 

się gdzie leży skarb. Idziesz ze mną? – spytałem.
– Nie, mam ważniejsze rzeczy do roboty.
– Jakie na przykład?
– Spanie – odparł Hermes.
– Jak chcesz – powiedziałem i wyszedłem szukać skarbu.
Aby dowiedzieć się, gdzie ukryty jest skarb postanowiłem pytać niektórych ludzi, 

czy znają to miejsce na mapie.
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– Dzień dobry, czy zna pani może to miejsce. Przyjechałem do Zielonej Góry przed 
chwilą i w tym miejscu mam za chwilę spotkanie.

– Młodzieńcze, przecież tu nic nie ma. Przestań stroić sobie żarty – upomniała 
mnie kobieta, którą spytałem o miejsce X. – Te dzieci nic nie mają teraz do roboty – 
zaczęła narzekać.

Pytałem się tak jeszcze dziesięcioro ludzi i nikt nic nie widział na tej mapie. W końcu 
za jedenastym razem usłyszałem:

– Owszem, znam to miejsce.
Natychmiast ożywiłem się kiedy to usłyszałem.

– Może mi pan powiedzieć gdzie to się znajduje?
– Mogę cię tam nawet zaprowadzić – odparł nieznajomy. 
Jeszcze bardziej się ucieszyłem, gdy to usłyszałem.

– Byłbym zadowolony – odparłem.
Szliśmy tak przez dwadzieścia minut, aż w końcu dotarliśmy na miejsce. Był to 

stary, opuszczony budynek. 
– Dziękuję – odezwał się nagle mężczyzna.
– Za co? – zapytałem zdziwiony.
– Za mapę do miejsca ukrycia skarbu – odparł.
– Proszę…? – zacząłem, lecz dostałem czymś w głowę i zemdlałem.
Obudziłem się w tym budynku i strasznie bolała mnie głowa. Spróbowałem wstać, 

lecz byłem przywiązany do jakiegoś słupa.
– Dzień dobry, Śpiąca Królewno – usłyszałem głos.
– Kto mówi? – spytałem.
– W tej chwili to nieistotne – odpowiedział. Po barwie głosu, stwierdziłem, że to 

mężczyzna, który mnie porwał. – Skąd wiedziałeś, gdzie jest skarb?
– Po co mam ci to mówić? Nawet nie wiem, kim jesteś – mruknąłem.
– Mówiłem już, że to nieistotne – odparł z irytacją w głosie. – Skąd wiedziałeś 

gdzie jest skarb?
– A ty skąd wiedziałeś, że gdzieś tu jest ukryty skarb? Tylko ja miałem rękopis – 

wypaliłem, po czym zdałem sobie sprawę, co właśnie powiedziałem.
– Aha, czyli z rękopisu – rzekł mężczyzna, wyraźnie zadowolony. – Dobrze, chcia-

łem się tylko upewnić.
– Po co ci to wiedzieć? W czym chciałeś się upewnić? – zacząłem wypytywać męż-

czyznę. Jednak nie wydawało mi się, że mi odpowie. 
– Chciałem się upewnić, że dobrze trafiłem – odparł mężczyzna, zagadkowo. – Bę-

dziesz mi pomagał w poszukiwaniu skarbu.
Zatkało mnie. Mam pomagać człowiekowi, który mnie porwał?
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– Dlaczego mam ci pomagać? 
– Bo nie umiem przeczytać tej mapy. 
– Nie umiesz czytać mapy? Takich rzeczy człowiek uczy się w wieku 10 lat! Ja nawet 

umiem czytać mapę – powiedziałem zdziwiony, że taki mężczyzna nie umie czytać mapy.
– Nie umiem jej czytać, ponieważ tylko ty możesz to robić.
– Tylko ja? – spytałem go coraz mniej rozumiejąc.
– Tak, tylko ty. Ja mogę przeczytać tylko rękopis. Mapa to dla mnie biała kartka.
Zacząłem rozumieć, czemu ci ludzie, których pytałem o miejsce X, nic nie widzieli. 

Wtedy w głowie zrodziło się nowe pytanie.
– Dlaczego tylko ja mogę ją przeczytać?
– Dlatego, że ta mapa jest magiczna. Tylko możesz ją przeczytać.
– Jeśli dobrze rozumiem, jestem czarodziejem? – spytałem go podekscytowany. 
– Coś w tym rodzaju. Jednak nie umiesz wyjmować królika z kapelusza, tylko 

czytać zaczarowane przedmioty – powiedział mężczyzna, po czym mój entuzjazm 
nieco osłabł.

Nagle tknęło mnie przeczucie.
– Przepraszam, czy my się znamy? – spytałem go niespodziewanie. 
Wtedy mężczyzna opuścił głowę. Widać było, że bił się z myślami, czy mi coś 

powiedzieć. Potem spojrzał mi w oczy i rzekł:
– Można powiedzieć, że znamy się aż za dobrze. Wiem wszystko o tobie, lecz ty 

nie wiesz wszystkiego o mnie. Dopiero się dowiesz. Teraz uważaj, bo powiem ci coś, 
czego nie możesz powiedzieć nikomu innemu. Wiem, że mogę na tobie polegać. Każdy 
może na tobie polegać, tak jak na mnie. Ty i ja to jedność, dosłownie i w przenośni.

– Czy możesz w końcu to z siebie wydusić? – zapytałem lekko zdenerwowany. Po-
dejrzewałem co może powiedzieć ten człowiek, lecz to nie może być prawda.

– Wiem co w tej chwili myślisz. Myślisz dobrze. Jestem tobą. Z przyszłości.
Nie wiedziałem co powiedzieć. Podróże w czasie są niemożliwe. W tych czasach. 

Jeśli postać, która stoi przede mną jest z przyszłości, to może istnieje tam już takie 
coś jak wehikuł czasu.

– Ty jesteś mną? – zapytałem jeszcze raz, żeby się upewnić.
– Tak, ja to ty, a ty to ja. – odparłem ja z przyszłości (od tego momentu, będę go 

nazywał swoim imieniem, żeby nikt nie miał wątpliwości czy to ja z teraźniejszości, 
czy z przyszłości). – Niestety utknąłem w tych czasach, bo mój wehikuł się zepsuł. 
Dlatego musisz mi pomóc, bo w skrzyni skarbów ukryty jest drugi wehikuł. 

– Dobrze pomogę ci – odparłem. Już nie miałem żadnych wątpliwości, co do Bruno. 
Nie pomógłbym samemu sobie?

– Dziękuję – odparł Bruno. – Niestety ja nie umiem czytać mapy…
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– Dlaczego nie umiesz? – zapytałem się go. Tej kwestii mi nie wytłumaczył. – Prze-
cież jesteś mną więc powinieneś umieć ja przeczytać.

– Nie mogę jej przeczytać, bo jestem za stary. Musiałbym mieć poniżej 18 lat, a mam 
36. W tym wieku zauważam napisy, tylko z rękopisu. Za to ty umiesz ją przeczytać, 
lecz nie wiesz co to za miejsce.

Wtedy przypomniałem sobie coś. Tylko najpierw musiałem nie być zawiązany 
wokół słupa.

– Możesz mnie odwiązać? – spytałem się.
– Jasne, wybacz – odparł Bruno, który chyba sobie przypomniał, że nadal siedzę 

uwięziony.
Po uwolnieniu mnie, wziąłem do ręki mapę, z której nadal nic nie rozumiałem. 

Dlatego obróciłem ją o 180º. Teraz wszystko zaczęło się układać. Wcześniej trzymałem 
ją do góry nogami! Jak mogłem być tak głupi? 

– Wiem jakie to miejsce – powiedziałem do Bruno.
– Jakim cudem nie wiedziałeś wcześniej co to za miejsce, a teraz już wiesz?
– Trzymałem mapę do góry nogami – odparłem ze śmiechem.
Bruno uderzył się dłonią w czoło. 

– Jak mogłeś tego nie zauważyć? – powiedział zirytowany, jednak po chwili też 
zaczął się śmiać. Potem znowu spoważniał.

– Gdzie mamy teraz szukać skarbu? – zapytał, ponieważ już to wiedziałem.
– Wehikuł jest ukryty blisko Palmiarni. Wiesz gdzie to jest, czy w przyszłości już 

nie będzie tego miejsca?
– Nie mogę ci mówić nic, co jest związane z przyszłością, ponieważ naruszę linię 

czasu. Najlepiej by było jakbym w ogóle ci nie mówił, że jestem z przyszłości.
– Lecz mi to powiedziałeś.
– Nie pamiętam dokładnie jaki byłem w przeszłości, ale na pewno byłem wart 

zaufania. Lecz nie mogę ci powiedzieć nic więcej – wytłumaczył mi Bruno.
– Dobrze, nie obrażam się – odparłem.
Kiedy wychodziliśmy z opuszczanego domu, nikt z nas nie zauważył, że za nami 

zmaterializowało się coś czarnego i powoli ruszyło za nami.
Dotarliśmy na miejsce, jednak nie było tu żadnego skarbu.

– Nie widzę tu wehikułu czasu. Może wybrałem złe miejsce? – zacząłem się 
zastanawiać.

– Spodziewałeś się wielkiej, starej skrzyni skarbów? – odparł Bruno. – Powiedz mi 
jeszcze raz co widzisz na mapie.

– Widzę wzniesienie, czarną kropkę, X po lewej stronie… – zacząłem opisywać co 
jest na mapie, lecz tyle mu wystarczyło.
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– Po lewej stronie? My jesteśmy po prawej stronie Palmiarni – zdenerwował się 
Bruno. – Kto tu nie umie czytać mapy.

Zaczęliśmy kierować się w lewą stronę Palmiarni kiedy zobaczyłem to czarne coś, 
co wyruszyło za nami z domu. Chociaż zobaczyłem to pierwszy raz, od razu wie-
działem, że to oznacza kłopoty. Było duże, czarne, wyglądało jak kościotrup i jeszcze 
lewitowało pół metra nad ziemią. 

– Bruno, co to jest? – spytałem się zaniepokojony.
Bruno obrócił się i również na to spojrzał. Od razu złapał mnie za rękę i pobiegli-

śmy przed siebie.
– Uciekajmy, to Duch Czasu! – krzyknął tylko i zaczęliśmy uciekać.
– Teraz w lewo – powiedziałem do Bruno.
– Czemu?
– Kiedy skręcimy będziemy przy skarbie.
Skręciliśmy w lewo i stanęliśmy przy drzwiach. Dużych, wykonanych z niezna-

nego mi materiału, drzwiach. Szybko szarpnąłem za klamkę i okazało się, że drzwi 
są zamknięte. 

– Czemu są zamknięte? – spytałem Bruno.
– Nie wiem, może trzeba coś z nimi zrobić – odparł Bruno. Też nie wiedział co robić.
Wtedy przypomniałem sobie treść rękopisu: „Do drzwi dwa razy pukaj i skarbu 

idź szukaj…”. Trzeba dwa razy zapukać do drzwi! To oczywiste! Zrobiłem to i drzwi 
stanęły otworem. Wskoczyliśmy do budynku i zamknęliśmy za sobą drzwi. Potem 
usłyszeliśmy stukot. To chyba Duch dobija się do wnętrza.

– Co to jest Duch Czasu? – spytałem Bruno.
– Duchy Czasu to łowcy podróżników w czasie. Nie lubią kiedy ktoś podróżuje 

w czasie, bo może namieszać w linii czasu. Mówiąc tobie, że jestem z przyszłości, wy-
wołałem anomalię i teraz ściga mnie ten duch. Najdziwniejsze jest to, że one umieją 
przenikać przez wszelkie budowle, a przez tą nie przeszły. Teraz to nieistotne. Muszę 
szybko przedostać się do mojej teraźniejszości, bo kiedy mnie dopadną… – zaczął 
opowiadać.

– Rozumiem – przerwałem mu i zmieniłem temat. – Tak wygląda wehikuł czasu? – 
zapytałem z niedowierzaniem. Wyobrażałem sobie dużą kryptę wielkości i kształtu 
windy, ewentualnie jakiś statek. To co przede mną stało, a raczej leżało to było małe 
pudełko, wielkości smartfona. 

– Dokładnie tak – odpowiedział Bruno i wziął go do ręki. – To moja droga do domu.
– To chyba musimy się pożegnać – odparłem.
– Też tak myślę.
– Zatem żegnaj. Chyba się już więcej nie spotkamy – pożegnałem się z Bruno.
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– Żegnaj – odpowiedział mi Bruno.
Nagle drzwi wyleciały z zawiasów i do budynku wleciał Duch Czasu. Zrobiłem to 

o było jedynym słusznym wyjściem.
– Uciekaj! – krzyknąłem do Bruno i skoczyłem na Ducha.
Kiedy dotknąłem Ducha, całe życie przeleciało mi przed oczami, dosłownie i w prze-

nośni. Zobaczyłem wszystkie momenty mojego życia – od urodzenia, aż do śmierci. 
Wszystko to działo się w jednym momencie. Potem wszystko znikło tak nagle jak się 
pojawiło. 

Leżałem sam na środku pomieszczenia. Bruno zniknął tak samo jak Duch Czasu. 
Wyszedłem z tego miejsca i wziąłem do ręki mapę, i rękopis. Nagle oba te przedmioty 
zaczęły znikać. Nie byłem z tego powodu smutny, już ich nie potrzebowałem. Później 
przypomniałem sobie coś – w domu czeka na mnie Hermes! Szybko wróciłem do 
domu i otworzyłem drzwi. 

– Hermes, wróciłem – krzyknąłem do pieska. 
Usłyszałem stukot pazurów o podłogę i z mojego pokoju wybiegł Hermes. Podbiegł 

do mnie i zaczął się przytulać. Zauważyłem, że odkąd przybyłem, nic nie powiedział.
– Czemu nic nie mówisz? – spytałem się go, jednak zamiast słów usłyszałem 

szczeknięcie. 
Chyba stracił moc mówienia, odkąd rękopis i mapa zniknęły. Może to nawet lepiej. 

Jakby nadal mógł mówić, gadałby jak najęty. „Czyli wszystko wróciło do normalności”, 
pomyślałem i poszedłem do pokoju.





drugi raz
◆

Amelia Jakubowska

Gdybym mogła opisać swój stan psychiczny z poprzedniego życia, określiła-
bym go pustką. Ale nie taką spokojną pustką, w której wieje wiatr wypełniony 

zapachem wiosennej zieleni. Nie taką, która pozwala myśleć, która uspokaja i jest 
spokojnym odcieniem ulubionego koloru. Gdybym mogła celnie to określić, byłoby 
to coś w rodzaju próżni, takiej duszącej, która nie daje cienia szansy na krzyk, słowo 
czy chociażby szept. Próżnia, która odczłowiecza, pozostawia człowieka spętanego 
własnym umysłem, który ukróca każdy oddech, jakby chciała trochę pobawić się 
w staranne liczenie oddechów do zgonu? 

W takim właśnie stanie zmierzałam właśnie autobusem, przerażająco starym, sły-
szalna w nim była każda najmniejsza śrubka, która krzyczała boleśnie na zakrętach 
szarego, deszczowego miasta. Modliłam się cicho, aby ten koszmar się skończył, żebym 
magicznie mogła teleportować się do mojego miejsca pracy. Pomimo nienawiści do 
tego zawodu, chciałam już, żeby podróż wiekowym zapewne, blaszanym „ogórkiem” 
dobiegła końca. Jedyną rozrywką w tej męczarni na kółkach była rozmowa starszych 
pań, które zapewne nazwałam w głowie „babami”, ale dla dobra opowieści pozostaną 
one „paniami”. To właśnie one żywo dyskutowały o zbliżających się wydarzeniach. 
Ciężko było mi złączyć wątki tych rozmów, ale po chwili mnie olśniło. Przecież był 
grudzień, co prawda nic na to nie wskazywało, bo za oknem blaszaka było raczej 
jesiennie niż zimowo, ale faktycznie okazało się to prawda. Co więcej, gdzieniegdzie 
widać było choinki na skrajach ulic, martwe, ścięte, gotowe na utylizację, bo przestały 
być już wesołą ozdobą świąteczną. Już nikt do nich się nie schyli po prezenty, czekają 
już tylko na nachylenie z góry. Jednak to właśnie jodłowe denaty przypomniały mi 
o czasie w tym miesiącu. Było już chwilę po świętach. Skoro już wiemy, co było, to co 
będzie? Sylwester. Oczywiście. Zaczęłam nerwowo zdzierać skórę wokół kciuka, bo to 
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oznacza samotne oglądanie estradowych popisów ze szklanką mocnego alkoholu na 
znieczulenie głowy. W każdym razie próbowałam nadal podążać za tokiem rozmów 
losowych towarzyszek mojej tymczasowej doli, bo miałam nadzieję, że kolejne fakty 
z czasu i przestrzeni zaczną się układać. Między kolejnymi wyrazami słyszałam: 

„koniec roku” „1999 się kończy” „wirus milenijny”. To ostatnie wyjątkowo zapadło mi 
w pamięć, ale musiałam przedrzeć się przez tłumy porannych pasażerów, bo przyszedł 
czas na mój przystanek. Pospiesznie ruszyłam już do wielkiego gmachu, w którym 
odbywałam pracę. Sama nie wiem, czy ją lubiłam, czy chodziłam tam z sentymentu 
lub bardziej z potrzeby zarobku. Każdy kolejny schodek wbijał mi się boleśnie w udo, 
ale gdy dotarłam do celu, byłam już tak zdyszana, że jedyne, o czym myślałam, to 
by wrócić już do domu. Parokrotnie szturchnęłam wysłużony już czajnik, bo tylko 
mocna, czarna kawa bez cukru mogła mnie uratować. Podczas gdy ciecz parzyła mi 
przyjemnie przełyk, przeglądałam stosy dokumentów, które mnie obowiązywały 
w tym dniu? Przez chwilę próbowałam przypomnieć sobie, co ja tu w ogóle robię? 

– Irena? – odezwał się damski głos zza pleców – wszystko dobrze? 
– Mmm – odparłam cicho – tak. Po prostu nie mogę sobie przypomnieć, co mam 

dzisiaj do zrobienia? 
– Dzisiaj Dobrzyński wychodzi z więzienia. Musisz iść na wywiad środowiskowy 

i przekonać się, jak to wszystko wygląda w domu. Jutro sylwester, będzie alkohol, może 
znowu atakować żonę i dzieci – wyjaśniła moja współpracownica? 

Z tej wypowiedzi dowiedziałam się wielu ciekawych informacji na swój temat. 
Uświadomiłam sobie, że to prawda. Jestem pracownikiem opieki społecznej. Pomagam 
ludziom, którzy nie radzą sobie w rodzinie czy w życiu. Później przez myśl przebiegł 
mi Dobrzyński, skończony sadysta, który prawie skatował na śmierć swoją żonę, a ona 
nie potrafiła mu zarzucić choćby krzywego spojrzenia w sądzie. Żeby nie zagłębiać 
się w beznadziejne odłamy mojej profesji, zaczęłam nerwowo zbierać dokumenty 
i kierować się do wyjścia. Resztę przemyślę już w drodze do Dobrzyńskich? 

Tak właśnie mierzyłam się z kolejnymi metrami szarego chodnika, który nie chciał 
się skończyć, choć kamienicę Dobrzyńskich widziałam już z daleka. Pomyślałam więc 
o całej ich historii, o tym, jak znaleźli się pod moim dozorem. Pani Ilona – serdeczna 
kobieta, w średnim wieku, która w dzieciństwie była sierotą, bo jej mama przez ojca sa-
dystę popełniła samobójstwo. Ponoć znęcał się nad nimi z wyjątkowym okrucieństwem. 
Zazwyczaj, gdy jestem u pani Ilony z wizytą, ociera pojedyncze łzy podczas krzątaniny 
w niewielkim mieszkaniu na parterze. Ma dwójkę wspaniałych dzieci: 14- letniego Mi-
chała oraz małą, 4 – letnią córkę Karolinkę. Dzieci rozwijają się dobrze. Michał uwielbia 
sklejać modele, a Karolinka poza miłością do lalek bardzo ładnie tańczy. Gdyby tylko 
towarzyszył im w tym ojciec, stary psychopata pan Bronisław, który już któryś raz trafił 
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do więzienia za znęcanie się i przemoc domową. Wchodziłam wiec już po schodach 
starej, skrzypiącej kamienicy i delikatnie zapukałam w drewniane drzwi. Usłyszałam 
kroki po drugiej stronie, więc wiedziałam, że pani Ilona jest w domu? 

– Dzień dobry, pani Irenko – powiedziała z uśmiechem, na co moje mięśnie zareago-
wały tak samo, siląc się na wesołą minę – tak, właśnie się dzisiaj pani spodziewałam. 

– Dzień dobry, pani Ilono – odpowiedziałam – mogę? 
– Oczywiście, zapraszam. 
Poszłam w głąb i zauważyłam niebywały porządek, jakby była co najmniej „sane-

pidem”. Zazwyczaj było tu dość niechlujnie? 
– Mogę porozmawiać dziećmi? – zapytałam? 
– Tak – odkrzyknęła kobieta, przygotowując w kuchni kawę – są u siebie. 
Skierowałam się do pokoju dzieci, które ze względu na niewielki metraż tego miesz-

kania musiały dzielić ten niewielki pokój z widokiem na podwórko. 
– Dzień dobry – przywitałam się niepewnie, obawiając się ich reakcji 
– Dzień dobry – odparł Michał, po czym oboje skierowaliśmy wzrok na Karolinę, 

która teraz chowała się przestraszona za drzwiami. 
– Jak się macie? – próbowałam rozpocząć rozmowę w bardzo ciężkiej, jak odczułam, 

atmosferze – Wiecie, że tata wraca? 
– Wiemy – powiedział bez emocji chłopak – zobaczymy, jak długo będzie na 

wolności? 
– Czyli nie cieszysz się? – zapytałam jakby retorycznie, znając podświadomie jego 

stanowisko w tej sprawie. 
– Mam tylko nadzieję, że nie zabije matki – powiedział, odwracając się od biurka 

– ktoś musi wychować Karolcię? 
W tym momencie poza dojrzałością Michała, jaka mnie uderzyła, zwróciłam wzrok 

na dziewczynkę, która nerwowo ściskała w swoich rączkach pluszowego misia? 
– A ty się cieszysz? – zapytałam dziecko? 
– Nie – powiedziała cicho – boje się, że tata ukręci głowę moim wszystkim lalkom? 
Łzy zaczęły napływać mi do oczu, więc zostawiłam dzieci i wróciłam do ich matki. 

– Rozmawiała pani z dziećmi o powrocie męża? – zapytałam ostro? 
– Tak – odparła – cieszą się. 
– Powiedziały, że są przerażone? 
– Bzdura! O własnym ojcu tak mówić?! Wstyd!? 
– Proszę się nie unosić, pani Ilono. Dzieci pamiętają co działo się ostatnim razem 

przy jego wyjściu na wolność. 
– On się zmienił. Trzeba mu dać drugą szansę na zmianę. On jest wspaniałym 

człowiekiem, tylko trochę się pogubił? 
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– Skoro pani tak sądzi, to nie mogę tego zmienić. Mam nadzieję, że będzie pani 
miała rację. W razie czego, proszę się ze mną kontaktować, gdyby coś się działo. Proszę 
pamiętać o tym, że dobro dzieci jest najważniejsze. 

Rzuciłam klasyczną regułką, w którą sama nie wierzyłam, ale taka jest moja praca. 
Opuściłam kamienicę i skierowałam się do domu. Co prawda miałam w ośrodku jeszcze 
parę spraw na dziś do załatwienia, ale zupełnie nie miałam ochoty się tym zajmować. 
Nie miałam nawet ochoty patrzeć na inne ludzkie byty, więc wybrałam spacer zamiast 
tramwaju. Po drodze zrobiłam małe zakupy. Karma dla kota. Duża paczka kawy. Dwie 
paczka papierosów. 1 litr wódki. Zapłaciłam i wyszłam. Moje myśli ciągle szalały wokół 
pustki, którą czuję, niemocy, jakiej jestem świadkiem i strachu, który przestaje mnie 
dosięgać. Dotarłam do domu i tak naprawdę tu się zakończył dzień. Znowu wpadłam 
w alkoholowy ciąg, żeby zabić myśli o podopiecznych, o moim życiu, którego na dobrą 
sprawę nie mam oraz nawet o bzdurnym wirusie milenijnym, który (również) na dobrą 
sprawę mógłby rozwiązać swoim kataklizmem wiele moich problemów. 

Gdy zaczęłam myśleć o nicości mojego bytu, zasnęłam głęboko, z papierosem 
w ręku, podświadomie posiadając nadzieję, że rano się nie obudzę? 

Niestety, tak się nie stało. Co więcej – obudzono mnie o trzeciej nad ranem natar-
czywym pukaniem do drzwi. Na poważnym rauszu wstałam do wejścia i zobaczyłam 
szefa ośrodka? 

– Co jest? – zapytałam – noc jest… 
– Dobrzyńscy – wysapał – byłaś u nich dzisiaj?? 
– Może byłam, może nie byłam… – zaśmiałam się. 
– Stary Dobrzyński wrócił – wykrzyczał – zabił Ilonę, dzieci poważnie ranił. Musisz 

jechać ze mną? 
Momentalnie wytrzeźwiałam. Zupełnie nie wiedziałam, co dzieje się dalej, ale 

jednak po chwili siedziałam na szpitalnym korytarzu, czekając na wejście do dzieci. 
Wszędzie była policja, prokuratura, ludzie z Pogotowia Opiekuńczego? 

– Mogę wejść? – zapytałam lekarza łamiącym się głosem? 
– Proszę, dziewczynkę jeszcze operują, ale chłopiec się przed chwilą obudził? 
Weszłam do przyciemnionej Sali, gdzie leżał chłopak w otoczeniu maszyn wszel-

kiej maści. Przysiadłam tuż przy nim i delikatnie złapałam za jego dłoń. Obudził się 
wolno i spojrzał na mnie? 

– Zabił mamę? – zapytał szeptem. 
Musiałam potwierdzić. 

– Obroniłem Karolinę – powiedział, zalewając się łzami – ale mamy nie udało mi 
się ochronić. 

– Robiłeś, co mogłeś – zapewniłam – jesteś o wiele odważniejszym chłopakiem 
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niż reszta twoich rówieśników. Wszystko będzie dobrze, ojciec wróci do więzienia 
na bardzo długo? 

– Szkoda, że to nie wróci życia mamie. 
Poczułam, że jestem nieużyteczna. To ja sprawiałam opiekę nad tą rodziną. To moja 

wina. Ja mam krew na rękach. Wyszłam ze szpitala, ignorując krzyki policji i proku-
ratury, że muszę złożyć wyjaśnienia w tej sprawie?Wybiegłam wprost na pustą ulice 
i poczułam, że nie chcę już tu być. Nie chcę czuć zapachów, smaków i temperatury. 
Nie chcę mówić, chodzić, słyszeć. Nie chcę mieć rodziny, nie chcę być sama. Nie chcę 
być. Nie chcę pracować, bo moja praca czyni tylko krzywdę, jest destrukcyjna, pro-
wadzi do śmierci, zniszczenia życia. Chociaż to nie moja praca to robi, tylko ja. To ja 
jestem złem koniecznym tego świata. Nic mnie tu nie trzyma, nic nie mam, a wszystko, 
co mam, jest destrukcyjne, prowadzi do zagłady. 

Teraz stoję nad przepaścią, bo nie trzyma mnie już nic. Nic mnie nie ogranicza, 
a więc to ja zadecyduję, kiedy zakończę to wszystko. Nie będę już sprawiała cierpienia, 
zagłady, bólu. 

Przecież i tak wszyscy pewnie zginą przez wirusa milenijnego, więc uznajmy, że 
to ja przetrę szlaki. 

Rzucam się, bo nic mnie tu nie trzyma. 
Zimno. Czuję zimno. Powoli docierają do mnie dźwięki, całkowity hałas. Nie jest 

przyjemnie. Czuję zdecydowane szarpnięcie za szyję, głos kobiety i krzyk innej kobiety. 
– To dziewczynka! – wykrzyknęła starsza i po chwili trafiam w ciepłe objęcia, jak-

bym je znała. Nawet rytm serca jakby taki znany – Gratulacje! Czy tata chce przeciąć 
pępowinę? 

Czy… Czy ja się na nowo urodziłam? 
Czyli to jeszcze nie koniec?… 





pOdaruneK
◆

Weronika Janiak 

Klara była piękną nastolatką. Jej długie i falujące blond włosy wzbudzały zachwyt, 
a bursztynowe oczy przykuwały uwagę. Jednak nie tylko powierzchowność 

dziewczyny była wyjątkowa. Najbardziej ceniono w niej kreatywność, ambicję oraz 
zaangażowanie. Przyjaciele: Inga, Sara, Max i Franek lubili spędzać czas z Klarą, 
ponieważ jej nadzwyczaj rozwinięta wyobraźnia zawsze podpowiadała nieoczywiste 
rozwiązania i sposoby na nudę. 

Wkrótce podczas wspólnego wyjazdu na wieś mieli się znowu przekonać o niesa-
mowitych zdolnościach przyjaciółki.

Był piękny lipcowy poranek, kiedy grupa przyjaciół dotarła do niewielkiego, po-
łożonego na skraju wsi domku pani Róży – babci Klary. Starsza pani powitała gości 
pysznym ciastem z kruszonką oraz szklanką orzeźwiającej lemoniady. Gdy młodzież 
delektowała się specjałami, pani Róża poprosiła wnuczkę o chwilę rozmowy. 

– Mam coś dla ciebie, Klaro – rzekła i wyjęła z kieszeni fartucha zawiniątko.
– Co to jest? – zastanawiała się dziewczyna, ale nie czekając na odpowiedź, zaczęła 

rozwijać pakunek. Po chwili trzymała w dłoni mały kluczyk z kwiatowymi zdobieniami. 
– Babciu, co otwiera ten klucz? – zapytała wyraźnie zaintrygowana.
– To klucz do niezwykłego ogrodu – odparła staruszka. – Należy on do naszej 

rodziny od pokoleń i już czas, abyś ty się do niego udała. Musisz wiedzieć, moje 
dziecko, że to miejsce będziesz mogła zobaczyć tylko jeden raz w życiu. I od tego 
jak się w nim zachowasz, będzie zależało, czy klucz nadal pozostanie w naszej ro-
dzinie – wyjaśniła.

– Gdzie on jest? Proszę, powiedz, że niedaleko! Bardzo chciałabym go zobaczyć!
– Wnusiu, pamięć mnie już zawodzi, więc nie wskażę ci dokładnie miejsca. Nie 

byłam w tym ogrodzie od 50 lat, ale mam fragment mapy, który pomoże tam dotrzeć 
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tobie i twoim przyjaciołom – rzekła. – Przyjrzyj się uważnie chustce, w której był 
kluczyk, a przekonasz się, że nie jest zwyczajna. 

Klara rozwinęła haftowany materiał i wtedy ujrzała trasę wędrówki.
– Babciu, to niesamowite! – podskoczyła z zachwytu i pobiegła do nastolatków, by 

podzielić się tymi niecodziennymi informacjami.
Byli zachwyceni i już nie mogli doczekać się poranka, żeby wyruszyć w kierunku 

tajemniczego ogrodu. Liczyli się z tym, że mogą nie trafić do miejsca oznaczonego na 
mapie oraz z tym, że ten niezwykły ogród może nie istnieć. Mimo to podjęli decyzję, 
że spróbują.

– Z Klarą nie może się nie udać – zawyrokowali i przygotowywali się do wyprawy. 
Rozpoczęła się krzątanina. Gromadzono zapasy jedzenia, picia, pakowano plecaki, 

namioty, karimaty, latarki i inne przedmioty, które mogłyby przydać się podczas pie-
szej wędrówki. Chłopcy obliczyli, że przed nimi około 60 kilometrów, więc musieli 
się dobrze przygotować na jakieś 3 dni poza domem.

O poranku zjedli pożywną jajecznicę, wypili aromatyczną herbatę malinową 
– specjał pani Róży – i już mieli wyruszyć, a wtem niespodziewanie zatrzymała ich 
staruszka.

– Klaro, zapomniałaś klucza! – upomniała dziewczynę.
– Dziękuję. Co ja bym bez ciebie zrobiła, babciu? 
– Zrobiłabyś 120 km piechotą, aby wrócić po klucz – zażartowała starsza pani, 

ucałowała wszystkich i dodała: 
– Uważajcie na siebie. Niech wam nie zabraknie odwagi i wiary we własne możli-

wości. Ruszajcie, już czas!
Po tych słowach zniknęła za progiem domu, a młodzi przyjaciele udali się w podróż.
Wędrowali już trzeci dzień. Nogi pomału odmawiały posłuszeństwa, a w sercach 

poczęła gasnąć nadzieja. Nigdzie ani śladu tajemniczego ogrodu…
– Myślicie, że go odnajdziemy? – zapytał zrezygnowany Max. – Może to tylko 

wymysły starszej pani?
– Sama nie wiem – odparła Sara.
– Jestem już zmęczony. Rozbijmy obóz i kładźmy się spać – zaproponował Franek.
– Dobrze, jeśli jutro nie trafimy do ogrodu, wracamy do wsi – postanowiła Inga.
Klara tym razem musiała przyznać im rację. Była zmęczona tak samo jak oni. W jej 

głowie kłębiły się myśli. Czy jest możliwe, że babcia wymyśliła historię z ogrodem? 
Skąd miałaby klucz i mapę? 

I wtedy, tuż obok obozowiska, nagle usłyszeli szelest.
– Co to było? – spytała Sara drżącym głosem.
Nikt nie potrafił odpowiedzieć, ale już po chwili wszystko stało się jasne. Blask 
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ogniska oświetlił małą istotę naprzeciwko namiotów. Sięgała zaledwie do kolan, miała 
spiczaste uszy, zadarty nosek i kolorowe ubranie.

– Jestem Luba – rzekła postać przypominająca wyglądem małą dziewczynkę, a mło-
dzi podróżnicy przecierali oczy ze zdziwienia i nie byli w stanie wykrztusić słowa.

– Co tutaj robicie? – zapytała dziewczynka.
– Jesteśmy w drodze do tajemniczego ogrodu. Mamy klucz, który go otworzy. Otrzy-

małam go od babci – odparła Klara, odzyskując równowagę.
Luba usłyszawszy odpowiedź nastolatki, w mgnieniu oka zniknęła w gęstych za-

roślach. Nikt nawet nie próbował jej szukać, bo zapadł zmrok. Co to miało znaczyć? 
Z przejęcia tym niezwykłym spotkaniem, nie mogli zmrużyć oczu. 

O świcie posprzątali obozowisko i ruszyli przed siebie. Nim uszli kilometr, na 
skraju lasu ujrzeli ruiny starego zamku. Podeszli bliżej i wtedy ich oczom ukazał się 
mur gęsto porośnięty bluszczem. Wystarczyło odchylić roślinę, by dostrzec niewielką 
drewnianą furtkę zamkniętą na kłódkę. Klara ostrożnie wyjęła kluczyk z zawieszonej 
na szyi sakiewki i włożyła go do kłódki. Pasował jak ulał. Wszyscy zamarli w milczeniu. 
Byli ciekawi, co jest po drugiej stronie. Dziewczyna pchnęła drzwiczki.

Na środku ogrodu rosła ogromna, rozłożysta wierzba o gałęziach zwieszających 
się do samej ziemi. Wokół było mnóstwo kwiatów. Kwitły różowe i białe naparstnice, 
błękitne ostróżki oraz łany upajających floksów. Widok zapierał dech w piersiach.

Nim wędrowcy zdążyli przekroczyć próg ogrodu, przed nimi jak spod ziemi wyrosła 
Luba, a wraz z nią dojrzała kobieta w pięknej, długiej sukni. 

– Droga Pani, oto ona – powiedziała mała, wskazując na Klarę.
– Witaj, urocze dziewczę. Mam na imię Elena. Niegdyś byłam strażniczką tego 

ogrodu, ale pewna czarownica odebrała mi ten oto klucz – wyjaśniła nieznajoma.
– To niemożliwe – zaprotestowała rozpaczliwie Klara. – Klucz od wielu pokoleń 

należy do mojej rodziny. Otrzymałam go od babci!
– Oddaj mi go – wysyczała przez zęby nieznajoma.
– Nie mogę tego zrobić. Muszę wejść do ogrodu, by wypełnić misję – powiedziała 

dziewczyna.
I wtedy kobieta i Luba zniknęły tak nagle, jak się pojawiły, a grupa przyjaciół weszła 

do środka.
Najpierw okrążyli wierzbę. Nigdy wcześniej nie widzieli tak ogromnego i wiekowego 

drzewa. Delikatny wietrzyk potrząsał jego listkami, rozłożysta korona dawała przyjem-
ny cień, więc młodzi zmęczeni wyczerpującą wędrówką usiedli, by chwilę odpocząć. 
Wkrótce wszyscy zasnęli, a Elena i Luba wykorzystały moment, by zabrać klucz Klarze. 

Gdy po przebudzeniu dziewczyna zorientowała się, że ją okradziono, była zrozpa-
czona. Babcia jej zaufała, a ona zawiodła… Znaleźli się w pułapce.
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Co tu począć? Zastanawiała się, a łzy cisnęły się do oczu. Wtedy sięgnęła po chus-
teczkę. Nie mogła w to uwierzyć, ale pojawiły się na niej jakieś dziwne symbole i kwiaty.

– Popatrzcie – powiedziała ze zdumieniem.
– Co to jest? – zapytał Max, wpatrując się w chustkę.
– To chyba jakaś zagadka – odpowiedziała bursztynowooka dziewczyna.
Usiadła w cieniu rozłożystej wierzby, rozmyślając nad rozwiązaniem szyfru. Po 

chwili zobaczyła wyszczególnione dwa punkty.
– Piąty kwiat naparstnicy – wyszeptała Klara.
– Co? – zapytał zdumiony Franek.
– Piąty kwiat naparstnicy! I za dziesiątym floksem! Tu jest tajne przejście! – wy-

krzyknęła blondynka, zrywając się z ziemi. Przyjaciele ruszyli w ślad za nią. 
– Jest tutaj!
Otworzyli szybko maleńkie drzwiczki. Udało się, wydostali się z ogrodu. Chcieli 

jak najszybciej odnaleźć Elenę, by odebrać jej kluczyk. 
Pełni obaw weszli do ciemnego lasu i zauważyli małą chatkę. Bez wątpienia to 

tu mieszkała Elena ze swoją pomocnicą. Nie minęła chwila a byli w środku. Półki 
w domku uginały się pod ciężarem rozmaitych słoiczków i flakoników – pewnie 
z magicznymi miksturami, natomiast pod sufitem suszyły się zioła. 

– Nie ma ich – wyszeptała Inga, lecz wtedy nagle usłyszeli głos:
– A któż to do nas zawitał? 
Tuż za nimi stała Elena. Na jej szyi błyszczał klucz z kwiatowymi zdobieniami.

– Szukacie tego? – zapytała, wskazując na wisiorek. – Nie dostaniecie go – zaśmiała 
się złowieszczo. 

Klara, która wcześniej zauważyła słoiczek z naparstnicami, wzięła go teraz dyskret-
nie do ręki i otworzyła. Nabrała garść suszonych roślin i rzuciła w stronę Eleny. Nie 
myliła się, magiczne kwiaty zaczęły źle wpływać na wiedźmę. Wkrótce zamieniła się 
w kamień, a kluczyk swobodnie spadł na posadzkę. Dziewczyna podniosła go, zawi-
nęła w chusteczkę i schowała do kieszeni, a zdumieni przyjaciele zaczęli dopytywać:

– Skąd wiedziałaś, że to zadziała? Jak na to wpadłaś?
– Ulubione kwiaty mojej babci to naparstnice. Ma ich mnóstwo. Widziałam je 

również na fotografiach z moją prababcią i praprababcią. Dlatego kiedy zobaczyłam je 
na chusteczce, w tajemniczym ogrodzie i tutaj na etykiecie słoiczka, czułam, że okażą 
się przydatne. To była ostatnia deska ratunku. Kto wie, jak postąpiłaby z nami Elena?

Radości nie było końca. Klara nie zawiodła, wykazała się odwagą, odzyskała ro-
dzinną pamiątkę. Ale czy grupa przyjaciół zdoła szczęśliwie powrócić do pani Róży? 
Gdzieś tam przecież jest jeszcze Luba…



naSze mieJSce na ziemi
◆

Julia Jędrych

Myślałam, że będzie gorzej. Domek z zewnątrz wymagał gruntownego remontu, 
a wnętrze, o dziwo, się nie sypało. Antyczne meble wzbudziły nie tylko mój 

zachwyt. Michał podskakiwał z radości. Widać, że był w swoim żywiole. To on z naszej 
paczki fascynuje się renowacją starych perełek. Kiedy jest w transie, spod jego ręki 
wychodzą prawdziwe dzieła sztuki.

Każdy z nas usłyszał, jak Piotrkowi spadł kamień z serca, bo to on znalazł tę chatkę 
i to on namówił nas na „interes życia”. Nie było łatwo. Pozbyliśmy się wszystkich 
naszych oszczędności. Część z nas zapożyczyła się u rodziny. Ale argument Piotrka, 
że będzie to nasze miejsce na Ziemi, rozwiał wszystkie wątpliwości, które mieliśmy.

Chatka leży na skraju lasu, z dala od ruchomej ulicy. Nie wyglądało na to, żebyśmy 
mieli jakiś sąsiadów. Skrzek żab świadczy o tym, że w pobliżu jest woda. Wokół domu 
unosi się majowy zapach konwalii i bzu. Kiedy przyjechaliśmy, słońce chyliło się ku 
zachodowi.

Michał zaparkował samochód przed rozpadającym się tarasem. Razem z Piotrkiem 
zajęli się wypakowaniem naszych bagaży. Natomiast Tomek i ja poszliśmy się rozejrzeć. 
Trafiliśmy do kuchni i znaleźliśmy kilka garnków, niekompletną zastawę i srebrne 
sztućce. Ucieszyłam się, kiedy zobaczyłam kran, podświadomie modliłam się, żeby 
była woda. Z nadzieją odkręciłam kurek. Coś stuknęło, warknęło i pojawiła się ruda 
ciecz. „Dawno nikt z tego nie korzystał” – pomyślałam. 

Wspólnie z Tomkiem postanowiliśmy pozwiedzać pozostałą część domu. Niczego 
szczególnego nie znaleźliśmy, na parterze był tylko salon z kominkiem i małe po-
mieszczenie przypominające składzik. Coś, co rzucało nam się w oczy, to duża ilość 
pajęczyn. Dawno tu nikogo nie było. Weszliśmy do góry po trzeszczących schodach. 
Naszym oczom ukazało się wielkie okno, przy którym stał wiklinowy, bujany fotel. 
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Tomek otwierał kolejno drzwi i zaglądał do każdego pomieszczenia. Naliczyliśmy 
trzy pokoje i coś, co przypominało łazienkę. Na suficie zobaczyliśmy właz, który 
zapowiadał wejście na kolejne piętro domu. Kiedy Tomek próbował go otworzyć, 
z dołu doszły nas krzyki chłopaków. Chyba czas na kolację.

Wspólnie zjedliśmy skromny posiłek, ustaliliśmy plan na jutro i każdy z nas wskoczył 
do swego śpiwora. Nawet nie miałam wyrzutów sumienia, że nie wzięłam prysznica. 
Zasypiałam z myślą, co przyniesie kolejny dzień. 

Nazajutrz obudził mnie śpiew Tomka dochodzący z kuchni. Chłopak był w swoim 
żywiole. Liczyłam na smaczne śniadanie. Tomek to nasz „Master Chef ”. Każdy robi 
się głodny na myśl, co może wyczarować. Dziś przywitał nas wiejską jajecznicą ze 
szczypiorkiem. Nawet moja mama takiej nie robi. 

Z kubkami gorącej kawy wyszliśmy na taras. Widok zaparł nam dech w piersiach. 
Naszym oczom ukazała się urocza polana, której wczoraj żadne z nas nie zauważyło. 
Pomyśleliśmy, że to doskonałe miejsce na piknik. Na Ziemię sprowadził nas rozsądny 
Piotrek, który powiedział, że najwyższy czas, aby wziąć się do pracy.

Zgodnie z wczorajszym planem, prace remontowe zaczęliśmy od salonu. Chłopcy 
wynieśli meble przed dom i przykryli folią, a ja w tym czasie zaczęłam zrywać tapetę. 
Schodziła bez większych problemów. Nagle moim oczom ukazała się dziura, której 
wcześniej nie widziałam. Przypominała wnękę po starym sejfie. Powoli włożyłam rękę 
do środka. Chciałam sprawdzić czy coś tam znajdę, to taka „typowa babska ciekawość”. 
Tak jak w całym domu, w dziurze było dużo pajęczyn. Moja ręka natrafiła na coś 
jeszcze. Poczułam coś zimnego. Klucz. Nasunęło mi się mnóstwo pytań. Chciałam 
wiedzieć czyj jest, do czego, co otwiera, które drzwi? Podekscytowana wybiegłam na 
podwórko, aby podzielić się znaleziskiem z chłopakami. Razem próbowaliśmy znaleźć 
odpowiedź na moje wcześniejsze pytania. 

Nagle Tomek przypomniał sobie, że wczoraj nie zdążyliśmy obejrzeć strychu. 
Cała czwórka ruszyła w kierunku domu. Tomek jako pierwszy próbował dostać się 
na najwyższe piętro. My poszliśmy jego śladem. Nie było to jednak łatwe. Wszędzie 
były pajęczyny. Każdy kolejny krok stawał się wyzwaniem. Podłoga była w bardzo 
złym stanie. Bałam się, że za chwile znajdziemy się na dole. Moją uwagę przykuł duży, 
stary kufer, który częściowo przykrywała stara zasłona. Zauważyłam, że Michał też 
go zobaczył. Oboje powoli ruszyliśmy w jego kierunku. Uznaliśmy, że bezpieczniej 
będzie, jak spróbujemy znieść go na dół. Nie daliśmy jednak rady, nawet w czwórkę. 
Kufer ani drgnął. Zaczęliśmy sprawdzać, jak go można otworzyć. Mimo upływu czasu, 
kłódka była solidna. Mocując się z zamkiem, nie zauważyłam starej deski i zahaczy-
łam o wystający z niej gwóźdź. Z rozerwanej kieszeni wypadł klucz, przypominając 
o swoim istnieniu. Czyżby był to zbieg okoliczności? Piotrek jako pierwszy podniósł 
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go z podłogi. Klucz pasował do kłódki, ale zamek stawiał opór. Widać, że miał swoje 
lata. Michał przypomniał sobie, że w aucie ma środek ułatwiający otwieranie zamków, 
więc szybko po niego pobiegł. Naoliwiony zamek w końcu odpuścił. Emocje czuć było 
w powietrzu. Z trudem podnieśliśmy wieko… Na dnie kufra leżało zawiniątko. Deli-
katnie je wyciągnęłam i rozwinęłam materiał. W rękach trzymałam stary pamiętnik. 

O remoncie i wczorajszych planach zapomnieli wszyscy. Najważniejsza w tamtej 
chwili była zawartość starego pamiętnika. Usiedliśmy na śpiworach, przy kominku. 
Tomek przyniósł dla każdego kubek gorącej czekolady, którą trzymaliśmy na wyjąt-
kową chwilę. 

Drżącymi rękoma otworzyłam pamiętnik. 

Rok 1945… Koniec. Czy wróci normalność? Jestem sama. Został ze mną tylko mój 
pies. Tęsknię za najbliższymi. Najbardziej brakuje mi babci Toli. Ona jedyna rozumiała 
mnie i moją inność. Niby nikt nic nie mówił, nie śmiał się, ale litość była wypisana na 
ich twarzach. Taka młoda, a już oszpecona. Teraz powiernikiem wszystkich moich 
sekretów i myśli jest Kos. Udało mi się go zabrać z opuszczonego gospodarstwa. Nie 
mogłam zostawić go na pewną śmierć. Od tego czasu jesteśmy nierozłączni […].

Czytając historię Anny wszyscy straciliśmy poczucie czasu. Zrobiło się zimno, a żo-
łądki dawały o sobie znać. Piotrek i Michał rozpalili w kominku, Tomek przygotował 
szybką kolację. Ich ruchy były automatyczne. Nikt nic nie mówił. Ja też nie byłam 
w stanie przestać myśleć o dziewczynie z pamiętnika. Dlaczego była inna? Jak to 
wpływało na jej życie? Czy los był dla niej łaskawy? Nawet nie myślałam, że chłopców 
ta historia wciągnie tak jak mnie. Zjedliśmy szybką kolację, by wrócić do losów Anny. 

Wigilia 1945… Moje urodziny. 18 urodziny. Jestem dorosła. Mogę wyjść z ukrycia 
i zacząć nowe życie. Mam dość ciągłego strachu, życia w samotności, bycia skazaną na 
cudzą łaskę i litość. Z taką twarzą, nigdy nie znajdę miłości. Gdyby nie Kos, nie wiem, co 
byłoby ze mną. Wczoraj dostałam propozycję pracy. Mam pomagać staremu szewcowi 
nad Wisłą. Będę miała pieniądze, moje pierwsze pieniądze. Wyprowadzę się od tej jędzy, 
która mnie wykorzystuje i poniża. Kos będzie mógł być cały czas przy mnie. Teraz muszę 
go ukrywać przed gospodynią. Już i tak coś podejrzewa. Ona tu nie chce darmozjada…. 

Czerwiec 1947… Dziś znowu przyszedł. Tym razem przyniósł do zakładu jajka 
ze swojego gospodarstwa. Przecież mógł zanieść je od razu do domu szewca… Jego 
spojrzenia są coraz bardziej śmiałe. Ma piękne, brązowe oczy. Uciekam od tego wzroku. 
Znowu ktoś się nade mną lituje. Tym razem Hubert zaczyna rozmowę. O pogodzie, 
o pracy w polu. Nieśmiało pada propozycja wspólnej zabawy – puszczania wianków 
w noc świętojańską. Rozmowę przerywa dźwięk dzwonka przy drzwiach. Hubert nie 
chce przeszkadzać i wychodzi. Czy wróci? Czy jeszcze się zobaczymy?

Noc świętojańska 1947… To nie może być prawda. Jestem taka szczęśliwa. Kos polubił 
Huberta. A ja… No właśnie, co ja? Nie mówię na głos, żeby szczęście nie uciekło. Coraz 
bardziej mi zależy, coraz mocniej się angażuję. Nie widzę litości w jego oczach. Wiem, 
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że mnie nie skrzywdzi. Czuję jakbym znała go od lat. Hubert powtarza, że jesteśmy dla 
siebie stworzeni. Musimy tylko znaleźć swoje miejsce na Ziemi.

Dalsze kartki pamiętnika były zalane. Tekst był rozmyty, nieczytelny. Co się dalej 
stało z Anną? Co z Kosem? Jak potoczyły się ich dalsze losy? Odpowiedzi na te pytania 
szukaliśmy na kolejnych kartkach pamiętnika. Urwane zdania świadczyły o tym, że 
Anna poznała mężczyznę swojego życia. Pobrali się i wyprowadzili z Warszawy. Cały 
czas szukali swojego miejsca na Ziemi. O tym, że w końcu im się udało, świadczyła 
stara fotografia umieszczona między kartkami pamiętnika. Zdjęcie przedstawiało 
domek z tarasem i wielkim oknem na piętrze. Wzdłuż płotu rosną krzaki bzu. „To tu… 
Nasze miejsce na Ziemi. Maj 1956” – brzmiał napis z tyłu fotografii. Piotrek głośno 
powiedział to, o czym wszyscy pomyśleliśmy – „To ten dom”.

Przeglądając pamiętnik nagle wszyscy zauważyliśmy, że na pożółkłych kartkach 
pojawił się inny charakter pisma. 

8 października 2005. Dzieci wyjechały. Zabrały ze sobą słoiki z konfiturami, które 
Anna po raz ostatni zrobiła. Cicho i pusto. Nie tylko w domu. Przede wszystkim w sercu. 
Jak sobie poradzę z tą ciszą? Dobrze, że mam wspomnienia. Anna życzyła sobie, aby 
pogrzeb był skromny, tak jak nasze życie. Nie pozwoliła nikomu płakać. Zawsze powta-
rzała, że byliśmy jej szczęściem. Prosiła, żebym dbał o nasze miejsce na Ziemi. Marzyła 
o tym, aby trafiło w dobre ręce. Chciała, żeby ktoś, tak jak ona, uwielbiał zapach bzu 
i konwalii. Żeby pokochał to miejsce tak jak my…

Musiałam przerwać czytanie. Nie dawałam rady. Pamiętnik wziął Michał. Słysza-
łam, że i jego głos się łamie. 

1 listopada 2005. Pierwszy zapalony znicz. Jestem gotowy. Dziś opuszczam nasz dom. 
Muszę jeszcze tylko podpisać dokumenty. Sprzedażą domu zajmie się firma. Sam nie 
dałbym rady. Cały czas w głowie mam słowa Anny: „Niech to nasze miejsce przyniesie 
komuś szczęście…”.

Nie wiedziałam, czy Michał zawiesił głos czy skończył czytać. Spojrzeliśmy po sobie 
w momencie, kiedy zamykał pamiętnik. Byłam pewna, że chłopcy mają w głowach 
ten sam plan, co ja. W końcu jesteśmy zgraną paczką przyjaciół. Tak. Teraz to nasze 
miejsce na Ziemi.

Jeden mały klucz otworzył nie tylko wieko skrzyni, ale i kolejne drzwi do nowej 
przygody naszego życia.



KLucz prawdy
◆

Karolina Kaczkowska

Nigdy bym nie pomyślała, że tak wygląda moje życie. Nie sądziłam, że najbliższa 
mi osoba zrobiłaby taką obrzydliwą rzecz. Uważałam, że ją znam, że jesteśmy 

wobec siebie szczere, ale ona od samego początku karmiła mnie kłamstwami. Ani 
razu nie pokazała mi swojego prawdziwego oblicza, mimo to teraz już wiem wszystko. 
Czasami się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, gdybym nie była taka dociekliwa, lecz 
czasu nie cofnę. Jedno pomieszczenie zmieniło całe moje życie w ułamku sekundy.

Najlepsze momenty, to były te, w których mogłam wyjść z domu, posłuchać dźwię-
ków natury, poczuć wewnętrzną ciszę i odpocząć od bycia zamkniętym w czterech 
ścianach. Od dziecka byłam odcięta od ludzi. Nie chodziłam do przedszkola ani do 
szkoły. Od zawsze uczyłam się w domu. Nigdy nie miałam dostępu do internetu 
i telewizji. Mama ciągle powtarzała mi, że to dla mojego dobra. Starałam się zrozumieć, 
dlaczego tak będzie dla mnie lepiej. Każda moja próba rozmowy z nią na ten temat 
kończyła się kłótnią, więc nie brnęłam w to dalej. Po ostatniej sprzeczce mama zrobiła 
się dla mnie oschła. Zaczęła wychodzić częściej z domu bez informowania mnie o tym. 
Po powrocie zamykała się w pokoju, nawet nie pytała, jak mi minął dzień, czy jak się 
miewam. Nie interesowała się mną. Czułam się jakbym była dla niej ciężarem. Pew-
nego dnia, gdy mama wyszła z domu, stwierdziłam, że poszukam na strychu mojego 
starego pamiętnika. Schody były stare i spruchniałe, więc nikt nie wchodził na górę, 
bo było to niebezpieczne. Gdy znalazłam pamiętnik, postanowiłam rozglądnąć się 
po starych kartonach z różnymi rzeczami. Zauważyłam małą, czerwoną saszetkę, 
której nigdy wcześniej nie widziałam na oczy. Otwierając ją, usłyszałam dźwięk uchy-
lających się drzwi wejściowych, co dało mi do zrozumienia, że mama wróciła. Musiałam 
jak najszybciej zejść ze strychu, żeby moja rodzicielka niczego nie podejrzewała. 
Niestety potknęłam się, schodząc ze schodów i narobiłam ogromnego hałasu. Szybko 
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schowałam saszetkę do kieszeni. Matka w mgnieniu oka była obok mnie i zaczęła 
pytać, czy wszystko w porządku. Odpowiedziałam, że nic się nie stało. Już miałam 
wejść do swojego pokoju, gdy zapytała mnie, co robiłam na strychu. Zestresowałam 
się, ale przypomniało mi się, że poszłam początkowo po pamiętnik, więc to jej po-
wiedziałam i od razu zniknęłam za drzwiami sypialni. Ukryłam saszetkę pod poduszką, 
ponieważ była wielka możliwość nakrycia mnie z nią w ciągu dnia. Zaczęłam czytać 
pamiętnik. Wzruszyłam się, bo opisywałam w nim każdą miło spędzoną chwilę z mamą. 
Tęskniłam za tym. Po przeczytaniu paru stron, natknęłam się na opis pewnego miejsca 
z dzieciństwa. Lubiłam tam chodzić zawsze, gdy miałam gorszy dzień lub musiałam 
się nad czymś poważnie zastanowić. To była moja przestrzeń, nikt o niej nie wiedział, 
nawet moja matka. Ponieważ było dopiero popołudnie, stwierdziłam, że zapytam 
rodzicielki, czy mogę wybrać się do lasu, ale tak naprawdę chciałam iść w tamto miejsce. 
Mama nie miała z tym problemu, jedynie kazała mi wrócić zanim się ściemni. Była 
wiosna, więc ubrałam się w czarną bluzę, luźne jeansy oraz trampki. Aby tam dojść, 
trzeba było przejść przez las, dlatego mama nic nie mogła podejrzewać. Idąc lasem, 
przypomniałam sobie o tajemniczej saszetce. Zastanawiałam się, co może w niej być. 
Myśli mnie tak zagłuszyły, że nawet nie zauważyłam, kiedy doszłam w moje miejsce, 
tylko moje. Była tam jedna ławeczka z widokiem na całe miasto Los Angeles. Usiadłam 
i nadal rozmyślałam o zawartości woreczka. Nagle zza pleców usłyszałam jakieś od-
głosy. Początkowo myślałam, że to jakieś zwierzę, bo nadal znajdowałam się w lesie. 
Jednak po chwili moim oczom ukazał się młody chłopak. Podejrzewałam, że był 
w moim wieku. Wymieniliśmy się spojrzeniami i po paru sekundach, chociaż wyda-
wało mi się to zdecydowanie dłuższe, odezwał się pierwszy. Zaczął pytać, co tu robię. 
Popatrzyłam na niego i zadałam mu dokładnie to samo pytanie. Byłam oburzona, że 
ktoś odwiedza moją przestrzeń. Chłopak oznajmił mi, że przychodzi tu codziennie 
od roku i nigdy nikogo nie spotkał, więc zdziwiła go moja obecność. Pomyślałam, że 
faktycznie nie było mnie tutaj dobre dwa lata, ale opowiedziałam mu, jak ważne jest 
dla mnie to miejsce. Pokiwał głową na znak, że rozumie. Siedzieliśmy w milczeniu, 
patrząc się przed siebie. Na szczęście była to przyjemna cisza, której obydwoje po-
trzebowaliśmy. Jednak po dłuższej chwili chłopak przerwał ciszę i przedstawił mi się. 
Nazywał się Carlos. Uśmiechnęłam się i powiedziałam, że nazywam się Sky. Zaczął 
mówić, że wydaje mu się, że kiedyś mnie widział. Zdziwiło mnie to, ponieważ nie 
mam kontaktu z ludźmi, nigdzie mnie nie mógł zobaczyć, ale nie odezwałam się i nadal 
patrzyłam na piękne widoki miasta. Powoli robiło się ciemno, więc oznajmiłam mu, 
że muszę się zbierać do domu. Chciał mnie odprowadzić, ale od razu wybiłam mu ten 
pomysł z głowy, bo nie chciałam, aby matka go zobaczyła. Powiedział, że ma nadzieję, 
że jeszcze kiedyś się spotkamy i  odszedł, machając mi. Odwzajemniłam jego 
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pożegnanie i szybko ruszyłam w stronę domu. Poznałam kogoś, było to dla mnie 
dziwne, niecodzienne spotkać się z obcą mi osobą. Mimo, że nie rozmawialiśmy dużo, 
dobrze czułam się w jego obecności, nie przeszkadzał mi, wydawał się miły i spokojny. 
Wiedziałam jedno, mama nie może się dowiedzieć o tym spotkaniu. Gdy chciałam 
wejść do domu, okazało się, że drzwi są zamknięte, czyli matki nie było. Nie wzięłam 
kluczy, ale na szczęście mamy pod wycieraczką dodatkowe na właśnie takie przypadki. 
Wchodząc do środka, od razu zobaczyłam karteczkę, na której napisane było: „Wrócę 
późno, nie czekaj na mnie. Zrób sobie kolację i idź spać”. Stwierdziłam, że i tak jestem 
głodna, więc zaczęłam robić sobie tosty. Gdy skończyłam jeść, poszłam do swojego 
pokoju i usiadłam na łóżku. Pomyślałam o saszetce. Teraz był idealny moment, w któ-
rym mogłam sprawdzić jaka jest jej zawartość. Wiedziałam, że mama nie wróci szybko 
do domu i nikt mnie nie może przyłapać. Szybko odsunęłam poduszkę i wzięłam 
worek do ręki. Chwilę na niego patrzyłam. Był zrobiony z jedwabiu. Nie zastanawiając 
się dłużej, otworzyłam saszetkę. Był w niej duży, stary klucz. Zaczęłam myśleć do 
czego on może być. Jednak nic mi nie przychodziło do głowy. Po chwili przypomniały 
mi się drzwi do piwnicy. Zawsze były zamknięte, a matka od dziecka powtarzała mi, 
że tam nie można wchodzić. Stosowałam się do tego. Pomyślałam jednak, że sprawdzę 
to innym razem, ponieważ było już późno, a ja byłam zmęczona. Przyszykowałam się 
do spania i położyłam się do łóżka. Bardzo szybko zasnęłam. Następnego dnia obu-
dziłam się później niż zwykle. Było już popołudnie, lecz pogoda nie sprzyjała. Patrząc 
przez okno, zauważyłam deszcz padający na liście drzew. Zastanawiałam się, czy 
mama znów wypuści mnie na dwór, bo chciałam ponownie spotkać się z Carlosem. 
Ubrałam się i zeszłam do jadalni, bo była pora obiadowa. W domu zawsze mieliśmy 
zasadę, że obiad jemy razem. Czekając przy stole, myślałam, czy to na pewno dobry 
pomysł, ale doszłam do wniosku, że warto chociaż spróbować. Rodzicielka zrobiła 
moje ulubione danie, czyli kurczaka w sosie pieczarkowym z ryżem. Po zjedzonym 
posiłku pomogłam mamie posprzątać. Wtedy była moja jedyna okazja, aby się zapytać, 
czy mogę wyjść do lasu. Prawdę mówiąc, spodziewałam się jej reakcji. Nie była zbyt 
zadowolona, że wychodzę tak często na dwór. Zapytała się mnie, co będę robić. Nie 
wiedząc, co powiedzieć, skłamałam, że potrzebowałam trochę świeżego powietrza. 
W połowie to była prawda, lecz moje intencje były inne. Z niechęcią zgodziła się, ale 
mam na siebie uważać. Wychodząc z domu, pożegnałam się z mamą z lekkimi wy-
rzutami sumienia. Nie chciałam jej okłamywać, ale wiedziałam, że nie miałam innego 
wyjścia. Po kilku minutach dotarłam na miejsce i czekałam, aż Carlos się w końcu 
pojawi. Minęło sporo czasu, lecz dalej go nie było. Zaczęłam mieć wątpliwości, czy 
w ogóle przyjdzie skoro było tak brzydko na dworze. Już miałam się zbierać do domu, 
gdy znowu usłyszałam coś za moimi plecami. Gdy się odwróciłam, zobaczyłam jego 



122

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

twarz i się uśmiechnęłam. Zdziwił się, że przyszłam w taką ulewę, ale również się 
ucieszył, że mnie widzi. Podchodząc do mnie, trzymał jakąś kartkę, ale pierw spytał 
się co u mnie. Powiedziałam, że dobrze, ale dostrzegając kawałek papieru w jego ręce, 
spytałam co to jest. Przypomniał mi, że na ostatnim spotkaniu wspomniał, że zauważył 
podobieństwo pomiędzy mną a kimś innym. Pokazał mi kartkę, na której było moje 
zdjęcie z dzieciństwa, ale z innymi danymi. Było na niej napisane, że jestem poszuki-
wana. Zrobiło mi się słabo na widok tych wszystkich informacji. Zemdlałam na kilka 
godzin. Po jakimś czasie doszłam do siebie. Carlos pomógł mi się podnieść i zmartwił 
się, że przez tak długi czas nie było ze mną kontaktu. Ponieważ było już bardzo późno, 
musiałam wracać do domu. Chłopak zaoferował mi, że mnie odprowadzi, w razie 
gdyby sytuacja się powtórzyła. W tamtym momencie nie byłam rozsądna i się zgo-
dziłam. Gdy byliśmy przy moich drzwiach, zobaczyłam twarz wściekłej matki. Do 
dziś nie mogę zapomnieć tego widoku. Rodzielka wyszła na ganek i spytała mnie kim 
jest mój kolega. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, więc powiedziałam, że nikim 
ważnym i weszłam do domu. Spodziewałam się, że go to zaboli, ale w tamtym mo-
mencie nie obchodziło mnie to. Mama podziękowała chłopakowi, że mnie odprowadził 
i zamknęła drzwi. Wiedziałam, że czeka mnie ciężka rozmowa, więc usiadłam w salonie. 
Matka wpadła do pokoju dziennego i zaczęła na mnie krzyczeć, że zawiodła się na 
mnie i nie spodziewała się, że postąpię wbrew jej woli. Wykrzyczała mi w twarz, że 
nigdy więcej nie postawię kroku na zewnątrz. W tamtym momencie łzy zaczęły mi 
spływać po polikach. Nie wiedziałam, co zrobić, co powiedzieć. Nagle przypomniało 
mi się to ogłoszenie o zaginięciu. Stwierdziłam, że nie będę zaczynać z nią tego tematu, 
więc wstałam bez słowa i poszłam do swojego pokoju. Trzasnęłam drzwiami i nie 
miałam zamiaru z nią w ogóle rozmawiać. Leżąc w łóżku, zaczęłam myśleć o tym 
wszystkim, co się stało w przeciągu ostatnich dni. Nie wiedziałam w co wierzyć. 
Jednocześnie nie dopuszczałam do siebie myśli, że to mogłoby być prawdą, lecz z dru-
giej strony czułam, że coś jest nie tak. Ta dziewczynka była zbyt podobna do mnie. 
Zabijając się myślami, zasnęłam. Gdy odpłynęłam, miałam sen. Nie śniło mi się to, 
co zwykle. Moja podświadomość podpowiadała mi, żebym zeszła po starych schodach 
do piwnicy i podeszła do drzwi, więc tak zrobiłam. Idąc ostrożnie w stronę nieznanego 
mi przejścia, sen zaczął się urywać. Kiedy byłam tuż przy klamce, obudziłam się. 
W tamtym momencie nie sądziłam, że ten wymysł mojego umysłu może być tak 
istotny w moim życiu. Mimo że już nie spałam, moja podświadomość ciągle podpo-
wiadała mi to samo. Postanowiłam jednak najpierw pójść do kuchni, aby zrobić sobie 
śniadanie. Spotkałam tam matkę, która czytała książkę. Nie odezwałyśmy się do siebie 
słowem. Gdy zjadłam i miałam iść z powrotem do siebie, mama powiedziała mi, że 
zaraz wychodzi. Pokiwałam głową na znak, że rozumiem i wróciłam do sypialni. 
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Czekając na to aż rodzicielka opuści dom, wyjęłam saszetkę z tajemniczym kluczem. 
Kiedy usłyszałam trzask drzwi, wiedziałam, że dom jest pusty. Stwierdziłam, że po-
czekam jeszcze chwilę na wszelki wypadek, jakby mama czegoś zapomniała. Gdy już 
minęło trochę czasu, podniosłam klucz i wyszłam z pokoju w stronę piwnicy. Zaczęłam 
się stresować. Wydawało mi się, że moje serce zaraz wybuchnie. Stanęłam przed 
wielkimi, starymi drzwiami. Widać było, że dawno nikt tam nie wchodził. Oblegał 
je kurz. Wyglądały na zapomniane. Obawiałam się, co może na mnie za nimi czekać. 
Nie zastanawiając się dłużej, włożyłam klucz do zamka i popchnęłam drzwi. To co 
tam zobaczyłam, przeraziło mnie. W przeciągu jednej sekundy uderzyło mnie milion 
myśli naraz. W środku było mnóstwo moich zdjęć z dzieciństwa. Zauważyłam foto-
grafie dorosłych osób, które myślałam, że były mi całkowicie obce. Mimo to widziałam 
podobieństwo między mną a nimi. Szczególnie moją uwagę przyciągnęło dokładnie 
to samo ogłoszenie o zaginięciu, które pokazywał mi Carlos. W kącie pokoju znajdował 
się drewniany kufer, do którego od razu podeszłam i go otworzyłam. Jego zawartość 
wywołała we mnie jeszcze większy szok. Były tam stare dokumenty, które zawierały 
moją datę urodzenia oraz dane moich rodziców. Cała się trzęsłam. Nie wiedziałam, 
co mam z tymi faktami zrobić. Jedyną rozsądną myślą było zadzwonienie na policję. 
Zostawiłam wszystko na miejscu i poszłam do kuchni, gdzie znajdował się telefon. 
Szybko poinformowałam operatora o zaistniałej sytuacji. Kazał mi czekać w domu 
i nigdzie się nie ruszać. Policja już do mnie jechała. Nagle usłyszałam klucz przekrę-
cający się w drzwiach wejściowych. Momentalnie odłożyłam telefon na miejsce i po-
szłam do salonu. Starałam nie dać po sobie poznać, że coś jest nie tak, lecz patrzyłam 
na matkę z obrzydzeniem. Spytała się mnie, czy nic mi nie jest, ale nawet jej nie od-
powiedziałam. Z zażenowaniem odwróciłam wzrok w stronę okna. Po chwili usły-
szałam pukanie do drzwi. Poczułam ulgę, ale jednocześnie bałam się, co teraz ze mną 
będzie. Zdezorientowana mama wyjrzała przez wizjer i zaczęła panikować. Kazała 
mi iść do swojego pokoju, lecz nie posłuchałam się jej i nadal siedziałam w miejscu. 
Stwierdziła, że nie może dłużej mnie przekonywać i wpuściła policjantów do domu. 
Tymczasem oni poinformowali moją matkę o nakazie przeszukania naszej posiadłości. 
Rodzicielka nie miała nic do gadania, więc pozwoliła im działać. Kiedy zauważyła, że 
schodzą do piwnicy, próbowała uciec, lecz bez skutku, ponieważ gliniarze od razu ją 
złapali. Nawet nie przekroczyła progu drzwi. Widząc tę sytuację, nie miałam już 
żadnych wątpliwości, że zostałam porwana. Moja matka, a raczej osoba, która się za 
nią podawała, okłamywała mnie całe moje życie. Zawsze z niej brałam przykład, a teraz 
wiem, że była potworem, który myślał tylko o sobie. Złapałyśmy kontakt wzrokowy, 
lecz w jej oczach widziałam wyłącznie nienawiść oraz bezsilność. Po chwili fukcjo-
nariusze wrócili z piwnicy i aresztowali kobietę z powodu porwania dziecka. Policja 
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zabrała nas do aresztu, ale jechałyśmy dwoma osobnymi radiowozami. Czekając na 
to, co będzie dalej, przysłali do mnie psychologa. Zadawał mi serię szczegółowych 
pytań dotyczących mojego życia z tą panią. Opowiedziałam wszystko dokładnie. Gdy 
skończyliśmy, zapytał mnie jak się czuję. Bez zastanowienia powiedziałam: „Cieszę 
się, że to już koniec”. Mężczyzna uśmiechnął się do mnie, zapewnił, że wszystko 
będzie dobrze i wyszedł do policjantów. Zostałam sama. Zastanawiałam się, jak teraz 
będzie wyglądało moje życie. Po pewnym czasie wrócił do mnie psycholog i zapytał, 
czy jestem gotowa poznać swoich prawdziwych rodziców. Prawdę mówiąc, przerażała 
mnie myśl o spotkaniu osób, których nie pamiętam, a nawet nie znam. Pomimo to 
zgodziłam się. Dzień później usłyszałam od funkcjonariusza, że ktoś na mnie czeka. 
Poczułam zimny pot na moich plecach. Trzęsąc się, wyszłam z pomieszczenia i zoba-
czyłam dwoje dorosłych, których rozpoznałam ze zdjęć. Gdy mnie ujrzeli, uśmiechnęli 
się od ucha do ucha. Ze łzami w oczach podbiegli do mnie i mocno mnie przytulili. 
Emocje wzięły górę i zaczęłam płakać z nimi. Po długiej rozmowie z policjantami, 
wszyscy byliśmy gotowi na to, by zacząć nowy rozdział w życiu. Wsiedliśmy do samo-
chodu i ruszyliśmy w drogę do mojego prawdziwego, rodzinnego domu.

Minęło już dobre dziesięć lat, a ja do dzisiaj mam koszmary związane z tamtą 
kobietą. Ostatni raz widziałam ją w pseudorodzinnym domu. Żałuję, że nie mam 
możliwości skontaktowania się z nią, ponieważ chciałabym zrozumieć, dlaczego tak 
postąpiła. Nadal dochodzę do siebie po tamtych wydarzeniach. Rodzice mnie bardzo 
wspierają i dają mi życie, na jakie od początku zasługiwałam. Mimo że nie znałam ich 
od dziecka, złapaliśmy dość szybko dobry kontakt. Zawsze przy mnie są. Z Carlosem 
przyjaźnię się do dzisiaj. Nawet nie wyobraża sobie, jak bardzo mi pomógł i jak mu 
jestem za to wdzięczna. Niedawno skończyłam studia z psychologii i daję porady 
osobom, które również miały traumatyczne przeżycia. Jeden klucz, jedne drzwi, a tak 
zmieniły moje życie.



z KLuczem dO „bLiżSzeJ prawdy”
◆

Hanna Kaczmarek

Był taki błyszczący i gładki, że moje oczy wciąż nie mogły nacieszyć się jego wi-
dokiem. Stałam tak w ciemności już jakiś czas, jednak kryształ na czubku klucza 

świecił na tyle mocno, że bez problemu mogłam go podziwiać. „Ciekawe co to za klucz? 
Zdecydowanie różni się od większości innych” – pomyślałam. Byłam pewna, że pro-
wadzi do miejsca równie pięknego i ciekawego jak on sam. „Ten wygląd i struktura! 
Cudowny!”. Był za gładki na drewno i za błyszczący na stal. Nie wyglądał on również 
na mosiądz ani na żaden inny materiał, z jakiego można wykonać klucz. Przejechałam 
lekko palcem po powierzchni znaleziska i jeszcze raz spojrzałam na kamień będący 
jego ozdobą. „Może to szmaragd lub rubin?”. Nie znałam się na kamieniach szlachet-
nych, więc nie było co nawet zgadywać. Postanowiłam się rozejrzeć i oświetlić sobie 
drogę przy pomocy tego „świecidełka”. Byłam na bosaka, więc musiałam uważać, żeby 
przypadkiem nie wdepnąć w żaden odłamek szkła czy w gwóźdź. Zielonkawa trawa 
delikatnie łaskotała mnie w stopy. „Jak ja się tutaj w ogóle dostałam? Jedyny moment, 
który pamiętam to ten, gdy leżałam u siebie w łóżku i czekałam na sen. Co ja właściwie 
tutaj robię?! Byłam tak zaabsorbowana kluczem, że nie pomyślałam nawet o tym, jak 
się tutaj znalazłam. Czy to jakiś sen? Jak się stąd wydostać?”.

Postanowiłam poszukać wyjścia. „Ruszam więc!” – powiedziałam, jakby ktokol-
wiek miał mnie usłyszeć, co oczywiście było niemożliwe. W końcu byłam tam sama. 
Z każdym krokiem coś coraz bardziej skrzypiało pod moimi stopami. „Śnieg?! Jakim 
cudem? Jeszcze przed sekundą szłam po zielonej letniej trawie!”. Cała ta sytuacja 
przestała mi się podobać. Nie wiedziałam, dokąd pójść. „A jeśli się zgubię? I co wtedy? 
Może lepiej będzie, jeśli poczekam, aż ktoś po mnie przyjdzie. Przecież na pewno 
mnie szukają i martwią się, że nie ma mnie w domu”. Byłam zbyt przerażona wszech-
ogarniającą ciszą, by stanąć w miejscu choć na chwilę. Chciałam biec, ale musiałam 
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oszczędzać siły w razie, gdyby coś miałoby się wydarzyć. Nie minęła nawet chwila, 
a już zaczęły mnie otaczać dziwne odgłosy, które przyprawiały mnie o gęsią skórkę. 
Starałam się je ignorować, zaciskając pięści na wypadek, gdyby nagle zaszła potrzeba 
obrony. Poczułam oddech na swoim prawym ramieniu. Odskoczyłam przerażona.

– Jesteś tu, przyszłaś… Wszyscy czekaliśmy. 
Zamarłam. „Czy ja śnię? Może mam halucynacje? Jest ze mną aż tak źle, że zaczęłam 

słyszeć głosy…?” – pomyślałam. Zaczęłam biec, biec w nicość ciągnącą się przede 
mną kilometrami. Biegłam co sił w nogach. „A może powinnam zawrócić?”. To coś… 
lub ktoś… wołał mnie. 

– Wróć – usłyszałam. 
– Wróć do nas, pani…
Nie chciałam tracić czasu na myślenie. Stanęłam w miejscu, z którego dopiero 

uciekłam. 
– Wróciłam – powiedziałam, czekając na jakąś odpowiedź.
Odpowiedziało mi jedynie echo. Wokół była rozlegająca się cisza. Okazało się, że 

cała ta sytuacja związana z powrotem do tamtego miejsca działa się tylko mojej gło-
wie. Była tylko zwykłym wyobrażeniem. Zbytnio się bałam, by naprawdę to zrobić. 

– Tchórz! – usłyszałam. – Mięczak! Cykor! 
Zatykałam uszy, żeby nie słyszeć tych dokuczliwych słów. Upadłam. Nie mogłam 

wstać. 
– Tchórz! Mięczak! Cykor! 
Okrzyki były coraz głośniejsze i miałam wrażenie jakby były bliżej mych uszu. Po 

chwili ucichły. Wstałam spocona od strachu. Nogi i ręce dalej mi się trzęsły. „Klucz… 
Gdzie on jest?”. Zaczęłam się zastanawiać i niepokoić, że w tak krótkim czasie już go 
zgubiłam.

– Chcesz klucz? Oddać ci go? Jeśli chcesz, oddam ci go… Podejdź! – zapropono-
wał tajemniczy głos. Oczywiście jedyne, czego tu brakowało, to tego, by ktoś mi go 
ukradł. Szłam dalej i nie miałam zamiaru się zatrzymać. Bałam się. Serce łopotało 
mi jak spłoszony ptak.

– Pragniesz go? Oddać ci go? – ponownie zapytał. 
Stanęłam w końcu i wykrzyknęłam, że chcę go mieć z powrotem.

– Pod jednym warunkiem – usłyszałam.
– Żadnego warunku! Po prostu mi go daj! – zaczęłam krzyczeć.
Po chwili w mojej ręce pojawił się upragniony przedmiot. Na moment odetchnęłam 

z ulgą i zaczęłam kontynuować wędrówkę. Po drodze zobaczyłam rannego lisa. Chcia-
łam mu pomóc, ale on spojrzał na mnie przerażony, odmówił i uciekł. Zastanawiało 
mnie, dlaczego nie chciał przyjąć mojej dobroci i pomimo bólu nie dał sobie pomóc. 
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Poszłam dalej, a czas mijał jakby szybciej. Doszłam do malutkiego wysychającego już 
jeziorka. Na brzegu leżała ryba, już półżywa. 

– Zabierz mnie! Weź mnie ze sobą! – błagała. – Musisz mnie posłuchać, bo ja tak 
chcę!

– Co takiego? Nie jesteś kimś, kto może mi rozkazywać! Jesteś tylko głupią rybą! 
– odrzekłam oburzona.

Próbowała mnie jeszcze przekonać. Spojrzałam na nią, jednak nie zdążyłam już nic 
zrobić. Wydała z siebie ostatnie tchnienie, a ja jej nie pomogłam. „Jestem potworem!” 

– pomyślałam. Nie minęła chwila, a ja znów usłyszałam jej głos. Czyżby się odrodziła? 
Jak to w ogóle możliwe? Ponownie poprosiła mnie o pomoc. Tym razem podeszłam 
do niej i wzięłam na ręce. Niosłam ją całą drogę, dopóki nie dotarłam do jakiejś chaty. 

– Proszę! – usłyszałam kobiecy głos.
Weszłam do środka. Była tam starsza kobieta, która wzięła ode mnie rybę, kładąc 

ją na tacy. Nie zdążyłam nawet nic zrobić, gdy staruszka pokroiła rybę na kawałki, 
wrzucając je do sałatki. Przerażona wyszłam natychmiast z tego domu, nikt mnie 
nawet nie zatrzymał. Odeszłam kawałek od chaty i usłyszałam głos brzmiący do-
kładnie tak, jak ten rybi:

– Zaufałam ci… Pomóż mi! 
„To była ryba! Jak to możliwe? Ile razy jeszcze zginie i odrodzi się na moich oczach? 

Wydaje mi się, że lepiej o to nie pytać” – pomyślałam. Poprosiła mnie jeszcze raz 
o pomoc.

Poczułam, że muszę tak zrobić, że jestem jej winna przysługę. Szłam, trzymając ją 
w dłoniach i rozglądając się za jakimkolwiek źródłem wody. Nagle ni stąd, ni zowąd 
pojawił się wilk. Widać było, że czegoś szuka. Wybiegł na ulicę. Auto uderzyło w niego, 
odrzucając go kilka metrów dalej. Ryba poprosiła, bym mu pomogła. Podbiegłam 
do niego, jednak ten, ledwo zipiąc, uciekł, ciągnąc wciąż lewą łapę po ziemi. Kolejne 
zwierzę, które odmawia mojej pomocy. Dlaczego tak się dzieje? Przecież on sam 
nie przeżyje… Intrygowało mnie to, dlaczego zwierzęta uciekają przede mną i nie 
korzystają z mojej pomocy. 

– Czy zrobiłam coś nie tak? – zapytałam.
– Na razie nie i miejmy nadzieję, że nie zrobisz – odpowiedziała ryba.
– Co masz na myśli, mówiąc „na razie nie”? – spytałam zdziwiona.
Ryba unikała odpowiedzi na moje pytanie. Nie drążyłam już tematu o wilku i pró-

bowałam dowiedzieć się czegoś więcej o niej samej:
– Rybo, kim tak naprawdę jesteś? 
– Duchem szukającym zbawienia.
– Dam ci je, dam ci twoje zbawienie. Postaram się… – zapewniłam. Na razie jedynym 
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sposobem, jaki przychodził mi do głowy, było wrzucenie jej do wody, w końcu to ryba. 
Musiałam to dla niej zrobić, wciąż targały mną wyrzuty sumienia i żal. 

Słońce zanurzało swe promienie coraz głębiej w ziemi, ustępując miejsca księży-
cowi i gwiazdom. Gdy cały nieboskłon okrył się całą konstelacją gwiazd, udało mi 
się dotrzeć do stawu z malutkim wodospadem. Pożegnałam ją z żalem i wrzuciłam 
do wody. W oddali usłyszałam słowo „dziękuję”.

– Będę tęsknić, wybacz mi moje zachowanie. Czuję, że już nad nim nie panuję – 
powiedziałam jakby sama do siebie. 

Spojrzałam na moje odbicie w tafli wody. Zmartwił mnie widok mojej twarzy. 
Wydawał się on taki…nieswój, jakbym to nie była ja. 

Mijały dni, odkąd zaczęłam włóczyć się po okolicy po pożegnaniu z rybą. Od tamtej 
pory nie odczuwałam w ogóle głodu, pragnienia ani zmęczenia. Wszystko zaczęło się 
od tego przeklętego klucza… „Chciałabym już wrócić do domu”.

– Wrócisz – odezwał się znów ten głos, co wcześniej.
– Może powiesz mi w jaki sposób? – zapytałam lekko poirytowana.
– Klucz – usłyszałam jedynie.
– Tyle to ja się sama mogłam domyślić – powiedziałam i odeszłam. Nagle usłyszałam 

odgłosy krzyków zwierząt, które skomlały na widok Wielkiego Pana: „Wielki Panie, 
zlituj się! Wielki Panie, nie krzywdź nas!”. Byłam przerażona.

– Podejdź tu – zwrócił się do mnie człowiek zwany Wielkim Panem.
Coś mi mówiło, żebym uciekała, jednak cząstka mnie chciała oddać się jego roz-

kazom. Miałam wrażenie, że gdy go posłucham, zyskam wiele dla siebie, w zamian 
tracąc część siebie. Posłuchałam go. Okazało się, że utknęłam w świecie zwanym 

„Bliższą Prawdą”, gdzie ludzie pełnią rolę potworów, a zwierzęta dręczone wyłącznie 
dla przyjemności są ofiarami. Teraz zrozumiałam, dlaczego tak bały się ludzi. Stwórca 
świata chciał, by zjawiła się tu osoba, która to zmieni. Wybrał mnie. Niestety klucz był 
połączony z żądzą władzy, która kierowała całkowicie Wielkim Panem. Opowiadał mi, 
jak znalazł się w tym świecie. Podobnie jak ja dostał się tu przez sen. Z czasem zaczął 
się zmieniać na gorsze. To samo przecież działo się ze mną. Wczoraj nie obroniłam 
małego cielaka przed złym losem z rąk „potwora”, którym, jak zauważyłam, również 
się stawałam. Nie panowałam już nad mocą, którą posiadałam, a raczej to ona posia-
dła mnie. Przyszła razem z kluczem. Byłam na tyle silna, że mogłam zrobić wszystko, 
czego zapragnę. Klucz, który zawsze nosiłam w dłoni, zniewalał mnie. Nie musiałam 
go nawet trzymać, gdyż wrósł on w mą dłoń niczym korzenie w ziemię. Widać było 
jedynie jego powierzchnię, a kryształ świecił z dnia na dzień coraz mocniej. Próbo-
wałam się go pozbyć, ale bezskutecznie. Zaczynałam tracić nadzieje, gdy wydarzyło 
się coś nieoczekiwanego. 
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– Pomóż im, jak pomogłaś mnie – głos należał do ryby, którą ocaliłam dwa razy 
i która tyle samo razy zginęła na moich oczach, ponownie się odradzając. Zatęskniłam 
za nią. Tylko ona mogła mi pomóc w naprawie tego świata. Miałam zamiar zrealizować 
swój plan, jednak coś mnie zatrzymało.

– Nie rób tego, stracisz całą swoją władzę. Gdy im pomożesz, nie będą się ciebie 
bać i będą zdolni ci się sprzeciwić – szepnął tajemniczy głos, który towarzyszył mi 
w tym świecie od początku. 

Po chwili wpadła na mnie mała sarenka. Gdy zobaczyła, kim jestem, uklękła i za-
częła błagać o wybaczenie. Gdy w końcu dotarło do mnie, jak inni mnie postrzegają, 
wpadałam w rozpacz. Upadłam na ziemię, chowając twarz w kolana, by nie widzieć 
strachu w oczach sarenki i zakryłam dłońmi uszy, bym nie musiała słuchać okropnych 
szeptów, myśli, które nawiedzały mnie codziennie. Teraz też było podobnie. Moje 
oczy łzawiły z żalu na widok strachu niewinnej istoty. Wszystko napierało na mnie 
z wzmożoną siłą. Nagle cisza. Nastała ciemność, szepty ucichły. Zamknęłam oczy, po 
chwili znów je otworzyłam. Zamarłam. Siedziałam z zakrwawionymi rękami, a przede 
mną leżała nieżywa już sarenka. Nie mogłam sobie niczego przypomnieć i nie wie-
rzyłam, że to ja dokonałam takiego czynu, jednak w pobliżu nie było nikogo innego. 

– Zrobiłaś to, dokonałaś czynu, przed którym miałaś uchronić mieszkające tu stwo-
rzenia. Miałaś pokonać Wielkiego Pana, sprzeciwić się mu, stając po stronie zwierząt. 
Dałaś się pochłonąć sile władzy. Pragnęłaś jej prawda? Gdybyś sprzeciwiła się swoim 
przeczuciom, zdołałabyś dotrzeć do wymarzonego celu.

– A co, jeśli to był mój wymarzony cel?! – krzyknęłam. 
Dlaczego ja to powiedziałam? Nie chciałam tego. Przecież tak nie myślałam, ni-

gdy bym tak nie pomyślała. To ten klucz mną kierował. Nie mogłam się go pozbyć, 
wybrałam złą drogę i poniosę tego konsekwencje.

Obudziłam się. Czyli to był tylko sen? Nie mogłam uwierzyć, że wszystkie męki 
zniknęły. Skakałam z radości, dopóki nie zauważyłam za oknem sarenki, która wyglą-
dała niczym ta ze snu. Podeszłam bliżej szyby i zobaczyłam, że w pyszczku trzymała 
klucz, dokładnie jak ten sam, który dręczył mnie w świecie „Bliższa Prawda”. Zemdla-
łam. Śniło mi się znów tamto miejsce, jednak sen ten był jeszcze straszniejszy niż ten 
wcześniejszy. Codziennie już dręczył ten sam koszmar, w którym w ciele półżywej 
ryby leżałam u boku wyschniętego jeziorka i czekałam na pomoc. Nocami nie spałam. 
We śnie głos znany mi już wcześniej mówił mi, że jedynym sposobem, by uciec od 
tego koszmaru, było odnaleźć klucz i zakopać go głęboko w ziemi. Najgorsze było 
to, że tego klucza nie odnalazłam do tej pory. Wciąż dręczy mnie myśl, że to sarenka 
mści się za to, co zrobiłam jej w tamtym świecie. Obecnie mam sześćdziesiąt lat, 
a historię mojego przeklętego snu opowiadam mym wnukom, by przestrzec je przed 



130

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

przerastającą siłą władzy oraz klucza, przez który męczy mnie wciąż ten sam koszmar. 
Przyzwyczaiłam się już do bólu odczuwanego za każdym razem, gdy ginę na różne 
sposoby w ciele ryby i zastanawiam się, czy ta, której ja pomogłam, mogła być jedną 
z ofiar przeklętego klucza i czy tak jak ja nie podołała temu trudnemu zadaniu, dając 
posiąść się sile władzy. 



niezwyKłe OdKrycie
◆

Dawid Kisielewski

Ten dzień na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Dzień, w którym moje życie 
całkowicie się zmieniło.

Pogoda dopisywała. Było upalnie i prawie bezwietrznie. Wokoło panowała cisza 
i tylko beztroski śmiech dzieci zakłócał brzęczenie pszczół. Sara krzątała się po kuchni, 
a ja siedziałem na tarasie, czytałem gazetę i popijałem kawę. Co jakiś czas spoglądałem 
na swoje pociechy. Nagle zadzwonił telefon.

– Marcin, możesz odebrać? Mam mokre ręce – zawołała Sara.
– Tak, już idę – odpowiedziałem.
Podszedłem do telefonu i podniosłem słuchawkę. Usłyszałem głos mamy.

– Marcin? Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, ale…
Dalej już nic nie słyszałem. Nogi ugięły się pode mną i myślałem, że upadnę. Roz-

łączyłem się i usiadłem roztrzęsiony. Do pokoju weszła moja żona. Pamiętam tylko, 
że miała zatroskany wyraz twarzy. 

– Marcin, kto dzwonił? Co się stało? – spytała.
– Babcia, moja ukochana babcia nie żyje – powiedziałem i ukryłem twarz w dłoniach.
Dwa dni później jechaliśmy na pogrzeb. 
Babcia Sabina była dla mnie całym światem. Zawsze się mną opiekowała i o mnie 

troszczyła. To ona była świadkiem moich pierwszych kroków i wypowiadanych słów, 
a także pierwszych rozczarowań miłosnych. Ze względu na pracę moich rodziców często 
nie było w domu. Tylko czasami udało nam się wspólnie spędzić weekend albo zjeść 
świąteczny obiad. Taki prawdziwy, domowy obiad, który z przyjemnością przygotowy-
wała babunia. Nikt oprócz niej nie umiał upiec pysznego ciasta i opowiedzieć ciekawej 
historii. Lubiłem, jak z miłością opowiadała o dziadku, który zmarł dawno temu. To jej 
mogłem się zawsze zwierzyć, a ona zawsze znalazła dobre rozwiązanie sytuacji bez wyjścia.



132

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

Była moją najlepszą przyjaciółką, a teraz stoję tu nad trumną i towarzyszę jej w ostat-
niej podróży. Patrzę na jej uśmiechnięte zdjęcie i żegnam te kochające oczy na zawsze. 

Po pogrzebie wszyscy spotkali się na małym poczęstunku w domu babci. Roz-
mawiali i wspominali ją. Nie miałem sił tego słuchać, więc poszedłem do i innego 
pokoju posiedzieć w ciszy. 

– Synku… – drzwi się otworzyły i weszła mama – Co u ciebie? Jak się trzymasz?
– Mogłoby być lepiej. Nie mogę uwierzyć, że jej już nie ma. Co się stanie 

z domem? – zapytałem.
– Nie wiem. Babcia zostawiła testament. Jutro nastąpi jego odczytanie. Zostaniecie 

u nas na noc?
– Nie. Przenocujemy tutaj, a potem wracamy do miasta.
– Jak chcesz. Wszyscy się już rozchodzą. Posprzątam trochę i wracamy z tatą do 

naszego mieszkania.
Nazajutrz mecenas Traczyk odczytał ostatnią wolę zmarłej. Moi rodzice otrzymali 

biżuterię i niewielkie oszczędności, a ja dostałem dom. 
– Co zamierzasz zrobić z domem? – spytała mama, gdy wychodziliśmy z kancelarii.
– Nie wiem. Muszę się zastanowić – odparłem. – Sprzedam go albo wynajmę. Nie 

mogę się tu przeprowadzić. W Warszawie mamy mieszkanie, pracę, a dzieci szkołę.
– Nie przesadzaj. To tylko 30 minut drogi do Warszawy. Moglibyście dojeżdżać 

do szkoły czy pracy.
– No nie wiem. Porozmawiam z Sarą i przemyślę to. Jedno jest pewne. Chciałbym 

spędzić tu jeszcze wakacje. Potem podejmę decyzję.
Wróciliśmy do Warszawy. Każdy z nas zajął się własnymi sprawami.
Myślałem o babuni i jej domku. Musiałem coś z nim zrobić, ale na samą myśl o jego 

sprzedaży ściskało mi serce. W końcu nadeszły wakacje. Poukładałem sobie wszystko 
w firmie i mogliśmy nareszcie pojechać na wieś. 

Dzieci były podekscytowane. Od samego rana biegały i pakowały do walizek wszyst-
ko, co im wpadło w ręce.

– Tylko nie przesadzajcie, bo nie pomieścimy się w aucie – krzyczała za nimi Sara.
Uśmiechnęła się i usiadła na kanapie.

– Wiesz, cieszę się, że jedziemy. Dużo ostatnio pracowaliśmy i należy nam się 
odpoczynek

Objąłem ją ramieniem i przytaknąłem. To prawda. Po całej tej gonitwie urlop nam 
się należał. W szczególności Sarze. To na jej głowie były dom, dzieci i nasza firma 
farmaceutyczna, którą założyliśmy kilka lat po studiach. 

Po południu nareszcie dotarliśmy na wieś. Jak dobrze było znowu tutaj być. Dzieci 
były przeszczęśliwe. Od rana do wieczora biegały po dworze, a wieczorem padały ze 
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zmęczenia. Ja z Sarą rozkoszowaliśmy się ciszą i cudownymi wiejskimi porankami. 
Brakowało mi tylko babci Sabiny.

Pewnego dnia pogoda się popsuła. Padał deszcz. Po śniadaniu obejrzeliśmy jakiś film, 
a potem każdy robił to ,co chciał. Sara czytała książkę, a ja przeglądałem wiadomości 
z kraju i ze świata. Filip i Hania nudzili się. Wymyślili więc zabawę w chowanego. 

Nagle, zatopieni w lekturze, usłyszeliśmy przeraźliwy krzyk dochodzący ze strychu. 
Zerwaliśmy się na równe nogi i popędziliśmy sprawdzić, co się stało. Kiedy dotarliśmy 
na miejsce, zastaliśmy płaczącą Hanię i Filipa, który klęcząc u jej stóp ciągnął ją za nogę.

– Co się stało? Filipie, co robisz? – zapytałem.
– Hania biegła i nagle jej noga ugrzęzła między deskami w podłodze. Próbuję ją 

wyciągnąć, ale chyba się zaklinowała.
– Poczekaj, zobaczę, jak to wygląda i spróbuję ją uwolnić – odrzekłem i po chwili 

Hania była wolna.
– Zejdźcie z mamą na dół, a ja wymienię te deski, żeby historia się nie powtórzyła.
Przyniosłem z garażu deski, młotek i gwoździe i zabrałem się za naprawianie usterki. 

Została mi jeszcze jedna deska do wymiany i wtedy ostatni gwóźdź wpadł mi pod 
podłogę. Sięgnąłem po niego i nagle natrafiłem ręką na jakieś pudełko. Byłem bardzo 
zdziwiony i zaciekawiony, co to może być, więc je wyciągnąłem. Okazało się, że to 
niewielka, drewniana skrzyneczka. W środku coś było. Zabrałem ją ze sobą i zbiegłem 
schodami na dół, aby pochwalić się znaleziskiem.

– Sara, dzieciaki! Chodźcie tu szybko, coś znalazłem! – krzyczałem podniecony.
Sara była w salonie i oglądała wiadomości. Za chwilę przybiegły dzieciaki.

– Marcin, poczekaj. Zobacz, co się dzieje – powiedziała, wpatrując się w telewizor.
Odłożyłem skrzyneczkę na komodę i usiadłem, aby posłuchać, czym tak bardzo 

zmartwiła się moja żona. Spiker podawał informację, że w niemieckim laboratorium 
doszło do wycieku bardzo groźnego wirusa, który w szybkim tempie rozprzestrzenia 
się po świecie i dziesiątkuje ludzkość. Ogromna liczba ludzi umiera. Brakuje miejsc 
w szpitalach i sprzętu ratującego życie. Władze państw są bezsilne i proszą wszystkich 
o pozostanie w domach. Nie ma lekarstwa na wirusa.

Zupełnie zapomniałem o moim odkryciu. Przeszył mnie strach i przerażenie.
– Na razie nie panikujmy – powiedziałem. – Mamy zapasy. Zostaniemy w domu 

i zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Na ten moment tylko tyle możemy zrobić. 

Mijały tygodnie, ale pandemia nie dawała za wygraną.
Któregoś dnia spacerowałem po ogrodzie i wtedy przypomniałem sobie o pudeł-

ku. Poszedłem po nie. Sara grała z dziećmi w gry planszowe w pokoju obok. Moje 
pudełko leżało w tym samym miejscu, w którym je zostawiłem. Wziąłem je do ręki 
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i otworzyłem. W środku znajdował się jakiś notatnik. Na jego pierwszej stronie widniał 
napis: SABINA DENAROWSKA. Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. To był 
pamiętnik babci, zapisany jej pismem.

Oniemiały usiadłem w fotelu i zacząłem czytać.

Nazywam się Sabina Denarowska. Jestem więźniem w  niemieckim obozie 
koncentracyjnym. 

Zostałam tu przywieziona, z tysiącami innych nieszczęśników, pociągiem towarowym 
w nieludzkich warunkach. Byliśmy traktowani jak bydło, głodni i spragnieni. 

Kiedy po wielu godzinach dotarliśmy na miejsce, zabrano nam wszystko, co mieliśmy 
przy sobie, łącznie z ubraniami. W zamian dostaliśmy pasiaste stroje. Potem ogolono nam 
głowy i wytatuowano na przedramieniu numer. W tej chwili przestaliśmy być ludźmi z imie-
nia i nazwiska. Byliśmy po prostu numerami, które już na zawsze będą nam towarzyszyć. 
260829. Ilekroć spojrzę na ten numer będę sobie przypominać ogrom cierpienia, strachu 
i nieludzkiego traktowania, jakiego tutaj doświadczyłam.

Na koniec odbył się apel i przeliczenie więźniów. Rozdzielono nas do bloków, w których 
panowały warunki przynoszące ujmę ludzkiej godności i uniemożliwiające egzystencję. 
Brud i smród, jakie panowały w przeludnionych barakach przyczyniał się do rozwoju 
chorób i śmierci. Życie w obozie ogrodzonym drutem kolczastym było prawdziwym piekłem. 

I tak mijały dni, tygodnie, miesiące, lata. Każdy radził sobie, jak umiał. Więźniowie 
umierali każdego dnia na skutek braku pożywienia, fatalnych warunków, braku ciepłych 
ubrań. Często poniżani, bici i zmuszani do niewolniczej pracy. Ja miałam trochę więcej 
szczęścia.

Pewnego dnia, podczas apelu, wyczytano trzy numery. Wśród nich był mój. Byłam 
przerażona, gdy musiałam wystąpić z szeregu. Co teraz się ze mną stanie? Strażnik kazał 
nam udać się do obozowego lekarza. Na miejscu dowiedzieliśmy się od doktora Szredera, 
że ze względu na to, że jesteśmy z zawodu chemikami będziemy mu pomagać w badaniach.

Los naszej trójki trochę się poprawił. Przeniesiono nas z przepełnionego baraku do 
baraku, w którym każdy z nas miał swoje własne łóżko, toaletę i więcej jedzenia. 

Chodząc codziennie do laboratorium doktora, mijałam wygłodzonych i chorych więź-
niów. Miałam wyrzuty sumienia, że żyję w lepszych warunkach i nie głoduję, więc zaczęłam 
im pomagać. Przynosiłam jedzenie, leki i ubrania, które udało mi się ukraść i przemycić. 

Po roku pracy u doktora Szredera zauważyliśmy, że niemieccy lekarze zaczęli nad 
czymś intensywniej pracować. Ich badania odbywały się częściej. Eksperymentowano na 
więźniach. Mnie, Urszuli i Stasia nie dopuszczano do tych badań. Byliśmy strasznie cieka-
wi, nad czym tak pracują. Ich stosunek do nas zmienił się. Byli surowsi i zdeterminowani. 
Grozili nam, że jeżeli będziemy opowiadać komuś, co się tutaj dzieje, to nas rozstrzelają. 
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Pracowaliśmy dalej, udając, że nas to nie interesuje. Przy każdej sposobności wykradaliśmy 
próbki i lekarskie zapiski. Po jakimś czasie odkryliśmy straszną tajemnicę. Celem doktora 
było opracowanie metody biologicznej zagłady mieszkańców wrogich krajów z antidotum 
włącznie. Wirusa już mieli. Brakowało tylko szczepionki, nad którą tak zawzięcie pracowali. 
Gonił ich czas, więc zlecali nam więcej badań.

W końcu nastał dzień, w którym wynaleźliśmy lekarstwo na wirusa. Staliśmy się współ-
winnymi zagłady.

Pewnego dnia jak zwykle przyszliśmy do pracy. Zauważyliśmy, że Niemcy są bardzo 
zdenerwowani. Pakowali wszystko do kartonów i wynosili do furgonetek. Dokumenty 
niszczyli. Dowiedzieliśmy się, że nadciąga rosyjska armia. Bramy obozu były otwarte 
i wszyscy uciekali. My też rzuciliśmy się do ucieczki. Musiałam jeszcze tylko wykraść 
tajemną recepturę. Kiedy już ją miałam w ręku, doktor Szreder chciał mi ją odebrać, 
ale wyrwałam się i uciekałam. Przy bramie czekali na mnie Ula i Staś. Wysłano za 
nami pościg. Ula postanowiła ich zatrzymać, a nam kazała uciekać. Nie godziłam się 
na to i protestowałam, ale ona nie słuchała. Wtedy Staś chwycił mnie za rękę i pocią-
gnął w stronę wolności. Z oddali słychać było krzyki i wystrzały z karabinów. Później 
dowiedziałam się, że Ula poświęciła swoje życie, abyśmy zdążyli uciec, chroniąc to, co 
było wtedy najcenniejsze.

Uciekłam ze Stasiem do Szwajcarii. Wzięliśmy ślub, a potem urodziłam córeczkę. Efekty 
naszej obozowej pracy ukryłam w miejscu, o którym wiemy tylko ja i Staś. Do dziś Niemcy 
nie uaktywniły wirusa, ale w razie czego zostawiam kilka wskazówek w kopercie, gdzie 
należy szukać lekarstwa. 

A ja, no cóż. Zostawiam wszystko za sobą i pędzę przed siebie prawdziwie żyć.

Drżącymi rękoma wyjąłem kopertę i zamknąłem rękopis. W środku był kluczyk 
bankowy, zegarek dziadka Stasia i fotografia obozowego tatuażu. 

Otarłem oczy ze wzruszenia, a moje myśli zaczęły wirować. W głowie miałem 
tysiące pytań. Czyżby to był ten sam wirus, z którym teraz zmagał się świat? 

Zawołałem Sarę i o wszystkim jej opowiedziałem.
– To niemożliwe – powiedziała i wzięła do ręki zegarek – Jest piękny, jak na szwaj-

carski zegarek przystało.
I wtedy mnie olśniło. Bank w Szwajcarii. Brakowało tylko numerów do skrytki. 

Tatuaż, co może oznaczać tatuaż? Nagle skoczyłem, jak oparzony. To numery z tatuażu 
babci. Miałem już wszystko. 

– Lecę do Szwajcarii – oznajmiłem Sarze.
– Chyba zwariowałeś. Nie wiadomo, czy to prawda, a poza tym wiesz, co się dzieje 

na świecie.
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– Obiecuję, że będę ostrożny – przyrzekłem. – Nie mogę siedzieć tutaj bezczynnie, 
mając świadomość, że gdzieś tam jest szczepionka na wirusa. Muszę spróbować dla 
ciebie, dzieci i świata.

Późnym wieczorem wracałem ze Szwajcarii z nadzieją dla ludzkości. Zadzwoniłem 
do swojego przyjaciela Michała, który pracował w Ministerstwie Zdrowia. On będzie 
wiedział, co z tym dalej zrobić. 

Pół roku później moja firma dostała zielone światło na produkcję szczepionki. 
Rozpoczęły się szczepienia, a wirus był w odwrocie. Świat powoli wracał do normal-
ności. Opatentowałem antidotum i teraz więcej czasu mogłem poświęcić rodzinie. 
Wynajęliśmy mieszkanie w Warszawie i zamieszkaliśmy na wsi. 

Minął rok, od kiedy zmarła babcia. Dziś stoję nad jej grobem i nie mogę uwierzyć 
w to, co się wydarzyło.

– Dzień dobry babuniu. Przyniosłem Twoje ulubione kwiaty – szepnąłem do zdję-
cia na nagrobku – I znowu uratowałaś świat. Tym razem nie tylko mój, ale caluteńki 
świat. Bardzo mi ciebie brakuje i strasznie tęsknię, ale wiem, że nade mną czuwasz. 
Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Do zobaczenia.



wSzyStKO zOStaJe w rOdzinie
◆

Alexander Knobel

Ucieszyło go, że Ojca nie ma w domu. Po całym dniu był zbyt padnięty, by wy-
słuchiwać, jak to nie odbierał, jak to kolacja wystygła, jak to mówił, że wróci 

po południu. Tak, to wszystko prawda, ale miał przecież swoje powody, o których 
Ojciec dobrze wiedział. Uważał to ciągłe narzekanie z jego strony jedynie za dalszą 
motywację; chłopak już od jakiegoś czasu dążył przecież do pogłębiania różnic mię-
dzy sobą a Ojcem. 

Chyba na pogrzebie dziadka, świeć Panie nad jego duszą, zdał sobie sprawę, że 
nie zgadza się tak do końca z rodzinnymi tradycjami. Te wyrastały z dwóch wartości, 
które kolejne pokolenia rodziny… pielęgnowały. Były to, idyllicznie, rodzinność 
i proste przyjemności. Te przynajmniej wpajał mu dziadek, bo pradziadek porzucił 
pierwszą, gdy jego syn miał cztery lata. Ojciec natomiast rozwinął je o kolejną, lub 
raczej obie doprecyzował. Rodzina jak najbardziej była czymś dobrym, gdy spro-
wadzała się do weekendowych „popijaszek” z wujostwem, a proste przyjemności 
pochłaniał codziennie całymi litrami, co pewnie zatrzymało go i tym razem. Tak 
więc co obchodziło tego, za przeproszeniem, wąchatego farfocla, co porabiał młody? 
Młody się uczył na kółku historycznym. Przygotowywał się do olimpiady, bo wie-
dział dobrze, że sam musiał nadrabiać dystans, jaki dzielił go od całej reszty uczniów 
dobrych szkół. To dziadek mówił mu zawsze, że należy się uczyć, nawet kiedy on 
był na to wszystko głuchy, przynajmniej dopóty, dopóki dziadek nie umarł. Jego 
śmierć przyniosła mu jasny wybór. Albo podąży śladami ojca, albo sam wyznaczy 
sobie ścieżkę. Wybrał więc drugą opcję, to jest naukę. Miesiące nauki przyniosły 
mu bezstresowe miesiące wyczekiwania, bo wiedział już, że na pewno dostanie się 
do najlepszej szkoły w mieście. Został laureatem wojewódzkiego konkursu przed-
miotowego z biologii. 
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Chciał mieć wybór, czy zostanie lekarzem prawników czy prawnikiem lekarzy, więc 
mimo że uczęszczał na profil biologiczno-chemiczny, przygotowywał się do olimpiady 
historycznej. W tamtym roku nie wyszło, uzyskał tytuł tylko w biologicznej, więc 
musiał się tym razem przyłożyć trochę bardziej, bo kiedy rok temu prosił ojca o kore-
petycje, usłyszał jedynie, że jest tak utalentowany, że żadnych korków nie potrzebuje. 

Uważał, że jest też dość utalentowany jeśli chodzi o kreowanie własnego wizerunku. 
Ojciec, wąsaty alkoholik, spłukany biznesmen, miał być jego przeciwieństwem. 

Wystrzegał się wizerunku kujona, miał być symbolem sukcesu. Odrabiał zadania 
domowe już chyba za każdego szkolnego szychę; wszyscy inni mu za to płacili. Za-
rabiał dość nieźle również na korkach, których sam też udzielał, co pozwalało mu się 
schludnie ubierać. Ostatnio zaczął uczęszczać do popularniejszych kawiarni w mie-
ście. Polubił te płytkie rozmowy, zawsze przy oknie, bo mógł podczas nich liczyć 
na spojrzenia swoich zazdrosnych kolegów, wpatrujących się tęsknie w dziewczyny, 
z którymi zwykle się umawiał. 

Od miesięcy przygotowywał się mentalnie do balu. Tego typu imprezy przygotowuje 
się miesiącami – stanowią podsumowanie towarzyskie pierwszej połowy edukacji 
średniej, jego nowego życia, i wyznaczają też, jak potoczy się jej reszta. Wiedział, że 
będzie się musiał pokazać z dobrej strony. Że musi być idealnie wypoczęty. Król nie 
może przecież przespać własnego balu koronacyjnego. 

Obudził się z bólem głowy i okropną fryzurą. Nie spakował śniadania, wziął połowę 
swoich podręczników, a poranna toaleta dłużyła się i dłużyła, więc ledwo zdążył na 
pierwszą lekcję. Miało to taki plus, że Ojciec nie miał czasu się na niego wydrzeć – zresztą, 
chłopak nie wiedział nawet, czy wrócił po nocy do domu. Mógł przecież równie dobrze 
stracić głowę pod pociągiem, a on usłyszałby o tym od policji, w szkole. Tragedia. To 
wywróciłoby do góry nogami cały jego dzień – ale, całe szczęście, obyło się bez tego. 

Na przerwach pogawędził o banałach, a między przerwami wpatrywał się tylko we 
wskazówki swojego nowego zegarka. Po szkole wrócił do domu, nie zważył na dłużącą 
się nieobecność ojca i, przebrany i odświeżony, wybiegł na miasto. Spotkał się tam ze 
znajomymi, poznał nawet parę osób, zjadł obiad w nowej knajpie na uboczu – nużąca 
rutyna. Dopiero koło szóstej, parę minut przed rozpoczęciem imprezy, zaczął się nieco 
ekscytować. Szedł już w kierunku hali, minął chmarę uczniów – tłum się zwiększał 
z chwili na chwilę. Para unosiła się coraz wyżej z każdym słowem wypowiedzianym 
przez zgromadzonych; barwiła chłodne, jesienne niebo na na ciemnoszary kolor. 

Rozbrzmiały stare kawałki – takie klasyki, które zna każdy. Podszedł do swoich 
kolegów z klasy, rozmawiali pod ścianą z jakąś grupką dziewcząt. Sala była napchana 
po brzegi. Robiło się już duszno, ale nie przeszkadzało mu to wcale; gorsze było to, że 
koledzy nie zwrócili na niego uwagi. Cóż, zrozumiałe, byli zbyt pochłonięci rozmową. 
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Niestety z wzajemnością. 
Wymknął się niepostrzeżenie i przecisnął na środek sali. Próbował zagadać do 

dwóch, czy trzech dziewczyn które skądś pamiętał, ale skończyło się jedynie na opo-
wiedzeniu im paru nudnawych anegdot. Zaśmiały się co prawda znad ponczu, jednak 
rozumiał, że to raczej wyraz dobrej woli niż szczególnego zainteresowania. Podszedł 
jeszcze do grupki nauczycieli, ale to była kolejna strata czasu. Nic z tego, obawiał się. 
Musiał odetchnąć. 

Najpierw poszedł do łazienki. Sądził, że poczuje się lepiej po obmyciu sobie twarzy, 
no ale – klops. Pospacerował po szkolnych korytarzach, poprosił o mrożoną kawę 
i wyszedł. Tam, w środku, każdy był kimś zafascynowany. Nie mógł ścierpieć, że 
widocznie sam był dla nich wszystkich nikim. Czekał przed wielkimi drzwiami wyj-
ściowymi. Żuł gumę, stukał w szkło zegarka. Czas płynął, a on się rozpływał w tym 
gorącu. Letnia noc była duszna i parna, nie do wytrzymania. 

Chociaż czy najrozsądniej nie byłoby wybrać się do domu? Tam myślałby wyłącz-
nie o dzisiejszych wydarzeniach, więc raczej nie. Ojciec pytałby go jeszcze dlaczego 
wrócił tak późno (lub równie dobrze tak wcześnie). To zupełnie nie było na jego nerwy. 
Żenada. Zdecydował się, że poczeka te paręnaście minut, aż pierwsza lepsza osoba 
wyjdzie wreszcie ze szkoły, żeby mógł się z nią wybrać na przystanek i powiedzieć 
wtedy nonszalancko: wiesz co, taka godzina, że ja się też będę już zbierał. 

Czysta głupota, tak, ale nie zostało mu już nic innego. Wziął z szatni torbę i wybiegł 
ze szkoły. Gdy już znów otwierał drzwi wejściowe, mignęło mu coś przed oczyma. 
Jakiś cień. Pomyślał, że to może ta jedna jedyna dusza znudzona dokładnie tak, jak 
on, ale, gdy już skradł się parę kroków i ujrzał ją znów w dystansie uznał, że jednak 
nie warto. Dusza była opatulona w garnitur, którego krój wyszedł z mody jakieś pół 
wieku temu. Chłopak był wielce rozczarowany, fakt, ale tym bardziej nie miał już siły. 
Nie miał już siły wracać do środka, nie był w nastroju dalej czekać na kogokolwiek. 
Przebieraniec, pewnie menel, mógł do niego podejść i spróbować zagadać – to byłby 
dopiero koszmar. O, i zjawił się kolejny, tym razem w garniturze jakby jeszcze sprzed 
zimnej wojny. 

Miałby problem z wytłumaczeniem tego komukolwiek, ale widok dwóch czub-
ków wzbudzał w nim nie tylko niechęć czy też odrazę, ale również dość specyficzny 
dyskomfort. Nic w tym dziwnego z drugiej strony – dwóch takich nieznajomych 
nie zwiastowało nic dobrego, szczególnie, skoro zachodziło już słońce. Trwanie tu 
nie miało najmniejszego sensu. Zdecydował, że pójdzie na autobus, jednak ten miał 
przyjechać dopiero za bite dwadzieścia minut. Nie chciał tyle czekać w kącie na im-
prezie – tym bardziej tak blisko tych dwóch. Zdecydował się, że pospaceruje chwilę 
po szkolnym boisku aby pozbierać myśli. 
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Spacer spełzł na niczym, bo chłopak uznał, że na to tym bardziej nie ma humoru, nie 
teraz. Gdyby tak chodził, bez celu… czy każdy wiedziałby, że spaceruje? Bo to mogłoby 
wyglądać dziwnie. A on nie był dziwny. Nie, dziwni byli tamci dwaj: Czubki, przebierańce. 
Nie on. On musiał tylko odpocząć, i dlatego przysiadł na pieniu pod budynkiem szkoły. 

Spadł z niego prawie, gdy usłyszał kroki na bieżni okalającej szkolne boisko. Nie 
musiał się obracać, by wiedzieć kto to – dwaj nieznajomi szli, dość powoli, w jego kie-
runku. Wstać? Zauważyliby go. Nie, nie chciało mu się z nimi rozmawiać. Ale gdyby 
tak siedział, to w końcu by do niego podeszli. Ostatecznie spróbował im się wymknąć 
z pola widzenia i wejść do szkoły, tam mógł łatwo przejść na drugą stronę i skierować 
się na przystanek, tę chwilę mógł tam jednak przeczekać – no ale drzwi były zamknięte. 
Młody nie dawał za wygraną, przegramolił się pod ścianą w trochę bardziej ustronne 
miejsce, ale tam już czekali ci dwaj. Zobaczył ich kątem oka (nie miał wcale chęci na 
więcej), szukali czegoś po krzakach. Piwa, pieniążka, nieważne. Znaczyło to tyle, że 
byli zajęci. Mógł więc spokojnie odejść nie martwiąc się już o nich, nie? 

Oczywiście, że nie. Gdy już obrócił się na pięcie, usłyszał, jak drugi szepnął coś do 
pierwszego. Przyśpieszył. Ruszyli za nim. Nigdy się jeszcze tak nie nabiegał – zrobił 
całą długość boiska. Biegł, próbował przedostać się przez ogrodzenie, wprost na ulice, 
ale nie dało rady. Śnieg skrzypiał mu pod nogami, grzązł w nim, zanim podnosił się 
na tyle, by przeskoczyć płot. A ci dwaj – co spostrzegł z dystansu, wąsacze – ciągnęli 
za nim. Dyszał z przemęczenia, potykał się co chwila, ale musiał dobiec do szkoły. 
Musiał. Nie mógł dzwonić na policję, nie starczyło czasu. Musiał tylko… musiał… 

I wpadł na dziedziniec. Pot nakapał mu już do oczu, więc nie widział dokładnie, 
ale ujrzał w dystansie – padł na kolana, gdy drogę przeciął mu Ojciec. 

– Mamy Was, Szanowny Panie… – zaczął, wyciągając z wewnętrznej kieszeni ma-
rynarki kartkę. Nosił się zaskakująco szykownie. Koszula leżała na nim idealnie, był 
świeżo przystrzyżony, wąsik był estetycznie ostrzyżony. 

– Uciekał Pan przed wymiarem sprawiedliwości. Zgadza się? 
Chłopak wbił w niego wzrok. Bez odpowiedzi. 

– Zgadza się – odpowiedział za niego ojciec. 
– Uciekał Pan przed sprawiedliwością. Ale niech Pan wie, Panie…, że sprawiedliwość 

to drugie imię naszej placówki. Puberté, égalité, fraternité, tak brzmi nasze motto, 
wie Pan? Motto rewolucji, którą przeprowadzamy w edukacji od ostatniego stulecia. 
Rewolucji, przeciwko której Pan wystąpił. 

Cisza. 
– Właśnie dlatego mam zaszczyt ogłosić wyrok skazujący – zostanie Pan, Panie 

śliczniutki, skrócony o głowę. Zawiesił głos i spojrzał na chłopaka. Ten milczał, ślepo 
wpatrzony w twarz Ojca-nie Ojca. 
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– Panie Profesorze! 
Zza chłopaka skradł się jeden z dwóch przebierańców – jak się okazało, również 

jego ojciec. 
– Tak jest, Panie Dyrektorze! – zasalutował, przebrany w zamszony garnitur rodem 

z lat osiemdziesiątych. 
– Proszę odczytać uzasadnienie. 
– Tak więc…– zająknął się retro-Ojciec. Yyy, tak, tak więc, w oparciu o artykuł 64, 

aragraf 14, został pan skazany przez grono sędziowskie składające się z… naszego 
grona – wskazał na siebie i na dyrektora – na karę psychostandardyzacji poprzez 
deindywidualizację. Wyrok wchodzi w życie w trybie natychmiastowym po odczy-
taniu wyroku. 

Ojciec-dyrektor, wyprostowany przy nim jak słup, zaczął entuzjastycznie klaskać. 
– Kacie! – krzyknął, odbierając kartkę nauczycielowi. 
– Skazany jest wasz. 
Chłopak poczuł chłód kajdanek na swoich nadgarstkach. Targnięty w górę, potknął 

się, spojrzał na kata. Ojciec w matowo czarnej marynarce z lat czterdziestych wniósł go 
na podest. Dołączyli do nich dwaj pozostali ojcowie. Ojciec-dyrektor uśmiechnął się 
i złapał chłopaka. Przeciągnął go na krawędź, złapał i spytał, czy ma do powiedzenia 
jakieś ostatnie słowa. 

Nie był w stanie nic odpowiedzieć. Czuł gulę w gardle. Zmroziło go, gdy zobaczył 
tłum zebrany wokół podniesienia. Każdy w tłumie był nim. Wszyscy uczniowie-sy-
nowie byli poprzebierani w stroje uczniowskie z różnych epok. Krzyczeli coś, buczeli. 

– Ale… – przemógł się wreszcie. Ale, jeśli można, to za co? 
Ojciec-dyrektor pokręcił tylko głową i zaśmiał się złowrogo.
To standardowa procedura – odrzekł. 

– Nie wiemy, za co. Nie wiemy, po co. Wiemy tylko, że szanujemy innowację, a ta 
innowacyjna metoda wyrównywania szans króluje u nas już od kilkunastu dekad – 
przekręcił się do tłumu i wykrzyczał hasło

– Puberté, égalité, fraternité. Wiwaty, oklaski. 
Chłopak padł na kolana pod gilotyną. Ojciec-kat podnosił już ostrze. Odbijały się na 

nim przebłyski wiosennego poranka. Dyrektor, widząc panikę chłopaka, przykucnął 
nad nim, zdjął mu zegarek i wepchnął go synowi do ust. 

Naprawdę nie ma czym się przejmować – zapewnił. To standardowa procedura, 
którą każdy z nas przechodził. Kiedy ja byłem Panem to się tym przejmowałem dokład-
nie tak samo. Kiedy Pan będzie już mną to wyjdzie na to, że miałem rację. Wszystko 
zostaje w rodzinie, i nie ma co się tym przejmować w szkole. 

Ale chłopak niemniej trząsł się i dławił, dusił i dławił, płakał i jęczał, i wtedy zobaczył, 
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zobaczył, że Ojciec-dyrektor, że Ojciec-nauczyciel przemienili się w syna. Kat, co 
zobaczyła jego głowa, również przemienił się w syna – bądź to też syn przemienił 
się w kata, we własnego ojca. Tłum ojców-synów wiwatował i celebrował. Dźwięki 
ich braterskiej orgii przecięły powietrze, wniosły się w niebo i zawładnęły miastem. 



naStępca
◆

Natalia Kowalewska

– Za każdym razem zadziwiasz mnie coraz bardziej babciu – powiedział młody 
chłopak, siadając na kanapie. 

– Czy kiedyś miałaś trudność z opanowaniem… tego? – spytał, wskazując palcem 
na latające w powietrzu przedmioty. 

Na środku pokoju lewitował fotel, w którym siedziałam. Obok mnie wisiał w powie-
trzu stoliczek z herbatą, która sama się nalewała. Filiżanka podskoczyła i znalazła się 
w mojej dłoni. Kilka kłębków włóczki goniło się po pokoju, zostawiając za sobą pajęczą 
sieć. Uśmiechnęłam się delikatnie na wspomnienie moich prób opanowania pierścienia.

– Oczywiście, że miałam problemy. Sztuka posługiwania się mocą pierścienia jest 
dość skomplikowana. Musisz zrozumieć, że życie w zgodzie z naturą jest ważne. Mu-
sisz odnaleźć w sobie odpowiedzialność za to, co ożywisz – powiedziałam z poważ-
ną miną. Widząc przestraszony wzrok wnuka, westchnęłam i poprosiłam fotel, aby 
znalazł się na ziemi.

– Wiem, że któregoś dnia będziesz wspaniałym Właścicielem. Chyba mogę Ci 
opowiedzieć, jak ja stawiałam pierwsze kroki. 

Przeniosłam się we wspomnieniach do tych pamiętnych wakacji, które wszystko 
zmieniły…

Wchodziłam powoli po drewnianych, skrzypiących schodach, oglądając czarno–
białe fotografie. Szeroko uśmiechnięta dziewczyna, stojąca obok zdenerwowanego 
chłopaka w muszce, wesoło spoglądała w obiektyw. Zapukałam do drzwi, a po usły-
szeniu cichego „proszę”, weszłam do pokoju. Siwy mężczyzna spojrzał na mnie przez 
okrągłe okulary i uśmiechnął się ciepło. Podbiegłam do niego i mocno przytuliłam.

– Widzę, że moja ukochana wnusia, tęskniła za dziadkiem – powiedział uradowany 
mężczyzna.
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– Nawet nie wiesz jak – westchnęłam i usiadłam na fotelu przed kominkiem. Dzia-
dek wstał i podszedł do wysokiego regału. Przejechał wzrokiem po tytułach książek 
i sięgnął po obszerny tom, obity w skórzany materiał. Po chwili odezwał się.

– Na długo zostajesz? – zapytał podchodząc do dębowego biurka.
– Na calutki miesiąc – powiedziałam z triumfem. – Błagałam mamę, abym nie 

musiała jechać z nią na wyjazd służbowy. Po kilku przekonujących argumentach, 
zgodziła się – uśmiechnęłam się przebiegle.

– Zawsze byłaś sprytna i uparta. Dokładnie jak twoja babcia – uśmiechnął się, wspo-
minając zmarłą żonę.

Babcia odeszła, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem. Nie pamiętałam jej za dobrze, 
ale byłam pewna, że byłybyśmy wspaniałymi przyjaciółkami. Czasami w moich snach 
przewijają się wspomnienia chwil, które spędziłyśmy razem. Była ciepła, pomocna, 
pomysłowa i kochana. Z dziadkiem byli bardzo szczęśliwi. Mieli dom na obrzeżach 
miasta i dwójkę dzieci. Zajmowali się mineralogią oraz gemmologią. Badali różne 
minerały i kamienie szlachetne, sprawdzali ich cechy i właściwości. Uwielbiałam, 
kiedy w prezencie urodzinowym dziadkowie ofiarowali mi co roku inny kamień, za-
wsze starannie opisany. Była to ich pasja. Podobno, za czasów młodości, jeździli po 
całym świecie i zbierali informacje ze wszystkich stron naszego globu. Teraz dziadek 
współpracuje z pobliskim sklepem jubilerskim i opisuje dokładnie minerały, które 
wykorzystywane są do produkcji biżuterii.

– Mam coś dla ciebie – odezwał się po chwili. – A raczej babcia miała – podał mi 
małą sakiewkę. Wyglądała jak te, w których co roku dostaję piękny kamień. Następnie 
podał mi książkę, którą przed chwilą wyciągnął z regału.

– Wszystkiego najlepszego – powiedział czułym tonem. –Wiem, że szesnaste urodzi-
ny masz dopiero za kilka dni, ale sądzę, że to dobra pora, aby dać ci prezent. Wręczył 
mi grubą książkę oraz sakiewkę. Byłam trochę zdezorientowana. Dziadek nigdy nie 
był tak tajemniczy.

– Dziękuję bardzo dziadku, ale… – przestałam mówić.
– Wiem, że masz pytania, ale proszę, przeczytaj książkę. Będzie nam łatwiej. 
– Łatwiej? W czym? – spytałam i schowałam sakiewkę do kieszeni.
– Zapewne pani Jackson czeka na nas z obiadem. Robert z Emmą oraz dziećmi 

pewnie już przyjechali – powiedział, wstając energicznie z krzesła. 
Wzięłam książkę i zwróciłam się do wyjścia. Zaraz za mną pojawił się dziadek. 

Zamknął drzwi od gabinetu na klucz, a mały przedmiot wrzucił do kieszonki na piersi, 
jak to miał w zwyczaju. Gabinet znajdował się na najwyższym piętrze, nad pokojami 
gościnnymi oraz małym salonem. Zeszliśmy na parter, gdzie znajdowała się jadalnia. 
Odłożyłam książkę na kredens i ruszyłam w stronę kuchni. 
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Z oddali słyszałam krzyk pani Jackson.
– No nie do pomyślenia, skandal! Po prostu skandal! Gdzie te małe urwisy scho-

wały srebrne sztućce? Pewnie zakopały! A mówiłam tym młodym, nieokrzesanym 
brudasom! Niczego cennego nie można dać im do ręki! – gosposia obróciła się wokół 
własnej osi, podpierając się pod boki. Pani Jackson została zatrudniona jako pomoc 
domowa, kiedy urodził się mój wuj Robert. Mieszkała z dziadkami od zawsze, była 
jak rodzina. Po stracie swojej serdecznej przyjaciółki, mojej babci, dbała, aby ten 
dom nigdy nie stracił swego blasku. Teraz mamrotała coś pod nosem, przeszukując 
szuflady. Oparłam się o framugę drzwi, czekając aż mnie zauważy. Kiedy to nastąpiło, 
krzyknęła głośno.

– Naprawdę nie macie co robić?! Tylko straszyć biedną, starą kobietę! – jej rysy 
twarzy złagodniały. – Moment… Ach! Kochana moja, już jesteś! – pulchna kobie-
ta zamknęła mnie w szczelnym uścisku. Do kuchni weszła rodzina wujka Roberta. 
Przywitałam się z ciocią Emmą i wujkiem oraz bliźniakami, Tomem i Johnem. Po 
kolacji każdy udał się do swojego pokoju. Otworzyłam swoją walizkę, bo wcześniej 
nie zdążyłam się rozpakować. Ustawiłam książki na małym regale, wyjęłam ubrania 
oraz ustawiłam malowane pudełko na szafce nocnej. Tam mieściło się piętnaście 
kamieni, które dostałam od dziadków. Były to kwarce, bursztyny, kilka kamieni bez 
fachowej nazwy, rubin i mały szmaragd. Były moimi skarbami. Wtedy przypomniało 
mi się, co mam w kieszeni. Spojrzałam na książkę, która leżała obok mnie. Sięgnęłam 
po sakiewkę. Otworzyłam ją delikatnie i wyjęłam z niej nie kamień, a pierścionek. 
Podeszłam do biurka, na którym stała lampka. Włączyłam ją i zaczęłam przyglądać 
się pierścieniowi. W sakiewce była też karteczka. Widniała na niej liczba dwadzieścia 
osiem, a obok był mały szkic, który wyglądał jak książka. Chwyciłam ją i otworzyłam 
na danej stronie. W tym momencie z książki wyleciał list. 

Witaj mój Diamenciku! 

Pewnie masz wiele pytań i wątpliwości. Ale proszę, zaufaj nam. Pamiętasz historię, 
którą opowiadałam Ci przed snem? Jeżeli nie, to Ci przypomnę. Opowiadałam o tym, 
jak wspaniałymi przedmiotami są kamienie i minerały. Tworzą się przez lata, przeżyły 
tyle ile żaden człowiek nie jest w stanie przeżyć. Niektóre plemiona z różnych zakątków 
świata wierzyły, że kamienie mają wielką moc. Dawały one ludziom poznawać rzeczy, 
których nikt nie mógł ujrzeć. W zamian oczekiwały od plemion tylko odpowiedzialności 
i rozwagi. Jednak ludzie nie docenili daru, jaki otrzymali. Na świecie nie zostało już 
wiele kamieni, które mogłyby mieć chociaż część tych niesamowitych mocy. 

Wielu uznaje to za bajkę, choć nie powinno. Wiem Diamenciku – brzmi to jak żart – 
ale nim nie jest. Od lat moja rodzina zajmowała się badaniem minerałów. Tak naprawdę 
od zarania dziejów. Teraz, kiedy mnie już nie ma, a Ty jesteś wystarczająco duża, aby 
poznać prawdę, ta wiedza nie zginie. Prosiłam Charlesa, aby wybrał odpowiedni moment 
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i przekazał Ci nasz skarb. Tak, mój Diamenciku. Jesteś właścicielką jednego z niewielu 
Kamieni Życia. Czym one są? Tego dowiesz się z książki, która jest jedną z kilkunastu 
sztuk. Brzmi to jak bajka. Bo dla nas nią była. Nie uda mi się wytłumaczyć Ci tego w tym 
liście. Lecz wszystko, czego będziesz potrzebowała, jest w tej książce i w tym domu. 
Możesz oczywiście pytać swego dziadka, lecz pamiętaj! To Ty jesteś teraz Właścicielką! 
Pamiętaj, pierścień należy teraz do Ciebie. Korzystaj mądrze i baw się dobrze! 

Powodzenia Diamenciku
Babcia.

Patrzyłam na zniszczoną kartkę z szeroko otwartą buzią. Co to miało znaczyć? Czy 
babcia oszalała? Spojrzałam na pierścień. Kamień był w nim duży, okrągły i przejrzysty. 
Miał fioletową barwę i wygląd jak ametyst. Otworzyłam książkę na pierwszej stronie. 
Widniał tam napis „Kamienie Życia”. 

Zaczęło się ściemniać. Odłożyłam pierścień do szkatułki i zaczęłam czytać. 
Obudziłam się rano z okropnym bólem pleców. Zasnęłam, siedząc i czytając książkę. 

Kiedy skończyłam, nie miałam siły wstać, więc zamknęłam po prostu oczy. Wiedziałam 
już wszystko. Historia, którą opowiadała mi w dzieciństwie babcia, była prawdziwa. 
Wszystko wskazywało na to, że ludzie mieli kiedyś pojęcie o tych zjawiskach, lecz te 
opowieści zostały wyparte. Legenda o rycerzu, który wzniecał płomień jednym gestem, 
opowiastka o czarownicy, która przyzywała wiatr, bajka o leśnym dziadku, który oży-
wiał las. Może byli oni właścicielami Kamieni Życia? Kamieni było osiem. Na początku, 
miały one rozmiar pięści dorosłego mężczyzny, jednak z upływem wieków, kruszyły 
się, gładziły, aż zostały sprowadzone do formy, której nikt nie podejrzewa. Kamień 
Ognia, Wody, Ziemi, Gwiazd, Wichrów, Duszy, Odnowy oraz Zguby. Każdy z tych 
kamieni odpowiada za jakąś część życia. Każdy Kamień ma też swoich Właścicieli. 
Setki lat temu, zostały nimi potężne rody, które przysięgały ich chronić. Przeglądałam 
tę książkę niczym podręcznik z szalenie ciekawego przedmiotu. 

Słońce dopiero wschodziło. Wyjęłam, ze szkatułki ametystowy pierścień. Z opisu 
i kolejności wynika, że jest to Kamień Duszy. Włożyłam go na palec. Nic się nie stało. 
Spojrzałam na pierścionek z rozczarowaniem.

– Zwykła bujda, wiedziałam – warknęłam sama do siebie. Chwyciłam książkę, 
z zamiarem odstawienia jej na półkę, kiedy poczułam, jak coś wyrywa mi ją z wielką 
siłą. Książka zaczęła miotać się po podłodze. Spanikowana, chwyciłam się krzesła 
i weszłam na nie. Za to mebel zaczął żyć własnym życiem. Złapałam się regału, a ten 
po chwili zaczął niebezpiecznie chwiać się i pląsać. Krzyknęłam z przerażenia. W tym 
momencie do pokoju wpadł dziadek. Przed nosem przeleciały mu moje kapcie, które 
urządziły sobie wyścig. Siedziałam skulona na środku pokoju, zasłaniając się, aby 
żadna zbuntowana książka mnie nie uderzyła.
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– Powiedz, aby przestały! – krzyknął dziadek.
– Co?! O czym ty mówisz?! – popatrzyłam na niego, z niedowierzaniem. – Pomóż 

mi! – rozejrzałam się po pokoju, szukając ratunku. Byłam bezsilna.
– Stać! Przestańcie! – krzyknęłam z całych sił. Przedmioty opadły z hukiem. Dzia-

dek podszedł do mnie i pomógł wstać. Widocznie powstrzymywał się od śmiechu, za 
to ja byłam przerażona. 

– Wygląda na to, że nie przeczytałaś instrukcji obsługi pierścienia –zaśmiał się 
dziadek.

– Przeczytałam całą książkę. Czyli jest tego więcej? – zapytałam z zaciekawieniem. 
Dziadek westchnął. Odpowiedział, że powie mi wszystko po śniadaniu. 

Po posiłku zaprosił mnie do siebie. Miałam zabrać książkę o Kamieniach Życia.
– Wyglądałaś dzisiaj jak babcia, kiedy poznawała moc Kamienia Duszy – parsk-

nął śmiechem. –Wszystko, czego dotkniesz, mając na dłoni pierścień, ożyje. Będzie 
miało własną duszę. Uprzedzając twoje pytania, nie, nie można ożywić istot, które 
były żywe. I… tak, można nauczyć się to kontrolować i nie ożywiać, kiedy się tego 
nie chce – powiedział już pełen powagi.

– Czyli mam praktykować? I będziesz mnie uczył? Ile czasu zajęło babci opanowa-
nie pierścienia? Czy ty też się nim posługujesz? – te i wiele innych pytań zadawałam 
dziadkowi aż do wieczora. Cierpliwie słuchał, a później udzielał wyczerpujących od-
powiedzi. I tak przez około tydzień. Czytałam wiele książek, dzienników i instrukcji 
dotyczących pierścienia. Nie używałam go od pamiętnego incydentu z atakującymi 
książkami. Dzisiaj miałam mieć swoje drugie podejście do tej niezwykłej biżuterii. 
Wyszliśmy do ogrodu za domem. Pani Jackson pojechała do miasta po zakupy, a wujek 
z rodziną do parku. Miałam ciszę i spokój. Razem z dziadkiem przenieśliśmy mały 
stolik oraz krzesła. Ustawiłam na stoliku przedmioty, które na krótki czas miały zyskać 
życie. Garnek pani Jackson, zegarek dziadka, mój pluszowy miś, którego dostałam od 
mamy oraz książka babci. Nałożyłam na palec ametystowy pierścień. Skupiłam się 
i delikatnie dotknęłam jego powierzchni. Stanęłam naprzeciw garnka i powiedziałam: 

– A teraz spokojnie przeturlasz się pod nogi dziadka, pozwolisz, aby nalał do ciebie 
wody i masz tu wrócić, nie rozlewając jej – powiedziałam śmiertelnie poważna. 

Garnek podskoczył wesoło, poturlał się do dziadka i czekał na wodę. Dziadek 
z uśmiechem nalał ciecz, dodał również jakim dobrym i kochanym garnuszkiem 
jest blaszany przedmiot. Garnek ostrożnie sunął po trawie – zważał na moje słowa. 
Ustawił się przed moimi nogami. Mogło się wydawać, że wypiął dumnie blaszany 
brzuszek, oczekując na pochwałę.

– Świetnie! Ale trochę rozlałeś – westchnęłam i postawiłam garnek na stoliku. 
Ten podskoczył i ochlapał mnie wodą. Położyłam na nim dłoń i wypowiedziałam 
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sformułowanie, które służyło za odebranie cząstki duszy. Garnek znowu stał nieru-
chomo. Dziadek wstał uradowany.

– Mam taką zdolną wnuczkę! Słuchajcie i podziwiajcie! Oto nowa Właścicielka! 
Nowa Strażniczka Pierścienia Duszy! – mówił pełen radości. Podszedł do mnie i mocno 
przytulił. Chyba ma rację. Jestem nową Strażniczką. Nie zawiodę.

– Nie bałaś się, babciu? – zapytał Adam, kiedy skończyłam opowieść.
– Oczywiście, że tak. Lęk przed nieznanym był większy niż chęć poznania tego 

pierścienia. Z czasem musiałam nauczyć się, że taka moc nie może być używana bez 
konsekwencji. Przedmioty tłukły się, niszczyły. Kiedyś ożywiłam igłę, ponieważ nie 
chciałam zaszywać łat w spodniach. Igła nie była miła, ukłuła mnie w stopę – zaśmia-
łam się na wspomnienie mojego gniewu wobec przedmiotu. 

– Musiałam się nauczyć żyć z odpowiedzialnością. Twój dziadek zaakceptował 
moje życie. Musiałbyś zobaczyć jego reakcje, kiedy zastał mnie kłócącą się z książką 
kucharską! 

– Dobrze, że mam ciebie. Pomożesz mi prawda? – zapytał chłopak.
– Oczywiście. Przecież nie mogę zostawić przyszłego, nowego Strażnika samego 

–uśmiechnęłam się przyjaźnie. 
Czas na kolejne pokolenie.



z życia pOLSKiegO żOłnierza
◆

Weronika Krasowska

Wstałam, jak co dzień rano o 6.00 i zaczęłam szykować się do pracy. Dzisiaj mia-
łam za zadanie odczytać pamiętnik z czasów II Wojny Światowej, znaleziony 

w piwnicy zburzonego domu we wsi pod Warszawą. Uszykowana wyszłam z domu, 
wsiadłam do auta i udałam się w drogę do laboratorium. Rękopis był już odpowiednio 
zabezpieczony, więc zostało mi tylko odkryć, kogo i jaką historię skrywa. Wzięłam 
teczkę z zabezpieczonym notesem od jednego z pracowników i udałam się w drogę 
powrotną do domu. Będąc już na miejscu, zdezynfekowałam biurko, na którym po-
łożyłam teczkę. Umyłam ręce, po czym wyjęłam notatnik. Zapaliłam lampkę przy 
fotelu i zabrałam się do czytania. 

Nazywam się Józef Snachowski. Urodziłem się pod koniec lipca 1914 roku. Nie mam 
zbyt dobrej pamięci, ale myślę, że uda mi się przypomnieć większość historii mego życia. 
W wieku 15 lat żołnierze Armii Czerwonej pojmali mnie i podali preparat, po którym 
zapomniałem, kim jestem. Zrobili to w celu eksperymentu, testu preparatu na człowieku. 
Tamtejsza władza była ciekawa, czy ta niezwykła substancja usunie człowiekowi pamięć. 
Mogliby używać jej na najważniejszych ludziach we wrogich im państwach, a ja byłem tak 
zwanym królikiem doświadczalnym. Torturowali mnie przez rok, po czym najzwyczajniej 
podali mi kartkę z adresem mojego domu. Nie mam pojęcia, czemu. Nie powinienem tego 
pamiętać, ale sny mi przypomniały. Może nie wszystko, lecz najważniejsze zdarzenia. 
Wracając udałem się w miejsce wskazanego adresu, gdy tam dotarłem zobaczyłem moją 
matkę i siostrę. One przypomniały mi, kim jestem i większość mojego życia. Od tamtej 
pory notuję wszystkie ważne rzeczy, aby nie zapomnieć, gdy znowu coś mi zrobią. Chcę 
pamiętać, że mam piękną ciemnowłosą, zawsze roześmianą siostrę Annę i matkę, która 
mnie kocha i wspiera, oraz, że moim najlepszym przyjacielem jest Karol z chatki tuż obok 
mojej. Przeżyłem I Wojnę Światową. Kiedy wybuchła miałem tylko cztery lata, więc niewiele 
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pamiętam. Chciałbym tu opisać moje życie od chwili, gdy w wieku 18 lat razem z Karolem 
zdecydowaliśmy przejść szkolenia, by w razie wojny walczyć za ojczyznę. 

Było piękne wiosenne południe. Od jakiegoś czasu planowaliśmy z Karolem przejść 
szkolenia i wstąpić do wojska. Razem podjęliśmy decyzję, że dzisiaj powiemy naszym 
rodzicom. Wszedłem do domu, gdzie ujrzałem mamę gotującą obiad i śpiewającą w kącie 
siostrę – Annę.

– Mamo muszę Ci o czymś powiedzieć – powiedziałem. 
– Słucham Cię – odrzekła.
– Razem z Karolem jedziemy do Warszawy na szkolenia do armii – oznajmiłem przez 

ściśnięte gardło.
Mamie od razu zmienił się wyraz twarzy. Odłożyła naczynia i mnie przytuliła. Poczu-

łem jak z jej oczu lecą łzy.
– Dobrze synu, tylko proszę, jeżeli przyjdzie Ci walczyć uważaj na siebie. – powiedziała.
– Dobrze mamo. – Odpowiedziałem.
Spojrzałem na siostrę. Miała przeszklone oczy. Rzuciła mi się w ramiona i zaczęła 

płakać.
– Dlaczego nam to robisz wiesz, że jak przyjdzie wojna to zginiesz – mówiła przez łzy. 
– Zginę by ratować ojczyznę – odrzekłem, a z moich oczu poleciały pierwsze krople łez.
Poszedłem do pokoju po płaszcz, a na moich policzkach cały czas czułem nowe łzy. Wy-

szedłem na dwór i zobaczyłem równie zapłakanego Karola. Uścisnęliśmy się i ruszyliśmy 
w kierunku domu ojca naszego kolegi, który zawiezie nas do Warszawy.

Szkolenia były naprawdę trudne. Uczyliśmy się strzelać z różnej broni, panować nad 
emocjami po stracie kogoś bliskiego, dowiadywaliśmy się jak się ukryć i wykonywaliśmy 
wiele innych ćwiczeń. Po dwóch latach szkoleń, czyli w roku 1934 wróciliśmy do domu. 
Żyliśmy w spokoju przez pięć lat, lecz pewnego wrześniowego popołudnia usłyszeliśmy 
z radia komunikat ogłaszający rozpoczęcie wojny. 

– A więc wojna – powiedział głos w urządzeniu. 
Mama zaczęła płakać. Wiedziała, że za kilka dni wyjadę do Warszawy by walczyć za 

ojczyznę. Spojrzałem w jej smutne niebieskie oczy i przytuliłem. Kilka dni później wyjecha-
liśmy. Wiedziałem, że są bardzo małe szanse na to, że zobaczymy jeszcze nasze rodziny. 
Walczyliśmy w małych oddziałach partyzanckich aż do 1942r. Wtedy dowiedzieliśmy się, 
że powstaje jednostka o nazwie „Armia Krajowa”. Nasz kolega, którego razem z Karolem 
poznaliśmy w jednym z oddziałów znał pierwszego dowódcę AK – Stefana Roweckiego. 
Razem z Karolem udaliśmy się do dowódcy. 

Nasz kolega – Stanisław zapewnił Roweckiemu, że przeszliśmy szkolenia, oraz mamy 
doświadczenie w boju. Tak dostaliśmy się do Armii Krajowej. Otrzymaliśmy biało-czer-
wone opaski na ramię. 
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Wojna była okropna. Tysiące przestraszonych ludzi na ulicach i my – żołnierze wiedzą-
cy, że w każdej chwili możemy zostać pojmani, rozstrzelani lub gorzej – torturowani by 
wyjawić tajemnice wojskowe. Kiedy tego wieczoru siedziałem w naszej kryjówce, zdałem 
sobie sprawę, że przez ostatnie 3 lata niczego nie zapisywałem. Nie wziąłem swoich no-
tatek, a wiedziałem, że mogą mnie porwać. Dwa lata później pierwszego sierpnia 1944 
roku szykowaliśmy się do akcji „Burza”, czyli Powstania warszawskiego. Chwilę przed 
godziną „W”, czyli 17.00 udałem się na swoje stanowisko. Wtedy poczułem, że ktoś łapie 
od tyłu mnie za twarz i prowadzi w jakąś uliczkę. Miałem broń, lecz ten ktoś wytrącił mi 
ją z ręki. W końcu zabrano mi ręce z twarzy zobaczyłem czterech mężczyzn, którzy po 
chwili zaczęli mnie bić i kopać. Ból był okropny. Upadłem na ziemię, a oni nie przestawali 
aż do chwili, gdy straciłem przytomność. Obudziłem się w białym pokoju, przywiązany 
do łóżka. Wszystko mnie bolało, najsilniejszy był ból głowy. Wydawało mi się, że byłem 
tu już kiedyś. Po chwili, w wejściu do pomieszczenia stanął jakiś człowiek i zaczął mówić 

– niezrozumiałe dla mnie zdania w języku rosyjskim – do osób na zewnątrz. Następnie do 
pomieszczenia wszedł generał, którego też już kiedyś widziałem. Już wiedziałem. Znowu 
mnie porwali. Przeszły mnie dreszcze na samą myśl o tym, co mnie zaraz spotka. Męż-
czyzna odpiął mnie od łóżka, chwycił za ramię i zaczął gdzieś prowadzić. Za nami szło 
dwóch uzbrojonych, rosyjskich żołnierzy. Nie byłem jeszcze do końca świadomy tego, co 
się dzieje, ale wiedziałem, że już niedługo czeka mnie gorszy ból i cierpienie. Zabrali mnie 
do ciemnego pomieszczenia i przypięli moje ręce do znajdujących się tam łańcuchów. Sły-
szałem z zewnątrz rozmowę dwóch mężczyzn, zapewne wojskowych. Po kilku minutach 
jeden wszedł do środka z dwojgiem chłopców. Usiadł przede mną na krześle i odezwał się 
po polsku, co mnie zdziwiło

– Józef Snachowski, tak? – Zapytał. 
– Tak – odrzekłem. 
– Byłeś już tu kiedyś, nie mam pojęcia jak zdołałeś przypomnieć sobie, kim jesteś i za-

pomnieć, jakie dostałeś od nas zadanie Snachowski. Miałeś zabić swoją rodzinę i również 
nie mam pojęcia, dlaczego tego nie zrobiłeś. Może mnie oświecisz? – Zapytał. 

– Dobry człowiek, nie ważne jak wyniszczony, nigdy nie skrzywdzi kogoś, kogo kocha – 
powiedziałem patrząc mężczyźnie w oczy, na co ten się zaśmiał i kontynuował:

– No dobrze już nie ważne. Stało się. Dzisiaj natomiast, powiesz nam wszystko, co 
wiesz, po dobroci lub z przymusu, a później otrzymasz preparat ulepszony i bardziej 
wyniszczający. Jesteśmy bardzo mściwi żołnierzyku. Robimy to przede wszystkim po to, 
byś był uważany za zdrajcę ojczyzny przez innych, a ty nawet nie będziesz wiedział, o co 
chodzi. Wyobraź sobie minę twoich przyjaciół, kiedy dowiedzą się, co zrobiłeś, co będą 
o tobie myśleć – mówił z uśmiechem na ustach. 

– Nic nie powiem! – Krzyknąłem, nie zważając na nic. 
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– Wyśpiewasz wszystko Snachowski – zaśmiał się wojskowy i skinął głową do jednego 
z chłopów, który już po chwili uderzył mnie w żebra pałką.

Nic im nie mówiłem, a za każdą minutę milczenia na mojej skórze pojawiało się coraz 
więcej ran. Zmęczony wisiałem na łańcuchach, bo nie mogłem już ustać na nogach. Krew 
spływała mi po twarzy, mieszając się z wodą, którą od czasu do czasu mnie polewali, bym 
był przytomny. Zostałem ponownie oblany, kiedy zobaczył, że już ledwie stoję na nogach. 
Usłyszałem głos mężczyzny:

– Ostatni raz pytam gdzie ich znajdę i co planujecie? – Zapytał. 
– Nic nie powiem – odrzekłem zmęczonym, zachrypniętym głosem. 
Ból był okropny, a w sali było słychać tylko moje krzyki. Byłem torturowany jeszcze kil-

kanaście minut, po czym odpięli moje ręce z łańcuchów, a ja upadłem na podłogę. Żołnierze 
podnieśli mnie gwałtownie i zaprowadzili do Sali, gdzie ponownie przywiązali mnie do 
łóżka. Wtedy podszedł do mnie lekarz i wstrzyknął dawkę preparatu. Nie miałem siły się 
opierać. Obudziłem się nie wiedząc, kim oraz gdzie jestem. Usłyszałem głos.

– Witaj żołnierzu, wstań – powiedział mężczyzna.
Posłusznie wstałem i czekałem na polecenia dotyczące tego, co dalej mam robić. Męż-

czyzna wręczył mi kartkę z adresem i powiedział: „Udaj się w to miejsce, tam znajdziesz 
schronienie”. Dostałem płaszcz, ciepłe ubrania i zapas żywności, po czym udałem się do 
wskazanego miejsca. Wędrowałem około czterech dni, po czym ujrzałem niewielki domek. 
Wszedłem do niego. Był całkiem pusty, ale zadbany. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że był to 
mój rodzinny dom, lecz rozpoznawałem to miejsce. Zdjąłem torbę i położyłem na krześle, bo 
moją uwagę zwrócił leżący na stole notes. Zacząłem czytać: „Mam na imię Józef Snachowski, 
urodziłem się na początku lipca 1921 r. Mam siostrę, na imię jej Anna oraz matkę. Piszę, by 
nie zapomnieć, w razie gdyby rosyjscy żołnierze wszczepili mi preparat wymazujący pamięć, 
tak jak dwa lata temu”. Do moich oczu zaczęły napływać łzy. Poczułem ból głowy. Znajdo-
wałem się w domu, ale moja rodzina nie żyła. Przypomniałem sobie, co się działo w mojej 
rosyjskiej niewoli. Pamiętam każde słowo, które do mnie wypowiedzieli. Wywnioskowałem, 
że to oni uśmiercili moją matkę i siostrę, ci ruscy tyrani. Zacząłem płakać tak głośno, że 
kot, który siedział w pobliżu – uciekł. Opadłem na podłogę, Nie chciałem żyć. Nie miałem 
nikogo. Karol pewnie poległ w boju. Ze zmęczenia zasnąłem na podłodze. Miałem wtedy 
nietypowy sen. Zobaczyłem w nim siostrę. Stała na łące, uśmiechnięta. Patrzyła na mnie 
zapłakanego i zmęczonego. Powiedziała: „Józefie, nie rób tego. Musisz żyć dla mnie, dla 
mamy, dla ojczyzny. Musisz walczyć, by inni mogli żyć, by śmierć moja i mamy nie była na 
darmo”. Podeszła do mnie i chwyciła za rękę, po czym się obudziłem. Z energią zacząłem 
szukać pustego notesu. Znalazłem taki w jednej z szafek. Schowałem się w piwnicy i za-
cząłem spisywać moje życie. Właśnie to, co może teraz ktoś z przyszłości czyta. Zapisałem 
wszystko, co pamiętam. Przed chwilą usłyszałem jak ktoś wchodzi do domu.
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Tę piękną historię życia mojego przyjaciela dokończę ja, Karol. Osobami wchodzącymi 
do domu byli niemieccy żołnierze. Zabili Józefa. Byłem schowany za murkiem. Rozstrze-
lali mojego przyjaciela na moich oczach, a ja byłem takim tchórzem, że nie wyszedłem 
z kryjówki, by go obronić. Widziałem, jak wyprowadzali go z domu. Minęły cztery dni. 
Wykopałem dół i go pochowałem. Postawiłem krzyż z gałęzi, a na nim opaskę AK. Ja zre-
zygnowałem z walki, wróciłem tutaj. Przeczytałem cały notatnik. Teraz siedzę w piwnicy 
i rozmyślam nad tym, co zobaczyłem – ciało przyjaciela leżące w kałuży krwi. Czytając 
zapis snu mojego przyjaciela, zdecydowałem, że wrócę do walki. Jest mi wstyd. Okazałem 
się tchórzem, kiedy on walczył do końca. Stwierdziłem, że muszę walczyć – dla niego i jego 
rodziny. Jestem patriotą. To mój obowiązek. Jeszcze dziś wyjadę do Warszawy. Ten notes 
zostawiam tu, gdzie go znalazłem. Może ktoś w przyszłości pozna historię życia polskiego 
partyzanta – Józefa Snachowskiego żołnierza, który poległ za ojczyznę. 

Była już późna godzina, kiedy skończyłam czytać. Byłam zszokowana. Dopiero 
teraz zdałam sobie sprawę, jak ludzie musieli cierpieć za wolną ojczyznę. 





przyJacieL z daLeKiegO mieJSca
◆

Ryszard Krzeszowski

Było to ciemne, deszczowe popołudnie. Krople deszczu zalewały ulice i chodniki 
oraz wszystko inne, co nie znajdowało się pod dachem. Strumienie wody niczym 

ciche węże wiły się asfaltem, pokazując wszystkie nierówności na drodze. „Przy-
najmniej nie muszę iść poboczem” – pomyślał Arek – niski, drobny piętnastolatek 
wracający właśnie do domu ze szkoły. Kaptur bluzy może i nie był nieprzemakalny, 
ale przed deszczem chronił dostatecznie, by nie zwracać na niego uwagi. Tylko to 
jednostajne bębnienie kropel o wszystko, co otaczało chłopca. Dźwięk jednostajny 
i uspokajający. Arek mógłby tak iść jeszcze przez kilka godzin. Nie przepadał za desz-
czem, ale ze wszystkich jego rodzajów, akurat ten mu odpowiadał.

I wtedy młodzieniec zobaczył swój dom. Jednorodzinny, postawiony pośrodku 
niczego, dom z dala od cywilizacji. Zwykły pod każdym względem budynek. Chło-
piec wszedł przez skrzypiące drzwi i zobaczył swoją mamę, która śpiąc na kanapie 
przytulała pustą butelkę po czerwonym winie. Arek ciężko westchnął i zabrał się za 
sprzątanie brudnych kieliszków ze stolika obok kanapy i pustych butelek porozwa-
lanych na podłodze. Słysząc uderzające o siebie szkło, mama chłopca się przebudziła, 
zamruczała coś niewyraźnie, chyba witając się z synem, po czym znowu zapadła w sen. 
Arek jeszcze raz ciężko westchnął, po czym postanowił odrobić lekcje. Ponieważ miał 
sprawdzian następnego dnia, uczył się do późna, a potem poszedł spać.

Z każdą sekundą bardziej irytujący budzik wyrwał Arka ze snu. Zegar wskazywał 
godzinę 6:30. „Wystarczająco czasu, żeby spokojnie zdążyć do szkoły” – pomyślał 
chłopiec. Ubrał się, zjadł szybkie śniadanie, spakował resztę książek i wyszedł z domu, 
zostawiając swoją mamę nadal śpiącą na kanapie. Dzień jak co dzień… 

Tego ranka już nie padało, ale kiedy chłopiec o 7:04 wychodził z domu, nawierzchnia 
dalej była mokra po wczorajszym deszczu. Droga do szkoły spokojnym tempem Arka 
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zajmowała około 40 minut, więc nie było pośpiechu. Idąc i wsłuchując się w rytm 
swoich kroków, młody uczeń zaczął rozmyślać i wspominać. Przypomniał sobie ojca 
i całe zło, które ten sprowadził do jego życia.

Z rozmyślań wyrwał Arka hałas ruchu ulicznego. Dotarł do miasta, co znaczyło, że 
zbliżał się do celu. Już niedaleko. Minął kilka budynków i nieduży sklepik, po czym 
jego oczom ukazał się średniej wielkości, dwupiętrowy szary budynek. Szkoła. Arek, 
mimo iż lubił się uczyć, nienawidził tego miejsca. Wszedł przez stare, drewniane drzwi, 
z których odchodziła farba koloru zgniłozielonego i jego oczom ukazał się szkolny 
hol. Dla Arka przestąpienie progu równało się wkroczeniu do przedsionka piekieł.

Pierwsze trzy godziny minęły spokojniej niż chłopiec przypuszczał. Wszystko 
zaczęło się dopiero po trzeciej lekcji, wtedy ich zobaczył. Niestety oni zobaczyli też 
jego. Arek szybko zmienił kierunek udając, że ich nie widzi, niestety tym razem się 
nie udało. Dogonili go na nieużywanej o tej prze klatce schodowej, bezsensowny 
dialog się zaczął:

– Witaj Arku. Nie wiesz, że specjalne unikanie innych jest niemiłe? – zaczął Da-
riusz, wysoki i umięśniony trzecioklasista, syn policjanta, który myślał, że wszystko 
mu wolno. – Myślisz, że to grzecznie być dla nas tak niemiłym i ranić nasze uczucia, 
Arku? – dodał.

– Nie – powiedział ostrożnie chłopiec, próbując jakoś wyjść z tej sytuacji. – Ja tylko 
chciałem…

– My nie lubimy, kiedy ktoś jest wobec nas niemiły, wiesz? – przerwał mu Tomasz, 
prawie dwumetrowy chudzielec, kolega z klasy Dariusza.

– A już szczególnie nie lubimy, kiedy taki ktoś robi to bardzo często – dodał z nie-
bezpieczną nutą w głosie Adrian, niski i chudy kolega z klasy równoległej. Nikt z nim 
nie zadzierał, ponieważ wszyscy wiedzieli, że ćwiczy karate i nigdy nie waha się użyć 
swoich umiejętności do znęcania się nad słabszymi. Trzecioklasiści z każdym słowem 
zbliżali się coraz bardziej do Arka, tym samym otaczając go.

– Za złe zachowanie należy się kara. Wiesz co teraz zrobimy? – odezwał się znowu 
Dariusz. Jednak, gdy tylko skończył zdanie, zabrzmiał dzwonek na lekcje. Arek ode-
tchnął z ulgą i niewinnym głosem powiedział:

– Pójdziecie na lekcje?
– Masz szczęście. Tym razem. – odparł Adrian, po czym wszyscy trzej odeszli.
Po lekcji Arek, w ramach długiej przerwy, wyszedł na dwór. Oparł się o stary kasz-

tan i rozkoszował się pięknem natury, jednak nie minęły trzy minuty, kiedy chłopiec 
zauważył, że tamci idą w jego stronę. Tym razem nie było sensu od niech uciekać, Arek 
był praktycznie na otwartej przestrzeni, nie miał gdzie się ukryć, więc po prostu na 
nich poczekał i zaczął obmyślać plan działania. 
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– Widzę, że się czegoś nauczyłeś – powiedział Tomasz, gdy zbliżyli się na tyle, by 
nie musiał krzyczeć.

– Panowie, ja nie chciałbym być nieuprzejmy, ale mamy ładną pogodę dzisiaj 
i chciałbym się rozkoszować pięknem natury, więc prosiłbym, abyście mi tego nie 
utrudniali – powiedział Arek, po czym położył się na już wysuszonej słońcem trawie, 
a po krótkiej przerwie dodał: 

– Znaczy, możecie tu być, nie będziecie mi przeszkadzać, o ile zachowacie ciszę. 
Zapadła cisza, a chłopiec żałował, że ma zamknięte oczy, jednak wiedział, że i tak 

bardzo dużo zaryzykował i gdyby teraz je otworzył, wyszłoby na jaw, że drwi sobie 
z trzecioklasistów, a to nie skończyłoby się dobrze. Pierwszy ciszę przerwał Dariusz:

– Tobie dzieciaku się chyba pomyliło, jakie kto ma role. To my tu mówimy, co kto 
może, jasne?! – prawie krzycząc ostatnie słowa, Dariusz złapał Arka za bluzę i pod-
niósł z ziemi. Cały czas trzymając przestraszonego chłopca nad ziemią, powiedział 
do swoich kolegów:

– To co? Chyba zasłużył sobie na nauczkę, nie?
– Tak – zgodzili się, lecz gdy mieli przystępować do działań usłyszeli:
– Co tu się dzieje? – pan Trzekowski, najsurowszy nauczyciel w szkole, najwidocz-

niej postanowił interweniować. Był on znany z tego, że zdecydowanie przesadzał 
z karaniem i faworyzował kilku uczniów.

– Nic złego proszę pana – natychmiast odpowiedział Dariusz, puszczając Arka. – 
My tylko…

– Chcieliśmy się dowiedzieć, dlaczego Arek rzucał w nas kasztanami – dokończył 
za kolegę Tomasz, jeden z faworytów pana Trzekowskiego. 

– Mhm… – mruknął nauczyciel i zapytał: 
– Więc dlaczego prowokujesz tych uczniów rzucając w nich kasztanami?
– Ale ja nic takiego nie zrobiłem, oni kłamią – chciał usprawiedliwić się Arek.
– Mam nadzieję, że to był ostatni raz – powiedział Pan Trzekowski, jakby wcale 

nie usłyszał wyjaśnień Arka, po czym zwrócił się do trzecioklasistów. – A was trzech 
szuka pani Dyrektor. Chodźcie ze mną.

Odchodząc, Dariusz rzucił Arkowi spojrzenie, w którym widać było obietnicę ze-
msty. Chłopiec nie widział swoich prześladowców aż do opuszczenia szkoły, kiedy to 
na granicy miasta złapali go, pobili i skopali, śmiejąc się z niego. Kiedy im się w końcu 
znudziło, Adrian schylił się do leżącego na ziemi Arka i cicho powiedział:

– Następnym razem będziesz pamiętał, żeby traktować nas z należytym szacunkiem.
Potem odeszli, ale Arek potrzebował jeszcze pół godziny, żeby wstać. Bolało go 

wszystko, prawie nie widział na prawe oko, z nosa leciała mu krew i ledwo mógł chodzić. 
Droga do domu zajęła mu dwa razy dłużej niż normalnie, a kiedy wreszcie dotarł, zastał 



158

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

mamę siedzącą przy stole w kuchni i czytającą gazetę. Gdy Basia zobaczyła, jak wygląda 
jej syn, natychmiast wyciągnęła wnioski. Arek najpierw został pobity przez szkolnych 
gnębicieli, a potem dostał lanie od mamy za „branie udziału w bójkach”. Arek wszedł 
do swojego pokoju i zaczął płakać. Następnego ranka mama przypilnowała, żeby jej 
syn wyszedł do szkoły o odpowiedniej godzinie i niczego nie zapomniał. Chłopiec 
nie miał siły, żeby się przeciwstawiać więc bez słowa opuścił dom i szedł w milczeniu.

Mniej więcej w połowie drogi zobaczył, że coś się błyszczy na poboczu. Ponieważ 
nigdy nie widział tutaj metalowych śmieci ani rozbitego szkła, poszedł zobaczyć, co 
to jest. Okazało się, że to miedziany pierścień, bez żadnych ozdób, tylko z jakimś 
dziwnym napisem na obwódce. Arek podniósł go, oczyścił, dokładnie mu się przyj-
rzał, po czym pełen ciekawości włożył go na palec. I wtedy się zaczęło. Chłopiec naj-
pierw poczuł zawroty głowy, zrobiło mu się niedobrze i przeszył go ból, jakby ktoś go 
wpierw bardzo rozciągnął we wszystkich kierunkach, a potem zgniótł do rozmiarów 
piłeczki tenisowej. Uczucia zniknęły tak szybko, jak się pojawiły. Arek zorientował 
się, że leży na podłodze z zamkniętymi oczami, więc najpierw się rozejrzał i to, co 
zobaczył, całkowicie go zdezorientowało. Znajdował się w pomieszczeniu zrobionym 
z białego marmuru, a ze strzelistego sufitu zwisały piękne żyrandole. Wszędzie było 
dużo zdobień, głównie złote dodatki, a ze ścian zwisały portrety różnych istot, w tym 
ludzi, i gobeliny o różnej tematyce. Chłopiec wstał z czarnobiałej podłogi ułożonej 
na kształt szachownicy i dokładniej się rozejrzał. Gdy tylko się odwrócił, zauważył, 
że za nim stoi starszy pan, z długą siwą brodą. Miał na sobie białą szatę i wyglądał 
trochę niczym jakiś czarodziej światła. Nic nie mówił, a jego twarz nie zdradzała 
żadnych emocji. Po prostu stał i patrzył. Arek zaskoczony na jego widok podskoczył, 
ale widząc, że ten nie reaguje, zapytał:

– Kim pan jest?
– To zależy, o co pytasz – odparł starzec
– Jak się pan nazywa? I co pan tu robi?
– W twoim języku nie ma słowa, które opisywałoby moje powołanie. Możesz mi 

mówić Mędrzec. A zajmuję się udzielaniem rad podróżnikom, takim jak ty.
– Gdzie ja jestem?
– To miejsce nazywa się Wyspą Mądrości, ponieważ możesz tutaj pozyskać mądrość. 

Na własną rękę, ucząc się lub możesz spytać mnie, albo któregoś z moich pobratymców, 
jeżeli dręczy cię niepewność. To miejsce po prostu sprzyja zdobywaniu mądrości 
i dzieleniu się nią.

– Ale dlaczego wyspa?
– Ponieważ pałac, w którym się znajdujemy, został wzniesiony na swego rodzaju 

wyspie. 



159

Trenujemy wyobraźnię

Arek potrzebował chwili na przetrawienie uzyskanych przed chwilą informacji. Był 
na jakiejś wyspie, nie wiadomo gdzie. Do tego znalazł się na niej, ponieważ włożył pier-
ścień, który najwidoczniej go teleportował. Jakby tego było mało, rozmawiał z jakimś 
kimś, kto nie ma imienia. Arkowi przyszło do głowy tylko jedno sensowne pytanie:

– Powiedział pan, że mogę pozyskać wiedzę od pana albo pana pobratymców. Jest 
tu więcej ludzi takich jak pan?

– Nie – odpowiedział Mędrzec.
– To dlaczego pan tak powiedział?
– Jest tu więcej takich jak ja. Jest nas dokładnie dwudziestu siedmiu. Ale żaden 

z nas nie jest człowiekiem.
– Więc kim jesteście? – nie dowierzał chłopiec.
– Mieszkańcami tej wyspy.
– No, ale jeśli nie jesteście ludźmi, to kim? I czemu wygląda pan jak człowiek?
– Jesteśmy swego rodzaju zmiennokształtnymi. Ludzie, którzy tu przychodzą, nazy-

wają nas Megyfarami. A przyjmujemy taki kształt, który byłby dla naszego rozmówcy 
uosobieniem mądrości. Nie wyglądamy tak, jak chcemy, tylko jak akurat musimy, to 
jest poza naszą kontrolą. 

– Nie zrobicie mi krzywdy? – zapytał Arek już niepewny niczego.
– Nie.
Znowu zapadła cisza. Chłopiec myślał, co ma teraz zrobić. To było za dużo jak na 

jeden raz.
– Jak często przychodzą tu inni ludzie?
– Często to pojęcie względne.
“Najwidoczniej trzeba zadawać bardzo konkretne pytania, bo inaczej można wiecz-

nie tak gadać bez sensu” – pomyślał Arek, po czym przemyślał, co teraz powie i zapytał:
– Może mi pan powiedzieć, ile czasu minęło od ostatniej wizyty człowieka?
– Jakiej mam użyć jednostki?
– Dni, godzin, miesięcy, lat. Zależy…
– Jak długo trwają jeden rok, jeden miesiąc, jedna godzina i jeden dzień?
– Rok to 365 dni, miesiąc – 30 dni, dzień – 24 godziny, a godzina – 60 minut, czyli 

3600 sekund.
– A jak długo trwa jedna sekunda?
To pytanie całkowicie zbiło Arka z tropu. Jedna sekunda to jedna sekunda, chłopiec 

nie potrafił inaczej tego określić, więc doszedł do wniosku, że nigdy się nie dowie, 
kiedy był tutaj inny człowiek i postanowił zmienić temat.

– Wie pan, jak można pokonać znęcanie się jednych nad drugimi w szkołach?
– Biorąc pod uwagę, że ludzie są ze swojej natury skłonni do szeroko pojętej agresji 
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i znaczna część z nich w ten sposób odreagowuje negatywne emocje lub poprawia swój 
wizerunek społeczny, zarówno w oczach innych jak i ich własnych, to jest to niemożliwe.

– A ma pan może jakieś rady dla tych, którzy są gnębieni?
– Tak: „Nie przejmuj się – to, co myślą inni nie znaczy nic, ponieważ nieważne co 

ludzie w tobie widzą, ważne jest to, kim naprawdę jesteś” oraz „Pamiętaj, że gnębiciele 
są tak naprawdę najsłabsi, tylko dobrze to ukrywają”.

– Łatwo powiedzieć, dużo trudniej zastosować – skomentował sarkastycznie Arek.
– Łatwo i trudno to pojęcia względne – odparł Mędrzec.
– Jaki jest sens życia? – zapytał beznadziejnie chłopiec, coraz bardziej się denerwując.
– To zależy.
– Od?
– Od punktu widzenia.
– A jakie są?
– Biologiczny, filozoficzny i społeczny.
– Więc jaki jest sens życia z punktu widzenia społecznego?
– To zależy.
– Od czego tym razem? – zapytał coraz bardziej sfrustrowany Arek.
– Od tego co, wy ludzie, nazywacie epoką.
– No to na przykład dla romantyzmu.
– To zależy.
– Od czego znowu?! – krzyknął zdenerwowany chłopiec. – To jest niby Wyspa 

Mądrości, a jak na razie nie dowiedziałem niczego! Możesz mi podać chociaż jedną 
rzetelną odpowiedź?!

– Zadaj właściwe pytanie. – odparł Starzec.
Arek już miał wybuchnąć i powiedzieć, co myśli o tym wszystkim, lecz nagle wtrącił 

się niespodziewany głos:
– O ludzie! Młody, nie męcz już tego Megyfara. Może tego nie widać, ale ta rozmowa 

jest bardziej frustrująca dla niego niż dla ciebie.
Głos był zdecydowanie męski. Ani wysoki, ani niski. Wydobywał się z gardła 

średniego wzrostu bruneta ubranego w jeansy i białą koszulkę w niebieską kratę. 
Nieznajomy miał przypasany sztylet, poza tym miał plecak i wyglądał przyjaźnie. 
Arek był na tyle zaskoczony jego nieoficjalnym stylem bycia, że zapomniał o gniewie 
i zapytał przybysza:

– Jesteś jednym z nich?
Mężczyzna zaśmiał się krótko, ale szczerze i powiedział:

– Nie, ja jestem raczej taki jak ty. Nazywam się porucznik Michaił Esposito, dowódca 
74 grupy uderzeniowo-asekuracyjnej wojsk piechoty powierzchniowej Bazy. 
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– Jesteś żołnierzem? – niedowierzał Arek.
– Raczej wojownikiem, ale tak, lecz tylko w godzinach pracy. Poza tym chętnie 

spędzam czas z przyjaciółmi, lubię pływać i ziemskie studia na nic kompletnie mi się 
nie przydały – zażartował Michaił, po czym dodał – ale możesz mi mówić Michał.

– Jesteś człowiekiem?
– Takim jak ty.
– Jak się tu znalazłeś?
– Pracuję z różnymi ludźmi, nauczyłem się przenosić między wymiarami i teraz 

ćwiczę. Wyspa Mądrości jest jednym z najspokojniejszych miejsc. A ty?
– Znalazłem stary pierścień, włożyłem go i wylądowałem tutaj.
– Mogę go zobaczyć? – zapytał nagle poważny Michał.
Arek podał mu rękę, a wojownik lekko dotknął metalu, po czym zabrał rękę jak 

oparzony.
– A więc to jednak on. Niemożliwe. A jednak – mówił do siebie.
– Możesz mi wyjaśnić, co się przed chwilą stało? – zapytał chłopiec.
– Myślę, że robienie z tego tajemnicy nie ma sensu – odparł Michał. – Widzisz, 

przedmiot, który obecnie znajduje się na twoim palcu, to owiany legendą Pierścień 
Pomocy. Pojawia się tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę go potrzebuje i wysyła w różnie 
miejsca. Ciebie zabrał tutaj. Najwidoczniej albo ja miałem cię spotkać, albo miałeś się 
czegoś dowiedzieć od Megyfarów. Ostatnie zanotowane spotkanie z nim odbyło się 
ponad czterysta lat temu, stąd moje zdziwienie. Tak czy siak, jesteś tutaj i nie potrafię 
ci wyjaśnić, dlaczego.

– Więc mam na palcu legendarny pierścień przenoszący ludzi do innych wymiarów? 
– zapytał kompletnie zdezorientowany Arek.

– Tak. A swoją drogą, skoro wysłał cię tutaj Pierścień, to znaczy, że masz problem, 
a biorąc pod uwagę jak potoczyła się twoja rozmowa z Megyfarem wnioskuję, iż nie 
okazał się zbyt pomocny. Chciałem tylko powiedzieć, że pomogę ci, ile mogę, jeżeli 
tylko mi pozwolisz. 

– Mój problem jest złożony i trudny. Nie wiem, czy dasz radę. Poza tym nie przy-
wykłem do mówienia o tym – odparł chłopiec tonem winowajcy.

Michał podrapał się po głowie, widać było, że się waha. Po chwili powiedział jakby 
do siebie:

– Nie powinienem tego robić – po czym już na głos dodał: 
– Nie musisz niczego mówić. Możesz pokazać mi swoje myśli i wspomnienia. Wy-

starczy, że podasz mi rękę i pomyślisz o tym, co chciałbyś mi pokazać.
– Ale wtedy mógłby pan użyć tych wspomnień przeciwko mnie – odparł Arek udając, 

że wierzy, że coś takiego jest możliwe.
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– Przysięgam, że jeżeli użyję tej wiedzy, to tylko by nieść pomoc innym w potrzebie 
i prędzej zginę niż wykorzystam twoje myśli do czynienia szkody tobie lub komukol-
wiek innemu – powiedział wojownik oficjalnym tonem.

Chłopiec uspokojony przysięgą i ciekawy, co się stanie, podał Michałowi rękę, 
a kiedy ich dłonie się zetknęły, poczuł lekkie mrowienie. Wtedy zaczął wspominać. 
Przypomniał sobie dzień, kiedy mama dowiedziała się, że jej mąż ją zdradza. Arek do-
brze pamiętał jej rozpacz i wściekłość. Przypomniał sobie dzień, w którym jego ojciec 
na zawsze zniknął z jego życia, żegnając się z synem słowami: „I widzisz co narobiłeś 
gówniarzu? Gdyby nie ty, dzisiaj nic by się nie stało!”. Wspomniał alkoholizm mamy, 
po tragicznej śmierci jej rodziców. Oczami pamięci zobaczył wszystkie przykrości, 
których doświadczył z rąk swoich gnębicieli. Chłopiec zaczął płakać. Michał zabrał 
rękę, przyklęknął na jedno kolano i zaczął uspokajać Arka, a kiedy ten już prawie nie 
płakał, Michał postanowił pocieszyć chłopca:

– Widziałem wszystko, o czym pomyślałeś. Koszmarne wspomnienia, a jednak ty 
znosisz to tak dzielnie. Jesteś silniejszy niż to widać na pierwszy rzut oka. I jedyne 
czym powinieneś się przejmować, to stan twojej mamy. Twój ojciec to zły człowiek 
i specjalnie chciał złamać twojej mamie serce. Chciał, żebyś czuł się winny temu 
wszystkiemu. To on stworzył ten niecny plan, aby mógł się rozkoszować bólem, który 
zadał. Nie pozwól, by mu się to udało i po prostu o tym nie myśl. Nie warto. Ty niczemu 
nie jesteś winny. Na twoich dziadków chyba po prostu przyszedł czas. Odeszli szybko 
i razem. Dla mnie to byłby najlepszy rodzaj śmierci. A co do tamtych trzech ze szkoły, 
to niestety niewiele mogę poradzić. To nieuleczalny rodzaj głupoty, ale oni opuszczają 
tę szkołę za dwa miesiące. Wystarczy, że przeczekasz, a potem możesz zaczynać od 
nowa. To chyba jedyne słuszne rozwiązanie. Ewentualnie możesz porozmawiać ze 
szkolnym pedagogiem, ale tutaj nie gwarantuję dobrych skutków. Po prostu się nie 
martw. Wiesz, co by powiedział mój przyjaciel? „Sensem życia jest żyć, a nie tylko 
istnieć”. Więc żyj i nie daj sobie odebrać szczęścia, bo ty jeden jesteś wart więcej niż 
tamtych trzech i twój ojciec razem wzięci.

Arek słysząc to, rozchmurzył się i spojrzał na swoją przeszłość pod nowym kątem. 
Znowu chciał czerpać z życia pełnymi garściami. Ponownie zaczął płakać, ale tym 
razem z radości. Jedyne co zdołał powiedzieć Michałowi to:

– Dziękuję, nie wiem jak mam ci się odwdzięczyć.
– Nie ma za co. Ja też dziękuję, dzięki tobie wiem, że moje studia psychologiczne 

to nie była strata czasu i pieniędzy. No, ale na mnie już czas, muszę wracać do Bazy. 
– A tak w ogóle, co to jest ta Baza?
– Dla ciebie byłaby takim jakby miastem czarodziejów, ale to raczej podziemne, 

państwo ponad i poza polityką Powierzchni. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Weź 
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to – Michał zdjął srebrno-biały łańcuszek z sześciokątem koloru łańcuszka i podał go 
Arkowi. – Ten naszyjnik to mój talizman szczęścia, ale ja już odnalazłem szczęście, 
tobie bardziej się przyda. I nich ci przypomina, że nigdy nie jesteś sam.

Ledwo Michał skończył mówić, kiedy pstryknął palcami i zniknął. Chłopiec zamru-
gał, ale wojownika i tak nie było. Arek odwrócił się do stojącego cały czas Megyfara 
i zapytał:

– Jak mogę wrócić do domu?
– Jeżeli przybyłeś tutaj wkładając pierścień, to zdjęcie go powinno przenieść cię 

z powrotem.
Arek nie potrzebował niczego więcej, po prostu zdjął pierścień, a nieprzyjemności 

teleportacji znowu się pojawiły. Gdy otworzył oczy, leżał na drodze dokładnie tam, 
gdzie włożył pierścień. Spojrzał jeszcze raz na naszyjnik od Michała i się uśmiechnął. 
Potem spojrzał na pierścień. Miedziana obręcz stawała się coraz bardziej przejrzysta, 
aż w końcu Pierścień Pomocy całkiem zniknął. Arek wstał z ziemi, otrzepał się, włożył 
łańcuszek od Michała i ruszył do szkoły, by raz na zawsze skończyć z dawaniem się 
popychać i ułożyć swoje życie w nowy, lepszy sposób.





zagubiOne życie
◆

Emilia Kucharska

Ocierając czoło ze zmęczenia, wparowałam czym prędzej do mieszkania. Na 
zewnątrz było gorąco, ale zaduch panował również w domu. Atmosfera była 

trudna do zniesienia. Podłączyłam wszystkie wiatraki do kontaktów i pozwoliłam 
sobie na chwilę odpoczynku. Wzięłam szybki prysznic i połączyłam się na lekcję 
angielskiego online. Po wyczerpującym dniu w pracy, zajęcie to sprawiło mi wielką 
radość i odskocznię od rzeczywistości. Mogłam w pełni się zrelaksować i szkolić swój 
język. Czas nauki minął mi niezwykle ekspresowo, a gdy spojrzałam na zegar, w tym 
samym momencie usłyszałam dzwonek do drzwi. Cóż za kompatybilność! Podrepta-
łam pośpiesznie w stronę wejścia i wpuściłam oczekującą dziewczynę. Świadomość, że 
moje słowa i rady mogą komuś pomóc, bardzo mnie zachęcała do dalszego udzielania 
korepetycji. Wymagało to ode mnie determinacji i pewnego wysiłku, i nieraz słyszałam, 
że powinnam odpocząć. Czułam jednak niemałą satysfakcję z postępów w nauce moich 
kolegów, więc nie zależało mi już na własnych dodatkowych korzyściach. W moim 
życiu nie było żadnego zmiłuj się. Już jako małolata zapisałam się na różne kursy, aby 
zacząć zarabiać na siebie. Moi rodzice chcieli, abym wyrosła na samowystarczalną 
i zaradną córkę. Cel mieli dobry, ale okres dorastania nie był dla mnie prosty. Po szkole 
od razu zmierzałam do pracy, a weekendy wcale nie były dla mnie wytchnieniem. 
Gdy bywałam w domu, co było rzadkim zjawiskiem, nie otrzymywałam nawet słowa 
uznania, czy pociechy. Nie interesowali się moim życiem, a ja zastanawiałam się, czy 
w ogóle darzą mnie jakimiś ciepłymi uczuciami. Czasami nawet dumałam nad tym, 
czy na pewno łączą nas więzy krwi. Nie widziałam żadnego podobieństwa między 
mną a moimi rodzicami. Oni swoją urodą i barwą skóry przypominali typowych 
Latynosów. Ja jednak wyróżniałam się w rodzinie swoją bladą porcelanową cerą. 
Wszyscy moi krewni wmawiali mi, że mam anemię, jednak po zrobionych badaniach, 
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upewniłam ich, że tak nie było. Mieszkaliśmy w Portugalii, toteż moje, niepospolite 
w tych rejonach, niebieskie oczy wprawiały w zdumienie niejednego człowieka. Nigdy 
jednak nie odważyłam się zapytać moich rodziców o to, jak wyglądały moje pierwsze 
lata życia. Około dwa lata temu rodzice zdecydowali, że przyszedł czas na całkowite 
usamodzielnienie się. Od tamtego czasu mieszkałam sama i czułam się z tym kom-
fortowo, a mój, już wtedy lichy, kontakt z rodzicami wcale nie stracił na sile. Od czasu 
mieszkania w domu nic się nie zmieniło, a ja mogłam się cieszyć stoickim spokojem.

Mrok powoli spowijał ziemię, więc postanowiłam wyjść na balkon. Zawsze, gdy 
widziałam gwiazdy jaśniejące na całym obszarze nieba, zdawałam sobie sprawę z tego, 
jaka jestem mała i nikła. Gwiazdy patrzyły na mnie swoimi oczyma, a ja pragnęłam 
znaleźć wśród nich i patrzeć na ziemię z wyższej perspektywy. Gdy nadchodziła noc, 
oddawałam się własnym marzeniom. Często wychodziłam na świeże powietrze, żeby 
poczuć delikatne muśnięcia wiatru na policzkach. Zapominałam wtedy o zmartwie-
niach i trudnościach, które na mnie czekają. Czas ten wydawał się błogi i beztroski, 
dlatego tak się nim upajałam. Tym razem jednak coś przykuło moją uwagę. Pod moim 
blokiem od kilku minut stała kobieta i wyglądała, jakby kogoś oczekiwała. Chwilę 
potem zaczęła wystukiwać numery na domofonie i, z tego co dostrzegłam, nie były to 
jednorazowe kliknięcia. Dzwoniła do różnych kwater, tak jakby chciała rozdać ulotki. 
Było to dość zastanawiające, gdyż godzina, którą wskazywał mi zegar, była zdecydo-
wanie nierozsądna na wydzwanianie do mieszkań. Po krótkiej chwili usłyszałam, że 
i do mnie ktoś się dobija, i to nie byle kto, ale owa kobieta. Z lekkim dreszczem na 
ciele ruszyłam w stronę domofonu i powoli podniosłam słuchawkę. 

– Dobry wieczór, czy mam przyjemność rozmawiać z panną d’Auclair? – usłyszałam. 
– Przepraszam, ale chyba zaszła pomyłka. Nikt taki tutaj nie mieszka. 
– Tak? – zapytała z wyraźnym zaskoczeniem w głosie 
– Sądziłam, że trafiłam w odpowiedni adres. Zdziwiłam się nieco odpowiedzią tej 

kobiety, gdyż przypuszczałam, że w jej zamiarze było zadzwonić do niejednej osoby. 
– Przykro mi, ale tutaj raczej nikogo nie ma o takim nazwisku. A może potrzebuje 

pani w czymś pomocy? Bo pora jest raczej niestosowna na odwiedziny – przez moje 
usta przemknął delikatny uśmiech. 

– Och, ja bardzo panią przepraszam, nie zauważyłam, że to już ta godzina. Szukam 
ważnej dla mnie osoby i mam nieodzowne wrażenie, że jest nią pani. Odpowiedziałam 
milczeniem, bowiem sytuacja ta wydała mi się niepokojąca i dość intrygująca. 

– Przepraszam za najście i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać. Dobrej 
nocy życzę. W słuchawce słyszałam już tylko ciszę i postanowiłam wrócić na balkon. 
Kobieta ta spokojnie oddalała się od miejsca, przy którym przed chwilą ze mną roz-
mawiała. Analizowałam sytuację i doszłam do oczywistego wniosku, że musiała być 
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to pomyłka. Rozmówczyni nawet nie wytłumaczyła celu najścia, więc stwierdziłam, 
że nie mam powodów do spekulacji. W nocy jednak słowa, które usłyszałam 

– „Szukam ważnej dla mnie osoby. I mam nieodzowne wrażenie, że jest nią pani” – 
wyryły mi się głęboko w pamięci i nie mogłam już sobie pozwolić na sen. Dlaczego 
ta kobieta wypowiedziała takie słowa? Co sprawiło, że doszła do takiego wniosku? 

* * * 

Nazajutrz wczesnym porankiem wyruszyłam w kierunku szkoły, a dzień spędzony 
w niej minął bez zwłoki. Gdy już dotarłam z powrotem do domu, zagościło u mnie 
parę osób, aby wspólnie skoncentrować się na nauce. Egzaminy miały odbyć się rap-
tem za kilka dni, więc nie było czasu na balety. Kilka prężnych godzin później, każ-
dy poszedł w swoją stronę, a ja oczekiwałam na przybycie mojej koleżanki, z którą 
miałam powtórzyć kolejne ważne tematy. Z niewiadomych przyczyn nie pojawiła 
się, a ja nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Zbyt rzadko miałam moment, aby zrobić 
coś dla siebie. Zawsze chciałam mieć zamiłowanie do czegoś, co by mnie szczerze 
ekscytowało i sprawiało prawdziwą radość. Miałam wrażenie, że nigdy czegoś takiego 
nie odkryłam, ale zawsze czułam, że wewnątrz mnie tkwi taka osoba, która rozwija 
swoje pasje i cieszy się pełnią życia. Wierzyłam, że przyjdzie taki czas, gdy ten mały 
człowiek urzeczywistni się. Na zewnątrz zaczęło się ściemniać i już miałam kierować 
się w stronę łazienki, lecz nieoczekiwanie dzwonek do drzwi dał o sobie znać. Nieco 
zdziwiona, że moja koleżanka jeszcze nie zrezygnowała z odwiedzenia mnie o tej 
późnej porze, podeszłam do domofonu i nacisnęłam przycisk odblokowujący drzwi. 
Po krótkiej chwili otworzyłam drzwi, a przed moimi oczami, stanęła kobieta, która 
posturą przypominała tę z dnia poprzedniego. Całkiem zaskoczona, oniemiałam. 
Dziwiłam się sama sobie, że otworzyłam drzwi nieznajomej osobie. Nie spodziewa-
łam się zobaczyć kogoś innego niż koleżankę, a tym bardziej tę kobietę. Już wcześniej 
upewniłam się w myślach, że to musiała być pomyłka. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, 
owa kobieta nabrała powietrza w usta i zaczęła swój monolog. 

– Dobry wieczór panno Cavalcanti. Dziękuję, że otworzyła mi pani drzwi. Wczoraj-
szej nocy mogłam panią wystraszyć, dlatego proszę mi wybaczyć moje nagłe najście. 
Nie to miałam na celu. Wiem, że pora, o jakiej dzwoniłam, była wyraźnie późna i nie 
zdziwiłabym się, gdyby panienka nie odebrała domofonu. Jest mi niezmiernie miło, 
że mimo wszystko, mogłam zamienić z panią parę słów – kobieta ta wypuściła parę 
z ust, co wyglądało, że ulgą było dla niej wypowiedzenie tych wytłumaczeń. Ja jednak 
wciąż nie wiedziałam, co ją skierowało do mojego mieszkania. Zastanawiające było 
również to, że zna moje nazwisko, gdyż ostatnim razem doszło do pomyłki z jej strony. 
Jej wyraźny francuski akcent był niezwykle wymowny i bardzo zaciekawił mnie jej 
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zdecydowany sposób mówienia. Wyglądała na średni wiek, a jej twarz wydawała się 
bardzo sympatyczna. 

– Ach, rozumiem. A czy mogłaby mi pani powiedzieć, co panią skłoniło do wczo-
rajszych odwiedzin? 

– Bardzo bym tego chciała, ale obawiam się, że może pani tego nie zrozumieć. 
Chciałam coś pani dostarczyć. Zanim jednak to zrobię, wolałabym faktycznie wyjaśnić, 
choćby pokrótce, co mnie tutaj sprowadza – zastanowiła się chwilę. 

– Otóż to, co chcę przekazać, jest ściśle związane z panienki przodkami. A głównie 
z pani prababką. Wysłuchałam, jednak nie zrozumiałam. Zastanawiałam się tylko, co 
ta kobieta chce mi powiedzieć o mojej własnej prababce i dlaczego jest to takie pilne, 
że przyszła do mnie osobiście. Przecież to moi krewni byliby w stanie o niej mi więcej 
opowiedzieć. Ja, co prawda, nigdy też nie dociekałam szczegółów życia mojej prababci, 
więc tym bardziej nie rozumiałam, skąd ta nagła wizyta. 

– Dobrze, jednak wciąż nie wiem, dlaczego chce mi pani coś przekazać. Moja pra-
babcia Sofia zmarła już dawno temu, a wygląd jej życia jest mi ogólnie znany. 

– Och, skoro tak się ma sprawa, to znaczy, że jeszcze dużo przed panią do odkrycia. 
Historia jest długa i nie wiem, czy jest pani teraz na nią gotowa. W tym momencie 
byłam już całkiem zbita z tropu. Nie miałam pojęcia, jaką historię może mieć na myśli 
ta kobieta. Nie dość, że nie wiedziałam kim ona sama była, to jeszcze nie wiedziałam, 
o czym mówiła. Było to zbyt ogólne, przez co nie mogłam wyciągnąć żadnych logicz-
nych wniosków. Wyjaśniłam jej moje odczucia odnoście całej tej sytuacji. 

– Ach, wiem, że swoimi wywodami mogłam panią nieco zdezorientować. Nie 
wiedziałam, że nie ma pani całkowicie świadomości, co się działo zanim się pani 
urodziła. – po tych słowach całkowicie mnie odcięło. Co miało się dziać zanim się 
urodziłam? Ta sytuacja wydawała mi się coraz bardziej niejasna. 

– Nie mam pojęcia, dlaczego pani stwierdza, że coś się działo przed moim narodze-
niem. Moi rodzice byli gotowi na dziecko i wychowali mnie należycie. – powiedziałam, 
gdyż patrząc czysto teoretycznie była to prawda. Patrząc z perspektywy osoby trzeciej 
było to dość dziwne, że tłumaczyłam się przed nieznaną osobą i dzieliłam się z nią 
takimi informacjami. Szczególnie, że wciąż stałyśmy na klatce. 

– Rozumiem, czyli chyba będzie ci trudno zrozumieć pewne wydarzenia, które miały 
wpływ na ciebie samą. Dzisiaj już jest późno, a jak wiesz, chciałam ci coś przekazać. 
Jedynie obawiam się, że gdy przeczytasz to, co ci dam, nie będziesz rozumiała jaki to 
ma związek z tobą. 

– Być może tak właśnie będzie, dlatego… – pomyślałam chwilę, gdyż chciałam 
podjąć wtedy dość ryzykowny krok – może nie będziemy tutaj tak stały, ale wejdziemy 
do środka i opowie mi pani, co wspólnego ma ze mną cała ta rozmowa. Oczy tej pani 
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rozbłysły i zauważyłam cień uśmiechu na jej twarzy. Na początku zaprotestowała, 
jednak po mojej kolejnej zachęcie wkroczyła do mojego mieszkania. Sama się sobie 
dziwiłam, że ośmieliłam się zaprosić obcą kobietę do domu. Nic o niej nie wiedzia-
łam, ale wierzyłam, że niedługo wszystko się wyjaśni. Gdy już usiadłyśmy przy stole, 
zaproponowałam herbatę, a nieznajoma chętnie się zgodziła. Postanowiłam zapytać 
o dość istotną kwestię. – Wydaje się pani bardzo sympatyczną osobą, jednak tak 
naprawdę nic o pani nie wiem. Czy zdradziłaby mi pani swoje imię?

– Na imię mi Brigetta. Przepraszam, że dopiero teraz o tym pani mówię 
– Nie ma kłopotu, chciałam jedynie wiedzieć, z kim mam przywilej rozmawiać. I nie 

musi się do mnie pani zwracać tak formalnie, mam na imię Feliciana.
– Dobrze, w takim razie będę mówiła do ciebie po imieniu i przejdę do sedna sprawy. 

Feliciano, czy wiesz, jak wyglądały twoje pierwsze lata życia? 
– Brigetta zadała pytanie, a treść jej słów nieco mnie zdezorientowała. Pytanie 

było dość osobiste i zastanawiałam się, dlaczego je zadała. Nie byłam też pewna, czy 
warto odpowiedzieć zgodnie z prawdą, jeśli kobieta ta była całkiem obca dla mnie. 

– Przepraszam, ale czy moja odpowiedź na to pytanie ma jakiekolwiek powiązanie 
z całą tą sprawą? Wydaje mi się, że jest to dość personalne pytanie. 

– Tak, kochanie. Wiem, że jest to dość osobisty temat, jednak twoja odpowiedź wpłynie 
na resztę informacji, które ci przekażę. Nie musisz odpowiadać, jeśli nie czujesz, że jestem 
odpowiednią osobą, której mogłabyś się jakoby zwierzać. Ale przemyśl to, proszę – jej 
wypowiedź nie była nachalna i nie czułam się do niczego przymuszona. Nad Brigettą 
unosiła się przyjemna aura spokoju i co ciekawe, czułam się przy niej nad wyraz swobodnie. 

– Nie, moi rodzice nigdy nie zamierzali opowiedzieć mi o moim wczesnym dzieciń-
stwie. Żadnych zdjęć również nie posiadam, nad czym ubolewam. – odpowiedziałam 
śmiało, gdyż nie było czego tutaj ukrywać. Rozmówczyni westchnęła, a ja nie potra-
fiłam wyczytać emocji z jej twarzy. 

– Cóż, teraz upewniłam się, że nie masz pojęcia o swojej rodzinie, a to co ci teraz 
powiem, może wyraźnie zaburzyć twoje dotychczasowe spojrzenie na swoje życie. 

– Zamilkła na chwilę, jakby czekając na moją odpowiedź, jednak nie udzieliłam jej, 
gdyż niespokojnie wyczekiwałam rozwoju sytuacji. 

– Twoi rodzice nie powiedzieli ci prawdy, a twoi przodkowie różnią się od tych, za 
których ich miałaś – konkluzje te całkiem zagmatwały mi w głowie

– Co pani ma na myśli? 
– Myślę, że wręczenie ci zamierzonych listów wyjaśni twoje pytanie. Pamiętaj tylko, 

że czytając je, spójrz na nie wnikliwie i z otwartym umysłem. Mam ogromną nadzieję, 
że zrozumiesz treść tych korespondencji. – kobieta wręczyła mi dwie koperty do rąk, 
a ja z poruszeniem je odebrałam. 
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– A teraz kochanie, myślę, że moja obecność już nie jest konieczna, dlatego skła-
niam się ku temu, aby zostawić cię samą – wypowiedziane przez nią słowa wyraźnie 
zwiastowały, że w najbliższej przyszłości coś może się zmienić. – Dobrze. Dziękuję 
bardzo, jestem dość zaaferowana tym, co mi pani przekazała i szczerze przyznam, że 
trochę straciłam rozeznanie w tej sytuacji. 

– Tak, słonko, ja wiem. Dlatego kiedy przeczytasz te listy, większość tych niedopo-
wiedzeń powinno prędko ulotnić się z twojego umysłu – oznajmiła Brigetta z nieskry-
wanym ciepłem wymalowanym na twarzy. Pożegnałyśmy się i wraz z zamknięciem 
drzwi, przejęta na wskroś, ruszyłam w stronę wręczonych mi kopert i wyszukałam tę, 
która ponumerowana była jako pierwsza, którą miałam przeczytać. Nie wiedziałam, 
dlaczego nastąpiła tutaj taka zależność, ale czułam, że już wkrótce zostanie to przeze 
mnie zrozumiane. Nie miałam żadnej koncepcji na to, z jaką treścią za moment się 
skonfrontuję. Zwracając jednak uwagę na przeprowadzone rozmowy z panią Brigettą, 
czułam, że musi to mieć związek z moją rodziną. Ostrożnie otworzyłam wybraną 
kopertę i wyjęłam list. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to wyszukane i kunsztowne 
pismo. Wzięłam spokojny i głęboki oddech, a już po chwili zaczęłam czytać.

Kochana Wnuczko, 

być może zastanawiasz się, jakie znaczenie ma ten list i dlaczego właściwie go czytasz. 
W ciągu ostatnich dni na pewno nieraz poczułaś dezorientację i zmieszanie. Informacje, 
które do Ciebie trafiły mogły być dość niezrozumiałe, dlatego w tym oto liście pragnę 
wyjaśnić Ci główne kwestie. Zacznijmy od tego, że nie jestem babcią, która mieszka 
w Portugalii, a moje nazwisko to nie Cavalcanti. Ale jak to się stało, że postanowiłam 
do Ciebie napisać dopiero teraz? Dlatego, że podobnie jak Ty o mnie, ja dotąd również 
nie wiedziałam o Twoim istnieniu. Twoja prababka kilka dni temu przekazała mi ude-
rzające wieści na Twój temat, dlatego chciałam, aby one również dotarły do Ciebie jak 
najszybciej. Uprzedzając pytania, to ja jestem kobietą, która wręczyła Ci ten list. Być 
może okoliczności te wydają Ci się nieco absurdalne, ale nie przekręcam tutaj żadnych 
faktów. Wiem, że nie znasz mnie na tyle, aby w pełni dać posłuch moim słowom, ale 
wierzę, że wkrótce uznasz moje motywy za klarowne. Twoje aktualne życie może nabrać 
pewnych zwrotów i jest to nieuchronny bieg wydarzeń. Swoich opiekunów miałaś za 
rodzicieli, jednak coś sprawiło, że nimi nie są. Koleje losu wyglądały całkiem inaczej 
niż byłaś dotąd o tym przekonana. Przeszłość Twoja i Twoich przodków nie jest wcale 
banalna. Przypuszczam, że informacje te mogą jeszcze w pełni do Ciebie nie trafiać, 
jednak mimo to, byłabym rada, gdybyś zechciała przeczytać list, który ponumerowa-
łam jako drugi. Nie jest on napisany przeze mnie, dlatego wierzę, że sama dostrzeżesz, 
kto go do Ciebie nadał. Szczerze powiem, że gdy dowiedziałam się, że mam wnuczkę, 
z początku miałam pewne zastrzeżenia, jednak gdy poznałam więcej faktów, byłam już 
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wtedy niekłamanie wniebowzięta. Dopiero po osiemnastu latach ciszy, dostałam takie 
wieści. Chciałabym poznać Ciebie lepiej i wierzę, że uda nam się jeszcze zobaczyć. Poniżej 
zamieszczam moje dane kontaktowe i adres, gdybyś zapragnęła się do mnie odezwać.

Twoja Babcia, Brigetta d’Auclair 

Już od pierwszych przeczytanych zdań tego listu, wiedziałam, że w dalszych li-
nijkach treść będzie dla mnie tylko bardziej mętna. Moment czytania tego rękopisu, 
pamiętam jak przez mgłę. Nerwowo i w wielkim pędzie śledziłam tekst, toteż nie 
mogłam opanować uczuć, które się we mnie kłębiły. Przez dobre paręnaście minut 
siedziałam w ciszy, kilkukrotnie czytając ponownie list i przetwarzając w głowie 
zawarty w nim przekaz. Co prawda, spodziewałam się, że będzie to związane z moją 
rodziną, jednak to, co przeczytałam, było całkiem nieoczekiwane i gwałtowne. Ko-
lejne minuty milczałam w bezruchu analizując stan rzeczy. W głowie wirowały mi 
wszystkie informacje i odczułam wyraźną destabilizację. W moim umyśle pojawiły 
się pytania. Jak to możliwe, że rodzice nigdy nie napomknęli o tym, że nie jestem ich 
rodzoną córką? Co wpłynęło na to, że podjęli się adopcji? Moje wątpliwości coraz 
bardziej narastały, a ja wciąż nie mogłam uwierzyć w sens tej sytuacji. Ruszyłam 
w stronę łazienki i ochlapałam twarz chłodnym strumieniem wody. To mnie nieco 
oprzytomniło. Postanowiłam sięgnąć po drugi list.

Najdroższa Feliciano. 

Postanowiłam objaśnić Ci powody, przez które zostałaś zaadoptowana i żyjesz 
w miejscu, gdzie nie pomyślałabym nawet, że się znajdziesz. Abyś zrozumiała cały 
kontekst, pragnę przedstawić Ci moje życie, które wcale nie jest takie błahe. Urodziłam 
się w 1940 roku w malowniczym miasteczku Matterhorn w Szwajcarii. Żyłam w nim 
pierwsze lata mojego życia, jednak pamiętam je tylko z opowieści. Moi rodzice, ze 
względu na potrzebę lepszych warunków i możliwości pracy, zdecydowali się na prze-
prowadzkę do miasta Honfleur we Francji. Było to równie piękne miejsce, w którym 
spędziłam następne lata. Po przeprowadzce do nowego miejsca, miałam 4 lata. Moje 
dzieciństwo nie należało do tych beztroskich. Nigdy nie miałam rodzeństwa, chociaż 
czasami dochodziły mnie słuchy, że krótko po moim urodzeniu. straciłam rodzeństwo 
z powodu zarazy jaka wtedy panowała. Nie zagłębiałam się w to nigdy, gdyż było to dla 
mnie zbyt dotkliwe. Żyłam więc w otoczeniu moich posępnych rodziców. Zawsze 
traktowali mnie obcesowo i czułam się w domu obco. Relacja między moimi rodzicielami 
a mną była znikoma i bardzo biurokratyczna. Nie było w niej nawet krzty miłości. Za-
uważyłam to dopiero po latach, gdyż w tamtym środowisku i sferach, w jakich się obra-
caliśmy, było to całkiem aprobowane. Wyrosłam na dość wykształconą kobietę, bowiem 
środki na nauczanie zawsze miałam zapewnione. Kochałam przechadzać się alejkami 
Honfleur i cieszyć się chwilą, niezależnie od pogody. Obok mnie zawsze musiała być 
Aude, czyli służka, z którą spędziłam prawie całe moje dzieciństwo i szybko się z nią 
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zaprzyjaźniłam. W wieku 19 lat zakochałam się. Był to mężczyzna o imieniu Albert. 
Jego ciemne spojrzenie i cudowny uśmiech oczarowały mnie, a jego, podobny do mojego, 
światopogląd i poczucie humoru całkowicie urzekły. Czułam, że to jest ten jedyny, 
z którym pragnę spędzić całe życie. Albert pochodził z dobrej i szanowanej rodziny, 
więc czułam, że nic nie powinno stanąć nam na przeszkodzie. Rzeczywistość jednak 
nie przypominała bajki. Po tym, gdy mój najmilszy zadeklarował moim rodzicom swoje 
zamiary wobec mnie i poprosił ich o moją rękę, oni stanowczo wyrazili sprzeciw. Nigdy 
nie podali mi powodu. Miałam wrażenie, że zwyczajnie nie chcą pozwolić na to, abym 
mogła być szczęśliwa. Po tamtym wydarzeniu, byłam bardzo rozchwiana emocjonalnie 
i sądziłam, że po prostu nie jest nam pisane zostać małżeństwem. Mój ukochany był 
innego zdania i robił wszystko, abyśmy nim zostali. Byłam mu bardzo wdzięczna za 
starania, gdyż wtedy jeszcze bardziej pomógł mi utwierdzić się w przekonaniu, że jest 
najdroższym mi człowiekiem. Jego wysiłek, przejawiany w różnorakich prośbach i pró-
bach wejścia w łaski moich rodziców, został zignorowany. Ponownie straciłam wiarę 
w naszą wspólną przyszłość, lecz wkrótce wpadłam na nieco szalony pomysł. Chciałam 
w tamtej chwili wyjechać jak najdalej i wziąć ślub z moją miłością. On miał pewne 
wątpliwości co do tak beztroskich kroków z naszej strony, jednak po długich rozmowach, 
przyznał mi rację. Postanowiliśmy więc bez słowa wyjechać. Kochałam miejsce, w któ-
rym dorastałam, jednak wiedziałam, że nic mnie tutaj nie zatrzymuje. Zdecydowaliśmy 
się na dość radykalny krok, gdyż wróciliśmy do kraju moich narodzin. Odległość między 
tymi miejscami była peryferyjna, a my pokochaliśmy nowe rejony. Zamieszkaliśmy 
w Matterhorn. Ale zanim znaleźliśmy stałe lokum, zlitowali się nad nami dawni znajomi 
rodziny i wynajęli nam osobne pokoje na poddaszu. Wkrótce pobraliśmy się i cieszyliśmy 
się małżeństwem. Nie pamiętałam zbyt wiele z pierwszych lat mojego życia, także 
odkrywałam to miasteczko całkiem na nowo. Kochałam przemierzać urokliwe ścieżki 
górskie i podziwiać zachwycające widoki w trakcie wędrówki i u szczytu góry. Razem 
z moim mężem często wyruszaliśmy na takie wycieczki i oboje uwielbialiśmy tego typu 
rozrywkę. Minęło kilka lat, a ja zaszłam w oczekiwaną ciążę. Nasza radość była nieby-
wała i wkrótce, w roku 1961 urodziłam prześliczną córeczkę. Nadaliśmy jej na imię 
Brigetta. Chcieliśmy dać jej życie takie, jakiego ja sama nie mogłam zaznać. Czasy jej 
wychowania pamiętam bardzo przyjaźnie. Z charakteru nieco przypominała mnie. Była 
łagodna i uprzejma, jednak również pewna siebie. Niestety, nie udało nam się sprawić 
jej rodzeństwa, toteż została jedynaczką. Nigdy nie była samotna, a jej przebojowość 
jeszcze bardziej ułatwiała jej nawiązywanie znajomości. Dość prędko została ugodzona 
strzałą Amora i postanowiła wyjść za mąż za Théophile’a ,który nam też bardzo przypadł 
do serca. Gdy widziałam, jak szczerze darzyli się romantycznymi i ciepłymi uczuciami, 
zawsze wywoływało to u mnie uśmiech na twarzy, bo przypominało mi to o mojej 
młodości. Mój najdroższy mąż, niestety, zmarł na gruźlicę w roku 1975, toteż tamten 
czas pamiętam jak przez mgłę i nigdy nie chciałabym doświadczać tych emocji na nowo. 
Wkrótce, w roku 1981 Brigetta urodziła dziecko, kolejną dziewczynkę w naszej rodzinie, 
Éléonore. Wlała w moje, wciąż obolałe, serce dużo uciechy i szczęścia. Dwa lata później 
na świat przyszła kolejna potomkini Théophile’a i Brigetty, a nadali jej imię Charlotte. 
Obie siostry były przeurocze i zawsze poprawiały mi humor. Wyrosły na piękne i szla-
chetne kobiety. Charlotte nigdy nie wyszła za mąż, gdyż zdecydowała się na życie 
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w samotności by móc korzystać z niego w pełni samodzielnie. Éléonore zaś zdecydowanie 
potrzebowała towarzystwa. Zakochała się w szalonym artyście w średnim wieku, o imie-
niu Fabien, chociaż szczerze myślę, że za grosz nie chciałabym pamiętać jego imienia. 
Za jego namową pośpiesznie wzięła z nim ślub i razem uciekli do Belgii. Miała wtedy 
zaledwie 18 lat. Krótki czas przed ich nieoczekiwanym przez nikogo wyjazdem widzia-
łam się z nią po raz ostatni. Dopiero kilka dni temu, otrzymałam wieści, że zostawiła 
za sobą potomkinię, którą jesteś Ty, a Éléonore jest Twoją biologiczną matką. To właśnie 
od niej dowiedziałam się, że istniejesz. Tak jak pisałam, widziałam ją ostatni raz jako 
nastolatkę, ale niedawno przysłała mi krótki list, w którym wyjaśniła, że niegdyś wydała 
na świat dziecko, jednak z niewiadomych mi przyczyn, oddała je do adopcji i zastanawia 
się, czy ma ono dobre i godne życie. Poprosiłam swoją córkę, żeby to sprawdziła. Twoja 
matka powiedziała, że na pewno mieszkasz w małym miasteczku Cantanhede w Por-
tugalii, gdyż to u ludzi z tamtych rejonów Cię zostawiła. Na szczęście podała nam ich 
nazwisko,dzięki czemu szybko udało nam się Ciebie odnaleźć. Mam przeczucie, że nie 
zrobiła tego z własnej woli, a raczej pod wpływem tego nicponia, Fabiena. Wielu szcze-
gółów nie poznałyśmy, jednak czuję się zobowiązana do przekazania Ci tego, co wiem. 
Twoja matka postąpiła haniebnie, oddzielając Cię od naszej rodziny, ale tak naprawdę 
nie wiemy, jakie pobudki pokierowały nią do podjęcia takiej decyzji. Napisała mi też, 
że imię, które Ci nadała to Séraphine a nazwisko, jako niezmienne na przestrzeni kilku 
pokoleń, d’Auclair. Odkąd ja zostałam przy nazwisku panieńskim, każda kolejna po-
tomkini, również szła tym tropem. Moja Droga, chciałabym, żebyś mnie odwiedziła. 
Choruję i śmierć zagląda mi w oczy. Naturalnie możesz być teraz wstrząśnięta, ale wierzę, 
że niedługo będzie nam dane się zobaczyć. Bardzo bym tego pragnęła. Na dole zapisuję 
moje dane kontaktowe i adres. Tymczasowo przebywam w Twoim kraju, także mam 
nadzieję, że uda Ci się mnie odwiedzić. Twoja Prababcia, Ophélie d’Auclair Wytrzesz-
czonymi oczami wpatrywałam się w tekst. Trzęsącymi rękami trzymałam list, ponownie 
czytając treść w nim ujętą. Nie rozumiałam, jak to w ogóle możliwe, że jestem jej pra-
wnuczką. Jej historia mnie urzekła, lecz nie pomyślałabym, że mogłaby mieć jakikolwiek 
ze mną związek. Opadłam na fotel rozprostowując już dawno zdrętwiałe kończyny 
i przymknęłam powieki. Byłam szczerze zmęczona, a zerkając na zegarek, zobaczyłam, 
że było już dawno po trzeciej w nocy. Poszłam do łazienki i wzięłam chłodny prysznic, 
jednak wcale nie okazał się on orzeźwiający i uspokajający. Przez okropnie długi czas 
próbowałam zasnąć, ale mętlik, który zapanował w mojej głowie, mimo mojego wy-
czerpania, całkowicie wytrącał ze mnie chęć snu. Poczułam na sobie pierwsze promienie 
słońca, które swobodnie opadały na moją twarz. Zegar wskazywał czwartą trzydzieści. 
Uznałam, że nie mogę już dłużej zmuszać się do snu, dlatego ubrałam się i ruszyłam na 
poranną przebieżkę. Sądziłam, że pomoże mi ona uspokoić coraz gęstsze emocje, które 
kłębiły się we mnie. Biegnąc jak najprędzej, czułam, że wyrzucam część z tych przytłu-
mionych reakcji. Po ponad półgodzinnym truchcie, uznałam, że przyszedł czas na powrót 
do domu. Wiedziałam, że od jutra zaczynają się egzaminy maturalne, dlatego musiałam 
skupić umysł na nauce. Tego dnia w szkole zajęć nie było, dlatego głównie spędziłam 
go w domu razem z innymi studiując najważniejsze materiały. 
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Wyszłam z założenia, że jeśli teraz skoncentruję się na zbliżających się testach, to 
później już będę gotowa zmierzyć się z czyhającą tuż za rogiem prawdą. Chciałam 
zobaczyć się z moją prawdziwą prababcią, gdyż po przeczytanym liście, poczułam 
z nią jakąś nić porozumienia. Pragnęłam dowiedzieć się więcej. 

* * *

Po napisanych egzaminach, udałam się z uniesieniem do domu. Wiedziałam, co zro-
bię po powrocie. Znalazłam numer telefonu do Brigetty, mojej babci. Nadal było mi 
dość dziwnie nazywać ją tak w myślach, ale powoli oswajałam się z tą wiadomością. 
Odebrała już przy pierwszym sygnale i zgodziła się ze mną spotkać. 

Zobaczyłam ją w oddali, a  jej szeroki uśmiech od razu rzucił mi się w oczy 
i w okamgnieniu odwzajemniłam ten gest. Musiałam szczerze przyznać, że wyróż-
niała się niezwykłą elegancją i szykiem. Gdyby nie jej list, nie dałabym wiary, że 
wkracza w rzekomą jesień życia. Wyglądała o co najmniej piętnaście lat młodziej niż 
wskazywał jej rocznik.

– Witaj słoneczko, jak się czujesz? Dość szybko odpowiedziałaś – zapytała z wyraź-
nym entuzjazmem w głosie.

– Dzień dobry, nadal jestem z lekka skołowaciała, ale już zdecydowanie przyjęłam 
te wieści.

Brigetta spojrzała na mnie ze zrozumieniem i zaproponowała przejść się do miejsca, 
w którym obie, razem ze swoją matką, czyli moją prababcią Ophélie, tymczasowo 
przebywają. Z chęcią wyraziłam zgodę i ruszyłyśmy.

Po kilkunastominutowym spacerze spędzonym w miłej atmosferze i na ciekawej 
rozmowie, znalazłyśmy się tuż przy drzwiach wystawnego domu. 

U boku mojej babci, zdecydowanymi ruchami przekroczyłam próg rezydencji. 
Długa i przyjemna konwersacja, którą odbyłyśmy z Brigettą w trakcie drogi, bardzo 
mnie rozluźniła i sprawiła, że zaczęłam darzyć ją sympatią. 

Dom był pięknie i przytulnie urządzony. Babcia zaprowadziła mnie do salonu, w któ-
rym czekała już na nas prababcia. Wyglądała na kobietę sędziwą, jednak ciepło, które 
od niej emanowało, rozbroiło wszelkie pozory wieku. Białe, falowane włosy spokojnie 
opadały jej na ramiona, a ona sama ubrana była w zwiewną, alabastrową sukienkę. 

– Czyli to jesteś ty, Feliciano. A może powinnam mówić do ciebie Séraphine? – po-
wiedziała Ophélie z nieukrywaną radością.

– Dzień dobry, tak. Jak na razie pozostanę przy moim aktualnym imieniu, ale bardzo 
dziękuję za list. Bardzo poruszył mnie pani życiorys. – Nie potrafiłam wtedy jeszcze 
posługiwać się mniej formalnymi zwrotami, więc pozostałam na „Pani”. – I niezmiernie 
cieszę się, że mogę dzisiaj panią odwiedzić.
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– Kochanie drogie, ależ ty jesteś urocza. Bardzo się cieszę, że tak pozytywnie zare-
agowałaś na moją historię i poniekąd także twoją. Jak się czujesz?

– Dziękuję, już dochodzę do siebie, także jest coraz lepiej. Zastanawiam się tylko, 
co się stało z moją biologiczną matką?– Nie mogłam powstrzymać się przed zadaniem 
pytania, które w ostatnim czasie silnie mnie nurtowało.

– Spodziewałam się usłyszeć od ciebie takie pytanie. Nie wiem wiele, a jej własna 
mama, czyli Brigetta, dotąd nie wiedziała nic. Otóż… twoja matka zniknęła dzie-
więtnaście lat temu i zanim przesłała mi list, nie dawała żadnego znaku życia. Nie 
wiem, dlaczego skierowała się akurat do mnie, ale głęboko wierzę, że miała w tym 
jakiś zamysł. W liście napisała mi, że ogromnie pragnie cię poznać. To może wydać się 
dość nieobiektywne z mojej strony, ale czuję, że ona szczerze żałuje tego, co zrobiła. 
Można by rzec, że dość późno się obudziła, gdyż po tylu latach ciszy, nie każdy wziąłby 
to na poważnie. Podała mi jednak swój e-mail w razie kontaktu.

Brigetta zapisała mi go na kartce, a ja już wiedziałam, co zrobię… 





nie JeStem LimO
◆

Zofia Kuszlewska

Istna sielanka, nie ma nic lepszego, niż soczyste mróweczki w taki rześki poranek. 
Śniadanie do łóżka! Tyle przekąsek, machnąłem szybko jęzorem, bijąc swój rekord 

w łapaniu mrówek.
– Mamo, załapałem aż osiem naraz! – pisnąłem z radością.
– Może za chwilę uda ci się jeszcze więcej, kto wie? – zachichotała moja mama.
Zaczęliśmy śmiać się, nadal buszując w gałęziach w poszukiwaniu kolejnych mrówek.
Gdy wyskubaliśmy całe drzewo z pożywnych owadów, zaczęliśmy zsuwać się na dół 

po szarym, giętkim pniu. Kiedy byliśmy już prawie na dole, ześlizgnąłem się i sturlałem 
się na miękką, szmaragdową trawę, po czym podniosłem łebek i spojrzałem, jak moja 
mama schodzi z drzewa. Miała taką wprawę!

– Nigdy nie nauczę się wspinać po drzewach tak, jak ty – odezwałem się, gdy mama 
zeszła na dół.

– Na to trzeba czasu, kochanie – odpowiedziała czule, uśmiechając się do mnie 
szeroko. – A teraz chodź, poszukamy jakiegoś kopca termitów – dodała.

– Mniam… – przytaknąłem ze smakiem i wskoczyłem na ogon mojej mamy.
Pomału ruszyliśmy między szaro-pomarańczowymi krzewami oraz wysokimi, suchymi 

trawami. Pogoda dzisiaj zapowiadała się świetnie, słonko miło ogrzewało łuski. Było tak 
przyjemnie, że chciałoby się tylko wdrapać na czubek drzewa i tam przespać cały dzień.

Nie należymy może do najszybszych zwierząt, ale to nie znaczy, że nie potrafimy 
biegać. Tylko po co mamy to robić? Biegnę jedynie wtedy, gdy zobaczę mój przysmak. 
O wilku mowa! Zeskoczyłem z ogona mojej mamy i chwiejnym krokiem podbiegłem 
do kopca. Odwróciłem się i spojrzałem na mamę. Ona kiwnęła mi głową, po czym 
przymrużyła oczy i się uśmiechnęła. Wolno do mnie podeszła i swoimi łapkami roz-
kopała dolną część kopca termitów. 
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– Ile ich tu jest! – krzyknąłem zdumiony, spoglądając na biegające robaczki.
Po chwili zabraliśmy się za drugie śniadanie. Nie ma to, jak wiecznie pełny brzuszek!
Dobre pół godziny objadaliśmy się odżywczymi termitami, ale w końcu przyszła 

pora na powrót do domu.
– Chodź, Nikap – powiedziała mama i machnęła ogonem. Tak, moję imię to Nikap 

i bardzo go nie lubię, ale nic na to nie poradzę. Znów wskoczyłem na ogon i nieśpiesz-
nie zaczęliśmy wracać do domu. Jestem jeszcze dość mały, ale moja mama mówi, że 
niedługo ją przerosnę. Zawsze wtedy chichocze, nigdy tego nie rozumiem. 

Mieszkamy w koronie dzikiego drzewa, tam mamy małą dziuplę, którą kiedyś wy-
dziobały pewnie ptaki albo wygryzły jakieś małe gryzonie. Równie dobrze mógłbym 
mieszkać w norze w ziemi, ale mój chwytny ogon mówi mi, że jestem pangolinem 
nadrzewnym.

Ciemna kora drzewa, delikatnie odrapana… Jestem w domu, tu uczyłem się wspinać. 
Z drobną pomocą mamy zacząłem wdrapywać się po pniu na górę. Nagle ptaki ucichły, 
trawy przestały wesoło szumieć. Po dłuższej chwili wszystkie ptaki z pobliskich drzew 
odleciały z wielkim krzykiem. 

– Coś jest nie tak – rzekła zalękniona mama.
Nagle nerwowo zaczęła popychać mnie noskiem do góry, abym jak najszybciej 

znalazł się w bezpiecznym miejscu.
– Mamo, czekaj, ale co się dzieje? – pisnąłem zdziwiony.
– Nie marudź, nie czas na to – odparła pośpiesznie.
Tak jak umiałem, próbowałem najprędzej dostać się na górę. Mama coraz bardziej 

gorączkowo i natarczywie popychała mnie noskiem. Nie wiedziałem, co się dzieje! 
Zawiał chłodniejszy wiatr, drzewa ryknęły jednym głosem, trawy gwizdały złowiesz-
czo, zrobiło się szaro. 

Po chwili go zobaczyłem… Zobaczyłem człowieka. Miał straszne narzędzie i wielki 
wór. Spojrzał na nas i uśmiechnął się szyderczo. Wyrzucił niedopalone cygaro i zaczął 
się do nas zbliżać. Nie śpieszył się. 

– Nikap, wyżej! – odezwała się znów nerwowo mama.
Nie byliśmy nawet w połowie drzewa. Coraz szybciej zacząłem chwytać się łapkami 

pnia, ale człowiek był już tak blisko! Pac! Złapał moją mamę! Odruchowo chwyciłem 
się jej ogona.

– Uciekaj, Nikap! 
Człowiek bezceremonialnie wrzucił moją mamusię do swojego wielkiego worka, 

przez co ja spadłem na ziemię, na miękką, szmaragdową trawę…. Przez to, że byłem 
taki mały, pewnie mnie nie zauważył, gdy wylądowałem pod szarawym krzakiem.

– Mamo… – zakwiliłem cichutko.
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Mężczyzna rozglądał się jeszcze chwilę, pewnie w poszukiwaniu mnie, ale po 
jakimś czasie zrezygnował i poszedł dalej, odpalając kolejne cygaro. Wtedy zdałem 
sobie sprawę, że zostałem całkiem sam. „Co teraz? Nie ma mamy… Zrobiło się tak 
zimno… Nie wejdę sam na drzewo, nie dam rady. Zawsze mama mi w tym pomagała. 
Zostanę tutaj i zwinę się w kłębek. Oby ten zły człowiek nie wrócił! Najlepiej, żeby 
oddał mi mamę!” – pomyślałem i schowałem się w mój ogonek, zwinąłem się w małą 
kulkę, leżącą pod szarym krzaczkiem. Strasznie wiało, a moje łuski nie były jeszcze tak 
twarde, aby w pełni mnie od tego ochronić. Co jakiś czas wyglądałem, aby zobaczyć, 
czy jest bezpiecznie. 

Robiło się już ciemno, a gdy zachodzi u nas słońce, staje się naprawdę chłodno. 
Skuliłem się jeszcze bardziej, najciaśniej jak mogłem i tylko nasłuchiwałem. Szumiały 
trawy – zaczęły brzmieć tak smutno. Co pewien czas spadał gdzieś jakiś liść, usłyszałem 
trzask patyka i aż podskoczyłem, tak bardzo się bałem. Wyjrzałem zza krzaczka, to 
tylko ptak usiadł na suchej gałązce. Z ulgą obróciłem się i wróciłem pod krzak. Długo 
tak siedziałem, dokoła ciemno i zimno. Zawsze mama mnie ogrzewała, a od wiatru 
osłaniały mnie ścianki naszego domku. Ze strachu i przejmującego zimna nie mogłem 
zmrużyć oka. Wtem niebo rozbłysło jasnym, oślepiająco białym światłem, podsko-
czyłem i szybko rozejrzałem się. Po chwili zagrzmiało tak głośno, że pośpiesznie się 
skuliłem. Nagle lunęło z nieba lodowatym deszczem, cofnąłem się jeszcze bardziej 
pod krzak. Kolejny błysk światła i wielki huk….

– Mamo, wracaj – wyszeptałem. – Gdzie jesteś? Boję się.
Zimny deszcz zaczynał wdawać się pod moje drobne łuski. Nie mając innego wyjścia, 

siedziałem dość długo pod krzewem, trzęsąc się. W końcu ze zmęczenia zasnąłem. 
Obudziłem się tuż przed południem, szybko rozejrzałem się dokoła z nadzieją, 

że mama wróciła. Niestety, nie było jej. Zgłodniałem i to bardzo. Odkąd pamiętam, 
zawsze z mamą jedliśmy na śniadanie pyszności, tylko że ona znała najlepsze miejsca 
z jedzonkiem. Mimo głodu nie miałem ochoty ani odwagi wyjść z mojej kryjówki. 
Przestało wiać oraz padać, z liści skapywały zimne kropelki wody, to one mnie obu-
dziły. Choć świeciło słonko, było mi naprawdę zimno. 

„Bardzo tęsknię za mamą. Nie wiem, co mam robić. Zwinę się w kulkę i poczekam 
tutaj cichutko, może jednak uda jej się do mnie wrócić. Chwila… coś słyszę, łamanie 
gałązek. A co, jeśli coś mnie zaraz zje!?” – pomyślałem z trwogą.

Zwinąłem się jeszcze bardziej, najciaśniej jak mogłem. Nagle usłyszałem szelest 
liści mojego krzaczka, tak, jakby coś je odsunęło. Ostrożnie wystawiłem pyszczek 
i zobaczyłem znów te wielkie stopy, czyli to człowiek. „O nie, znowu to niebezpiecz-
ne dwunożne stworzenie” – przeszło mi przez myśl i byłem przerażony, po czym jak 
najszybciej się zwinąłem, starając się ukryć.
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Człowiek przykucnął i odchylił ręką gałązki krzaczka.
– Hej, maluchu – powiedział miękko. – Jesteś tu sam? Gdzie twoi rodzice?
Chwilę rozglądał się, czy mojej mamy nie ma w pobliżu.

–Ach, to znów pewnie ci podli kłusownicy – dodał.
Słuchałem go i zacząłem zastanawiać się, czego on chce.

–Zabiorę cię w bezpieczne miejsce – powiedział człowiek, po czym wziął mnie 
ostrożnie na ręce.

– Łapy przy sobie – pisnąłem przerażony.
– Spokojnie, mały, zaraz będzie ci cieplej. Sięgnął do kieszeni swojego plecaka i jedną 

ręką wyjął jakiś puchaty, falujący na wietrze przedmiot. Zawinął mnie w to dziwne 
coś. Szczerze mówiąc, było to dosyć przyjemne. Następnie wstał i ruszył przed siebie. 
A idąc wolno, kołysał mnie tak, że czułem się, jakbym był na ogonku mojej mamy. Cały 
czas coś do mnie mówił, przekonywał i uspokajał. A ja byłem tak zmęczony i było mi 
tak przyjemnie, że po pewnym czasie zasnąłem.

Obudziłem się, nadal będąc w ciepłym, mięciutkim zawiniątku. Było bardzo przy-
jemnie. Wtem usłyszałem jakieś skrzypienie. Byłem ciekaw, gdzie to stworzenie mnie 
przywiodło. Usłyszałem rozmowę.

– Co tym razem? – zapytał ktoś.
– Znalazłem maluszka, kłusownicy znów zaczęli masowo je wyłapywać. Te łuskowce 

niedługo już całkiem wyginą przez nich – odparł znany mi już głos.
Kołysanie ustało. Słyszałem dość głośne kroki i po chwili zrobiło się bardzo jasno. 

Zaczęli zabierać mi ten miękki przedmiot, a ja nie chciałem go oddać, bo był taki 
cieplutki. Trzymałem go więc kurczowo łapkami, ale to na nic, nie miałem tyle sił. 
Wreszcie puściłem i zacząłem z ciekawością rozglądać się dokoła. Znajdowałem się 
w widnym pomieszczeniu, na jakiejś gładkiej, śliskiej powierzchni. Spojrzałem w górę 
i odkryłem, że dokoła stali ludzie, wpatrując się we mnie uważnie. Wystraszyłem się 
i natychmiast schowałem w łuskach, ale słyszałem ich głosy.

– Biedactwo. 
– Biedny maluszek. 
– To co, zajmiemy się nim? – zapytał któryś z nich.
– Tak. Od razu bierzemy go na badanie.
Człowiek delikatnie mnie pogłaskał.

– Musisz wyjść, abyśmy mogli ci pomóc – dodał spokojnym głosem.
Okropnie się bałem, nie miałem ochoty wychodzić, bo nie ufam żadnemu z tych 

ludzi.
– Nie ma szans, teraz nie wyjdzie, na pewno jest przerażony – powiedział ten czło-

wiek, który mnie tu przyniósł, po czym wziął mnie na ręce… – W takim razie pokażę 
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ci twój nowy dom – dodał, uśmiechając się ciepło. „Jaki nowy dom?” – pomyślałem. 
„Ja mam swój jedyny dom… na moim jedynym drzewie… razem z moją jedyną mamą”. 

Człowiek poprawił mój kocyk (już wiem, że to milutkie i puchate coś nazywa się 
kocykiem) i przeszedł ze mną przez przedsionek do swego rodzaju ogródka (tak to 
wszystko nazywał). Tutaj było kilka innych mniejszych budynków, a do każdego 
z nich prowadziła szeroka droga. Człowiek skierował się w prawo, znów zaczął kołysać 
mnie i tak doszedł do kolejnego budynku. Otworzył uchylone drzwi, zapalił światło 
i ruszył dalej korytarzem.

– To tutaj. Mam nadzieję, że będzie ci dobrze – powiedział spokojnie, otwierając 
na wpół przeźroczyste drzwi. 

Za nimi było dosyć spore pomieszczenie o jasnoszarych ścianach. W samym środ-
ku ujrzałem wielki konar drzewa, ale bez żadnych liści – taki zwyczajny, dobry do 
wspinaczki. W rogu stał pojemnik z wodą.

Człowiek położył mnie delikatnie pod pniakiem i jeszcze przez moment stał przy 
mnie, oczekując, że może jednak przestanę się zwijać. Po dłuższej chwili pogłaskał 
mnie po łuskach i lekkim, zwinnym krokiem podszedł do drzwi.

– Do jutra, maluchu – powiedział i otworzył drzwi, po czym wyszedł.
Jeszcze chwilę siedziałem skulony, aby mieć pewność, że na pewno sobie poszedł.

– Dobrze, chyba go już nie ma – mruknąłem do siebie cichutko. – Może się tu 
trochę rozejrzę. 

Trochę niespokojnie rozwinąłem się i zrobiłem małe kółko, wpatrując się w górę. 
„Biało, bardzo jasno, tak trochę nienaturalnie” – stwierdziłem. Za to ten wielki suchy 
konar na środku był cudowny, wręcz idealny, aby poćwiczyć wspinaczkę. Rozejrzałem 
się, czy na pewno nikogo nie ma. Byłem sam. Stwierdziłem, że powspinam się trochę, 
lepsze to, niż bezczynne siedzenie pod łuskami. Poza tym nikogo tu nie ma, więc nie 
za bardzo miałbym się czego przestraszyć. A nawet gdyby, byłem cały czas gotowy, 
aby znów szybko się zwinąć. Na swoich krótkich nóżkach podszedłem bliżej gałęzi, 
po czym chwyciłem ją łapkami. Była bardzo przyjemna w dotyku, nie za śliska, nie za 
szorstka, taka naprawdę idealna. Podparłem się na tylnych łapkach i, o dziwo, zacząłem 
wolno wspinać się. Pomalutku, spokojnie, łapka za łapką wchodziłem wyżej. Byłem 
zdumiony, że jeszcze nie spadłem. Z zapałem i tym cudownym poczuciem, że coś mi 
się w końcu udaje, wdrapałem się wyżej, aż znalazłem się na rozwidleniu gałęzi. Było 
tam idealne miejsce, aby posiedzieć. 

„Nie muszę schodzić, mogę przesiedzieć tutaj tyle, ile chcę” – pomyślałem i rozej-
rzałem się uszczęśliwiony.

– Mamo, patrz, udało mi się! – pisnąłem z nieukrytą radością, ale po chwili przy-
pomniałem sobie, że mamy przecież ze mną nie ma. Natychmiast posmutniałem, 
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zwinąłem łapki pod siebie i tak siedziałem w gałęziach. Wtedy zauważyłem, że światła 
stopniowo przygasają, czyli pewnie pora na spanie. I rzeczywiście, gdy tak siedziałem 
w półmroku, oczy same mi się zamknęły. Nie bałem się tak, jak poprzedniej nocy, 
ponieważ tutaj było cicho, nie padało, więc mogłem chyba spokojnie zasnąć.

– Śpisz jeszcze, maluszku? – usłyszałem przytłumiony głos. Już go rozpoznałem. 
Otworzyłem oczy i zobaczyłem tego samego człowieka, który zabrał mnie zziębnię-
tego spod krzaka. Mimo że dotąd mnie nie skrzywdził, szybko zwinąłem się w kulkę.

– Mam dla ciebie jedzonko – powiedział cicho.
Nadal nie miałem zamiaru się rozwinąć ani tym bardziej jeść niczego w tym miejscu.

– Nie chcesz? Na pewno?
Człowiek wziął mnie na ręce i usiadł ze mną na podłodze. Zaczął coś do mnie mówić, 

głaszcząc mnie delikatnie. Te jego zabiegi dziwnie mnie odprężały, więc wysunąłem 
łebek, a on uśmiechnął się. Jeszcze przez chwilę się w niego wpatrywałem z ciekawo-
ścią, ale potem i tak postanowiłem się schować. Człowiek westchnął ze zrozumieniem, 
odłożył mnie pod pniaczek i wyszedł, tak jak dnia poprzedniego.

Tak mijały dni, człowiek codziennie przychodził, głaskał, mówił coś do mnie, 
wymieniał wodę i niezjedzone przeze mnie robaczki, a potem wychodził, żegnając 
się zawsze w ten sam sposób…

– Do jutra, maluchu.
Upłynęły tak prawie trzy tygodnie. Zdarzało się, że zjadłem jakąś mrówkę, która 

wlazła na moje drzewko, ale dużo nie jadłem, dlatego czułem się coraz słabszy. 
Dziś znów przyszedł ten człowiek, ale tym razem z jakimś podłużnym pojem-

niczkiem. Usiadł, jak zawsze, na ziemi, zaś ja patrzyłem na niego z gałęzi. Machnął 
o mnie ręką. 

„Może nie jest taki zły” – pomyślałem. Ostrożnie zacząłem schodzić, człowiek 
uśmiechał się, widząc jak się do niego zbliżam. Zsunąłem się na dół i stałem już na 
podłodze. Niepewnie podszedłem do człowieka i łapkami oparłem się o jego kolano.

– Mam coś dla ciebie – stwierdził krótko. – Nie możesz jeść tak mało, jesteś jeszcze 
bardzo młody i słaby. Spojrzałem na niego i przechyliłem łebek. Człowiek rozsiadł się 
wygodnie naprzeciwko mnie, a potem wyciągnął podłużny pojemnik. Zamontował 
tam wężyk, po czym jedną ręką ostrożnie podniósł mnie, tak że prawie leżałem na 
grzbiecie Podał mi tę rurkę. Popatrzyłem jeszcze raz na niego ze zdziwieniem i najpierw 
pomyślałem, że tego nie zjem, ale potem stwierdziłem, że ten człowiek nie jest chyba 
taki okrutny. W końcu przecież jeszcze nie wsadził mnie do żadnego worka, więc 
postanowiłem, że zjem, zrobię to dla mojej mamy. Szybko chwyciłem wężyk w łapki 
i zacząłem zachłannie pić. Smakowało jak koktajl z moich ulubionych robaczków.

– No, w końcu, maluszku – rzekł z ulgą zadowolony dobry człowiek.
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Naprawdę było bardzo smaczne, czyli wiem już na pewno, że ten dwunożny chce 
mojego dobra. Skończyłem moje pierwsze od dawna śniadanko. Człowiek chciał 
już wstać z podłogi, ale pomyślałem, że może jeszcze ma coś dobrego do jedzonka. 
Wgramoliłem się na jego nogę i chwyciłem łapkami za koszulkę.

– Chcesz jeszcze?
Nie wiem, dlaczego, ale poczułem silną potrzebę bycia pogłaskanym przez tego 

człowieka. Zacząłem więc podkładać swój grzbiet pod jego rękę. On popatrzył na 
mnie bacznie i chwycił mnie za przednie łapki, a potem zaczął głaskać. Gdy przestawał, 
sam zacząłem chwytać się jego ręki, aby nie przerywał. Nagle człowiek zaczął uważnie 
przyglądać się moim łuskom, zwłaszcza ich jasnozielonym końcówkom.

– Nazwę cię Limo – powiedział, przyglądając się moim łuskom.
Bardzo mi się spodobało to imię! Było takie świeże i oryginalne.

– Gdzieś ostatnio widziałem bardzo podobne łuski – mruknął, zastanawiając się. – 
Już wiem, poczekaj tutaj – dodał wyraźnie zaintrygowany.

Nie za bardzo to zrozumiałem, ale człowiek pośpiesznie odłożył mnie na posadzkę 
i pędem wybiegł z pomieszczenia. Dość długo czekałem na jego powrót, ale po jakimś 
czasie usłyszałem trzask drzwi wejściowych budynku. Wiedziałem, że człowiek już 
wraca. Po chwili był już przy drzwiach do mojego pokoju i na rękach trzymał ten 
cudowny mięciutki przedmiot. Podszedł z nim do mnie i uklęknął na podłodze. Ja 
podreptałem w jego stronę, strasznie hałasując ogonem.

„Co ty tam masz?” – zastanawiałem się.
Przyklęknął na podłodze i zaczął rozwijać znany mi już kocyk. Zaglądałem tam 

niecierpliwie i kręciłem się dokoła.
„Chwileczkę, znam ten zapach” – zdziwiłem się.
Człowiek odwinął ostrożnie puchaty kocyk. Nagle poczułem obezwładniające 

szczęście, a potem rozległ się mój radosny krzyk. Nie wierzyłem własnym oczom, to 
moja najukochańsza mama!

–Nikap!
–Mamo!
Od razu rzuciłem się, aby ją przytulić. „Jak mi dobrze…” – myślałem. Uściskom 

nie było końca. Opowiadałem mamusi, co się ze mną działo przez cały czas, a ona 
słuchała mnie cierpliwie, przekrzywiając głowę i zerkając uważnie na człowieka. On 
uśmiechnął się tylko szeroko, widząc, że to na pewno jest moja mama.

Mieliśmy dużo szczęścia, że rezerwat, do którego trafiliśmy, zatrzymał tamten 
przewóz łuskowców w samą porę. Ale moi inni krewni nie zawsze mają tyle szczęścia. 
Ludzie zabijają nas dla przepysznego mięsa. Ble, fuj, o wiele lepsze są przecież soczyste 
mrówki i odżywcze termity. Ludzie polują na nas także z powodu naszych cennych 
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„leczących wszystkie choroby” łusek, wykorzystywanych w tradycyjnej medycynie. 
Jak dobrze, że istnieją też dobrzy ludzie i nam udało się trafić na jednego z nich. 

W pewnym momencie zapytałem mamę, czy może mi zmienić imię na „Limo”, 
czyli takie, jakie nadał mi człowiek. Mama przyjrzała mi się smutno, potem opuściła 
głowę i odpowiedziała, że noszę imię na cześć swojego taty, który został złapany przez 
kłusowników tuż przed moim przyjściem na świat. Powiedziała, że jeśli bardzo tego 
pragnę, to mogę nosić imię Limo. 

Już nie chciałem… Choć lubię tego człowieka, który zaopiekował się nami, to 
jednak… nie jestem Limo. Mam na imię Nikap – po moim tacie.

Nie dajcie nam – łuskowcom – wyginąć. Pamiętajcie, że my też mamy prawo żyć…



dwór
◆

Weronika Lipiecka

W chwili, gdy Emilia dowiedziała się, że jej rodzice planują przeprowadzkę na 
wieś, jej życie legło w gruzach. Do tej pory lubili wieść wygodne życie, a po-

nieważ byli lekarzami, mogli pozwolić sobie nawet na takie wybryki. Mimo iż pobyt 
na wsi miał trwać tylko dwa miesiące, były to przecież dwa najwspanialsze miesiące 
w roku – wakacje. Te długie, gorące i słoneczne dni Emilia miała spędzić w miejscu, 
w którym nie chciała być. Sprzeciwiała się długo, ale jej rodzice byli nieugięci. Już po 
kilku dniach od czasu, gdy dowiedziała się o przeprowadzce, siedziała niezadowolona 
w samochodzie. 

W tym czasie jej mama zachwycała się perspektywą spędzenia najbliższych wakacji 
w ciszy i spokoju. Dziś wyglądała wprost olśniewająco. Miała falowane blond włosy, 
zwiewną sukienkę, a jej twarz wyglądała jeszcze ładniej i bardziej promiennie niż 
zazwyczaj. Emilia stanowiła zupełne przeciwieństwo swojej matki. Jej czarne włosy 
nigdy się nie kręciły, nie miała w sobie uroku mamy. W tym momencie jej twarz nie 
promieniała czystą radością, a odbijało się na niej niezadowolenie zaistniałą sytu-
acją. W dodatku nie miała wcale ochoty dalej siedzieć w samochodzie i zaczynała się 
niecierpliwić. 

– Dlaczego jesteś taka smutna kochanie? Spójrz jaki piękny dzień – zauważyła to 
jej mama.

– Mam się cieszyć, że wywozicie mnie na wieś? Nie mam ochoty tarzać się w błocie 
i wysłuchiwać turkotu traktorów – odpowiedziała z przekąsem dziewczyna.

– Przesadzasz. Nie będzie tak źle, wieś jest piękna – mama nadal próbowała uspo-
koić córkę.

– Już niedaleko. Za kilka minut będziemy na miejscu – wtrącił tata. Rzeczywiście 
już po chwili stanęli przez domem. Emilia wyobrażała sobie małą chatkę wspartą na 
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grubych drewnianych belkach. Dom okazał się jednak podobny do domostwa na 
przedmieściach miasta. Był biały, miał czerwone dachówki i duże okna. W przeci-
wieństwie do Emilii, jej rodzice byli bardzo zadowoleni. Kiedy zaczęli wnosić walizki, 
dziewczyna niechętnie weszła za nimi. Nie było tam zupełnie nic ciekawego. Zwykłe, 
jasne pomieszczenie, z którego wychodziły drzwi do kolejnych pokoi. Emilii przypadł 
niewielki pokój. Byłby zupełnie zwyczajny, gdyby nie klapa w suficie. Klapa najpraw-
dopodobniej prowadziła na strych. Zainteresowało ją to, ponieważ dom wydawał się 
być niski. Był na tyle mały, że słoneczniki rosnące przy ganku dochodziły prawie do 
połowy jego wysokości. Zresztą cały ogród okalający domek był obrośnięty wielkimi 
kwiatami. Jednak jej matka była tym wprost zachwycona. Kochała rośliny, mimo że 
nie zajmowała się nimi zbyt dobrze. Natomiast ojciec cieszył się z wybetonowanego 
miejsca na samochód. 

Emilii nie obchodziły ani kwiaty, ani miejsce na auto. Jedyne, czego była ciekawa, 
to strych. Myśli o nim towarzyszyły jej aż do kolacji, ponieważ przy niej dowiedziała 
się, że za rzeką jest opuszczony, stary dworek szlachecki. Jej matka zdążyła porozma-
wiać z sąsiadką i podobno ona twierdziła, że tam straszy. To wzbudziło uwagę dziew-
czyny na tyle, że nie mogła spać. To samo dolegało jej rodzicom, ale nie przez stary 
dworek czy strych, ale przez głuchą ciszę. Przyzwyczajeni do kołysania przez szum 
samochodów nie mogli zasnąć przez ciszę, co jakiś czas przerywaną tylko cykaniem 
świerszczy. Rankiem Emilia obudziła się w niezłym humorze. Była niewyspana, ale 
mimo to od razu wstała. Nie minęło pół godziny od pobudki, a dziewczyna już była 
na dworze. Słońce, chociaż delikatnie przysłonięte chmurami, dawało o sobie znak. 
Emilia ruszyła w stronę rzeki. Nie było do niej daleko, więc po kilku minutach stała nad 
brzegiem i rozglądała się. Wokoło było dużo tataraków i trzcin. Słychać było odgłosy 
kaczek wesoło pluskających się w wodzie. Jednak uwagę dziewczyny przykuł człowiek 
stający dość daleko. Z tej odległości nie widziała nic prócz sylwetki. Postać była nie-
zbyt wysoka i szczupła. Wydawało jej się, że ów tajemniczy jegomość jest dzieckiem. 
Nie było co zwlekać. Miała spędzić tu całe wakacje, więc chciała poznać choć jedną 
osobę w swoim wieku. Podeszła na odległość, z której widziała twarz. Chłopiec miał 
szczupłą buzię, duże oczy, a przede wszystkim kręcone blond włosy. Nie zauważył 
Emilii, ponieważ był pochłonięty obserwowaniem stada kaczek.

– Cześć, jestem Emilia, a ty? – dziewczyna powiedziała to, stojąc za krzakiem, więc 
chłopak jej nie dostrzegł.

– Co? Kto to mówi? – zapytał zdezorientowany. Emilka powoli wyszła zza krzaków. 
Wtedy dopiero mogła przyjrzeć się chłopcu. Oprócz ładnej buzi i włosów właściwie 
nie było w nim nic interesującego. Był ubrany skromnie i można by powiedzieć, że 
nawet biednie. W ręku trzymał kawałek skórki chleba, bo resztę zdążył oddać ptakom.
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– To ty mówiłaś? – zapytał.
– A widzisz tu kogoś innego?! – bąknęła dziewczyna.
– No nie, nie. Jestem Janek – odpowiedział cicho z lekkim zmieszaniem.
– Wiesz którędy dojść do opuszczonego dworku? – zapytała Emilia, przypomniawszy 

sobie o celu swojej wyprawy.
– Jasne, że wiem. Mieszkam tu od urodzenia. Jak chcesz mogę cię tam zaprowadzić, 

ale to dość daleko. 
Bez większego zastanowienia razem ruszyli w stronę dworku. Droga prowadziła 

mało uczęszczanymi ścieżkami. Najegzotyczniejszy fragment drogi prowadził przez 
stary, podziurawiony i zapomniany już most. Jednak mimo trudnej drogi nie opuszczał 
ich dobry humor. Z entuzjazmem rozmawiali i żartowali. Po pewnym czasie zniknęło 
wszelkie skrępowanie. Dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Nawet się nie spo-
strzegli, gdy od dworku dzieliło ich zaledwie kilka kroków. Na drzwiach wisiała stara 
kłódka. Wejście wydawało się niemożliwe. Emilia była rozczarowana, a nawet chciała 
już zrezygnować, ale Janek nie miał ochoty odpuścić. Obszedł cały budynek kilka 
razy i w końcu zauważył małe, wybite okienko. Najprawdopodobniej prowadziło do 
piwnicy. Chłopak wślizgnął się przez nie, nawet nie dotykając resztek wybitej szyby. 
Emilii sprawiło to trochę więcej kłopotu. 

W środku było chłodno i wilgotno. Janek szedł z przodu i wypatrywał schodów. Nie 
mogli jednak ich znaleźć. Natrafili na drzwi. Chwilę się z nimi siłowali, ale wreszcie 
udało się je otworzyć. Za nimi kryły się nadgryzione zębem czasu schody. Musieli 
poruszać się przy poręczy, bo inaczej spadliby, mogąc zrobić sobie krzywdę. Po wejściu 
na pierwsze piętro zobaczyli długi korytarz z drzwiami po obu stronach. Większość 
z nich była otwarta na szerokość lub uchylona. Jednak na samym jego końcu znajdowały 
się duże drzwi. Jako jedyne były zamknięte. To było intrygujące. Janek próbował je 
otworzyć, ale z marnym skutkiem. Unosił się dumą i nie chciał poprosić towarzyszki 
o pomoc. Była mu ona jednak bardzo potrzebna. Wspólnymi siłami otworzyli drzwi. 

Ich oczom ukazała się komnata. Przypominała bardzo obszerną czytelnię. Przy 
ścianach stały regały wypełnione kunsztownie zdobionymi książkami. Na środku 
pokoju znajdowało się rzeźbione biurko, przy którym był duży obity skórą fotel. Dzięki 
oknu naprzeciwko drzwi dzieci mogły zobaczyć, ile kurzu jest w tym pomieszczeniu. 
Tu czas zatrzymał się w miejscu. Janek zachwycił się wielkim fotelem i postanowił 
na nim usiąść. Emilia zaczęła oglądać zakurzony księgozbiór. Chłopiec kątem oka 
zobaczył pożółkłą kartkę, na której widniało odręczne pismo.

– Emilko, spójrz na tę kartkę. Ktoś coś na niej zapisał. 
Dziewczyna wzięła kartkę i z trudem zaczęła ją czytać. Sprawiało jej to kłopot, po-

nieważ litery były wyblakłe, a kartka tak zżółkła, że zdania były prawie niewidoczne. 
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„Mój drogi Przyjacielu! Wiem, że już się nie zobaczymy, dlatego zostawiam Ci ten list. 
Chciałbym, abyś zabrał to, co w moim życiu było najcenniejsze i zaopiekował się tym. 
Ukryj to do czasu, gdy powróci mój syn. Nie zapomnij mnie”. Słońce skłaniało się 
ku zachodowi. Nie było wyboru. Niestety, należało wracać. Droga była dosyć długa. 
Mało brakowało, żeby powpadały po ciemku do rzeki. Jednak nic takiego się nie stało. 
W domach czekała na nich ciepła kolacja i wymówki ze strony mamy. Rodzice Emilii 
zdziwili się, bo dziewczyna wróciła bardzo szczęśliwa. Postanowili, że z samego rana 
wezmą córkę na spytki. Po posiłku wszyscy położyli się spać. Dziś nie doskwierały 
im już świerszcze. Zasnęli szybko, bo każdy był zmęczony. Od rana mama pracowała 
w ogrodzie, wyrywając chwasty. Tato zabrał się za naprawę usterek w domu, a Emilia 
nie dość, że poznała rówieśnika, to jeszcze była na tropie… Tajemnicy z przeszłości.

Z samego rano rozległo się pukanie do drzwi. To był Janek. Przyszedł po Emilię. 
Rodzice dziewczyny zaprosili go do środka i poczęstowali herbatą. Mimo wczesnej 
godziny chłopak nie wydawał się być ani trochę zaspany. Jego duże oczy były otwarte 
szerzej niż wrota od stodoły. Herbatę wypił szybko, ale zdążył po krótce opowiedzieć, 
co było przyczyną późnego powrotu ich córki do domu. Podziękował za gościnę i wy-
szedł, dając Emilii subtelne znaki, aby poszła za nim. Rodzice dali gest pozwolenia 
i dziewczyna zarzucając na plecy bluzę, niczym strzała wyleciała na dwór. Spodziewała 
się, że Janek będzie stał przy dróżce nad rzekę. Była zaskoczona, gdy spostrzegła, że 
ten stoi przy niewielkim domku.

– Nie idziemy do dworku?! – krzyknęła Emilia.
– Nie. Pytałem dziadka, czy wie coś o posiadłości. Wie więcej, niż bym się spodziewał.
– Jest w domu? – zapytała dziewczyna z nadzieją na potwierdzenie.
– Niestety… będzie za kilka dni.
– To po co idziesz do domu? – spytała lekko zawiedziona.
– Zapomniałem czapki. Nie zauważyłaś?! – Janek wszedł do chaty. Zabrał z sieni 

czapkę i wyszedł. Wtedy dopiero ruszyli na spacer. Nie szli jednak do dworku. Pogoda 
była tak cudna, że odłożyli tę wizytę na później.

Poszli zatem nad rzekę. Usiedli na mostku i milczeli. Mimo że mieli o czym rozma-
wiać, nie chcieli przerywać naturze występu. Woda delikatnie szumiała, ptaki śpiewały 
swoje poranne arie. W oddali widać było biegające wesoło sarny. Delektowali się tą 
chwilą, jak najdłużej mogli. 

Zaczęło wiać. Z każdą chwilą coraz mocniej. W oddali na niebie zauważyli ciemne 
chmury. To nie wróżyło nic dobrego. Musieli zmienić plany, bo drobny deszczyk zaczął 
zamieniać się w ulewę. Musieli szybko wracać do domu. Zanim dotarli do celu, byli 
zupełnie przemoknięci. Czarne chmury nie chciały odejść. Skutecznie uniemożliwia-
ły im dalsze podziwianie przyrody. Ulokowali się w domu Emilii, bo u Janka piątka 
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rodzeństwa zajmowała wystarczająco dużo miejsca. Usiedli w pokoju dziewczyny. Taty 
Emilii nie było, a mama czytała książkę, więc w domu było cicho. Dzieci nie miały 
pomysłu, co mogą robić w taką pogodę. Po chwili zaczęli włóczyć się po pokojach. 
Nie było ich wiele, ale Emilia wcześniej była tylko w salonie, łazience i swoim pokoju. 
Chodzili więc po tych, gdzie jeszcze ich stopa nie stanęła. Weszli do małego schowka, 
w którym były tylko miotły i podstawowe narzędzia. Oprócz tego znaleźli jeszcze 
zejście do piwnicy. Była malutka i nieciekawa. Nic ciekawego. Sama nuda.

Niepogoda utrzymywała się. Dni wydawały się ciągnąć w nieskończoność. Dzieci 
nie mogły doczekać się powrotu dziadka. Na szczęście nie musiały długo czekać. 
Zjawił się już po kilku dniach. Janek od razu pobiegł do Emilii, żeby ją o tym poinfor-
mować. Dziadek nie odpoczywał długo, bo już po kilku minutach dzieci przystąpiły 
do zadawania pytań.

– Dzień dobry – powiedziała Emilka zobaczywszy dorosłego.
– Witaj moja droga – odpowiedział dziadek.
– Dziadku, mamy kilka pytań. Po pierwsze, wiesz od kiedy dworek po drugiej 

stronie rzeki jest opuszczony?
– Dworek? Ach… dworek. No oczywiście, że wiem, ale po co wam ta wiedza. Zresztą 

nieważne. Jest opuszczony od około dwudziestu lat – powiedział dziadek.
– A kto tam mieszkał? Dlaczego opuścili tak piękną posiadłość i co mogło się tam 

stać? – z podekscytowaniem szybko mówił chłopiec.
– Dużo macie jeszcze tych pytań? Zaraz, zaraz… niech się zastanowię. No to będzie 

tak… Mieszkał tam Ludwik Kamieński. Jak go poznałem, był już dość sędziwy. Miał 
syna, ale posłali biedaka na wojnę. Z tego, co wiem, to nigdy nie wrócił, ale pewien 
nie jestem, bo często wyjeżdżałem. Pan Ludwik zmarł dwadzieścia lat temu. Teraz 
leży na cmentarzu przy kościele. Od wyjazdu syna cały czas był smutny, a w dodatku 
po wojnie zabrano mu wszystkie ziemie, które miał. Zostawili mu tylko ten dworek, 
bo był na uboczu. Umarł w biedzie, a najgorsze jest to, że mimo czekania na syna tyle 
lat, to i tak go nie zobaczył. To straszne.

– A wie pan, kto był jego przyjacielem? – z wypiekami na twarzy zapytała Emilka.
– Przyjacielem Ludwika był niejaki pan Nowicki. Nie wiem, jak miał na imię. Wy-

daje mi się, że mieszkał w tym białym domku po drugiej stronie drogi – powiedział 
dziadek, wskazując na dom Emilii.

– Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, przyjdźcie jutro. Jestem bardzo senny. Chcę się 
położyć. Musicie mi wybaczyć. Starzy ludzie szybko się męczą. Jutro… Jutro opowiem 
więcej – mówił i ziewał jednocześnie.

– Dobrze, dziękujemy za poświęcony nam czas. – powiedziały chórem dzieci. Janek 
i Emilka wyszli na dwór. Chcieli od razu iść sprawdzić, czy w domu dziewczyny nie ma 
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nic, co mogłoby naprowadzić ich na „skarb” albo właściciela dworu. Niestety, plany 
pokrzyżowali im rodzice Emilii, ponieważ byli na zakupach. Klucze były tylko jedne, 
a miała je mama. Emilia zapewniała ich, że wróci najwcześniej o osiemnastej, a było 
dopiero kilka minut po siedemnastej. Siedzieli więc na schodkach przed wejściem. Czas 
bardzo im się dłużył, a w czekaniu nie pomagał upał. Nareszcie, na wybetonowanym 
miejscu stanął samochód. Wysiadła z niego mama dziewczyny, a chwilę później też 
jej tata. Dzieci pomogły zanieść torby z zakupami. Zrobiły to jak najprędzej mogły, 
bo bardzo chciały zacząć szukać poszlak. 

Zaczęły chodzić po wszystkich pokojach. Wreszcie zeszły do piwnicy, przez którą 
niegdyś przeszły, nie przyglądając się jej za bardzo. Nie miały ochoty wchodzić do 
pomieszczenia, w którym nawet nie było światła. Odwiedziły wszystkie inne pokoje, 
więc jeśli coś kryło się w tym domu, to musiało być właśnie tutaj. Większość rzeczy 
była bardzo stara i zakurzona. Janek znalazł nawet parę gazet sprzed dwudziestu lat. 
W jednej z nich była wzmianka o opustoszałym wówczas od kilku miesięcy dworku. 
Artykuł był krótki i jedyne, czego można było się z niego dowiedzieć, to fakt, że 
właściciel został pochowany na starym cmentarzu i że podobno ukrył skarb. Jedno 
zdanie brzmiało: „Wielu już szukało skarbu, ale wygląda na to, że jeszcze długo nie 
dowiemy się, co to jest”. Dzieciom niestety nie przydały się te informacje, bo wszystko 
to już wiedziały. Szukały dalej. Zobaczyły coś dużego, przykrytego prześcieradłem. 
Emilia pociągnęła materiał. Ich oczom ukazał się pięknie rzeźbiony, duży kredens. 
Jego dwie obszerne szuflady były lekko otwarte. W jednej z nich leżała stara koszula 
albo jakaś inna część ubioru. Natomiast w drugiej leżał stary, mosiężny klucz. Dziew-
czyna wzięła go i schowała do kieszeni. Nagle usłyszeli huk. Drzwi się zatrzasnęły. 
Dzieci podeszły do nich i próbowały je otworzyć, ale niestety bezskutecznie, Zaczęły 
więc w nie uderzać z nadzieją, że rodzice Emilii usłyszą i otworzą drzwi. Jednak to 
również nie przyniosło rezultatów. Siedzieli w piwnicy. W tej sytuacji nie mogli nic 
zrobić. Musieli spędzić w mroku sporo czasu, zanim tata dziewczyny zorientował się 
w sytuacji i zaczął ich szukać. Drzwi od piwnicy otworzył bez wysiłku. Dziwne, nie 
sprawiło mu to żadnego problemu.

– Dlaczego tu siedzicie? – zapytał tata.
– Rozmawialiśmy, a poza tym sprawdzaliśmy, czy nic tu nie ma – szybko powiedziała 

dziewczyna, nie dopuszczając Janka do słowa. Zestresował się i mógłby powiedzieć 
coś głupiego i wydać tajemnicę.

– Wychodzicie już? – zapytał podejrzliwie mężczyzna.
– Tak. – dzieci wyszły do salonu. 
Oślepiło je zachodzące słońce, które świeciło jeszcze bardzo mocno. Rozstanie nie 

było przyjemne, tym bardziej, że przecież mieli klucz. Emilia długo nie mogła zasnąć. 
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Cały czas rozmyślała o kluczu, a dokładniej o tym, co może otwierać. Patrzyła ślepo 
w sufit. Widziała tylko biel, ale gdy bardziej się przyjrzała, zobaczyła jakby czarne kreski. 
Przypominało to rodzaj przejścia. Wtedy dziewczyna przypomniała sobie o strychu, 
przez który paręnaście dni temu także nie mogła spać. Zaczęła jeszcze bardziej pragnąć, 
aby nastał ranek. Nie chciała podjąć próby sama. Chciała sprawdzić z Jankiem, czy 
klucz będzie pasował do klapy. Emilia miała trochę czasu, aby przyjrzeć się kluczo-
wi. Jego trzon miał kształt pnącza winorośli, co sprawiało, że był wprost przepiękny. 
Dziewczyna doczekała się wschodu słońca. Nie należała do cierpliwych osób, więc od 
razu chciała spotkać się z Jankiem. Już kilka minut później sprowadziła go do swojego 
pokoju. Stali, wpatrując się w klapę. Nie mieli drabiny, a z krzeseł nie mogli jej sięgnąć. 
Nie chcieli prosić nikogo dorosłego, więc próbowali różnych niekonwencjonalnych 
sposobów. Robili dziwne konstrukcje z mebli i pudeł. Nie poszczęściło im się jednak. 
Musieli poprosić kogoś o pomoc. Stwierdzili, że w tym wypadku muszą zwrócić się 
do taty Emilki. Zawołali go i wytłumaczyli, że mają klucz i chcą dostać się na strych. 
Mężczyzna wszedł na krzesło i włożył klucz do malutkiej dziurki w klapie. Klucz paso-
wał idealnie. Tata podniósł klapę. Równocześnie na podłogę osypał się dywan kurzu. 
Mężczyzna przyniósł drabinę, by dzieci mogły dostać się do środka pomieszczenia. 

Na strychu było pełno rupieci. Od starych mebli przez koce i ubrania aż po skrzynki. 
To właśnie one zaciekawiły dzieci najbardziej. Widać było, że są stare. Na szczęście 
nie były zamknięte na klucz i można było bez problemu je otworzyć. Nie było w nich 
nic wartościowego. W jednej leżało dużo zdjęć i harmonijka. W drugiej zaś dziecięce 
rysunki. Emilia zaczęła przeglądać komody, a Janek przepatrywać ubrania. Nie zna-
leźli nic wartościowego, co mogłoby stanowić skarb. Wtedy dopiero zrozumieli, że to 
pamiątki były skarbem pana Ludwika. Rzeczy te miały wartość sentymentalną i może 
dla niego lub jego syna były niesamowicie cenne. Dzieci były bardzo szczęśliwe, bo 
odnalazły skarb. Pamiątki rodzinne, które są świadectwem czyjegoś istnienia – są 
skarbem bezcennym. Każda rzecz ma swoja historię. Każdy przedmiot na pewno 
odegrał znaczącą rolę w życiu nieżyjących domowników. 

Wakacje dobiegały końca. Ostatnie dni lata dzieci spędziły na kąpaniu się w jezio-
rze i zabawie. Nadszedł czas i Emilia musiała wracać do domu. Za dwa tygodnie miał 
zacząć się rok szkolny. W dzień wyjazdu dzieci odłożyły klucz tam, gdzie go znalazły. 
Uznały, że tak będzie najlepiej. Dziewczyna na odchodne obiecała Jankowi, że następ-
ne wakacje również spędzą razem. Nie myślała już o wsi tak samo jak na początku. 





trzeba OtwOrzyć te drzwi
◆

Kornelia Lubocha

Była piękna, słoneczna niedziela. Nic nie wskazywało na to, że tego dnia przeżyję 
mrożącą krew w żyłach przygodę, która całkowicie zmieni moje spojrzenie na 

to miejsce.
Jak co tydzień odwiedziłam dziadków. Podjęli mnie tradycyjnie – wspaniałym 

obiadem i pyszniutkim deserem. Po posiłku udaliśmy się na uroczy spacer wzdłuż 
obrzyckich, porośniętych starymi klonami alejek, które „pamiętały jeszcze niemieckie 
czasy”, jak mawiała babcia. Nudziły mnie te ich opowieści o tym, co poniemieckie, 
więc raczej zachwycałam się cudownym słońcem i zerkałam niecierpliwie na telefon. 
Teraz w jesiennym słońcu dorodne drzewa przebrały się w złoto i czerwień, co impo-
nująco rozświetlało całą okolicę.

Moi dziadkowie mieszkali w wyjątkowym miejscu, w dzielnicy zaprojektowanej 
na początku XX wieku jako kompleks szpitalny, wtedy podobno najnowocześniejszy 
w Europie, a dziś trącący zabytkową myszką. 

Odkąd pamiętam, zawsze interesowała mnie historia tego miejsca. Stuletni, dwupię-
trowy budynek, w którym wiedli spokojny i szczęśliwy żywot dziadkowie, zachwycał 
symetryczną, klasyczną bryłą, neogotyckimi okienkami i zdobieniami wokół okien. 
Zresztą cała dzielnica zabudowana była symetrycznie podobnymi w stylu gmachami 
z czerwonej cegły, na których widniały tabliczki z numerami szpitalnych oddziałów. 
Wzdłuż przecinających się pod kątem prostym uliczek rozciągały się przestronne, 
szpitalne pawilony. Nad nimi górowała przysadzista wieża ciśnień zapewniająca 
mieszkańcom wodę, a obok niej pyszniła się smukła wieża zegarowa oraz strzelisty 
kościółek i bogato zdobiony, reprezentacyjny budynek recepcji. Tam mieściła się izba 
przyjęć pacjentów oraz administracja szpitala. Cały kompleks otoczono murem i za-
mknięto bramą wjazdową, co dawało poczucie bezpieczeństwa i sprawiało wrażenie 
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sennego, przytulnego, a przede wszystkim eleganckiego miejsca. Takiego „miejsca 
z duszą”, jak mawiali zachwyceni turyści. Gdy przybywałam tu z betonowego blo-
kowiska, którego jedyną ozdobą były pasiasto wymalowane bloki, miałam wrażenie, 
że przenoszę się do innego świata, do świata detalu, pięknych wykuszy, budzących 
zachwyt, starych drzew.

W domu babci najbardziej intrygował mnie strych. Wiodły do niego dość szerokie, 
wybłyszczone tysiącami kroków, kamienne schody. Prowadziły do drewnianych drzwi 
z metalową, potężną klamką umiejscowioną tak wysoko, że długo musiałam rosnąć, 
by wreszcie móc ją nadusić i otworzyć wrota strychowego królestwa.

Czego tam nie było! Stare meble niepotrzebne już lokatorom, rzeczy w dziesiątkach 
pudeł i pudełek, nieużywany rower, stół ze złamaną nogą i wreszcie otwarte kartony 
wypełnione jakimiś starymi, niemieckimi czasopismami oraz książkami zapomnia-
nymi przez czytelników. Pewnie była to największa na świecie wylęgarnia roztoczy, 
ale zdaniem dziadka, zbiory te z upływem lat miały coraz większą wartość, więc nikt 
nie wyrzucał „poniemieckich szpargałów”. Uwielbiałam w nich myszkować i, kiedy już 
dorosłam do klamki, czekałam tylko na okazję, by zniknąć na dziadkowym strychu 
i w końcu do woli przeglądać poblakłe rysunki na pożółkłych stronach. 

Tego dnia, gdy tylko nadszedł czas poobiedniej drzemki dorosłych, wymknęłam 
się niezauważenie i pobiegłam na poddasze. Wydawało mi się, że słyszę po drodze 
jakiś cichutki płacz. Dochodził gdzieś z góry czy z wnętrza domu. Brzmiał jak szloch 
dziecka, bardzo cierpiącego i błagającego o pomoc. To było dziwne. Żadne dzieci 
tu przecież nie mieszkały. Zaczęłam się więc nerwowo rozglądać. Pode mną otwie-
rała swą paszczę klatka schodowa, przede mną były tylko ogromne, dębowe drzwi, 
wyświechtane w okolicy masywnej klamki. Po chwili wahania zdecydowałam się 
ją nadusić i pobiec do mego kącika z gazetami, ale tym razem zamek nie odskoczył. 
Drzwi, jak nigdy dotąd, były zamknięte! Kolejne próby wejścia na strych zakończyły 
się fiaskiem, a cichutki szloch dziecka, wydawało mi się, dochodził teraz właśnie 
zza nich. 

Postanowiłam wrócić na dół i zasięgnąć języka w sprawie strychu, gdy nagle na 
półpiętrze, na parapecie mocno zakurzonego okna błysnął w słońcu jakiś przedmiot. 
Na tyle przykuł moją uwagę, że zatrzymałam się i wyciągnęłam po niego dłoń. Przy 
doniczce ze starą, wypłowiałą paprocią, która babcia wyniosła tu pewnie „na spoczy-
nek” przed drogą na śmietnik, leżał duży, żelazny klucz. Byłam przekonana, że pasuje 
do strychowych drzwi. I uśmiechnęłam się pod nosem z tego schowka, jaki pewnie 
mój pomysłowy dziadek znalazł na klucz. Teraz już z energią zawróciłam na górę. 

Przeczucia mnie nie myliły. Klucz wspaniale wpasował się w dziurkę, jeszcze tylko 
przekręcić i …
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Nagle ogromne drzwi stały się malutkie jak w opowieści o Alicji w Krainie Czarów. 
Nie wiedziałam, w jaki sposób miałabym się w nich zmieścić, aby przejść na drugą 
stronę. Dotknęłam zdecydowanym ruchem klamki, ale drzwi, jakby bawiąc się ze 
mną w kotka i myszkę, od razu się powiększyły do moich rozmiarów i wręcz zapra-
szały, żebym to ja akurat mogła przez nie przejść. Wstrzymałam dłoń. Iść czy nie iść? 
Ogarnął mnie wtedy prawdziwy niepokój. Przeszedł dreszcz strachu, ale byłam zbyt 
zaciekawiona tym, co się w środku znajdowało, żeby zawrócić. Powolutku, małymi 
krokami przesuwałam się przez próg, odliczałam kroczki: – Raz, dwa i… – szeptałam 
w napięciu. Na trzy znalazłam się na drewnianej, skrzypiącej podłodze po drugiej 
stronie “ruszających się drzwi”. Poczułam lekki chłód ciągnący najprawdopodobniej 
z dworu, ale w ciemności nie byłam w stanie dostrzec żadnego otworu, którym mógł 
dostawać się tu zimny wiatr. Było ciemno i zupełnie inaczej niż zwykle. Żadnego 
okienka dachowego, żadnej znajomej rzeczy. Odruchowo sięgnęłam do kieszeni po 
telefon komórkowy, by skorzystać z jego światła przy penetrowaniu wnętrza. Jakże 
byłam zdziwiona, gdy kieszeń okazała się pusta. A więc go nie zabrałam… Leży pewnie 
na stole w babcinej kuchni, na starej komodzie, bo przecież babcia wymyśliła, żebyśmy 
na czas obiadu odkładali tam telefony. Miało to pomóc budować rodzinną atmosferę. 
Jak mogłam go nie zabrać? Przecież telefon to najważniejsza rzecz w moim życiu. Bez 
telefonu nie mogłabym funkcjonować na Instagramie czy Messengerze. W ogóle chyba 
nie mogłabym żyć, podobnie jak dziesiątki moich rówieśników. Teraz mógłby być 
moją pochodnią, a leży gdzieś tam na podziurawionym przez korniki blacie i żaden 
z niego pożytek. Gdy tak w duchu przeklinałam zwyczaje seniorów rodu i swój los, 
okazało się, że wzrok powoli przyzwyczaił się do ciemności. Co więcej, zdawało mi 
się nagle, że gdzieś w głębi zamajaczyło nikłe światełko.

– Może jest tam jednak jakiś lufcik? – spytałam na głos sama siebie, by nabrać odwagi.
– Jest – usłyszałam w odpowiedzi. – Widać z niego bramę. 
Zamarłam. Po prostu skamieniałam sparaliżowana strachem przed tym głosem. 

Cisza, która zapanowała teraz, trwała chyba wiecznie. Chciałam cofnąć się do drzwi 
i rzucić do ucieczki na schody, ale w ich miejscu pojawiła się nagle mała, chuderlawa 
dziewczynka.

– Nie bój się… Przecież nas tu nie znajdą. Mamusia mówiła, że te drzwi są dla 
wybranych. Jak ci na imię? – zapytała ciekawsko.

– Iga – bąknęłam niepewnie, patrząc na to małe, dziwne stworzenie w staromodnej 
sukience i grubych rajtuzach. Miała może 9–10 lat i zabawne, chude warkoczyki za-
plecione wokół jasnej twarzyczki. Spiczasta, wysunięta do przodu bródka oznaczała 
małego uparciucha. Pomyślałam, że może być nieznośną prawnuczką sąsiadki mojej 
babci, która pewnie zabłądziła gdzieś na strychu. 
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– Czy to ty płakałaś? – spytałam. – Zgubiłaś się?
– Ale ty jesteś głupia, Iga! – zaśmiała się mała i nagle urwała. Nasłuchiwała przez 

chwilę w napięciu. – Cicho… Dobrze. Nikt nas nie usłyszał. Pamiętaj, nikt nie może 
nas usłyszeć!

– Co tu robisz? Kim w ogóle jesteś? Bawisz się z kimś w chowanego? – pytałam 
gorączkowo, ale szeptem. Atmosfera jakiejś konspiracyjnej tajemnicy udzieliła mi 
się na dobre. Mała nie odpowiedziała. Machnęła jednak dłonią, wskazując kierunek, 
w którym mam za nią podążać. Niby nie trzymała niczego w dłoni, a jednak jakaś 
poświata rozjaśniała nam drogę. Pomyślałam, że to świeca, ale skąd miałaby się ona 
tutaj wziąć? Zadrżałam. Nigdy dotąd nie wierzyłam w zjawiska paranormalne i przez 
dłuższą chwilę próbowałam zracjonalizować swój strach. Może coś mi się przewidziało 
albo tracę zmysły? Jednak wszystkie wątpliwości zostały rozwiane po tym, jak moja 
przewodniczka zwróciła się do mnie z dziwną prośbą. 

– Proszę, bądź jak najciszej… i najlepiej nawet zbyt głośno nie oddychaj – szepnęła. 
– Nie mogą się dowiedzieć, że tu jesteśmy. Pobędziesz tu trochę ze mną?
– Kim jesteś? I dlaczego miałabym być cicho? Przecież jestem w domu swoich 

dziadków. Nic nam nie grozi… – pytałam zaniepokojona i trochę zła na nią, na siebie, 
na cały świat. 

– O nie, to nie ty, a ja jestem w swoim domu – zaśmiała się cichutko. – Mieszkam tu 
od urodzenia. Mam na imię Wiesia… Moja mamusia jest tu pielęgniarką na oddziale 
dziecięcym. Nadal pracuje, chociaż jest Polką. Przedtem pracowało tu wielu Polaków, 
a teraz tylko mamusię i taką jedną panią zostawili. Bo one są bardzo dobrymi pielę-
gniarkami i niczego się nie boją, i mówią po niemiecku. Nie mam pojęcia, skąd się ty 
się tu wzięłaś… Czy twoja mamusia też cię tu ukryła? 

– Nikt mnie nie ukrył. Przyjechałam do dziadków. Zawsze przyjeżdżam, ale ciebie 
nigdy tu nie widziałam. I wiesz, tu wszyscy są Polakami!

– Polakami? – zastanowiła się. – Chyba mnie bujasz… A może ty uciekłaś z tego 
nowego transportu pacjentów? – dopytywała, spoglądając prosto w moje oczy.

– Jakiego transportu?! O czym ty w ogóle mówisz, dziewczyno? – dziwiłam się coraz 
bardziej i nawet przez chwilę pomyślałam, że ta mała uciekła z dziecięcego oddziału 
psychiatrycznego. Ona jednak przybrała poważny, mądry wyraz twarzy i szeptała:

– Dobrze wiesz o tym, że czasy są bardzo trudne i tak naprawdę nikt tu teraz nie 
jest bezpieczny. Widzisz, dziś przywieźli następnych. Nawet dzieci… Płakały… Nie 
może nas zobaczyć nikt z białego personelu. W ogóle nikt. Dlatego musisz być cicho…

–A więc płacz nie był wybrykiem mojej wyobraźni– stwierdziłam w duchu i jeszcze 
uważniej przyjrzałam się mojej przewodniczce po strychu. Spojrzała na mnie z prze-
jęciem i wskazała lufcik, przez który widać było oddaloną od nas bramę wjazdową na 
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teren szpitala. Ustawiono przed nią cały ogonek ludzi, a wśród nich kilkoro dzieci. Nikt 
ich nie trzymał za rękę. Stały opuszczone jak małe, bezbronne zwierzątka. Sanitariusze 
poubierani w białe kitle pohukiwali na tłum i kazali mu się przesuwać w stronę izby 
przyjęć. Przy bramie stało dwóch uzbrojonych strażników w mundurach. Mówili po 
niemiecku. 

Nagle w oddali rozległy się strzały. Nawet nie pojedyncze, lecz cała długa seria. 
Wiesia zadrżała:

– Słyszysz? Słyszysz, co oni robią z nieposłusznymi ludźmi? Trzeba być cicho. Ma-
musia mówi, że to się niedługo skończy, ale ciągle ich przywożą. Mówią, że są chorzy 
psychicznie i zamykają na różnych oddziałach. Potem oni gdzieś znikają i robią miej-
sce dla nowych chorych. Przecież nie mogą ich tak ciągle przywozić. Wojna musi się 
skończyć…

– Wojna? – spytałam z niedowierzaniem. – Jest wojna? 
– Czyś ty się z choinki urwała? – mała dziewczynka wydęła wzgardliwie wargi. – No, 

przecież od dawna jest wojna. Jeszcze byłam w przedszkolu, jak wybuchła. I przyszli 
oni, do wszystkich strzelali, ale mamusia ukryła mnie tutaj i kazała cichutko siedzieć. 
Więc siedzę, żeby mnie nie dali na ten oddział dla dzieci. 

Patrzyłam na bladą twarzyczkę dziewczynki jak na jakiś kadr z wojennego filmu. 
Czułam lęk i współczucie, ale najbardziej to pragnęłam uciec stąd, gdzie pieprz rośnie. 
Automatycznie odsunęłam się o kilka kroków od mojej rozmówczyni i schowałam 
się za fotelem. Na schodach rozległy się ciężkie kroki. Najpierw pierwszy, za chwilę 
kolejny i kolejny… Nikt jednak nie otworzył drzwi i nie wparował do naszej kryjówki. 
Żandarmi przeszukiwali strych, ale żaden z nich nie zajrzał do nas, jakbyśmy były 
oddzielone od nich jakąś niewidzialną kotarą, która chroniła nas przed złym światem. 

Wiesia kucała tuż za mną za wielkim zielonym fotelem pokrytym kurzem i stertą 
niemieckich czasopism. Wydawało mi się, że drżała, więc próbowałam chwycić ją za 
małą dłoń, ale jakoś nie mogłam dosięgnąć. Odpływała coraz dalej i dalej. 

Kręciło mi się w głowie. Zamknęłam na chwilę oczy i wtedy świat zaczął znów 
wirować. Gdy się ocknęłam, stałam na schodach. W dłoni trzymałam znaleziony obok 
paprotki klucz, a z dołu dobiegał zniecierpliwiony głos babci:

– Iga!!! Gdzie ty się podziewasz? Znów siedzisz na tym strychu? Czas na 
podwieczorek!

Zbiegłam na dół. Od razu wparowałam do kuchni i z ulgą wtuliłam się w babcię. 
– Babciu, skąd wziął się ten klucz? – pytałam podekscytowana, wyciągając dłoń ze 

swym znaleziskiem. – Przecież strych zawsze był otwarty.
– A, klucz… – uśmiechnęła się babcia. – Zapomniałam ci powiedzieć, że jacyś hi-

storycy szperali na nim ostatnio. Podobno znaleźli go w pudle z książkami. Dziadek 
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miał go przynieść, a pewnie zapomniał. On już często o czymś zapomina… Gdzie 
go znalazłaś? 

– Na parapecie… Ale dlaczego historycy weszli na wasz strych? – próbowałam 
dowiedzieć się więcej. 

– No cóż, próbują zrekonstruować historię ostatnich wojennych transportów cho-
rych z terenów Niemiec do naszego szpitala. Podobno trafili na ślad jakiejś polskiej 
pielęgniarki, która próbowała przekazać prawdę o zabijaniu pacjentów w tym miejscu. 
Zostały po niej jakieś mikrofilmy. Podobno mieszkała w naszym domu przed wojną. 
Może w tych szpargałach poniemieckich na strychu coś jeszcze odkryją… Dlatego 
teraz nie wolno tam chodzić. 

Patrzyłam na babcią oniemiała. Szepnęłam zdławionym głosem: 
– Czy ta pielęgniarka miała córeczkę? 
– Córeczkę? – zaśmiała się babcia. – A skąd mam to wiedzieć. Mam nadzieję, że nie, 

bo nawet nie wyobrażam sobie, by małe dziecko mogło być świadkiem tego bestialstwa, 
jakie miało tu miejsce podczas wojny. 

– Babciu, o jakim bestialstwie mówisz?
Babcia spojrzała na mnie uważnie znad swych drucianych okularów. Prze chwilę 

milczała, a potem powoli cedziła słowa:
– Wiesz, Igusiu, macie te swoje internety, a niczego o świecie nie wiecie. Czy nie 

widziałaś pomnika przy Kapuścianej Górce? Przecież co tydzień chodzisz tamtędy 
na spacer. Czy nie słyszałaś o tym, co naziści robili z ludźmi chorymi psychicznie? 
Wymordowali ich tu prawie 10 tysięcy…

– Nie… – bąknęłam cicho i nagle poczułam, że czerwienię się ze wstydu po czubek 
głowy. W dłoni ściskałam klucz i poszukiwałam w głowie jednej wiadomości na temat 
tamtych czasów. Nic. Pustka…

– To biegnij na dół pod Kapuściną Górkę, ale już – zawołał z pokoju dziadek. – 
I uważnie przeczytaj, co stało się w tym z pozoru tylko spokojnym miejscu. Znajo-
mość historii to klucz do zrozumienia teraźniejszości, pamiętaj o tym, jeśli chcesz coś 
w życiu osiągnąć. To jest klucz.



KLucz dO Serca
◆

Aleksandra Łagowska

Siedziałam właśnie w moim sanktuarium spokoju i ciszy, czyli w miejscu, gdzie 
jestem tylko ja i moja prywatność, zwanym inaczej moim pokojem. Godzinę wcze-

śniej skończyłam lekcje i w końcu mogłam odpocząć od szkoły. Nareszcie nadszedł 
długo wyczekiwany weekend, a co za tym idzie maraton moich ulubionych seriali, 
dużo niezdrowego jedzenia i, co najważniejsze, zero szkoły. Moje rozmyślania szybko 
przerwała kobieta, która zwie się moją matką:

– Mell! Luke! – zawołała gdzieś z domu. 
A tak, przepraszam, zapomniałam się przedstawić. Nazywam się Melanie Johnson. 

Mam szesnaście lat, sięgające za łopatki blond włosy i odziedziczone po ojcu niebie-
skie oczy. Małe usta i typowo polską urodę odziedziczyłam po mamie – Wiktorii 
Johnson. Mama jest Polką, lecz po studiach przyleciała na wakacje do Stanów i tam 
poznała mojego tatę Wiliama. Rok później pobrali się i zamieszkali na obrzeżach 
Nowego Yorku. Mama pracuje jako zastępca szefa banku, zatem przez jej całodniowe 
zmiany często nie ma jej w domu. Co do taty… zginął w wypadku samochodowym 
trzy lata temu. 

Niechętnie wstałam z wygodnego łózka i ruszyłam w stronę drzwi. Otworzyłam 
je w tym samym czasie co osoba naprzeciwko mnie – blondyn, wyglądem tak bardzo 
podobny do mnie. A tak, zapomniałam wspomnieć… jest jeszcze Luke, mój brat bliź-
niak. Cóż, kiedyś mieliśmy bardzo dobry kontakt, byliśmy niemal nierozłączni. No 
właśnie… kiedyś. Wszystko zmieniło się po śmierci taty. Luke był bardzo z nim zżyty, 
a po jego odejściu zamknął się w sobie, odsunął od siebie wszystkich, w tym mnie. 

Gdy zeszłam na dół moja rodzicielka biegała po salonie szukając czegoś. 
– Mamo? – zapytałam, gdy od dłuższej chwili stała nieruchomo pośrodku tego 

bałaganu, który przed chwilą sama stworzyła. 
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– Gdzie ja dałam te paszporty? – wyszeptała do siebie, chyba dalej nie zwracając na 
nas zbytnio uwagi. Nagle obróciła się, napotykając spojrzenie moje i brata. 

– O, już jesteście. Dobrze. Słuchajcie, muszę wyjechać na cały weekend. W Chi-
cago odbędzie się ważne spotkanie. Muszę na nim być. Wieczorem przyjdzie do was 
pani Lindy, aby sprawdzić, jak się macie. 

O nie! Tylko nie ta stara baba z naprzeciwka. Niby miła staruszka, ale coś mi w niej 
nie gra, może to to stado kotów na jej podwórku. Moje chwilowe zawieszenie przerwał 
stojący obok mnie blondyn.

– Czy musi przychodzić tu ta stara baba? Przeraża mnie. 
Normalnie z ust mi to wyciągnął.
Mama jedynie popatrzyła na niego oskarżycielsko, po czym schyliła się i wycią-

gnęła paszport z szafki pod telewizorem, jednocześnie rozsypując ze sto różnych 
dokumentów. 

Następnie podeszła do nas żegnając się. 
– Aha, ok, czyli jednak musi – powiedział Luke zrezygnowanym tonem. 
– Kiciuniu, dorośnij proszę – mama przytuliła nas, po czym skierowała się do wyjścia. 
– Bądźcie grzeczni! Mel pilnuj brata! – krzyknęła, następnie wsiadła do taksówki 

i odjechała. Kiwnęłam jej głową na znak zgody i udałam się do salonu, gdzie „kiciunio” 
już korzystał z jej nieobecności.

– Pomożesz mi chociaż sprzątnąć ten bałagan? – popatrzyłam na niego błagalnym 
wzrokiem, wskazując jednocześnie na papiery porozwalane po całym salonie. Ten 
jednak miał inne plany, bo tylko uśmiechnął się z wrednym wyrazem twarzy. Po 
czym usiadł na kanapie włączając jakieś głupoty w telewizji. No jasne, czego ja się 
spodziewałam, przecież nie gadaliśmy ze sobą normalnie od trzech lat. No, chyba 
że śmianie się ze mnie jest rozmową. Zrezygnowana pokręciłam głową i zaczęłam 
sprzątać karteczki i papiery. 

Nagle coś dziwnego zwróciło moją uwagę. Karteczka pod stolikiem kawowym. 
Niby nic takiego, ale do karteczki było przyklejone zdjęcie taty, co dziwne, bo nie 
mamy praktycznie żadnych zdjęć rodzinnych, oprócz kilku powieszonych na ścianach. 
Rodzice niespecjalnie palili się pozować albo robić nam zdjęcia. Brat chyba zauważył 
mój szok, bo łaskawie wstał z kanapy i podszedł do mnie. Zaczął czytać treść karteczki 
i zauważyłam, że wyraz jego twarzy zaczął się zmieniać. Zabrałam mu kartkę.

– „A co, gdyby księżniczka nigdy nie uciekła z wieży?”– przeczytałam na głos, marsz-
cząc przy tym brwi. Co? Jaka księżniczka o co chodzi? 

– To zagadka! – krzyknął po chwili mój bliźniak, a ja patrzyłam na niego zdziwiona. 
– Cokolwiek to znaczy, myślę, że powinniśmy to sprawdzić – w odpowiedzi Luke 

kiwnął głową i skupił się jeszcze raz na treści napisanej na kartce. 
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Hmm? Księżniczka? Wieża? O co może chodzić? I nagle… olśniło mnie… 
– PRALNIA! – krzyknęliśmy w tym samym czasie, zmierzając ku górze domu, gdzie 

znajdowało się to pomieszczenie. 
Gdy byliśmy mali, tata bawił się z nami w księżniczkę i rycerza. Ja byłam księżniczką 

uwiezioną w wieży, czyli pralni, a mój brat, wraz z tatą, ratowali mnie przed smokiem. 
Po wejściu do pomieszczenia od razu rzuciły nam się w oczy przedmioty położone na 
pralce. Podniosłam je. Młotek, obok niego deska, a do niej przyczepione identyczne 
zdjęcie taty jak to przy kartce w salonie. Popatrzyłam na brata, który stał w miejscu 
i wpatrywał się w przedmioty. 

– Gdy mieliśmy po dziesięć lat pomagaliśmy tacie budować… – nie dokończyłam, 
bo Luke wszedł mi w słowo:

– Domek na drzewie! – powiedział entuzjastycznie i ruszył w stronę podwórka, 
jednocześnie ze mną rozmawiając. Podeszliśmy do wielkiego dębu rosnącego tu 
chyba trzydzieści lat. Spojrzałam w górę. W koronie drzew był zbudowany drewniany 
domek. Uśmiechnęłam się promiennie przypominając sobie tamte lata dzieciństwa. 

– Czemu się tak szczerzysz? – mój brat zaśmiał się szczerze, chyba pierwszy raz od 
trzech lat.

– Dawno tu razem nie byliśmy – stwierdziłam, ignorując jego wcześniejsze pytanie.
– Fakt – odpowiedział, po czym zaczął się wspinać, a ja uczyniłam to samo.
Gdy dotarliśmy na górę i weszliśmy do domku, zaczęliśmy szukać jakiejś wskazów-

ki, która pomogłaby nam zrozumieć całą zagadkę. Po prawie dwudziestu minutach 
szukania, Luke podniósł duży czerwony dywan, który mama położyła, gdy jeszcze 
byliśmy mali, żeby nie było nam tak twardo na deskach. Pod dywanem znajdowała 
się mapa, do której, tak jak poprzednio, przyklejone było zdjęcie ojca. Mapa przed-
stawiała nasz dom rodziny, a na nim dwa znaki „X”. Miejsca wskazywały na strych 
i pokój gościnny. Stwierdziliśmy, że najpierw podążymy na strych, żeby gorsze mieć 
z głowy. Jednak, gdy dotarliśmy do płyty otwieranej za pomocą specjalnego pręta, 
tego nigdzie nie znaleźliśmy. Pewnie dlatego na mapie był też drugi X – w pokoju 
gościnnym. Bez zbędnej dyskusji ruszyliśmy tam i rozpoczęliśmy nasze poszukiwania. 
W pomieszczeniu znajdowała się tylko szafa, łóżko i dwie szafki nocne. 

– Podsadź mnie – poprosiłam brata, który już po chwili podniósł mnie na wysokość 
szafy. Na górze znajdował się pręt od strychu, toteż szybko zgarnęłam go i udaliśmy 
się z powrotem do zamkniętej płyty.

Po wejściu, w moje nozdrza uderzył charakterystyczny zapach kurzu. Nie czekając 
ani chwili, zaczęłam przeszukiwać kartony, a brat poszedł w moje ślady. Stare ubrania, 
książki, naczynia – byłam prawie pewna, że niczego nie znajdziemy. Zrezygnowana 
otwierałam ostatnie pudło, gdy moim oczom ukazała się sporych rozmiarów różowa 
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szkatułka. Lata jej nie widziałam! Od zawsze stała na komodzie w sypialni rodziców, 
ale po wypadku przepadła. Na niej zawieszona była złota kłódka w kształcie serca. 
Wpatrywałam się jeszcze przez chwilę w przedmiot, aż Luke do mnie podszedł i pró-
bował ją otworzyć. Nic to nie dało. Zamachnął się z zamiarem rozwalenia szkatułki, 
ale na szczęście powstrzymałam go w ostatniej chwili:

– CZEKAJ! NIE ROZWALIMY TEGO! TO PAMIĄTKA! – krzyknęłam do niego. 
– To co niby chcesz zrobić? – popatrzył na mnie wyczekująco. 
– To przecież zwykła kłódka. Gdzieś tu musi być klucz! – wyjaśniłam. Po czym 

z prędkością światła zaczęłam przeszukiwać resztę pudeł. Niestety. Na marne. Zre-
zygnowana usiadłam w rogu strychu.

– To na nic – szepnęłam smutno. – Po co to wszystko było? Doszliśmy tak daleko – 
mamrotałam. – Ta głupia kłódka! – warknęłam, po czym z całej siły kopnęłam jakiś 
karton leżący przede mną. Brat powoli podszedł i usiadł obok. Objął mnie ramieniem, 
widząc smutek w moich oczach. Czułam, jak między nami odbudowuje się utracona 
więź. 

– Pamiętasz, jak mieliśmy sześć lat i pojechaliśmy z rodzicami nad jezioro? – zaczął 
mówić spokojnym, ciepłym głosem. – Pływałem wtedy z mamą, a wy z tatą próbo-
waliście przygotować jakiś obiad dla nas. Wtedy wszystko między nami było dobrze.

– Może znów tak może być? – uśmiechnęłam się na to wspomnienie. Tata uczył 
mnie grillować, chociaż sam ledwie wiedział jak to się robi. I nagle… mnie olśniło. 
Wstałam i podeszłam do szkatułki. Mój brat w skupieniu obserwował moje działania. 

– Wtedy nad jeziorem tata dał mi wisiorek. Powiedział, że mam go nigdy nie zdej-
mować – wytłumaczyłam ściągając jednocześnie z głowy naszyjnik w kształcie klucza 
zakończonego serduszkiem. Poczułam, że serce bije mi mocniej. Spojrzałam na brata, 
a on odwrócił wzrok i patrzył na szkatułkę. Nie pozostawało mi nic innego jak spraw-
dzić, czy podarowany przez tatę kluczyk należy do tej kłódki.

Okazało się ze klucz pasuje idealnie. Otworzyłam szkatułkę. Łzy samoistnie zaczęły 
spływać po mojej twarzy. W środku znajdowały się nasze zdjęcia rodzinne, listy od 
taty i inne pamiątki z nim związane. 

Zaczynało się robić ciemno, a na strychu nie było światła. Zabraliśmy szkatułkę 
i zeszliśmy do salonu. Usiedliśmy razem i przeglądaliśmy te wszystkie pamiątki, na 
zmianę śmiejąc się i płacząc, kiedy budziły się nasze wspomnienia.

Nagle otworzyły się drzwi. Spodziewaliśmy się sąsiadki, która przyszła sprawdzić, 
czy zjedliśmy kolację, umyliśmy zęby i grzecznie idziemy do łóżek. Tymczasem w pro-
gu, zamiast dziwacznej staruszki, dostrzegliśmy naszą matkę, która z uśmiechem na 
ustach podeszła do nas. 

– Ty to wszystko zaplanowałaś! – krzyknęłam oskarżycielsko w jej stronę, kiedy 
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uświadomiłam sobie, że to wszystko to był jej plan. Jednak to był tylko zwykły odruch. 
W głębi serca nie potrafiłam się gniewać.

Tymczasem mama uśmiechnęła się jeszcze bardziej i usiadła na kanapie obok 
mojego brata. 

– Inaczej już do końca życia byście się jedynie mijali, a tak, dzięki tej zagadce, wasze 
relacje się ociepliły – zaśmiała się mama, a my jej zawtórowaliśmy.

Miała rację, przecież cały dzień spędziliśmy wspólnie rozmawiając, śmiejąc się, a ja 
poczułam się jak wtedy, kiedy miałam klucz do jego serca. 





czaS
◆

Julia Łazdowska

Mam na imię Alexandra i mam dwadzieścia lat. Mam na imię Alexandra i jeszcze 
się nie urodziłam. Jak to możliwe? Na pewno słyszeliście o czymś takim jak 

podróże w czasie. Możliwe, że znacie je z bajek, filmów, a może z opowieści starszych 
ludzi. Kiedy byłam mała, nie wierzyłam w bajeczki o magicznych przedmiotach, które 
mogą cofnąć czas lub przyśpieszyć jego bieg. Byłam natomiast zainteresowana nauką, 
a najbardziej fizyką. Moja fascynacja i ciekawość nieustannie prowadziły mnie coraz 
to nowszymi ścieżkami wiedzy. Już na poziomie szkoły podstawowej moja wiedza 
była szersza niż wielu osób uczęszczających do szkoły średniej, więc przeskoczyłam 
kilka klas. Przez to, że jako dziecko nie łatwo szło mi przyswajanie nowych infor-
macji, to byłam uważana za całkiem bystra i inteligentna. W roku dwa tysiące sto 
siedemdziesiątym ósmym rozpoczęłam pierwszą pracę i dostałam się do elitarnej 
grupy naukowców badającej niepojęte przez ludzkość zjawiska, jakimi są teleportacja 
z miejsca A w miejsce B, a także podróż międzywymiarowa i międzyczasowa. Tak 
oto w wyniku prowadzonych badań przez najwybitniejszych fizyków wszech czasów 
znalazłam się w roku dwa tysiące dwudziestym, w centrum Nowego Jorku, w samym 
środku szalejącej pandemii.

Nie przewidzieliśmy wszystkich skutków owej wycieczki w przeszłość. Cały proces 
nie należał do przyjemnych, a rozwój mojego ciała cofnął się o kilka lat. Jako kobieta 
żyjąca u schyłku dwudziestego drugiego wieku miałam trzydzieści pięć lat. Oczywiście 
nie narzekam na zmiany, jakie zaszły w moim organizmie, ponieważ pozbyłam się 
wszystkich zmarszczek, które zdobiły moją twarz. Powstały one bowiem w wyniku 
nieprzespanych nocy i nadmiaru pracy. Teraz jestem niewysoką blondynką o inten-
sywnie zielonych oczach i absolutnie niemożliwie gładkiej cerze. Jak już wcześniej 
wspomniałam, znalazłam się w Nowym Jorku. Dookoła nie było żadnej przyjaznej 



206

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

twarzy. Dobrze, że przed tą całą podróżą spakowałam plecak apteczką, kilkoma 
ubraniami na każdą porę roku, bo nie wiedzieliśmy gdzie i kiedy dokładnie wyląduję 
oraz gotówką. 

Jako trzydziestopięcioletnia kobieta mająca rodzinę, dobrą pracę i kilku fajnych 
znajomych można powiedzieć, że osiągnęłam w życiu już wszystko. Ale jedna decyzja, 
jaką było zgłoszenie się na ochotnika do przetestowania najnowszego, niedopracowa-
nego sposobu przemieszczania się, zmiotła to wszystko w kąt. Dosłownie tak, jakbym 
zbudowała piękny, wysoki zamek z klocków, a przyszło jakieś dziecko i zmiażdżyło całą 
moją konstrukcję, rozsypując ją w drobne kawałeczki, które teraz musiałam poskładać 
na nowo. Kiedy wylądowałam w Nowym Jorku, wszyscy wokół patrzyli na mnie jak 
na zjawisko nadnaturalne, którym właściwie mogłam dla nich być. Zauważyłam, że 
każdy zasłonił pół twarzy maseczką, by chronić swoje zdrowie i życie. Zagubiona 
rozejrzałam się po otoczeniu i zorientowałam się, że miejsce, w którym się znalazłam 
to Times Square. Ucieszyłam się, bo miałam ogromne szczęście, ponieważ w jednym 
z budynków mieścił się oddział firmy, dla której pracowałam i robiłam badania. Musicie 
wiedzieć, że Firma ta funkcjonuje niezmiennie od tysiąc dziewięćset czterdziestego 
roku. Zatrudnia najlepszych naukowców z całej kuli ziemskiej, aby wykonywali badania 
i tworzyli coraz to nowsze rozwiązania. Na zlecenie tej firmy Enric Fermie zbudował 
reaktor atomowy uruchomiony po raz pierwszy w tysiąc dziewięćset czterdziestym 
drugim roku. Dzięki temu przełomowemu wynalazkowi Robert Oppenheimer, również 
w wyniku umowy z Firmą w tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym skonstruował 
bombę atomową. To grupa najwybitniejszych w swoim fachu ludzi pod przewod-
nictwem Edwarda Tellera w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym drugim na polecenie 
naszych szefów zbudowała potężną bombę wodorową. Tych kilka przykładów podałam 
po to, byście wiedzieli, jaką potężną władzę miała i ma do dziś Firma. 

Teraz, będąc w dwudziestym pierwszym wieku, stojąc po prawej stronie chodnika 
musiałam się przedrzeć przez jezdnię na drugą jej stronę. Prawie przejechał mnie sa-
mochód! Dobrze, że lekcje historii nie poszły na marne i wiedziałam, że należy przejść 
przez ulicę, kiedy zaświeci się czerwone światło. Nie wiem, o co chodziło kierowcom 
samochodów i z jakiego powodu użyli klaksonów. W każdym razie, kiedy wykona-
łam kilka kroków, przechodząc tym samym na drugą stronę ulicy, powędrowałam 
w kierunku wysokiego, oszklonego budynku. Weszłam do środka i od razu skiero-
wałam się do wyjścia znajdującego się za recepcją. W wąskim korytarzu znajdował 
się niewielki obraz, który po odsłonięciu ukazywał kwadratowy guzik otwierający 
przejście do biura. Kiedy weszłam do wielkiego pomieszczenia nie wywołałam żadnej 
spektakularnej reakcji. Jedyne, co było widoczne w oczach pracujących tam ludzi 
to znudzenie. Nie przejmując się jednak niczym ruszyłam w stronę głównego biura. 
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Dopiero tam zostałam zatrzymana przez strażnika, który poprosił o moje dokumenty. 
Kiedy ochroniarz otworzył mój paszport zobaczył datę moich urodzin, wytrzeszczył 
oczy i natychmiast wpuścił do środka.

– Dlaczego bez uprzedniego zgłoszenia i wydania zgody wpuszczasz tu obcych ludzi, 
Welt? – Do moich uszu dotarł zachrypnięty, męski głos.

– Przepraszam, szefie. Jest to jednak sytuacja wymagająca pośpiechu – stwierdził 
cicho zaniepokojony strażnik.

Po tych słowach dyrektor Mall, bo takie nazwisko widniało na tabliczce, uniósł 
swój zmęczony wzrok, by zobaczyć, kto nachodzi go w biurze. Był to zielonooki bru-
net o ostrych rysach twarzy. Miał wyraźnie zarysowaną szczękę i uwidocznione 
kości policzkowe. Nic nie rozumiejąc otaksował mnie wzrokiem. Z konsternacją 
spojrzał na swojego pracownika, po czym wstał z fotela. Nie dało się nie zauważyć, 
że był wysoki i dobrze zbudowany, co zauważyłam widać nawet kiedy siedział. Nie 
wyglądał na przesadnie umięśnionego, ale miał rozbudowane ramiona ciasno opięte 
ciemnozieloną, lekką, prześwitującą koszulą.

– O co chodzi, Welt? Kto to jest? – Słowa te wypłynęły z ust dyrektora.
– To Alexandra Fleming – Mall spojrzał na Welta, oczekując dalszych wyjaśnień.
– Alexandra urodziła się w roku dwa tysiące sto pięćdziesiątym trzecim – niepewnie 

dopowiedział ochroniarz.
Miałam wrażenie, że Mall nie był szczególnie tym zainteresowany, ale może po 

prostu ma wyćwiczony wyraz twarzy, na którym maluje się wyłącznie znudzenie.
– Zapraszam – mówiąc to, z fałszywym uśmiechem wskazał krzesło po drugiej 

stronie biurka, za którym siedział.
W tamtym momencie przypomniałam sobie moją rozmowę kwalifikacyjną w Firmie, 

kiedy byłam tak zestresowana, że nie mogłam wykrztusić choćby jednego słowa. Teraz 
cała sytuacja była bardzo podobna. Nawet biuro, w którym stacjonował dyrektor Mall 
było tym samym pomieszczeniem. Na samym środku stało ciemne, dębowe biurko 
z misternie wykonanymi zdobieniami, jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej. 
Pamiętam, kiedy podczas jednej z rozmów ze współpracownikami dowiedziałam się, 
że zostało ono odrestaurowane w Wiedniu i przetransportowane do Nowego Jorku. 
Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Cały pokój pogrążony był w ciemnościach, do-
minowały tam odcienie szarości i czerni. Brak jakiegokolwiek okna, z którego można 
by było obserwować najbliższe otoczenie, zabieganych ludzi zmierzających donikąd 
był przytłaczający. To, co od razu rzucało się w oczy to masywne, czarne regały, gdzie 
ustawiono rzędy wielkich, ciężkich ksiąg. Najbardziej zdumiewająca była replika obra-
zu Michała Anioła „Stworzenie Adama”, Była tak realistyczna, że gdyby nie najbliższe 
otoczenie tego dzieła, mogłabym pomyśleć, że znajduję się w Watykanie, w Kaplicy 
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Sykstyńskiej, zamiast w biurze pewnej organizacji w Nowym Jorku, siedząc oko w oko 
z człowiekiem, który mógłby zabić mnie wzrokiem, gdyby tylko mógł. 

– Jak się tutaj znalazłaś? Z jakich czasów przybywasz? Jak tego dokonałaś? – Mall 
od razu ożywił się i zarzucił mnie pytaniami.

– Razem z innymi naukowców działającymi na polecenie Firmy pracowaliśmy 
nad różnymi zjawiskami, które od lat ciekawiły ludzi. Zjawiskami, które dla ludzi 
wydają się nierealne. W dwa tysiące sto osiemdziesiątym ósmym roku zbudowaliśmy 
kapsułę przenoszącą w czasie. Mieliśmy tylko nadzieję, że trafię do dwudziestego 
pierwszego wieku.

– Dlaczego mieliście nadzieję? Obawialiście się, że się wam nie uda?
– Nie. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie i czy w ogóle ten eksperyment się uda.
– Dlaczego więc zgłosiłaś się na ochotnika? – Zdziwił się Mall, – Wyglądasz na 

dwadzieścia lat. Całe życie przed tobą!
– Pamiętaj, że pochodzę z dwudziestego drugiego wieku. To, na ile lat wyglądam jest 

jednym z nieprzewidzianych skutków podróży w czasie. Przenosząc się tutaj miałam 
trzydzieści pięć lat i nic szczególnego poza pracą nie trzymało mnie w tamtych czasach. 
Który tak właściwie mamy rok? Na ulicy wszyscy chodzą w maseczkach, więc myślę, 
że przeniosłąm się do lat dwudziestych dwudziestego pierwszego wieku.

– Mamy rok dwa tysiące dwudziesty – odpowiediał dyrektor. – Czego tak właściwie 
ode mnie oczekujesz?

– Byłabym wdzięczna, jeśli pomógłbyś mi odnaleźć się tutaj, panie Mall – wyraźnie 
podkreśliłam dwa ostatnie słowa.

– Przepraszam, gdzie moje maniery. Nazywam się Christopher Mall. Jestem aktu-
alnym dyrektorem Firmy – mówiąc to podniósł się z fotela i uścisnął moją rękę. Za 
chwilę jednak wróciliśmy na miejsca, by kontynuować rozmowę.

– Pomógłbyś mi znaleźć jakieś tymczasowe lokum? 
– Jasne, myślę, że najbezpieczniej będzie, jak zamieszkasz przez jakiś czas w moim 

domu. Spodoba Ci się pokój gościnny. Na razie nikt nie może zobaczyć twojego praw-
dziwego dowodu tożsamości. To mogłoby wzbudzić niepotrzebną sensację. Ludzie 
by tego nie zrozumieli. Jak długo planujesz tu zostać?

– Sama nie jestem pewna – nieco zrezygnowana odpowiedziałam dyrektorowi. – 
Muszę poczekać, aż moi współpracownicy sposób, żeby mnie zabrać z powrotem tam, 
skąd pochodzę. Jeśli się im nie uda, to będziemy na siebie skazani.

– Rozumiem. Skoro mamy sporo czasu, to czy mogłabyś powiedzieć mi więcej o tym 
eksperymencie przenoszenia w czasie? Jestem ciekawy, jak to wyglądało.

– Od dziecka interesowałam się naukami ścisłymi i różnymi zjawiskami – zaczę-
łąm swoją opowieść. – Dniami zastanawiałam się, czy można dokonać czegoś tak 
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niemożliwego jak podróż w czasie lub teleportacja z jednego miejsca do drugiego. 
Byłam bardzo inteligentnym dzieckiem, więc od razu z trzeciej klasy szkoły podsta-
wowej przeniesiono mnie kilka klas wyżej. Studiowałam fizykę i matematykę. Kiedy 
miałam dwadzieścia pięć lat, dostałam się do elitarnej grupy naukowców, a dziesięć lat 
później razem z najwybitniejszymi umysłami na całym świecie zbudowałam kapsułę, 
dzięki której znalazłam się tutaj. 

Moja opowieść trwała kilka godzin. Opowiadałam, jak badaliśmy nie tylko możli-
wość znalezienia się w innym wymiarze. Szczególną uwagę poświęciliśmy również na 
zapoznanie się z ludzką psychiką i możliwościami naszego umysłu najbardziej, jak to 
tylko możliwe. Dlatego też w naszej grupie byli nie tylko fizycy, matematycy i chemicy, 
ale również psychologowie i psychiatrzy. Nie mogłam ujawnić dyrektorowi wszystkich 
informacji, ale zdradziłam, jakie możliwości moglibyśmy mieć, gdybyśmy tylko chcieli. 
Tak naprawdę jedynym ograniczeniem jesteśmy dla nas my sami. Zbudowaliśmy kap-
sułę, ale nikt nie chciał jej przetestować jako pierwszy. Nie znaliśmy jeszcze skutków 
jej działania i nie mieliśmy pewności czy to się w ogóle uda. Na początku wysyłaliśmy 
tylko przedmioty i różne owoce i warzywa. Później wysłaliśmy kilka zwierząt, aż 
postanowiliśmy zrobić to samo z człowiekiem, który po powrocie do domu, mógłby 
nam wszystko opowiedzieć i zdać raport przełożonym. Nikt nie chciał zostać wysłany 
nie wiadomo gdzie, z dala od rodziny i przyjaciół. Daleko tego, co znane. Moje życie 
prywatne rozpadło się w drobny mak, więc jedyne, co było mi zostało, to moja praca. 
Postanowiłam zaryzykować i zgłosiłam się na ochotnika. Przygotowania do podróży 
trwały trzy miesiące. Miałam spotkania z psychologami, nauczyłam się kilku języków 
obcych, nawet tych, które wyszły już z użytku. Codziennie robiłam badania, żeby 
sprawdzić czy uda mi się przetrwać samą podróż w czasie. Jedno było pewne, musia-
łam być całkowicie zdrowa i sprawna fizycznie. Kiedy nadszedł już wielki moment, 
położyłam się w kapsule. Koledzy chcąc zaoszczędzić mi niepotrzebnego bólu, podali 
mi bardzo silne leki znieczulające. Zapewne dlatego nie pamiętam dokładnie samej 
podróży. Wiem na pewno, że było kolorowo i bardzo kręciło mi się w głowie. Później 
wylądowałam w jednym z zaułków na Times Square. Nie spodziewałam się tylko tego, 
że cofnięcie się w czasie, będzie równoznaczne z tym, że moje ciało się zmieni. Znów 
wyglądam tak, jak w czasie studiów.

– Czy coś jeszcze chciałbyś wiedzieć?
– Czy wiele się zmieniło? No wiesz, tak ogólnie w polityce, nowoczesnej technologii? – 

Christopher lekko zawstydził się przy zadawaniu tego mało profesjonalnego pytania.
– Dosyć sporo. Przez ostatnie lata musieliśmy naprawić szkody spowodowane emisją 

dwutlenku węgla do atmosfery. Stan powietrza był już krytyczny, ale wszystko jest 
już pod kontrolą. Co do polityki, to dużo się raczej nie zmieniło. Ludzie jacy są, tacy 
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będą. Ale na pewno zaciekawi cię to, że z rynku zostały wycofane popularne w twoich 
czasach samochody. Nie zgadzaliśmy się na ich zatrzymanie, bo ich eksploatacja bardzo 
szkodziła środowisku. Zamiast nich mamy latające pojazdy w pełni wykorzystujące 
odnawialne źródła energii – kiedy zakończyłam swoją wypowiedź Mall wpatrywał 
się we mnie z niedowierzaniem, ale za chwilę odzyskał mowę.

– Przepraszam, pewnie jesteś zmęczona. Nie spytałem nawet jak się czujesz.
– Mam lekkie zawroty głowy i jestem bardzo zmęczona, ale poza tym wszystko 

jest w porządku. 
– Potrzebujesz lekarza? Może podać Ci jakieś leki?
– Nie, dziękuję. Wystarczy, jak wskażesz mi miejsce, gdzie mogłabym zasnąć.
– Dobrze – powiedział Christopher wstając z fotela – proszę za mną. Pokażę ci, 

gdzie zatrzymasz się w najbliższym czasie.
Podejmując decyzję o przeniesieniu się w przeszłość, nie miałam nic do stracenia. 

Mimo że tęsknię czasami za rodziną, czyli mamą i braćmi to jestem pewna, że moje 
życie nie mogłoby się potoczyć lepiej. Po rozmowie z Christopherem jeszcze długo 
zastanawialiśmy się, co powinniśmy zrobić. Nie było na razie szans na powrót do domu. 
Postanowiliśmy nie ujawniać nikomu mojego prawdziwego pochodzenia i nadać mi 
nową tożsamość. Było to możliwe dzięki Firmie. Pomieszkiwanie u dyrektora miało 
być tymczasowe, ale nasza historia potoczyła się nieco inaczej. Zamiast kilku tygo-
dni spędziłam w jego mieszkaniu kilka miesięcy. Zbliżają się moje trzydzieste szóste 
urodziny, chociaż patrząc na mój nowy dowód osobisty, to dopiero moja dwudziesta 
pierwsza wiosna. Nie żałuję tego, że zaryzykowałam, bo zyskałam nowe, szczęśliwsze 
życie u boku mężczyzny, którego pokochałam. Dostałam również wspaniałą, wspie-
rającą się rodzinę pełną miłości. Kiedyś może uda mi się przenieść z powrotem do 
świata, w którym żyłam. Teraz nie zależy mi jednak na powrocie do starego życia. 
W tym momencie nie jest to najważniejsze. Skupiam się na tym, co tu i teraz, na no-
wym domu i przede wszystkim na ludziach wokół mnie.



SpOwiedź OStatniegO człOwieKa  
na ziemi

◆

Joanna Łebkowska

Piszę te słowa w nadziei, że historia ludzkości przeżyje samego człowieka. Chociaż 
niewiele zostało już z mojego czasu, a nawet z mojej pełnej poczytalności, chcę 

przekazać światu ostatni rozdział dziejów ludzi. Nie wiem, czy ta podarta kartka 
przeżyje deszcz, wiatr, a co trudniejsze – także moje słone łzy. Nie sądzę nawet, by 
ktokolwiek, kto odnajdzie ją na swojej drodze, potrafił odczytać te słowa pisane przez 
rozedrganą dłoń. Jednak pragnę żywić wciąż nadzieję, że te kilka błędnych myśli, 
które tu zawrę, posłużą jako wskazówka następnym, kimkolwiek oni będą i jakkol-
wiek postąpią. 

Do spisania końca tej opowieści o istocie tworzącej i niszczącej zarazem potrzebny 
jest narrator. Może nie jestem kimś idealnym do tej roli, ale ludzkość nie pozostawiła 
sobie zbyt wielkiego wyboru w kwestii sprawozdawcy. Komentator historii przecież 
powinien znać ją na wylot, wyciągać wnioski z tego, co już za nim i podsuwać rady, 
patrząc na to, co przed nim. A ja? Ja jestem jedynie przypadkowym mężczyzną, któ-
ry dostał ten zaszczytny tytuł ostatniego spośród wielkich ludzi. Lecz nie chcę być 
bajkopisarzem, daleko mi też do satyryka. Moje dzieło będzie raczej tragedią, a jego 
nieszczęsnym bohaterem – człowiek. Jednak nie ma z nim nic wspólnego jednostka, 
a gatunek, który wymarł na własne życzenie. Ku ironii niebios to żądanie zostało 
wysłuchane, tworząc i mój marny los.

Dlatego nigdy nie będę odpowiednim kronikarzem. Zgubne decyzje zostały podjęte 
na długo przed dniem moich narodzin. Odkryłem tę zgubę, gdy wielu odpowiedzial-
nych już dawno zgniło pod warstwą suchej jak wiór ziemi. By odkryć ślady tej niewy-
obrażalnie tragicznej zbrodni przeciwko życiu, trzeba się cofnąć do lat prymitywnych, 
wręcz skrajnie podobnych do tych aktualnych w swojej ułomności. Ja powstałem 
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jedynie do spisania najtragiczniejszej części opowieści o rozumnym stworzeniu, 
które zniszczyło świat wokół siebie, a w konsekwencji i samego siebie – o człowieku.

Z tego właśnie powodu kulę się nad papierem, wypisując na nim ostatki tuszu 
z długopisu, który wcale nie jest tym oczekiwanym przez wielu wiecznym piórem. 
Pisanie przerywa mi marazm, który zdaje się być prostszy niż zebranie myśli wśród 
całkowitej pustki. Bezosobowa nicość – tak można zatytułować ciszę rodzącą się 
wokół mnie, gdy uchylam powieki i zerkam w ciemność nocy. Lecz nawet noc nie 
jest już ciemna, jakby wszystkie zasady tego świata zniknęły bezpowrotnie. Uleciały 
wraz z ludzkością, pozostawiając mnie na gruzach cywilizacji samego, bo, jak już 
wspomniałem, zostałem tu dla ostatnich szlifów naszej zagłady.

Zacznę więc od początku, byś i ty, tajemniczy czytelniku, mógł poznać największą 
tragedię rodzaju ludzkiego. Na próżno doszukiwać się przyczyn jej powstania w szcze-
gółach czy zakamarkach przeszłości. Każda sekunda przekształcana była przez czło-
wieka w tykającą bombę. Nasza historia to nie tylko wielkie wydarzenia zapisane na 
tysiącach kartek, które w tej chwili wydają się być jedynie zużytym papierem. Ważne 
są również codzienne gesty, nierozważne decyzje i miliardy pomysłów wyrzucanych 
co dnia do śmietnika, jakby miały zgnić z łatwością w ziemi. Lecz ta wbrew naszym do-
mysłom wcale nie przyjmowała tych przykrych podarków. Obróciła je w siłę niszczącą 
i uderzyła w nas dokładnie tak samo, jak my traktowaliśmy ją, całkowicie zaślepieni 
pogonią za czymś niewyobrażalnie bezwartościowym.

Walczyliśmy sami ze sobą, pokonywaliśmy wyimaginowane bariery, rozpychali-
śmy się łokciami w poszukiwaniu swojego miejsca na tym małym globie, aż w końcu 
granice runęły. Z gruchotem zburzyliśmy wszelkie mury powstrzymujące nas przed 
odszukaniem tajemnic dotąd chowanych przed naszymi oczyma. A ten krok okazał 
się być ostatnim, który mogliśmy postawić. Potem zniknęła cała uciecha ze świata, 
gdy stanął on otworem, obnażony z sekretów. 

Wówczas nastąpiła noc. Nieustępliwa, nieprzenikniona, lecz również, w przekona-
niu moich poprzedników, niepełna. Według ich wiedzy brak jej było ciszy. I zapew-
ne mieli rację, bo mrok kryjący się poza zasięgiem światła wcale nie okazał się być 
pochłonięty przez milczenie. Wręcz przeciwnie – huczał i gromił dźwiękiem, jakby 
gardził ich okresem świetności. Cały świat pokrył się mgłą, gubiąc ludzi, którzy już 
nigdy potem nie odnaleźli się w ciemnościach tego końca. Niektórzy z nich zniknęli 
z tego ponurego miejsca, nie wytrzymując tej przerażającej dziwności.

Kres całych miast i państw nastąpił dopiero później. Rok po mroku znów wyszło 
słońce. Wielu się radowało, dziękowało swoim bogom i tuliło dzieci do piersi, wska-
zując na tę jaskrawą nadzieję. Nadaremnie jednak szukano w tej gorącej gwieździe 
symbolu odrodzenia. Promienie te bowiem chwytały ludzi w swe objęcia bez ani 
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grama delikatności. Parzyły skórę, zabierały dech z piersi wątłych i paliły zielone listki 
pozostające ludzką pociechą. Słońce nie było więc wybawieniem, a przekleństwem. 
Nieprzebłagane ciało niebieskie karało niegdyś nieubłaganych.

Następnie ukazał się huczący w uszach wiatr, który drażnił oczy, wznosząc pod 
nieboskłon piasek, jakby te zawieruchy miały zranić słabą skórę człowieka. Niedługo 
po nim wróciły deszcze zalewające zdewastowane budynki i wyrzucające nadmiar 
wody z rzek. A gdzieś na końcu tego cyklu zniszczenia pojawiło się przenikliwe zimno, 
które ochłodziło ich rozgrzane organizmy, tym razem ochładzając ich palce, a w kon-
sekwencji i kończyny.

Pogoda ta walczyła tak z niezłomnością ludzi, coraz gwałtowniej zmieniając swój 
charakter. Mrok, światło, zimno, wilgoć i huk gromów zaczęły wymieniać się kolejno-
ścią, aż w końcu następny żywioł przyszedł szybciej niż wskazywał kalendarz. Zmia-
nom wystarczyły miesiące, potem jedynie tygodnie, nawet dni, a na końcu godziny 
i minuty. Nieprzewidywalność warunków uniemożliwiło mieszkanie w zawalających 
się budynkach o kilkudziesięciu piętrach i na piaszczystych plażach. Miasta niknęły 
coraz bardziej wraz z ludnością trawioną chorobami, o których zapomnieli medycy 
sprzed wieku, a może nawet dwóch. 

Wreszcie skończyły się słowa otuchy i dobrych przepowiedni. Zapomniano o kultu-
rze, dorobku wielkich cywilizacji oraz o życiu w społecznościach. Liczyło się przeżycie, 
choćby na własną rękę, dostosowując się do natury, która uciekła z uprzęży ludzkości. 
Jednak wbrew przewidywaniom starych pisarzy, nie nauczyliśmy się odpowiednio 
żyć, nie stworzyliśmy grup, nie uprościliśmy świata, nie wykorzystaliśmy technolo-
gii, by choć raz zrobić z nich dobry użytek. Ludzie przede mną nie skorzystali z tych 
sposobów. Z zaciętością starali się tylko wytrwać kolejną zmianę pogody, kolejne 
zatrzęsienie się Ziemi. 

Jeśli liczyłeś na niespodziewany punkt kulminacyjny, nieznajomy czytelniku, nie 
odnajdziesz go w moich zapiskach. Nie wydarzyło się nic bardziej zaskakującego. Po 
prostu świat zaczął cichnąć coraz bardziej. Nie, przyroda wcale się nie uspokoiła, nawet 
dziś. Przez wiele lat wciąż słychać było w dziczy wycie dzikich zwierząt, a niebo oskar-
żało nas grzmotami o nieposłuszeństwo. Jedyne, co ucichło, to nasza rzeczywistość. 
Pojedynczy ludzie zaczęli milczeć, gubiąc słowa i zapominając języków. Przestali 
robić wokół siebie dawny szum, wyciszyli się na wieki, powoli odchodząc z tego nie-
przyjemnego świata. W ten sposób niknęło wielu, a rodziło się niewielu. Aż w końcu 
znalazłem się tu i ja, choć szybko doznałem przykrości tego procesu. Ta garstka dobrze 
mi znanych, rozgoryczonych dawnym istnieniem szybko odeszła w zapomnienie, nie 
dopuszczając mnie do historii o świecie bez skazy, które przyprawiały ich o bladość 
skóry i drżenie lichych ciał. 
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Jednak wszystkie te poszlaki, które nagromadziły się w moim umyśle, wystarczyły, 
by odbudować drogę ludzi, moich ukochanych ludzi, którzy zagubili się gdzieś w tej 
mgle beznadziejności. Strzępki ich wybrakowanej pamięci starczyły, by poskładać 
ich dzieje niczym układankę, gdy ostatni z nich poległ w tej nierównej bitwie żywio-
łu z bezbronnym człowiekiem. Bo pewnego dnia zabrakło ich wszystkich. Uciekali 
ode mnie dzień po dniu bez tchu w płucach i energii w zapłakanych oczach. Ich czas 
w końcu się skończył, a oni umykali mi niczym piasek, który przesypuję właśnie 
w swojej dłoni, próbując nie dopuścić, by z powrotem upadł na suche podłoże, co jest 
wysiłkiem prawdziwie bezcelowym.

Jedenakże pamiętam ich wszystkich, gdy opowiadali mi o swoich dawnych planach 
i pragnieniach – zdruzgotane matki, zamyśleni staruszkowie czy zmęczone chronicz-
nym strachem rodziny. Wszyscy tak samo życzący mi zobaczenia tego, co podziwiali 
lata temu. Nigdy się nie śmiałem z ich marzeń i relacji, choć po dziś dzień nie zrozu-
miem żalu, który powinni kierować jedynie do siebie, patrząc na te wszystkie wróżby 
ich upadku. Nikt nie zesłał tego kataklizmu na nich w ramach kary, sami odpowiedzieli 
za swoją nieudolność i zachłanność świata, który wciąż pozostaje dla mnie jedynie 
wesołą opowieścią, kiedy spoglądam zza okna tego starego garażu. Uchował się on 
gdzieś na polanie między zburzoną metropolią a budzącym się do życia lasem. I patrzę 
tak przez okno, odrywając raz po raz oczy od kartki i myślę… Jak mogli zmarnować 
tak ten świat? Cud nie do zniszczenia uległ w ich rękach zgnieceniu, bo nie dbali o jego 
dobro, wykorzystując tylko jego dobra. 

A teraz nie ma ani korzyści, ani ludzi, bowiem wczoraj zmarł ostatni człowiek 
tamtego starego świata, którego poznałem. Wraz z jego ostatnim tchem zmarła tamta 
rzeczywistość, a ja zostałem tym jedynym. Nie wiem, czy ktoś tam w oddali pozostał 
oprócz mnie. Nie sądzę, bym chciał się o tym przekonywać – wolę chyba to dziwne 
przeświadczenie, że ta historia kończy się na mnie. Nie dla braw czy rekordu. Wolał-
bym, by już nikt więcej nie chciał przekonać się o przerażeniu, które zagląda w oczy, 
gdy zostajesz tym jedynym, wybranym do spisania zakończenia.

Żałuję tylko, że nie zapisuję tego ostatniego rozdziału, istnego epilogu, na deskach 
teatru, gdzie podobno wystawiano tragedie. Mógłby to być również jakiś ważny urząd, 
jeden z tych, o których mówili już zmarli. A może zwykły dom, niegdyś przepełniony 
śmiechami dzieci? Mogę tylko wyobrażać sobie idealną scenerię, gdy siedzę tak przy 
jednej wypalonej do połowy świeczce. Zamiast słuchać wytwornej muzyki, wysłu-
chuję zawodzeń wiatru, bo akurat taki kaprys pogody zawitał w okolice tego niskiego 
budynku. Gdzieś z lasu słychać skowyty i odgłosy zwierzęcych walk po zmroku, który 
zapadł mimo wczesnej pory, jeśli wskazówki mojego zegarka nie mylą godzin. Przykro 
mi, że nie mogę go porównać z żadnym innym, aż do czasu zmiany aury za oknem. 
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Bo przecież siedzę tu niczym więzień, a za jedynego towarzysza niedoli robi mi stary 
pies, a dokładniej suczka kulawa na jedną łapę. Tak oto pies stał się najwierniejszym 
przyjacielem człowieka, co zapewne powinna zanotować historia.

Jednak nie piszę tego dla własnej radości i przypomnienia sobie zasad ortografii, 
których nauczyli mnie ci siedzący niegdyś tu ze mną. Chciałbym ostrzec ciebie, mój 
nieznajomy następco. Szanuj dobro, które tu zastaniesz. Choćbyś nie zauważył w tym 
klejnotu, traktuj tę krainę, Ziemię, niczym szlachetny kamień. Ludzie pożałowali swo-
ich złych decyzji, gdy przyroda zapragnęła odwdzięczyć się za niesienie zniszczenia. 
Więc pilnuj skarbu, którym jest ta gleba, te zwierzęta i rośliny. Nie buduj kanciastych 
budynków na miejscu sosnowych borów, nie stawiaj swojej potrzeby przeżycia ponad 
sumę potrzeb innych gatunków i nie przeszkadzaj rozkwitowi piękna tej planety. Ko-
rzenie drzew mogą się stać twoją własną podporą, gdy tylko dasz im szansę urosnąć. 
Poszanowanie władzy nad innymi istotami może przynieść ci korzyści większe niż 
ta istna tyrania. Nawet odszukanie w tym porządku pierwotnych zasad może pomóc 
ci zrozumieć jego wartość.

Szanuj – to moja jedyna rada, przyszły władco Ziemi. Nie popełniaj błędów ludzi, 
których spotkałem w czasie tych moich dwudziestu lat życia. Nie wiem, czy należy 
mi się kolejny rok, kolejne dekady, a może nawet i okrągłe rocznice. Będę tu siedział, 
poprawiając błędy interpunkcyjne na tej podartej kartce, aż któregoś dnia i ja zgasnę, 
pozostawiając po sobie jedynie tego psa i ten list z długopisem niemal bez tuszu. Nie 
ma wokół mnie żywego ducha, lecz moje dłonie wciąż barwi płynąca w żyłach krew. 
Mam czas, by wysłuchać ciszy. Może kiedykolwiek komuś się to przyda, kiedy posłu-
cha o tym, jak rozmawia się z tą istną apatią. A póki co szanuj to miejsce tak, jakbyś 
znalazł brylant o wielkiej wartości.





cO myśLą inni?
◆

Olga Maracz

Rozejrzałam się dookoła, byłam na polu walki… Niewielu przeżyło… Ebeven – 
królestwo jasności wygrało zaciętą walkę z Deathi – królestwem zła. W Deathi 

mieszkają demony, których nie sposób sobie wyobrazić…
– Hollis! – usłyszałam krzyk dobiegający z prawej strony. Natychmiast się obróciłam, 

z daleka ujrzałam zarys postaci. 
– Hollis! – usłyszałam cichy, znajomy głos.
– Arsenio? – zapytałam niepewnie, idąc w stronę postaci.
– Hollis… – usłyszałam szept. Młodzieniec bezszelestnie padł na ziemię.
– Arsenio! – krzyknęłam i szybko podbiegłam do niego, po czym kucnęłam obok. 

– Jesteś ranny?
Jego twarz była blada jak ściana, a ręka zimna jak lód. 

– To koniec… – powiedział słabym głosem. – Niewiele życia mi już pozostało.
– Nie! To nie może tak się skończyć! – przerwałam mu. Łzy spływały mi po 

policzkach.
– Daj mi dokończyć… Wiem, że to mój koniec, ale muszę coś ważnego ci powie-

dzieć… – rzekł prawie bezgłośnie. Po śmierci zamienię się w…
– Musimy już iść! – krzyknął w tym momencie jeden z ocalałych. Odwróciłam się 

i zobaczyłam jeszcze innych żołnierzy. Nie usłyszałam, co powiedział Arsenio.
– Nie! Nie możemy go tu zostawić! – krzyknęłam.
– Musimy! W każdej chwili wrogowie mogą wrócić, nie wiadomo ilu ich zostało! 

Jeśli nie pójdziesz z nami z własnej woli, użyjemy siły!
– Jeszcze mało wam śmierci?
– I tak niewiele pozostało mu życia! Musimy iść!
– Nie!
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Z krzykiem wybudziłam się z mojego snu, a raczej koszmaru, który śnił mi się 
praktycznie codziennie. Leżałam na łóżku zlana potem. Tylko teraz wydawał się 
bardziej realny… Trzy lata minęły od tego wydarzenia, a ja dalej nie mogę wymazać 
go z pamięci. Samotna łza spłynęła po moim policzku na wspomnienie o tym. Kiedy 
znów miałam zamiar wstąpić do krainy Morfeusza, przyjaciółka Lashay, wbiegła do 
komnaty. 

– Co się stało? – zapytała.
– Ale co… – nie dała mi dokończyć.
– Usłyszałam krzyk i przybiegłam jak najszybciej! – odpowiedziała.
– Znowu mi się to śniło… – rzekłam.
– Musisz przestać rozpamiętywać przeszłość! 
– Jak mam przestać myśleć o przeszłości? Sądzisz, że tak łatwo zapomnieć osobę, 

którą się kochało? 
– Przestań! Myślisz, że nie wiem, co czujesz? Codziennie ciebie tracę, ponieważ 

rozpamiętujesz śmierć Arsenio! Zrozum to, nie możesz zmienić przeszłość! On umarł, 
nie wskrzesisz go! 

– Nie masz prawa w ten sposób mówić o nim! 
– Nie mam prawa? – zapytała z wyrzutem w głosie – Pomagam ci w najtrudniejszych 

momentach! Powinnam już dawno cię zostawić! Nie wiem, jak tak długo mogłam 
z tobą wytrzymać! Jesteś nieznośna! Muszę przychodzić do ciebie tuż przed świtem, 
sprawdzać, czy ponownie dopadł cię koszmar! Może po prostu bądź w końcu cicho?

Kiedy to powiedziała, poczułam wielkie ukłucie w sercu.
– Wyjdź! – krzyknęłam, próbując powstrzymać łzy napływające mi do oczu.
– Z chęcią! – krzyknęła z kpiącym uśmiechem, po czym natychmiast wyszła, trza-

skając drzwiami. 
Zdenerwowana poszłam do łazienki. Stanęłam przy umywalce i zerknęłam w małe 

lusterko wiszące na białej ścianie. Zobaczyłam rudowłosą, niebieskooką dziewczynę 
ze łzami w oczach. 

– Dlaczego wszyscy są przeciwko mnie…? – szepnęłam do siebie. – Musisz wziąć 
się w garść. 

Po paru chwilach ubrałam czarny, długi sweter. Postanowiłam zaczerpnąć świeżego 
powietrza. Wyszłam z komnaty do ogrodu pełnego kwiatów i różnorodnych roślin. 
Kochałam przebywać na łonie natury. Podeszłam do ogromnego dębu rosnącego na 
środku działki. Usiadłam w jego cieniu i zamknęłam oczy, wsłuchując się w relaksujące 
odgłosy ptaków i szum liści. Po chwili coś, a raczej ktoś przerwał mój odpoczynek. 

– Kim jesteś? – rzuciła jedna z trzech postaci oschłym, niskim głosem. Po czym 
dodała: – I co tu robisz?



219

Trenujemy wyobraźnię

Wpatrywałam się w sylwetki stojące przede mną. 
– Mogłabym zapytać o to samo… 
– Jestem Narine. – powiedziała brązowowłosa istota – To jest Lusien. – pokazała 

palcem na czarnowłosego. – A to jest Damon. – skinęła głową w stronę postaci z jasną 
czupryną. 

– A ty? – skierowała pytanie w moją stronę.
– Jestem Hollis. – odpowiedziałam.
– Płaczesz? – zapytał Lusien.
Nic nie odpowiedziałam. Jednak po chwili poczułam, że mogę obdarzyć ich zaufa-

niem i dokładnie opowiedziałam swoją historię.
– Rozumiem cię w pełni… Moja mama umarła, gdy miałem 11 lat. Długo nie mo-

głem wymazać tego z pamięci. Koszmary nawiedzały mnie każdej nocy. Chciałem 
oddać się w boski świat, lecz poznałam Damona i Narini, którzy powstrzymali mnie 
przed tym – zwierzył się Lusien… 

Chłopak czule popatrzył na bliskie jego sercu osoby, z którymi łączyła go niesa-
mowicie mocna więź.

– Wybieramy się jutro na zachód. Pójdziesz z nami? – zapytał Damon, przerywając 
ciszę. 

– Może podróż dobrze mi zrobi? Chętnie wyruszę z wami – odparłam. 
– Jutro, o tej samej porze, tutaj. – powiedziała Narina, a ja kiwnęłam twierdząco 

głową. 
Rozeszliśmy się. Poszłam do mojej sypialni i od razu zasnęłam. 
Następnego ranka robiłam wszystko jak zwykle. Poszłam na śniadanie i tam spo-

tkałam Lashay.
– Gdzie wczoraj byłaś? – zapytała.
– Nie udawaj, że cię to obchodzi – odparłam złośliwym tonem. Lashay milczała, 

więc dodałam – Nic ci do tego! Mogę robić wszystko, co mi się podoba!
Nie czekając na odpowiedź, wybiegłam z pomieszczenia i z impetem trzasnęłam 

drzwiami. Udałam się do swojego pokoju. 
Spakowałam się na wyprawę i bezgłośnie opuściłam dom. ,,O tej samej porze, co 

ostatnio”. Powtarzałam to zdanie ciągle w myśli. Poszłam do ogrodu i czekałam na 
spotkanie. Wtedy w oddali zobaczyłam zarys sylwetek trzech znajomych osób. 

– To muszą być oni… – pomyślałam, po czym podeszłam do nich. 
– Gotowa? – zdecydowanie zapytała Narini.
– Tak – odpowiedziałam.
– Musimy ruszać teraz, jeśli chcemy dotrzeć nad rzekę Metherd przed świtem – 

powiedział Lusien.
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– To ruszajmy! – rzuciłam.
Szliśmy przez łąki. Kolorowe kwiaty mieniły się w blasku księżyca. Przyjemny dla 

oka krajobraz powoli zaczął się przeistaczać w ciemny i gęsty las. Kiedy usłyszałam 
szelest i nieznajome odgłosy, obleciał mnie strach.

– Co to było? – zapytałam przerażona.
– Wilk – powiedziała ze spokojem Narine. – Masz jakąś broń? 
– Nie – odpowiedziałam.
– Poszłaś na wyprawę w nieznane bez jakiejkolwiek broni? – zapytała z niedowie-

rzaniem w głosie. – To co w takim razie masz w plecaku?
– Jedzenie i wodę.
– Chociaż tyle – odpowiedziała z kpiną. – Umiesz strzelać z łuku? – zapytała. – 

W sumie, to nieważne. Trzymaj – podała mi łuk.
– Chyba żartujesz, nigdy nie… – przerwałam, gdyż usłyszałam obok siebie trzask 

łamanej gałęzi.
Serce podskoczyło mi do gardła. Znieruchomiałam. Próbowałam uciec, jednak 

nic z tego. Sparaliżowane ciało, odmówiło posłuszeństwa. Nogi miałam jak z waty. 
Nagle na karku poczułam ciepły oddech. Zamarłam. Moje oczy powoli się zamyka-
ły, próbowałam z tym walczyć, ale byłam bezsilna. Zemdlałam. Gdy odzyskałam 
świadomość, znajdowałam się w tym samym miejscu. Powoli wstałam, rozejrzałam 
się i stwierdziłam, że nikogo przy mnie nie ma, ale coś błyszczącego przyciągnęło 
moją uwagę. Odgarnęłam liście i moim oczom ukazał się stary, zardzewiały klucz. 
Gdy go podniosłam, usłyszałam wycie wilka i przypomniało mi się wszystko. Ner-
wowo zaczęłam się rozglądać. Mój oddech przyspieszył. Usłyszałam szelest liści za 
mną. Błyskawicznie odwróciłam się. Zobaczyłam ogromnego pająka, kierującego 
się w moją stronę. Moje serce zaczęło niewyobrażalnie szybko bić. Biegłam ile sił 
w nogach, lecz niefortunnie potknęłam się o korzeń drzewa. Myślałam, że to już 
koniec. Wtedy ogromny wilk wskoczył na bestię, przewracając ją. Wykorzystując tę 
sytuację, szybko wstałam i pobiegłam w głąb lasu. Po chwili ponownie usłyszałam 
złowieszcze wycie. Wówczas poczułam na sobie czyjeś spojrzenie. Odwróciłam się 
i zauważyłam wielkiego wilka, który stał zaledwie kilka kroków ode mnie. Stąd mo-
głam dokładnie mu się przyjrzeć. Jego ciało pokrywała lśniąca, czarna sierść, z którą, 
ku mojemu zdziwieniu, silnie kontrastowały tak bardzo mi znajome, niebieskie oczy. 
Zwierz patrzył na mnie, siedząc nieruchomo. Po chwili postać powoli skierowała się 
w moją stronę. 

– Ktoś ty? – zapytał. 
Osłupiała ze zdziwienia, że potrafi mówić, niepewnie odpowiedziałam:

– Nazywam się… Hollis… A ty, kim jesteś? 
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– Nie mogę ci powiedzieć, to tajemnica. Co robisz na moim terytorium? – zapytał 
głosem nie znoszącym sprzeciwu. 

Na jego pytanie opowiedziałam o wyprawie na zachód, następnie podziękowałam 
mu za to, że uratował mnie przed atakiem krwiożerczego pająka.

Wilk wysłuchawszy mojej opowieści, zapytał o kompanów wyprawy. Nie miałam 
pojęcia, gdzie się podziali. Wtedy on wyjawił mi okrutną prawdę na ich temat. Okazało 
się, że chcieli złożyć mnie w ofierze, aby w ten sposób zdjąć rzuconą na ich ród klątwę. 
Potrzebowali młodej dziewczyny o czystym sercu, dobrych intencjach, łatwowiernej 
i ufnej, aby dała się nabrać na ich sztuczki. Okazało się, że na moim wybawcy też ciąży 
klątwa, został zamieniony w wilkołaka. Uwierzyłam w jego słowa i razem ruszyliśmy 
w kierunku rzeki, gdzie jak zapewniał, mieliśmy spotkać moich współtowarzyszy. 

W drodze przypomniałam sobie o kluczu, który znalazłam w lesie. Pokazałam 
go wilkowi. Zwierzę od razu poznało tajemniczy przedmiot i opowiedziało o pilnie 
strzeżonym kufrze, który znajduje się w królestwie Deathi. Nikt nie wie, co się w nim 
cennego znajduje, a klucz do niego zaginął tysiące lat temu, a teraz, jakimś cudem ja 
jestem w jego posiadaniu.

– Za chwilę będziemy nad rzeką, zapewne będą czekać tam na ciebie twoi znajomi. 
Musisz udawać, że nic nie wiesz o ich niecnych zamiarach. Jeżeli odkryją, że znasz 
prawdę, zabiją cię. 

– Możesz pójść tam ze mną? – zapytałam.
– Niestety nie. Moja obecność byłaby zbyt podejrzana. Nie bój się – dodał spokoj-

nie – będę niedaleko. 
Wolno ruszyłam przed siebie. Wokół mnie było pełno drzew. Rozglądałam się 

nerwowo. Po pewnym czasie dotarłam nad rzekę, przy której stali Narine, Damona 
i Lusiena. Wilk nie kłamał, mówiąc, że będą tutaj na mnie czekali. Udawaną radość ze 
spotkania przerwał Damon, mówiąc, że musimy wyruszyć w drogę, gdyż w przeciwnym 
razie portal zostanie za chwilę zamknięty. Nie zdążyłam nawet zapytać, o jakim mówi 
portalu, gdy Narine mocno pociągnęła mnie za ramię i wepchnęła do rzeki. Poczułam, 
że moje ciało wibruje, jakby wciągał je wir. Zamknęłam oczy, a gdy je otworzyłam, 
byłam na pustej drodze położonej tuż nad przepaścią. Droga prowadziła do ogromne-
go, zbudowanego z czarnych kamieni zamku. Poczułam, jakby całe szczęście ze mnie 
wyparowało. Czułam, jak z każdym krokiem opadam z sił. Niemiłosiernie rozbolała 
mnie głowa. Panował okropny upał.

– Jesteśmy na miejscu! – z radością w głosie krzyknęła Narine.
– Gdzie ja jestem? – zdołałam wydusić z siebie pytanie.
– Nie pamiętasz? Nie sądziłam, że ludzie mają aż tak krótką pamięć! Zaczęłam sobie 

przypominać. Myśli przywołały wojnę i mojego ukochanego Arsenio… 
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– Straże zabierzcie ją do jej celi i przygotujcie na wykonanie rytuału!
Ze świata wspomnień gwałtownie wyrwał mnie rozkaz, którego się zlękłam.

– Jakiego rytuału?! 
Zamiast odpowiedzi poczułam mocne uderzenie w kark. Zachwiałam się i upadłam 

na ziemię. Ocknęłam się dopiero, gdy usłyszałam trzaśnięcie zamykanych drzwi. 
Niemiłosierny ból przeszywał moje ciało. Powoli otworzyłam oczy. Znajdowałam 
się w małej celi. W kącie leżał koc, obok stała butelka wody. Niewielki snop światła 
wpadał do pomieszczenia przez malutkie, zakratowane okno, które znajdowało się 
niemal przy suficie. Zamknęłam oczy, czułam, że zapadam w sen. Zbudził mnie odgłos 
przekręcanego klucza w drzwiach oraz ciche wołanie: 

– Hollis! Hollis! Słyszysz mnie?
– Tak. Skąd się tu wziąłeś? Przyszedłeś przygotować mnie do rytuału? 
– Żartujesz sobie ze mnie? Chcę cię stąd wydostać! 
– Myślisz, że ci uwierzę? 
– Mam taką nadzieję. Zresztą, nie masz innego wyjścia. Pospiesz się. Musimy zdążyć 

przed nadejściem Narine i Damona. One nie mają dobrych zamiarów wobec ciebie.
Nie pozostało mi nic innego, jak posłuchać Lusiena. Szliśmy przez ciemne koryta-

rze. Dziwiło mnie trochę to, że nikt nie stał na straży. Skręcaliśmy w prawo, później 
w lewo, znowu w lewo, prawo i tak dalej… Wydawało mi się, że jestem zamknięta 
w jakimś mrocznym labiryncie. 

– Dokąd właściwie idziemy? – zapytałam
– Do sali tronowej, a później do wyjścia. 
– Po co do sali tronowej? 
– W sali tronowej znajduje się tajemniczy kufer. A ty chyba znalazłaś do niego klucz, 

nieprawdaż? 
– Skąd ty to…? 
– Mam swoje sposoby – powiedział, nim zdążyłam zadać pytanie. 
– Kiedy dotrzemy na miejsce? – zapytałam, czując coraz większe zmęczenie. 
– Jeszcze tylko skręcimy w lewo, później w prawo i jesteśmy.
Szliśmy tak, jak powiedział i zaledwie po paru minutach stanęliśmy przed wielkimi 

drzwiami. 
– Poczekaj tu chwilę… Jak ktoś będzie szedł, to schowaj się za słupem – pokazał 

na filar stojący obok mnie. Na potwierdzenie, że rozumiem polecenie, pokiwałam 
twierdząco głową. 

– Uważaj na siebie – powiedziałam, a on lekko się uśmiechnął. Podszedł do drzwi 
i zniknął za nimi. 

Czekałam. Każda minuta dłużyła się niemiłosiernie. Nasłuchiwałam, czy ktoś 
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nadchodzi. Cisza… Jakby nic nie istniało. Usłyszałam skrzypnięcie drzwi, następnie 
zobaczyłam Lausiena, który niósł na plecach czarny worek.

– Wszystko dobrze? – zapytał. 
– Tak, chociaż troszkę mnie przestraszyłeś.
– Przepraszam, nie miałem takiego zamiaru. Tutaj jej skrzynia… Pilnuj jej jak oka 

w głowie. – Podał mi worek. – Idziemy, szybko! Nie możemy stracić ani minuty.
Doszliśmy do o wiele większych drzwi niż poprzednie, które prowadziły na roz-

ciągającą się w nieskończoność łąkę. Przez mgłę zobaczyłam piękny wschód słońca. 
Tutaj słońce wyglądało inaczej, było o wiele ciemniejsze. Przybrało odcień krwistej 
czerwieni.

– Idź cały czas prosto, zobaczysz wtedy studnię. Wskocz do niej i wypowiedz te 
słowa: „Je veuxrentrer à la maison. Les plus grandesdivinités, s’il vous plaît, aidez-moi. 
Que le bienl’emporte sur le mal”. 

Powtórzyłam zaklęcie, by sprawdzić, czy je właściwie zapamiętałam i poszłam przed 
siebie. Lusien nie mógł pójść ze mną, gdyż przez portal o wschodzie słońca mogła 
przejść tylko jedna osoba. Odchodząc, miałam łzy w oczach. Uszłam zaledwie kilka 
kroków, gdy do moich uszu dobiegł niepokojący hałas. Odwróciłam się i zobaczyłam 
Narnię w czarnej zbroi w towarzystwie licznych rycerzy.

– Uciekaj Hollis! – krzyknął chłopak. Narine spojrzała na mnie… 
– Łapać ją! – krzyknęła, a straż zaczęła kierować się w moją stronę. 
Biegłam ile sił w nogach. W oddali zobaczyłam studnię. Gdy dotarłam do celu, bez 

namysłu wskoczyłam do studni, wypowiadając magiczne słowa: „Je veuxrentrer à la 
maison. Les plus grandesdivinités, s’il vous plaît, aidez-moi. Que le bienl’emporte sur 
le mal”. Poczułam, że moje ciało wibruje identycznie jak wtedy, gdy Narine wepchnęła 
mnie do rzeki. Następnie usłyszałam huk i poczułam nieznośny ból pleców.

– Jesteś cała? Masz skrzynię? Usłyszałam znajomy głos.
Powoli otworzyłam oczy i ujrzałam wilka.

– Tak mam. Tutaj. – powiedziałam i pokazałam na worek.
– A klucz? – Wyciągnęłam klucz z kieszeni spodni. – Otwórz!
Powoli wstałam, wyciągnęłam zdobiony złotem kufer z worka. Włożyłam pomału 

pasujący klucz do dziurki i przekręciłam… Z kufra wydobył się oślepiający promień 
światła. Zmrużyłam oczy, a mimo to zauważyłam wydostającą się ze skrzyni tajem-
niczą postać ze skrzydłami u ramion. 

– Witajcie – powiedziała zjawa. – Jestem Onnea. Za uwolnienie mnie z mocy złego 
czarnoksiężnika, mogę spełnić wasze życzenie.

– Możesz nawet ożywić zmarłego? – zapytałam niepewnym głosem.
– Jeśli sobie tego zażyczysz. 
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– Możesz zdjąć ze mnie klątwę? – zapytał wilk.
– Mogę spełnić wszystko, czego sobie zażyczycie. Jednak moja moc jest ograniczona 

do spełnienia zaledwie jednego życzenia. Musicie dobrze zastanowić się, co jest dla was 
najważniejsze, by podjąć słuszną a zarazem nieodwracalną decyzję – odpowiedziała 
spokojnym głosem, a ja popatrzyłam na wilka.

– Ty wypowiedz życzenie. Ty naraziłaś swoje życie… Tym samym zasłużyłaś na 
to, by spełniło się właśnie twoje. – powiedział z wyczuwalną nutą smutku w głosie.

Gdy skończył mówić, poczułam ogromną ulgę i radość. Myśl o tym, że mogę 
przywrócić życie Arsenio uczyniła mnie najszczęśliwszą osobą na świecie. I gdy już 
otwierałam usta, by wypowiedzieć życzenie, stało się coś zaskakująco dziwnego. 
Spojrzałam w niebieskie oczy wilka skądś tak znajome i zobaczyłam, jak napływają 
do nich łzy. Kiedyś już je widziałam i to samo w nich swoje odbicie. Świat zawirował, 
miałam wrażenie, że za chwilę zemdleję. Resztką sił zmusiłam się do tego, by wypo-
wiedzieć swoją prośbę:

– Życzę sobie, aby Arse… Nie, życzę sobie, byś ściągnęła klątwę z wilka! Siła uczuć, 
która zalała moje serce, była tak ogromna, że zrobiło mi się ciemno przed oczami. 
Musiałam stracić przytomność. Gdy odzyskałam świadomość, byłam świadkiem 
niesamowitego zjawiska. Czarna, lśniąca postać wilka stała w środku oślepiającego 
światła. Jego ciało zaczęło wirować i unosić się do góry. Nagle zapanowała zupełna cisza 
i ciemność, która zaczęła ustępować wraz z pierwszymi promieniami wschodzącego 
słońca, na tle którego zauważyłam zarys znajomej postaci. 

– Arsenio! – krzyknęłam. – Arsenio!
Po raz pierwszy od trzech lat to nie był sen, z którego miałam wybudzić się zalana 

łzami.



pierścień i cHłód
◆

Aleksandra Marszał

Gdy byłam mała, dzieci w sierocińcu zawsze mówiły na mnie Chłodna, bo prawie 
nigdy się nie uśmiechałam i budziłam w nich strach. Widzieli we mnie uosobienie 

zimna i lodu. I tak już zostało, nawet, gdy dorosłam. Moje życie było mało ciekawe 
i samotne. Mimo to, a może właśnie dlatego, nie szukałam rozrywki i przyjaciół na siłę.

Pewnego dnia, kiedy nareszcie skończyłam pracę, mogłam udać się do domu. Prze-
chodziłam przez pobliski park w moim mieście. Było już po zmroku. Lampy uliczne 
i blask księżyca były jedynym źródłem światła. Na dodatek panował tęgi mróz. Zimowa 
pogoda jeszcze bardziej mnie drażniła. Kroczyłam po odśnieżonej ścieżce, aż nagle 
poczułam coś twardego pod podeszwą buta.

Cofnęłam się o krok, żeby móc ujrzeć nadepnięty przeze mnie przedmiot. Gdy 
tylko go odsłoniłam, zabłysnął w świetle księżyca. Schyliłam się, żeby go podnieść 
i jak się okazało, był to pierścionek. Przyjrzałam mu się bliżej. Trudno było mi określić, 
z jakiego był metalu. Jego kolor był dość specyficzny, ale bardziej podobny do srebra 
niż do złota. Jednocześnie przypominał szkło, wydawał się być przezroczysty i mienił 
się świetliście. Na środku miał klejnot o dziwnym, jakby wyblakłym kolorze, który 
trudno mi było rozpoznać. Ale nieszczególnie mnie to przejęło. Wyglądał niesamo-
wicie, będąc jednocześnie tak skromnym. Jego piękno wydawało się aż nienaturalne. 
Pomyślałam, że najwyraźniej ktoś go zgubił.

Im dłużej wbijałam wzrok w ów pierścień, tym bardziej czułam, że jest w nim coś 
hipnotyzującego, jakby mistycznego. W końcu wyrwałam się z transu i włożyłam go 
do kieszeni długich spodni.

Następnego dnia obudziłam się przeziębiona. Należałam do osób dość chorowi-
tych, chuderlawych i słabych, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek czuła 
się aż tak źle. Wiedziałam, że nie będę w stanie pójść do pracy. Nieco zawiedziona, 
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spędziłam resztę dnia w łóżku. Byłam jeszcze bardziej znudzona. Nie wiedząc, czym 
się zająć, sięgnęłam po tajemniczy pierścień znaleziony na drodze. Czułam, jakby coś 
mnie do niego pchało. Wsunęłam go na środkowy palec prawej dłoni.

Nagle, lekko przezroczysty metal stał się jeszcze bardziej wyblakły, poszarzały. 
Natomiast klejnot przybrał barwę chłodnego błękitu. Nie mogłam uwierzyć w to, co 
widzę. Pierścionek zmienił kolor!

Poczułam coś obcego, jakieś dziwne, nieznane mi dotąd uczucie, a jednocześnie 
tak bliskie mojemu sercu. Już wcześniej czułam się przygnębiona z powodu choroby, 
ale teraz ogarnął mnie wyjątkowy smutek. Nie rozumiałam dlaczego. Do końca dnia 
czułam się w ten sposób.

Nadszedł kolejny dzień. Po przebudzeniu byłam już całkowicie zdrowa. Zdziwiło 
mnie to. Ale cieszyłam się, bo mogłam pójść do pracy, która była moją jedyną ucieczką 
od samotności. Pierścień dalej był na moim palcu i nie zamierzałam go ściągać. Czułam 
się nieco bardziej szczęśliwa. Ale i tak wszystko, co odczuwałam, wydawało się być obce.

Praca bibliotekarki zapewniała mi ciszę. Ludzie nie siali chaosu, a wokół było 
mnóstwo książek. Lubiłam czytać, więc dla mnie był to istny raj. Rzeczywistość 
w książkach zawsze wydawała się ciekawsza niż ta prawdziwa. Ale w końcu i moja 
przestawała być monotonna. Od momentu, w którym znalazłam pierścień…

Dni mijały, a ja traciłam własne uczucia. Odczuwałam emocje, z niewiadomych 
przyczyn, kompletnie niezgodne z wydarzeniami, które miały miejsce w moim życiu. 
Raz byłam smutna, raz niesamowicie szczęśliwa, czasem rozdrażniona lub zdenerwo-
wana. Bez powodu. Ale nie przeszkadzało mi to, póki byłam zdrowa. Nie ściągałam 
pierścionka ani na chwilę. Przywiązałam się do niego.

Z czasem zaczęłam odczuwać coraz większy niepokój. To było jedyne uczucie, jakie 
nie było mi obce. Próbowałam je ignorować.

Byłam w bibliotece. Chodziłam wzdłuż regałów na książki, kontrolując, czy wszyst-
kie są na swoim miejscu. Tego dnia miałam całkiem dobry humor. Sięgnęłam po jeden 
z woluminów, żeby przestawić go na inną półkę. Lecz ktoś po drugiej stronie regału 
wyszarpnął mi go z ręki. W wąskiej luce, która pozostała po książce, zauważyłam 
osobę, która mnie zaintrygowała.

Był to chłopak, mniej więcej w moim wieku, być może jakiś student. Jego włosy 
były bardzo ciemne, co kontrastowało z niezwykle jasną karnacją. Był blady, miał 
podkrążone oczy, jakby wyprane z uczuć, w kolorze bladego błękitu. Tego bardzo 
znajomego mi błękitu…

– Przepraszam – wydusiłam z siebie w końcu.
On jednak nie odezwał się ani słowem. Zlustrował mnie wzrokiem i, wziąwszy 

książkę, poszedł dalej.
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Niespodziewanie mój pierścionek eksplodował światłem, które aż dosięgało sufitu. 
Zestresowana, zakryłam go dłonią i odeszłam do ciemnego zaplecza. Lecz wtedy, 
zamiast błysku, pozostała jedynie lekka poświata. Pierwszy raz tak się zdarzyło. Czy 
to przez tego człowieka?

Poczułam, że rozbolała mnie głowa. Złapałam się za czoło, a potem niekontrolo-
wanie odpłynęłam w sen.

Po kilku godzinach przebudziłam się. Przetarłam oczy i zrozumiałam, że dalej 
jestem na zapleczu. Leżałam na podłodze, oparta o zakurzone kartony.

Było ciemno, a biżuteria na moim palcu przestała migotać. Minęło trochę minut, 
a ja po omacku znalazłam włącznik do światła. Próbowałam także otworzyć drzwi. 
Bezskutecznie.

– A ty jak zwykle sprawiasz, że czuję się uwięziony – odezwał się jakiś głos, a ja aż 
podskoczyłam z zaskoczenia.

Odwróciłam się i zobaczyłam tego samego człowieka, który zabrał mi książkę. 
A może raczej jego odbicie, które widniało w starym, pobitym lustrze, stojącym w rogu 
tej graciarni. „Chyba zwariowałam” – stwierdziłam w myślach.

– Nie, nie zwariowałaś. Naprawdę jestem w tym lustrze.
Nie mogłam wierzyć temu, co widzę i słyszę. On znał moje myśli!

– Dlaczego jesteś w lustrze? – zapytałam, dalej nic nie rozumiejąc.
– Ty mnie w nim uwięziłaś. To przez pierścień – wyjaśnił człowiek o bladoniebie-

skich oczach.
A ja dalej nie rozumiałam absolutnie nic.

– Jak? Dlaczego? – pytałam.
– Ten pierścień jest ze mną połączony. Za każdym razem, kiedy ktoś go znajduje, 

odczuwa moje emocje, które ja powinienem aktualnie czuć – wytłumaczył. – Ale 
z tobą jest inaczej. Przy okazji odebrałaś mi zdrowie i czasem to ja doświadczam twoich 
emocji. Jest coraz gorzej, więc pochłaniają mnie wszystkie lustra, które cię otaczają. 

Teraz wszystko stało się jasne. To dlatego klejnot pierścienia ma taki kolor, jak jego 
oczy! I dlatego kryształ świecił, gdy znajdował się blisko niego! To był powód, dla 
którego moje uczucia momentami były mi obce. Czasem czułam strach, ponieważ to 
wszystko było nieprawdziwe. Niezgodne z moją naturą. To coś w rodzaju iluzji lub 
magii. Mocy, która odbierała komuś emocje i dawała je mi.

– Jak mogę to naprawić? – odparłam.
– Musisz zdjąć pierścień. Inaczej to się nie skończy, a ja zaniknę w tym lustrze 

i przestanę istnieć. Gdy tak się stanie, moc pierścienia przestanie działać. A ty zosta-
niesz zamknięta w krysztale i twoja dusza nigdy z niego nie powróci. Najrozsądniej 
będzie, jeśli go wyrzucisz lub schowasz w bezpiecznym miejscu – polecił mi chłopak.
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Przez chwilę się zastanowiłam nad tym, co powiedział. A co, jeśli już nigdy nie 
poczuję autentycznych emocji? Jeśli po ściągnięciu pierścionka znowu będę znudzona 
i apatyczna?

– Potrafisz czuć. Jesteś jedynie zbyt samotna, żeby to zauważyć – odpowiedział na 
moje myśli.

Spuściłam wzrok. Zdążył mnie poznać już wystarczająco dobrze, przejrzał mnie 
na wylot. Nikt wcześniej nie wiedział, jak się czuję i co myślę. Wszyscy brali mnie za 
chłodną osobę. W końcu ktoś się dowiedział, jak jest naprawdę.

Wzruszyłam się. Oczy zaszły mi łzami. Starałam się ich nie pokazać, otarłam 
je rękawem. Ale to było silniejsze ode mnie. To uczucie było moje. Potem się 
uśmiechnęłam, jakby z troską – to już należało do niego. Podeszłam do lustra, do-
tknęłam zabrudzoną taflę dłońmi. Po twarzy dalej leciały mi łzy.

– Dobrze, pozbędę się pierścionka. Ale mam prośbę – powiedziałam do Chłopaka 
z Lustra. – Chciałabym znać twoje imię.

Zamilknął na moment. Po chwili uniósł głowę i odparł z rezygnacją:
– Wybacz mi, ale niestety nie możemy znać swoich imion. Nie jestem z tego świata.
Przeraziło mnie to. Istniał jakiś inny świat i właśnie on z niego pochodził?! Trochę 

spochmurniałam przez jego odmowę. 
– Cóż, trudno. W takim razie, chyba powinnam już go ściągnąć.
Zdjęłam dłonie z odbicia i wahając się nieco, powoli ściągnęłam biżuterię. Kolor 

klejnotu znowu stał się wyblakły, niemalże przezroczysty.
Chłopak z Lustra zaczął niknąć, rozpływać się. Odchodził. Zapewne do swojego 

świata. Spojrzał na mnie, a ja pierwszy raz zobaczyłam, jak się uśmiecha.
– Spokojnie. Nigdy cię nie zapomnę. Bądź szczęśliwa – zapewnił mnie po raz ostatni, 

zanim całkowicie zaniknął w otchłani lustra.
To były jego ostatnie słowa.
W zwierciadle ujrzałam siebie: moją mizernie chudą twarz, ciemne włosy i szare oczy. 

Lecz teraz nie wyglądałam tak jak zwykle. Nareszcie moja twarz nie była pozbawiona 
uśmiechu. Pierwszy raz od dawna doświadczyłam łez. Już nie byłam tą samą osobą.

Pierścionek dał mi moc, która połączyła mnie z innym człowiekiem i jego odczu-
ciami. Odmienił moje życie. Od tamtego dnia byłam szczęśliwsza. Nigdy nie zapomnę 
Chłopaka z Lustra i już zawsze będę kroczyć po ścieżce życia z uśmiechem na twarzy. 
Już nigdy nie będę ukrywać swoich uczuć.



za uKrytymi ścieżKami
◆

Wiktoria Mikulska

Minęło osiem lat – osiem lat od śmierci mojego ojca chrzestnego. Za życia myślał, 
że jest Panem i Władcą, że jest nieśmiertelny. Możliwe, że były to tylko pozory, 

zgrywał się przy najbliższych, aby pokazać jak silnym i nieustraszonym jest człowie-
kiem. Nie przewidział, że prawdziwe oblicze go dopadnie szybciej niż pomyślałby. 
Nikt nie był przygotowany na jego odejście, nawet, kiedy widzieliśmy jak pochłania 
go alkoholizm – ratunku dla niego nie było. Bycie silnym i alkoholikiem gryzie się ze 
sobą prawda? Natura człowieka nigdy nie przestanie być zaskakująca – w jednej chwili 
myślisz sobie, mogę wszystko i nic nie jest mi straszne, a w kolejnej zwijasz się w kącie 
i czujesz się jak dziecko we mgle, szukając pomocy po omacku. Odszedł na tamten 
świat, zostawił dom, może nie tak piękny jak w filmach, ale miał swój wyjątkowy urok. 
Wujek przepisał dom na mnie, nie spodziewałabym się za nic w świecie takiego kroku 
z jego strony, przecież miał kochającą żonę, syna, a tak naprawdę to wszystko zostawił 
mi. Jako jedyna miałam klucze do tego budynku i długo nie mogłam się przemóc, aby 
stawić czoła odwiedzeniu jego świątyni. Bardzo cierpiałam, gdy odszedł, w głowie 
od tego czasu namnażają się pytania, że przecież każdy mógł zareagować, postąpić 
kompletnie inaczej. Mam do niego żal, nie potrafię zrozumieć ścieżki, jaką sobie wybrał, 
jednak pogodzenie się z Jego utratą to jeszcze szeroka i długa droga. Najdziwniejszym 
faktem w tym wszystkim było to, że nikt nie mógł obejrzeć ciała na sekcji, potwier-
dzić Jego tożsamości. Z góry założyli, że wątroba wysiadła i nie ma co dłużej zwlekać, 
trzeba jego ciało spalić. Na przestrzeni czasu wiemy, że było to wbrew prawu, jakie 
tego były przyczyny? Do dziś żyjemy w jednej wielkiej niewiadomej.

Nastał ten dzień. Spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy i przytłaczające rozmyślenia 
próbowałam zagłuszyć muzyką w aucie. Miałam od swojego mieszkania do domu wuja 
godzinkę jazdy samochodem, mimo wszystko nie chciałam wracać do siebie, nikt na 
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mnie nie czekał. Zaparkowałam pojazd na obszernym podjeździe, wzięłam ostatni 
głęboki oddech – wiedziałam, że nie mogę się w tym momencie wycofać. Wyciągnęłam 
bagaż i odważyłam się. Wchodząc, zobaczyłam dużą ilość kurzu. Sądziłam, że łatwo nie 
będzie, jednak też nie byłam przygotowana na taki widok. Śladów włamania nie było. 
Odstawiłam swoje rzeczy w holu i, nie zwlekając dłużej, zaczęłam od przewietrzenia 
domu. Gdy spojrzałam na to wnętrze, zrozumiałam, że wszystko trzeba wymienić: 
skrzeczące panele, opadający na podłogę tynk ze ścian, pozdzierane meble, ogrzewa-
nie też chyba nie uszło z życiem – całe szczęście wiosenne noce nie są zbyt chłodne. 

Ogromnie pochłonęło mnie doprowadzenie tego, chociaż w małym stopniu, do 
ładu, rozścieliłam sobie spanie na ulubionej sofie wujka, otworzyłam laptop, borykając 
się z myślą, czy nie sprzedać tej rezydencji. Mam do niej sentyment na dnie serca, ale 
przebywanie tu samotnie w tych ścianach, gdzie wszystko o Nim przypomina, roz-
rywa serce. Postanowiłam, że jutro posprzątam piwnicę, która była Jego świętością. 
Zawsze nosił klucz przy sobie i strzegł go jak najcenniejszego skarbu – nikt nie miał do 
piwnicy wstępu, oczywiście nikt poza Nim. Czułam, że chce mnie dopaść Morfeusz, 
nie miałam takiej dawki sił w nogach, aby iść pod prysznic. Oddałam się mu i otulił 
mnie błogim snem, który miał zrobić reset umysłu na kolejne pracochłonne dni.

Przebudziłam się o świcie i wiedziałam, że na tym etapie moje spanie się skończyło. 
Nie zostało mi nic innego, jak zjeść jakieś lekkie śniadanie i doładować energię kofeiną. 
Zanim przeszłabym do tajemniczej piwnicy – już sama myśl sprawiała, że mój żołądek 
koziołkował, ze względu na świadomość, że to, co tam znajdę, może zmienić moje 
życie. Bałam się właściwie, że zobaczę coś, czego nie byłabym w stanie sama znieść – 
chciałam jeszcze doprowadzić do porządku parter. Wzięłam wodę w butelce, ponieważ 
nie chciałam co chwilę biegać po schodach z piwnicy do kuchni i na odwrót – taka 
natura lenia. Miałam nadzieję, że moje dzisiejsze znaleziska skończą się na sfermen-
towanych przetworach, które robiła jeszcze ciotka, kiedy tu mieszkała. Zaświeciłam 
lampkę i zeszłam ostrożnie po schodach, ich konstrukcja była tak niepewna, że, idąc 
pewnym krokiem, obnażyłabym swoją największą wadę: naiwność. Trzymałam się 
kurczowo poręczy, targały mną skrajne emocje. Wszystkie sceny z horrorów czy kry-
minałów o mordercach zaczęły mi przelatywać przez pamięć. Moim oczom ukazało 
się przestronne pomieszczenie, w którym spokojnie można byłoby zrobić luksusową 
sypialnię z garderobą i mniejszą łazienką. Ściana była pokryta białymi cegłami, co 
parę metrów wisiały obrazy, które, na pierwszy rzut oka, wyglądały na cenne. Podło-
gę, która była wylana betonem, zdobiła sterta starych pudeł wypełnionych po brzeg 
fotografiami i jakimiś papierami. Obstawiałam, że były to wszystkie faktury i wyciągi 
z banku. Stwierdziłam, że zabiorę się za regał, który poza zdjęciem pajęczyn nie miał 
nic więcej do ogarnięcia. Mogłabym przysiąc, że te pudła wołały do mnie błagalnym 
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tonem, abym do nich zajrzała. Moje nadzieję się spełniły, solidna półka była wypeł-
niona słoikami, które przeniosłam do kartonu, pleśń aż wychodziła spod pokrywki. 
Musiałam rozładować to napięcie, które narodziło się między mną, a zmyślonymi 
postaciami tutaj. Włączyłam energiczną muzykę i wzięłam się za pierwszy, chyba 
najlżejszy karton. Miałam zbyt duży szacunek do tych rzeczy, aby je wysypać na 
ziemię, więc wyciągałam wszystko po kolei. Zdjęcia rodzinne, na których każdy ma 
uśmiech od ucha do ucha wzbudziły we mnie nostalgię i wzruszenie, przecież to było 
tak niedawno. Pogładziłam wskazującym palcem twarz wujka i w tym momencie moja 
cała siła, którą budowałam bardzo długo, upadła na dno. Łzy, które zaczęły wypływać 
intensywnie z moich oczu, zachlapały obrazek. Nie mogłam złapać równomiernego 
oddechu, łkałam tak mocno, jakby ktoś mi stopniowo odcinał tlen. Znów niekończąca 
się ilość pytań, a na żadne nie było odpowiedzi. Padłam na kolana, chowając twarz 
w dłoniach i wyklinając dookoła wszystko, co go zabrało. Ta strata odbiła się na mnie 
najbardziej: przechodziałamze stanów lękowych, po depresyjne, podejrzewali nawet 
schizofrenię, ale jakoś z tego wybrnęłam. Nie chciałam się poddać i stąd wyjść, bo, 
znając siebie, nie znalazłabym w sobie już tyle motywacji, aby tu wrócić. Wzięłam parę 
głębszych oddechów, aby wyciszyć swoje wnętrze. Całą zawartość, która z powodu 
napływu emocji wylądowała na betonie, ułożyłam w miarowy porządek z powrotem 
do pudła. Chciałam „zabić” dołujące myśli, więc w głowie zrobiłam losowanie pod 
tytułem: „który karton będzie miał zaszczyt uzyskać ponowne życie?” Przyciągnęło 
mnie do ogromnej paczki, która była mocno sklejona taśmą. Rozcięłam te staranne 
zabezpieczenie nożem do tapet. W środku było mnóstwo kawałków gazet, jakiś tektur. 
Moja ciekawość była tak wielka, że z impetem uderzyłam palcami o metalową skrzynkę. 
Zacisnęłam zęby i chciałam podnieść to niesamowite znalezisko, aczkolwiek jedną 
ręką nie dałam rady. Znalazłam sejf, który, jakżeby inaczej, był zamknięty kłódką 
z kodem. Moje odkrycia się raczej na tym skończyły, obróciłam go w poszukiwaniu 
jakieś wskazówki. Obmacałam spód i poczułam pod palcami wygrawerowany tekst. 
Przyświeciłam sobie latarką z telefonu i poczułam się skołowana po odczytaniu szyfru 

„5 cegła poziomo, 3 pionowo, martwy obraz”. Zamknęłam oczy, próbując pobudzić 
do granic swoje szare komórki i złączyć to w jedną całość, jednak było to chyba po-
nad moje możliwości. Nagle dopadły mnie obsesyjne myśli, jakby to pomieszczenie 
zaczęło się kurczyć, czyżby napad paniki dawał o sobie znać? Wybiegłam ostrożnie 
na ganek, aby się dotlenić. Spodziewałam się, że wizyta tu będzie kosztowała mnie 
czasu, zdrowia, ale nie sądziłam, że aż tak dogłębnie będzie w stanie mnie to złamać. 
Majowe słońce było bezlitośnie gorące, spojrzałam na popalone i obumarłe rośliny, 
które nie miały innych szans niż zadomowienie się w śmietniku. Ogród to ostatnia 
sprawa, za którą się zabiorę przed wyjazdem. 
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Kolejny sen został przerwany gwałtowanie, zbudziły mnie przerażające koszmary 
na temat wujka. Na dłuższą metę wiem, że do momentu, w którym nie zaakceptuję 
w zupełności sytuacji, że Jego już nie ma, będę czuła, jak nachodzi mnie w głowie. 
Cały czas wracałam do tej krzyżówki spod sejfu. Jaka cegła? Jaki obraz? Zarzuciłam 
na siebie bawełniany kardigan, wieczór był jakiś chłodny – właściwie jak wszystko 
dziś w tym budynku, zupełnie jakby wszystko żyło indywidualnie swoim życiem. 
Wzięłam latarkę i zeszłam do piwnicy, która nie dawała mi spokoju. Postanowiłam, 
że zapoznam się bardziej z jej rozmieszczeniem, może to coś ułatwi i zaspokoi moje 
nurtujące myśli. Zaczął mnie nawet bezsensowny beton zastanawiać. Wujek nigdy 
nie lubił czegoś, co sprawia, że otoczenie jest wypełnione lodowatą temperaturą, a tu 
spędzał ponoć dużo czasu. Dobijało mnie to, że jestem w tym sama, przydałaby się 
osoba, która postawiłaby mnie na nogi i otrzeźwiła umysł. Zacisnęłam dłonie na głowie, 
skupiając się do granic możliwości i nagle dostałam olśnienia. Wybiegłam z piwnicy 
do małej biblioteczki na poddaszu, przedzierając się przez parę zawieszonych w futry-
nach białych prześcieradeł, które być może miały na celu ochronienie pomieszczenia 
przed zabójczą ilością drobnoustrojów. Oparłam się o ladę i próbowałam za wszelką 
cenę przypomnieć sobie wśród niekończących się wspomnieniach, jaką miał swoją 
wybraną, ulubioną powieść. Już nawet przestała przerażać mnie ta mrożąca krew 
w żyłach cisza, która odbijała się na cały dom żałosnym echem. Czułam po raz kolejny 
narastającą złość, która pewnie za chwilę będzie ze mnie kipiała. Dłonie schowałam 
we włosy, które zaczęłam szarpać z bezsilności. Podeszłam do starych, drewnianych 
regałów i zaczęłam rozrzucać po pokoju wszystkie książki, robiąc jeszcze większy 
bałagan niż zastałam, wchodząc tutaj. Poczułam się odrobinę lżej, zapaliłam kolejne 
światło; miałam wrażenie, że robi się coraz ciemniej. Błądziłam palcem po półkach, 
licząc w sumie sama nie wiem na co. Nie minęła chwila, a kciuk zaczął od razu jeździć 
po wyrytej w półce powierzchni. Wspomogłam się latarką i moim oczom ukazał się 
napis „ratuj się”. Poczułam okropne przerażenie, dlaczego do diabła jestem tu sama. 
Być może ten napis stworzył sam wuj, może zaistniała tu sytuacja, która była wspo-
magaczem Jego śmierci? Głowa mi zaraz eksploduje. Zrobiłam zdjęcie znalezionej 
wskazówce, wróciłam na kanapę i opadłam z braku sił. Przecież nie mogę tak bez-
czynnie siedzieć, jeśli mnie to przybliży do rozwiązania sprawy, puszczę tę przeklętą 
chałupę z dymem. Zebrałam się w sobie i znowu to zrobiłam. Zeszłam do tej piwnicy 
i byłam tak zmęczona, że najmniejsze rzeczy mogły wywołać we mnie furię. Kilka 
rzeczy, które uporządkowałam, wylądowały na ziemi. Wszystko już praktycznie tam 
leżało. Przez ten szyfr, nawiedzone obrazy doprowadzały mnie do szaleństwa. Wzię-
łam ostrze do tapet i zaczęłam je po kolei z premedytacją niszczyć, a pozłacane ramki 
łamać. To wszystko mnie tu doprowadziło nie bez powodu. Te cegły? Wyjęłam młotek, 
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który leżał wśród innych narzędzi poprzedniego właściciela. Zaczęłam się śmiać, 
kiedy widziałam jak okruchy zlatują na podłogę. Nawiedza mnie psychoza, jakbym 
trafiła do kompletnie innego wymiaru. Krzyk, który niepohamowanie wydobywał się 
z moich ust, brzmiał przeraźliwie, ale to chyba jedyny możliwy sposób, aby dać upust 
uczuciom. Znalazłam się pośrodku tego pobojowiska, które sama sobie zgotowałam. 
Osunęłam się na pupę i nawet nie wiem, kiedy zasnęłam.

Obudziłam się, kiedy poczułam dosyć mocny ból kręgosłupa, który był spowodo-
wany jego długim wygięciem. Przetarłam zaspane oczy i poderwałam się na równe 
nogi. Wczoraj, albo to było już dzisiaj, nie widziałam tego wcięcia w miejscu, gdzie 
został pył po cegle. Zaczęłam odgarniać i wyrwałam deskę, która była tam subtelnie 
przymocowana – była idealnie biała, jak wygładzona śnieżna ściana, którą pokrywały 
nieszczęsne cegły, więc niemalże zlały się ze sobą. Pod dechą była wybita dziura, w któ-
rej znalazł się kawałek starej gazety. Zanim go wyjęłam, odsunęłam się i musiałam 
sobie to zobrazować. Ten kod nabrał znaczenia. Wszystko się kleiło: „5 cegła poziomo, 
3 pionowo, martwy obraz”. Rozwinęłam kolorowy kawałek papieru, a na nim widniał 
napis: „Hospes in domo, in domo Dei*. Uważaj na niespodziankę pod swoim gru-
chotem”. Gruchot wskazuje na auto stryja. Schowałam pod długi sweter zastrzeżone 
pudło, do którego pragnę złamać kod i wyszłam na podjazd. Otworzyłam garaż, a sejf 
postawiłam przy wejściu. Nie czekając na nic, wybiłam kamieniem szybę w aucie, nie 
miałam czasu na przeszukiwaniu domu w poszukiwaniu kluczyka. Otworzyłam drzwi 
i weszłam do środka. Nagle zrobiło mi się słabo, czułam jak śniadanie z poprzedniej 
doby podchodzi mi do gardła, a dreszcze, które temu towarzyszą, ścinają mnie z nóg.

Po doprowadzeniu się do porządku, zapadłam w głęboki sen. Teraz wracam do 
działania, chcę mieć to już jak najszybciej za sobą. Wróciłam do schroniska dla tego 
złomu na czterech kółkach. Z racji tego, że ubrałam się cała na czarno, nie szczędziłam 
ubrań i położyłam się pod auto. Jeżeli te niespodzianki się nie skończą, zejdę na zawał. 
To, co dostrzegłam przeszło moje wszelkie oczekiwania – już myślałam że widziałam 
tu naprawdę wszystko. Pod spodem była przyczepiony ładunek, a na nim widniało 6 
cyfr. Czułam, że może być to przełom niekończących się zagadek, ale gdzieś w głowie 
miałam myśl, że sejf może być narzędziem do detonacji bomby – po wpisaniu notacji 
wybuchnie, wysadzając wszystko w powietrze. Zapisałam w notatniku w telefonie 
następujące cyfry „281120”, mogły one oznaczać tak naprawdę wszystko, a zarazem 
nic. Chciałam udać się na jakieś pustkowie i zobaczyć, co się wydarzy. Drżałam, odpa-
lając auto, teraz śmierć mogła czekać na mnie za rogiem. Musiałam mieć oczy szeroko 
otwarte przy tym nie dając się zwariować. Kolejny sukces – gruchot odpalił po takim 
czasie nieużytkowania bez żadnych problemów. Wpisałam w nawigację najbliższe 

* Hospes in domo, in domo Dei (łac.) – Gość w domu, Bóg w domu
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miejsce na tzw. odludziu i się tam udałam. Przez 20 minut jazdy spoglądałam na skrytkę, 
mówiąc do niej. Zaparkowałam na kompletnej pustyni, przeżegnałam się i opuściłam 
pojazd wraz z metalowym kwadratem. „Teraz, albo nigdy” powtórzyłam w głowie, 
oddalając się od czterokołowca. Jeden głębszy oddech i „niech się dzieje wola nieba, 
z nią się zawsze zgadzać trzeba”. Wpisałam szyfr i nastąpiła, tak jak myślałam, eksplo-
zja. Zasłoniłam oczy, czekając, aż pisk w uszach ucichnie. Klapa od zaszyfrowanego 
pudełka się otworzyła. Nie chciałam oglądać zawartości dopóki nie wrócę do domu. 
Zadzwoniłam po taryfę i cierpliwie czekałam na mojego zbawiciela. Po chwili zajęłam 
miejsce na tylnym siedzeniu i, zanim odjechaliśmy, zadzwoniłam po straż pożarną, 
podając współrzędne i fałszywe dane. Byłam na to przygotowana, wyjęłam z komórki 
kartę SIM i wyrzuciłam za okno. Kierowcy podałam adres domu. Całą drogę milczałam, 
ciekawość dotycząca znaleziska zjadała mnie od środka. Zapłaciłam i pośpiesznym 
krokiem wróciłam do garażu. Na metalowym regale leżała moja nowa karta, umieści-
łam ją w smartfonie i wróciłam do pudła. Nie patrząc, wyjęłam całą zawartość. Była 
to paczka, w której coś było sterylnie i starannie zapakowane. Warstwami ściągałam 
folię, im mniej ich było, tym bardziej były chłodne. Przedostatnia była nawet chło-
dząca, natomiast ostatnia, zwykła folia śniadaniowa, szczelnie zamknięta. Wyjęłam 
ją i na widok odciętego palca zrobiło mi się niesamowicie słabo. Miałam wrażenie, 
jakbym traciła przytomność. Sięgnęłam po butelkę wody i zwilżyłam sobie twarz, 
aby nie odpłynąć. W środku znajdowała się kolejna karteczka, jeżeli to część ciała 
wujka, to jak to możliwe, że przez ten czas się nie rozłożyła? Co się w ogóle zaczęło 
dziać? Żałuję, że nie posprzątałam tego domu i się stąd od razu nie ulotniłam. Po co 
mi to było? Co to zmieni? Mam już serdecznie dość, odnoszę wrażenie, że stąpam nad 
przepaścią do zwariowania – jestem na skraju. Nie zważając na łzy, które ciurkiem 
leciały z przemęczonych oczu, udałam się do pobliskiej stacji paliw. Moim celem był 
zakup mocno procentowego napoju, który chociażby przez moment uwolni mnie od 
tego szamba, w które sama weszłam. 

Rozsiadłam się wygodnie w salonie i sącząc już, nie pamiętam, który kieliszek 
wódki, patrzyłam na ten palec, zastanawiając się co dalej zrobić. Kocham ten błogi 
stan obojętności, który właśnie się zadomowił we mnie. Wyjęłam ten skrawek kart-
ki. „To tylko kawałek. Kolejna dawka wrażeń znajduje się pod betonem, po którym 
łagodnie stąpasz. Benediximus *”. O nie… Jakie znowu wrażenia?! Czyżby ciało za-
miast spalone w krematorium, zostało zalane betonem w swojej piwnicy… Przecież, 
dlaczego nie pomyślałam od razu?! Nie lubił wszystkiego, co wywoływało chłód 
w pomieszczeniu. Schwytałam w dłoń butlę alkoholu i zeszłam na dół. Położyłam się 
na zimnym podłożu i zaczęłam swój lament. Tyle czasu opłakiwania pustego grobu, 

* Benediximus (łac.) – powodzenia
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przynoszenia kwiatów i zniczy dla nikogo. Zastanawia mnie to, jak mogliśmy pozwolić 
na tak karygodne zachowanie personelu odpowiedzialnego za sekcję etc. Szukam winy 
już we wszystkich i wszystkim. Wzięłam w dłoń młot i, wkładając w uderzenie resztki 
sił i oparów alkoholu, zrobiłam pękniecie na wylewce betonowej. Kolejny rozmach, 
a zaczęła solidnie pękać. Łomem odrywałam niektóre kawałki. Jak to możliwe, że ten 
beton nie odznaczył ciała w żaden sposób? Jest tyle absurdalnych i niewyjaśnionych 
spraw. Nie wybaczę sobie do końca życia, że tak to pominęłam. Tyle wyrzeczeń i prze-
ciwności losu. Tyle kłamstw, żalu i goryczy. Rozsadzi mnie zaraz z tej intensywności 
emocjonalnej. Dokopałam się. Zobaczyłam szczątki po tułowiu, nogi, oraz ręce – nie 
było głowy. Strzępy ubrań zdobiły pozostałości. Przy kawałku materiału od spodni 
leżała kolejna kartka. Miejsce zbrodni to jego dom, nie alkohol, który był obwiniany 
za wszystko. Zabiły go potwory z przeszłości. Na świstku widniało „Kluczem do 
sukcesu jest przepita głowa. Góra domu aż skrzypi, wołając Cię po nią”. Koniec tego. 
Udałam się do garażu i sięgnęłam po kanister. Kierowała mną nienawiść i totalny 
brak chęci do życia. Zaczęłam rozlewać benzynę po całym parterze, idąc schodami 
do góry. Znajdę głowę i ten koszmar się skończy. To jest koniec, już nigdy więcej nie 
będę się bała, nie będę żyła w strachu. Mam nadzieję, że osoby, bądź osoba, która 
dokonała się tak bestialskiego czynu, spotka sprawiedliwość. Nie mogę żyć dłużej 
z myślą, że to stworzenie stąpa bezkarnie po świecie, nie chcę o tym myśleć. Weszłam 
do sypialni gościnnej na górze i niczego nie zastałam. Podjęłam się eksploracji jeszcze 
dwóch pomieszczeń, w których również na nic nie natrafiłam. Weszłam do łazienki, 
a czaszka z czapką leżała na brzegu wanny. Tyle dni tu spędziłam i to przeoczyłam. 
To jest nie do wytłumaczenia. 

– Wujku spotkamy się już niedługo, zza świata dopilnuje tego, aby bestia, która Ci to 
zrobiła, odpowiedziała za to. – Zaczęłam głośno szlochać i wylałam resztki z kanistra 
na siebie i pomieszczenie.

Zamknęłam oczy i wyjęłam na oślep zapalniczkę ze spodni. Jeden pstryczek i po-
jawił się ogień. Nie czułam już strachu, nie czułam nic. To wszystko sprawiło, że 
umarłam już w dzień, w którym tu zagościłam. Definitywny koniec, nie ma odwrotu. 
Czułam tylko ostatni płomień na skórze i moment, kiedy wysadziło doszczętnie tę 
przeklętą budę. 





pierścień egzyStencJi
◆

Martyna Miśta

„Żaden człowiek nie wybiera zła, ponieważ jest ono złe. Myli je tylko ze szczęściem, 
dobrem, którego szuka”. 

Przypominając sobie jeden z cytatów Mary Wollstonecraft, siedziałam ze spuszczo-
nymi przez szczeble małego mostka nogami. Pomimo grubej, czarnej bluzy czułam 
chłód jesiennego, wieczornego wiatru. Przez przekrwione od płaczu oczy, oglądałam 
okolicę. Włożyłam ręce do kieszeni, wyciągając paczkę papierosów. Łzy kolejny raz 
napłynęły mi do oczu. Poczucie winy sprawiało, iż chciałam odłożyć używkę, ale 
uzależnienie nie pozwalało na żaden inny ruch niż kolejny wdech i wydech dymu. 

Rzuciłam niedopałek do wody. Wstałam, a zdrętwiałe od ciągłego siedzenia mięśnie 
zaczęły mnie boleć. Jeszcze raz spojrzałam na mały grawerunek w drewnianej poręczy, 
wykonany przez dziadka. Chciałam, żeby wrócił i pomógł mi się pozbierać. Ale on nie 
żył. Mój najukochańszy przyjaciel. Zostawił mnie, a ja nie miałam siły, żeby pomóc 
samej sobie. Każdego dnia popadałam w jeszcze większe cierpienie. Ledwo doszłam 
do domu. Nie witając się z nikim, wolnym krokiem ruszyłam do swojego pokoju. 

Kiedy mówił mi, że kiedyś będzie musiał odejść, nie wierzyłam. Nie chciałam wie-
rzyć. Nie byłam gotowa, żeby zmierzyć się z jego śmiercią. Zdjęłam buty i niechlujnie 
rzuciłam je w kąt pokoju. Położyłam się do łóżka, zakryłam grubą kołdrą. Poczułam 
nieprzyjemne uczucie mdłości. Na ścianach nadal wisiały zdjęcia przedstawiające 
mnie, dziadka i moich przyjaciół, więc nawet nie chciałam patrzeć w tamtą stronę. 
W pokoju panował chaos. Wszystko było nie na miejscu. Od dłuższego czasu nie 
byłam w stanie nawet posprzątać.

Usłyszałam pukanie do pokoju. Nic nie odpowiedziałam. Wiedziałam, że to mama. 
Naciągnęłam kołdrę na głowę. Do oczu kolejny raz tego dnia napłynęły mi łzy. Wiem, 
że chciała pomóc, ale wolałam być sama. Zapukała jeszcze raz. Poczułam się źle z tym, 
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jak ją traktuję, ale nadal nic nie mówiłam. Klamka zaczęła opadać, a ja zacisnęłam 
ręce na pościeli. Drzwi otwierały się powoli, zza nich wychylała się moja rodzicielka. 
Spojrzała na mnie współczującym wzrokiem. W dłoni trzymała małe pudełko. Usiadła 
obok mnie i zaczęła coś mówić, ale nie byłam w stanie słuchać. Położyła kartonik 
na stoliku nocnym, a wychodząc, szepnęła tylko jedno zdanie – „Dziadek chciał, 
żebyś to miała”. Podniosłam się do siadu i oparłam o ścianę zaraz po tym jak wyszła. 
Z kieszeni wyciągnęłam Marlboro i czerwoną zapalniczkę. Obie rzeczy rzuciłam na 
podłogę, mimo tego, że wiedziałam, iż trudno będzie je później znaleźć. Wyciągnęłam 
rękę, żeby zobaczyć, co zostawiła mama. Nagle jednak odniosłam wrażenie, że to zły 
pomysł. Nie chciałam się tak czuć, więc starałam się, żeby przez głowę przeleciały 
mi inne myśli. Wiadomość wysłana przez Konrada zaledwie dziesięć minut temu, 
z zapytaniem, jak się czuję. Śliczny, niebieski laptop, którym chwaliła się Julia dwa 
miesiące temu. Maciek błagający Natana, żeby poszedł z nim na paradę gejów. Nie 
zagłębiam się dalej we wspomnieniach, nie chcąc odświeżać tych bardziej bolesnych. 
Chwytam za wieczko pudełeczka i otwieram z zamachem, gdy nagle zdaje sobie sprawę 
z tego, jak zły pomysł to był. Dłonie mi zdrętwiały, oddech zamarł. Znowu chciałam 
poprzypominać sobie jakieś głupoty. Ja i Maciek skaczący z wielkiej skały do jeziora, 
niedaleko naszego miasteczka. Konrad chcący pójść na kolejkę górską, z czego i tak 
na koniec rezygnuje i zaczyna wymiotować. Mój dziadek pomagający mu. Upuści-
łam kartonik i złapałam się za głowę. „Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, dziecko”. 
Panika opanowała moją głowę. Szybki, urwany oddech sprawił, że nie mogłam się 
uspokoić. Zeskoczyłam z łóżka, upadłam na kolana, szukając zapalniczki i papierosów. 
Dłonie zrobiły się lekkie jak wata. Im bardziej starałam się pozbyć tego uczucia, tym 
mocniejsze się ono stawało. Zamknęłam oczy, zakryłam uszy jak dziecko, ale nadal 
miałam w głowie ten głos, którego nie słyszałam od miesiąca. Załkałam pod nosem, 
cała się trzęsłam. Ledwo się ruszałam, ale nadal starałam się znaleźć używkę. Kręciło 
mi się w głowie, przewróciłam się i uderzyłam o półkę nocną. W panice złapałam za 
kołdrę, zdając sobie sprawę z tego, że i tak nic mi to nie da. Upadłam plecami na ziemię, 
ciągnąc za sobą nakrycie. Razem z nim spadło to pudełko, które, niestety, otworzyłam. 
Przewróciło się, a zawartość zaczęła się turlać prosto w moją stronę. Szybko jednak 
upadła, a ja tylko patrzyłam, nadal nie mogąc złapać większego oddechu. Śliczny 
pierścień leżał niedaleko mojej twarzy. Wydawało się, że czeka, aż wezmę go w rękę. 

Nie wiem, ile minęło czasu, ale ja nadal się nie poruszyłam. Mijała kolejna minuta, 
ciągle leżałam w tym samym miejscu, patrząc na stary pierścień dziadka. Był duży, kie-
dyś może srebrny, teraz trochę zaśniedziały. Dziadek nigdy go nie zdejmował. Nie mó-
wił, skąd go miał ani dlaczego był dla niego taki ważny. Niechętnie wyciągnęłam rękę 
i chwyciłam sygnet. Obracałam go w dłoniach, bardzo dokładnie mu się przyglądając. 
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W środku znajdował się malutki napis. Wyciągnęłam lewą dłoń i nałożyłam trochę za 
luźną biżuterię na mój środkowy palec. Złapałam się za klatkę piersiową, czując nagły, 
kłujący ból. Zrobiło mi się trochę niedobrze, więc postanowiłam zamknąć oczy. Na 
powierzchnię wydostały się wspomnienia związane z dziadkiem.

„– Jak mogłaś to zrobić? – pytam. – Dobrze wiesz, że mi na nim zależało. 
Wycieram łzy rękawem mojej nowej bluzy. Najlepsza przyjaciółka właśnie ukradła mi 

chłopaka. Nie chcę z nią rozmawiać, więc po prostu odwracam się i idę do domu. Stawiam 
kolejne kroki na chodniku, a słona ciecz wyciekająca z oczu uderza o szare cegły. Nie wiem, 
ile trwa dojście na moja ulicę. Chwytam klamkę od drzwi mojego domu, ale nagle słyszę 
cichutki szept dochodzący z garażu. Podchodzę do półmetrowej szpary zostawionej po-
między bramą a podjazdem. Schylam się i oczywiście widzę mojego dziadka siedzącego na 
jego ulubionej, zniszczonej kanapie. Uśmiecha się do mnie ze współczuciem, jakby wiedział 
dokładnie, co się stało. Przeciskam się przez otwór i ze łzami w oczach siadam obok niego, 
opierając swoją głowę o jego. Ten głaszcze mnie po włosach i zza pleców wyciąga moją 
ulubioną czekoladę. Nie pyta, co się stało. Czeka, aż sama zacznę mówić. Częstuję się 
przysmakiem i zaczynam opowiadać o tym, jak zobaczyłam mojego, już byłego, chłopaka 
z moją „przyjaciółką”. Dziadek patrzy na mnie, uśmiecha się i mówi: „Widzisz, dziecko. 
Każdy z nas ma w swoim życiu osoby, które nas zawodzą. Dwoje ludzi, do których ty się 
przywiązałaś najwidoczniej byli tymi niewłaściwymi. Nie zasługiwali na twoją miłość, 
troskę, szczerość. Uśmiechnij się i ciesz się tym, co masz teraz. Masz tylko szesnaście 
lat, jeszcze wszystko przed tobą. Nie noś ze sobą nienawiści, ciesz się każdym dobrym 
wspomnieniem, które z nimi przeżyłaś, ale idź dalej”. A ja robię to, o co prosi. On był tą 
właściwą osobą w moim życiu”. 

„Opieram rękę o kolano, próbując załapać oddech. Jeżeli tak dalej pójdzie, to będą musieli 
mnie zbierać z podłogi. Razem z moimi przyjaciółmi śmiejemy się do rozpuku podczas 
imprezy ogniskowej. Siedzę obok Konrada i dziadka, zajadając pianki z czekoladą. Julia 
ciągle opowiada swoje okropne żarty, które bawią tylko swoją głupotą. Patrzę na każdego 
z osobna, uśmiechając się. Każdy z nich znaczy dla mnie bardzo dużo. Maciek popija nie-
legalnie piwo, a Natan załamuje się przez humor Julki. Mój dziadek śmieje się z nas pod 
nosem. Atmosfera jest bardzo przyjemna. Patrzę na zegarek Konrada i widzę, że jest już 
po pierwszej. Uświadamiam to całej reszcie i postanawiamy się zbierać. Chłopaki gaszą 
ogień, a ja z Julią szykujemy miejsce do spania. Kiedy cała reszta kończy sprzątać ogródek, 
kładziemy się na materace w salonie. Piętnaście minut później wszyscy zasypiają, a ja 
wychodzę spod kołdry i po cichu zmierzam w stronę tarasu. Po drodze sięgam po gruby 
koc leżący na komodzie. Wychodzę na dwór i siadam obok dziadka patrzącego w niebo. 
Okrywam nas puchatym materiałem i razem oglądamy nocne niebo, ciesząc się każdą 
wspólnie spędzoną chwilą”.
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Otworzyłam oczy, szybko się wyprostowałam. Ta myśl uderzyła mnie właśnie 
w tamtym momencie: nic nie będzie tak samo, bo nie ma dziadka. To już przeszłość. 
Nakładając pierścień, przypomniałam sobie każdy moment z moim najlepszym przy-
jacielem. Każde słowo, każdą lekcję. Żałoba po śmierci będzie trwać, ale nie mogę 
pozwolić, żeby odbierała mi możliwość przeżycia innych dobrych chwil. Ból nie minie, 
ale będzie trochę mniejszy. Mam dopiero osiemnaście lat. Mam najwspanialsze osoby 
dookoła siebie, a jedna z nich, mimo tego, że nie na tym świecie, i tak jest ze mną. 
Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Chwyciłam telefon i odpisałam Konradowi. 
Spojrzałam na zdjęcia, później jeszcze raz obejrzałam pierścień i dopiero przeczytałam, 
co było na nim wygrawerowane. Drobnym drukiem, słowa Konfucjusza, które stale 
powtarzał dziadek: „Wszyscy mamy dwa życia. Drugie zaczyna się, kiedy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że mamy tylko jedno”. A ja zaczęłam rozumieć, co miał na myśli. 



śmierć nie brzmi dObrze
◆

Olivia Nalewa

Biegnę. Jeden i ostatni. Oto kim jestem. Nie ufam już nikomu, nawet sobie. Na 
lądzie, w wodzie, czy w powietrzu, nikt z nas nie jest bezpieczny. Biegnę przed 

siebie, czy jest w tym cel?
– Leo, synu pamiętaj, że nosisz w sobie spadek naszego całego gatunku, od ciebie zależy 

czy przetrwamy.
Przepędzam dalekie wspomnienie, które pojawiło się w mojej głowie. Nie przetrwali. 

Zginęli z rąk najbardziej bezlitosnych oprawców jacy chodzą po tej ziemi. Patrząc z in-
nej strony, nie różnią się oni od nas tak bardzo. Mają swoje stada, próbują przetrwać 
i zapewnić dobre życie bliskim. Szkoda, że przy tym muszą odbierać je nam i naszym 
rodzinom. Od dziecka zapewniano mnie, że jesteśmy wyjątkowi, że możemy zmienić 
świat na lepsze, nie tylko my o tym wiedzieliśmy.

– Mamo? Co się dzieje? – zawołałem przerażony. W momencie gdy rozpoczęła się nasza 
wojna, byłem tylko rozpieszczonym dzieciakiem. 

– Kochanie, posłuchaj mnie uważnie, ja i twój ojciec musimy załatwić cos bardzo ważnego. 
Leo, mamusia cię kocha i tatuś cię kocha, wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, kim się stajesz.

– Wrócisz prawda? – spytałem czując piekące łzy, uciekające z moich oczu.
– Nie ma absolutnie żadnej przeszkody, która powstrzymałaby mnie od powrotu do 

mojego dzielnego synka. – pocałowała mnie w czoło i skierowała się w stronę ojca, który 
spojrzał mi głęboko w oczy po czym odeszli.

Niestety jedyną rzeczą jaka rzeczywiście mogła ją powstrzymać, był karabin ma-
szynowy. Ludzie posiadają wiele cech których nie toleruję, jak kłamstwo. Kłamią 
każdego dnia i nocy. Nie sądziłem jednak jako dziecko, że moja matka była zdolna 
mnie okłamać, ale nie winię jej. Winię ich. Każdego z osobna. Za odebranie mi ja-
kiejkolwiek szansy na szczęście.
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Nie jadłem od wielu dni. Po wymordowaniu prawie całego stada, usatysfakcjonowani 
myśliwi rozbili obóz niedaleko miejsca, które zwykliśmy nazywać domem. 

– Leo, na pewno myślisz że to dobry pomysł? – powiedziała Aiva. Byłem jej najlepszym 
przyjacielem i kompanem. Urodziliśmy się tego samego dnia i od tamtej pory nie opusz-
czamy się nawzajem nawet na jeden krok. 

– Aiva, nie jedliśmy od kilku, może nawet kilkunastu dni, chcesz zaprzepaścić wszystko 
co poświęcili nasi rodzice, bo przez twoje tchórzostwo zdechniemy z głodu? Ja podziękuję.

– Szczerze, to śmierć nie brzmi za dobrze, robimy to.
Mój pierwszy poważny, życiowy błąd. Czemu? Mój genialny plan zakładał okrad-

nięcie myśliwych z ich prowiantu. Na początku szło gładko, mężczyźni wydawali się 
nie być szczególnie przejęci naszym towarzystwem. Wyglądało to jakby grali w jakąś 
grę, więc korzystając z ich nieuwagi, powoli rabowaliśmy ich z całego jedzenia, które 
mieli przy sobie.

– Leo? Czy to… Czy to moja mama? – powiedziała cicho Aiva. Podszedłem do niej. Przy 
drzewie, które przeszukiwała rozwieszone były schnące w słońcu skóry z zamordowanych 
ciał naszych rodzin. 

– Aiva, odejdź, proszę chodźmy stąd. – błagałem ale na marne, jej gniew przesłonił jej 
zdrowy rozsądek. Ostatni raz gdy widziałem ją żywą, było gdy naskoczyła na mężczyznę 
z czarnymi włosami i czymś w rodzaju maczety.

Jeszcze jedna śmierć, kolejny członek stada, próbujący sprzeciwić się nachalnemu 
mordowaniu naszego gatunku, zamiast tego, została kolejną skórą zawieszoną w pie-
kielnie gorącym słońcu.

Od tamtej pory minęło co najmniej 2 lata, jedyne co wiem o istocie czasu to in-
formacje, które podsłuchałem od różnych osób, głównie myśliwych. Po tych latach 
nie mam siły uciekać, ale nie znam innego wyjścia, wszyscy którzy próbowali innych 
rozwiązań, zginęli, a ja nie chcę być tylko kolejną ofiarą. Przez ten cały czas szukałem 
miejsca na świecie w którym będę bezpieczny. 

Podróż przez pustynię nie jest łatwa. Nie mam już drzew znajdywanych z tro-
ską przez moją matkę, abyśmy wszyscy mogli odpocząć w cieniu, lub rad ojca który 
opowiadał mi jak przetrwać w poszczególnych warunkach. Nie mam już Aivy, która 
śmiałaby się z moich pozornie śmiesznych min. Jestem sam z moim maluteńkim ba-
gażem doświadczeń, który niosę z nadzieją na lepsze jutro, które i tak się nie pojawia.

Czemu podczas gdy ja straciłem tak wiele, oni zyskali na tym tak monumentalnie 
dużo?

Czasem, gdy już nie mam sił iść to po prostu upadam, mam do tego prawo i nie 
mam sobie tego za złe.

Jestem głodny, więc staram się wyostrzyć swoje wszystkie zmysły aby móc na coś 
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zapolować. Czuję świeże mięso więc kieruje się w jego kierunku. Za małym piaszczy-
stym wzgórzem, wyłania się mały lasek a na jego brzegu cudowne zwierzęta, zwane 
antylopami. 

Po moim małym, udanym polowaniu, położyłem się w cieniu drzew aby odpocząć. 
Po raz pierwszy od jakiegoś czasu nie czułem się jak zagrożony gatunek, a jak ktoś 
kto może żyć pełnią życia.

Moje szczęście nie potrwało za długo ponieważ, mój płytki sen przerwał odgłos 
kogoś szarpiącego się z gałęziami, jakkolwiek to brzmi. Nie miałem czasu na ucieczkę, 
dlatego zerwałem się na łapy i stanąłem w stronę nadchodzącego odgłosu.

Ku mojemu nieszczęściu okazał się być to nikt inny jak człowiek, w dodatku myśliwy. 
Na plecach przyodziane miał dwa ostrza, a do tego kilka naładowanych pistoletów. 

Koniec końców, wiedziałem że nie zdołam już uciec więc chciałem zaatakować, 
gdy myśliwy zrobił coś czego jeszcze nigdy nie widziałem. Pochylił się w moją stronę 
i odłożył całą swoją broń na uwitą piachem ziemię, po czym spojrzał głęboko w moje 
oczy, dalej pochylając się, oddawał mi znaczny szacunek. Odwzajemniłam spojrzenie, 
młody mężczyzna wyciągnął rękę w moją stronę. Rozejm? To oni odebrali to co miało 
dla mnie jakiekolwiek sens i dawało szczęście.

Krzaki poruszyły się ponownie, chłopak przybliżył swoją rękę bardziej w moją 
stronę, a ja delikatnie się przysunąłem, tak że był on zdolny dotknąć mojego futra. 
Krzaki za nim ponownie się poruszyły, a ja speszyłem się i odsunąłem. Młodzieniec 
wskazał mi głową drogę ucieczki, dodając przy tym płytki uśmiech. 

Więc znów biegnę, dalej jeden i ostatni. Dalej nikomu nie ufam, nawet sobie, choć 
już potrafię przyznać, że nie powinienem oceniać wszystkich na podstawie czynów 
jednej osoby, czy jego stada.

Jestem Leo i jestem tygrysem, a to moja historia. Nie poddajemy się tak łatwo ale 
potrzebna nam ludzka pomoc a nie chciwość i zawiść. Moje futro rozświetlone na 
kilka kolorów, moja postawa i charakter wynoszą mnie ponad samego siebie i innych. 
Oto kim jestem.

A kim jesteś ty?





nagLe zadzwOnił teLefOn…
◆

Oliwia Niewczas

– Hej, ślicznotko, halo, słyszysz mnie?
– Cześć, tak słyszę cię. 
– Musimy pogadać, mam nieziemski plan, który na pewno ci się spodoba! – wy-

krzyczała przez słuchawkę Amanda.
– Nieziemski plan? Uśmiechnęłam się z zaskoczeniem. Zapowiada się bombowo! 

Już się nie mogę doczekać, mów, co tam masz – odpowiedziałam tak zaciekawiona, 
że odstawiłam na stół mój świeżo zrobiony koktajl truskawkowy. 

Gdy o poranku zobaczyłam bezchmurne niebo, a na termometrze 24 kreski na 
plusie, czułam, że dzień będzie udany. 

– Jak na pewno wiesz, trzynastego lipca wypadają twoje osiemnaste urodziny, więc 
z tej okazji planujemy zabrać cię nad morze, aby miło spędzić czas, powariować i bawić 
się śpiewając i tańcząc – kontynuowała uradowana kumpela. 

Przedstawiła mi swój genialny pomysł, a ja po chwili zaczęłam mówić sama do 
siebie (a nie zdarza mi się to często):

– To jest wyśmienity plan! W końcu coś szalonego w tym moim uporządkowanym 
do bólu życiu. Muszę jak najszybciej pochwalić się rodzicom i przy okazji zapytać ich 
o zgodę.

– Ok, Beti, Max, Marley oraz Dorian są wtajemniczeni od początku, ponieważ to 
oni pomogli mi zorganizować tę niespodziankę – zakomunikowała dalej Ami.

Nie spodziewałam się tak wspaniałej propozycji, pogodziłam się z wakacjami 
w domu – rodzice mieli ciągle pracować, a ja nigdy nie podróżowałam sama, bo prze-
cież “na świecie jest tyle zła”. Wątpiłam, że dostanę zgodę rodziny. 

Ku mojemu zaskoczeniu, następnego dnia zaczęłam się pakować. Jestem prawie 
pełnoletnią dziewczyną, dlatego sama świetnie daję sobie radę, jestem odpowiedzialna, 
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dobrze się uczę, wypełniam wszystkie obowiązki. Mama i tato są ze mnie dumni 
i zgodzili się na mój tygodniowy wyjazd na wakacje pociągiem. Warunek był taki, 
żebym co jakiś czas dzwoniła do nich, pisała SMS’y i odwiedzała tam ciocię Klaudię. 
Podróż opłaciłam sobie całkowicie sama, przez ostatni miesiąc ciężko pracowałam, 
wyprowadzając psy sąsiadów, robiąc starszym mieszkańcom zakupy i opiekując się 
przez parę godzin kotami sąsiadki, która codziennie wyjeżdżała do swojej chorej mamy. 

Wycieczka zapowiadała się super, ale czy zapłaciłam za to… życiem? 
Hotel był zarezerwowany, grupa przyjaciół, spakowana i gotowa – ja również. 

Następnego dnia o godzinie siódmej wyjechaliśmy z naszego rodzinnego Lubska 
i ruszyliśmy na żarski peron, tam wsiedliśmy w pociąg i odjechaliśmy. 

– To co, początek dobrej zabawy rozpoczęty? – zapytałam z radością przyjaciół.
– Jasne, jak najbardziej, musimy ten czas wykorzystać w stu procentach, tym bardziej, 

że jest to dzień naszej jubilatki, Matyldy – stwierdził uradowany Dorian.
– Zgodzę się z tobą – udzielił się jeden z chłopców.
W pociągu wszyscy się śmiali i świętowali nasz pierwszy samodzielny wyjazd. Po 

drodze wpadliśmy na pomysł, aby odwiedzić kino 7D w Międzyzdrojach, to tam 
właśnie jechaliśmy. Po chwili zaczęliśmy buszować po necie, wybierając film, na 
jaki pójdziemy. Przeglądaliśmy różne oferty na stronach internetowych, czytaliśmy 
wyróżnione komentarze i opinie o nich, lecz padło na…

– „Devil’s mine ride”! Będzie się działo, mówię wam – powtarzała zachwycona 
Marley, która zaproponowała ten film.

Zdawał się on straszny, lecz koleżanka zapewniała nas, że wcale taki nie jest. Wyda-
wało mi się, że miałam dziwne obawy co do wyjazdu, ale szybko o tym zapomniałam, 
bo puszczona głośno muzyka ciągnęła do zabawy. Mieliśmy osobny przedział, no 
prawie osobny… Na piątym siedzeniu od końca, z lewej strony, koło okienka, siedziała 
staruszka, myślałam, że ma około osiemdziesiąt lat, na tyle wyglądała. W jednej ręce 
trzymała pomarańczową zakręconą laskę, a w drugiej białą chustę. Muzyka chyba 
jej nie przeszkadzała. 

– Mam nadzieję, że ten film będzie odlotowy! – krzyknął z zachwyceniem Dorian. 
Starsza kobieta słysząc to, podeszła powoli, nieufnym krokiem i powiedziała:

– Dzieci kochane, nie idźcie tam. Słyszałam o tym miejscu dużo niepokojących 
wieści, to nie jest dla was odpowiednie, a w szczególności nie jest bezpieczne. – Sta-
ruszka podarowała jednej z nas stary pierścień i rzekła:

– Noście go zawsze przy sobie, a on uchroni was przed niebezpieczeństwem.
Wszyscy ze zdziwieniem spojrzeliśmy się na siebie, szepcząc, że to jakiś żart, jednak 

grzecznie podziękowaliśmy kobiecie za podarunek.
Po sekundzie odeszła… 
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Pomyślałam najpierw skąd staruszka może coś wiedzieć o filmach 7D, ale po chwili 
dopadło mnie przeszywające uczucie niepokoju. Nie wiedzieliśmy, o co tak naprawdę cho-
dziło, ale po tym co wydarzyło się później, dotarło do nas, przed czym chciała nas ostrzec. 

– Ej, wstawaj! Za piętnaście minut będziemy na miejscu, halo? Amaya, żyjesz? – 
pytała, szturchając mnie Marley. 

Ziewając, otworzyłam oczy i popatrzyłam niewyraźnie na moich znajomych. Chwilę 
mi zajęło, zanim doszłam do siebie. Do dziś nie wiem, jak mogłam usnąć przy muzyce 
i naprawdę głośnych rozmowach. Staruszki nie było już w przedziale. 

– Ahh, zrobiłam sobie krótką drzemkę, bo czemu nie? A z resztą, po co miałam się 
nudzić? A poza tym bolała mnie trochę głowa, już się szykuje do wyjścia z wagonu – 
tłumaczyłam się pokrętnie, sama nie wierząc w moje słowa. 

Dotarliśmy na miejsce. Od razu ruszyliśmy do naszego hostelu, zostawiliśmy swoje 
walizki i poszliśmy do miasta. Najpierw pizza, potem lody. No i się zaczęło… Spojrzeli-
śmy przez okno kawiarni, a nasze oczy zaświeciły się jak pięćset dolarów w monetach! 

– Spójrzcie! – wrzasnęliśmy chórem. 
Naszym oczom ukazał się niepozornie wyglądający budynek kina. Pojawił się 

znikąd, a w tym samym czasie ciasta i pucharki lodów zaczęły latać po całym lokalu. 
Wybiegliśmy z wiatrem we włosach! To było szokujące! Ludzie oglądali się za nami, 
jakbyśmy uciekli z obrabowanego banku. To dopiero przygoda. Weszliśmy do środka, 
kupiliśmy bilety, założyliśmy specjalne okulary i zajęliśmy miejsca. Czekaliśmy jeszcze 
dwadzieścia minut na rozpoczęcie seansu. Przyszły też inne osoby, ale po chwili zrezy-
gnowali i nie wiadomo dlaczego wyszli. Z nieznanego nam powodu zostaliśmy sami.

– Boicie się trochę? – zapytał niepewny Max.
– Niekoniecznie, lecz mam jakieś małe obawy, ale na pewno będziemy się extra 

bawić! – odpowiedziałam koledze, próbując przekonać samą siebie.
Zaczęło się. Początek filmu… był łagodny, ale to co działo się później, przeszło 

wszelkie granice! Jechaliśmy kolejką, najpierw wolno, a z sekundy na sekundę coraz 
szybciej. Moje włosy fruwały na prawo i lewo. Nasze fotele bujały się na wszystkie 
strony. Czułam, że ktoś tu mocno przegiął z efektami specjalnymi, woda pryskała 
nam po twarzach, coś ciągnęło nas za nogi, w plecy wbijały nam się fotele, dźwięki 
były głośne i przerażające, a my przestraszeni i zdezorientowani wołaliśmy o pomoc. 

– AAA, pomocy! Proszę, pomóżcie nam!!! – krzyczeliśmy, ale nikt nas nie słyszał. 
To było straszne. A wtedy jeszcze z ekranu zaczęły wychodzić…

– Karaluchy! Robactwa! To chyba jest sen! – lamentowałam, myśląc o wydostaniu 
się z tego koszmaru. 

Nagle fotele ruszyły w stronę ekranu, który pochłonął nas do środka. Nie było 
drogi ucieczki. To jakaś chora teleportacja! Trzęsłam się cała ze strachu, jednocześnie 
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trzymając się za ręce z Beti. Nigdy niczego tak się nie bałam, nawet pobierania krwi, 
które kompletnie mnie przeraża. Wjeżdżanie tym fotelem do ekranu było nie do 
opisania! Co to miało być? Rzucało nas na wszystkie strony. Koszmar!

W pewnym momencie zapaliła mi się żółta lampka, która po chwili zgasła, bo…
– Co się dzieje?!? AAA, chcę do domu! Do mamy, do taty, proszę! – powtarzałam 

w kompletnej histerii. W tamtej chwili emocje były nie do opisania. Jakieś zielone 
gluty tryskały z każdej strony. To chyba nie był koniec atrakcji na tamten moment. 

Spod foteli wychylały sie rece ciągnące nas za nogi! Coś obrzydliwego pryskało 
nam prosto w twarz, miałam ciarki na plecach, a po rękach ciekło mi coś klejącego. 
Nastąpiła chwila spokoju. Cisza przed burzą. Myślałam, że to koniec rozrywki na 
dziś, ale jednak się pomyliłam. Dosłownie po kilku sekundach siedzenia wyrzuciły 
nas w sam środek mrocznego, opuszczonego zamku. 

Byliśmy zdani tylko na siebie. Szukaliśmy drogi powrotnej, biegliśmy, ile sił w no-
gach. Nagle przed nami zaczęły się otwierać skrzypiące drzwi, zza których wyłonił 
się… UPIÓR! Nie mam słów, aby opisać jego wygląd. Jednocześnie stał i unosił się nad 
ziemią, miał ręce i ich nie miał, krzyczał i milczał zarazem.

– AAA duchy, duchy, duchy! Uciekajcie! – darłam się tyle, ile mogłam. 
To coś goniło nas, wydobywając z siebie upiorne dźwięki. Uciekaliśmy po mrocz-

nym starym zamczysku tak szybko, że udało nam się go zgubić. Zbiegliśmy starymi 
schodami w dół budynku, szukając wyjścia. Naszym oczom ukazały się szklane drzwi, 
które otworzyliśmy… To co było za nimi, przerosło naszą wyobraźnię. Myślałam, że 
tego dnia nic mnie już nie zszokuje. Naszym oczom ukazało się kilkadziesiąt ludzkich 
szkieletów. Wiedziałam, że tym biedakom nie udało się wydostać z tego okropnego 
miejsca. 

– Boże, co my teraz zrobimy?! – krzyczałam do przyjaciół.
Max odpowiedział łamiącym się głosem:

– Już po nas, koniec, kaput. 
Chcieliśmy stamtąd wiać, jednak upiór wciąż nas gonił i co gorsza zamknął za nami 

szklane, ogromne drzwi i przemieszczał się w naszą stronę, a my utknęliśmy w pułapce, 
bez wyjścia, nie było dla nas ratunku… 

Nagle przypomniało mi się o pierścieniu, który dostaliśmy od nieznajomej kobiety. 
Wsuwając rękę do mojej kieszeni, chwyciłam go i założyłam na palec, wypowiadając 
głośno: “Pierścieniu, pomóż nam się stąd wydostać”. Nagle zostaliśmy przetelepor-
towani spowrotem, a czas cofnął się do godziny rozpoczęcia seansu filmowego. Nie 
wiedząc co się stało, wybiegliśmy z kina. Długo siedzieliśmy w milczeniu. Wieczorem 
zdecydowaliśmy o natychmiastowym powrocie do domów. Chyba nigdy nie cieszyła 
mnie aż tak perspektywa położenia się spać w moim własnym łóżku. 
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– Babciu!!! Jestem zalana cała potem, a moje serce wali jak szalone! 
– Dobrze, że to był tylko sen… – odpowiedziała babunia, zerkając z niepokojem 

na pierścień, połyskujący na moim wskazującym palcu.
Nagle zadzwonił telefon…

– Hej, ślicznotko, halo, słyszysz mnie?





Siła JeSt KObietą
◆

Zofia Piechocka

Każda z nas marzy o bajkowym życiu, wyobraża sobie szczęśliwą przyszłość u boku 
ukochanego. Rozmyśla też o odpowiednim wyborze szkoły, żeby w dorosłym 

życiu spełniać się zawodowo, robić to, co się kocha. Czasami jednak bardziej skupiamy 
się na przeszłości, szczególnie wtedy gdy zdarzają się sytuacje, w których ktoś lub coś 
wywołuje w nas wspomnienia z poprzednich żyć. Mamy wrażenie, że już to kiedyś 
robiłyśmy, obcy ludzie są nam bardzo bliscy. Takie przeżycia powodują, że zastana-
wiamy się, jak mogło wyglądać nasze wcześniejsze życie. Dzięki wróżce poznałam 
moją historię, dlatego pozwolę sobie o niej napisać.

Jakiś czas temu żyła sobie pewna szczęśliwa i kochająca się rodzina. W jej skład 
wchodziła blondwłosa kobieta ze ślicznymi, dużymi oczami i rysami mówiącymi 
o jej wielkiej determinacji. Anastazja, bo o niej mowa, była bardzo miła, lecz miała 
ona zadziorny charakter. Kobieta ta poślubiła kilka lat starszego od siebie mężczyznę, 
który był równie dobrym człowiekiem i uwielbiał pomagać innym. Dwa lata po ich 
ślubie narodziła się im córeczka – piękna i skromna Anna. Jej włosy i rysy twarzy były 
inne od matki, gdyż z jej lica można było wyczytać delikatność i troskliwość, jednak 
niech was to nie zwiedzie, bo dziewczyna umiała postawić na swoim. 

Ojciec prowadził firmę budowlaną, w którą bardzo się angażował, aby córce oraz 
żonie niczego nie zabrakło, zaś matka opiekowała się dzieckiem i gospodarstwem. 
Jednak historia potoczyła się tak tragicznie, gdyż ojciec zginął w nieszczęśliwym 
wypadku, a wdowa musiała przejąć interesy męża.

Od tamtego przykrego wydarzenia minęło 10 lat. Przez ten czas córka wydoroślała, 
teraz ona zajmowała się gospodarstwem, a w wolnej chwili również pomagała mamie 
w firmie. Uwielbiała także wypiekać chleby i wyroby cukiernicze. Marzyła o tym, by 
kiedyś założyć własną piekarnio-cukiernię. W szkole też nie było jej łatwo, z powodu 
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bycia półsierotą rówieśnicy dokuczali jej i dlatego matka postanowiła przenieść ją do 
innej placówki. 

Biznes Anastazji kręcił się w najlepsze. Jednak, gdy do firmy doszedł nowy pra-
cownik, nie wiedziały, jak mocno odmieni się ich życie. Otóż mama Ani zakochała 
się w owym mężczyźnie i po niespełna roku wzięła z nim ślub. Po hucznym weselu 
do domu Anastazji wprowadził się jej nowy mąż wraz ze swoimi córkami. Nauczona 
dobrych manier Anna przywitała się ze swoimi przyrodnimi siostrami mówiąc:

– Czujcie się tu, jak u siebie. – Jedna z nich ją ignorowała, za to druga przewracając 
oczami, odpowiedziała:

– Mamy taki zamiar.
Jak się wkrótce okazało, jedna z dziewcząt miała na imię Kasia, była ona bardzo 

szczupłą i piękną dziewczyną z czarnymi włosami i piegami. Druga zaś wyglądała 
równie chudo i wołano na nią Tola. Kasia zawsze ubierała się w koronkową koszulkę 
i spodnie z rozszerzanymi nogawkami, za to Tola uwielbiała nosić krótkie spódniczki 
i obcisły top. Często wychodziły do restauracji z przyjaciółmi, lecz gdy zostawały 
w domu, nie odrywały oczu od telefonów komórkowych. 

Anastazja całe dnie przebywała w firmie, wtedy ojczym Anny, który nie darzył 
pasierbicy miłością, kazał jej sprzątać, a gdy biedaczka się sprzeciwiała – bił ją. Do 
jej obowiązków należało również czyszczenie kominka. Pewnego dnia wykonując tę 
pracę, jedna z wrednych sióstr weszła do salonu i zobaczyła Annę całą zabrudzoną 
sadzą, wówczas wybuchła śmiechem. Biegnąc do siostry, krzyczała:

– Zobacz jaki brudas! 
Kilka minut później dziewczyny robiły jej zdjęcia, równie szybko wstawiły je na 

social media, krzycząc:
– Zobacz! Moje ma już 100 like’ów.
– Moje 300! – odpowiedziała druga.
Takie katorgi przeżywała rok. Gdy w końcu zdecydowała się opowiedzieć wszystko 

matce, ta od razu zażądała rozwodu. Anna nie powiedziała jej o tym, że była bita, więc 
sprawa nie trafiła na policję. Okrutne siostry również nie zostały ukarane. Jednak 
matka odebrała byłemu mężowi pracę w swojej firmie. Kobiety postanowiły więcej 
czasu spędzać razem i zapomnieć o przykrych chwilach z przyszywaną rodziną. Poza 
tym Ania była w ostatniej klasie szkoły średniej, dlatego dużo się uczyła i rozmyślała 
nad swoją przyszłością. 

Niebawem miała odbyć się studniówka, na którą planowała się wybrać. Postanowiła 
więc, że sama uszyje sobie kreację, zaczęła ją projektować miesiąc wcześniej. W ostatnim 
tygodniu przed balem zostało jej tylko wykończyć detale. Mama była z jej kreatywności 
taka dumna, że przychodząc wieczorami do jej pokoju, dopingowała ją, mówiąc:
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– Ale ci świetnie idzie! Będziesz miała najpiękniejszą suknię. 
A córka tylko się uśmiechała, gdyż robiło jej się ciepło na sercu od komplementów 

mamy.
W dzień balu Anastazja pomalowała i uczesała Anię. Gdy ta ubrała błękitną su-

kienkę z śnieżnobiałymi detalami, wyglądała jak z bajki. Chwilę później poszła się 
zaprezentować matce, a ta podekscytowana krzyknęła:

– Jak ty pięknie wyglądasz!
Na balu maturzystka bawiła się sama, postanowiła, że przetańczy całą noc. Nagle 

zobaczyła Kasię i Tolę. Niestety one też ją zauważyły i w jednej chwili znalazły się 
koło niej. 

– Dobrze się bawisz brudasko?! – kpiła Kasia.
– Widzę, że tak. Nasz tata nie może znaleźć pracy przez ciebie – powiedziała z wy-

rzutem Tola.
– Taka idealna a niszczy ludziom życie – odparła zdenerwowana Kasia.
– Ja…To nie tak… – wyszeptała Ania.
– Zapłacisz za to! – krzyknęły obie dziewczyny, po czym zaciągnęły ją do szatni.
Tam zaczęły na nią krzyczeć. Po kilku minutach Kasia chciała przejść do ręko-

czynów, aż tu nagle ktoś unieruchomił ją od tyłu. Był to tajemniczy chłopak, który 
zirytowanym głosem odparł:

– Uciekajcie stąd, ale już…
Dziewczyny, przestraszone, rozpłakały się i zaczęły przepraszać.

– Wszystko dobrze? – zapytał nieznajomy.
– Taak, dziękuję – nieśmiale powiedziała Anna. – A ty to…?
– Adam, przepraszam, że się nie przedstawiłem.
Po chwili ciszy dodał:

– Chciałabyś ze mną zatańczyć? 
Nie czekał na odpowiedź, chwycił dziewczynę za rękę i pobiegł z nią na parkiet. 

Gdy pięknie wystrojona para tańczyła, nikt nie mógł oderwać od nich oczu. Tańczyli 
tak kilka godzin, a potem Adam zaproponował jej rozmaite przystawki i napoje. Nato-
miast okropne siostry cały czas patrzyły na nich z zazdrością, na szczęście po jakimś 
czasie zaczęły w końcu bawić się z innymi osobami z klasy. Nie wiadomo kiedy zegar 
wybił godzinę czwartą, bal oficjalnie się zakończył. Czas wracać, ale Adam nie chciał 
jeszcze rozstawać się z dziewczyną, dlatego zaproponował, że odprowadzi ją, na co 
Anna zarumieniła się i przyjęła ofertę. Po powrocie do domu myślała tylko o nim.

Niedługo później zostali parą, a tuż po maturze zaręczyli się oraz otworzyli własną 
cukiernie, gdyż okazało się, że jej narzeczony, od zawsze chciał być cukiernikiem. Ich 
mały zakład na nich zarabiał, gdyż wyrabiali ciasta oraz wszelakie wypieki z pasją 
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i patrzyli na jakość składników. Wkrótce postanowili wziąć ślub, razem ciężko praco-
wali, aby rozbudować biznes. Rok później Anna dowiedziała się, iż jest w bliźniaczej 
ciąży, a gdy urodziły się dzieci, kobieta zajęła się ich wychowywaniem. Żyli oni długo 
i szczęśliwie, a ich zakład stał się ikoną smaku i jakości. Okazuje się, że nie trzeba 
magicznych istot, aby spełniać swoje marzenia, wystarczy mieć chęć i otaczać się 
ludźmi, którzy w ciebie wierzą.



waLKa O przetrwanie
◆

Marcel Piechowicz

Mojej kochanej prababuni 
Janinie Łacinowskiej (z domu 
Latuszek), za odwagę, do-
broć i  miłość, którą obdarza 
wszystkich.

Życie w czasach wojennych było bardzo trudne. Rok 1943 na Podolu, we wsi Wąsowi-
czówka, dla wielu był etapem przetrwania i walki o najmniejszy okruszek chleba oraz 

łyk wody. Moja ukochana prababcia urodziła się na Wschodzie – Ukrainie, nieopodal Ka-
mieńca Podolskiego. Zanim przyszła na świat, jej ojciec, a mój prapradziadek Jan Latuszek 
kupił dziewięć morgów pola, ale okazało się, że ziemia jest nieurodzajna, jałowa i widnieją 
na niej same korzenie, które trzeba było wykarczować. Niestety perspektywy na uprawę roli 
były znikome i aby utrzymać liczną rodzinę musieli podjąć pracę u okolicznego magnata, 
który okazał się człowiekiem dobrym, empatycznym i wrażliwym na los ludzi biednych.

Narodziny szóstego dziecka czyli mojej prababci wiązały się z jeszcze trudniejszą 
sytuacją rodziny, dlatego też żona magnata postanowiła pomóc i zaopiekować się 
moją prababcią Janiną, kiedy to jej rodzice pracowali. Pani Kunysz, bo tak nazywała 
się elegancka magnatka, przyjęła małą Janeczkę pod swój dach, dbała o nią, kąpała, 
karmiła, uczyła, a pan magnat obwoził bryczką po okolicy. Niestety ten czas szybko 
dobiegł końca, ponieważ do wsi wkroczyli wojska ukraińskie oraz niemieckie i Państwo 
Kunyszowie postanowili zostawić swój cały dobytek i uciekać. Zaczęły się ciężkie czasy 
głodu, mordów i podpaleń. Wówczas weszło w życie rozporządzenie o obowiązku 
służby rolnej, robót ziemnych i polnych, a za uchylanie się od pracy groziła kara śmierci. 
Zjawiali się naziści, aby odebrać Polakom kontyngenty – zboże oraz mleko na rzecz 
III Rzeszy. Konfiskowano również od „polskich wieśniaków” ziemniaki, buraki, jaja 
i mięso. Niemcy szukali jedzenia w stodołach i ziemiankach. 
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Tata mojej prababci, Jan Latuszek zakopał zboże i inne produkty rolne, żeby dzieci 
nie pomarły z głodu. Kiedy zjawili się po haracz, praprababcia odrzekła do nich:

– Nic już nie mamy, wszystko Wam oddaliśmy – zawołała błagalnym o litość głosem.
– Gadaj babo gdzie zboże – pochylił się nad nią niemiecki Wehrmacht.
Niemiec uderzył ją kolbą karabinu i w dzień przed Świętami Bożego Narodzenia 

została pojmana za niedopełnienie obowiązku. Uciekła po trzech dniach, kiedy to 
nadarzyła się okazja, ponieważ wojacy byli w stanie upojenia.

Mężczyzn wywożono na roboty w głąb Niemiec oraz do obozu pracy w Treblince. 
Wojska hitlerowskie podjęły współpracę z Ukraińcami obiecując im „samostijną 
Ukrainę” czyli własne państwo, w zamian za „zrobienie porządku z Polakami”. Pew-
nego popołudnia, gdy już powoli zachodziło słońce i pojawiała się złota łuna na niebie, 
sąsiad przybiegł ile sił w nogach do rodziny mojej babuni i oznajmił:

– Ludzia, cza uciekać, transport przyjechoł – wykrzyczał ze łzami oczach.
– Jaki transport ? – zapytał ojciec prababci.
– Po nas chłopa… – wydusił z siebie.
Rodzina zabrała dzieci, do jutowego worka zapakowali bochen chleba i wybiegli na 

pole, aby schronić się w bruzdach ziemniaków, które nazywali wąwozami. Janeczka, 
dzielna dziewczynka o jasnej jak mąka karnacji, białych i kręconych włoskach, kurczo-
wo trzymała za rękę swoją matkę, przytulając się do zimnej, czarnej gleby. Ściskając 
matulę odmawiała w duchu raz po raz kolejną „zdrowaśkę”. Nawet na moment nie 
uniosła głowy, bo bała się, że żołnierze zobaczą jej wystającą spod czapy białą czuprynę. 
Strzały niosły się coraz to bliżej, ale na szczęście wyrwy w ziemi uchroniły rodzinę 
przed tragicznym ich końcem. 

Kiedy strzały już ucichły, cała gromada dostała się w środku nocy do stacji kole-
jowej. Potem niepostrzeżenie wsiedli do pustego pociągu jadącego w stronę Woli 
Rogowskiej, w okolice Krakowa. Do czasu zakończenia się wojny mieszkali u wujenki, 
a potem przenieśli się do wsi Wietrzychowice, gdzie posłali swoje dzieci do szkoły, 
zapewniając im edukację, której niestety nie mogli doświadczyć w czasie oblężenia 
wojsk nieprzyjaciela. 

Życie mojej prababci było tak odmienne od mojego beztroskiego i wesołego. Musiała 
walczyć o przetrwanie i nie poddawać się. Pomimo, że upłynęło już wiele lat, obraz 
rozpaczy i walki o każdy dzień nadal jest w jej pamięci. Z jednej strony szkoda, że nie 
został wymazany z umysłu, z drugiej zaś dobrze, ponieważ dzięki takim opowieściom 
i wspomnieniom możemy poznać historię naszych rodzin. Wojna zabrała jej radość 
z dzieciństwa oraz spokój, ale później los się do niej uśmiechnął i poznała cudownego 
człowieka – mojego pradziadzia Kazia. Los jednak nie dał nam się poznać osobiście 

– zmarł kiedy się rodziłem, ale wiem, że patrzy na mnie „z góry”.
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Historie opowiadane przez „babunię” są zapisywane w naszej kronice rodzinnej – 
dla potomnych, abyśmy nigdy nie zapomnieli jak wiele doświadczyli i z czym musieli 
się zmierzyć w ówczesnym życiu. Prababcia Janeczka jest dla mnie bohaterką, a odwaga 
jaką w sobie miała jako kilkuletnie dziecko jest godna podziwu. Historia jaką poznałem 
dzięki jej przeżyciom pokazuje świat wojny z zupełnie innej perspektywy – do oczu 
napływają łzy, a w sercu ogromny ścisk. 

Prababcia z synami

Rodzina z wujenką





parySKi Sen
◆

Julia Rojek

– Gabrielle! Wstawaj! Szybko, bo się jeszcze spóźnimy na samolot!
– Już wstaję, mamo…
Dzisiaj o jedenastej mamy samolot do Paryża. Zaczynamy tam nowe życie, po 

szesnastu latach mieszkania w Polsce. Z jednej strony bardzo się cieszę, choć czuję 
również smutek, ponieważ powodem naszej przeprowadzki jest śmierć mojej babci 
Kasi, mamy mojego taty Pierre’a. Przeprowadzamy się do Paryża, ponieważ babcia 
zapisała nam w testamencie swój piękny dom w centrum miasta oraz kawiarnię, którą 
wcześniej prowadziła razem z mężem, a moim dziadkiem Paulem. 

Po trzech godzinach lotu wylądowaliśmy wreszcie w Paryżu. Od samego początku 
otulił mnie całą i zabrał w inny świat, piękny zapach kwiatów i francuskich wypieków. 
Nasz nowy dom był oddalony od lotniska o niecałe czterdzieści minut drogi. Jechaliśmy 
taksówką, w której poznaliśmy niezwykle sympatycznego pana Fabien’a. Przez całą 
drogę opowiadał nam o Francji, Paryżu, Wieży Eiffla, bagietkach i croissantach (nie 
miałam problemu ze zrozumieniem go, ponieważ od najmłodszych lat rozmawiałam 
z mamą po polsku, a z tatą po francusku). Dzięki przemiłemu taksówkarzowi zako-
chałam się we Francji. Gdy dojechaliśmy, moim oczom ukazał się przepiękny, bogato 
zdobiony, dwupiętrowy dom otoczony ogromnym ogrodem. Nie mogłam ukryć 
wzruszenia. Dom babci wyglądał tak samo, jak go zapamiętałam, a w środku można 
było jeszcze wyczuć słodki zapach jej perfum, które wylewała na siebie litrami, tłuma-
cząc, że perfum nigdy za wiele. Mój nowy pokój z balkonem, który kiedyś należał do 
taty, mieści się na drugim piętrze, w zachodniej części domu, z którego można było 
podziwiać przepiękne hortensje w ogrodzie. 

Po przyjeździe, postanowiliśmy wybrać się na spacer i przy okazji zjeść kolację 
w jednej z naszych ulubionych restauracji, w której pracował brat mojego taty. Po pół 
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godzinie drogi, naszym oczom ukazała się Wieża Eiffla, która swoim wyglądem zapie-
rała dech w piersiach. Po słowach zachwytu nad imponującą, liczącą trzysta metrów 
wysokości budowlą, która od wielu lat inspiruje artystów na całym świecie, udaliśmy 
się w stronę restauracji mojego wujka. Od samego wejścia powitał nas uśmiechem 
i głośnym „Bonjour famille!” wujek Louis. Mój tata i jego brat bliźniak wyglądaliby 
identycznie, gdyby nie fakt, że tata jest brunetem, a wujek blondynem. Nagle zza 
zakrętu wybiegł Oscar, mój ośmioletni kuzyn, który tak mocno mnie przytulił, że aż 
brakło mi tchu. Bez wątpienia bardzo się za nim stęskniłam, chyba nawet z wzajem-
nością. Ciocia Claire już rozmawiała z moją mamą o podróży i samopoczuciu (całe 
szczęście, że nie doszło jeszcze do tematu chorób, choć przewiduję, że przy kolacji, 
nie unikną tego tematu). 

Po kolacji poszliśmy do domu, po drodze wstępując na cmentarz, aby odwiedzić babcię 
i trochę jej poopowiadać o naszych przeżyciach dotyczących dzisiejszego dnia. Wizyta 
kosztowała nas wiele łez, ale było warto, ponieważ poczułam się trochę lepiej, mogąc 
wypłakać się babci, która zawsze mnie pocieszała w trudnych sytuacjach (choć dzisiaj 
nie mogłam usłyszeć od niej żadnych rad, których, nie ukrywam, bardzo mi brakuje).

Po kąpieli, zaczęłam układać rzeczy przywiezione z Polski w nowym pokoju, który 
był bardzo przestronny. Miał dwa wysokie, sięgające prawie do podłogi okna oraz 
ogromny balkon. Ściany pokoju były koloru beżowego. Białe biurko stało pod jed-
nym z okien, a po jego prawej stronie rozciągała się wielka szafa z lustrami, w której 
już zdążyłam poukładać wszystkie rzeczy. Pod drugim oknem, czyli po lewej stronie 
biurka, stało ogromne białe łóżko z wieloma poduchami w różnych odcieniach brązu. 
Po przeciwnej stronie pokoju znajdował się ogromny, sięgający sufitu, regał z książ-
kami, który został zamontowany za młodzieńczych lat mojego taty, przez co można 
było tam znaleźć wiele komiksów z superbohaterami. Z wielkim zaciekawieniem 
zaczęłam przeglądać po kolei wszystkie znajdujące się na nim pozycje. W pewnym 
momencie weszli rodzice.

– Jak ci się podoba twój nowy pokój, kochanie? – zaczęła mama, przytulając mnie 
do siebie.

– Jest cudownie, mamusiu! Nie mogłam trafić lepiej. Gdyby tylko babcia widziała, 
jak ładnie go urządziliśmy! – poczułam, jak w jednej chwili napłynęły mi łzy do oczu, 
ale kontynuowałam – Babcia uwielbiała kolor brązowy… pewnie spodobałyby się jej 
moje poduszki, tak samo jak ten śliczny biały dywan na środku pokoju.

– Na pewno by tak było kochanie… – zaczęła moja mama, lecz głos odmówił jej 
dokończenia zdania.

– Gabrielle, a podoba ty się biblioteke? – dopytał się po polsku, choć z wielkim 
trudem tata.
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– Oui! Merci papa! Ten regał jest przepiękny. Właśnie zaczęłam oglądać książki…
– To nie będziemy ci przeszkadzać, skarbie. My z tatą pójdziemy już spać, musimy 

jutro wcześnie wstać i pójść do kawiarni, aby uporządkować kilka spraw. Dobranoc 
Gabrielle.

– Dobranoc mamo! Bonne nuit papa!
Gdy rodzice wyszli, wróciłam do przeglądania książek. Nagle, gdy sięgnęłam po 

jedną z nich, znajdującą się na najniższej półce, zauważyłam jakąś skrytkę, ukry-
tą pod tą właśnie książką. Otworzyłam ją, a moim oczom ukazały się stosy listów. 
Wszystkie były zaadresowane do mojej babci, a nadawcą był dziadek, Paul Cardin! 
Przez chwilę bardzo się zdziwiłam, ponieważ nigdy babcia mi nie mówiła o tych 
listach, a byłam przekonana, że mówi mi wszystko. Nie zważając na to, wyjęłam je 
wszystkie ze schowka i usiadłam na łóżku. Jeden z nich sprawiał wrażenie cięższego 
od pozostałych. Postanowiłam więc zacząć od niego. Gdy go otworzyłam, ujrzałam 
przepiękny, złoty pierścionek z dwoma serduszkami, całymi w małych brylancikach, 
mieniących się wszystkimi kolorami tęczy. Następnie wyjęłam z koperty list, który 
obejmował dwie kartki A4. Choć papier był już lekko naznaczony piętnem czasu, to 
litery były bardzo wyraźne, jak tęcza po deszczu. List pochodził z roku 1973, czyli, 
jeśli moje obliczenia są poprawne, babcia miała wtedy 20 lat, a dziadek 22 lata. List 
z całą pewnością był napisany przez dziadka, ponieważ tylko on robił małe serduszka 
nad „i” w imieniu babci, a do tego list był napisany po francusku. Treść niniejszego 
listu brzmiała tak:

Paryż, 20 lipca 1974 rok.

Kochana Kasiu!

20 lipca 1973 roku, wstałem z całą pewnością lewą nogą. Nic mi się nie udawało, 
począwszy od tego, że podpaliłem sobie rękaw, szykując śniadanie, aż po ciągły i prze-
szywający ból zęba. Z samego rana, pojechałem, rowerem do pracy, do mojej kawiarni 

„Croissant” znajdującej się niedaleko Wieży Eiffla. Dzień zapowiadał się jak każdy inny. 
Otworzyłem kawiarnię i zacząłem wypiekać ciasta, ciasteczka i oczywiście różnego 
rodzaju croissanty (podobno najlepsze w Paryżu). O ósmej rano przyszła moja stała 
klientka Dominique, która pracowała jako przewodniczka i złożyła swoje codzienne 
zamówienie. Oprócz śniadania brała również jedną z książek znajdujących się w małej 
biblioteczce. Przeglądała tak przez dłuższą chwilę pozycje, znajdujące się na regale, gdy 
nagle zdziwiła się i podała mi książkę, w której było napisane po francusku: „Ta książka 
należy do Kasi”. Nagle przypomniałem sobie Twoją wczorajszą wizytę w mojej kawia-
rence. Przekroczyłaś jej próg o godzinie dziewiątej. Miałaś przepiękne, długie blond 
włosy, które lekko opadały na granatową sukienkę, podkreślającą Twoją słowiańską 
urodę. Nagle czas się dla mnie zatrzymał. Wyglądałaś przepięknie, aż nie wiedzia-
łem, co powiedzieć, gdy poprosiłaś mnie po francusku o croissanta i gorącą czekoladę. 
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W pierwszej chwili myślałaś, że powiedziałaś coś nie tak, ale ja natychmiast wybudziłem 
się z pięknego snu i zapisałem zamówienie. Następnie usiadłaś przy stoliku z widokiem 
na Wieżę Eiffla oraz mój regał z książkami. Gdy podałem zamówienie, zapytałaś się czy 
możesz wziąć jakąś książkę i ją poczytać, a ja oczywiście natychmiast przytaknąłem. 
Przypatrywałem się zza lady, jak czytasz z wielkim zainteresowaniem „Małego Księcia”, 
przy czym uśmiechasz się pod nosem i obracasz w dłoni piękny pierścionek, który nosiłaś 
na palcu. Miałaś wtedy przepiękny uśmiech, dzięki któremu zapominałem o bólu zęba. 
W pewnej chwili, gdy wpatrywałem się w Ciebie, odwróciłaś się w moją stronę i zawo-
łałaś mnie. Pomyślałem z przerażeniem, że chcesz mi powiedzieć, że nie życzysz sobie, 
abym się w Ciebie wpatrywał. Z wielkim strachem podszedłem do stolika. Okazało się, 
że chciałaś tylko ze mną porozmawiać o Paryżu i o „Małym Księciu”. Rozmawialiśmy 
tak przez godzinę, a drugą godzinę opowiadałaś mi o swoim rodzinnym kraju – Polsce. 
Byłem zachwycony Twoim towarzystwem i zakochiwałem się w Tobie z każdym nowym 
uśmiechem i słowem, wybrzmiewającym z Twoich ust. Nagle ten cudny czas przerwała 
Ola, Twoja przyjaciółka, która powiedziała, że za pół godziny macie ustaloną wycieczkę 
z przewodnikiem i musicie już iść. Zasmuciłem się i myślałem, że już nigdy Cię nie 
zobaczę, ale powiedziałaś mi, że jutro również zajrzysz do kawiarni. Zanim wyszłaś, 
widziałem kątem oka, że odkładasz książkę z powrotem na półkę (teraz już wiem, że 
to nie był „Mały Książę, ponieważ go zabrałaś ze sobą, a w jego miejsce zostawiłaś mi 

„Lalkę” Bolesława Prusa. Za bardzo nie wiem, co to za książka, ponieważ nie znam 
polskiego, ale mam nadzieję, że kiedyś mi o niej opowiesz). 

Po dziesięciu minutach znowu zobaczyłem Cię w progu kawiarni, lecz tym razem 
towarzyszyła Ci Ola. Zdziwiłem się, ale i ucieszyłem. Okazało się, że zgubiłaś swój 
piękny pierścionek z dwoma serduszkami i nie możesz go znaleźć. Zaoferowałem, że 
poszukamy go razem w kawiarni, gdzie prawdopodobnie mógł się zgubić. Niestety, 
dwugodzinne poszukiwania poszły na marne. Nigdzie nie było śladu po pierścionku, 
a Wy straciłyście możliwość zwiedzenia części Paryża. Lecz zanim wyszłyście posta-
nowiłem na poprawę humoru wręczyć Ci wszystkie rodzaje croissantów, jakie można 
było znaleźć w kawiarni. Dostrzegłem Twój uśmiech na ich widok, który w jednej 
chwili rozgonił smutek z twarzy oraz spowodował, że fala ciepła pokryła mnie całego. 
Również ja bardzo się ucieszyłem, że mogłem Ci pomóc.

Dzięki Dominique znalazłem pierścionek, który schował się w książce, którą zo-
stawiłaś w kawiarni na półce. Postanowiłem, że nie dam Ci go od razu (może myślisz, 
że to trochę niestosowne). Pragnę wręczyć go dzisiaj (kiedy mija już rok od naszego 
spotkania), tym samym prosząc Cię o rękę. Kasiu, czy wyjdziesz za mnie, ponieważ 
nie wyobrażam sobie ani jednego dnia dłużej spędzonego bez Ciebie (pewnie w tym 
momencie klęczę przed Tobą, gdy Ty czytasz ten list, z niecierpliwością czekając na 
odpowiedź)…”.

Po przeczytaniu tego listu, aż zabrakło mi słów, a łzy same zaczęły napływać mi do 
oczu. Nie mogłam uwierzyć, myśląc, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach, a okazuje 
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się, że jest to prawdziwa historia miłosna moich dziadków. Nie kryłam wzruszenia, 
choć odczuwałam również żal, ponieważ nie mogłam uwierzyć, że babcia mi tego 
nigdy nie opowiedziała. W tym samym czasie moim oczom ukazała się babcia Kasia. 
Bardzo się przestraszyłam, nie widząc, co się dzieje. Nagle babcia podeszła do mnie 
i zaczęła mnie wołać po imieniu…

Obudziłam się. Siedziałam w fotelu w salonie babci. Obok mnie dostrzegłam mamę, 
tatę oraz babcię Kasię! W jednej chwili przypomniałam sobie, że przyjechaliśmy do 
Paryża, nie z powodu śmierci babci, jak to było we śnie, tylko śmierci mojego dziadka 
Paula. Mój sen najprawdopodobniej powstał, gdy słuchałam opowieści miłosnej moich 
dziadków, którą przytoczyła babcia Kasia, aby przypomnieć nam, jakim wspaniałym 
mężczyzną był dziadek. Cały czas nie potrafię ukryć zdumienia, ponieważ sen był 
niezwykle realistyczny a to, że w większości opowiadał prawdziwą historię moich 
dziadków, było niewiarygodne. Jednakże bardzo się ucieszyłam, przytulając się do 
babci i oglądając listy napisane przez dziadka oraz podziwiając, sławny już pierścionek 
babci, który połączył moich dziadków, a który miałam w tej chwili na swoim palcu.





SpaceruJmy, przyJacieLu
◆

Roksana Różańska

Chciałbym, żeby to był tylko sen. Oj, chciałbym, ale cóż… Nie ma się wszystkie-
go, czego dusza zapragnie. Chociaż generalnie to ostatnio w ogóle nic się nie 

ma. Po prostu się jest. Trochę słabo, nie? Zresztą nie wiem, czy to „bycie” to tak do 
końca prawda, no bo co w ogóle je definiuje? Nawet nie mówię o „życiu”, bo do tego 
potrzebne są jakiekolwiek odczucia, wrażenia, emocje… Nic z tych rzeczy nie ma. No, 
przynajmniej nikt tego nie okazuje; wszystko ukryte głęboko pod skórą. Choć to też 
nie tak, że kogokolwiek ostatnio widuję, więc może lepiej się w tej kwestii nie wypo-
wiadam. Jednak wracając do tematu „bycia”, chyba zalicza się do niego jakaś obecność, 
świadomość? Nie? I jeśli nic z tego już nie ma, jeśli wszyscy po prostu błąkają się po 
świecie z wyrazem pustki na twarzach, nie wypowiadając ani słowa, nie wykonując 
żadnych gestów, to czym jest i jak nazwać ten stan? W człowieku mało z tego człowieka 
zostało… A może zawsze tak było? Czyż nie od początku wszyscy byli zimni, bezna-
miętni, zatopieni we własnych myślach? Jakby nieobecni? Cóż, szczerze mówiąc, nie 
pamiętam. Zbyt wiele czasu minęło od tej dawnej, udawanej „normalności”. Tak mi 
się wydaje. Nie jestem pewien, kiedy to wszystko się zaczęło. Nie wiem też, jaki mamy 
dzień. Nawet mnie o to nie pytaj. Która godzina? Uwierz, chciałbym wiedzieć. Zegary 
i kalendarze bardzo szybko wyszły z użycia, więc nie jestem nawet w stanie powiedzieć 
tego, które urodziny powinienem świętować. Świętować… Teraz brzmi to śmiesznie. 
Kogo niby zaprosiłbym do wspólnej zabawy? Gdzie? Czy moi bliscy w ogóle jeszcze 
żyją? Przepraszam, to na pewno nie, poprawka: czy oni w ogóle jeszcze istnieją? Nie 
dowiem się. Przeraża mnie fakt, że nie jest mi nawet z tego powodu przykro. Nic nie 
czuję. A niegdyś mówiono, że taki wrażliwy ze mnie chłopak… Gdzie on się podział? 
Czy ja rzeczywiście kiedykolwiek taki byłem? Może tylko udawałem, że mam serce? 
Nie wiem. Naprawdę nic nie wiem. We wszystko już zwątpiłem. Moją codzienną ru-
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tyną stało się zadawanie miliona pytań typu „po co?”, „dlaczego?”, tylko komu ja je 
właściwie zadaję? Przecież nie ma ze mną nikogo. Jestem sam. Czyżby do Boga? Nigdy 
w żadnego nie wierzyłem. Tu przyznam, że ostatnimi czasy nieco mi z tego powodu 
żal. Pewnie powiesz „Ale jak to? Dopiero mówiłeś, że nic nie czujesz!”. Prawda, ale 
czy ty, drogi czytelniku, nigdy niczego nie wyolbrzymiasz dla podkreślenia swojej 
niedoli? No właśnie… Kontynuując, nieraz jest mi żal. Zazdroszczę wierzącym tej 
ich nadziei. Tego, że przypisują swojemu istnieniu jakiś sens, cel… Tego, że potrafią 
znaleźć potrzebne im oparcie w jakimś niewidzialnym bycie, dzięki czemu czują się 
mniej samotni. Też bym tak chciał. Bardzo. W życiu – gdy wypowiadam te słowa, 
zbiera mi się na śmiech – nie pozostało mi nic, jak tylko wybierać się na rutynowe 
spacery po tym zmarniałym świecie.

Codziennie więc, tak jak i w chwili obecnej, opuszczam zrujnowany budynek, który 
kiedyś szczęśliwie nazywałem domem. Idę powoli, z obrzydzeniem przyglądając się 
szklanym wieżowcom, wciąż niezmiennie oklejonym tymi samymi plakatami, co lata 
temu. Tak mi się wydaje. Równie dobrze od ich zawieszenia mógł minąć zaledwie 
miesiąc lub krócej. Ponownie przepraszam za utratę rachuby czasu. Tak czy inaczej, 
niechętnie kroczę dalej. Pamiętam, że od zawsze uwielbiałem spacery na świeżym 
powietrzu. Kochałem godzinami podziwiać naturę. Teraz to ani tego świeżego po-
wietrza, ani natury nie znajdę. By nie zadusił mnie demon tego stulecia, tak zwany 
smog, mą twarz stale zakrywa maseczka, a jedyne pozostałości przyrody, jakie da się 
zauważyć, to marnie wyglądające, bezlistne drzewa, które chyba przypadkiem po-
minięto podczas obowiązkowej wycinki. Gdy zauważono przerażający wzrost liczby 
samobójstw i po ulicach nie dało się przechadzać bez natknięcia się na mrożące krew 
w żyłach widoki, później potocznie nazywane ludzkimi bombkami, zażądano pozby-
cia się wszystkich drzew. Jeżeli się postarasz, to poza nimi może jeszcze dostrzeżesz 
na niebie pojedyncze, wychudzone ptaki. Skąd one mają siłę, by dalej latać i jak tyle 
wytrwały, tego chyba nigdy nie odgadnę, ale naprawdę je podziwiam. Dziwnie to za-
brzmi, lecz w jakiś sposób mi tym imponują. Ja bym się poddał. Tego jestem pewien… 
Och, czekaj! Na ptakach się nie kończy! Jak mógłbym nie wspomnieć o plażach! Ale 
zanim wyobrazisz sobie piękne, przejrzyste morze i gorący piasek, niestety muszę cię 
powstrzymać. O czystej wodzie zapomnij. Jedyne fale, jakie ujrzysz, to te ze śmieci. 
Równie potężne, jednakże mniej przyjemne dla oka. Z samą plażą dość podobnie. 
Zamiast turystów, na piasku wylegują się tysiące reklamówek wraz z wieloletnimi 
butelkami. Niektóre z nich pewnie załapałyby się już na emeryturę. Kto wie, może 
nawet leży między nimi jakiś wypełniony wcześniej wniosek. Cóż, morał z tego taki: 
jednak trzeba było słuchać tych wszystkich porad o ekologii i segregacji śmieci. Ale 
teraz już za późno, więc zakończmy temat przyrody i idziemy dalej, drogi przyjacielu. 
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Mogę tak do ciebie mówić, prawda? Ha ha, po co ja w ogóle pytam? I tak na razie nie 
odpowiesz, nawet jeżeli doczytałeś do tego momentu. Powiem ci tylko tyle, że w mo-
jej głowie wydajesz się bardzo przyjaznym człowiekiem. Miło choć raz mieć z kim 
odbywać spacer. Naprawdę dobrze mi się z tobą rozmawia. Ojej, znowu za bardzo się 
rozgaduję na nieistotne tematy, przepraszam! Już wracam do opisu!

Rozglądam się wśród otaczających mnie budynków, uporczywie szukając choć 
jednej żywej duszy. Trudzę się na marne. Od dawna nikogo nie spotkałem. Wychodzi 
na to, że tylko ja jestem na tyle nienormalny, by opuszczać „dom”. Pozostali ludzie 
tkwią zamknięci w mieszkaniach na wysokości 70. piętra i wyżej, chyba licząc na to, 
że stamtąd przestaną dostrzegać, jak smutnym i szarym miejscem stała się nasza pla-
neta. Niegdyś barwna i piękna, teraz spowita grubą warstwą obojętności i wyrzutów 
sumienia. Przecież mogliśmy zrobić tak wiele, by do tego nie dopuścić, ale nikt nie 
słuchał ostrzeżeń. Nikt. Zaślepieni wizją obiecanej wcześniej utopii, zezwoliliśmy na 
rozpad społeczeństwa, jak i reszty otoczenia. Zezwoliliśmy na bezprawie. Na to, by 
każdy dbał tylko o samego siebie. By wszystkie więzi całkowicie zniknęły, a jedyną 
bliską każdemu istotą był służący mu android. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli było cię 
na owego stać – jak nie, to trudno. Twój problem. Czy naprawdę na to bogaci woleli 
poświęcić miliony? Na urządzenia, które we wszystkim ich wyręczą, kształtując nowe, 
niesamodzielne pokolenia, kiedy te pieniądze można było przeznaczyć na ostatnie 
próby ratowania tego podupadłego świata? No to są chyba jakieś żarty… Żeby nie było 
żadnych nieporozumień, to dodam, że jak najbardziej uważam postęp technologiczny 
za rzecz korzystną, tylko dlaczego pozwoliliśmy na to, by za jego sprawą zatarły się 
jakiekolwiek resztki człowieczeństwa? Dlaczego pozwoliliśmy na to, by wszystkim 
przestało zależeć na bliskich, by martwili się jedynie o własne dobro i korzyści? Oj, 
czuję, jak ten nadmiar myśli i ilość budzącego się we mnie żalu, a może i gniewu, po-
woli rozsadzają mi głowę. Wielki hałas. Mózg krzyczy z całych sił. Aż nagle koniec. 
Stawiam krok za krokiem, gdy w mej głowie odbija się głucha cisza. Nawet nie wiem, 
co jeszcze mógłbym ci opisać, co skrytykować… Dlatego też zmierzam do przodu tak 
długo, aż w końcu zatrzymuję się nad urwiskiem na obrzeżach tego współczesnego 
Babilonu. Mija sekunda. Dwie. Skaczę, nie myśląc więcej o konsekwencjach, o tym, 
co tracę i co za sobą zostawiam, bo przecież wiem, że nic. Lecę w dół i są to jakby 
najpiękniejsze momenty mojego, kto wie iluletniego, życia. Życia, którego podobnie 
jak i wspaniałego świata, już od dawna nie ma. Ogarnia mnie ciemność. Z jakiegoś 
powodu ta nowa, pusta rzeczywistość i tak wydaje mi się o wiele przyjemniejsza od 
wszystkiego, co przed sekundą postanowiłem zakończyć. Kto by pomyślał, że nicość 
okaże się lepsza niż przyszłość, która miała nosić miano raju… Dziękuję, że cały ten 
czas ze mną byłeś, drogi czytelniku. Z całego, nieistniejącego już, serca życzę ci, byś 
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nigdy nie doświadczył niczego podobnego. Cóż, pora, bym poszukał Zeusa, Chrystu-
sa czy też innego boga i powiedział mu parę zdań o tym, co myślę na temat tego, do 
czego pozwolił nam, ludziom, doprowadzić, dlatego też już cię żegnam, przyjacielu. 
Do zobaczenia w kolejnym życiu.



Laura 
◆

Jagoda Rybska

Dwa tygodnie temu miałam 15 urodziny, postanowiłam pójść na poddasze po-
oglądać jakieś pamiątki z dzieciństwa mamy i babci, znalazłam kuferek, który 

był podpisany imieniem mojej babci, więc szybko poszłam do niej.
Babcia siedziała na krześle bujanym na tarasie i czytała swoją ulubioną książkę pod 

tytułem Hobbit, czyli tam i z powrotem, którą chyba zna już na pamięć. Pokazałam jej 
kuferek, a babcia się uśmiechnęła i powiedziała, żebym poszła do jej pokoju i przyniosła 
kluczyk, który jest w szafeczce obok jej łóżka. Szłam tak szybko, że prawie biegłam, 
lecz zatrzymała mnie mama i zapytała 

– Laura, gdzie tak biegniesz?
– Biegnę do pokoju babci. – odpowiedziałam
– Ale po co? – zapytała zdziwiona.
– Na poddaszu, znalazłam kuferek, który był podpisany imieniem babci!
– Dalej nie rozumiem. – powiedziała mama
– Babcia powiedziała mi, że w pokoju koło łóżka w szafeczce jest kluczy, który 

otwiera ten kuferek,
– Dobrze, teraz rozumiem. Idź, ale powoli, a jak będziesz wracać podejdź do mnie 

do kuchni. 
– Ale po co? – zapytałam zdziwiona 
– Upiekłam szarlotkę, chciałam żebyś zaniosła kawałek babci z gałką lodów 

waniliowych
– Już pysznie smakuje, jasne, że zaniosę
– To cudownie, ale już idź po ten kluczyk.
Poszłam do pokoju i znalazłam kluczyk. Włożyłam go do kieszeni spodni, poszłam 

do kuchni, wzięłam tackę z dwoma talerzykami na których były dwa kawałki szarlotki 
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z gałkami lodów waniliowych, a do popicia szklanka mleka. Mama powiedziała, że 
babcia się ucieszy, bo uwielbia mleko w zestawie z szarlotką. Wzięłam tacę i poszłam 
do babci, kiedy ta była już w połowie książki, ale kiedy zobaczyła mnie z szarlotką 
zamknęła książkę i odłożyła ją na kolana. Przysmak postawiłam na stoliku obok fotela 
na którym stał kuferek. Babcia wzięła talerzyk z szarlotką i zapytała:

– Laura – gdzie masz kluczyk?
Wyciągnęłam kluczyk z  kieszeni na widok przedmiotu babcia się ucieszyła 

i oznajmiła:
– Wnusiu… ponieważ skończyłaś już 15 lat to ty otworzysz ten kuferek.
– Dobrze – odpowiedziałam.
Usiadłam na krześle po drugiej stronie stolika, włożyłam klucz do zamka i prze-

kręciłam coś strzeliło i skrzyneczka była otwarta. Podniosłam pokrywę i zobaczyłam 
kolejny klucz, który był przewiązany czerwoną wstążką – czerwony to ulubiony kolor 
babci. Wyciągałam przedmioty delikatnie, żeby ich nie uszkodzić. Babcia nawet nie 
zaczęła mi o nich opowiadać, a przyszła mama zobaczyła co jest na stole i zapytała:

– Co to jest?
– Pamiątki. – odpowiedziałam.
– Mogłabym posłuchać jaką mają historie?
Babcia chyba czekała na to pytanie, bo odpowiedziała:

– Oczywiście córeczko.
Mama szybko się dosiadła i zaczęłyśmy słuchać historii. Babcia zaczęła opowiadać:

– Dwa tygodnie po tym jak skończyłam 15 lat moja babcia dała mi kuferek, ale nie-
stety rozpadł się, ponieważ był przekazywany od babci dla wnuczki przez 100 lat, jak 
nie więcej. Ten kluczyk, który jest w środku kuferka, otwiera drzwi – babcia zrobiła 
przerwę w opowiadaniu swojej historii mówiąc:

– Ale ja wam mówię, a moja szarlotka stygnie, a lody się topią. Ja je najpierw zjem, 
a później dokończę historię. – spojrzała na talerz, który miała w rękach i zaczęła jeść.

Kiedy babcia zaczęła jeść, ja zaczęłam rozmawiać z mamą o tym czy Zosia – moja 
młodsza siostra – jeszcze śpi, bo następnego dnia ma urodziny i miałyśmy jechać po 
dekoracje na przyjęcie. W czasie gdy rozmawiałyśmy, babcia skończyła jeść szarlotkę 
i powiedziała:

– Przeczytam jeszcze dwa rozdziały książki i dokończę historię, a w tym czasie ty 
pozbieraj rzeczy z powrotem do kuferka.

Nie miałam sumienia odmówić więc się zgodziłam. Kiedy zebrałam wszystko do 
kuferka babcia odłożyła książkę i powiedziała:

– Czy mogłabym kontynuować moją historię?
– No oczywiście! – odpowiedziałyśmy jednogłośnie z mamą.
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Babcia zaczęła na nowo opowiadać:
– Tak jak mówiłam, to nie jest oryginalny kuferek od mojej babci, ale wygląda 

łudząco podobnie do oryginału. Moja babcia powiedziała, że kluczyk z czerwoną 
wstążką otwiera drzwi, które są na strychu. Ponieważ mieszkamy w domu, który ma 
200 lat, albo więcej, wiem, że te drzwi na pewno tam są. 

Zapytałam babci gdzie są te drzwi, a ona wytłumaczyła mi, że są za kufrem ze 
złotą rączką. Kiedy miałam już biec z powrotem na strych babcia zatrzymała mnie 
i powiedziała, żebym wzięła z sobą Zosię.

– A jak będzie chciała wejść ze mną?
– To ją weź…tylko nie możesz jej dać klucza, może tam być, ale nie może mieć 

klucza. Pamiętaj o tym!
– Dobrze będę pamiętać… Idę po Zosię.
– A jak jej się coś stanie na strychu…albo za tymi drzwiami? – zapytała zdenerwo-

wana mama.
– Nic jej się nie stanie…z Laurą na pewno nie. – powiedziała pewna siebie babcia.
– A wnusiu, weź kuferek i zanieś go z powrotem na strych, i wyciągnij kluczyk z niego, 

następne zamknij kuferek na klucz i schowaj do kieszeni kluczyk.
Wzięłam kuferek i poszłam po Zosię. Zapukałam do jej pokoju i weszłam. Zosia 

była ubrana i próbowała zrobić sobie kitki, ale jej nie wychodziło, kiedy mnie zoba-
czyła powiedziała:

– Cześć Laura pomożesz mi, bo nie dam rady
– Dobrze nie ma problemu – odpowiedziałam
Pół godziny zajęło mi wytłumaczenie jej o co chodzi z kuferkiem. Zosia ze względu, 

że ma dopiero 5 lat jeszcze nigdy nie była na strychu, więc wszystko ją ciekawiło. Ja 
nie chciałam tracić czasu i powiedziałam:

– Przyjdziemy tu później i wszystko zobaczymy może nawet odnowimy i będzie 
to nasza kryjówka?

– Naprawdę? – Zapytała uradowana.
– Tak – odpowiedziałam pewnie.
– I będziemy się tu bawić? – kontynuowała Zosia
– Tak, oczywiście, ale teraz już chodźmy.
– No to cudownie – siostra prawie się popłakała ze szczęścia.
Zaczęłam iść w stronę kufra i rzeczywiście – drzwi znajdowały sie tam gdzie mówiła 

babcia. Przesunęłam kufer, na szczęście nie był ciężki, włożyłam kluczyk do zamka 
i przekręciłam drzwi się otworzyły a Zosia powiedziała:

– Ja się trochę boję…
– Dlaczego? – zapytałam
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– A jeśli tam będzie strasznie?
– Nie będzie obiecuję. – odpowiedziałam ale właściwie nie byłam pewna
Zosia stwierdziła że wejdzie tam ze mną, aby pomóc jeśli będzie trzeba. Weszłyśmy 

do środka i nagle zaczęły koło nas latać motyle, a zza nich wyłoniła się pani ubrana 
w piękną zieloną suknię, która sięgała aż do ziemi i powiedziała:

– Widzę że znowu ktoś nas nawiedza. – powiedziała z uśmiechem na ustach.
Byłyśmy chyba w zbyt dużym szoku, żeby cokolwiek odpowiedzieć, więc pani 

kontynuowała:
– Nazywam się Wiosna i jestem jedną z czterech pór roku. Jak macie na imię?
– Ja jestem Laura a to moja siostra Zosia – odpowiedziałam
– O to ty jesteś dziedziczką klucza?
– Tak – odpowiedziała niepewnie
Wiosna się uśmiechnęła i powiedziała:

– Będę potrzebować waszej pomocy. Chodźmy do wzgórza za rzeką – Zaczęła 
śpiewać piosenkę:

,,Zanim dojdziemy będzie zmrok
Wtedy wyjdą smoki, nie możemy spotkać ich 
Przyleć tutaj pomóż nam. Pomóż nam”

Kiedy skończyła przyleciały dwa jednorożce. Zosia była przeszczęśliwa, ponieważ 
wierzyła, że jednorożce istnieją. Wsiadłyśmy na nie i poleciałyśmy leciałyśmy. Parę 
minut później zobaczyłyśmy wysoką górę z której wystawał balkon. Było widać je-
dynie okna i drzwi na samym dole góry. Na balkonie stały trzy panie, wszystkie były 
ubrane w suknie. Zosia zapytała:

– To są Lato, Jesień i Zima twoje siostry?
– Tak to są moje siostry Lato, Jesień i Zima
Wylądowałyśmy koło nich. Pozostałe pory roku były zachwycone słodyczą i uro-

kiem Zosi. Zawołały znajome Elfiki, a one wzięły moją siostrę do jakiegoś pokoju, 
a mnie zaprowadziły do swojego ojca – Roku. Byłam w niemałym szoku kiedy zoba-
czyłam go w postaci drzewa, kiedy mnie zobaczył powiedział:

– Czekałem na ciebie 100 lat i w końcu jesteś ostatnia osoba która przybyła tu z ziemi 
była to twoja babcia, dalej lubi książkę Hobbit, czyli tam i z powrotem?

– Lubi? Kocha tą książkę czyta ją na nowo co najmniej raz w miesiącu.
– O to ciekawe, a czyta książkę, która jest w złotej oprawie?
– Tak i nikomu nie pozwala jej dotknąć, jest od ciebie?
Rok się zaśmiał i odpowiedział:
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– Tak jest ode mnie.
– Może przejdziemy do tematu głównego – powiedziała nagle Wiosna.
– Dobrze. Więc tak… musisz mi… nam pomóc w odnalezieniu dwóch miesięcy, 

moich wnuków Stycznia i Sierpnia. Oraz kamieni Lata i Zimy.
– Ale w jaki sposób ja mam odnaleźć ich oraz te kamienie?
– Spokojnie jeśli znajdziesz stycznia on da ci kamień Zimy
– Dobrze ale gdzie mam ich szukać? – zapytałam.
– Zima Tobie pomoże tak samo lato, prawda dziewczyny?
– Tak. – odpowiedziały zgodnie Zima oraz Lato.
Nie wiedziałam co odpowiedzieć, ale po chwili namysłu się zgodziłam. Wiosna i Je-

sień wzięły mnie do pokoju obok i przygotowały do wyprawy w część zimową. Kiedy 
wyszłam Zima była gotowa. Była ubrana w piękne futro, koloru białego, kozaki w takim 
samym kolorze oraz czapke z pomponami. Wsiadłyśmy na renifery i odleciałyśmy.

Leciałyśmy i wypatrywałyśmy ogniska, bądź namiotu, kiedy zaczęło się ściemniać. 
Zima krzyknęła, żeby szybko wracać do góry i po paru chwilach byłyśmy już w środku. 
Zosia już spała i ja też postanowiłam się położyć. Następnego dnia, tuż po wschodzie 
słońca wyruszyłyśmy na kolejne poszukiwania.

W pewnym momencie zobaczyłyśmy nie do końca ugaszone ognisko. Postano-
wiłyśmy wylądować i rozejrzeć się. Zauważyłam ślady, nie wyglądające na ludzkie 
i zawołałam zimę, aby to zobaczyła. Zdecydowałyśmy, że pójdziemy po śladach. Po 
długim marszu powiedziałam do mojej towarzyszki:

– Może wsiądźmy na renifery i jedźmy. Jeśli są to ślady Stycznia nie dogonimy go 
w takim tempie.

Zima przyznała mi rację, w pośpiechu wsiadłyśmy na renifery i biegłyśmy na nich 
po śladach. Po paru minutach zobaczyłyśmy postać. Zima rozpoznała w nim Stycznia 
i krzyknęła do niego, aby się zatrzymał

Postać się odwróciła i zaczęła biec w naszą stronę. Kiedy do nas dobiegła wsiadła na 
renifera na którym siedziała Zima i odlecieliśmy bardzo szybko. Nim się obejrzałam 
byliśmy już przy górze.

Rok się bardzo ucieszył i kazał Styczniowi przekazać mi kamień zimy. Styczeń 
posłuchał i podał mi kamień. Był zimny, niebiesko-biały i miał kształt diamentu. 

Rok kazał mi spojrzeć w kamień. Posłuchałam go i ujrzałam piękny krajobraz 
zimy: śnieg, który przykrywa dachy domów, dzieci lepiące bałwany. Zorientowałam 
się, że jest to moja ulica i to ja lepię bałwana z koleżankami i kolegami. Rok kazał mi 
włożyć kamień do słońca, które było na ścianie za nim. W słońcu brakowało już tylko 
jednego kamienia – kamienia Lata. Poszłam sie przebrać, żeby polecieć w obszar lata. 
Lato wyszło ze swojego pokoju, ubrane w piękną, długą, zwiewną, kolorową sukienkę. 
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Była boso i w kapeluszu. Wsiadłyśmy na duże ptaki i poszybowałyśmy tak samo jak 
wcześniej z Zimą. Tym razem nasze poszukiwania trwały ponad tydzień. Co wieczór 
kiedy wracałyśmy Zosia już na nas czekała, ubrana w piżamkę z jednorożcami, którą 
dały jej Elfiki jadła z nami kolacje. 

Dziesiątego dnia poszukiwań Sierpnia zobaczyłam dziwne jezioro (mówiąc dziwne 
mam na myśli jego kolor było w kolorach tęczy). Lato widziała to jezioro ale nigdy nie 
widziała, żeby było w tak dziwnym kolorze. Wylądowałyśmy i chodziłyśmy wokół 
niego szukając jakiejkolwiek wskazówki. Wtedy z krzaków obok wyskoczył Chochlik 
i zapytał:

– Czego tu szukacie?
– Sierpnia – odpowiedziało Lato
– Sierpnia powiadasz… tak się składa, że wiem gdzie jest – odpowiedział zarozu-

miale chochlik.
– Gdzie? – zapytałam niecierpliwie.
– Nie powiem wam, no chyba że odgadniecie zagadkę.
– Jaką zagadkę ? – Zapytało lato.
– Dobrze odgadniemy ją – powiedziałam nie czekając na odpowiedź chochlika.
– Dobrze. Zatem słuchajcie zagadki. Nie można tego zobaczyć ani dotknąć ale gdy 

to robisz wszyscy to słyszą. Co to jest? – Razem z Latem zastanawiałyśmy się chwile 
aż w końcu wpadłam na pomysł i powiedziałam:

– Ludzki głos nie można tego dotknąć ani zobaczyć, ale gdy mówisz wszyscy go słyszą!
Kiedy Chochlik usłyszał moją odpowiedź zaczerwienił się ze złości i otworzył przej-

ście do dna jeziora, z którego wyszedł Sierpień. Chochlik odwrócił się i pobiegł w las, 
a my wsiedliśmy na ptaki i odlecieliśmy. Po chwili byliśmy już na balkonie, tam gdzie 
czekały Zima, Wiosna oraz Jesień. Sierpień podał mi kamień, a ja pobiegłam szybko 
do Roku, który pozwolił żebym zajrzała do środka kamienia. Kamień tym razem był 
prawie, że parzący. Był czerwono-pomarańczowy i w kształcie pszczoły. Zajrzałam do 
środka i znów zobaczyłam moją ulicę i tym razem zobaczyłam samochód, z którego 
wysiada mama a w ręku trzymała nosidełko:

– Czy w nosidełku jest Zosia?
– Owszem – odpowiedział Rok.
– Czy te kamienie pokazują wspomnienia z konkretnych pór roku?
– Tak i to nie są zwykłe wspomnienia, ale te najpiękniejsze… – widząc moje rozczu-

lenie lekko sie zniecierpliwił i powiedział – Dobrze moja droga, ale włóż już kamień 
na miejsce.

Włożyłam kamień do słońca, które po chwili zaczęło świecić jaskrawymi promie-
niami, ale o -nie oślepiało. Słońce zaczęło się kręcić, aż w końcu promienie zgasły 
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i kamienna kula schowała się za ścianą i nie było jej widać. Tak bardzo, skupiłam się na 
nim, że nie zauważyłam, że drzewo – Rok zniknął, a na jego miejsce pojawił się dziadek 
z laską w ręku. Okazało się, że to jest Rok we własnej, ludzkiej osobie. Uderzył laską 
w ziemię i w pokoju pojawiło się dwanaście łóżek, każde było podpisane imionami 
miesięcy. Rok razem z porami roku bardzo mi dziękował. Elfiki powiedziały że Zosia 
już śpi i żebym zrobiła to samo, a rano wrócę do domu. Pożegnałam się ze wszystkimi, 
podziękowałam za wspaniałe przygody i poszłam spać. Kiedy się obudziłam (właściwie 
obudziła mnie Zosia) mówiąc:

– Laura wstawaj jutro mam urodziny! Jedziemy po dekoracje, no wstawaj szybko!
Wtedy naszła mnie myśl, czy to był faktycznie tylko sen…?





dOm z duSzą
◆

Maja Semkło

– Emma! Co robisz? – usłyszałam głos mamy. – Miałaś posprzątać na strychu! 
Musimy ogarnąć dom, zanim przyjedzie ekipa od elektroniki! Trzeba się pośpieszyć!

Moja mama jest agentem nieruchomości, kupuje stare i zniszczone domy po to, by 
je własnoręcznie odnowić i sprzedać z zyskiem. Oczywiście nie udałoby jej się to bez 
pomocy złotej rączki, czyli mojego taty. Tym razem padło na opuszczoną willę – bardzo 
stary budynek przypominający trochę pałac z bajek Disneya, tylko mniejszy. Kiedy 
rodzice zajmują się renowacją starych domów, to często im pomagam, najczęściej, tak 
jak dzisiaj, sprzątając strych i wyrzucając wszystko, co nie jest już nikomu potrzebne.

– Już idę! – odpowiedziałam, żeby się nie denerwowała i podążam leniwie na 
poddasze.

Od kiedy tu przyjechaliśmy, prześladuje mnie dziwne wrażenie, jakbym skądś 
znała to miejsce, jakbym już kiedyś tu była. To uczucie towarzyszy mi bez przerwy 
i właściwie sama nie wiem, czy w ogóle chcę pójść na ten strych. Stare, spróchniałe 
miejscami schody wcale do tego nie zachęcają. Nie ukrywam, że czuję się trochę 
nieswojo. A przecież nigdy dotąd nie miałam takich wewnętrznych oporów. 

– Wszystko gra? – tata właśnie schodzi z góry. – Masz dziwną minę, Emm… – za-
śmiał się po swojemu i zagwizdał wesoło. Jego słowa taty wyrywają mnie z zamyślenia. 
Otrząsam się, jakby ktoś mnie uszczypnął i szybko odpowiadam:

– Co? A tak, wszystko dobrze… – chwila przerwy – po prostu się zamyśliłam. 
– Na pewno? Coś buzię masz nieszczęśliwą – nie ustępował w swych podejrzeniach.
– Tak, tak – posyłam mu fałszywy uśmiech, żeby się nie martwił. – Idę właśnie na 

strych ogarnąć ten bałagan…
– Aha. – tata zrobił swoją minę pod tytułem „Jakoś ci nie wierzę” i poszedł dalej. 
Skoro on mógł tam wejść, to dlaczego ja bym nie mogła? Zmotywowana, aby jak 
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najprędzej wykonać swą pracę, wspięłam się schodami na górę. Wdrapałam się na 
drugie piętro tego upiornego domu i stanęłam jak wryta. Dosłownie zamarłam. Dalej 
nie ma już stopni. Nawet jednego spróchniałego schodka. Na strych prowadzi tylko 
składana drabina.

– Świetnie, po prostu świetnie – mówię sama do siebie.
– I jak ja mam niby tego dosięgnąć? Owszem byłam wysoka, ale nie aż tak. 171 cm 

wzrostu to niemało jak na dziewczynę – ale nie w tym domu. Drabina była poza moim 
zasięgiem.

– Ech… – wzdycham i zbiegam na dół w poszukiwaniu mamy. – Mamo! O tu jesteś! 
Mamy na górze jakieś krzesła? Nie mogę dosięgnąć drabiny.

– Nie krzycz tak i przestań się migać w końcu! – opędza się ode mnie jak od natrętnej 
muchy. – I owszem, mamy krzesła, powinny być w którymś pokoju. To takie siedzisko 
z czterema nogami, jakbyś nie wiedziała. Poszukaj, dobrze? Muszę tu skończyć… – 
ironizuje moja rodzicielka, usiłując wyczyścić staromodny kominek. Wie, że nie 
znoszę tych wszystkich starych domów, śmierdzących strychów i bycia sprzątaczką 
cudzych brudów.

Wracam na piętro. Znajduję chybotliwe krzesło i zaczynam swą przygodę ze 
strychem na nowo. Kiedy wreszcie znajduję się pod spadzistym olbrzymim dachem 
wśród kłębów stuletnich pajęczyn dusi mnie zapach stęchlizny. Wokół morze przeróż-
nych kartonów, skrzyń, bibelotów. Jedynie ze starego pożółkłego okna sączy się nikła 
smuga światła. Słońce właśnie zaczyna zachodzić i jego ostatnie blaski rozproszone na 
drobinkach kurzu tworzą magiczną, a nawet wampiryczną aurę tego pomieszczenia.

W pewnym momencie zauważam przy oknie duży, ciężki kufer. Jest nawet zgrabny, 
delikatnie zdobiony metalowymi klamrami. Ciekawy niczym oldschoolowy ciuch. 

W mojej głowie natychmiast świta myśl, żeby go otworzyć i zajrzeć do środka. Szyb-
ko tę myśl podchwytuję i próbuję zaspokoić ciekawość. Mam wrażenie, że jeśli ruszę 
cokolwiek, przestanie to wyglądać tak zjawiskowo, jak w tej chwili, ale nie mogę się 
powstrzymać. Usiłuję podnieść zakurzone wieko, jednak ono ani drgnie. Obchodzę 
kufer dookoła. Może jednak natrafię na jakiś zamek? Nic. Tylko dyskretny kształt 
klucza wysadzanego pięcioma zielonkawymi kamykami. Żadnej dziurki na klucz. 
Próbuję wyczyścić kamienie zdobiące klucz i pocieram je energicznie rękawem swej 
bluzy. Zauważam, że jeden daje się delikatnie wcisnąć. Naciskam więc na nie kolejno, 
jeden po drugim i wtedy zaczynają leciutko świecić. Kiedy dotykam w ten sposób 
ostatniego z kamieni z nich, wieko skrzyni cicho skrzypi i lekko odskakuje. Ja też ze 
zdumienia. Ależ klucz mi się trafił! 

O dziwo, wnętrze skrzyni wygląda bardzo znajomo, chociaż nigdy dotąd do niej 
nie zaglądałam. Oglądam jednak tyle filmów, że na pewno z czymś mi się ta skrzynia 
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kojarzy. Może to skrzynia umarlaka albo latający kufer – podśmiechuję się w duchu 
i z satysfakcją dotykam purpurowego atłasu wyściełającego całe wnętrze. Pewnym 
ruchem dłoni gładzę błyszczącą tkaninę i napotykam złotą tabliczkę, na której wy-
grawerowano napis: „Klara R. 1832”.

– Wow! – tylko tyle udaje mi się wykrztusić. – Klara R. z XIX wieku… Coś takiego, 
mogła znać Chopina i tego gościa od „Pana Tadeusza”, jak mu tam… Mickiewicza. 
Ciekawe dokąd Klara R. podróżowała z tym kufrem?

Wewnątrz skrzyni znajduję wiele ubrań. Wszystkie starannie złożone i pachnące 
lawendą.

– No proszę, sposób na mole ten sam co w Rossmanie! – żartuję sobie w duchu. 
Sięgam po pierwszą rzecz. To suknia – wielka, piękna, różowa, falbaniasta! Wydaje się 
być w moim rozmiarze, więc decyduję się na szybką przymiarkę. Z tego co pamiętam, 
ubrania w XIX wieku były szyte na miarę, a ta pasuje idealnie! Klara R. miała taką samą 
sylwetkę jak ja. Niebywałe! Biorąc pod uwagę fakt, że nie mam na sobie gorsetu i innych 
zupełnie niepotrzebnych elementów kobiecego, wyrafinowanego (i przestarzałego) 
stroju z tamtych lat, wyglądałam w tym naprawdę nieźle. 

Po drugiej stronie graciarni zauważam wysokie lustro w ciężkiej i ciemnej oprawie.
Co prawda pokryło się już plamami starości, ale jakoś zachęca, by przejrzeć się w nim.
W końcu nie co dzień ma się na sobie suknię sprzed niemal dwustu lat. Nie mogę 

uwierzyć własnym oczom! Wyglądałam jak aktorka ze znanego serialu o wiktoriań-
skiej Anglii. 

Po prostu wspaniale! Jaka szkoda, że nie ma ze mną koleżanek, z którymi mogłabym 
poszaleć w tych kreacjach. Zachęcona sukcesem pierwszej kiecki pędzę znowu do kufra. 
Kolejne suknie, kolejna i… strój do jazdy konnej! Niemożliwe, toczek niemal jak mój. 
I te bryczesy! Ona też lubiła konie! Zapomniałam o całym świecie i przeniosłam się 
wyobraźnią do świata Klary. Bale, powozy, krępujące, ale cudne kreacje, a do pomocy 
pewnie służba, a nie samodzielne sprzątanie kolejnego strychu. I wtedy coś przykuwa 
moją uwagę. Odnajduję księgę oprawioną w brązową, grubą skórę. Dotykam okładki. 
Nie ma na niej ani imienia, ani nazwiska autora. Dalej pojawia się strona tytułowa 
i tu już coś jest. Narysowane czarnym atramentem kwiaty. Nie jakieś zwykłe, łąkowe 
wiechcie, tylko MOJE KWIATY! Te same, które nabazgrałam w zeszycie od polskiego 
na samym początku roku, przyozdabiając tytuł: „Język polski 2020/2021 Emilia J.”. 

Tu, na żółtawej kartce czerpanego papieru napisano: „Pamiętnik Klary R. 1832”.
Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. To było po prostu niemożliwe! W realu takie 

rzeczy się nie dzieją, w filmach owszem, wtedy jest ciekawie, ale tu? Teraz? Mnie?! 
Coś musiało mi się przewidzieć. Tak, na pewno tak właśnie jest. 
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Przewracam kolejne karty pamiętnika, czy dziennika tajemniczej dziewczyny 
sprzed lat. Docieram do wpisu: „16 urodziny”. To miejsce było zaznaczone czymś 
w rodzaju zakładki, przynajmniej tak mi się zdawało. Odwracam stronę i widzę, jak 
przypuszczam 16 – letnią Klarę. Wyglądała raczej jak trochę starsza i XIX – wieczna 
wersja mnie.

– Coś tu jest bardzo nie halo! Bardzo, bardzo nie halo – mruczę pod nosem. – Kim 
jesteś, Klaro?

Wpis zaczyna się słowami: „15 listopada 1832”. Moje urodziny były 16 marca. 
Chociaż to odróżnia mnie od Klary. Przynajmniej urodziny mamy w różnych dniach. 
Zaczynam czytać.

„To już dziś. Nic nie stanie mi na drodze, by to zrobić. Za długo na to czekałam. Dłużej 
tego nie zniosę. Przepraszam. Nie jestem dość silna, dość wytrzymała, wystarczająco 
dobra”.

Tu wpis się kończy. Piękne, pełne zawijasów pismo urywa się i pozostawia czytelni-
ka w okrutnym niedosycie wrażeń. Przewracam stronę. Pusto. Następna. Nic. Dalej. 
Pustka. Niemożliwe. Przez głowę przewala się tysiąc najgorszych myśli i milion pytań. 
Co ona zrobiła? Za co przeprosiła? Na co nie była dość silna? Do czego niewystarcza-
jąco dobra? Dlaczego zamilkła? 

W tej chwili, czy to od nadmiaru wrażeń, czy od stęchlizny tego miejsca, ciemnieje 
mi w oczach. Czuję potężny zawrót głowy. Trwa tylko chwilę, ale jest naprawdę silny. 

Na parę sekund moje zmysły zamierają. Nic nie czuję, nie widzę, nie słyszę. Jestem 
otępiała i zimna, pusta, jakbym stawała się duchem.

I chyba naprawdę nim jestem! Ale nie w naszych czasach. To rok 1832. Widzę siebie, 
to znaczy Klarę. Jedzie na Cyprysie, swoim ogierze. Czarnym, wspaniałym koniu 
z długą, grubą grzywą powiewającą na wietrze, z silnymi nogami i grubą sierścią. 
Dziewczyna wtula twarz w grzywę. Ma na sobie strój jeździecki: czarne bryczesy 
i dopasowany kaftan, a na plecach kołczan ze strzałami. W jej dłoniach nie dostrze-
gam wodzy, trzyma napięty łuk, jakby za chwilę miała wypuścić strzałę. Wygląda 
jak wojowniczka, a nie dama, której się spodziewałam po ładnym charakterze pisma 
i sukniach. Podążam wzrokiem za napiętym łukiem i dostrzegam ścianę potężnego, 
zielonego lasu. Za chwilę w nim będę. Czuję wiatr we włosach i napięcie mięśni.

– Zaraz!? „Ja”? Mnie tu przecież nie ma. Skąd ja to wszystko wiem? Cyprys? Czy ja 
to Klara, a Klara to ja? Czy jesteśmy jedną osobą w dwóch różnych czasach? 

Nagle słyszę świst wystrzelonej strzały i uświadamiam sobie, że trafiła ona w sam 
środek tarczy, która pojawia się tam nie wiadomo skąd. Rozpiera mnie duma. Z niej? 
Z siebie? Sama już nie wiem. Wiem, że muszę poznać to życie, ale znowu kręci mi się 
w głowie i ciemnieje w oczach. 
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Budzę się na podłodze strychu naszego/ nie naszego domu. Mama klęczy nade 
mną i wykrzykuje moje imię na zmianę z przywoływaniem taty. 

– Emma! Obudź się, skarbie! Arek! Chodź tu! – wrzeszczy w swoim matczynym 
amoku. 

W końcu zauważa, że otwieram oczy.
– Emmi, co się stało? Zemdlałaś? Dzwonić po pogotowie? 
Kręcę przecząco głową i spoglądam na nią z ulgą. Jednak jestem w swoich czasach. 

Dokąd pognała Klara? 
– Mamo, proszę, przestań tak krzyczeć. Nic mi nie jest. Głowa mnie tylko trochę 

boli – proszę cicho. Mama bierze mnie w ramiona, chociaż wciąż klęczy na podłodze. 
Tuli mnie tak mocno, że mało nie udusi. 

– Nie strasz mnie tak więcej, Emm. Nigdy więcej. To pewnie ten kurz i zaduch. 
Obiecuję, że koniec z tymi domami! Sprzedamy go jak najszybciej.

– Super, ale ten, mamo, moglibyśmy jednak zatrzymać dla siebie – uśmiecham się 
prosząco i spoglądam na kufer pod oknem. – Mam wrażenie, że pasujemy do siebie 
jak ulał. 

– Co? O czym ty mówisz? Masz gorączkę? Wszystko gra? Na pewno dobrze się 
czujesz?

– Bardzo dobrze, mamo. I naprawdę chciałabym zamieszkać w tym domu… – uśmie-
cham się najładniej jak potrafię.

– Od początku wiedziałem, że to dom z duszą – woła wesoło ojciec, który w końcu 
wdrapał się do nas po drabinie. – Od razu go polubiłem.

I wtedy po raz pierwszy uświadamiam sobie, że dusza tego domu jest bardzo po-
dobna do mojej…





Ja, SrOczKa i magiczny pierścień
◆

Dominika Seweryńska

Susza. To jedno krótkie słowo potrafi określić tak wiele. Tak niepozorne. A jednak po-
trafiło doprowadzić do śmierci tak wielu osób. Brak deszczu doskwierał w tym roku 

całemu krajowi, jednak nigdzie nie powodował takich szkód, jak w małym miasteczku na 
południu. Ludzie od wielu dni żywili się jedynie ziemniakami i suszonym mięsem, które 
miało stanowić zapas na zimę. Jednak na co im zapasy, skoro teraz umrą z głodu, prawda? 
Patrzący ze swojego domu na wzgórzu na pogrążone w biedzie miasteczko szesnastoletni 
Oliwer czuł się okropnie. Jednak nie dlatego, że czuł ssanie w żołądku oraz brak sił, spo-
wodowany niedożywieniem. Ciemnowłosego nastolatka męczyło coś innego. Wiedział 
bowiem, że mógł to zmienić. Wystarczyło założyć rodzinny pierścień i znaleźć odpowied-
nie zaklęcie w nieużywanej od kilkunastu lat księdze zaklęć jego matki. Chłopak, tak jak 
i jego matka, był czarownikiem, a stary pierścień pozwalał im na używanie magii. Magii, 
którą tak bardzo kochał i magii, której nie mógł używać, jako iż za takie praktyki groziła 
mu kara śmierci. A konkretniej spalenie na stosie. Niezbyt zachęcające. 

Z zamyślenia wyrwał go skrzypiący odgłos otwieranych drzwi jego chatki. Nie 
spodziewał się swojej matki tak szybko w domu, dlatego zaciekawiony odwrócił 
swój wzrok od okna i spojrzał w kierunku wejścia. Jednak w drzwiach nie zobaczył 
swojej matki, a przyjaciółkę, z którą znał się od dzieciństwa. Piękna dziewczyna 
o blond włosach, które dzisiaj wyjątkowo pozostawiła rozpuszczone, wyglądała na 
bardzo zmęczoną. Szybko nabierała powietrza do płuc, starając się unormować oddech 
i uspokoić. Jednak na niewiele się to zdało. Oliwer wyczuwał, jak bardzo była czymś 
przestraszona i zmartwiona. Zaciekawiony zmarszczył brwi i podszedł do nastolatki, 
która patrzyła na niego smutnym wzrokiem.

– Oliwerze… – wysapała, łapiąc się za krtań. Odchrząknęła cicho, czując wielką 
gulę w gardle. – Twoja matka zasłabła na polu. Nie możemy jej ocucić. – powiedziała 
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cicho, obawiając się reakcji przyjaciela. Wszyscy w wiosce wiedzieli, jak bardzo chłopak 
był zżyty ze swoją rodzicielką, głównie dlatego, iż wychowywał się bez ojca. Jednak 
Oliwer nic nie odpowiedział. Chwycił niedawno napełniany dzbanek z wodą, który 
stał na stoliku obok drzwi oraz wyjął z drewnianej szafki kilka kawałków suszonej 
wędliny, i wyszedł z chatki za Aliną, która poprowadziła go na pole. Kiedy zobaczył 
swoją ukochaną mamę, leżącą bezwładnie na ziemi, poczuł, jak serce zatrzymuje się 
w piersi i łamie się na kilka kawałków. Nie chciał dla niej takiego losu. Wiedział, że 
jest w takim stanie, bo wielokrotnie rezygnowała ze swojego przydziału jedzenia na 
rzecz jego bądź innych, którzy akurat tego potrzebowali. Razem z Aliną podeszli do 
nieprzytomnej kobiety. Dziewczyna przystawiła jej sole trzeźwiące do nosa, dzięki 
czemu ta po chwili ospale otworzyła oczy. Była taka zmęczona. Oliwer poczuł, jak łzy 
zaczynają kotłować mu się pod powiekami. Uśmiechnął się lekko, czując jak kamień 
spada mu z serca. Ukląkł przed swoją leżącą matką i podał jej dzbanek wody, którą 
kobieta łapczywie wypiła. Rozejrzał się po zebranych wieśniakach, po swoich sąsia-
dach, przyjaciołach – i podjął decyzję. 

Wieczorem, gdy wszyscy już spali wyjął rodzinny pierścień ze skrytki matki oraz 
księgę zaklęć. Obiecał rodzicielce, że tego nie zrobi, jednak nie był w stanie patrzeć, 
jak wszyscy wokół niego powoli umierają. W zeszłym tygodniu stracił przyjaciela, nie 
miał zamiaru stracić też swojej jedynej rodziny. Dlatego, jak najciszej umiał, wykradł się 
z chaty i stanął na wzgórzu, patrząc na wioskę z góry. Położył księgę na ziemi i spojrzał 
na stary pierścień. Ile mógł mieć lat? Nie miał pojęcia. Z jednej strony wyglądał zupełnie 
jak nowy: potężny i ciężki, cały wykonany ze złota oraz z błyszczącym granatowym 
kamieniem. Z drugiej zaś strony wszystkie grawerunki oraz symbole zostały powycie-
rane od długiego użytkowania. Wyglądał magicznie i nikt nie mógłby temu zaprzeczyć. 
Lekko drżącą ręką włożył pierścień na środkowy palec lewej dłoni i poczuł przechodzący 
prąd przez całe jego ciało. Uśmiechnął się do siebie. Tak bardzo brakowało mu tego 
uczucia. Usiadł na ziemi przed księgą i otworzył ją na odpowiedniej stronie, po czym 
wziąwszy kilka głębokich oddechów zaczął recytować słowa zaklęcia. Czuł pulsujące 
ciepło z pierścienia oraz uwalniającą się energię, i choć z daleka mógł wyglądać wręcz 
komicznie a słowa, które wypowiadał, dla niewtajemniczonej osoby mogły się wyda-
wać tylko bełkotem, wiedział, że w tej chwili włada potężną magią. Powietrze wokół 
chłopaka robiło się coraz chłodniejsze i wilgotniejsze, a na niebie zaczęły pojawiać się 
ciemne chmury. Wiatr targał włosami Oliwera na wszystkie strony a jego stare ubrania 
lepiły się do mokrej od potu skóry. Mimo zmęczenia nie przestawał. Nigdy nie był tak 
zmotywowany do działania i wiedział, że jeśli teraz niczego nie zrobi, wszyscy mogą 
umrzeć. Ręce powoli zaczynały mu drętwieć, ale kontynuował. Po kilkunastu minu-
tach poczuł wymarzone krople chłodnego deszczu na policzku. Powtórzył inkantację 



285

Trenujemy wyobraźnię

jeszcze raz. Tym razem z nieba zaczęło coraz bardziej padać, aż wreszcie rozpoczęła się 
prawdziwa ulewa. Oliwer opuścił obolałe ręce w dół i uśmiechnął się szeroko. Udało 
mu się. Był niesamowicie zmęczony. Położył się więc na namokniętej ziemi i spoglądał 
rozmarzonym wzrokiem w zachmurzone niebo, a krople deszczu spływały po jego twarzy 
i całym ciele. Jednak ta wspaniała chwila nie trwała zbyt długo, chłopak poczuł dreszcz 
przechodzący od pierścienia w stronę kręgosłupa, co mogło oznaczać tylko jedno – ktoś 
się zbliżał. Błyskawicznie wstał i z bijącym sercem zamknął księgę.

– Oliwerze! – usłyszał przerażający głos. Poczuł, jak wszystkie włosy jeżą się na 
ciele. Obrócił się bardzo powoli, jakby każdy najmniejszy ruch miał pogorszyć jego 
już i tak beznadziejną sytuację.

– Cześć, mamo – mruknął, spuszczając głowę, po tym, jak stanął naprzeciwko 
swojej rodzicielki. 

– Czy ty masz pojęcie co zrobiłeś? – zapytała, zbliżając się do syna szybkim krokiem. 
Dawno nie była tak zdenerwowana. Ręce trzęsły jej się z nerwów, a wściekły wzrok 
miała cały czas wpatrzony w środek czoła chłopaka, uparcie wiercąc w nim dziurę. 
Złapała Oliwera za dłoń i zamaszystym ruchem ściągnęła stary pierścień z jego palca, 
po czym sama go założyła. – To było głupie, nieodpowiedzialne, ryzykowne i niebez-
pieczne. Masz jeszcze coś do dopowiedzenia? 

– Bardzo mi przykro, że cię rozczarowałem, ale nie żałuję. Ludzie umierają przez tę 
suszę. Ty też prawie umarłaś. Jak mogłem siedzieć z założonymi rękoma i się przyglą-
dać, wiedząc, że mogę tak łatwo to zmienić? – powiedział na jednym wdechu, dając 
upust emocjom, które kotłowały się w nim od dłuższego czasu. Niepewnie uniósł 
głowę, czując jak intensywny wzrok jego matki powoli traci na sile. Spojrzał w jej 
ciepłe niebieskie oczy i zrozumiał, że wcale nie była na niego wściekła. Ona się po 
prostu martwiła. Dłoń kobiety czule pogładziła go po policzku, co przyjął z wielką 
ulgą. Nagle cały stres z niego uleciał.

– Wiem, że chciałeś dobrze, synu – oznajmiła łagodnym głosem. – Jednak, jeśli 
ktoś się dowie, zginiemy. Nie chcę dla ciebie takiego losu, dlatego proszę pozwól mi 
to zakończyć i połóż się spać. Damy radę. Musimy dać – i jak powiedziała, tak zrobiła, 
a Oliwer posłusznie wrócił do drewnianej rodzinnej chatki, w której mieszkał od za-
wsze. Jego matka zaś zakończyła zaklęcie syna z niemałym trudem, musiała przyznać, 
że było wyjątkowo silne, dlatego spędziła na polu dobrą godzinę. I wszystko by się 
udało, gdyby nie fakt, że ktoś ją wtedy obserwował.

Nazajutrz, zanim jeszcze pierwsze promienie słońca wyłoniły się zza nieboskłonu, 
Oliwera ze snu wybudził przeraźliwy krzyk jego matki. Nie zastanawiając się, wybiegł 
ze swojego małego pokoju i zobaczył pięciu żołnierzy królewskiej armii, ciągnących 
jego rodzicielkę w kierunku drzwi. 
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– Mamo! – krzyknął zrozpaczony, doskonale rozumiejąc, co gwardia tu robi. Przyszli 
po nich. Dowiedzieli się o tym, co zrobił wieczorem i przyszli ich zabrać do stolicy, 
by spłonęli na stosie na oczach wszystkich mieszkańców, tak to bowiem się zawsze 
odbywało. Bez zastanowienia ruszył w kierunku potężnie zbudowanych mężczyzn, 
jednak jeden z nich z łatwością go chwycił i unieruchomił.

– Nie ruszaj się, bo ciebie też aresztujemy – warknął do niego, cały czas trzymając 
silne ręce na ramionach chłopaka, który czuł, jak jego oczy bezwiednie napełniają 
się słonymi łzami. 

– A-ale dlaczego? Moja matka jest niewinna… – zaczął mówić łamiącym się głosem. 
– Ktoś wczoraj widział ją jak odganiała deszcz. Chłopcze, twoja matka jest wiedź-

mą – oznajmił wchodzący do pomieszczenia szósty mężczyzna. Ten jednak wyglądał 
zupełnie inaczej od pozostałych. Miał na sobie lśniącą, srebrną zbroję z herbem orła 
na piersi oraz nosił jedwabną, krwistoczerwoną pelerynę. Już na pierwszy rzut oka 
było widać, że jest wysoko postawionym rycerzem. Oliwer pokręcił głową. Oni nic nie 
rozumieli. Otwierał już usta, by powiedzieć, co naprawdę się tam wydarzyło, jednak 
przerwał mu spokojny, przepełniony ciepłem głos jego matki.

– Oliwerze. Oliwerze spójrz na mnie – powiedziała, uśmiechając się lekko. Za 
wszelką cenę nie mogła pozwolić, by i on zginął. Chłopak z bólem popatrzył na swoją 
ukochaną matkę. – Kocham cię. Zapamiętaj to. I nie rób niczego głupiego – oznajmiła, 
czując jak i w jej oczach zbierają się łzy. Chciała coś jeszcze dodać, jednak trzymający 
ją żołnierz zaczął prowadzić ją w kierunku powozu, którym przyjechali. – Kocham 
cię. Nigdy o tym nie zapominaj! – zdołała jeszcze powiedzieć, zanim siłą wepchnęli ją 
do środka. A Oliwer stał i patrzył. Łzy strumieniami spływały po jego bladej twarzy. 
A serce, miał wrażenie, że już nigdy nie będzie takie samo. 

– Też cię kocham mamo – wyszeptał, kiedy powóz z szóstką mężczyzn oraz jego 
matką zniknął za drzewami.

Natychmiast otworzył oczy i wziął kilka głębokich oddechów. Znowu to samo. 
Znowu ten sam sen. Znowu to wspomnienie. Przetarł zmęczonymi dłońmi po twarzy 
i rozejrzał się dookoła. Znajdował się w tym samym miejscu, co kilka godzin temu, 
kiedy zasypiał. To dobry znak. Od wydarzeń ze snu minął blisko miesiąc. Przez ten 
czas bardzo dużo się wydarzyło. Oliwer załatwił najważniejsze sprawy w wiosce i po 
tygodniu od porwania jego matki spakował najpotrzebniejsze rzeczy, w tym magiczny 
pierścień i księgę zaklęć, i ruszył do stolicy. Pragnął zemsty. Za wszelką cenę postanowił 
sobie, że się zemści na królu oraz na wszystkich, który przyczynili się do śmierci jego 
matki. Z myśli wyrwał go cichy odgłos łamanej gałęzi. Natychmiast wytężył słuch 
i upewnił się, że pierścień znajduje się na jego palcu. Nie dając po sobie poznać, że 
coś usłyszał wstał i zaczął się pakować do dalszej drogi, cały czas jednak był czujny 
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i gotowy na atak, a miecz, którym za młodu uczył się walczyć ze swoim przyjacielem 
z wioski, miał w zasięgu wzroku. Kiedy po raz kolejny usłyszał odgłos łamanej gałęzi, 
tym razem znacznie bliżej, płynnym ruchem chwycił broń i zwrócił się przodem do 
osoby, która dość nieumiejętnie się zakradała. Mężczyzna, widząc nagły ruch Oliwera, 
zdziwił się, jednak po chwili uśmiechnął się szyderczo co w zestawieniu z jego chudą 
i nadzwyczaj wysoką sylwetką wyglądało naprawdę przerażająco. 

– Ej chłopaki! Zobaczcie, co znalazłem! – krzyknął zdecydowanie zbyt wysokim 
jak na mężczyznę głosem. Jego słowa poniosły się echem po lesie, a po krótkiej chwili 
pojawiło się jeszcze dwóch mężczyzn, wyglądem przypominających tego pierwszego, 
jednak ci byli znacznie lepiej zbudowani. Wszyscy odziani byli w takie same ubrania: 
czarne spodnie oraz bordowe płaszcze, a kątem oka udało mu się dostrzec kilka ro-
dzajów broni wystającej im zza pasa.

– Nie szukam kłopotów – oznajmił Oliwer, poprawiając uchwyt na rękojeści miecza. 
Przez te kilka tygodni podróży przyzwyczaił się już do różnych rozbójników oraz 
bandytów, którzy mieli w zwyczaju napadać go w najmniej oczekiwanych momentach. 
Czuł, że jest już blisko stolicy i nie chciał wdawać się w kolejną bójkę, zwłaszcza, że 
stojąca naprzeciw niego trójka wyglądało zbyt zamożnie, jak na zwykłych zbirów. 

– My też, młody. Dlatego wracaj do mamusi i oddaj nam swoje rzeczy, a nic się 
nikomu nie stanie – rzekł jeden z nich. 

Oliwer wywrócił oczami zirytowany i nie czekając na reakcję zbirów, zaatakował. 
Dzięki zaskoczeniu błyskawicznie udało mu się unieszkodliwić pierwszego mężczyznę, 
uderzając go rękojeścią w środek jego głowy. Pozostała dwójka szybko się pozbiera-
ła z szoku i tym razem to oni zaatakowali pierwsi. Z bijącym sercem zaczął unikać 
śmiertelnych ciosów swoich przeciwników, w międzyczasie starając się kontratakować. 
Oliwer jednak nigdy nie był wybitnym szermierzem, a dwóch na jednego to zdecy-
dowanie za dużo, jak na jego umiejętności. Już po chwili poczuł przeszywający ból 
w prawym ramieniu i dopiero po chwili zrozumiał, że oberwał. Zagryzł wargę, czując 
determinację oraz adrenalinę krążącą w jego żyłach. Skupił się na pierścieniu oraz 
energii wirującej dookoła. Jednego ze zbirów powalił siłą umysłu, pozbawiając go 
przytomności. Drugiemu zaś telekinetycznie podstawił pod nogi kamień, a kiedy 
ten się przewrócił, wbił mu ostrze w udo, by być pewnym, że już nie da rady go ścigać. 
Wziął kilka głębokich oddechów, jak najszybciej zebrał wszystkie swoje rzeczy i bie-
giem ruszył przez las. Nie minęło jednak dużo czasu zanim poczuł tępy ból w głowie, 
a przed oczami pojawił się mrok. Bezwiednie osunął się na ziemię. 

Rozmowy. Ktoś rozmawiał. Możecie się uciszyć? I ból. Czuł piekące ramię po 
walce ze zbirami. I wręcz pękającą od bólu głowę od… właściwie od czego? Czuł też 
to dziwne uczucie, które towarzyszyło mu zawsze podczas jazdy konnej. Poruszył się 
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lekko, niezgrabnie, by zrozumieć swoje położenie, które nie wydało mu się zbyt cieka-
we. Leżał bowiem przewieszony przez grzbiet konia, a do tego był związany, niezbyt 
starannie ani dokładnie, jednak nadal brak mu było swobody ruchu. Powoli otworzył 
oczy, dziękując w duchu temu, że znajdują się w lesie, gdzie nie dociera dużo promieni 
słonecznych. Uniósł lekko głowę, by spojrzeć na swojego oprawcę. Był to niezbyt 
umięśniony i wysoki mężczyzna i, mimo iż Oliwer nie widział jego twarzy, zgadywał, 
że był on raczej pospolitej urody. Tuż obok, po ich prawej znajdował się jeszcze jeden, 
jednak chłopak nic więcej nie mógł o nim powiedzieć. Kiedy spojrzał na ubranie męż-
czyzny, poczuł jak wszystkie jego mięśnie natychmiastowo się napinają. Takie same 
zbroje nosili żołnierze, którzy przybyli do jego domu i porwali matkę. A więc pojmał 
go królewski sługus i w tej chwili zapewne znajdują się rzut beretem od stolicy. Nie 
byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że nie wyczuł starego pierścienia na swoim 
palcu. Raczej go nie zgubił, a więc musiał mu go zabrać żołnierz, który wiózł go na 
koniu. Westchnął bezgłośnie, zdając sobie sprawę, że nic nie da rady zrobić, dopóki 
nie zatrzymają się w mieście. Dlatego postarał się poluzować spięte miejsce i oparłszy 
głowę na ciele konia, odpłynął w objęcia Morfeusza. 

Z błogiego snu wyrwało go nagłe uczucie spadania oraz głośny rechoczący śmiech. 
Kiedy z bólem uderzył o ziemię, przeklął pod nosem i szybko otworzył oczy, by z po-
wrotem rozeznać się w sytuacji. Nad nim stało dwóch królewskich żołnierzy, a dookoła 
słychać było mnóstwo głosów. Nawet nie musiał się zbytnio rozglądać, by wiedzieć, 
że dotarli do stolicy. Znajdowali się właśnie w jednej z bocznych uliczek, niedaleko 
której musiał znajdować się targ. 

– Nie ma pojęcia, kim jesteś, skąd masz ten pierścień i jak pokonałeś tamtą trójkę, 
ale trafisz do więzienia – odezwał się jeden z nich, patrząc na Oliwera obojętnym 
wzrokiem. Na pierwszy rzut oka widać było, że absolutnie nie obchodzi go zaistniała 
sytuacja i po prostu wykonuje rozkazy.

– Ale to oni mnie napadli. Ja się tylko broniłem! – powiedział zirytowany chłopak, 
próbując niezauważalnie rozluźnić więzy na swoich nadgarstkach. 

– Od razu widać, że jesteś niedoświadczony w sprawach miasta. Pozwól, że ci wyja-
śnię, młody – oznajmił drugi mężczyzna, powolnym krokiem podchodząc do Oliwera. 

– Ta trójka była sługami doradcy króla. Za twój występek sczeźniesz w lochach – dodał, 
łapiąc go jedną ręką za koszulę i bez problemu podnosząc do góry, i stawiając go na 
równi ze sobą. Przez dłuższą chwilę patrzyli sobie w oczy, mierząc się nienawistnym 
spojrzeniem. I choć chłopak tego nie okazywał, był przerażony. Bez pierścienia nie uda 
mu się uciec, a jeśli go zamkną, nie uda mu się dokonać zemsty. Żołnierz zirytowany 
zachowaniem nastolatka pchnął go przed siebie, przez co ten potknął się o swoje 
związane nogi i uderzył z hukiem o kamienną drogę. Znowu. 
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– Tu jesteś! – do jego uszu dotarł wesoły męski głos. Obejrzał się przez ramię i do-
strzegł niewiele starszego od niego chłopaka, który beztrosko kroczył w ich kierunku. 
Kątem oka dostrzegł, jak na widok przybysza żołnierze natychmiast stają na baczność 
i pochylają lekko głowy. – Czy raczycie mi wyjaśnić, co tutaj się dzieje? – zapytał, tym 
razem szorstkim i donośnym tonem. 

– Złapaliśmy tego bandytę w lesie po tym, jak pobił podwładnych doradcy naszej 
wysokości – odpowiedział jeden z nich, usilnie starając się nie patrzeć na blondwło-
sego mieszczanina. 

– Natychmiast go rozwiązać – oznajmił chłopak, a Oliwer, tak jak i dwóch mężczyzn, 
spojrzeli na niego zaskoczeni. Jednak bez słowa sprzeciwu wykonali jego rozkaz. – Wi-
dzicie panowie ten oto tutaj jest moim najbliższym przyjacielem z wysoko postawionej 
rodziny. Przebył samotnie bardzo długą drogę i powinniście się cieszyć, że wyprowadzi-
łem was z błędu, bo inaczej jego ojciec postarałby się, by wasze głowy zawisły nad bramą 
miasta. Natychmiast oddajcie mu jego rzeczy i, dobrze wam radzę, zapomnijcie o tym 
wydarzeniu – mówił cały czas, zachowując nienaganną, wyprostowaną postawę oraz 
obojętny wyraz twarzy. Biła od niego niesamowita pewność siebie, a także wyniosłość. 
I choć Oliwer nie wiedział, z kim ma do czynienia, domyślał się, iż owy chłopak jest kimś 
wysoko urodzonym. Bez słowa przejął od jednego z żołnierzy swój plecak, miecz oraz 
pierścień, który bezzwłocznie założył na palec z lekkim uśmiechem na twarzy. Blondyn 
kiwnął głową w stronę głównej ulicy i razem ruszyli w jej kierunku. 

– Dlaczego mi pomogłeś? – zapytał Oliwer, odwracając się w stronę towarzyszącego 
mu chłopaka. Ten uśmiechnął się lekko i stanął na środku ulicy. Ludzie przechodzący 
dookoła kątem oka patrzyli na ich dwójkę, jednak starali się zachowywać normalnie. 

– Och nie ma za co, nie musisz dziękować – powiedział sarkastycznie, zakładając 
ramiona na piersi. Oliwer speszył się lekko, aczkolwiek nie dał tego po sobie poznać. 

– Dziękuję – mruknął, spoglądając na swoje stare buty, które zdecydowanie przy-
dałoby się zmienić. – A więc? – dodał podnosząc wzrok.

– Właściwie to nie wiem. Nie lubię, gdy znęcają się nad ludźmi. Ta dwójka ma to 
w zwyczaju, od kiedy tylko zaczęli służbę – odpowiedział wzruszając ramionami. 

– Ale dlaczego cię posłuchali? Jesteś jakimś rycerzem, szlachcicem czy co? 
– Jestem księciem – stwierdził, uśmiechając się jeszcze szerzej. Oliwer zaś zastygł 

w bezruchu, wpatrując się niedowierzająco w chłopaka przed sobą. Przez chwilę my-
ślał, że mu się przesłyszało albo że blondyn żartował, jednak wszystko się zgadzało. 
Rozejrzał się dookoła, zastanawiając się, co powinien teraz zrobić. Uklęknąć? Ukłonić 
się? Przeprosić za swoje zachowanie? Czy najlepiej nic robić? Już chciał pochylić głowę, 
kiedy książę ruchem ręki go powstrzymał. – Nie lubię tych wszystkich królewskich 
powitań i tak dalej. Jestem po prostu Dawid. 
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– Oliwer – odpowiedział i bez zastanowienia wysunął dłoń w kierunku blondyna. 
Ten zaskoczony uniósł brwi, nie był bowiem przyzwyczajony do zwykłych chłopskich 
zachowań. Mimo to, szybko podał Oliwerowi rękę, by ten nie poczuł się zawstydzony 
swoim brakiem wiedzy o etykiecie dworskiej. 

– A więc, co tu robisz Oliwerze? Czy naprawdę napadli cię w lesie? 
– Ja… um… – spojrzał na księcia, wahając się co do odpowiedzi. Nie był pewien, 

co powinien powiedzieć, a czego nie. Podrapał się po karku i wziął głęboki oddech. 
– Mieszkałem z matką w małej wiosce na południu – zaczął opowieść, kiedy Dawid 
postanowił ruszyć z miejsca w tylko jemu znanym kierunku. – Przez suszę wszyscy 
głodowali. Moja matka zawsze była wspaniałą kobietą i nawet w tak trudnych czasach 
oddawała część swojej porcji jedzenia uboższym. 

– Podziwiam ją – oznajmił z uznaniem Dawid po chwili ciszy. Oliwer pokiwał głową.
– Zmarła miesiąc temu – powiedział, a książę spojrzał na niego współczująco. – 

Miałem tylko ją, więc postanowiłem spróbować innego życia i wyjechałem. W lesie 
spotkałem trójkę zbirów, którzy na mnie napadli. Od małego uczyłem się szermierki, 
więc udało mi się ich pokonać, jednak widziała to tamta dwójka. Próbowałem uciec, 
jednak nie posiadam konia. Resztę historii już znasz. 

– Dużo przeszedłeś – podsumował blondyn. – Chciałbyś zostać moim książęcym dorad-
cą? – zapytał, a Oliwer poczuł, jak zakrztusił się powietrzem. Zakaszlał kilka razy i spojrzał 
z niedowierzaniem na swojego towarzysza. Posada książęcego doradcy to szczególny 
zaszczyt zwłaszcza dla kogoś znajdującego się tak nisko w hierarchii społecznej jak on. 

– To zaszczyt Dawidzie, ale czy to nie powinna być posada dla kogoś wykształconego 
i obytego z królewskimi zasadami?

– Mam prawo samemu wybrać swojego doradcę. Na co mi ktoś wykształcony, skoro 
sam taki jestem? Potrzebuję kogoś, kto zna potrzeby ludu, wie, czego potrzebują i co 
ich złości. Chcę pomóc, a ci wszyscy królewscy znawcy myślą tylko o sobie. A więc 
co ty na to, Oliwerze?

– Zgoda – odpowiedział, po dłuższym zastanowieniu i z uśmiechem na ustach 
uścisnął rękę księcia.

– A więc chodźmy, przedstawię cię ojcu. 
– Królowi? A-ale po co? Ja chyba… To jest król, ja nie wiem, jak się powinienem 

zachować! – stwierdził przerażony chłopak, czując, jak jego dłonie zaczynają niekon-
trolowanie drżeć. Jednak nie ze strachu, a z podekscytowania. Mógł dokonać swojej 
zemsty już teraz. Zgadzając się na propozycję, wiedział, że prędzej czy później natknie 
się na władcę, aczkolwiek nie spodziewał się, iż zdarzy się to tak prędko. 

– Spokojnie – powiedział Dawid kojącym głosem i położył dłoń na ramieniu swojego 
nowego przyjaciela, dodając mu tym otuchy. Nigdy nie miał w zwyczaju tak szybko 
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przywiązywać się do ludzi, o ile w ogóle. A tu, nie wiadomo dlaczego, poczuł pewne-
go rodzaju więź z młodym chłopakiem z południa. Jednak Dawid nigdy nie wierzył 
w przypadki. To spotkanie miało jakiś większy cel, którego jeszcze nie miał możliwości 
poznać. – Najpierw zaprowadzę cię do twojej komnaty, doprowadzisz się do porządku 
przed spotkaniem. Śmierdzisz – dodał, chcąc rozluźnić atmosferę. Ku uciesze obydwu 
zaśmiali się razem i ruszyli szybkim krokiem w kierunku królewskiego zamku. 

– Czy to aby na pewno, dobry pomysł? – zapytał Oliwer, kiedy razem z księciem 
stanęli przed wielkimi, ozdobnymi drzwiami do sali tronowej.

– Nic ci nie zrobi – odpowiedział blondwłosy chłopak, lekko zdenerwowanym głosem, 
bo choć zapewniał, że jego ojciec przyjmie Oliwera na spokojnie, nie był tego do końca 
pewien. Ostatnio z królem było coraz gorzej, chorował, krótkotrwale tracił pamięć, a jego 
nastrój był wielką zagadką. – Raczej – dodał pośpiesznie, po czym z hukiem otworzył 
wielkie drzwi i wszedł do bogato zdobionej sali, a za nim potulnym krokiem dreptał 
jego nowy przyjaciel. Oliwer wchodząc do pomieszczenia, czuł, jak wystrój zapiera mu 
dech w piersi. Wcześniej miał okazję ujrzeć kilka korytarzy oraz jego własny pokój, który 
co prawda przeszedł jego najśmielsze oczekiwania, jednak nie mógł się równać z salą 
tronową. Każdy zakamarek pomieszczenia był starannie wyczyszczony i sprawiał wra-
żenie dopiero co odnawianego. Na strzelistych oknach wisiały krwistoczerwone zasłony, 
przez środek podłogi przebiegał tego samego koloru dywan, a na samym środku, na 
podwyższeniu, znajdował się niezwykle bogato zdobiony, złoty tron, na którym siedział 
król. Na jego widok wszystkie mięśnie Oliwera spięły się, a pierścień zaczął emanować 
ciepłem, jakby znał zamiary swojego właściciela. Władca odziany był w ciemnoszarą 
szatę z mnóstwem ozdób. Choć chłopak nie wiedział, ile mężczyzna tak naprawdę ma 
lat, wyglądał, jakby przeżył co najmniej dwa wieki. Siedział zgarbiony, twarz miał bladą 
i pełną zmarszczek, a oczy podkrążone i przekrwione, zaś włosy już praktycznie wszystkie 
opuściły jego głowę. Po prawej stronie króla stał drugi mężczyzna. Ten prezentował się 
znacznie lepiej. Na oko mógł mieć 45 lat, stał dumny i wyprostowany. Mierzył dwójkę 
młodzieńców nieprzychylnym i pogardliwym wzrokiem. 

– Witaj ojcze – odezwał się Dawid, kiedy oboje stanęli kilka metrów przed pode-
stem. – Adamie – skinął głową do drugiego mężczyzny. 

– Dawidzie – odrzekł król, patrząc na syna z lekkim, wymuszonym uśmiechem. 
Doradca – ponieważ jako tą osobę zidentyfikował go Oliwer – nie odezwał się do 
księcia ani słowem.

– Od dłuższego czasu pragnąłeś, bym znalazł sobie książęcego doradcę. Chciałbym 
przedstawić ci Oliwera, który od dziś będzie pełnił tę funkcję – oznajmił chłodnym 
i oficjalnym tonem, wywołując dreszcze u chłopaka, który ukląkł na jednym kolanie 
i pochyliwszy głowę zabrał głos.
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– Wasza Wysokość, zaszczytem jest poznanie cię – powiedział, czując, jak jego pięści 
samoistnie zaciskają się. Patrząc na króla, miał przed oczami widok swojej matki, gdy 
jego żołnierze ciągnęli ją siłą w stronę powozu, by spłonęła na stosie za jego rozkazem. 
Był wściekły, widząc, jak żyją mordercy jego matki, gdy oni ledwo wiązali koniec 
z końcem, modląc się codziennie o jeszcze jeden dzień życia. 

– Nie jesteś szlachcicem, nieprawdaż? – zapytał królewski doradca, nie dając władcy 
nawet dojść do głosu. 

– Nie, panie.
– Oczywiście, że nie. Dawid nigdy nie potrafił dobrać sobie odpowiedniego towa-

rzystwa. Pragniesz, aby byle chłop mieszkał w pałacu i pełnił funkcję twego doradcy? 
W czym on ci pomoże? W posadzeniu buraków na polu? 

– Adamie, zważaj na swe słowa – ostrzegł go książę. Mężczyzna zamknął usta 
i zmrużył oczy, jednak nic więcej nie powiedział.

– Jeśli uważasz, że dobrze będzie spełniał swoją rolę – po raz pierwszy zabrał głos król, 
skupiając uwagę wszystkich na swojej osobie. Dawid skinął głową, po czym wymow-
nie spojrzał na Oliwera i pośpiesznie wyszedł z pomieszczenia, zatrzaskując za sobą 
drzwi z hukiem, który z pewnością było słychać w całym zachodnim skrzydle zamku. 

– Nie było aż tak źle – stwierdził Oliwer, opierając się o drewniane drzwi.
– Skłamałeś na temat swojej historii, prawda? – zapytał Dawid ostrym głosem. 

Brunet, usłyszawszy pytanie przyjaciela, spojrzał na niego zaskoczony, a zarazem 
przestraszony. 

– Ja wcale…
– Nie kłam. Zwracam uwagę na szczegóły. Kiedy przedstawiałem cię ojcu nie byłeś 

zlękniony. Byłeś wściekły. Widziałem twoje zaciśnięte pięści oraz spięte mięśnie. 
Mylę się?

– Nie. Nie mylisz się – odrzekł, czując, że zaraz może albo stracić wszystko albo zyskać 
prawdziwego przyjaciela. – Moja matka nie zmarła z głodu. Została pojmana oraz spalona 
na stosie za uprawianie magii. Egzekucja zapewne odbyła się dwa tygodnie temu. Była 
moją jedyną rodziną i wspaniałą kobietą, a twój ojciec bez zawahania skazał ją na śmierć. 
Oto, dlaczego byłem wściekły, patrząc na niego, przypominał mi o mojej stracie oraz 
o niesprawiedliwości – powiedział, ani na moment nie spuszczając oczu z Dawida. Oba-
wiał się, że ten w każdej chwili może zawołać straż, a ci wsadzą go do lochu. – Dawidzie…

– Przykro mi. Naprawdę mi przykro – oznajmił blondyn, patrząc na swojego towa-
rzysza z prawdziwym żalem i troską. 

– Nieważne. To już i tak niczego nie zmieni. 
– Owszem, ale chcę żebyś wiedział, że tego nie popieram… – zaczął, jednak oboje 

usłyszeli kroki. Zamilkli więc, obawiając się podsłuchania. Po chwili zza zakrętu 
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wyłoniła się młoda kobieta, Oliwerowi bardzo przypominała Alinę, jego przyjaciółkę 
z wioski. 

– Książę – dygnęła, gdy znalazła się w odległości dwóch metrów. Spojrzała na 
Dawida niewinnym, rozmarzonym wzrokiem, po czym kontynuowała. – Twój brat 
zaprasza cię pojutrze na przejażdżkę konno. Tam, gdzie zawsze i o godzinie tej, co 
zawsze. – oznajmiła, po czym nie zaszczycając Oliwera ani jednym spojrzeniem odeszła, 
skręcając w jeden z bocznych korytarzy.

– Dowiedział się – mruknął książę pod nosem, uśmiechając się jednym kącikiem ust.
– Kto się dowiedział? I o czym? – dopytywał Oliwer, dla którego cała sytuacja 

z tajemniczą dziewczyną wydawała się niezwykle dziwna.
– Mój brat dowiedział się o tobie i pragnie cię poznać. Dlatego postanowił, że wy-

bierzemy się na przejażdżkę konno. Potrafisz jeździć konno, Oliwerze? – wyjaśnił, 
czując niemałą satysfakcję. Kilka tygodni temu założył się bowiem z Dorianem, iż 
nie zdobędzie doradcy do osiemnastki. Pomylił się i teraz winien mu jest przysługę, 
a przysługa u przyszłego króla to wartościowa rzecz.

– Oczywiście, mój książę.
– A więc Dorian jest twoim najstarszym i jedynym bratem? I on zostanie królem po 

śmierci twego ojca? – zapytał Oliwer, kiedy wraz z Dawidem oświetleni promieniami 
dopiero co wschodzącego słońca, szli w kierunku jednego z lasów otaczających stolicę. 
Mieli się tam właśnie spotkać ze starszym z książąt, gdyż ten zapragnął poznać nowego 
doradcę swojego młodszego brata. I choć Dawid kroczył po trawie beztroskim kro-
kiem, uśmiechnięty od ucha do ucha, to Oliwera zżerał strach. Co prawda zdążył już 
poznać króla – najważniejszą osobę w państwie, jednak tym razem było inaczej. Miał 
wątpliwości. Przeczucie mówiło mu, że to spotkanie nie skończy się dobrze. A kiedy 
zza pagórka, na który właśnie się wspinali, dobiegł go niespodziewany dźwięk rżącego 
konia, wzdrygnął się całym ciałem, co wywołało cichy śmiech u Dawida.

– Podobno jeździłeś już konno.
– Tak, ale… – zaczął się bronić, jednak zanim dokończył zdanie oboje usłyszeli 

wesoły krzyk mężczyzny stojącego nieopodal.
– Bracie! Jesteś wreszcie. Myślałem, że zapuścimy tu korzenie – zaśmiał się, głaszcząc 

swojego brązowo białego konia. Dorian prezentował się niezwykle dostojnie. Miał na 
sobie czarny, skórzany strój jeździecki, za który, gdyby wymienić na pieniądze, można 
by zapewne wykarmić całą wioskę. I choć Dawid nosił bardzo podobny, to ten widok 
bardziej zdenerwował chłopaka. Choć blond włosy starszego księcia były niemal tego 
samego koloru co jego brata, jedynie odrobinę ciemniejsze, z twarzy jednak znacznie 
się różnili. Dorian bardzo przypominał swego ojca, w przeciwieństwie do Dawida, 
który zapewne więcej cech wyglądu przejął po matce. Za mężczyzną stały trzy konie 
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oraz chłopak, który jak Oliwer zakładał, tak jak on był książęcym doradcą. Młodszy 
z książąt zagwizdał głośno na dwóch palcach a jeden z wierzchowców natychmiast 
podbiegł do swojego pana. Był niespotykanej maści, cały biały z lśniącą grzywą. 

– Witaj Atlasie – powiedział książę, delikatnie głaszcząc swojego konia po pysku, po 
czym chwycił za uzdę i w trójkę ruszyli w kierunku przyszłego króla oraz jego przyjacie-
la. – Dobrze cię widzieć Dorianie – oznajmił, po czym skinął głową na doradcę, który 
odwzajemnił gest z uśmiechem. – Nikolausie. Poznajcie mojego przyjaciela, Oliwera 

– dodał, a Oliwer ukłonił się lekko, mając nadzieję, że jak najszybciej wyruszą, czuł się 
bowiem niezwykle niezręcznie w tej sytuacji. Przeliczył się jednak. Dorian pewnym 
krokiem podszedł do niego i choć uśmiechał się ciepło, chłopak cały czas czuł niepokój. 

– Miło mi cię poznać – oznajmił i na znak swojej dobrej woli wyciągnął rękę w stronę 
brązowowłosego, którą ten ujął, delikatnie się uśmiechając. 

– Z wzajemnością. 
– A więc ruszajmy – rzekł Dorian ku wielkiej uciesze chłopaka i poprowadził go do 

jednego z pozostałych koni. Wierzchowiec wyglądał jak przeciwieństwo konia Dawida. 
Był dosłownie cały czarny, łącznie z oczami, które uważnie obserwowały wszystko, 
co dzieje się dookoła. – Zwie się Pluton. Niestety w stajni nie było już żadnego innego, 
który był wolny więc nie miałem wyboru.

– Brzmi jakby nikt go nie chciał – stwierdził Oliwer, z zachwytem wpatrując się 
w czarnego ogiera. 

– Pluton nie należy do spokojnych, jest bardziej… Niczym diabeł. Większość boi się 
go dosiąść, dlatego miejmy nadzieję, że cię nie zabije – powiedział śmiertelnie poważ-
nym tonem, jednak Oliwer nie przeraził się tymi słowami. Niczym zahipnotyzowany 
ruszył w kierunku konia, czując na sobie wzrok całej trójki. Kiedy znalazł się już w od-
powiedniej długości, by móc go dotknąć, nie spuszczając wzroku z mrocznych oczu 
wierzchowca, delikatnie poklepał go po pysku, słysząc jak Dawid wypuszcza głośno 
powietrze z ust. Uśmiechnął się sam do siebie, po czym bez najmniejszych obaw co 
do czarnego ogiera przerzucił nogę przez jego grzbiet i usiadł w siodle, a reszta szybko 
ruszyła w jego ślady. Po chwili wszyscy jechali przez las pogrążeni we własnych myślach.

– Czym zajmowałeś się w wiosce Oliwerze? – zagaił Dorian, chcąc jak najlepiej 
poznać nowego przyjaciela swojego brata, wyrównując tempo swojego konia z jego. 

– Różnie. Nigdy nie ograniczałem się do jednego zajęcia. Czasem pomagałem ko-
walowi, jak była potrzeba, pracowałem w polu bądź woziłem towary z najbliższego 
grodu do wioski i na odwrót. Handlowałem. Kilka razy byłem na polowaniu. 

– Nas ojciec nigdy nie chciał zabrać na polowanie. Uważał, że jest zbyt ryzykowne 
i nie powinniśmy się narażać – oznajmił Dawid nieco rozgoryczonym głosem. Oliwer 
otworzył usta, by coś powiedzieć, jednak poczuł znajomy dreszcz pochodzący od 
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pierścienia oraz nasilający się niepokój. Kątem oka upewnił się, że jego miecz znajduje 
się w odpowiednim miejscu.

– Ktoś się zbliża. – powiedział cicho, chwytając za rękojeść miecza, na co pozostali 
uczestnicy przejażdżki, choć zdziwieni, zrobili to samo. Po kilku sekundach zostali 
otoczeni przez kilkunastu groźnie wyglądających mężczyzn. Oliwer spojrzał na swo-
jego przyjaciela i zobaczył strach w jego oczach. Nie mieli szansy na wygraną. 

– Nazywam się Dorian, jestem synem króla i jego następcą, jeśli nie chcecie zostać 
ścięci radzę wam odejść – rzekł pewnie, siedząc wyprostowany. Czy się bał? Oczywi-
ście, jednak nie o siebie, a o swojego brata. Od zawsze starał się go chronić i to także 
miał zamiar zrobić i tym razem. Choćby za cenę własnego życia. Nic więcej jednak 
nie zdołał powiedzieć. Powietrze przeszył świst wystrzelonej z łuku strzały, która nie-
spodziewanie utkwiła w sercu mężczyzny. Wszyscy trzej wstrzymali oddech, widząc, 
jak bezwładne ciało następcy tronu spada z konia. Oliwer dostrzegł kątem oka, jak 
Dawid, pełen rozpaczy i wściekłości, rusza na przed siebie z mieczem, rozpoczynając 
walkę i siekąc przeciwników, i nawet tak doskonały szermierz jak on nie był w stanie 
wygrać tej walki. Doskonale zdawali sobie sprawę, że zginą. Mimo to zamierzali wal-
czyć o honorową śmierć. Nikolaus natychmiast ruszył na pomoc księciu, ale zanim 
zdążył do niego dotrzeć, jego także przeszyła drewniana strzała. Dawid przegrywał. 
Dorian i Nikolaus nie żyli. 

– To się tak nie skończy – powiedział Oliwer, po czym zeskoczył z konia i przypo-
mniał sobie jedno z zaklęć jego matki. Skupił się na pierścieniu i wymówił inkantację, 
uwalniając wszystkie negatywne emocje kotłujące się w nim od tygodni. Po kilku 
sekundach poczuł uwalniającą się energię. A kiedy otworzył oczy, wszyscy napastnicy 
leżeli martwi. Niektórzy pod wpływem niewidzialnej fali uderzyli o drzewa, niektó-
rzy nadziali się na własną broń, jednak ci którzy znajdowali się najbliżej czarownika 
spłonęli żywcem. 

– Dobry Boże – szepnął przerażony Oliwer, patrząc na rzeź, jakiej dokonał. Nigdy 
nikogo nie zabił. Nigdy nie chciał. Pragnął spokojnego życia. Bez walki. Bez śmierci. 
Bez masakr. Nie mógł uwierzyć, do jakiego miejsca doprowadziło go życie.

– O-Oliwerze? – usłyszał zszokowany głos przyjaciela. Wiedział, że używając zaklęcia 
jego sekret się wyda. Wiedział, że ratując życie Dawida sam skazał się na śmierć. Odwrócił 
się w stronę poharatanego i osłabionego księcia i ruszył w jego kierunku, jednak widząc 
jego przerażony wzrok stanął w miejscu, czując jak łamie mu się serce na ten widok. 

– Pozwól, że ci to wytłumaczę – powiedział błagalnie, czując jak w jego oczach 
zbierają się łzy. 

– T-ty jesteś…
– Czarownikiem.
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– A więc twoja matka… – Oliwer kiwnął głową, czując, że jego głos może zaraz 
odmówić mu posłuszeństwa. – Nie. To nie może być prawda. Przecież byłeś moim 
przyjacielem! – mówił roztrzęsionym głosem. Nie był w stanie uwierzyć w to, co się 
właśnie stało. Jego świat obrócił się o sto osiemdziesiąt stopni. Kątem oka cały czas 
widział martwe ciało swojego ukochanego brata, a jego przyjaciel okazał się magiem. 
Nie zwracał uwagi na kapiące mu po twarzy słone łzy. Teraz nie miało to znaczenia.

– Nadal jestem twoim przyjacielem! Dawidzie, proszę, pozwól mi chociaż się wytłu-
maczyć – powiedział, a kiedy zobaczył, jak książę kiwa delikatnie głową zaczął mówić. 

– W wiosce od miesięcy panowała susza, a ja chciałem to zmienić. Wystarczyło jedno 
zaklęcie, a z nieba zaczął padać długo wyczekiwany deszcz. Moja matka to zobaczyła. 
Zabrała mi pierścień, który pozwala nam używać magii i zakończyła mój czar, obawiając 
się, że ktoś mnie zobaczy. Kochała mnie nade wszystko. Jednak za moją głupotę to ją 
oskarżono o czary i spalono na stosie kilka tygodni temu. A ja przybyłem do miasta, 
pragnąc zemsty. Teraz możesz mnie zabrać do ojca, niech wrzucą mnie do lochu bądź 
zabiją. Nie będę uciekał ani protestował. Za to co zrobiłem tym ludziom, zasłużyłem.

– Wróć do zamku, spakuj się i wyjedziesz z miasta z samego rana. I zabierz Plutona, 
tylko ciebie słucha – rzekł Dawid, ocierając łzy z twarzy umazanymi od krwi dłońmi, 
przez co wyglądał jeszcze gorzej. 

– A – ale…
– Daję ci szansę Oliwerze. Nie chcę twojej śmierci, jednak nie możesz tu zostać, 

dlatego proszę cię. Wyjedź i nigdy nie wracaj w te strony, inaczej nie będę w stanie 
cię ochronić – oznajmił, po czym podszedł do przyjaciela i mocno go uścisnął. Nadal 
był wściekły, zrozpaczony i czuł się zdradzony, jednak nie przeżyłby śmierci kolejnej 
bliskiej mu osoby. 

Następnego ranka, jeszcze przed świtem, Oliwer pakował do swojej torby ostatnie 
rzeczy, jakie mogłyby mu się przydać. Nie miał pojęcia, gdzie się uda, jednak wiedział, 
że nie wróci już ani do miasteczka, w którym się wychowywał ani do stolicy. Postanowił 
więc, że ruszy po prostu przed siebie, licząc, że kiedyś uda mu się znaleźć dla siebie 
miejsce w tym pełnym okrucieństwa i niesprawiedliwości świecie. Zarzucił skórzaną 
torbę na prawe ramię, zaś w lewą rękę chwycił miecz, po czym po raz ostatni rzucił 
okiem na swoją komnatę. Gdyby ktoś tydzień temu powiedział mu, że zaprzyjaźni 
się z księciem, zamieszka z nim w zamku i zostanie książęcym doradcą uznałby go za 
szaleńca. A jednak wszystko to miał miejsce i to w ciągu raptem kilku niesamowitych 
dni. Już miał chwycić za gałkę od drzwi, kiedy te otworzyły się z hukiem, niemal nie 
łamiąc mu nosa, a zza nich wyłonił się zdyszany książę.

– Dawidzie, co ty tu robisz? Stało się coś? – zapytał przestraszony. Blondyn wypro-
stował się i spojrzał na chłopaka błagającym wzrokiem.



297

Trenujemy wyobraźnię

– Mój ojciec. Jest z nim bardzo źle. Najprawdopodobniej nie przeżyje najbliższych 
kilku godzin. Medycy są bezsilni – wysapał zachrypniętym głosem. 

– Ale jak do tego doszło? Dwa dni temu przecież nic mu nie było – dopytywał się, 
czując nieprzyjemne igły wbijające się w jego serce. Doskonale wiedział, jak to jest 
stracić rodzica i nie chciał, by jego przyjaciel musiał przez to przechodzić. 

– Załamał się na wieść o śmierci Doriana – wyjaśnił cicho, a jego głos zadrżał na 
wspomnienie wydarzeń z poprzedniego dnia. – Oliwerze ja… Ja nie jestem gotowy, by 
zostać królem. Jesteś czarownikiem, błagam cię uratuj mego ojca – powiedział, a po 
jego poliku spłynęła jedna, samotna łza. Oliwer bez wahania skinął głową, ku wielkiej 
uldze księcia, po czym biegiem ruszyli w kierunku komnat konającego króla. Gdy 
znaleźli się już w środku, natychmiast podeszli do wielkiego łoża. Oliwer wyciągnął 
z torby księgę zaklęć jego matki i znalazł odpowiednie. 

– Zanim zacznę muszę cię uprzedzić, że nigdy wcześniej nie zajmowałem się ma-
gią uzdrawiającą. Myślę, że jestem w stanie uratować twojego ojca, ale musisz mi 
w pełni zaufać. Jesteś w stanie? – spojrzeli głęboko w swoje oczy. Brązowe i zielone 
tęczówki mierzyły się przez dłuższą chwilę, przekazując sobie nawzajem wszystkie 
emocje. Po chwili Dawid skinął lekko głową, dając przyjacielowi pełne pozwolenie. 

– Najpierw muszę się dowiedzieć, co mu dolega, inaczej nic nie zrobię. Odsuń się, 
proszę dla twojego własnego bezpieczeństwa. – powiedział, a książę bez ociągania 
natychmiast odsunął się na drugi koniec pomieszczenia, cały czas uważnie wpatrując 
się w czarownika. Oliwer jeszcze raz spojrzał na zaklęcie po czym podniósł ręce nad 
ciałem śpiącego króla. Miał wrażenie, że żołądek podszedł mu do gardła, a serce 
próbuje wyrwać się z jego piersi, jednak nie pozwolił emocjom go kontrolować. 
Zdusił je w sobie i z pełnym skupieniem, z zamkniętymi oczami zaczął recytować 
słowa zaklęcia. Zacisnął mocniej powieki i wyczuł negatywną energię. Zagłębił się 
w nią, by odkryć jej pochodzenie, a przed jego oczami ukazał się obraz. Zobaczył 
Adama – doradcę króla. Szedł zamkowymi korytarzami, których niestety Oliwer 
nie rozpoznawał. Otworzył jedne z drewnianych drzwi i wszedł do pomieszczenia, 
które musiało być kuchnią pałacową. Podszedł do jednego z kucharzy znajdujących 
się w pomieszczeniu i razem wyszli z powrotem na korytarz, po czym podał męż-
czyźnie fiolkę z ciemno fioletowym płynem.

– Dodawaj to do każdego posiłku króla. Z biegiem czasu trucizna go zabije, a wszyscy 
uznają to za skutek choroby. Jego dzieciakami zajmą się moi ludzie. Za kilka miesięcy to 
ja przejmę tron. I pamiętaj, bracie, nikt nie może o tym wiedzieć – rzekł, uśmiechając 
się złowieszczo, na co kucharz skinął jedynie głową, po czym wrócił do kuchni bez 
słowa, pospiesznie chowając buteleczkę z trucizną do jednej z kieszeni. Adam klasnął 
zadowolony dłońmi i ruszył w drogę powrotną. 
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Oliwer zachwiał się i o mało nie upadł, gdyby nie silne ramiona Dawida, które zła-
pały go w ostatnim momencie. Zamrugał, kilkakrotnie próbując wrócić do realnego 
świata. Zaniepokojony stanem przyjaciela książę poprowadził go do jednego z najbliżej 
stojących krzeseł i posadził go na nim. 

– Wszystko w porządku? Co się stało? – zapytał, nalewając do szklanki wody, po 
czym podał ją brunetowi. Ten wypił łapczywie kilka łyków, czując jak jego głowa 
zaczyna pulsować bólem. To było potężne zaklęcie, a jako że podczas ostatniej walki 
wykorzystał mnóstwo energii był teraz bardzo osłabiony. Przez następne kilka dni 
nie powinien w ogóle czarować jednak nie mógł wystawić Dawida. Musiał chociaż 
spróbować.

– Wiem co się stało – oznajmił lekko zachrypniętym głosem, unikając pytania o sa-
mopoczucie. Nie chciał więcej okłamywać przyjaciela, a gdyby powiedział prawdę ten 
z obawy o jego zdrowie mógłby zakazać mu kontynuowania leczenia. – Adam, doradca 
twego ojca uknuł spisek by przejąć tron. Od kilku miesięcy truł twojego ojca, by po 
jego śmierci przejąć tron. To przez niego zginął też Dorian i Nikolaus. My też mieliśmy 
zginąć – opowiedział o swojej wizji, po czym zamknął oczy, czując kolejną falę bólu.

– Nie mogę uwierzyć – rzekł zszokowany Dawid, usłyszawszy tego, czego dowiedział 
się czarownik. Nigdy nie lubił Adama, to fakt. Był zbyt sztywny, twardo trzymał się 
zasad i był egoistycznym snobem, jednak ufał mu tak jak wszyscy w zamku. – Zabiję 
go – wysyczał, czując jak nienawiść rośnie w nim do ogromnych rozmiarów. Już miał 
ruszyć do wyjścia by pojmać go i wrzucić do lochu jednak powstrzymał go cichy głos 
Oliwera.

– Czekaj. Najpierw musimy uleczyć twego ojca. Potem razem sprawiedliwie uka-
rzecie Adama – oznajmił, wstając z krzesła, z całych sił starając się nie zachwiać. Nie 
mógł okazać słabości. Nie, kiedy był tak blisko doprowadzenia tej sprawy do końca. 
Dawid w myślach przyznał rację przyjacielowi i skinął głową. Czarownik ponownie 
podszedł do króla, przerzucił kilka kartek księgi, by znaleźć odpowiednie zaklęcie 
i spoglądając na rodzinny pierścień recytował odpowiednie słowa. Cały czas czuł na 
sobie uważny wzrok księcia. Czuł jak bardzo się on denerwuje i martwi, co jeszcze 
bardziej go zdeterminowało. Wszystkie świece w pomieszczeniu zapaliły się dużym 
ogniem, a okna otworzyły się, wpuszczając do pomieszczenia chłodne orzeźwiające 
powietrze. Poczuł wszystkie szkody, jakie w organizmie króla wyrządziła trucizna 
i powoli, kawałek po kawałku zaczął je odbudowywać. I choć nie był w stanie całko-
wicie wymazać działania toksyny, robił wszystko co w jego mocy. Ilość energii, jaką 
wykorzystywał, była tak ogromna, że czuł jak dosłownie rozsadza mu czaszkę. Jego 
ciało fizycznie było zbyt słabe. Z nosa zaczęła cieknąć mu krew, jednak nie przerwał 
tego aż wyczuł, że nic więcej nie da się zrobić. Opuścił zdrętwiałe ręce i osunął się 
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na podłogę, przygotowując się na bolesne spotkanie z kafelkami, które nie nadeszło. 
Zanim całkowicie stracił przytomność, mignęły mu przed oczami zielone tęczówki 
Dawida, które patrzyły na niego z przerażeniem i troską. 

Otworzył delikatnie oczy, starając się nie ruszać, czuł bowiem ból w każdym możli-
wym odcinku swojego ciała. Leżał na chłodnej podłodze w komnacie króla. A więc nie 
zemdlał na długo. Nad nim klęczał Dawid ze załzawionymi oczami, a kiedy zobaczył, 
że jego przyjaciel otworzył oczy uśmiechnął się najszerzej jak potrafił i przytulił go 
z całych sił. 

– Nie waż się nigdy więcej mnie tak straszyć – syknął na niego, cały czas się uśmie-
chając od ucha do ucha.

– Też się cieszę, że żyję, ale… ała – szepnął Oliwer, czując, że gdyby spróbował 
odezwać się głośniej jego struny głosowe odmówiłyby mu posłuszeństwa. Dawid 
natychmiast odsunął się od czarownika, patrząc na niego przepraszającym wzrokiem. 

– Pomóż mi wstać, proszę. Muszę sprawdzić co z twoim ojcem – dodał, po czym stoczył 
z przyjacielem krótką walkę na spojrzenia, którą oczywiście wygrał. Książę przerzucił 
prawą rękę Oliwera przez swoją szyję i złapał go w pasie po czym powoli pomógł mu 
stanąć na nogi. Razem podeszli do łoża, na którym leżał wciąż nieprzytomny król. 
Czarownik położył dłoń z pierścieniem na jego czole i uśmiechnął się lekko, nie wy-
czuwając śladów ciemnej energii jakie zostawia po sobie trucizna. 

– Udało się – oznajmił z westchnieniem ulgi. Spojrzał w oczy przyjaciela i dostrzegł 
w nich te wesołe ogniki, które tańczyły w nich od kiedy się spotkali, a które znikły 
w momencie śmierci jego brata. – Odpocznę jeden dzień, a jutro wyruszę w podróż.

– Oliwerze. Za to co zrobiłeś, wiesz, że nie musisz wyjeżdżać? Nawet nie wiem, jak 
mam ci dziękować. Ocaliłeś życie moje, mojego ojca, który przyczynił się do śmierci 
twojej matki i udaremniłeś zamiary Adama. To są ogromne zasługi dla królestwa.

– Dobrze wiesz, że to nie miejsce dla mnie. Muszę wyjechać, jednak, jeśli chcesz mi 
się odwdzięczyć obiecaj mi jedno. Kiedy zostaniesz królem zaprzestaniesz ścigania 
osób uprawiających magię i zaakceptujesz je. Obiecaj Dawidzie.

– Obiecuję.





cztery pOry rOKu
◆

Julia Sikorska

Świat podzielony na cztery obozy niczym nie różni się od świata umarłego. Żyjesz 
w zamknięciu, będąc przywiązanym niewidzialnymi sznurami do niepoprawnych 

tez, którym nie możesz się sprzeciwić; bo tak już po prostu jest. Bo urodziłeś się w złym 
miejscu o złej porze. Przecież nie może być tak źle, jest rok 4491, technologia poszła 
do przodu, świat skonstruowany jest na innych zasadach, nowoczesność wypływa 
z każdego możliwego zakamarka. Tylko dlaczego nikt nie zwraca uwagi na to, że 
ludzkość nie istnieje. Pozostały pionki służące za tło całego przemysłu, czerpiącego 
korzyści z tego, że w ogóle oddychasz. Społeczeństwo wymarło, zostały jednostki, po-
zostawione samo sobie, które nie mają tyle szczęścia, bo roboty stały się dużo bardziej 
opłacalne. Człowiek to problem. I człowiek sam do tego doprowadził. W poprzednim 
życiu byłam Aiko, teraz mówią na mnie Nunu, ale to imię w ogóle mi się nie podoba, 
przypomina mi każdy eksperyment, którym potraktowali mnie lekarze. Stałam się 
laleczką, na której można wypróbować swój wynalazek i nie ponieść za to konsekwencji. 
Dzięki temu wiem, co działo się kiedyś, co dzieje się teraz i prawdopodobnie dowiem 
się też, co będzie działo się za kilkaset lat. O ile ktokolwiek poza mną przetrwa. Ktoś 
mógłby uznać, że to cudowne przeżycie, wiedzieć więcej. Tylko że ja tak nie uważam. 
W życiu widziałam więcej smutku niż szczęścia, więcej zdrad niż miłości i więcej 
śmierci niż narodzin. Pędzimy ku zagładzie i coraz bardziej przyspieszamy, a nasz 
hamulec powoli zaczyna się psuć.

Tak naprawdę urodziłam się w 2003 roku. Wtedy jeszcze wszyscy mówili na mnie 
Wiktoria. Prawdę mówiąc, Wiktorią byłam chyba najdłużej, a przynajmniej z nią 
mam najmniej złych wspomnień. Rodzice zawsze dbali o to, bym miała wszystko, co 
najlepsze. Właśnie dlatego żyliśmy w małym domku, nieopodal dębowego lasu, gdzie 
mogłam robić to, co mi się żywnie podobało. Dębowy las miał jednak to do siebie, że 
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skrywał tajemnice. Mroczną, nieustraszoną, tragiczną dla świata tajemnicę. Tragiczną 
dla mnie. Do naszego domku przyjeżdżałam praktycznie co rok, odkąd rodzice znik-
nęli. Jednego dnia jedliśmy razem obiad, drugiego zapadli się pod ziemię. Tajemnica. 
Patrząc więc na przebieg ten historii, musiałam kiedyś pojechać tam ostatni raz. Był 
on jednak wyjątkowy. Na miejscu zastałam dwoje ludzi. Kręcili się wokół budynku, 
dokładnie ilustrując każdą jego część. W mojej głowie zrodziła się nadzieja mówiąca, 
że wreszcie ktoś chce odkupić ode mnie ten bagaż wspomnień, ale szybko zrozumiałam, 
że pojawili się tutaj w innej sprawie. Spotkanie z nimi było drogą do świata, w którym 
aktualnie żyłam. Brzmi to odrobinę zabawnie, patrząc na fakt, że minęło ponad 2000 
lat, a oni sami od wieków, dosłownie, śpią wiecznym snem na cmentarzu. A ja żyję. 
Podarowali mi życie, którego nie chciałam, ale którego łaknęłam. Szkoda jednak, że 
nie jest to już moje życie.

Wyszłam z laboratorium spokojnym krokiem, ale nie dlatego, że chciałam tam zostać 
jak najdłużej, a dlatego, że po lekach miałam problemy z poruszaniem się. Doktor Manson 
mówił często, że to wynik długotrwałych prób zatrzymania akcji serca, które – z czego 
był dumny – zawsze kończyły się fiaskiem. Ja byłam jednak dumna trochę mniej, bo 
pracowali na mnie, na żywym człowieku, który pamiętał czasy, gdy dzieci chodziły do 
szkoły, dorośli pracowali, a pieniądze cokolwiek oznaczały. Bo teraz nie ma ani ludzi, ani 
pieniędzy. Jest zagłada. Ogromny budynek przywodził mi na myśl wycieczkę do Paryża, 
gdy miałam trzynaście lat. Znalazłam tam kiedyś coś podobnego, chociaż mogłabym dać 
się zabić, że nie pamiętam dokładnej nazwy. Prychnęłam pod nosem, przypominając 
sobie ostatnią rozmowę z Etną. To ona wymyśliła przeinaczanie powiedzeń wybrzmie-
wały tak, jak chcą tego czasy. Poznałam tę dziewczynę około tysiąca lat temu. Była 
ostatnią z siedemnastu żywych ludzi, których chciałam poznać. Etna w odróżnieniu od 
większości zawsze podkreślała, że nie straciła nic, za czym mogłaby tęsknić, ale osobiście 
podejrzewałam, że eksperymenty, które na niej przeprowadzają, doprowadziły ją do 
stanu obojętności wobec przeszłości. I naprawdę żałowałam, że mnie to nie spotkało. 
Była naprawdę wspaniałą osobą nawet pomimo różnic naszych poglądów. Spotykały-
śmy się rzadko. Nie dlatego, że nie mogłyśmy. Kontrola nad naszymi życiami nie była 
aż tak ogromna, by zabronić nam się widywać. Po prostu zakątki świata, w których się 
znajdowałyśmy, były od siebie oddalone. Nie chodzi mi nawet o sferę geograficzną. My 
po prostu rozmijałyśmy się tysiącleciami naszych żyć. Ona żyła w Wiośnie, ja w Zimie. 
Ona marzyła, by uciec do Jesieni, a ja chciałam zorganizować ucieczkę do Lata. Ona 
tego nie zrobiła. A ja tak. I zamierzałam poznać każdą, najbardziej oddaloną część tego 
świata i dowiedzieć się, gdzie tak naprawdę popełniliśmy błąd.

Pierwszą moją podróżą była wyprawa do Lata. Ta część świata zawsze najbardziej 
mnie interesowała przez opowieści najstarszej kobiety, która przeżyła i od której 
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słyszałam niezliczone historie na temat piękna tego miejsca. Tak właściwie nigdy nie 
rozumiałam, jak cokolwiek może być piękne, skoro jesteśmy podzieleni grubym murem 
i wzajemnie się niszczymy, ale chciałam wierzyć, że Lato jest jak spełnienie marzeń, 
jak miejsce, gdzie mogłabym naprawdę chcieć dalej żyć. Pierwsze rozczarowanie przy-
szło, gdy musiałam przejść przez granicę stref klimatycznych. Od samego początku 
wiedziałam, że nie będzie to łatwe, bowiem strażnicy, a raczej urządzenia strażnicze 
dokładnie pilnowały, by każdy pozostał w przydzielonym dla niego miejscu. Podział 
na Cztery Pory Roku powstał w 3287 roku. Gdy w 3145 roku lekarze usypiali mnie na 
prawie dwieście lat, nie wierzyłam, że obudzę się w zupełnie innym świecie. A jednak 
tak się stało. Granice zostały zatwierdzone, uciekinierom groziła kara śmierci, a osoby 
z tych miejsc nie mogły się ze sobą kontaktować. Wtedy ludzkość jeszcze jakkolwiek 
wyglądała. Co prawda powolnym krokiem zbliżaliśmy się ku katastrofie, ale ludzie żyli. 
Teraz dla społeczeństwa, które powstało, podziały nie stanowiły przeszkody. W końcu 
żadna warstwa emocjonalna nie istniała, światem rządziła technologia, a przeżyli je-
dynie ci, którzy zechcieli poddać się eksperymentom w ramach nauki. Albo ci, którzy 
dobrze potrafili się ukrywać. Kiedy stałam się Nunu, okazało się, że żyję w Zimie. 
Nie żebym narzekała, ale nie lubiłam tej pory roku nawet, gdy moi rodzice żyli, więc 
spotkało mnie ogromne rozczarowanie, gdy wyszłam na świeże powietrze i ujrzałam 
masę śniegu. Trudno jest także nie wspomnieć o tym, że jakakolwiek roślinność tu 
nie istniała. Byliśmy zamknięci w czterech ścianach pełnych mrozu, smutku i grozy, 
a to wszystko przez jedną, nieprzemyślaną lata temu decyzję. Z tego, co opowiadała 
mi Etna, styl życia w jej porze roku znacznie się różnił. Początkowo nie mogłam w to 
wierzyć, w końcu to nadal ten sam świat, ale gdy moja noga stanęła niebezpiecznie 
blisko Lata, zrozumiałam, że to nie jest ten sam świat.

Zakaz wstępu – wypowiedziała ostrożnie osoba, której głos był niski i zdecydo-
wanie zbyt przeraźliwy, bym mogła wydusić z siebie jakikolwiek dźwięk. Urządzenie 
przypominało domofon. Zwykły, domofon. Wiedziałam jednak, że ma wbudowane 
czujniki, które w przypadku jednego złego ruchu całkowicie mną zawładną. Ich strzał 
mógł sparaliżować nawet najsilniejszą osobę. A przynajmniej tak słyszałam. Z drugiej 
strony pozostawała jeszcze w mojej głowie kwestia tego, czy naprawdę powinnam bać 
się maszyn, skoro przez lata musiałam rozprawiać się z żywymi ludźmi. Gdy byłam 
młodsza, żywa istota sprawiała wrażenie groźniejszego gatunku. Pochyliłam się nie-
pewnie i nacisnęłam drobny guzik, który miał za zadanie spowodować, by moja twarz 
została zarejestrowana w bazie danych i rozpoznana. Każda rozpoznana twarz miała 
prawo przechodzić przez granicę i liczyłam, że może i ja znajdę się w tym elitarnym 
spisie. Nie znalazłam się. Mogłam więc ryzykować i próbować przejść granicę, mając 
pewność, że za chwilę zostanę rażona i prawdopodobnie zginę albo wrócić do siebie 
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i nadal marzyć. Mur nie był wielki, wystarczyłoby się jedynie delikatnie po nim wspiąć. 
Nic wielkiego. Gdy na urządzeniu ponownie pokazał się komunikat mówiący o tym, że 
nie mam prawa wstępu, odpuściłam i zbliżyłam się do muru. Postawiłam stopę na jed-
nym z ledwo trzymających się kawałków zabudowania i podciągnęłam się najmocniej 
jak tylko potrafiłam. Powtórzyłam tę czynność jeszcze kilkanaście razy i przed sobą 
zobaczyłam coś, czego nie spodziewałam się zobaczyć. W jednym momencie śnieg, 
mróz, ciemność, zastąpiona została przez słońce. Słońce tak palące, że nie mogłam 
wytrzymać ciężaru jego spojrzenia. Zeskoczyłam z murku i zdjęłam z siebie ciepłe 
okrycie, nie chcąc specjalnie rzucać się w oczy. Zależało mi na delektowaniu się tym 
miejscem. W odróżnieniu do tego, co już doskonale znałam, tutaj nie wszystko było 
tak patetycznie doskonałe. Najpiękniejszym, co mogłam jednak zauważyć, były rośliny. 
Drzewa, krzaki, owoce, warzywa, to wszystko za czym tęskniłam od tysiącleci. Większe 
zdziwienie przyszło jednak, gdy na polu koło przydrożnej rzeczki, która wreszcie nie 
była jednym, ogromnym lodowiskiem, zauważyłam kogoś, kto do bólu przypominał 
człowieka. Lato słynęło z największej ilości osób żywych. Wiele mówiło się o tym, że 
jest tak, ponieważ strefa ta słynęła z największego bogactwa. Inne pory roku musiały 
czerpać z jakiegoś miejsca jedzenie, więc bogactwo w postaci największych udziałów 
w Czerwonej Kolonii, zwanej także jedynym możliwym wyzwolicielem Czterech 
Pór Roku, było dobrą wymianą. Kolejną różnicą było także to, że tutaj zabronione 
było jedzenie mięsa. Nie mogłam wyjść z podziwu, gdy dowiedziałam się, że każde 
zwierzę jest tutaj traktowane jak coś wyjątkowego, a nie jak pożywienie. Nie czuć 
było także przesadnego rygoru, czy niepohamowanej żądzy zniszczenia wszystkiego, 
co miało związek z ludzkością. Lato było faktycznie marzeniem. Krótkotrwałym, ale 
spełnionym marzeniem.

Dzień dobry – zaczęłam, podchodząc do osoby. Nie mogłam dostrzec jej oczu, 
ale ruchy ciała mówiły, że mnie słyszy. – Przepraszam, czy mogłabym… – dodałam, 
chcąc poprosić o rozmowę, ale kobieta obróciła się i odeszła. Co z tego, że ludzie żyją, 
skoro boją się żyć.

Następna była Jesień. Nie różniła się od Zimy niczym szczególnym poza tym, 
że zamiast śniegu widziałam deszcz, a zamiast strachu, biedę. Jesień była najmniej 
znaczącym członkiem zarówno Czerwonej Kolonii, jak i Czterech Pór Roku, więc 
wszyscy, którym przyszło tu istnieć, musieli liczyć się z brakiem jakichkolwiek fun-
duszy. Wszechobecna technologia, nawet tutaj nie znaczyła tyle, ile wedle rządzących, 
powinna. Jesienią szybko zachodziło słońce, którego i tak było tu już nader mało. Na 
każdej ulicy można było za to zobaczyć zwierzęta, które umierały powolnie i prawdo-
podobnie w niesamowitych męczarniach. To nie był świat dla mnie. Automatycznie 
przypomniałam sobie wszystkie chwile, w których Etna powtarzała, że chciałaby 
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zobaczyć to miejsce. Mówiła dużo o kolorowych liściach, czerwieni, złocie. A tutaj 
były tylko łzy umarłych nadziei. Gdy przechodziłam tymi oświetlonymi uliczkami, 
czułam jedynie złość. Nie wiedziałam, czy na siebie, czy na innych, ale czułam to do 
tego stopnia, że wyniszczało mnie przy każdym kroku, który stawiałam. Dlaczego 
do tego doprowadziliśmy?

Po kilku tygodniach ciągłej podróży dotarłam do Wiosny. Porównania do Lata nie 
były tak bezpodstawne, ponieważ i tu mogłam zauważyć przenikające przez obłoki 
chmur słońce. Mimo upływającego czasu patrzyło ono na mnie z taką samą miłością 
jak za pierwszym razem. Uśmiechnęłam się więc lekko i poszłam w kolejne nieznane 
mi dotąd miejsce. Wiosnę poznałam ze strony dość rygorystycznej. Po zmroku nie 
można było się pojawiać na ulicach, bowiem tak jak za wszystkie inne przewinienia 
groziła kara śmierci. Nadal bawiło mnie to, że na świecie pozostało raptem kilkana-
ście żywych osób plus prawdopodobnie kilkadziesiąt do kilkuset, którzy ukrywali się 
w różnych miejscach, a niektórzy nadal uważali, że kara śmierci jest najstraszniejszym, 
co mogło spotkać ludzkość. Wiosna miała jednak wszystko, czego potrzebowałam 
do szczęścia. Miała deszcz, słońce machające do mnie swoimi promieniami, miała 
zwierzęta, rośliny i ludzi. I w tym samym momencie brakowało jej najważniejszego. 
Nie posiadała ani grama uczuć. Każde urządzenie zaprogramowane było na krzywdę, 
każda żywa istota, którą spotkałam, oddalała się, gdy tylko mnie widziała. I tylko 
zwierzęta pozostawały w kontakcie z tymi, którzy mogli im pomóc, dać coś do jedzenia, 
choć przez chwilę się nimi zaopiekować.

Wraz z upływem kolejnych lat zaczęłam się zastanawiać, czy ten podział był napraw-
dę tak potrzebny, czy nie mogliśmy żyć jako wspólnota, chcąca naprawić wszystko, 
co zepsuli poprzednicy. I gdy mój czas zakończył się w 5000 roku, zrozumiałam, że 
nie. My też psuliśmy, robiliśmy to od pokoleń, niezależnie od tego, czy świat był 
światem, czy Porami Roku, niezależnie od tego, czy Czerwona Kolonia walczyła 
o to, by znieść to okropne ograniczanie i niezależnie od tego, czy na żywych istotach 
robiło się eksperymenty. My jeszcze wcześniej niszczyliśmy świat. Traktowaliśmy 
go jak naszą własność, nie pojmując, że powinniśmy najpierw coś stworzyć, a potem 
cieszyć się z tego, co zrobiliśmy. Łaknęliśmy więcej, aż w końcu nasze więcej nas 
samo zniszczyło. I nawet moja wieczna egzystencja musiała się kiedyś zakończyć, bo 
nie każdy eksperyment mógł być skuteczny. Jako ludzkość nie podołaliśmy swojemu 
własnemu zadaniu, nie mogliśmy więc zbawiać wszechświata.





zagadKa adama H.
◆

Sara Sokół

Promienie słońca dostające się zza okna obudziły Annę z jej wspaniałego snu. 
Wyobrażała sobie, że jest przy wodospadzie i odkrywała zagadkę tajemniczego 

zaginięcia złotej rybki, która chroniła pobliską wioskę od różnych katastrof wodnych. 
Niestety musiała zostawić śledztwo na kiedy indziej.

Dziewczyna z trudnością wstała ze swojego łóżka i pokierowała się do łazienki. 
Kiedy już dotarła do drzwi od łazienki, i kiedy zdecydowała się żeby je otworzyć:

– Anna? Dobrze, że już się obudziłaś. Możesz przyjść na chwilę do kuchni?
– Jasne mamo, daj mi tylko chwilkę.
Anna skróciła swoją poranną toaletę, ograniczyła się tylko do przemycia twarzy 

wodą po czym udała się do kuchni gdzie już czekała na nią mama. W ręku kobieta 
trzymała porcję naleśników dla córki, które położyła na kuchennym stole. Anna po-
deszła do stołu po czym usiadła przed porcją naleśników z dżemem i zaczęła je jeść.

Kobieta nuciła pod nosem melodię piosenki, która leciała akurat w radiu i jedno-
cześnie nalewała do kubka sok jabłkowy i podała go swojej córce:

– Masz jakieś plany na dzisiaj Aniu? – Kobieta zaczęła rozmowę, dla której ją zawo-
łała. – Jeżeli nie to mam już dla ciebie zadanie.

Ania skończyła jeść naleśnik i spojrzała się pytająco na kobietę, która odwróciła się 
do niej plecami i podeszła do kuchenki. Wzięła z niej czajnik i podeszła z czajnikiem 
do umywalki, aby nalać do niego wody.

– Zadanie? – Dziewczynę zaciekawiło jakie zadanie może dla niej mieć pani domu. – 
Zamieniam się w słuch. Chociaż mam już plany na ten dzień. – Podniosła widelec 
i nabiła na niego naleśnik.

Kobieta wstawiła czajnik na gaz i odwróciła się z powrotem do swojej córki. 
Uśmiechnęła się do niej i przeprosiła ją na chwilę.
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Ania dokończyła swoje śniadanie. Wstała od stołu, wzięła talerz, kubek i podeszła 
do umywalki. Włożyła je do jednej komory, a do drugiej nalała odrobinę wody. Za-
częła je myć. W tym samym momencie do kuchni wróciła mama z miotłą. Podeszła 
do Anny, która stała odwrócona do niej plecami

–Posprzątasz strych. Poukładasz kartony, zamieciesz kurzę. – Kobieta oparła mio-
tłę o blat obok dziewczyny, która zareagowała dopiero wtedy kiedy miotła oparła się 
o jej ramię.

Ania nie przepada za sprzątaniem, co jej mama doskonale wiedziała. Kobieta jesz-
cze raz mówi co dziewczyna będzie musiała zrobić. Ania niechętnie zgadza się na ten 
pomysł. Zaczęła się zastanawiać czy zdąży wysprzątać strych przed spotkaniem ze 
swoimi znajomymi. Jej mama szykowała się w tym czasie do wyjścia do pracy. Ania 
podeszła do przedpokoju gdzie jej mama ubierała buty i zapytała, czy cały strych 
ma sprzątnąć dzisiaj i czy mogłaby zająć się tym przez dwa dni. – Ania, nie zaczynaj 
znowu. – Pani domu wzięła swój płaszcz z wieszaka i powiedziała córce, że jeżeli 
zacznie teraz, szybciej skończy i zdąży ze swoimi dzisiejszymi planami. Dziewczyna 
zrezygnowała z dalszej próby przekonania kobiety do swojego planu. Ucałowała ją 
w policzek i życzyła jej miłego dnia w pracy i bezpiecznego powrotu do domu.

* * *

– No dobra Ania, dasz sobie radę – Dziewczyna dodawała sobie otuchy do pracy, która 
nie była jej ulubionym zajęciem. Dziewczynie lepiej wychodzi odkurzanie, czy też mycie 
okien. Porządki na strychu wydają się dla niej zbędną stratą czasu. – Po co ja mam niby 
robić tutaj porządki? Przecież i tak nikt tutaj nie zacznie chodzić kiedy tu posprzątam.

Po krótkim marudzeniu dziewczyna postanowiła w końcu zabrać się za porządki. 
Wzięła ze sobą miotłę, którą zostawiła dla niej mama i udała się do klapy od strychu. 
Klapa znajdowała się na piętrze, naprzeciwko toalety dla gości. Kiedy dziewczyna była 
już pod klapą próbowała sięgnąć za sznurek, który wysuwa drabinę. Niestety, Ania 
była za niska, aby ją sięgnąć, mówiła w duchu, że dzięki temu mama może przełoży 
lub w jej najlepszym wypadku, odpuści robienie porządków na górze.

– O Ania! Widzę, że masz problem. Pozwól, że ci pomogę.
– Dzięki Damian. Co bym bez ciebie zrobiła. – Dziewczyna podziękowała swoje-

mu starszemu bratu, który przyjechał na wakację do domu, aby odpocząć od dużego 
miasta, gdzie studiował dziennikarstwo, i z udawaną radością weszła drabiną na 
strych. Skrycie liczyła, że z planów porządków będą nici. Jednak musiała zacisnąć 
zęby i wykonać swoje zadanie. 

Ania zastanawiała się od czego ma zacząć. Po krótkich namyśle postanowiła, że 
na początek powinna zamieść kurze i pajęczynę, która się nazbierała od ostatnich 
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porządków w tym miejscu. – Wybaczcie drogie pająki, ale dostałam rozkaz od mojej 
Pani, aby się was pozbyć i waszych drogich domów. – Dziewczyna zaczęła się delikatnie 
śmiać. Lubiła sobie umilać czas sprzątania czy też innych obowiązków wyobrażaniem, 
że robi coś zupełnie innego. Czy to, że wykonuję zadania od swojej mamy, którą wtedy 
lubi nazywać Panią, albo że bez jej pracy cały dom pogrąży się w mroku. Mimo, że 
Dziewczyna miała już 15 lat i wydawać się mogło, że takie wyobrażenia mają mniejsze 
dzieci i że Ania powinna z nich wyrosnąć, to ona pozostaje w swoim świecie wyobraźni 
co dla osób, które ją dopiero poznają może wydawać się dziwne, ale dla niej samej, jej 
najbliższych czy też znajomych jest to normalne i czasami jej zazdroszczą dziecięcego 
nastawienia do otaczającego ją świata.

Ania prawie skończyła zamiatać strych. W międzyczasie zaczynała się zastanawiać 
co powinna dalej robić. Jej wybór padł na przejrzenie pudeł i sprawdzenie czy rzeczy, 
które się w nich znajdują mogą się dalej przydać czy może lepiej będzie jak znajdzie się 
dla nich jakiegoś nowego właściciela, czy może wyrzucić je do kosza. Po skończonym 
zamiataniu, Ania chciała oprzeć miotłę o ścianę i zabrać się do dalszej części misji, 
niestety, kiedy dziewczyna ledwo się odwróciła miotła osunęła się ze ściany i upadła 
na podłogę, Ania głęboko złapała wdech powietrza i równie głośno je wypuściła. 
Postanowiła podnieść przedmiot jak najszybciej, aby uniknąć tego, że miotła może 
stać się dla niej zagrożeniem w postaci ruchomego pręta, na który jeżeli nadepnie, 
może ją przewrócić i zrobić sobie krzywdę. Wolała tego uniknąć. Kiedy schylała się 
po miotłę szturchnęła jedno z pudeł, które stało na regale.

– Wszystko w porządku Ania?! – Zapytał się zaniepokojony brat, który przechodził 
po holu prosto do swojego pokoju. – Coś ci się stało? Mam tam wejść?

– Nic mi nie jest. – Odpowiedziała szybko, żeby nie martwić swojego brata. – Przez 
przypadek szturchnęłam pudło z komody. – Spojrzała się na karton i zastanawiała się 
jak dużą część jego zawartości uszkodziła. – Nie musisz wchodzić. Dam sobie radę

Damian dla pewności zapytał się czy nie zrobiła sobie krzywdy, Ania zaprzeczyła 
i spokojnym tonem powiedziała, że chłopak może wracać do swoich rzeczy. Tak jak 
powiedziała, tak też zrobił. Ania dalej patrzyła na pudło, zastanawiała się co może się 
w nim znajdować i jakie będzie mieć kłopoty jeżeli to było coś drogocennego i przez 
jej nieuwagę się zepsuło. Dodawała sobie otuchy, żeby nie martwić się zawczasu. 
Wyciągnęła ręce w stronę kartonu i delikatnie je podniosła, nie było bardzo ciężkie 
co Anię ucieszyło, być może nie stało się nic poważnego. Pokierowała się z pudłem na 
stertę innych kartonów, aby je położyć na nich i je otworzyć. Kiedy otworzyła karton 
zobaczyła Dwa stare albumy ze zdjęciami, pluszowego misia, oraz kopertę, a do niej 
przyczepiony klucz. Anię zaintrygował ten klucz. Nie wyglądał jak zwykłe klucze 
od domu czy od szuflady. Na swoim końcu miał czerwony kryształ i sam był koloru 
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złotego. – Od czego może być ten klucz? – Anię zainteresował ten klucz do tego stop-
nia, że zapomniała o liście, który odczepił się od klucza i upadł na podłogę nieopodal. 
Podniosła go i chciała go otworzyć. Jednak przerwał jej brat, który przyszedł do niej 
i postanowił zaoferować swojej siostrze pomoc. Ania zgodziła się na jego propozycję. 
Schowała klucz i list do kieszeni i wraz z bratem zabrała się do sprzątania.

* * *

Minął tydzień od porządków na strychu. Ania wraz z Damianem poradzili sobie 
z przeciwnikiem w postaci strychu w niecałe pół dnia, dzięki czemu Dziewczyna 
mogła spotkać się ze swoimi znajomymi.

Ania była w swoim pokoju i odpoczywała przy akompaniamencie muzyki. Swoją 
uwagę skupiła na rysowaniu co było jej małym hobby. Rysowała przez kilkanaście 
minut, do czasu kiedy ołówek się stępił i musiała go naostrzyć. Sięgnęła do pudełka 
na biurku w którym znajdowała się temperówka. Znajdowała się to dobre określenie, 
ponieważ temperówki tam nie było co zdziwiło Anię;

– Dziwne, zwykle odkładam ją w tym pudełku. Gdzie jesteś zgubo? 
Ania postanowiła pobawić się w detektywa odkrywającego zagadkę zaginięcia 

temperówki, która należała do królowej brytyjskiej. Swoje poszukiwania zaczęła od 
półki na książki. Nic. Skierowała swój trop w stronę szafki nocnej. Podeszła do niej – 
Bingo, trafiony zatopiony. – Ania znalazła swoją zgubę obok lampki nocnej. Wzięła 
ją i powiedziała do siebie, że to było udane śledztwo.

Miała już iść w stronę biurka i wrócić do dalszego rysowania. Uwagę jej jednak 
przykuła kartka wystająca z szuflady. Postanowiła ją sprawdzić. Odsunęła szufladę i jej 
oczom ukazał się list oraz klucz, które znalazła w zeszłym tygodniu na strychu. Wzięła 
je ze sobą i podeszła do biurka. Odsunęła krzesło i usiadła naprzeciwko biurka. Obej-
rzała list wraz z kluczem z każdych stron, zastanawiając się co znajduje się w kopercie 
i jaką tajemnicę kryje w sobie klucz. Mogła otworzyć ten list i może on objaśnił by do 
czego służy klucz. Ania wolała jednak na początku zgadywać co w nim jest zanim go 
otworzy. Po kilku minutach rozmyślań zdecydowała się na otworzenie starej koperty.

– List. Można było się tego spodziewać, ale mniejsza. Jaką tajemnicę w sobie kryjesz 
mój drogi.

Witaj osobo, która czyta ten list.

Zapewne ciekawość wzięłą górę i postanowiłeś otworzyć list i zobaczyć co się w nim 
kryje. Musisz być bardzo ciekawską osobą skoro udało ci się znaleźć list, który starałem 
się ukryć jak najlepiej tylko potrafię. Najwidoczniej nie udało mi się go tak dobrze ukryć 
jak mi się wydawało skoro go właśnie czytasz. W takim wypadku, muszę ci pogratulować 
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i jednocześnie okazać podziw. Zapewne zastanawiasz się o co mi chodzi, już tłumaczę. 
Z listem powinien być doczepiony klucz z klejnocikiem. Jeżeli takowego nie było przy 
liście, cóż, Masz w takim razie więcej pracy, i z góry życzę ci miłego poszukiwania 
zguby. Wracając, jeżeli klucz jednak masz, pewnie zaciekawił cię do czego służy. Już 
ci tłumaczę. Otóż ten klucz otwiera szkatułkę z pewną rzeczą. Nie powiem jednak 
co to jest, abyś miał zagwostkę. Ale wracając, nie powiem tobie mój drogi odkrywco 
gdzie jest ta szkatułka. Jednak mogę ci podpowiedzieć gdzie się znajduje i jak możesz ją 
znaleźć. Dam ci zagadkę, z którą będziesz musiał sobie poradzić jeżeli zdecydujesz się 
na poszukiwania, a mam nadzieję, że tak. Oto treść zagadki; “Zapewne jestem o wiele 
starszy od ciebie i jestem kimś z twoich krewnych. W moich czasach byłem osobą bardzo 
zżytą z moimi bliskimi. Kochałem ją ponad życie, a oni kochali mnie. Lubiłem dawać 
zagadki moim bliskim, a oni z chęcią brali w nich udział. Z moimi dziećmi bawiłem 
się w poszukiwanie zaginionych skarbów. Skarby chowałem ją. Były to szkatułki. Do 
każdej szkatułki była zagadka, którą moje dzieci musiały rozwiązać aby dowiedzieć się 
gdzie dana szkatułka się znajduje. Wszystkie zagadki pisałem sam w moim gabinecie co 
było dla nich trudniejsze, bo nie mogły ich nigdzie znaleźć. Niestety jednej nie mogły 
znaleźć. Dwoiły się i troiły jak rozwiązać ostatnią zagadkę, którą dla nich zostawiłem. 
Po długich rozmyślaniach, postanowiły się poddać, liczyły, że po poddanej powiem 
gdzie znajdowała się ostatnia szkatułka. Odparłem wtedy, że z wielką przyjemnością 
bym im pokazał, jednak sam zapomniałem gdzie ona jest i jak rozwiązać moją własną 
zagadkę. Wiem co do niej włożyłem, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie jest. Kilka 
lat myślałem nad tym. Nic. Postanowiłem dać sobie spokój i przestałem jej szukać. 
Jednak, do teraz pamiętam treść ostatniej zagadki; „Myśl nieszablonowo, a znajdziesz 
ZAKOPANĄ szkatułę”.

Mam nadzieję drogi poszukiwaczu, że tobie uda się odnaleźć skarb i nie zawiedziesz 
się jego zawartością.

Powodzenia. Adam H.

* * *

Ania od razu postanowiła zabrać się za poszukiwania zguby, nie mogła sobie pozwolić, 
aby skarb mógł zostać zaprzepaszczony. Postanowiła w pierwszej kolejności sprawdzić 
kim był Adam H. który zostawił list. Akurat w salonie była mama wraz z babcią, piły 
herbatę i rozmawiały o domu. Ania postanowiła im przerwać na chwilę.

– Przepraszam mamo i babciu, że wam przeszkadzam, ale wiecie może kim był Adam H. 
– Dziewczyna podała im do rąk list. Kobiety razem go przeczytały. Mama dziewczyny nie 
wiedziała o co chodziło w liście, ale babcia uśmiechnęła się do wnuczki i zaczęła mówić.

– Adam H. To był mój ojciec. Tak jak napisał w liście, bawiliśmy się w poszukiwanie 
zaginionych skarbów i tak jak napisał, nie mogliśmy znaleźć ostatniej szkatułki. – Ania 



312

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

usiadła obok babci i z zaciekawieniem słuchała dalszej historii. Mama Ani dalej przy-
glądała się kawałkowi papieru i zastanawiała się nad zagadką. – Jednak pod koniec 
listu jest jedna nieścisłość. 

– Nieścisłość? – Ania wraz z mamą spojrzały na kobietę z jeszcze większym zacie-
kawieniem niż do tej pory. – Co masz na myśli?

Kobieta odpowiedziała, że jej tata doskonale wiedział gdzie jest szkatuła, ale nie 
mógł im powiedzieć jeśli sami jej nie znajdą. Babcia domyślała się, że w liście napisał 
jednak inaczej, żeby ktoś kto go przeczyta myślą, że zagadka jest trudniejsza niż się 
wydawało. Kobieta oddała list Anii i życzyła jej miłego poszukiwania. Mama Ani 
zapytała się kobiety czemu myśli, że Ania chce szukać jakiegoś pudełka. Ania nic nie 
powiedziała i szybko wybiegła na podwórze domu.

– Oto właśnie dlaczego. – Kobieta pokazała ręką w stronę wybiegającej dziewczyny 
i zaczęła się delikatnie śmiać. – Cała Ania, nie przegapi takiej okazji jaką jest znale-
zienie kilkudziesięcioletniej szkatułki. Nie jestem pewna czy ją znajdzie, ale jeżeli 
nie ona, to nikt.

Kobiety razem zaczęły się śmiać. Wierzyły, że Ani uda się znaleźć skarb swojego 
pradziadka. Ania w tym czasie była na podwórku i zastanawiała się od czego zacząć. 
Cały czas przypominała sobie słowa zagadki: „Myśl nieszablonowo, a znajdziesz 
ZAKOPANĄ szkatułę” Dziewczyna pomyślała, że być może szkatułka jest zakopana 
w ziemi. Słowa zagadki w końcu na to wskazują. Zastanawiała się tylko gdzie musi 
kopać, aby ją znaleźć. Myślała o tym ponad trzydzieści minut, szukając przy tym 
wskazówek. Nic nie znalazła. – Nie będę przecież kopać całego ogródka. Strata czasu 
i mamie nie spodobałoby się to. – Zaczynała tracić nadzieję, że znajdzie skarb. Wzięła 
głęboki wdech i zastanawiała się nad zagadką. Co może znaczyć „myśl nieszablonowo”? 
Wypuściłą głośno powietrzę po czym uznała, że musi się trochę nawodnić. Poszła 
zaspokoić swoją potrzebę do kuchni

Kiedy dotarła do kuchni, podeszła do szafki z kubkami, wzięła jeden i wraz z nim 
podeszła do dzbanka z sokiem jabłkowym, Kiedy nalewała sobie napoju do kubka, 
podeszła do niej mama z zapytaniem jak jej idzie rozpracowywanie zagadki. Ania 
mizernie odpowiedziała, że dość kiepsko. Odpowiedziała również, że nie szkatułki 
z pewnością nie ma w ogrodzie. Wzięła łyk soku. Jej mama zapytała się czemu tak 
uważa. – Jak to sprawdziłeś Aniu? Myślałam, że zagadka sama mówi o zakopanej 
szkatułce. – Ania spojrzała na Kobietę i lekko się uśmiechnęła. Powiedziała jej, że nie 
może być pod ziemią z tego względu, że kiedy list został napisany, właściciel domu 
mógł się zmienić i jak nowy mieszkaniec domu znalazłby ten list nie wiedziałby gdzie 
dokładnie szukać, tak samo jak ona.

– Musi być w domu nie na dworze. Tylko gdzie? 
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– Dobre pytanie. – Mama dziewczyny spojrzała się na zmizerniałą i rozczarowaną 
minę córki. Wiedziała, że taki obrót sprawy nie spodoba się jej dziecku. Postanowiła 
dodać jej otuchy. – Słuchaj Ania, zostaw na chwilę poszukiwania. Twojej babci za-
brało się na oglądanie starych albumów ze zdjęciami. Możliwe, że dowiesz się czegoś 
potrzebnego w rozwikłaniu tej sprawy. 

– Czemu nie. – Dokończyła pić sok i podeszła stronę umywalki. – Chociaż posłu-
cham ciekawych anegnot babci.

Kobieta wraz z córką poszły w stronę salonu, gdzie już była babcia Ani i Damian. 
Dosiadły się do nich i słuchały historii babci o swoim dzieciństwie. Uwadze Ani nie 
umknęło jedno zdjęcie. Pokazała palcem w stronę zdjęcia i zapytała się dlaczego 
mężczyzna z tego zdjęcia jest przyklejony odwrotnie niż cała reszta. Damian i mama 
również byli zaciekawieni. Myśleli, że jest tak przyklejone przez przypadek. Jednak 
kiedy wszyscy spojrzeli na kobietę, która uśmiecha się bardzo ciepło do zdjęcia, wie-
dzieli, że kryje się za tym coś więcej.

– Wasz pradziadek kiedy zakładaliśmy ten album wraz z waszą prababcią, powiedział 
że jego zdjęcie chce, żeby było przyklejone właśnie tak. – Pokazała palcem na zdjęcie. – 
Kiedy ja i moje rodzeństwo to usłyszeliśmy zaczęliśmy się zastanawiać tak jak wy teraz 
jaki jest tego cel. On się uśmiechnął i powiedział nam że lubi myśleć z głową do góry 
nogami i chce zostać tak zapamiętany. – Kobiecie po policzku poleciała jedna łza na 
to wspomnienie, którą wytarła najdelikatniej jak tylko było to możliwe.

Powiedziała im również, że dziadek miał nieszablonowe myślenie, które ich czasami 
przerastało, ale i tak kochali go tak mocno jak tylko potrafili. Ania się delikatnie cofnęła 
na kanapie i wyjęła list, który napisał mężczyzna i zaczęła go czytać. Nie umknęło to 
uwadze innych. Zapytali się dziewczyny czy coś jest nie tak.

– Powiedziałaś babciu, że dziadek miał nieszablonowe myślenie, tak? – Kobieta 
potwierdziła, nic nie mówiła dalej, była zaintrygowana ja mama dziewczyny i Damian. 

– Czyli o zdjęciu też mógł pomyśleć nieszablonowo?
Wszyscy spojrzeli na dziewczynę, która miała z powrotem swój blask w oczach i wiel-

ki uśmiech na twarzy. Jej brat zapytał się o co chodzi. Ania zanim im odpowiedziała, 
pobiegła do drzwi od nieużywanego pokoju. Wszyscy poszli za nią zastanawiając się 
jaki jest cel pójścia właśnie tam. Ania kiedy otworzyła drzwi wybuchnęła wielkim 
radosnym śmiechem. Babcia zapytała się wnuczki dlaczego cieszy się na widok tego 
pokoju. Ania stanęła przed biurkiem które się tam znajdowało i zapytała babci, czy 
było kiedyś ruszane. – Nie, nie było. Twój pradziadek nie lubił przemeblowań w jego 
gabinecie. Ale powiedz kochanie, czego tutaj szukasz? Wskazówek? – Ania spojrzała 
na babcię i zapytała się gdzie zdjęcie pradziadka było zrobione. – O tam, dlaczego py-
tasz? – Kobieta wskazała na Biblioteczkę. Ania od razu tam podeszła. Wszyscy zaczęli 
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się zastanawiać jeszcze bardziej o co może dziewczynie chodzić. Ania stanęła mniej 
więcej gdzie dziadek kiedy robiono to zdjęcie i nagle pobiegła po fotel, który znajdo-
wał się nieopodal. Przysunęła go w miejsce gdzie stała wcześniej i swoje plecy oparła 
o siedzenie fotela a nogi o jego oparcie. Osoby zebrane nie miały pojęcia co się dzieje, 
Babcia kobiety kiedy zobaczyła rękę wnuczki pokazującą jakieś miejsce, domyśliła 
się o co dokładnie chodzi. – Zdaje mi się, że Ania rozwikłała zagadkę mojego taty. 

Damian i mama spojrzeli w stronę Ani, która podbiegła do miejsca gdzie znajduje 
się zagubiona szkatułka i wszyscy podeszli do Dziewczyny. Poprosiła swojego brata 
aby ją dosięgnął, nie był to dla niego problem. Podał ją swojej siostrze po czym ania 
wyjęła klucz.

Podeszli z rzeczami do biurka w gabinecie i czekali z niecierpliwością kiedy Ania 
w końcu przekręci klucz. Pasował. W środku znajdowałą się notka, a pod notką był 
antyczny zegarek na łańcuszku. Babcia go wzięła i otworzyła. W jego środku było 
zdjęcie uśmiechniętego dziadka. Kobiecie zaczęły lecieć pojedyncze łzy kiedy na to 
spojrzała. Ania wzięła do ręki notatkę, Którą postanowiła przeczytać na głos;

Gratuluję, udało ci się znaleźć ostatni skarb. Musisz mieć naprawdę wielką wyobraźnię 
odkrywco, skoro nawet moje dzieci nie wiedziały jak rozwiązać moją zagadkę. W środ-
ku zostawiłem mój ulubiony zegarek, który zawsze pokazywał mi ile czasu spędzałem 
z moją rodziną. Każda chwila z nimi była czymś dla mnie magicznym. Zegarek służył 
mi do kręcenia za łańcuszek i zabawianiu moich uciech, ale pełnił też funkcję, do której 
został stworzony. Liczyłem sekundy, minuty, godziny spędzone z moimi urwisami. Mam 
nadzieję, że tobie posłuży równie dobrze jak mi i będziesz miał, mój drogi poszukiwa-
czu miłe wspomnienie właśnie z moim zegarkiem, i mam nadzieję, że miło będziesz 
wspominał poszukiwanie jakże legendarnej nieodkrytej szkatułki.

Trzymaj się odkrywco, Adam H.



w OdmętacH wyObraźni
◆

Amelia Szurkowska

Obudził mnie lekki, ale zarazem rześki powiew wiejskiego powietrza. Słońce 
wychylało się spoza drzew, pokrywając niebo pięknym odcieniem fioletu. Ten 

cudowny widok nieco złagodził moje poirytowanie spowodowane wczesną pobudką 
w wolny od pracy dzień. Była sobota. Równo siódmy dzień od mojego przyjazdu. Po-
mimo że jestem tu już znaczny czas, w dalszym ciągu nie dociera do mnie, że jestem 
w moim rodzinnym domu, a nie w mieszkaniu w centrum miasta. Przyjechałam tu, 
żeby pierwszy raz od paru miesięcy odwiedzić babcię. 

Nie mogłam pogodzić się ze stratą mojej ulubionej osoby i najlepszego przyjacie-
la – mojego dziadka. Jeszcze nie zdołałam zebrać w sobie tyle odwagi, żeby iść na 
strych. Strych, który był kiedyś moim ulubionym miejscem w całym domu, szybko 
stał się pomieszczeniem, którego za wszelką cenę unikałam. Jednak dzisiaj obiecałam 
sobie, że pokonam strach i tam pójdę. Leżałam na łóżku i wpatrywałam się w sufit 
przez jeszcze co najmniej dziesięć minut w nadziei, że uda mi się zasnąć. Nic z tego. 
Wstałam, ubrałam się w to, co było pod ręką i zeszłam zjeść śniadanie. Babcia była 
rannym ptaszkiem, więc już nie spała i czekała na mnie w kuchni z gorącą kawą. Nie 
miałam siły na rozmowę, tylko się z nią przywitałam, wzięłam mój kubek i poszłam 
prosto na strych. Drżącą ręką otworzyłam stare dębowe drzwi i weszłam do środka. 
Ku mojemu zdziwieniu wszystko stało dokładnie w tym samym miejscu, w którym 
znajdowało się podczas mojej ostatniej wizyty. Podeszłam do okna, żeby wpuścić 
trochę świeżego powietrza, gdy moją uwagę przykuła duża koperta formatu A4 leżąca 
na biurku obok sterty papierów i książek. Początkowo odwróciłam od niej wzrok, bo 
raczej nie powinnam niczego tu dotykać, ale ciekawość wzięła górę. Wzięłam ją do 
ręki i zdziwiłam się jeszcze bardziej. Adresatem byłam ja. Pakunek miał dzisiejszą datę 
i moje imię napisane kursywą. Od razu rozpoznałam pismo dziadka. Byłam ciekawa, 
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co jest w środku, ale równocześnie lekko wystraszona. Po chwili stania w kompletnym 
bezruchu, w końcu zdołałam zmusić się do otworzenia wręcz idealnie złożonego 
papieru i zbadania jego zawartości. Spodziewałam się jak zwykle przedwczesnych 
życzeń urodzinowych, które składał mi dziadek (bo to właśnie on był nadawcą). Nic 
bardziej mylnego. To, co tam znalazłam, lekko mnie rozczarowało. Nie były to życzenia 
wiążące się z pieniężną formą prezentu. Był to tylko jakiś stary rękopis. Postanowiłam, 
że skoro jest do mnie, to chociaż go przeczytam. 

Z tego co zrozumiałam, opisywał on sposób, w jaki sposób pracuje ludzki umysł. Mówił 
o tym, że jest on połączony z otaczającym nas światem i również o tym, jak można przenieść 
się do innej rzeczywistości. W pierwszej chwili skrzywiłam się i pomyślałam, że to pomył-
ka, a stary pergamin zawiera tylko fantazje dawnych marzycieli. Już miałam wsadzić go 
z powrotem do środka koperty i całość wyrzucić do śmieci, ale dostrzegłam, że dołączony 
jest do niego list. Tak, był to list od dziadka. Przekonywał mnie w nim, że to wszystko, co 
zawiera plik starych kartek to prawda i w dodatku mówi to z własnego doświadczenia. 
Dlaczego? Ponieważ rzekomo uwięziony jest w jednej z takich właśnie rzeczywistości 
i muszę mu pomóc. Załączył instrukcję, jak mam się tam przenieść i mapę, która mnie do 
niego zaprowadzi. Usiadłam z wrażenia i postanowiłam przeczytać wszystko jeszcze raz. 

Po długim namyśle i wewnętrznej kłótni, którą odbyłam sama ze sobą, zdecydo-
wałam się tego spróbować. Zrobiłam dokładnie to, co zakładała instrukcja, czyli m.in. 

„trening wyobraźni”. Trzymając mapę w ręku, położyłam się w wyznaczonej pozycji 
na starej dębowej podłodze. Zamknęłam oczy i zaczęłam liczyć. Jeden, dwa, trzy… 

Obudziłam się gwałtownie, podnosząc się do pozycji siedzącej. Rozejrzałam się 
dookoła i ujrzałam przepiękny krajobraz. Dziadek miał rację. Znajdowałam się na 
środku pięknej kwiecistej polany. Każda roślina, która na niej rosła była w kompletnie 
innym kolorze. Jeszcze nigdy nie widziałam tak pięknych kwiatów. Pochyliłam się do 
jednego z nich, żeby sprawdzić, czy pachną równie dobrze jak wyglądają.

– Apsik! – kichnęłam.
– Na zdrowie – odpowiedział mi miły głos dochodzący zza moich pleców. Prze-

straszyłam się i błyskawicznie się odwróciłam. Ujrzałam piękną wysoką kobietę. 
Przyglądała mi się uważnie z uśmiechem na twarzy. 

– Kim jesteś? – odezwała się ciekawskim tonem głosu, nie przestając się uśmiechać. 
W ogóle się mnie nie bała, mimo że pojawiłam się nagle znikąd niecały metr przed nią.

– J-ja… – zawahałam się – Mam na imię Amaya… – w końcu odpowiedziałam.
– Witaj Amayo, miło mi cię poznać, mam na imię Niara – odpowiedziała radosnym 

głosem nieznajoma.
– Widzę, że jesteś zmęczona. Mieszkam w pobliskiej wiosce. Może chciałabyś się 

napić czegoś ciepłego? – zapytała z troską.
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– T-tak, bardzo chętnie – Rzeczywiście byłam zmęczona i było mi słabo. Pomimo że 
znałam tę kobietę dopiero pięć minut, biła od niej bardzo pozytywna aura i odnosiłam 
wrażenie, że mogę jej zaufać. Wstałam i ruszyłam w ślad za Niarą. Nigdzie w pobliżu 
nie widziałam żadnej wioski, więc zaczynałam martwic się, że nie dam rady dojść 
na miejsce o własnych siłach. Po pięciu minutach marszu w ciszy Niara przemówiła.

– Jesteśmy na miejscu – oznajmiła.
Byłam lekko zdezorientowana, ponieważ znajdowałyśmy się na środku pustego 

pola. Odwróciła się do mnie i zauważyła moje zmieszanie.
– Popatrz w górę – powiedziała. Podniosłam wzrok i zobaczyłam miasto w chmurach. 
– Wow… – westchnęłam z zachwytu. Wyglądało to spektakularnie. Wydawałoby się, 

że budynki powinny być z chmur, ale wcale tak nie było. Sprawiały wrażenie solidnych. 
Były duże i zrobione z jakiegoś mocnego materiału. Był jednak jeden mały problem. 
Nigdzie nie mogłam znaleźć schodów czy chociaż jakiejś drabiny. 

– Jak my się tam dostaniemy? – zapytałam.
– Polecimy – odpowiedziała Niara tak, jakby to było oczywiste.
– Ale… Ja nie umiem latać – cicho odpowiedziałam. Niara była lekko zdziwiona.
– Hmm… to dziwne… ale nic nie szkodzi. Po prostu mocno się trzymaj.
– Ale cze… – Nawet nie zdążyłam dokończyć słowa, a już znajdowałam się w po-

wietrzu w mocnym uścisku Niary. Chociaż czułam się jakby moja dusza miała zaraz 
opuścić moje ciało, powstrzymałam się przed krzykiem. Cały lot trwał dosłownie 
parę sekund. 

Kiedy znalazłyśmy się na poziomie miasta, Niara delikatnie postawiła mnie na 
chmurze. Myślałam, że ciężko będzie mi utrzymać równowagę, ale tak naprawdę cho-
dziło się po niej przyjemniej niż po ziemi. Dalej poszłyśmy prosto do jej chaty. Szłam 
za nią i wtedy zauważyłam jej piękne turkusowe lśniące skrzydła. To dzięki nim się 
tu dostałyśmy. Po krótkiej chwili dotarłyśmy na miejsce. Mieszkała w pięknym trzy-
piętrowym niebieskim domu. Weszłyśmy do środka. Zaskoczyło mnie jego wnętrze, 
ponieważ wcale nie było w nim trzech osobnych poziomów, ale jeden olbrzymi pokój. 
Usiadłam na puszystym fotelu stojącym przy ścianie i odsapnęłam. Niara zapropono-
wała mi ich tradycyjny napój – napar z kwiatów lipy. Powiedziała, że doda mi energii 
i odpowiednio mnie nawodni. Wypiłam chętnie cały kubek. Zapytała mnie wtedy, 
kim dokładnie jestem i skąd się wzięłam na środku polany. Opowiedziałam jej wtedy 
o wszystkim. O tym, że szukam dziadka i że jestem z innej rzeczywistości. Poprosiłam 
ją, żeby nikomu o tym nie mówiła. Wysłuchała mojej opowieści z zaciekawieniem i za-
proponowała mi pomoc. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ mapa i instrukcja dziadka 
były dosyć ubogie. Dowiedziałam się z nich, że nie ma tu u nich nocy, a oni sami nigdy 
nie śpią. Wyruszyłyśmy więc od razu w dalszą drogę. Powiedziałam jej, że szukam 
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białego drzewa w czarne kropki, które znajduje się w północnym lesie. Na szczęście 
znała do niego drogę. Kiedy doszłyśmy do krawędzi chmury, zapytała mnie, czemu nie 
używam moich skrzydeł. Byłam zaskoczona pytaniem, bo oczywistym dla mnie było, 
że takowych nie posiadam. Coś jednak podpowiedziało mi, żeby na wszelki wypadek 
sprawdzić. Próbowałam więc dotknąć pleców, ale moja ręka zatrzymała się na czymś 
miękkim i miłym w dotyku. Wystraszyłam się, bo równocześnie poczułam na swoim 
ciele dotyk. Tak, miałam skrzydła. Zaśmiałam się na głos. Niara była wyraźnie zdzi-
wiona moją reakcją, ale chwyciła mnie za rękę i bez słowa skoczyła w dół. Pociągnęła 
mnie za sobą, ale tym razem już się nie bałam. Rozpostarłam moje, jak się okazało 
czarne skrzydła i wzbiłam się w powietrze. Było to zdecydowanie najlepsze uczucie, 
jakiego dane mi było doświadczyć. Leciałyśmy ponad chmurami i podziwiałyśmy 
piękne złociste słońce. Po paru minutach znajdowałyśmy się nad lasem. Już z góry 
wypatrzyłyśmy pożądane drzewo i wylądowałyśmy tuż przy nim. W lesie unosił się 
przepiękny zapach wilgotnej dzikiej natury. Nadszedł czas naszego rozstania.

– Dziękuję za wszystko – powiedziałam, pochylając głowę na znak wdzięczności 
(taki był tam zwyczaj pożegnania).

– Nie ma za co. Cieszę się, że mogłam ci pomóc – odparła Niara, jak zwykle szeroko 
się uśmiechając. – Będę o tobie pamiętać i czekać na twój powrót – dodała już bardziej 
poważnym tonem głosu, w którym delikatnie słychać było smutek. 

Dała mi jedno ze swoich piór na pamiątkę. Uśmiechnęłam się do niej, obiecałam, 
że o niej nie zapomnę i podeszłam do drzewa. Dotknęłam go jedną ręką, a drugą 
pstryknęłam trzy razy tak, jak polecił mi to zrobić dziadek. Było mi bardzo przykro, 
że muszę opuszczać Niarę i jej piękną rzeczywistość. Zamknęłam oczy, a gdy je otwo-
rzyłam byłam już w innej rzeczywistości. 

Ta nie była tak piękna i idealna jak poprzednia. Była wręcz jej przeciwieństwem. 
Unosił się w niej zapach zgnilizny i padliny. Była noc. Od razu mi się tu nie spodoba-
ło. Zdecydowanie bardziej pasował mi optymistyczny kolorowy świat. Jedynym co 
ratowało okropny wygląd całokształtu, był wielki jasny księżyc. Kiedy dokładniej się 
rozejrzałam, zobaczyłam krzywą drogę oświetloną pochodniami. Skierowałam się 
w jej kierunku, gdy nagle poczułam, że bardzo ciężko jest mi się poruszać. Popatrzy-
łam na swoje stopy i zobaczyłam, że grzęznę w jakimś potwornie gęstym i głębokim, 
a w dodatku śmierdzącym błocie. 

Najgorsze było to, że w pewnym momencie przestałam mieć możliwość jakie-
gokolwiek ruchu. Co gorsza, od kamiennej drogi dzieliło mnie już tylko około pół 
metra. „No świetnie…” – pomyślałam, kiedy zauważyłam, że ktoś zbliża się w moim 
kierunku. Nie wiedziałam, czy mam się cieszyć, czy nie. Patrząc na to, jak ta rzeczy-
wistość wygląda, obawiałam się, że ma tak samo ponurych mieszkańców. Myliłam 
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się. Osobą, która w końcu do mnie dotarła, był młody chłopak. Sam zaproponował 
mi pomoc. Byłam w szoku, ale oczywiście ją przyjęłam. Młodzieniec chwycił mnie 
za rękę i bez najmniejszego wysiłku wyciągnął mnie na ścieżkę. 

– Dziękuję – powiedziałam, otrząsając się z błota. Nieznajomy jedynie skinął głową 
i w pośpiechu odszedł. Dotarło do mnie, że on też jest nieźle przestraszony. Sięgnęłam 
ręką za siebie, żeby sprawdzić, czy i w tej rzeczywistości mam skrzydła. Owszem, były 
na swoim miejscu i jak się okazało były dwa razy większe niż poprzednie. „Chociaż 
tyle dobrego” pomyślałam z ulgą. Postanowiłam jednak dogonić chłopaka. Starałam 
się go nie wystraszyć, ale i tak aż podskoczył, kiedy powoli do niego podleciałam. 
Powiedziałam mu, że nie mam zamiaru go skrzywdzić i potrzebuję jego pomocy. 
Opowiedziałam mu w skrócie, po co i skąd się tu wzięłam, oraz że szukam przezro-
czystych drzwi. Po chwili rozmowy widać było, że już się nie bał. 

– Wybacz, nie zapytałam nawet jak masz na imię – powiedziałam przerywając naglę 
rozmowę. Było mi głupio, że zapomniałam o tak podstawowej rzeczy.

– Mam na imię Armin i myślę, że mogę ci pomóc. Wiem, gdzie znajdują się drzwi, 
których szukasz – opowiedział, wskazując palcem na widoczne w oddali drzwi. 

Bardzo się ucieszyłam i bez uprzedzenia chwyciłam go za rękę. Wzbiliśmy się 
w powietrze i w mgnieniu oka byliśmy przed wspomnianymi drzwiami. 

– Dziękuję za twoją pomoc Arminie – powiedziałam, delikatnie się kłaniając. Armin 
stał jak wmurowany. W dalszym ciągu był w niezłym szoku po ekspresowym locie. 

– N-nie ma za co – wydusił z siebie delikatnie się uśmiechając. Wzięłam głęboki 
wdech i chwyciłam klamkę szklanych drzwi. Otworzyłam je powolnym niepewnym 
ruchem i weszłam do środka. Zobaczyłam długi biały korytarz, na którego końcu 
stała znajoma postać. Przyjrzałam jej się dokładniej i zrozumiałam, że to mój dzia-
dek. Ubrany był w niebieską szpitalną piżamę. Podłączony do kroplówki wiszącej na 
srebrnym stojaku, stał w bezruchu obrócony do mnie plecami. Czułam, jak do oczu 
napływają mi łzy. Próbowałam krzyknąć, ale, mimo że czułam, jakbym rozdzierała 
krtań, żaden dźwięk się z niej nie wydostał. Zaczęłam biec w jego stronę. Kiedy zda-
wało mi się, że zaraz chwycę go za rękę, podłoże, po którym biegłam, roztrzaskało się 
niczym lustro. Przez ułamek sekundy miałam wrażenie, że wpadam w nicość. Moje 
oczy automatycznie się zamknęły. 

Nagle moje ciało przeszył ogromny promieniujący ból. Z trudem udało mi się otwo-
rzyć ciężkie opuchnięte powieki. Leżałam w szpitalnym łóżku. W panice rozejrzałam 
się po pokoju. Chciałam wstać, ale od razu tego pożałowałam. Sprzęt medyczny, do 
którego byłam podłączona, wydał głośny dźwięk i do pomieszczenia momentalnie 
wbiegł cały zespół lekarski. Pielęgniarka podała mi środek uspokajający. Kiedy spe-
cyfik zaczął działać, lekarze wszystko mi wyjaśnili. Przez ten cały czas znajdowałam 
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się w śpiączce spowodowanej moim tragicznym upadkiem ze schodów prowadzących 
na strych. 

Nie mogłam uwierzyć, że to wszystko, co widziałam i przeżyłam, było jedynie 
wytworem mojej wyobraźni. Kiedy lekarze wyszli, a ja byłam na skraju załamania, 
otworzyłam moją przez ten cały czas zaciśniętą pięść. Trzymałam w niej piękne 
lśniące turkusowe pióro…



Sen
◆

Wiktor Szyliński 

Bujam sobie w obłokach… Nagle rozpętuje się huragan, od frontu morskiego fale 
zaczynają podmywać piaszczyste plaże coraz bardziej i bardziej. Woda zabiera 

wszystko: parasole, latarnie, samochody, nic nie może uchronić się przed nawałnicą. 
Dobrze, ze archipelag jest wyposażony w schronienia w sytuacjach kryzysowych. Na 
terenie wyspy zbudowane są ogromne gmachy antypowodziowe, które mają uchronić 
wszystkich tubylców. Przynajmniej tak mi się wydaje… 

…Dzwoni budzik… 
No nie, nie, nie nieeee! Tylko nie to. Zawsze po całym tygodniu szkoły zapominam 

wyłączyć budzik ustawiony na siódmą rano. Obym teraz zasnął, obym tylko obudził 
się na Hawajach!…W powietrzu słuchać jedynie chodząca z kąta w kąt muchę… 

Dotykam czegoś, jakby to rzec, nieprzyjemnie przyjemnego. To jest wszędzie, 
dość delikatne ale nadal niewygodne. W dotyku jak pióra. Otwieram oczy i widzę 
wspaniały świat. Z lotu ptaka wszystko wydaje się piękniejsze. 

…Skrzypiące panele podłogowe lekko wytrącają mnie ze snu… W ustach Sahara – 
chce mi się pić. Widzę jedyne rozwiązanie, jakim jest wyciągniecie ręki poza łóżko, 
w celu poszukania wody. Dotykam czegoś, co mogłoby być butelka, a nawet więcej 

– jest to pusty kartonik po soku. Lekki smutek ogarnia mnie, bo z nadzieją myślałem 
jedynie o łyku wody. Prawa strona czysta, wyciągam lewą rękę i momentalnie chwytam 
za korek. – Tak! To jest to, tutaj na mnie czekałaś. 

Już mam podnieść i zaczerpnąć łyk wody, ale nagle… 
– Zostaw mnie! – przemawia butelka ludzkim głosem. 
Nic zaskakującego we śnie. Gadająca butelka w roli głównej.

– Słucham? Czy to mam jakiekolwiek znaczenie, przecież i tak muszę cię wypić. Nie wolno mar-
nować wody – odpowiadam z wielkim niedowierzaniem w oczach. – Tylko spróbuj, to nie wstaniesz. 
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Powiało grozą. Zaczynam rozumieć, że teraz mogę robić, co chcę, podróżować 
po świecie, rozmawiać z gwiazdami Hollywood czy nawet cofać się w czasie. Co 
wybrać? Trzeba zdecydować, lecz opcje są na tyle abstrakcyjne, że żadna nie wydaje 
się najlepsza. …Wtem drzwi otwiera mama… 

– Wstawaj bo spóźniasz się do szkoły! – mówi lekko zdenerwowana. – Już się ubie-
ram – odpowiadam, mrużąc oślepione przez słońce oczy. 

Każdy dzień jest dość podobny, trzeba rozpocząć go w odpowiedni sposób, aby życie 
nabierało barw. Muzyka z rana na dobry początek to podstawa. Szybkie śniadanko. 
Co wybrać? Może tosty? Nieee, przejadły mi się… A może by tak kaszka manna? Za 
dużo roboty. Mama przynosi tosty do pokoju, a ja zamyślony leżę pod kołdrą. – Jedz, 
bo ostygnie – mówi lekko poirytowana mama. – Miałeś być gotowy już dziesięć minut 
temu – dodaje. Dziesięć minut to cała wieczność. Zwłaszcza rano.

Pakuję się sprawnie do samochodu i odjeżdżamy z piskiem opon. Moja mama to 
dość dobry rajdowiec. – Co robisz po lekcjach – pyta jak każdego ranka. 

– Idę spotkać się ze znajomymi, a później mam korepetycje z matmy – mówię po-
rannie i przytomnie podekscytowany. 

Wzrok mamy kieruje się na lewe lusterko, już redukuje bieg. Zaczyna manewr 
wyprzedzania. Nagle z naprzeciwka wyjeżdża wielki wóz ciężarowy. Mama blednie. – 
Aaa! Zginiemy – krzyczy ze łzami w oczach. 

…Budzę się zlany potem… 
– O, rany! Więc to był tylko sen, ty-ty-tylko sen, ja żyję! 
Poranek mija jak zawsze, lecz jest jedna rzecz, która nie pozwalała mi o sobie za-

pomnieć. Cały poprzedni dzień uczyłem się, żebym mógł zgłosić się do odpowiedzi 
na biologii, inaczej będę miał poważny problem, żeby zdać. Dojeżdżamy na parking 
szkolny i w bramie widzę znajome twarze. 

– Pa mamuś! 
– Cześć, syneczku, pamiętaj żeby zapisać się na szczepienie – odpowiada i wysyła 

buziaka na pożegnanie. Zamyślony podchodzę do chłopaków i wchodzimy na korytarz. 
Idziemy odłożyć kurtki do szatni, wtedy podchodzi do nas dyrektor. 

– Witajcie, chłopki, potrzebuję waszej pomocy – mówi lekko ochrypniętym gło-
sem. – Co się stało – odpowiadamy prawie że chórem. 

– W gabinecie fizycznym prowadzić będę pewien eksperyment i potrzebne są mi 
trzy osoby do tego. 

Gnamy w stronę klasy. Dzwoni dzwonek, do klasy wchodzi profesor. W najgorszym 
momencie przypomina mi się, że właśnie zaczyna się biologia, na której chciałem 
zgłosić się do odpowiedzi. Bez wahania mówię o tym nauczycielowi. Wbiegam do 
gabinetu biologicznego, przepraszam za spóźnienie i siadam. Widzę, że przy tablicy 
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stoi Janek – największy kujon w klasie. Oznacza to, że odpowiedź mnie ominie. Wście-
kam się. 

– Proszę pani, a mógłbym iść jako następny do odpowiedzi – pytam po wcześniej-
szym podniesieniu ręki. 

– Nie, materiał nas goni – odpowiada nauczycielka, rozwiewając moje wszelkie 
nadzieje. Zdenerwowany i lekko zaspany, kładę plecak na ławkę, a na nim głowę. 

„Szkielet składa się z wielu lekkich kości. Mają one duże jamy wypełnione powietrzem 
(zwane jamami pneumatycznymi)…” …Stopniowo zanikający głos biolożki pomaga 
mi odciąć się od rzeczywistości… „Dzięcioły to niezwykle ciekawe zwierzęta. Potrafią 
uderzać dziobem z prędkością nawet sto razy na minutę. Często można usłyszeć je 
trzaskające w drzewa przy naszej szkole”. 

A gdyby tak zostać dzięciołem? Nagle moje myśli, ja i obraz, jaki widziałem, zaczy-
nają się rozpływać, zaczynam dostrzegać coraz wyraźniej… To jest ogromne drzewo. 
Od razu zaczyna mi przeszkadzać coś, co mam na twarzy. Podnoszę rękę, ale nie mogę 
nic zrobić. Przed oczami mam pióra, czarne jak ropa i białe jak mąka. Uderzam głową 
w korę. Robię to drugi raz, trzeci, czwarty i tak dalej. Zaczyna mnie to irytować, ale 
nie mogę tego powstrzymać. To jest ode mnie silniejsze! Z każdym uderzeniem głowa 
pęka mi coraz bardziej i bardziej. Rozsypuje się na kawałki. 

– Dłużej już nie wytrzymaaaam! – zaczynam ćwierkać jak opętany. 
…Budzę się w swoim łóżku… 
– To znowu tylko sen… Ale, gdzie ja jestem? Co ze szkoła, biologią, panem dyrek-

torem no i moją odpowiedzią? – mruczę pod nosem. 
Biorę telefon, który pokazuje mi, że dziś jest sobota. Zegar wskazuje godzinę ósmą, 

sprawdzam ponownie, żeby upewnić się, czy nie śnię, ale mimo to wciąż nie mam 
pewności… 





magia z tegO świata
◆

Dominik Walczak

Noc. Ciszę, która mnie otacza, zakłóca tylko jednostajne tykanie zegara. Nie jestem 
senny, a mam wrażenie, że ktoś lub coś chce mnie oddać w objęcia Morfeusza. 

Moja na wpół uśpiona świadomość próbuje jeszcze unosić coraz cięższe powieki, 
a zmysły zamazują powoli zarys mebli. Światło księżyca staje się odległą, ledwo ża-
rzącą latarnią, a strażnik czasu, wiszący na ścianie, wymierza teraz sekundy jakby 
zawieszone w czasoprzestrzeni.

Nagle ten błogi stan ukojenia, któremu się poddałem, przerywa odgłos trzepocących 
się skrzydeł i pisk. To z pewnością ptak, jednak uwięziony, walczący, próbujący się 
uwolnić z pułapki. Przecieram oczy, by otworzyć je jak najszerzej. Chwilę później już 
wiem, skąd dobiegają te przeraźliwe dźwięki. To kolejny raz, kiedy nieuważna ptaszyna 
wpadła do komina. Rozbudzony i zaciekawiony wychodzę z sypialni. Długi, ciemny 
korytarz prowadzi mnie do salonu. Nie zapalam światła. Lubię, kiedy w ciemności 
moje zmysły malują nastrój tajemniczości, może strachu, a może czegoś, czego jeszcze 
nie przeżyłem.

Z kotłującymi się w głowie myślami zmierzam w stronę kominka. Salon w nocy 
wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy jest wypełniony rozmowami, muzyką i śmie-
chem. Coś czai się w kącie, coś mruga pod telewizorem, coś… I nagle zrozumiałem, że 
znów jest cisza i w kominie już nic nie trzepoce i nie woła o pomoc. Zapalam lampkę 
i widzę, że cień, czający się wcześniej w kącie, to rozłożysty kwiat. Teraz gdy rozum 
przejął władzę nad fantazją, poczułem ulgę. Ogarniam raz jeszcze wzrokiem pokój. 
Wszystko jest takie znane i bezpieczne. To tylko chwilowe poczucie normalności 
w moim poukładanym świecie, bo nagle moim oczom ukazuje się rzecz, przedmiot, 
chyba sam nie wiem jak to nazwać. To coś przyciąga mnie do siebie, wabi, błyszczy. 
Mieni się barwami tęczy. Już jestem przy nim i mam tę nieziemską błyskotkę na 
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wyciągnięcie ręki, gdy moje skupienie przerywa głośny wrzask, a następnie za oknem 
widzę wznoszące się ku niebu ptaszysko. Jest ogromne, a cień, jaki tworzy na tle księ-
życa, nie przypomina mi żadnego ze znanych mi ptaków. Potrząsam głową i powracam 
do błyskotki, która czeka na mnie w wypalonym, spopielałym drewnie. I już trzymam 
w ręku pierścień. Jest piękny, złoty, z diamentem w środku. Przekładam go między 
palcami i wspominam bajki z dzieciństwa o czapkach niewidkach, latających dywanach, 
lampie Aladyna i o zaczarowanych pierścieniach spełniających życzenia, dających 
wielką moc ich właścicielom. Czy mój pierścień też jest magiczny? Czy śnię na jawie?

Spoglądanie na świecący diament wzmogło we mnie chęć założenia biżuterii. Kiedy 
tylko wsunąłem pierścień na serdeczny palec, poczułem tajemniczą więź, która mnie 
z nim łączy. Powietrze, którym oddychałem, stało się gęste, a biel ścian w salonie 
przybrała cieniste barwy. Poczułem dreszcze i zrobiło mi się zimno. Zrozumiałem, 
że nie jestem już w swoim domu. Ocean. Jestem zanurzony w wodzie. Pływam i choć 
rozglądam się wokół, to nie widzę nic prócz bezkresnej szarości tej głębi. Chcę za-
kończyć tę ponurą przygodę, ściągnąć pierścień, ale nie mogę. Zamiast rąk mam 
płetwy, a skórę pokrywają łuski. Wpadam w panikę i zaplątuję się w coś, co ogranicza 
moje ruchy. To stara sieć rybacka. Nie mogę oddychać, czując jak otacza mnie plama 
ropy. Otwieram usta w nadziei, że zachłysnę się tlenem, lecz mój oddech przyciąga 
tylko tony plastiku. Myślę o pierścieniu. Wołam Go w swoich myślach. To trochę jak 
modlitwa: schemat przemyśl, przeproś, poproś. Chyba się spełniło… Znów pływam, 
lecz nie w bezkresnej, zimnej, ponurej głębinie. Rafa koralowa roztacza przede mną 
obraz podwodnego raju. Już nie jestem rybą. Ściągam pierścień i znów jestem w salo-
nie. Noc jeszcze trwa, a może nastała następna po dniu, który przemknął mi między 
kartkami z kalendarza.

Pierścień nie chce być schowany na dnie szuflady. Zaczyna mienić się jeszcze bar-
dziej, wystawiając na próbę moją wolę, a może odwagę. Podejmuję wyzwanie i …latam. 
W chmurach! Wysoko! Przeszywa mnie zimne powietrze, które o dziwo nie ziębi, lecz 
krzepi. Jestem ptakiem, który unosi się ponad szczytami gór i wierzchołkami drzew. 
Nagle coś spowalnia mój ruch i zaczynam dławić się powietrzem. Wpadam w smugę 
dymu i nie mogę się z niego wydostać. Próbuję wylecieć z tej podniebnej zasadzki, ale 
ta zdradziecka mgła wydaje się nie mieć końca. Wielkie, wysokie kominy dosięgają 
mnie swymi szponami dymu. „Jestem tylko ptakiem”-myślę. I znów przywołuję moc 
pierścienia. Ten nie odpowiada. Czy chce mi coś przekazać? To Jego wina, że tu jestem!

Nagle spadam, lecz nic pode mną nie ma. Świat jakby się skończył. Jestem znów 
sobą, ale nie ma pierścienia, który uratowałby mnie przed upadkiem. Grawitacja jest 
wobec mnie łaskawa i mam czas na przemyślenia. Mój magiczny pierścień nie spełnił 
moich życzeń, nie przeniósł mnie w czasie, ale miał inną magiczną moc. Pokazał mi 
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świat piękny i tętniący życiem, w którym człowiek jest tylko gościem na chwilę. Kie-
dy to zrozumiałem, z obłoków nadleciał potężny ptak. To on podrzucił mi ten stary, 
zaczarowany pierścień późną nocą. Teraz chwycił mnie delikatnie w swoje szpony 
i poniósł wprost do mojego domu.

Już rano. Nie otwieram oczu, gdyż nie jestem pewny, jak cienka jest granica mię-
dzy jawą a snem. Zaczarowany pierścień, wielki ptak i magia życia na Ziemi… Może 
napiszę o tym opowiadanie?





pułapKa 
◆

Daria Walusiak

Dziewczyna gorączkowo przeszukiwała każdą z kieszeni plecaka w poszukiwaniu 
kluczy do szkolnej szafki. Za nic w świecie ich tam nie mogła znaleźć. Pewnie 

zostawiła je w domu. A tak się składa, że poprzedniego dnia schowała w szafie cieplejsze 
ubrania na zmianę, telefon i mały wycieczkowy plecaczek z prowiantem – specjalnie 
przygotowany na wycieczkę klasową do Zatonia. 

– Już wiem – pomyślała – w sekretariacie są zapasowe klucze. Zostawiając plecak przy 
szafce, ruszyła biegiem w kierunku gabinetu dyrektora. Biegnąc zauważyła, że klasa już 
się zbiera przed wyjściem. Przyspieszyła. Dobrze, że przed wejściem nie było kolejek… 
odebrawszy kluczyki, popędziła z powrotem do szafki. Wyciągnęła niezbędne rzeczy 
na wycieczkę, włożyła szkolny plecak do szafki i pognała cała zdyszana do reszty klasy. 
Na szczęście pani Ania (wychowawczyni) jeszcze nie skończyła rozmawiać z drugim 
opiekunem, którym jest pan od w-f ’u. Wuefista ma dosyć specyficzny pogląd na świat… 
Uważa, że bieganie to jedyne lekarstwo na stres, a że w szkole jest go najwięcej, więc 
biega po szkolnych korytarzach (dla odprężenia). 

Autobus czekał na placu. Pani Ania sprawdziła obecność i powiedziała: 
– Jak wiecie, jedziemy do Zatonia. Podróż będzie trwała 20 min, więc nie rozkładajcie 

się za bardzo. Jak w każdym autobusie nie wolno jeść ani pić słodkich napojów – tylko 
wodę. Kiedy dojedziemy, mamy zostawić autobus w takim stanie jak jest teraz – czysty! 
Na miejscu będzie na nas czekać przewodnik, który oprowadzi nas po pałacu i okolicy. 
Możecie już wsiadać.

* * *

Sama podróż minęła szybko i znośnie (dla uczniów), opiekunowie mieli trochę gorzej, 
bo musieli nas uciszać. Z tego roztargnienia nauczycielka zapomniała pozbierać od 
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nas legitymacje, więc pod koniec podróży upomniała się o nie. Jak zawsze Lotta (tak 
naprawdę Karolina, ale wszyscy wołają Lotta) była przygotowana – sięgnęła do ple-
caka i włożyła rękę, by wyciągnąć legitymację. Ku jej zaskoczeniu oprócz szukanego 
przedmiotu znalazła też… klucze. 

– Przecież to niemożliwe żebym zamknęła na klucz szafkę, jeśli one były w plecaku – 
myślała Lotta, podając nauczycielce legitymację. Przypatrzyła się dokładnie zgubie i… 
zorientowała się, że do jej pęczku kluczy ktoś doczepił jeszcze jeden kluczyk. Dziew-
czyna pokazała dodatkowy kluczyk przyjaciółce (której Lotta zdążyła już wszystko 
opowiedzieć) i powiedziała:

– Ktoś doczepił ten klucz do moich, może to Twój?
– Nie…, nigdy nie widziałam tak pokręconego wzoru na końcu. Ciekawe, co otwie-

ra. Może jakąś skrzynię ze skarbem, albo jakiś pamiętnik noblisty – odpowiedziała 
przyjaciółka Maja.

– Ty na serio wierzysz, że to coś jest w stanie coś w ogóle otworzyć?
– Nie, ale zawsze może coś zamykać.
– Na przykład…
– Dopływ powietrza.
– Żeś się naoglądała filmów. To niemożliwe.
– Tak samo jest to niemożliwe jak to, że zamknęłaś szafkę kluczami, które były w jej 

środku i to jeszcze w plecaku!
Rozmowę przerwała im pani Ania, mówiąc tryumfalnie: „Jesteśmy na miejscu”. 

Uczniowie w jednej sekundzie ruszyli w kierunku drzwi, przepychając się nawzajem. 
– Jak zawsze – skomentowała Maja i wraz z Lottą postanowiły poczekać, aż tłum 

rozwydrzonych szympansów wydostanie się na zewnątrz. Zza zabrudzonych szyb 
autobusu było mało widać, tylko to, co można było rozpoznać – drzewa, przede 
wszystkim platany. Jednak, kiedy wychodzi się z pojazdu, można dostrzec o wiele 
więcej: ogromne ogrody, na których rośnie soczysta i zielona trawa pokryta kwiata-
mi polnymi, romantyczne białe ławki, nad którymi znajdują się łuki pokryte bzami, 
bluszczem. Wszystko pięknie kwitło – jak w bajkach. To, co tu nie pasowało, to tylko 
klasa Karoliny. Wszyscy wpatrzeni… szkoda, że nie w krajobraz, tylko w telefony. 
Opiekunowie mogli się spodziewać takiego zachowania ze strony uczniów – byli 
na to przygotowani. Wychowawczyni podała wuefiście „magiczne” pudełko, by ten 
pozbierał te migające gadżety. Nie od razu wszyscy oddali swoje przedłużenie ręki. 
Zawsze znajdzie się taka gwiazda, która będzie stawiała opór. W klasie Lotty wyjąt-
kowo urodziły się dwie taki gwiazdunie, które wiedziały, że przegrają z pudełkiem, 
ale chęć zwrócenia na siebie uwagi chłopaków i pokazania swojego stanowiska były 
wyżej niż rozum i zdrowy rozsądek (którego już pewnie nie mają). Jeśli nie ma się 
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w głowie, to ma się na głowie. Kiedy już każdy oddał telefony, Pani próbowała zliczyć 
klasę i sprawdzić, czy nikt się nie oddalił. Jednak po kilku nieudanych próbach dała 
sobie z tym spokój. Maja i Lotta zajęły się wymyślaniem jak mógł pałac wyglądać 
w okresie jego świetności (kiedy jeszcze miał dach i nie dostał miana ruin).

– Jak myślisz, czy księżniczki, które tu mieszkały musiały ciągle chodzić w gorse-
tach? – zapytała Maja.

– Wydaje mi się, że księżniczek tu nie było – były za to hrabiny, które raczej musiały 
ubierać te… te schudniacze. 

– Schudniacze?
– No, żeby wyglądały chudo – słowotwórstwo się kłania.
– Popatrz, wydaje mi się, że nasza klasa raczej nie jest zadowolona z wyjścia.
– Im nie da się dogodzić – przypomniała Lotta.
Przewodniczka podeszła do nauczycieli. Krótko z nimi rozmawiała, a potem zwołała 

do siebie klasę. Najpierw powiedziała, że ma na imię Patrycja, a potem przeszła do 
zasad, które tu obowiązują, czyli: nie można rozpalać ogniska, deptać roślin, zrywać 
niedźwiedziego czosnku (który jest tu pod ochroną), niszczyć zabytku (ani po nim 
bazgrać), nie można też słuchać głośnej muzyki przez głośniki, krzyczeć i odłączać 
się od grupy. 

– Ze względu na bezpieczeństwo bardzo prosiłabym, żeby nauczyciele szli na końcu 
pochodu – tu zwróciła się bezpośrednio do opiekunów i zawołała do klasy tak, by 
każdy usłyszał: za mną ślimaczki!

– Że co? Jakie ślimaczki? – odezwała się oburzona Maja.
– Są dwa wyjścia: przewodniczka nie zorientowała się, że mamy po 14 lat, albo już 

tak ma i do wszystkich turystów tak mówi – odpowiedziała Lotta.
– Do seniorów też?
Przewodniczka stanęła okrakiem do klasy – tyłem do pałacu i zaczęła opowiadać:

– Pałac został wybudowany w 1689 roku przez nijakiego Baltazara von Unruh. Przy-
pominał dwór w stylu barokowym. Jednak w 1843 roku pałac przebudowano w styl 
raczej podobny do klasycyzmu oraz dobudowano mu jeszcze jedno piętro. Autorem 
przebudowy był W. Gurlt (książęcy urzędnik z Otynia).

– Pójdziemy do sklepu z pamiątkami? – zapytała Kasia przewodniczki, brutalnie 
przerywając jej wykład.

– Pójdziemy, jeśli…. – nie dokończyła, bo Kasia wystrzeliła z kolejnym pytaniem.
– Uff. A są tu gdzieś toalety z lustrem – muszę poprawić makijaż – dodała.
– Pójdziemy do sklepu z pamiątkami jak go wybudują, a na razie ciesz się tym, co 

masz i nie, nie ma tu toalet – Bóg dał nam naturę, jeśli ci się mocno zachce to z niej 
skorzystasz. A teraz pozwolisz, że dokończę?
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– Wyrażam zgodę – odparła władczym tonem.
– Przebudową ogrodu zajął natomiast się Piotr Lenné. Szlachetny pałac miał za-

szczyt gościć w swych progach samego króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. Kiedy 
śmierć zabrała księżną Dorotę – „dowództwo” nad zamkiem przejął jej syn Aleksander 
Edmund markiz de Talleyrand-Périgord…

– Proszę Pani, a gdzie jest ściana, żeby przykleić gumę do życia? – chciałbym zjeść 
kanapkę i nie wiem gdzie ją przykleić – zapytał się Marek przewodniczki.

– Tu takiego miejsce nie ma – odparła z lekkim zdenerwowaniem.
– Ach…, a potrzymała by mi Pani ją?
– Kanapkę? – zapytała.
– Nie, gumę.
– Wyrzuć ją do śmieci, a kiedy zjesz kanapkę to ją stamtąd wyciągniesz – odparła 

z irytacją przewodniczka, rzucając ostrzegawcze spojrzenie nauczycielom, którzy 
zamykali pochód.

– Okay.
– Aleksander Edmund markiz de Talleyrand-Périgord także chciał, by pałac o nim 

nie zapomniał, więc i on postanowił coś w nim zmienić. Tym razem posłużył się 
projektem Jaekela. Później jednak Aleksander postanowił sprzedać pałac Rudolfowi 
Friedenthal (jego nos nie był czerwony jak u pozostałych Rudolfów). Po jego śmierci 
oddał zamek w ręce córki Renaty von Lancken-Wakenitz…

– Kiedy wejdziemy do środka? – zapytał z niecierpliwością Olaf.
Przewodniczce raczej się to nie podobało, że każdy jej przerywa. Więc chcąc unik-

nąć kolejnych pytań, wprowadziła klasę do wnętrza. Opowiadając w skrócie historię 
herbu, już w środku:

– W herbie jest ukryty inicjał: RF. Te dwie litery nachodzą na siebie, więc ciężko 
stwierdzić poprawną ich kolejność. Legenda głosi, że na samym czubeczku herbu stał 
wmurowany srebrny klucz do pałacowego skarbca (i nie tylko – podobno klucz ten 
otwiera też loch i więzienie), ale to tylko legenda. Chociaż, nie wiadomo – może wła-
śnie ten klucz zwabił tu podpalaczy i rabusiów. Klucz miał bardzo nietypowy kształt, 
tak mówiono. Podobno w tym miejscu są podziemne korytarze, które prowadzą do 
skarbu, ale są zasypane.

– A może ten twój klucz otwiera skarbiec – zamyśliła się Maja.
Lotta wyciągnęła kluczyk i przyjrzała się dokładniej. Dziewczynki szły tuż przed 

nauczycielami. Nie za bardzo interesowały się tym, co przewodniczka chciała im 
przekazać (interesujący był sam herb), więc zaczęły przypatrywać się ukradkiem pani 
Ani. Od dosyć dawnego czasu dziewczynki zauważyły, że wuefista obejmuje w pasie 
wychowawczynię. To dosyć dziwne. Oboje są nieżonaci, a rozmowa, którą prowadzą 
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wydaje się być bardzo wciągająca, skoro nie zauważyli jak przyjaciółki się oddaliły. 
Dziewczynki nieświadome tego, że zostały bardzo z tyłu, szły wolnym krokiem, 

podziwiając ruiny i rozmawiając o hrabinach, które tu mieszkały. Zauważyły, że 
w całym pałacu nie było żadnych drzwi, ani szyb w oknach. Lotta chciała zapytać 
o to przewodniczkę, ale spostrzegła, że nie ma jej w zasięgu wzroku. Nie tylko jej, 
ale też całej klasy… Dziewczynki popędziły do wyjścia, żeby sprawdzić, czy są na 
zewnątrz – nie było nikogo.

– Może powinnyśmy obejść pałac, wtedy ich zobaczymy – zaproponowała Maja.
Idąc żwawym krokiem zorientowały się, że powietrze stało się jakieś chłodniejsze 

i bardziej wilgotne – pachniało jeszcze intensywniej czosnkiem niedźwiedzim. Nagle 
obie z krzykiem się zapadły. Całe poobijane natrafiły na podłogę, ale nie taką nierówną 
i szorstką zrobioną z odłamków skał, tylko… podłogę z marmuru. Była śliska, ale brudna.

– To nie była zwykła dziura – z przerażeniem oznajmiła Lotta
– Też do tego doszłam. Masz latarkę albo telefon?
– Mam telefon… zaraz – nie, nie mam przecież nam zabrali, ale mam zapałki. Mo-

żemy zrobić pochodnie.
– Ok. To ja poszukam patyka – odpowiedział Maja
Kiedy Lotta poszukiwała za oślep jakiegoś kawałku materiału, Maja na czworaka 

przesuwała ręką po podłodze.
– Jak masz zamiar znaleźć jakiegoś grubego patyka na podłodze? Tu są przecież 

tylko kamienie. – zapytała z chytrym uśmieszkiem Lotta.
– Tak robią w filmach…, ooo mam.
Maja z powrotem poczołgała się do przyjaciółki, podając jej znalezisko. Karolina 

owinęła to materiałem, który znalazła w plecaku i zapaliła… Obie wrzasnęły. Lotta 
rzuciła pochodnią w przód.

– To nie patyk, to… to czyjaś kość.
– Ups, chyba słaba ze mnie poszukiwaczka.
Rzucona pochodnia zaczęła się mocniej palić. 

– Chyba wywołałaś pożar – poskarżyła się Maja.
– Tu nic się nie zapali. Wszędzie są skały…
– To czemu pochodnia się tak pali?
Przyjaciółki podeszły bliżej… i aż znieruchomiały. Języki ognia trawiły ubrania 

jakiegoś szkieletu człowieka. Rozejrzały się po komnacie. Wszędzie były szkielety ludzi.
– Chyba ktoś był tu już przed nami – stwierdziła Lotta.
– Popatrz, oni są przykuci łańcuchami – jesteśmy w więzieniu.
– Pocieszająca myśl.
– To znaczy, że gdzieś są drzwi!
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Dzięki rozpalonemu „ognisku” (jeśli można tak nazwać palące się ubrania zmar-
łego) i światłu dziewczynki znalazły masywne drzwi. Ostrożnie do nich podeszły. 
Były zamknięte.

– Lotta! – zawołał Maja – masz klucz. Przewodniczka przecież mówiła, że loch, 
więzienie i skarbiec hrabstwo otwierało jednym kluczem.

– Jeśli to ten klucz…
Karolina wyciągnęła klucz i włożyła go do dziurki, która znajdowała się nad klamką. 

Pasował! Delikatnie przekręciła go w lewą stronę. Coś zgrzytnęło, coś się obróciło. 
Maja pociągnęła za klamkę… Otwarte.

– Uff. Już myślałam, że skończymy jak tamci pod ścianą.
– Chodźmy, nie mogę już na nich patrzeć.
– Czekaj, coś mi się przypomniało – powiedziała Lotta i wyciągnęła cały pęczek 

kluczy – w breloczku. Mam latarkę, zapomniałam.
– Trochę za późno, ale lepiej teraz niż wcale.
Dziewczynki wyszły, trzymając się za ręce (uzbrojone już w latarkę). Szły koryta-

rzem, który został błędnie przedstawiony przed przewodniczkę – wcale się nie zawalił. 
Po pięciu minutach ich oczom ukazały się jeszcze jedne drzwi, tym razem były całe 
złote. Lotta otworzyła je tym samym kluczem… Oślepił je blask płynący ze skarbów. 
Pięć skrzyń stało pod ścianą – były otwarte, wysypywało się z nich prawdziwe złoto, 
srebro, perły i diademy, ale także tabakiery z nefrytu. Stały też posążki lamaickich 
bóstw pokrytych płatkami złota. Zarówno podłoga jak i ściany były pokryte lustrami. 
Kiedy dziewczynki popatrzyły w prawo zobaczyły piękne, długie suknie balowe, które 
były zdobione szlachetnymi kamieniami takimi jak szafiry i diamenty. Suknie były 
rzucone niedbale na podłogę – osoba, która tu je przyniosła pewnie się spieszyła, by 
nie tylko je uratować, ale też samą siebie. Lotta i Maja stanęły naprzeciwko skrzyń 
i podniosły po jednej z tiar. Obróciły się w stronę lustra i założyły je… Zniknęły – 
rozpłynęły się w powietrzu i ślad po nich zaginął.



OpOwieść pSzczOły półnOcneJ
◆

Mateusz Walusiak

Był rok 2035. Dzień zapowiadał się na ciepły i słoneczny. Łąka wyglądała jak usypa-
na z kwiatów, więc nic dziwnego, że w naszej barci wszystkie pszczoły szykowały 

się do pracowitego dnia. Było nas mało w porównaniu do dawnego roju, o którym 
wspominała wielka matka-pszczoła. Jak co roku starsze pszczoły robotnice leciały po 
pożytek (czyli po nektar – gdyby ktoś nie wiedział). Lato jeszcze nie nadeszło, ale mimo 
to było wystarczająco dużo kwiatów, aby zacząć napełniać plastry miodem. Tej jesieni 
pewien niedźwiedź z sąsiedniego lasu próbował zrabować barć, w której mieszkamy, 
ale dzięki staremu i rozłożystemu dębowi, w którym mieścił się nasz dom, nie dostał 
się do wielkiej spiżarni, gdzie trzymamy większość naszych zapasów. Wydarzyło się 
to przed moim urodzeniem, więc dowiedziałam się o tym od starszych zbieraczek. 

Ja urodziłam się późną wiosną. Według statystyk będę żyła około 25 dni. Jestem 
pszczołą zbieraczką. Jak sama nazwa wskazuje – zbieram pożytek. Na początku przez 
kilka dni żyłam w swojej komórce i opiekowały się mną starsze robotnice. Szybko się 
rozwinęłam i już po kilku dniach latałam do pobliskiej lipy, by zbierać tam pyłek. Uwa-
żam, że lipowy pyłek jest najlepszy. Zawsze przed wylotem z naszej barci zabierałam 
trochę miodu. Na początku, gdy jeszcze nie zupełnie umiałam zbierać pyłek, po prostu 
chodziłam po jedzeniu, a tak przynajmniej uważały starsze zbieraczki. Pokazały mi, 
że łatwiej, a przede wszystkim szybciej będzie potrząsać lekko kwiatkiem i czekać, aż 
pyłek przyczepi się do włosków. Dzięki tej metodzie znosiłam go do ula o wiele więcej 
i to w tak krótkim czasie, że często zostawał mi prawie cały miód. Oczywiście po opróż-
nieniu moich małych koszyczków znowu wracałam do pracy. Wtedy nie wiedziałam, 
że trzeba zlepiać pyłek miodem, więc po prostu znosiłam, ile się dało i zostawiałam 
na kupce obok jednego z trzydziestu plastrów wchodzących w skład naszej spiżarni. 
Wywołało to rozbawienie pszczół robotnic, które porządkowały pożytek, ale jedna 
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z nich szybko wytłumaczyła mi i kilku innym małym pszczółkom, które tak jak ja 
zaczęły znosić pyłek na moją kupkę, że pyłki należy zlepić miodem w kulki. Jak się 
okazało, pszczoły, które tak jak ja układały swoje pyłki na moich, urodziły się w tym 
samym dniu i tak samo jak ja zbierały tylko pyłek z lipy – coś, jak nerwica natręctw. 
Bardzo szybko rosłam i szybko zrozumiałam, że w całym lesie nie ma wody. Myślałam 
nad tym przez pół dnia i na koniec spytałam się starszej ode mnie zbieraczki:

– Czy oprócz rosy w naszym lesie jest jakieś źródło wody?
– Tak, jest ich bardzo dużo, ale są daleko od naszego domu– odpowiedziała zbieraczka.
– A jak daleko? – spytałam.
– Najbliższe jest w odległości kilkanaście razy większej od tej między lipą, a maga-

zynem na miód – powiedziała.
– A czy mogłabyś mnie tam jutro zabrać? – zadałam kolejne pytanie.
– Myślę, że tak, o ile nie narazimy się tym na niebezpieczeństwo, do zobaczenia 

przy lipie – zakończyła rozmowę starsza ode mnie pszczoła.
Nie mogłam się doczekać, gdy pierwszy raz zobaczę tak dużo wody w jednym miej-

scu. Słyszałam jak niektóre pszczoły wspominały o strumieniu, jako o niebezpiecznym 
miejscu, gdzie było dużo kwiatów bez nektaru. Gdy spotkałam się z pszczołą, która 
miała doprowadzić mnie do strumienia, ona powiedziała: 

– Wokół strumienia jest ostatnio zbyt niebezpiecznie, żadna pszczoła, która tam 
ostatnio poleciała, nie wróciła. Widać też, że drzewa przewracają się tam dziesięć razy 
szybciej, niż w czasie największej burzy – opowiadała pszczoła. – Z niewiadomych 
przyczyn, choć nie ma jeszcze jesieni, większość ptaków już odleciała. Zwiastuje to 
katastrofę lub przedwczesną zimę. 

– A czy w takim razie nie możemy polecieć do innego strumienia? – spytałam.
– Istnieje zbyt duże ryzyko, że stanie się coś złego i nie wrócimy do domu, dlatego 

że ten inny, najbliższy strumień znajduje się na samym skraju lasu – kontynuowała 
pszczoła.

Uznałam, że sama polecę nad strumień, najlepiej w nocy, bo wtedy istnieje większa 
szansa, że nikt nie zauważy mojego zniknięcia. Chociaż leciałam ponad dwa okrążenia 
lipy na jeden zapylony kwiat (w ciągu minuty potrafię zapylić nawet dziesięć kwiatów), 
zanim dotarłam do strumienia, minęło dużo czasu. Jako że ostatnio latałam prawie po 
całym lesie, szybko znalazłam miejsce, w którym było zdecydowanie więcej wilgoci 
niż w innych częściach lasu. Pachniało tam śmierdzącą czarną wodą, wgniecionymi 
w ziemię kwiatami, zwierzętami podobnymi do wilków, których pełno było w na-
szym lesie i człowiekiem. Przysiadłam na grabie koło wielkiego potwora ze świecą-
cymi oczami. Pachniał trochę spalonym drewnem oraz czymś strasznie cuchnącym, 
z czym jeszcze nigdy się nie spotkałam. Przemieszczał się powoli, spychając połamane 
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drzewo w kierunku drugiego, o wiele większego potwora, na którym leżało pełno 
połamanych drzew. Zauważyłam, że wszędzie wokół jest pełno ludzi. Prawie każdy 
człowiek trzymał w swoich dwóch kończynach coś, co starsze pszczoły nazywały piłą. 
Opisywały ją jako narzędzie, które wywołuje bardzo duży hałas i łamie drzewa szyb-
ciej, niż najsilniejszy niedźwiedź. Dopiero teraz zauważyłam strumień. To co miało 
nim być. W rzeczywistości wyglądał jak rzeka błota pomieszana z czarnym płynem 
i kawałkami połamanych drzew. Od wspomnianego w opowieściach strumienia różnił 
się wszystkim, oprócz miejsca, w którym płynął. Byłam zdziwiona, bo okazało się, że 
strumień leży na skraju lasu, chociaż według opowieści wcale tak nie było. 

Poleciałam dalej i już wkrótce byłam na wielkiej otwartej przestrzeni porośniętej 
wysoką żółtą trawa. Przede mną stała wielka (o wiele wyższa od lipy obok naszej barci) 
metalowa konstrukcja, która była bardzo dziwna. Wytwarzała ona swoje własne pole 
magnetyczne, które zmieniało się niewyobrażalnie szybko. Trochę zdezorientowana 
poleciałam dalej. W końcu znalazłam wielkie prostokątne schronienia, których uży-
wają ludzie. Zwykle były one zrobione z metalu, trochę śmierdzącej białej substancji 
i wypalonego błota, którego pełno było w odległej części lasu. Nie rosła na nich trawa 
ani kwiaty. Schronień było coraz więcej, a pole magnetyczne chyba jeszcze nigdy tak 
szybko się nie zmieniało. Gubiłam orientację i równowagę. Trzeba było uważać, aby 
nie zderzyć się z rozpędzonymi metalowymi stworami jeżdżącymi tam i z powrotem. 
Byłam zmęczona i głodna, ponieważ moje zapasy miodu skończyły się jeszcze w lesie. 
Leciałam właśnie w stronę drzew, które rosły między zabudowaniami, aż tu nagle 
zobaczyłam zmartwionego, siedzącego na pniu starszego człowieka, który trzymał 
dziwne jedzenie. Zdziwiłam się, gdy wyczułam w tym jedzeniu miód. Podleciałam, 
usiadłam na jedzeniu tego człowieka i zaczęłam zajadać się miodem. Gdy tylko to 
zrobiłam, starszy człowiek ubrany w zielony materiał krzyknął radośnie coś i już po 
chwili byłam zamknięta w pudełku. Najważniejsze jednak, że miałam co jeść i że pole 
magnetyczne trochę się uspokoiło. Czekałam, co będzie dalej.

Leśnik szedł tak, aby zbytnio nie potrząsać pudełkiem, w którym była zamknięta 
pszczoła północna. Wiedział, że skoro znalazła się ona na obrzeżach małej wsi, musi 
mieć gdzieś w pobliżu swoją barć. Byłaby ona pretekstem, aby wstrzymać wyrąb lasu 
jego dzieciństwa. Ta mała pszczółka była jedną z najrzadziej występujących pszczół na 
świecie. Ich populacja drastycznie spadała od ponad dziesięciu lat, więc znalezienie barci 
tak rzadkiej pszczoły mogłoby doprowadzić do założenia rezerwatu przyrody na terenie 
kilkudziesięciu hektarów jego lasu, co jednocześnie ocaliłoby las, który leśnik wraz z dziad-
kiem sadzili kilkadziesiąt lat temu. Człowiek pośpiesznie szedł przed siebie po drodze 
gruntowej do swojej leśniczówki na skraju lasu. Dotarł do niej po dziesięciu minutach i od 
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razu zadzwonił do dwóch swoich przyjaciół, którzy także byli leśniczymi. Przygotował 
aparat i mapę lasu w odległości kilku kilometrów. Spakował plecak, do którego włożył 
trochę jedzenia, wody, latarkę, śpiwór i wiele innych rzeczy przydatnych w lesie. Jego 
przyjaciele przyjechali po godzinie. Byli przygotowani na poszukiwanie barci. Podobnie 
jak leśniczemu, który znalazł pszczołę, zależało im na tym, aby zaprzestano wycinki lasu. 
Jeden z nowo przybyłych spytał:

– Jak mamy znaleźć barć tej pszczoły, skoro może być ona daleko stąd?
– Najłatwiej będzie wypuścić ją na drodze leśnej z dala od wsi i śledzić ją. Potem wyko-

namy kilka zdjęć i zaznaczymy barć na mapie – odpowiedział inny.
– A co jeśli nas wyprzedzi? – zapytał drugi przyjaciel.
– Poleci prosto do barci, więc jeżeli weźmiemy kompas, to dotrzemy na miejsce – po-

wiedział leśnik.
Po kilku minutach wypuścili mnie z tego pudełka. Byłam najedzona, ale ciągle tro-

chę zmęczona. Leciałam powoli, więc nic dziwnego, że do domu dotarłam tuż przed 
zmrokiem, więc od razu poszłam do swojej komórki, aby odpocząć. Następnego ranka 
ludzie podeszli do barci i chodzili wokół niej z dziwnym narzędziem. Niektórzy mówili, 
że robią nam zdjęcia. Okazało się to prawdą. Gdy tylko wzeszło słońce następnego 
dnia, ludzie ogrodzili cały las i zabrali śmierdzące potwory. Strumyk wyglądał o wiele 
lepiej, gdy go odwiedziłam po raz drugi. Przy wejściu do lasu postawiono tabliczkę: 

REZERWAT PRZYRODY

a pod nią było napisane:
Barć pszczół północnych, dzięki którym ludzkość ma szansę przetrwać, została zna-

leziona przez trzech przyjaciół zajmujących się tym lasem. Leśnikom pomogła pewna 
pszczoła, która stoi bezpośrednio za stworzeniem tego rezerwatu.



SpOtKanie w rynSztOKu
◆

Dominika Wieszczeczyńska

Schodzę po betonowych schodach, trzymając kurczowo w rękach pudełko z tak 
niewieloma rzeczami, po które tu przyjechałam. Nie chcę na nie patrzeć, więc 

wpatruję się w jakiś nieznaczący punkt na horyzoncie. Zachodzące słońce uświadamia 
mi, jak bardzo straciłam poczucie czasu. Ile już mogło minąć? Parę godzin, a może 
cały dzień? Nie mogę sobie przypomnieć momentu, w którym zadzwonił telefon ani 
co robiłam po odłożeniu słuchawki. Kiedy docieram na parking, okazuje się, że nawet 
nie pamiętam, gdzie zostawiłam swój samochód. Chodzę dookoła, nieprzerwanie 
wciskając guzik kluczyka od auta, czekając na znajomy dźwięk odblokowywanych 
drzwi. Udaje mi się go usłyszeć dopiero po dłuższej chwili.

Wsiadam i zastanawiam się, co dalej. Nie chcę jechać do domu, podobnie jak do 
żadnego innego miejsca, w którym potencjalnie mogłabym kogoś spotkać. Właśnie 
rozważam wyjazd poza miasto, gdy niespodziewanie dostaję palpitacji serca przez 
nagły odgłos pukania w szybę. Po drugiej stronie auta dostrzegam mężczyznę, który 
bacznie mi się przypatruje i który wygląda jakby nie golił się od pół roku. Uchylam okno.

– Nie dam panu pieniędzy – oznajmiam stanowczo, chcąc już odjechać, ale niezna-
jomy zatrzymuje mnie gwałtownym gestem dłoni.

– Z pewnością wyglądam, ale nie jestem bezdomnym – odzywa się niskim, niezdrowo 
zachrypniętym głosem. – Za to pilnie potrzebuję podwózki. – Bębni niecierpliwie palcami 
o dach samochodu i patrzy na mnie, jakbym była jego ostatnią deską ratunku. Zauważam, 
że w brązowych tęczówkach ma małą, jasnożółtą plamkę na prawym oku. Ewidentnie coś 
go niepokoi. W pewnym momencie mężczyzna odwraca się szybko za siebie i przeklina 
pod nosem. Potem jego rozbiegane spojrzenie znów ląduje na mojej osobie.

– Spójrz… Przy wejściu kręci się pielęgniarz, który mnie szuka. – Spoglądam w miej-
sce, o którym mówi i w rzeczy samej; dostrzegam blondyna w białym kitlu, który 
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zatrzymuje przechodzące osoby, żywo je o coś wypytując. – Niedługo nie będzie mnie 
już na tym świecie, a ja bardzo chciałbym jeszcze na spokojnie wypić parę szklaneczek 
whisky, zanim to się stanie, czego niestety nie oferują usługi szpitalne.

Normalnie popatrzyłabym na niego jak na wariata i odjechała jak najprędzej, starając 
się udawać, że podobny incydent nie miał miejsca. Dzisiaj jednak wszystko było inaczej.

– Wsiadaj.
Nie wiedziałam, jak długo siedzieliśmy w ciszy, ale kompletnie mi to nie przeszka-

dzało. Miałam wrażenie, że nie musimy się odzywać ani wyjaśniać pewnych spraw, 
które szczególnie w t e j sytuacji wymagałyby wyjaśnienia. Było późno, więc zamiast 
stania w korkach mogliśmy wsłuchiwać się w przyjemny, nieprzerwany odgłos kół 
sunących po asfalcie. Niebo zabarwiło się na różowo, a ja musiałam mocno zacisnąć 
zęby, by nie rozkleić się na ten widok. Gdziekolwiek nie spojrzę, cały czas to do mnie 
wraca, jakby wszechświat, Bóg czy cokolwiek innego, co rządzi tym światem, chciało 
mi jeszcze bardziej dokopać. Na okrągło.

– Gdzie ja mam cię w ogóle zawieźć? – spytałam w końcu, gdyż odjechaliśmy już 
spory kawałek od szpitala. Nieznajomy mężczyzna, z naprawdę zaniedbanym zarostem, 
wpatrywał się w boczną szybę i nawet na mnie nie zerknął, tylko wzruszył ramionami.

– Tutaj będzie świetnie – stwierdził nagle, nie patrząc nawet w jakieś konkretne 
miejsce.

– To znaczy gdzie? Mam cię wyrzucić na środku ulicy?
– Bardzo proszę.
Popatrzyłam na niego, marszcząc brwi, ale ten zachowywał się, jakby właśnie 

wysiadał z ubera pod swoim domem. Tyle, że wokół nie było żadnych budynków 
mieszkalnych, a jakieś duże hale i budynki tutejszych mniejszych przedsiębiorstw. 
Dopiero wtedy spostrzegłam, co ten szpitalny uciekinier ma na sobie. Jego odzienie 
stanowiła jedynie szara, wynoszona piżama. Nie miał ani butów, ani skarpetek, ani 
żadnej rzeczy, którą by ze sobą zabrał z tamtego miejsca. Wtedy pierwszy raz pomyśla-
łam, iż może w istocie kryje się w nim jakiś psychopata. Zjechałam szybko na pobocze.

– Jestem dozgonnie wdzięczny. Obiecałbym ci jakąś przyszłą przysługę, ale jak to 
mówią; czas nagli, a ja nie lubię nie dotrzymywać słowa. – Podniósł się i właśnie sięgał 
do klamki, gdy chwyciłam go za ramię. Przeraziłam się nieco, czując pod palcami 
wystające kości. Te rzeczy praktycznie na nim wisiały. Nie wiedziałam, co powiedzieć 
na pytające spojrzenie jego ciemnych oczu, bo sama byłam zdziwiona, że to zrobiłam. 
To było bardzo do mnie niepodobne.

– Nie masz butów. – Wyrzuciłam z siebie, jakby to miało wszystko wyjaśnić. – Ani 
właściwych ubrań, ani… Masz gdzie spać? – Coś dziwnego sprawiało, że bardzo nie 
chciałam jego odejścia. Może bałam się powrotu do samotności, gdy już znalazłam 
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kogoś, kto nie zadaje wielu pytań i nie gada za dużo. W duchu stwierdziłam, że to 
mogło być to.

– Wierz mi, że dam sobie radę – powiedział to z szelmowskim uśmiechem, który 
krzyczał pewnością siebie. Ten zapał przyćmiewały jednak ogromne sińce pod ocza-
mi. – Błagam, nie patrz tak na mnie. Nigdy nie widziałaś umierającego?

Popatrzyłam mu przelotnie w oczy i z powrotem złapałam kierownicę.
– Może jednak chcesz doprowadzić się do porządku przed wypadem do baru?
– Chcesz mi pomóc? – Zapytał z podejrzliwie uniesioną brwią i niezrozumiałym dla 

mnie grymasem na twarzy. Jakby spodziewał się, że zaraz podam mu cenę tej usługi.
– Tak się składa, że obecnie nie mam lepszego zajęcia. – Każde było lepsze od sie-

dzenia w domu i rozpamiętywania w kółko tej samej sytuacji. Mężczyzna przechylił 
głowę w bok, jakby to, co powiedziałam, bardzo go zainteresowało, po czym opadł 
ciężko na fotel.

– Ja również nie mam lepszych alternatyw. W gruncie rzeczy chyba muszę się w koń-
cu ogolić. – Potwierdziłam to stanowczym skinieniem głowy.

Podejrzewałam, że w moim domu wciąż znajdowali się rodzice, którzy oczekiwali 
mojego powrotu ze szpitala. Pojechałam więc w miejsce, które jako pierwsze przyszło 
mi na myśl i w którym nie spodziewałam się nikogo spotkać.

Razem z mężczyzną podeszliśmy do tylnych drzwi niewielkiego domu pomalo-
wanego na pastelowy róż. Szczerze nienawidziłam tego koloru i choć co najmniej 
paręnaście razy odradzałam jej, by nie używała go do malowania ścian, ona i tak to 
zrobiła. Taka właśnie była – uparta jak osioł. Szalone, spontaniczne i nieprzemyśla-
ne idee, których nie dało się jej wyperswadować były jej domeną. Nienawidziłam 
ich również, bo kto wpada na pomysł, by z dnia na dzień jechać do Paryża z nowo 
poznanym chłopakiem w wieku trzydziestu trzech lat albo otwierać studio tatuażu, 
nie mając pojęcia o tatuowaniu?

Zaczęłam czuć kłucie w klatce piersiowej i lekkie zawroty głowy na te wspomnienia, 
ale otrzeźwił mnie głos mojego towarzysza.

– To twój dom? – zapytał, powoli człapiąc w moim kierunku. Chciałam mu pomóc, 
ale uprzednio już dał mi jasno do zrozumienia, że nie chce czuć się jak inwalida. Byłam 
nawet w stanie go zrozumieć. Ona pewnie też nie chciała.

– Nie – odpowiedziałam zachrypniętym głosem, bo tak bardzo ściskało mnie w gar-
dle – mojej siostry.

– Och… – wykrztusił zdezorientowany. Nie musiałam na niego patrzeć, by widzieć 
wyraz jego twarzy. – Wyjechała?

Zdecydowanie wolałabym tę opcję.
– Zmarła siedem godzin temu.
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Weszliśmy w milczeniu, nie licząc tej wiecznie skrzypiącej podłogi. Każdy dom ma 
przeważnie swój charakterystyczny zapach, a ten, od kiedy pamiętam, przepełniała 
woń jaśminu. Poczułam go już przy pierwszym wdechu. Tak jak przez ostatnie go-
dziny starałam się nie dopuszczać wspomnień do moich myśli, tak teraz nie mogłam 
się przed nimi osłonić. Wszystko zaatakowało w jednym momencie, a ja musiałam się 
przytrzymać blatu, żeby nie upaść na podłogę. Pierwsze łzy żałoby zaczęły spływać 
po policzkach. Ktoś złapał moją rękę, na co natychmiast cofnęłam się pod ścianę. 
Zakryłam twarz dłońmi tak, jakbym w ten sposób mogła stać się niedostrzegalna.

– Zawaliłam – szepnęłam do siebie. – Nie było mnie tu z nią. Wiedziałam, że umiera… 
wiedziałam i nie przyszłam. Byłam taka wściekła o te jej wszystkie głupie wymysły… 
Myślałam, że przyjdzie taki dzień, kiedy się opamięta, kiedy się znów spotkamy i znów 
pójdziemy posiedzieć nad tym małym źródełkiem, do którego ona zawsze wrzucała 
kartki z tajemniczymi zapiskami. Teraz już na to za późno… nie dowiem się, co było 
na nich zapisane, nie dowiem się, jak się czuła w czasie choroby, nie dowiem się czy 
mnie nie nienawidziła w ostatnich chwilach. Zadzwoniła dzień wcześniej, a ja nie 
odebrałam…

Usłyszałam tylko ostrożne, ciche kroki, gdy mężczyzna zaczął podchodzić i już nie 
miałam siły oponować, kiedy objął silnym uściskiem całe moje drżące ciało. 

Nie byłam pewna, ile czasu minęło, zanim z powrotem w miarę się pozbierałam. 
Przynajmniej na tyle, by dalej funkcjonować. Zaprowadziłam mojego nieoczekiwa-
nego kompana na piętro, gdzie znajdował się pokój narzeczonego mojej siostry. To 
właśnie z nim wyjechała na „romantyczny weekend w Paryżu”, który zwieńczyły nagłe 
oświadczyny młodszego o pięć lat chłopaka. Znosiłam dużo jej pomysłów, ale na ten 
incydent nie mogłam zwyczajnie przymknąć oka. Wszakże chodziło o coś tak istotnego 
jak małżeństwo. Pokłóciłyśmy się tak, jak nigdy wcześniej, co zapoczątkowało ciszę, 
która nie została zerwana nawet w obliczu zapowiedzi jej rychłego odejścia. Mimo 
że jej narzeczony był na nie przygotowany, zaszył się gdzieś zaraz po tym wydarzeniu.

Otworzyłam szafę z męskimi ubraniami, starając się coś wynaleźć dla wychudzo-
nego mężczyzny opierającego się o framugę drzwi i przyglądającemu się mi badawczo.

– Wybacz, że spytam, ale… – odezwał się łagodnie, nie spuszczając ze mnie wzroku. – 
…skoro tak bardzo nienawidziłaś jej szaleństwa, to dlaczego pomogłaś mi w najbardziej 

szalonym planie ucieczki ze szpitala?
W gruncie rzeczy podobała mi się ta jego bezpośredniość. Westchnęłam głośno, 

zastanawiając się nad odpowiedzią.
– Może i przez całe życie mówiłam jej, że szalone plany są nieodpowiedzialne i ka-

tastroficzne w skutkach, ale rozumiałam, dlaczego tak postępowała. Tę samą potrzebę 
zobaczyłam w twoim spojrzeniu i wtedy pomyślałam, że być może… – podałam mu 
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jakąś luźną koszulę, sweter i czarne spodnie, które wybrałam. – … być może to ja się 
myliłam. – Specjalnie musnął moją rękę, kiedy zabierał rzeczy.

– Myślę, że byłaby z ciebie dumna za ten akt nienormalności – uśmiechnął się ką-
cikiem ust i poszedł w stronę łazienki. Miał rację; byłaby bardzo dumna.

Zdecydowałam się pójść do jej pokoju w oczekiwaniu na mężczyznę. Niczym in-
truz starałam się, by nie narobić hałasu i ostrożnie stąpałam po panelach. Naciskając 
na klamkę, tak naprawdę liczyłam, że drzwi będą zamknięte, ale nie były. W środku 
panował typowy dla niej nieład i nie chodziło mi o zwykły nieporządek i te niektóre 
ubrania, które leżały porozrzucane na podłodze. Chodziło mi o te dziesiątki zdjęć 
zawieszonych w jednym miejscu, o te poprzekrzywiane plakaty, absolutnie różnych 
zespołów, począwszy od muzyki klasycznej aż do metalu, o to, że dokumenty z pracy 
leżały obok jej niedokończonego projektu tatuażu, o te karteczki z sentencjami, mniej 
i bardziej motywującymi, zaczerpniętymi ze źródeł takich jak książki fantastyczne 
i historyczne, z wypowiedzi świętych i buddystów, ze starych wierszy i napisów graffiti 
wypisanych na murach. To wszystko tak bardzo oddawało istotę jej postaci, że znów 
poczułam, jak łzy gromadzą się w moich oczach. Aby nie dać się całkowicie pożreć 
tym emocjom, zaczęłam zbierać jej ubrania. Co jakiś czas przyglądałam się jakiejś 
bluzce czy sukience, przypominając sobie sytuację, gdy miała je na sobie. Czerwony, 
wynoszony podkoszulek, który kupiła za grosze w najbliższym sklepie, kiedy podarła 
koszulkę na naszych wspólnych wakacjach sprzed paru lat. Albo też dżinsowa czapka 
z daszkiem, którą miała na swoich pierwszych zawodach, kiedy jeszcze interesowała 
się sportem. Była na nią już dawno za mała, ale nie chciała jej wyrzucić.

Podnosiłam właśnie ciemnozieloną, materiałową kurtkę, gdy nagle coś wypadło 
z jej kieszeni. Przysiadłam na podłodze i wzięłam do rąk niewielkie pudełeczko z lekko 
zdartymi brzegami. Nie przypominałam sobie tego znikąd, a naprawdę widziałam 
większość rzeczy siostry. Po chwili zastanowienia stwierdziłam, że zapewne wcześniej 
w środku umieszczony był pierścionek zaręczynowy. Chociaż dobrze wiedziałam, że 
ten znajdował się obecnie na jej zimnym palcu, i tak je otworzyłam.

Na początku myślałam, że z nieznanego mi powodu istotnie go tam jednak zostawiła, 
lecz potem przyjrzałam się uważniej. I jeszcze raz, i jeszcze raz. To zdecydowanie nie 
było to, co zakładałam. Stary, odrapany pierścionek z różowym diamencikiem należał 
do mnie. Przynajmniej bardzo dawno temu. Moja siostra wydała swoje ostatnie kieszon-
kowe, by podarować mi go w dzień moich siódmych urodzin. Z czasem stał się za mały, 
a że ja nie trzymałam niczego, co już na mnie nie pasowało, włożyłam go do kartonu 
na zbiórkę różnych przedmiotów dla ubogich. Nie miałam pojęcia, że go zatrzymała.

W nagłym przypływie sentymentu włożyłam tę wiekową pamiątkę na najmniej-
szy palec. Wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Kiedy nienaturalnie zaintrygowana 
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wpatrywałam się w niewielką cyrkonię, niespodziewanie pociemniało mi przed oczami. 
Nie czułam jednak żadnych zawrotów głowy, ani nie było mi słabo. Wyglądało to 
tak, jakby obraz wokół mnie nagle po prostu przestał istnieć. Mimo że oczy miałam 
otwarte, nie widziałam nic. Przerażona spróbowałam wstać, ale tu czekało mnie kolejne 
zaskoczenie, gdyż nie byłam w stanie tego zrobić. A to dlatego, że wcale nie czułam 
ciężaru swojego ciała. Żadnej z kończyn, bo ich tam nawet nie było. To z pewnością 
nie był paraliż. Nie miałam w ogóle żadnej konkretnej formy. Jeden podmuch mógłby 
mnie unieść gdzieś bardzo daleko, a ja nie mogłabym się temu oprzeć.

Ułamek sekundy później nastąpił oślepiający rozbłysk. Czułam tylko, jakbym spa-
dała bardzo głęboko w dół. Pomimo że ta chwila mignęła przede mną jak mrugnięcie 
okiem, jej wrażenie znacznie wydłużyło pozorny czas. I już zaraz z powrotem nabra-
łam ciężaru, który teraz wydał mi się niezwykle zbędny, nawet uporczywy. Nie wiem, 
kiedy otworzyłam oczy, ale po tym, wszystko nie wróciło magicznie do normalności.

Znajdowałam się na środku pola, nieopodal szumiały drzewa w lesie, a przede mną 
w oddali ujrzałam usypane górki z piasku, na których gdzieniegdzie leżały masywne 
worki. Przy tych wzgórkach ulokowane były wąskie korytarze, w których dostrzegłam 
poruszające się postaci. Z całej siły próbowałam domyślić się, o co tutaj chodzi. Przecież 
jeszcze chwilę temu siedziałam na podłodze w pokoju siostry… Mój mózg doznał tak 
ogromnego szoku, że dopiero po piątej analizie tego miejsca, mogłam stwierdzić, że te 
wzniesienia to tak naprawdę okopy. Przed oczami pojawił się jeden hełm i zniknął, zanim 
zdążyłam go zarejestrować. Żołnierze zmieniali szybko swoje pozycje. Jedyną rzeczą, 
którą wiedziałam, był bezsprzeczny wniosek mówiący mi o tym, że właśnie trwała wojna.

– Szybciej dziewczyno, on się zaraz wykrwawi! – Podbiega do mnie jakiś krzepki 
mężczyzna, ubrany w mundur. Z jego brwi strużką płynie krew, a jego oko ma odcień 
fioletowy. Utyka lekko na prawą nogę, przez co jest dość powolny w ruchach. – Wzięłaś 
wszystko potrzebne? Bo nie będziemy się wracać. – Pyta, gdy już udaje mu się podejść. 
Patrzę na niego, jak na jakąś zjawę, którą w rzeczy samej mógłby być. Jąkam się, pró-
bując wydukać odpowiedź, której nie znam. Spostrzegam, że żołnierz przypatruje się 
torbie u mojego boku, o której obecności w tym samym momencie zdaję sobie sprawę. 
Pospiesznie ją więc otwieram, licząc po cichu na wskazówki w odkryciu okoliczności 
całej zagmatwanej sytuacji. Są tam leki, bandaże, gazy i różne, słabo oznaczone bute-
leczki. Domyślam się, że z ich pomocą mam uratować człowieka, o którym wspomniał 
mężczyzna. Dlaczego? Co ja tu robię? Czy ja w ogóle jestem sobą? Może zwariowałam? 
Jest to niebywale trudne, ale odsuwam przytłaczające rozważania na bok. Czy jest to 
prawdziwe, czy nie, ktoś potrzebuje tu i teraz mojej pomocy.

Z tym poczuciem misji przedzieram się przez las i wchodzę do okopów. Wzdry-
gam się na kolejne dźwięki strzałów, ale idę dalej za moim przewodnikiem. Staram 
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się nie przyglądać temu ciału żołnierza leżącemu pośrodku drogi. Gdy kule trafiają 
blisko mnie, na włosy zsypuje mi się ziemia. Gorzej, jeśli wpada w oczy i ogranicza 
widoczność. Niemniej brnę wciąż do przodu na oślep. Aż w końcu docieramy do niego. 
Poważnie ranny, znajduje się w wielkiej kałuży krwi w pozycji wpółleżącej. Skręca 
mnie w żołądku na widok tak młodego chłopaka. Dałabym mu co najwyżej dwadzie-
ścia lat. Zbieram się w sobie i klękam obok niego, starając się zachować kamienną 
twarz. Wyciągam fiolki, bandaże i wszelkie inne rzeczy, dzięki którym mam zamiar 
uratować mu życie. Z drżącymi rękami zaczynam oczyszczać miejsce, z którego sączy 
się najwięcej krwi. Żołnierz wciąga głośno powietrze i odwraca głowę w moją stronę. 
Zamieram wpół ruchu.

– Co jest? Nigdy nie widziałaś umierającego? – Teraz jestem już całkowicie pewna 
mojej hipotezy, mimo że wciąż nie wiem, jak to możliwe. Ten chłopak to jednocześnie 
mężczyzna spod szpitala. Fizycznie ani trochę go nie przypomina, ale spojrzenie 
tych oczu utkwiło mi w pamięci bardzo dobrze. I ten jeden szczegół; mała jasnożółta 
plamka na prawym oku. W tym momencie jestem skłonna uwierzyć siostrze, która 
żyła w głębokim przekonaniu, że nic nie jest przypadkowe.

– Chyba cię znam – mówię, z powrotem przypominając sobie o głębokiej ranie 
w podbrzuszu. Robię to, czego nauczyli mnie na zajęciach pierwszej pomocy, modląc 
się, by zadziałało.

– Istotnie wyglądasz… – rzucamy sobie krótkie spojrzenie. – … dość znajomo.
– Który jest rok? – W roztargnieniu zapominam o fakcie, że to pytanie może brzmieć 

nieco absurdalnie. Mężczyzna najpierw wybałusza na mnie oczy, a potem wydaje 
z siebie rechot, co wydaje się z pozoru niemożliwe w jego obecnym stanie.

– 1944, jeśli masz tak słabą pamięć. – Nie przerywam czynności, choć w głowie 
mam gonitwę myśli. Przeniosłam się w czasie? Dlaczego ten chłopak jest tym samym 
nieznajomym, którego spotkałam?

Kiedy kończę robić w miarę wytrzymały opatrunek, mój przewodnik zabiera ran-
nego na barki. Wracamy tą samą drogą wśród strzałów i głośnych okrzyków żołnierzy. 
Pospiesznie przemierzamy las, by parę kilometrów dalej ujrzeć spory, zamaskowany 
namiot. 

Pierwsze, co zauważam to łóżka poustawiane równolegle do siebie. Na nich leżą 
ranni żołnierze. Kobiety w niebieskich strojach pielęgniarek biegają od jednej osoby 
do drugiej, starając się złagodzić ich pojękiwania. Nagle jedna z nich, kiedy tylko 
mnie zauważa, podbiega i obejmuje mocno moje ciało. Zaskoczona, dopiero po dłużej 
chwili oddaję uścisk.

– Jak dobrze, że wróciłaś – szepcze mi do ucha, przepełniona emocjami. Wciąż 
trzymając moje ramiona, odsuwa się trochę, dając mi odetchnąć. Serce zatrzymuje 



346

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

się na jej widok. Mrugam raz, drugi i trzeci. Jest tutaj, cała i zdrowa. Moja siostra.
Ciężko jest określić, skąd to wiem. Jej energii nie mogłabym pomylić z żadną inną. 

Te same gesty i sposób uśmiechania się jednym kącikiem ust bardziej niż drugim. 
Kiedyś mama podejrzewała, że to defekt lub objaw jakiejś choroby. Nic z tych rzeczy. 
Lekarz powiedział, że taka jest jej natura. Ona osobiście nigdy na to nie narzekała, 
a nawet cieszyła się na myśl, że w tym jest na swój sposób wyjątkowa.

Zaczynam płakać niekontrolowanie i ściskać ją jeszcze mocniej niż ona mnie. Przekazuję 
jej wszystko, o czym chciałam powiedzieć przed jej śmiercią, nie zastanawiając się, w jakim 
stopniu jest to wszystko prawdziwe i w jakim stopniu cokolwiek z tego zrozumie. Przepra-
szam paręnaście razy, za każdym z nich przyciągając ją jeszcze mocniej. W duchu błagam, 
żeby się nie ulotniła. Słowa są nieskładne, a zdania pourywane, lecz najważniejszy jest dla 
mnie sam przekaz i to, że ona może go usłyszeć. W końcu siostra przerywa ten wywód. 
Ociera mi łzy z policzków. Przygląda się z niemym pytaniem, wymalowanym w oczach.

– Cokolwiek to jest, co cię trapi, wiedz, że nie jestem zła. Nic przecież nie zrobiłaś! – 
Śmieje się cicho, a ja uświadamiam sobie, jak dawno nie słyszałam tego dźwięku.

– Och… nic nie rozumiesz – wzdycham ciężko. Czy te wyznania mają jakiekol-
wiek znaczenie? Ona nawet nie wie, co się z nią stanie i co ja jej uczynię. Nie wie, że 
ją zostawię. Nie wie, że nie będziemy rozmawiać przez długie miesiące. Nie wie, że 
nie będzie mnie przy niej na łożu śmierci. Nadzieja odpływa gdzieś daleko razem 
z szansą na przebaczenie.

– Posłuchaj, kompletnie nie wiem, czemu mi to wszystko mówisz… – odgarnia moje 
włosy z czoła, zamacza ręcznik w zimnej wodzie i obmywa mi krew i brud z rąk – … 
ale czegokolwiek byś nie zrobiła, jakiej głupoty byś nie popełniła, ja nigdy przenigdy 
cię nie znienawidzę. Jesteś moją siostrą i kocham cię, jak nikogo innego na świecie. 
Obie wiemy, że już poróżniło nas wiele rzeczy i jeszcze więcej poróżni w przyszłości. 
Jesteśmy przecież kompletnie różne! Jednak to nie stanie się przeszkodą. Pięćdziesiąt 
lat braku kontaktu nie zniszczy tej miłości. Znam cię lepiej niż myślisz i rozumiem 
twoje motywacje lepiej, niż mogłabyś zdawać sobie z tego sprawę.

Płaczę, a ona razem ze mną. Mimo że żadna z nas nie znajduje się w obecnym życiu 
tej drugiej i że nie znamy swojej przyszłości, jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek.

– Wierzysz w reinkarnację? – Pytam ją, a ona spogląda na mnie zaskoczona. Nie roz-
mawiałyśmy przeważnie o takich wartościach, ponieważ ja nigdy w nic nie wierzyłam.

– Wiesz, że wierzę w wiele rzeczy…
Uzmysławiam sobie, że niektóre aspekty pozostają jednak niezmienne. Uśmiecham 

się przez łzy na tę myśl.
– Jesteś jakaś inna. – Dodaje siostra.
– Chyba wiem, czyja to zasługa.
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Przytulamy się jeszcze ostatni raz. Czuję, że coś ciągnie mnie z powrotem i mam 
świadomość, że muszę się temu oddać. Moja siostra podchodzi do jakiegoś żołnierza, 
który jest pozbawiony całego przedramienia. Chwyta go za zdrową dłoń prosząc, by 
ten zamknął oczy. Ja również wykonuję to polecenie, choć nie jest kierowane do mnie. 
Wokół cichną powoli dźwięki, okrzyki bólu i harmider. Przed oczami wybucha światło, 
które być może gdzieś mnie jeszcze doprowadzi.

Unoszę powieki i wszystko wraca do normalności. Jestem w jej pokoju, a na palcu 
dalej mam stary pierścionek. Zdejmuję go ostrożnymi ruchami i wkładam do pudełecz-
ka, w którym go znalazłam. Próbuję coś sobie ułożyć w głowie, ale te starania kończą 
się fiaskiem. Racjonalizm mi tu nie pomoże, a jedynie zwyczajna, choć trudna do 
osiągnięcia wiara. Wiara, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się naprawdę. Nie jestem 
jeszcze pewna, czy nie umieszczę tego w kategoriach szalonych skutków niezwykle 
ciężkiej żałoby, ale jestem pewna, że zrobię wszystko, by tak się nie stało.

Podskakuję, gdy coś puka za moimi plecami. To wciąż ten sam szalony uciekinier, 
który teraz upewnia się czy może wejść do pokoju. Kiwam mu głową, a ten chwilę 
później siada blisko mnie na podłodze. Odświeżony, elegancko ubrany, bez „krzaków” 
porastających jego twarz, jest naprawdę przystojny. Tak sobie siedzimy w ciszy, zerkając 
co jakiś czas na plakat czy zdjęcie mojej siostry. Ja rozmyślam o żołnierzu, którego 
spotkałam i zastanawiam się, ile cech miał wspólnego z mężczyzną przy moim boku. 
Zastanawiam się, ile ja mam wspólnych cech z tamtą sobą. Zastanawiam się, czy te 
zastanawianie się nie jest głupie i naiwne.

– Jeśli tylko chcesz, mogę sobie pójść – oświadcza mężczyzna, choć coś w nim mówi 
mi, że wcale nie chce tego robić. To dobrze się składa.

– Nie – łapię go za kościstą rękę i próbuję spekulować, co stało się z tym żołnierzem. 
Uratowałam go, czy moje starania już nie mogły mu pomóc? – Chodź… Może znaj-
dziemy trochę czasu, żeby się przespacerować?

– Nie mam innych planów w grafiku – uśmiecha się szeroko.
– Ale zanim, to musisz mi jeszcze zdradzić pewną informację – Napina się, jakbym 

chciała go pytać o małżeństwo.
– Tak?
– Jak masz na imię?





taJemnica przeSzłOści
◆

Ewelina Wiśniewska

Moja codzienność nie różniła się niczym od poprzedniego dnia. Budziłam się 
i niewyspana powoli wysuwałam nogi poza krańce łóżka, po czym mając nadal 

zamknięte powieki, zaczynałam liczyć do dziesięciu. Raz… Dwa… Trzy… Za trze-
cim razem unosiłam jedną powiekę i wpatrywałam się w biały sufit. Cztery… Pięć…
Sześć… Za szóstym razem otwierałam drugą powiekę. Siedem… Osiem… Za ósmym 
razem głośno ziewałam. Dziewięć… Dziesięć. Za dziesiątym razem podnosiłam 
się i układałam stopy na zimnej podłodze. Zaraz po tym unosiłam ręce, by dotknąć 
delikatnymi dłońmi swoich długich, kasztanowych włosów, wcześniej zabierając ze 
stolika nocnego, stojącego po lewej stronie łóżka, brązową gumkę. Zakładałam ją 
na prawy nadgarstek, ponieważ nie potrafiłam niczego zrobić lewą ręką. Zwinnym 
ruchem związywałam włosy w coś na kształt luźnego koka. Potem podchodziłam do 
okna i wpatrywałam się w wysokie świerki rosnące w całym lesie, który otaczał wioskę 
z prawej i lewej strony. Zawsze przypominałam sobie wtedy wszystkie mile spędzone 
chwile nieopodal wejścia do boru. Jednak tego dnia było inaczej…

W mojej głowie pojawiły się obrazy wspomnień, których zupełnie nie pamiętałam. 
Widziałam bardzo młodą dziewczynę w długiej, wyszywanej sukni z koronkowym 
haftem, która żywo gestykulowała, rozmawiając z młodszą od siebie kobietą. Potem 
starsza z nich przebywała w towarzystwie kolejnych nieznanych mi osób. Tym razem 
była spokojna i wydawała się być nieco zaniepokojona rozmową z dwiema postaciami, 
kobietą i mężczyzną. Nagle uciekła z pomieszczenia i biegła tak długo, dopóki nie 
opuściła domu i weszła w bór pełen świerków. Podbiegła do jednego z drzew i skuliła 
się pod nim, ukrywając twarz w dłoniach. Nim zdążyłam przypatrzeć się dziewczynie, 
pojawił się już zupełnie nowy obraz, przedstawiający tę samą kobietę, którą widziałam 
przed chwilą, lecz tym razem ubraną w białą i delikatną suknię z szerokimi, bufiastymi 
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rękawkami. W dłoniach mocno trzymała bukiet polnych kwiatów, spośród których 
wyróżniały się stokrotki. Ponownie nie mogłam się przypatrzeć jej fizjonomii, gdyż 
była zwrócona do mnie lewym profilem. Dostrzegłam na jej bladej twarzy spływającą 
łzę, która sprawiła, że również w kąciku moich oczu pojawiły się drobne kropelki, 
którym nie pozwalałam wypłynąć. Obok niej stał mężczyzna dorównujący jej wzro-
stem, choć nieco starszy, o czym świadczył już lekki zarost i mimiczne zmarszczki. 
Z początku nie przejmowałam się osobami, które widziałam przed sobą, do czasu, 
kiedy dziewczyna ubrana w suknię ślubną, odwróciła się twarzą do mnie. Moje serce 
zaczęło pompować krew z niebywałą prędkością, niczym pędząca lokomotywa, która 
zbliża się do swego celu, by następnie gwałtownie zahamować, aż wreszcie zatrzymać 
się. Nagle wszystkie obrazy w mojej głowy zlały się w jedną całość. Ten sam las, te 
same drzewa, choć nieco starsze i ta kobieta. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że 
to wszystko musiało być naprawdę. Babcia opowiadała mi, że dawno temu żyli tu 
przed nami ludzie, którzy stracili podobno duży majątek i musieli przeprowadzić się 
na wieś. Kobieta trudniła się tkactwem, wyszywała suknie, o jakich marzyła niejedna 
dziewczyna, zaś jej mąż, zanim zbankrutowali, prowadził ogromną firmę, z której 
został usunięty przez swoich współpracowników. Podobno mieli córkę, bardzo piękną, 
która uwielbiała czytać książki. Babcia mówiła, że jestem do niej podobna. Teraz już 
wiem, że to wszystko było prawdą. Tylko dlaczego miałam wspomnienia o kobiecie, 
której nie znałam? Zastanawiam się jeszcze skąd babcia wiedziała, jak ona wyglądała, 
skoro twierdziła, że wyglądam podobnie do niej? Może ją znała? W mojej głowie 
rodziło się mnóstwo pytań i mało odpowiedzi. Niemożliwe. – Pomyślałam. Babcia 
wiedziała o niej tyle rzeczy, ale nigdy nie spytałam skąd. No cóż, teraz mam okazję 
zapytać. – Powiedziałam do siebie w duchu. Szybko ubrałam się z piżamy i opuści-
łam swój pokój. Skierowałam się do łazienki, gdzie doprowadziłam się do porządku. 
Umyłam zęby i twarz, po czym poprawiłam fryzurę i zaplotłam dwa warkocze. Na 
koniec popsikałam się perfumami i opuściłam łazienkę. Idąc korytarzem, układałam 
plan w głowie, jak zapytam babcię o przeszłość. Kiedy weszłam do kuchni zobaczyłam 
mamę szykującą się do pracy. 

– Dzień dobry skarbie. Jak spałaś? – Spytała.
– Dzień dobry. Nie najgorzej. A wy? – Spojrzałam na kobiety i posłałam w ich stronę 

lekki uśmiech.
– Dzisiaj spałam o wiele lepiej, niż wczoraj. – Odparła kobieta. 
Przeniosłam wzrok na babcię, wyczekując jej odpowiedzi, lecz ona jedynie mach-

nęła ręką w powietrzu i mrugnęła do mnie znacząco. Pokiwałam głową na znak, że 
rozumiem i podeszłam do stolika, gdzie czekała na mnie poranna herbata. Usiadłam 
na krześle i przysunęłam się bliżej okna. Złapałam kubek z gorącym napojem w obie 
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dłonie i przybliżyłam do ust. Zanim jednak wypiłam łyk herbaty, zaciągnęłam się jej 
cudownie urzekającym zapachem. Gdy już odstawiłam kubek z powrotem na stolik, 
zerknęłam w stronę babci, siedzącej naprzeciwko mnie. Czytała poranną gazetę i kiedy 
miała już przewrócić na następną stronę, uniosła wzrok i uśmiechnęła się do mnie. 
Zapewne chciała o coś spytać, lecz przerwała jej mama.

– Wychodzę. Kochanie pomagaj babci, a ty mamo, proszę cię nie przemęczaj się. 
Musisz wypoczywać. Słyszałaś, co mówił lekarz.

– Tak, wiem. Będę tutaj przez cały czas i nie ruszę się z domu. – Powiedziała babcia 
unosząc kąciki ust, na co mama pokręciła głową i już po chwili, wyszła z domu i usiadła 
za kierownicą auta, by następnie wyruszyć w drogę do pracy. W mieszkaniu pozosta-
łyśmy tylko my, a ja postanowiłam wykorzystać sytuację i zapytać o przeszłość. Nie 
wiedziałam jeszcze czy powiedzieć babci o tych wspomnieniach.

– Babciu. – Zaczęłam
– Tak? – Spytała unosząc swój wzrok znad gazety.
– Pamiętasz, jak opowiadałaś mi, o ludziach, którzy dawno temu tutaj mieszkali?
Babcia zamyśliła się, a jej twarz wyrażała głęboką zadumę, jakby starała się do-

kopać do swoich wspomnień i odnaleźć to odpowiednie. Po chwili zamknęła gazetę 
i złożyła ją na pół.

– Tak, pamiętam. Czemu o to pytasz? 
– Tak po prostu, przypomniała mi się ta historia dziewczyny, o której mówiłaś…
– Że ją przypominasz. – Dokończyła, na co pokiwałam głową.
– Yhym… – Mruknęła tajemniczo.
– Zastanawia mnie to, w jaki sposób jestem do niej podobna?
– Ohh kochanie… – Westchnęła w odpowiedzi babcia.
– Pozwól, że przeniosę się do pokoju. Tam będzie mi wygodniej opowiadać. – Po-

wiedziała, po czym wstała z krzesła kuchennego i skierowała się do jej sypialni. Było 
to miejsce, do którego w dzieciństwie lubiłam zaglądać. Na beżowych ścianach wisiały 
trzy wielkie obrazy obramowane w pozłacane ramy. Jeden z nich przedstawiał pejzaż, 
na którym widniało mnóstwo stokrotek, a po środku łąki znajdowała się postać kobiety, 
zwróconej do nas tyłem i ubranej w długą, białą suknię, której końce zgubiły się oraz 
wtopiły w całą kompozycję. Na jej głowie był słomiany kapelusz, który trzymała jedną 
dłonią, by nie spadł jej podczas zbierania kwiatów. Na kolejnym obrazie były postacie 
ubrane w starodawne stroje. Pośród nich znajdowała się kobieta siedząca na krześle, 
która trzymała na ręku dziecko. Obok niej stał mężczyzna, o poważnym wyrazie 
twarzy i surowym wzroku. Było tam jeszcze jedno dziecko, chłopiec, który stał przy 
kobiecie z wymalowanym pesymizmem. Kiedy miałam przenieść wzrok na kolejny 
obraz, dopiero spostrzegłam, że został ściągnięty ze ściany, a w miejscu, w którym 
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wisiał, została zawieszona półka z książkami. Doskonale pamiętałam, że ten obraz 
tam był, ale widziałam go ostatni raz wtedy, gdy byłam małą dziewczynką i często 
przebywałam w pokoju babci. Kiedy wyjechałam za granicę z mamą, która dostała 
tam pracę, miałam osiem lat. Pamiętam, że kiedy wróciłyśmy do domu parę lat później, 
babci nie było, a jej sypialnia była zamknięta na klucz. Później okazało się, że także 
wyjechała do swojej siostry, która mieszkała niedaleko, gdyż nie chciała przebywać 
w tym domu sama. Potem, gdy już wprowadziłyśmy się z powrotem, od tamtej pory 
nie zaglądałam do pokoju babci, która zamykała go na klucz. Dopiero od niedawna, 
gdy poczuła się gorzej i pojechałyśmy do lekarza, który kazał się jej nie przemęczać, 
odwiedzałam jej pokój, lecz do dzisiaj nie zwracałam uwagi na wiszące obrazy. 

– Może od razu zacznę od tej dziewczyny, o którą pytałaś. – Zaczęła babcia. – Była 
to bardzo piękna i młoda dziewczyna, o długich, kasztanowych włosach i błękitnych 
oczach. Uwielbiała czytać książki, tak jak ty. – Powiedziała wpatrując się w moją twarz, 
jakby chciała upewnić się, że wyglądam podobnie. – Mieszkała w tym domu razem 
z rodzicami i starszym bratem. Tutaj dorastała i też tu poznała, co znaczy żyć. Dopiero 
co wchodziła w dorosłość, kiedy rodziciele oznajmili jej, że musi się ożenić z męż-
czyzną, którego nie znała. Był to dla niej szok. Nagle musiała porzucić zwyczajność 
i wejść w dorosłe życie. Gdy ukończyła dwudziesty rok, została zmuszona do wyjścia 
za mąż, za starszego od niej człowieka. Podobno był bardzo bogaty, ale przez to, że 
posiadał duży majątek, stał się arogancki i zupełnie nie przejmował się losem innych. 

– Więc, czemu zgodził się na małżeństwo z kobietą, której nie znał, a przecież 
mógł mieć każdą? To dziwne, że wybrał dziewczynę z rodziny, która zbankrutowa-
ła… – Pomyślałam.

– Dziewczyna nie chciała wychodzić za mąż za tego człowieka. Cóż, nic dziwnego, 
skoro była młoda i nie myślała jeszcze o swojej przyszłości. – Kontynuowała babcia. 

– Pewnego dnia podobno usłyszała rozmowę swoich rodziców, którzy dyskutowali 
między sobą o jej rychłym ożenku. Nie czekając dłużej, pobiegła do swojej kuzynki. 
Była to kobieta, która od niedawna pomieszkiwała w ich domu. Rozumiała wszystko, 
o czym opowiadała nieco starsza od niej dziewczyna. Nie wiedziała, jak mogłaby jej 
pomóc. Była bezradna wobec woli rodziców jej krewnej. Kobieta zaczęła opowiadać 
kuzynce o wszystkim, co usłyszała. Obie były tym bardzo wstrząśnięte. Parę dni 
później rodzice dziewczyny zawołali ją chcąc jej coś wyznać.

– Chyba wiem, co było dalej. – Powiedziałam w myślach.
– Otóż, dziewczyna przyszła na tę rozmowę, choć była bardzo zdenerwowana. Bała 

się, że już za chwilę dowie się, że musi ożenić się z obcym człowiekiem. Niestety stało 
się to, czego się obawiała.

– Powiedzieli jej, że musi wyjść za mąż? – Spytałam.
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– Tak, lecz kiedy spytała dlaczego, odpowiedzieli, że jej przyszły mąż powiększy 
ich majątek i wyciągnie z długów. Dziewczyna wiedziała, że to był obowiązek, który 
musiała spełnić, bo przecież jak mogłaby się sprzeciwić woli rodziców.

– Co było dalej ? – Spytałam jednocześnie przywołując w pamięci obraz uciekającej 
i opłakującej swój los dziewczyny.

– Nie wytrzymała napięcia i uciekła do lasu, ale nie wiadomo dokąd się udała.
– Nigdy nie mówiłaś mi o tym, a jedynie wspominałaś, że kiedyś żyła tutaj bardzo 

nieszczęśliwa rodzina. 
– Nie opowiadałam tego tobie, ale twojej mamie…
– Powiedziałaś. – Dokończyłam.
Babcia w odpowiedzi pokiwała głową i pogłaskała mnie po ramieniu.

– Wiesz co… Chyba się zdrzemnę. – Powiedziała babcia.
Wzięłam koc z drewnianej komody i rozłożywszy go, przykryłam nim staruszkę. 

Opuściłam pokój, a w moich myślach panował chaos. Nie zapytałam babci, skąd to 
wszystko wiedziała, ale nie chciałam jej budzić. Poszłam do swojego pokoju i chwy-
ciłam w dłonie ulubioną książkę. Usiadłszy na miękkim łóżku, otworzyłam ją na 
ostatnio przeczytanej stronie. Nim zdałam sobie sprawę, że upuściłam lekturę, za-
snęłam. Nagle przede mną pojawiły się wysokie drzewa, a ja biegłam tak szybko, że 
nie potrafiłam zapanować nad oddechem. Zatrzymałam się przy jednym ze świerków 
i skuliłam się pod nim, zanosząc się od płaczu. Płakałam długo, dopóki nie zrobiło się 
ciemno. Postanowiłam wrócić do domu i zrobić to, co podpowiada mi serce. Szłam 
przez ciemny las, a wokół mnie rozbrzmiewały dźwięki, których okropnie się bałam. 
Któżby pomyślał, że las za dnia jest barankiem, a nocą wilkiem, który czyha na swoją 
ofiarę, by otoczyć ją ze wszystkich stron i odciąć jej drogę ucieczki. Bałam się swoich 
myśli i dlatego też przyśpieszyłam kroku, by po chwili rzucić się biegiem w dobrze 
znaną mi uliczkę. Wreszcie dotarłam do domu. Zdyszana udałam się do swego pokoju, 
po czym przebrałam się w nocną koszulę i położyłam się do łóżka. Długo nie mogłam 
zasnąć, dlatego wstałam i podeszłam do lustra, by spojrzeć w swoje odbicie. Niezwykle 
zaskoczyło mnie to, co zobaczyłam. Miałam przed sobą oblicze dziewczyny o długich 
kasztanowych włosach i szczupłej sylwetce, okrytej delikatną w dotyku koszulą nocną, 
której końce muskały dębowe deski. Dotknęłam obiema dłońmi twarz, która była 
nieco inna, choć podobna do mojej prawdziwej fizjonomii. Z przerażenia zaczęłam 
krzyczeć, lecz nikt mnie nie słyszał. Widziałam w odbiciu lustra kogoś innego, choć 
odczuwałam wrażenie niezwykłej więzi z obcym ciałem, w którym się znalazłam. To 
nie wszystko. Coś jeszcze przykuło moją uwagę. Zwróciłam spojrzenie na wisiorek, 
który przylegał do mojego dekoltu. Naszyjnik posiadał wyżłobienie w kształcie litery L. 
Kiedy chciałam go dotknąć, poczułam dziwną siłę. Zerwałam się ze snu i wyskoczyłam 



354

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

z łóżka, by podejść do lustra i spojrzeć na swoją twarz. Na szczęście wszystko było 
w porządku. Nie miałam na sobie owego wisiorka, a twarz nie była obliczem innej 
kobiety, lecz moim własnym. Odetchnęłam z ulgą.

– Co to było? – Sapnęłam wracając do łóżka.
Czułam wszystko to, co ta kobieta. Ale nie dopuszczałam do siebie żadnej innej myśli, niż 

tej, w której twierdziłam, że był to tylko sen. Dłużej nie myśląc, podniosłam książkę, która 
musiała mi spaść, gdy zasnęłam. Przetarłam czoło i pokręciłam głową na niedorzeczność 
własnego snu. Podniosłam się z łóżka i podeszłam do okna. Wpatrywałam się w las, który 
chwilami wydawał mi się obcy. Postanowiłam do niego pójść. Ubrałam na siebie katanę, 
a na nogi wsunęłam czarne trampki. Zakładając, że babcia wciąż spała, wyszłam z domu. 
Szłam ścieżką, która prowadziła do wejścia świerkowego boru. Zatrzymałam się i spoj-
rzałam w górę, wpatrując się w wysoko ułożone korony drzew, które kołysały się zgodnie 
z powiewem wiatru. Weszłam w głąb lasu i szłam przed siebie. Nagle zatrzymałam się przy 
jednym ze świerków i podeszłam do niego. Uniosłam dłoń, by dotknąć wyciętego frag-
mentu, który przypominał kształtem drzewo. Wtem, jakby przez mgłę pojawił się przede 
mną ołtarz. Trzymałam w dłoniach bukiet polnych kwiatów, spośród których najbardziej 
pachniały stokrotki. Miałam na sobie długą suknię ślubną, a po policzku spływała poje-
dyncza łza. Obok mnie stał mężczyzna, bardzo wysoki o nieprzyjemnym wyrazie twarzy. 
Kiedy kapłan, stojący przede mną wymówił słowa przysięgi, spojrzał na mnie i zapytał o coś, 
wyczekując mojej odpowiedzi, lecz nic z tego nie usłyszałam. Spojrzałam z przerażeniem 
na mężczyznę obok, potem na rodziców, a następnie na duchownego. Przełknęłam ślinę, 
po czym odpowiedziałam słowa, które zadecydowały o mojej przyszłości.

– Nie! – Podniosłam głos i wybiegłam z kościoła zostawiając za sobą przeszłość.
Dotknęłam wiszącego na mojej szyi srebrnego naszyjnika, po czym zerwałam go 

i wyrzuciłam za siebie. Potem widziałam już tylko obrazy, z których jasno wynikało, 
że dziewczyna, którą widziałam w swoich wspomnieniach dożyła dnia, w którym 
się urodziłam. Przez tyle lat mieszkała w tym domu najpierw z rodzicami, a potem 
z moją babcią, a jej kuzynką i to w dodatku na strychu, gdzie stał zakurzony obraz. 
Nagle obrazy rozmyły się, a ja powróciłam do poprzedniego stanu. Szybko odsunęłam 
dłoń od rysunku wyrytego na korze świerku. Rzuciłam się biegiem do domu i już po 
chwili ściągałam buty i kierowałam się do pokoju babci. Zapukałam cichutko, po 
czym otworzyłam drzwi i zobaczyłam staruszkę, która rozwiązywała krzyżówkę. 
Podeszłam do niej i pocałowałam w prawy policzek, na co uśmiechnęła się przyjaźnie.

– Babciu… – Zaczęłam.
– Tak? – Spytała kobieta poprawiając okulary, które nieco zsunęły się z jej nosa.
– Skąd… Skąd wiedziałaś, że ta dziewczyna była do mnie podobna? Skąd wiedziałaś 

jak wyglądała? – Pytałam.
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Babcia odłożyła nieskończoną krzyżówkę na dębowy stolik, ścignęła okulary 
i pokazała mi ręką, abym usiadła na fotelu obok niej.

– Nie sądziłam, że o to zapytasz… Ale odpowiem Ci. Pamiętasz, jak mówiłam, że kiedy 
usłyszała rozmowę rodziców pobiegła do kuzynki, by jej o tym opowiedzieć? – Zagaiła.

–Tak, pamiętam, ale nie rozumiem…
– Bo widzisz kochanie, ja tu mieszkałam przez jakiś czas, wtedy, gdy żyli tutaj ci 

ludzie. Bardzo lubiłam tę dziewczynę, ale było mi przykro patrzeć na to, co oznajmili 
jej rodziciele. Nie chciałam, by cierpiała, ale nie mogłam nic zrobić. Pocieszałam ją, 
że może tak będzie lepiej. – Babcia nie dokończyła, gdyż przerwałam jej.

– Kim byłaś dla tej dziewczyny? – Spytałam niepewnie, domyślając się odpowiedzi.
– Jej kuzynką. – Odpowiedziała babcia, na co wstałam z fotela i spojrzałam w stronę 

obrazu, który został ściągnięty ze ściany.
– Kiedyś wisiał tutaj jeszcze jeden obraz. Co się z nim stało? – Spytałam. 
– Jak w yjechałyście za granicę, obraz spadł, a  ja w yniosłam go na 

strych. – Odpowiedziała. 
– Jest tam jeszcze? – Babcia w odpowiedzi pokiwała głową. 
Chciałam pobiec na strych i go zobaczyć, lecz coś jeszcze nie dawało mi spokoju.

– Jak miała na imię? – Spytałam.
– Zdążyłam je już zapomnieć, ale pamiętam, że miała zawsze przy sobie jeden 

przedmiot, który posiadał pierwszą literę jej imienia.
– Widziałam we śnie jakiś wisiorek. – Powiedziałam.
– Oh! Jak wyglądał? – Spytała babcia.
– Miał wyżłobioną literę L. 
– Zgadza się! – Ta dziewczyna miała na imię Ludmiła. – Powiedziała kobieta.
– Ah! – Krzyknęłam
Nie myśląc dłużej, pobiegłam w stronę strychu. Słyszałam za sobą wołanie babci, 

na które odkrzyknęłam, że muszę zobaczyć obraz. Kiedy weszłam do ciemnego po-
mieszczenia od razu w oczy rzuciło mi się malowidło przykryte dużym materiałem. 
Podeszłam do niego i z lekką obawą odsłoniłam tkaninę, która spadła na podłogę, a ja 
z przerażeniem wpatrywałam się w twarz kobiety, którą widywałam we śnie. Jedyne 
słowa, które przeszły przez moje gardło sprawiły, że zaczęłam wierzyć w reinkarnację.

– Byłam nią. Byłam tą dziewczyną w innych życiu. – Po tym, co zobaczyłam, utwier-
dziłam się w przekonaniu, że to wszystko było prawdziwe.





mOżeSz wSzyStKO
◆

Julia Wlazło

Zawsze bała się, że milicja mnie aresztuje. Na ulicach było bardzo niebezpiecznie, 
wszędzie widziałam przechodzących żołnierzy. Chodziła mi po głowie ucieczka 

z kraju. Nie mogłam jednak zostawić mojej mamy samej. „Szykuje się stan wojenny” 
słyszałam w każdym barze. Nie mogłam w to uwierzyć… Polska upada przed wielkim 
mocarstwem.

– Witaj mamo! Już wróciłam – oznajmiłam, wchodząc do domu.
– Jak dobrze, że jesteś. Kochanie musimy porozmawiać – powiedziała mama po-

ważnym tonem.
Zmartwiłam się. Mama rzadko miewała taki przerażony wyraz twarzy.

– Córeczko musisz wyjechać. Rozmawiałam z przedstawicielami „Solidarności”, prze-
widują stan wojenny. Musisz uciekać, tu nie spełnisz swoich marzeń o byciu psychologiem.

– Ale mamo…
– Nie mamy o czym dyskutować – przerwała mi. – Brakuje wszystkiego, kochanie. 

Chleba starczy nam maksymalnie na dwa dni, a mięso… Weźmiesz nasze oszczędno-
ści. Wystarczy Ci na lot do Stanów Zjednoczonych, tam zamieszkasz ze swoją ciotką, 
dopóki się nie usamodzielnisz.

Byłam zdumiona, ale rozumiałam, dlaczego mama podjęła tak trudną decyzję beze 
mnie. Chciała mnie chronić.

– Dobrze, mamo, polecę. Będę Ci co tydzień wysyłać list, abyś czuła moją obecność – 
odparłam ze łzami w oczach.

Nic nie odpowiedziała, tylko zalała się łzami. Nazajutrz leciałam już samolotem do 
USA. Byłam świeżo po studiach psychologicznych. Z nadzieją patrzyłam w przyszłość. 
W państwie tak rozwiniętym miałam okazję pokazać, na co mnie stać. Mogę pomagać 
ludziom, którzy tak bardzo potrzebują wsparcia.
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Wylądowałam na lotnisku, na którym już czekała na mnie ciocia. Przez całą po-
dróż do jej mieszkania rozmawiałyśmy o mojej pierwszej książce, której plan dopiero 
nakreślałam w głowie. Ciocia bardzo mnie wspierała, choć nie rozumiała, jak ważna 
była psychologia.

Przez kolejny miesiąc dzień w dzień pracowałam nad tekstem, pisałam i udosko-
nalałam. Nareszcie nadszedł ten moment. Dzieło było gotowe. Szybko pobiegłam na 
pocztę i wysłałam mamie przepisaną książkę. Nadałam jej tytuł Kto jest najważniejszy. 
Wtajemniczała czytelnika w tajniki samorozwoju, motywacji i umiejętności radzenia 
sobie ze stresem. Byłam z siebie bardzo dumna. Nie sądziłam, że będę w stanie w tak 
młodym wieku stworzyć coś tak wspaniałego. Zawsze marzyłam o tej chwili. Byłam 
najlepszą uczennicą na studiach, a i tak żaden wykładowca nie wierzył, że odniosę 
sukces. Oczywiście wraz z książką napisałam list:

Droga mamusiu!

Nawet nie wiesz, jak się cieszę z tego, co mam Ci do przekazania. W Stanach mieszka 
się bardzo dobrze. Ciocia pomaga mi znaleźć pracę. W czasie poszukiwań miejsca zarob-
ku „stworzyłam” książkę. Mamuś, nie sądziłam, że kiedyś to powiem, ale naprawdę się 
spełniam. Nawet zaczęłam myśleć nad zorganizowaniem szkoleń dla wszystkich, którzy 
mają dosyć nieporozumień, wojen i dla tych, którzy jak ja chcą spełniać swoje marzenia.

Rozmawiam codziennie z przechodniami o ich problemach i wiesz co? Ci ludzie 
nie wiedzą, jak je rozwiązać. Nie widzą żadnego wyjścia! Myślą nawet o samobójstwie.

Och, mamo kochana. Dlaczego ludzie tak w siebie nie wierzą? Przecież są cudowni, 
mogą wszystko. Mam nadzieję, że już niedługo wydadzą moją książkę i pomogę tym, 
którzy nie wiedzą, że mogą…

Kocham Cię, mamusiu i dziękuję Ci, że mogę robić to, co kocham. Napisz mi, co 
u ciebie. W Polsce będzie stan wojenny? Wszystko mi opowiedz.

Twoja Julia

Niedługo potem po wielu próbach udało mi się wydać książkę. Niestety, nie zrobiła 
wrażenia na Amerykanach. W gazecie została zrecenzowana jako „niejasna, zabawna 
i niedorzeczna”. Zaczęłam pracować jako sprzedawczyni, a zatroskanie towarzyszyło 
mi każdego dnia pracy.

– To Pani – odparł mężczyzna, patrząc na mnie w alejce sklepu.
– Słucham?
– To Pani jest tą Polką, która napisała książkę o psychologii – kontynuował.
– Tak… To ja.
Mężczyzna zaczął bardzo szybko mówić, ledwo udało mi się go zrozumieć. Jedno 

słowo bardzo mnie zaintrygowało w jego wypowiedzi: „COACHING”. Z tego co udało 
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mi się wywnioskować, klient porównał moją książkę do coachingu sportu, w którym 
coach skupia się nie na wytrenowaniu mięśni i kondycji drużyny, ale na systemie 
wartości i samoświadomości. Nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy mężczyzna 
wzruszony prosił mnie o dedykację dla swojej żony. Byłam z siebie dumna. Nareszcie 
ktoś zrozumiał przekaz mojej pracy.

Po powrocie do mieszkania zastałam ciocię trzymającą list od mamy. Szybko, nie 
patrząc na nią, chwyciłam kopertę i pobiegłam do pokoju.

Mama przeczytała moją książkę, bardzo mnie chwaliła. Opowiedziała mi, co się 
dzieje w Polsce. Przeraziło mnie każde zdanie, które czytałam. „Kochanie nie wy-
chodzę w ogóle z domu. Cały czas wojsko jest na ulicach. Ktoś mnie wydał. Wiedzą, 
że należę do „Solidarności”. Chcą mnie aresztować. Sąsiad robi mi zakupy, bo tak się 
boję. Przedstawiciele organizacji nawołują, aby protestować. Ludzie wychodzą na 
ulice.” List zakończyła słowami: „ Kochanie, marzę o tym, aby Twoja mądra książka 
trafiła na półki polskich księgarni i nie była ocenzurowana. Trzymaj się ciepło. Mama.”

Odłożyłam kartkę na półkę i zalałam się łzami. Dlaczego ludzie tak siebie nie 
szanują… Dlaczego?

Od tamtego czasu minęło pół roku. Moje życie opierało się na pracy, wymienia-
niu kilku zdań z mamą i organizowaniu spotkań promujących Kto jest najważniejszy. 
Widziałam postęp wśród odbiorców. Z ich oczu łatwo było odczytać wiele różnych 
emocji. Rozbiegane spojrzenie sugerowało strach, a łzy w ich oczach wskazywały na 
smutek. Podczas tłumaczenia, że wszystko zależy od nas i od naszej pracy, determi-
nacji i zaangażowania, ktoś z słuchaczy krzyknął: „Nie zgadzam się!”. Wszyscy byli 
zdumieni i czekali na moją reakcję. Z pełnym spokojem odpowiedziałam:

– Z czym dokładnie się Pani nie zgadza?
– Nic nie zależy od nas. Gdyby tak było, na pewno znalazłabym genialną pracę 

i nie musiałabym się martwić, czy starczy mi pieniędzy do końca miesiąca – odparła.
– A czym się Pani zajmuje?
– Jestem kelnerką w przydrożnym barze.
– Jeśli Pani nie lubi tej pracy, bo wynika to z Pani wypowiedzi…To co Pani zrobiła 

w kierunku, aby ją zmienić?
– Szukałam innej, bez skutku.
– O czym Pani marzyła? Jaka jest Pani wymarzona praca?
– Opiekunka dzieci. Zawsze marzyłam, aby opiekować się najmłodszymi.
– Jeśli Pani o tym marzy to, czy Pani rozwijała się w tej dziedzinie?
– Nie, ponieważ nie mogę znaleźć pracy opiekunki.
– Ale mogłaby Pani czytać książki na ten temat, zająć się dziećmi jakiś znajomych, 

aby nabrać doświadczenia. Byłaby Pani pewna swoich możliwości i na pewno byłaby 
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Pani bardziej wiarygodna podczas rozmów o pracę.
– Nie pomyślałam o tym…
– A no właśnie. Pamiętajcie drodzy Państwo, sukces wymaga planowania, ciągłego 

rozwoju i nauki.
– Jest Pani od dzisiaj moim coachem! Dziękuję!
Spodobało mi się to słowo „coach”, wprawdzie nie był to termin typowo psycho-

logiczny, ale oddawał wszystko to, co robiłam dla ludzi.
Minęło sporo czasu, od kiedy zaczęłam prowadzić szkolenie. Wydałam kolejną 

książkę, tym razem skierowaną do dzieci i młodzieży. Zatytułowałam ją Możesz 
wszystko. Celem książki było uświadomienie młodemu człowiekowi, że nawet w wieku 
5 czy 12 lat może spełniać swoje marzenie i odnaleźć własną misję.

Eksperci psychologii, bo tacy zdążyli do tego czasu zaistnieć, uważali, że ta książka 
jest nie na miejscu. Mówili, że dziecko nie jest w stanie myśleć o swoich uczuciach, 
celach, bo jest za małe i powinno się bawić. Nie zrażałam się mimo tych słów i po-
stanowiłam, że skoro udało mi się przeprowadzić szkolenie dla dorosłych, bardziej 
wybrednych osób w tak trudnych czasach, to czemu by nie przeprowadzić szkolenia 
dla dzieci.

Organizacja tak kontrowersyjnego przedsięwzięcia trwała bardzo długo. Nie są-
dziłam, że będzie to takie trudne. W końcu udało się i dokładnie po roku od wydania 
Możesz wszystko spotkałam się z młodymi słuchaczami. Byli bardzo zaskoczeni moimi 
zadaniami: „Co lubisz robić?”, czy też: „Co czujesz, kiedy koleżance dzieje się krzyw-
da?”. To tylko niektóre z pytań, które były nie lada wyzwaniem dla młodego pokolenia.

W pewnej chwili dziewczynka, na oko mogła mieć 6 lat, wstała i powiedziała:
– Proszę Pani. Mówi Pani, żeby spełniać marzenia. A Pani też ma jakieś marzenie?
Byłam zdumiona. Nie spodziewałam się takiego pytania.

– Marzenia, tak jak już wam mówiłam, kochani, muszą być mierzalne i określone 
w czasie. Moim największym marzeniem jest być coachem i uświadamiać ludziom, 
ile są warci. Chcę za 3 lata stać przed tysiącami ludzi z całego świata i przemawiać, 

„dawać” wartość. Aby wracali do domu z uśmiechem i byli z siebie dumni, a potem, 
kto wie, może stali się tacy, jacy zawsze chcieli być.

Dziewczynka nic na te słowa nie odpowiedziała. Chyba nie uwierzyła w nie.
Spokojnie… Mówiłam do siebie. Za kilka lat już będzie wiedziała, co miałam na 

myśli.
Wtem do sali wbiegli rodzice dzieci, klnąc i krzycząc na mnie, że je demoralizuję. Nie 

wiedziałam, skąd znalazłam w sobie takie pokłady spokoju. Przemówiłam do tłumu.
– Zobaczcie, kochani, wasi rodzice przyszli, aby was wesprzeć i nauczyć się czegoś 

razem z wami. Pamiętajcie, że zawsze możecie na nich liczyć.
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– Ale proszę Pani, oni panią obrażają – odparło któreś z nich.
– Nie martwcie się, moi mili. Zobaczcie na ich miny… – dzieci zaczęły szukać 

wzrokiem swoich rodziców i patrzyli im prosto w oczy. – Boją się o was.
– Ale czego? Nie zamieniliśmy się przecież w  tygrysy – odparł najmłodszy 

z uczestników.
– Pewnie że nie… Tylko że nie rozumieją, co my tutaj robimy i boją się, że będziecie 

po tym spotkaniu…
– Smutni? – zapytało jakieś dziecko.
– Tak – odpowiedziałam.
– Nie musicie się Pani Julii bać, usiądźcie z nami i posłuchajcie – powiedziały dzieci.
– Ale, ale… a… – rodzic chciał coś powiedzieć, ale zamiast tego usiadł obok swojego 

dziecka i zamilkł.
– Podsumowując – kontynuowałam – każdy z nas się czegoś boi i jest to OK. Ale 

pamiętajcie, kochani, że to od waszej determinacji i zaangażowania zależy, czy od-
niesiecie sukces. Dziękuję!

Dzieci były zachwycone moim szkoleniem. Na pewno dużo z niego wyniosły.

* * *

3 lata później
„Pamiętasz, mamo, tę rozmowę na szkoleniu z dziewczynką na temat moich ma-

rzeń? Dopięłam swego! W kopercie masz bilet do Nowego Jorku na moje pierwsze 
szkolenie międzynarodowe, na którym ludzie z różnych kultur poznają, czym jest 
wiara w siebie i uświadomią sobie, że są najwspanialszymi ludźmi na świecie. Swoim 
własnym, niepowtarzalnym świecie. Mamuś, dziękuję Ci za tę wspaniałą szansę na 
wyjechanie z kraju i za to, że przez całe moje życie mnie wspierasz”.

Ekscytowałam się tym przedsięwzięciem, lecz nie odczuwałam stresu. Planowałam 
to ogromne wydarzenie już tak naprawdę od dziecka.

– 5 minut do wyjścia – powiedział mężczyzna.
Układałam sobie w głowie po raz ostatni, jak mam wszystko powiedzieć. Osta-

tecznie, dosłownie 3 minuty do wyjścia na scenę, nie wzięłam notatek. Po prostu 
wyszłam na scenę. Chciałam pojawić się przed słuchaczami jako jedna z nich, a nie 
jako wykładowca z uczelni z tonami kartek.

– Jak się macie?! – krzyknęłam na powitanie.
Spostrzegłam ogromną publiczność i w tym momencie skierowano na mnie światła.

– Wiecie dlaczego tu stoję? Bo to był mój cel. Właśnie tutaj chciałam przemawiać 
i jestem tutaj! Droga do mojego sukcesu była długa i pouczająca. Ale dzisiaj, tej nocy, 
stoję przed wami jako coach!
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– Córcia, jestem z ciebie taka dumna – powiedziała mama tuż po szkoleniu.
– Mamo, jak ja się cieszę, że w końcu cię widzę – łza poleciała mi po policzku.
– Ja też córciu. Patrz, ilu ludzi ci nie wierzyło, że się uda. Myśleli, się poddasz!
Przytuliłam ją mocno.

– Mamuś, mam do ciebie pytanie… Czy po skończeniu moich zobowiązań doty-
czących szkoleń w USA mogłabym do ciebie przyjechać?

– Ależ kochanie, będzie mi bardzo miło – odparła.
– Kocham cię, mamo! –objęłam ją ponownie.
– Ja ciebie też słońce – odpowiedziała.
Po dokładnie trzech miesiącach przyjechałam do ojczyzny. Prawdę mówiąc bar-

dzo tęskniłam za Warszawą. Wszystkie wspomnienia wróciły, gdy tylko wysiadłam 
z samolotu. Stan wojenny, „Solidarność”, milicja…

– Kochanie, nie uwierzysz! – takimi słowami przywitała mnie mama.
– Cześć, mamuś, co się stało? – odparłam zmartwiona.
– Zaprosili cię na konferencję prasową! – odpowiedziała zadowolona.
– Ojejku, to niesamowite!
– Tylko pamiętaj, misiu, że tutaj ludzie przeszli tragedię i musisz być ostrożna ze 

słowami, bo mogą cię nie zrozumieć.
– Spokojnie, dam radę. Już mam pomysł, jaki temat mogę poruszyć podczas rozmowy.
Nazajutrz razem z mamą widziałam się z reporterką z telewizji. Zadawała bardzo 

ciekawe pytania i chętnie na nie odpowiadałam. Aż powiedziała:
– A co byś zrobiła, gdyby Polacy nie zaakceptowali twojego „coachingu”?
Długo zastanawiałam się, co powiedzieć.

– Myślę, że Polacy prędzej czy później zdobędą się na odwagę, by zmienić coś 
w swoim życiu i wtedy przyjdą do mnie. Nie twierdzę, że Polacy po tylu przejściach 
są w stanie myśleć o czymś innym niż o przeszłości. Kiedy uświadomią sobie, że już 
czas na rozwój, to zaczniemy pracować.

– Czyli twoim zdaniem Polacy muszą dojrzeć do samorozwoju i zmiany? –dopy-
tywała reporterka

– Otóż to.
– Dziękuję ci za poświęcony czas i mam nadzieję, że zmiany nastąpią niedługo – 

takimi słowami zakończył się mój wywiad.
– Julcia obudź się – szepnął jakiś znany mi głos. – Zobacz otwiera oczy! Kochanie 

no dalej…
Nabrałam powietrza i uchyliłam powieki. Nie wiedziałam, gdzie jestem, ani co się ze 

mną działo. Przecież przed chwilą miałam wywiad. A co z mamą, czy poszła do domu?
– Kochanie, powiedz coś, proszę – błagał jakiś kobiecy głos. Ta kobieta płacze?
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– Gdzie ja jestem? – zapytałam z wielkim bólem, który pojawił się w klatce piersiowej.
– Słyszałeś, powiedziała coś! To cud! Jesteś w szpitalu, córciu, miałaś wypadek – 

odezwała się znowu kobieta.
– Jaki wypadek? Po wywiadzie? – odpowiedziałam zaskoczona.
„Ona nic nie pamięta”. „Co ona mówi, jaki wywiad?” – słyszałam w pomieszczeniu.
– Nie, kochanie, byłaś w śpiączce dwa lata, a dzisiaj lekarz podjął się ryzyka i cię 

wybudził, ale na szczęście jesteś już z nami!
– Jakiej śpiączce? Który mamy rok?
– Jest 2021 rok, kochanie.
Co ja tu robię? To moje życie? A co ze szkoleniem w Polsce? Czy to sen? Czy ja już 

kiedyś żyłam? A jeśli tak, to czy były to moje wspomnienia z innego wcielenia? Co 
jest prawdą? Jeśli sobie to tylko wyobraziłam, to co los chciał mi przez to powiedzieć? 
Czy coaching powinien być częścią mojego prawdziwego życia?

Nie pamiętam go, nie wiem kim byłam, co robiłam, lubiłam. Może los chciał mi 
coś przekazać, że moim przeznaczeniem jest psychologia i coaching. Co jest moim 
powołaniem? Jestem pewna jednego, że to nie był tylko sen. Ja już kiedyś żyłam, to 
było zbyt prawdziwe, aby było tylko wyobrażeniem.

Gdy poczułam się lepiej, spostrzegłam książkę na stoliczku przy łóżku szpitalnym. 
Dostrzegłam, że tytuł dzieła jest niewyraźny. Wzięłam ją do ręki, aby z bliska dostrzec, 
co jest na niej napisane. Widniał na niej tytuł Możesz wszystko. To niemożliwe! Czyżby 
to była książka mojego autorstwa? Czy może mama mi ją czytała, gdy byłam w śpiączce? 
Pewnie nigdy nie dowiem się co było prawdą. Choć nadal mam mętlik w głowie już 
wiem co powinnam robić w życiu, może kolejny raz, a może pierwszy.





mOJe wcześnieJSze życie
◆

Kamil Wojciechowski

To był cichy wieczór. Wraz z moimi przyjaciółmi – Markiem i Gajuszem właśnie 
ukończyliśmy budowę piedestału pod nowy, zakupiony prosto z Rzymu pomnik 

Jowisza. Wszyscy mieszkańcy Pompei tę noc planowali spędzić na świętowaniu z okazji 
rozpalenia ognia w świątyni Westy, więc i my postanowiliśmy tak uczcić ukończenie 
zlecenia.

Wraz z ukazaniem się na niebie Saturna całą trójką udaliśmy się do centrum miasta. 
Na ulicach rozlegały się dźwięki radosnej muzyki i krzyki bawiących się ludzi. Naszą 
uwagę, w pierwszej kolejności, przykuło stoisko pełne klatek z ptakami sprowadza-
nymi z Indii. Jeden z nich tak się spodobał Gajuszowi, że nasz przyjaciel, za główny 
cel, obrał sobie zdobycie pieniędzy na zakup jednego egzemplarza. Idąc dalej główną 
ulicą, zahaczyliśmy kilka stoisk z egzotycznymi potrawami i wszelakiej maści winami. 
W pewnym momencie Marek zauważył, że na placyku przed pompejskim Partenonem 
pewien, odznaczający się wyjątkową zamożnością mężczyzna, szuka przeciwnika do 
gry w kości. Na tą informację Gajusz aż podskoczył z zachwytu, ponieważ podczas 
pewnej wyprawy do Aleksandrii poznał tajemną technikę oszukiwania, która pozwala 
wygrywać każdą potyczkę.

– To moja szansa na zdobycie Kamila! – wykrzyczał uradowany, po czym dodał że 
tak nazwał hinduskiego ptaka. Całą trójką podbiegliśmy do wspomnianego bogacza 
i rozpoczęliśmy negocjację. Po krótkiej wymianie ofert stanęło na skromnej sumie 
trzech srebrników. Kości poszły w ruch. Po kilku rzutach i podliczeniu punktów stało 
się jasne, że Gajusz wygrał. Na twarzy naszego przeciwnika pojawił się wyraźny grymas. 
Zdecydowanie nie lubił przegrywać. Momentalnie zaproponował mojemu przyjacielo-
wi drugą rundę. Tym razem jednak gra toczyło się o 5 srebrników. I tym razem Gajusz 
wygrał. Cała procedura powtórzyła się pięć razy. Pojedynek przyciągnął tłum gapiów. 
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Okazało się, że nasz przeciwnik to syn jednego z najbogatszych oligarchów półwyspu 
Apenińskiego. Po pewnym czasie drugiej stronie skończyły się pieniądze. To jednak 
nie powstrzymało mężczyzny, który zaczął obiecywać nam fragmenty majątku ojca. 
Na początku zaczęło się niewinnie – pieniądze, zboże i kruszce. Z czasem zaczął 
przegrywać całe latyfundia wraz z niewolnikami i zwierzętami. W pewnym momencie 
usłyszeliśmy odgłosy wyciąganych mieczy. Marek stuknął mnie w ramię, ponieważ 
chciał, abym się odwrócił. Za moimi plecami ujrzałem grupkę uzbrojonych Rzymian 
i starszego mężczyznę ubranego w złotą togę. Ze spokojem na twarzy wytłumaczył, 
że jego syn nie ma prawa do rozporządzania jego majątkiem i Gajusz musi zwrócić 
wygrane pieniądze. Byliśmy wściekli. Faktem jest, że my też nie graliśmy uczciwie jed-
nak czuliśmy się potraktowani niesprawiedliwie. Spojrzałem skwaszonym wzrokiem 
na Gajusza, który wyglądał, jakby chciał mi coś przekazać. Nagle Marek krzyknął:

– W nogi!
Momentalnie zdałem sobie sprawę z planu moich przyjaciół. W ułamku sekundy 

wsypaliśmy wygrane srebrniki do kieszeni i rzuciliśmy się do ucieczki. W ślad za nami 
ruszyła gwardia oligarchy. Pamiętam, że biegłem, ile sił w nogach po ciemnych uliczkach 
Pompei, przeskakując nad skrzyniami, wskakując przez okna do domów i przewracając 
za sobą kosze, aby utrudnić gwardii arystokraty złapanie nas. W pewnym momencie, 
wraz z Markiem, zauważyliśmy tańczący tłum oddający cześć bogini Weście. Uznaliśmy, 
że to idealna szansa, aby się ukryć i szybko wtopiliśmy się w tłum. Gdy minęło wystar-
czająco dużo czasu, postanowiliśmy go opuścić. W tamtym momencie doszło do nas, że 
Gajusz został pojmany. Nie mogliśmy już nic zrobić. Postanowiliśmy, że plan jego odbicia 
opracujemy następnego dnia. O świcie wraz z Markiem bezzwłocznie udaliśmy się pod 
miejski areszt. Po cichu podeszliśmy pod bramę budynku. Wszędzie byli strażnicy, kraty 
i grube mury. Wydostanie Gajusza wydawało się niemożliwe. Nasze gdybania zakończyły 
się jednak dość szybko. Poczułem, że dzieje się coś dziwnego. Ziemia, budynki i ulice 
zaczęły się trząść. Na początku tylko trochę, później mocniej. W pewnym momencie 
z budynków zaczął się sypać tynk. Marek, łamiącym się ze strachu głosem, powiedział, 
abym spojrzał pod nogi. Moim oczom ukazało się wielkie pęknięcie ciągnące się przez 
całą długość ulicy. Ludzie patrzyli się na siebie ze strachem w oczach. Wielu padło na 
kolana i zaczęło modlić się do Jowisza. Nagle drgania ustały. Wszyscy odetchnęli z ulgą 
i zaczęli dziękować Bogom za wybaczenie. Marek wyglądał na nieco zdezorientowanego, 
ponieważ taka sytuacja jeszcze nigdy w naszym mieście nie miała miejsca. Znienacka 
usłyszeliśmy ogromny huk. Był on tak potężny, że wszystkie szyby, butelki wina i drobne 
naczynia popękały. W tamtym momencie straciłem kontakt z rzeczywistością. W uszach 
słyszałem piszczenie, a oczy zasłoniłem przez wzgląd na wszechobecne odłamki szkła 
spadające na mnie z górnych pięter budynków.
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Po kilku sekundach dochodzenia do siebie spojrzałem na Marka, który stał i z niedo-
wierzaniem wpatrywał się na wschód. Po skierowaniu wzroku w tym samym kierunku, 
moim oczom ukazało się coś przerażającego, strasznego, ale i powodującego zachwyt. 
Okazało się, że góra Wezuwiusz, tak naprawdę, jest wulkanem, w dodatku, w stanie 
erupcji. Na naszych oczach miała miejsce widowiskowa eksplozja, która wyrzuciła 
w naszym kierunku deszcz skał, lawy i płonących głazów. Z niepokojem spojrzałem 
na Marka, po czym instynktownie schowaliśmy się za solidnie wyglądającym mur-
kiem. Dopiero wtedy rozpoczęło się prawdziwe piekło. Z nieba spadał deszcz głazów 
i kamieni, które niszczyły budynki i wszystko, co stanęło im na drodze. W następnej 
kolejności nastąpiło kilka trzęsień ziemi, a wszystko zapieczętowała lawina pyłów, która 
przybyła ze szczytu Wezuwiusza. Kiedy sytuacja trochę się uspokoiła, wraz z Markiem 
wychyliliśmy głowy znad murku, aby się rozejrzeć. Ujrzeliśmy wtedy ogrom zniszczeń. 
Całe miasto stało w ogniu, a dokładniej to, co z niego zostało, ponieważ większość 
budynków runęła w wyniku trzęsień i deszczu głazów. Na horyzoncie dodatkowo 
widać było rzekę lawy zalewającą powoli miasto od strony wschodniej. Jedyną drogą 
ucieczki stał się port morski leżący na zachodzie miasta. Wraz z Markiem zdecydo-
waliśmy, że najpierw odszukamy Gajusza, korzystając z faktu, że konstrukcja aresztu 
w znacznym stopniu ucierpiała, a następnie obmyślimy, co dalej. Przez otwór w ścianie, 
wraz Markiem, wślizgnęliśmy się do wnętrza lochów. W środku było bardzo ciemno, 
więc zdjęliśmy pochodnie ze ścian i ruszyliśmy w poszukiwaniu Gajusza. Po kilku 
minutach błądzenia w labiryncie podziemnych korytarzy usłyszeliśmy znajomy głos:

– Chłopaki, tutaj!
Wołanie dobiegało z drugiej strony dużej podziemnej sali. Podążając za głosem, 

odnaleźliśmy Gajusza przykutego kajdanami do łańcucha zwisającego z sufitu. Po 
niedługim czasie siłowania się z metalem, przy użyciu różnych narzędzi znalezionych 
w lochu, zaczęliśmy kierować się na powierzchnię. Na szczęście, w ostatniej chwili 
udało nam się znaleźć wyjście. Jeszcze kilka minut mogłoby poskutkować zostaniem 
tam na zawsze, ponieważ pochodnie zaczynały gasnąć. Po wyjściu na ulicę Gajusz 
rzucił się nam w ramiona i zaczął dziękować, jednak Marek szybko przerwał jego 
uniesienie, wskazując palcem na plujący lawą szczyt Wezuwiusza. Gajusz nie mógł 
uwierzyć własnym oczom. Miasto, które zastał, nie miało już nic wspólnego z tym, 
które zostawił za sobą, wchodząc do lochu.

Z każdej strony słuchać było wrzaski, płacz i budzące grozę modły do boga Wul-
kana. Część ludzi w panice próbowała ocalić resztki majątku, inni starali się odnaleźć 
zagubionych członków rodziny.

– Ale tu gorąco. – odparł przerażonym głosem Marek. Oderwałem na chwilę wzrok 
od otaczającego nas chaosu, po czym spojrzałem na moich kompanów. Moją uwagę 
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od razu przykuł Gajusz wskazujący palcem na kratkę miejskich kanałów odprowa-
dzających deszczówkę. Spojrzałem przez nią i to, co zobaczyłem na dole, przerosło 
moje najśmielsze oczekiwania. Okazało się że pod naszymi stopami płynie rzeka 
gorącej lawy. Postanowiliśmy wspiąć się na szczyt jakiegoś wysokiego obiektu, aby 
ocenić naszą sytuację. Jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy i gdy znaleźliśmy się na 
dachu cudem ocalałego domu, zobaczyliśmy bardzo szybko przemieszczającą się 
falę lawy pochłaniającą wszystko, co stało jej na drodze. Wymieniliśmy tylko prze-
rażone spojrzenia i rozpoczęliśmy ucieczkę w kierunku portu. Przemieszczanie się 
po zrujnowanym mieście okazało się znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać. 
Na naszej drodze ciągle pojawiały się jakieś przeszkody takie jak gruz, kratery po 
uderzeniach odłamków skalnych, czy płonące budynki, a nieraz nawet całe ulice 
w ogniu. Po przebyciu dosyć dużej odległości zdecydowałem, że jest już wystarczająco 
bezpiecznie na krótki postój. Marek zaczął się wspinać na wysoką kolumnę, aby złapać 
orientację w terenie. Z kolei Gajusz podbiegł do studni znajdującej się na dziedzińcu 
czyjegoś pałacu, a dokładniej tego, co z niego pozostało, aby nabrać wody na dalszą 
drogę. Wtedy usłyszałem ciche wołanie:

– Pomocy, ratunku!
Głos doprowadził mnie do sterty przewróconych naczyń ceramicznych. Po po-

wolnym rozkopaniu glinianych odłamków znalazłem przerażonego mężczyznę ze 
stopą zaklinowaną w gruzach. Wraz z Markiem i Gajuszem, którzy właśnie ukończyli 
swoje zadania, uwolniliśmy nieszczęśnika z potrzasku. Nieznajomy wstał, otrzepał 
się z pyłu i odrzekł:

– Nie wiem, jak mam wam dziękować, mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś s……. – 
jego wypowiedź została jednak dość szybko urwana prze ogromny huk wywołany 
wyrzuceniem przez Wezuwiusza kolejnych ton lawy i skał. Uznaliśmy, że nie ma czasu 
na uprzejmości i ruszyliśmy w kierunku portu. Podczas biegu Marek powiedział, że 
dzielnica miasta, w której byliśmy zaledwie godzinę temu, już nie istnieje. Jednak to 
nie były najgorsze wieści. Okazało się ponadto, że tsunami lawy wcale przez ten czas 
nie zwolniło i jego czoło znajduje się niecałe dwa kwartały zabudowy od nas. Misja 
ratunkowa tamtego mężczyzny pochłonęła tak dużo czasu, że z ulicy, którą właśnie 
biegliśmy, wszyscy ludzie zdążyli już uciec. Jedyne, co napawało mnie optymizmem, 
to fakt, że Wezuwiusz zaczynał się uspokajać. Skończył już wypluwać deszcz pło-
nących skał w kierunku miasta, a lawa z jego krateru nie wystrzeliwała tak wysoko, 
jak jeszcze godzinę wcześniej. Dodając do tego fakt, że ulica była zupełnie pusta, 
można było doświadczyć względnej ciszy. Nagle Gajusz kazał nam się zatrzymać 
w celu wysłuchiwania jakiegoś dźwięku, który właśnie usłyszał. Po chwili czujnego 
nasłuchiwania zrozumiałem, co mój towarzysz miał na myśli. Po odwróceniu się 
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dostrzegliśmy klatkę z hinduskim ptakiem, którego wczoraj widzieliśmy przy stoisku 
z egzotycznymi zwierzętami.

– To Kamil! – Krzyknął uradowany Gajusz, po czym bez zastanowienia dodał:
– Muszę go uratować!
Problem jednak polegał na tym, że klatka, w której siedział Kamil, była powieszona 

na trójzębie rzeźby przedstawiającej Neptuna, która z każdej strony była otoczona 
lawą. Ocalenie naszego pupila wymagało od Gajusza przejścia po wystających z je-
ziora lawy głazach, i różnych elementach pozostałych ze znajdującej się tu wcześniej 
fontanny. Z zupełnie niezrozumiałych dla mnie i Marka przyczyn Gajusz uznał, że 
warto zaryzykować. Kazał nam zostać w bezpiecznym miejscu, po czym podbiegł po 
rozgrzanym bruku do zalanego placyku. Wykorzystując swoją ogromną siłę, doskonałą 
koordynację i umiejętność trzymania nerwów na wodzy, dotarł na lekkie podwyż-
szenie obok posągu. Nie tracąc ani chwili, pochwycił klatkę z Kamilem i starając się 
zapomnieć o poparzeniach trzeciego stopnia na dłoniach i stopach, przedostał się na 

„suchy ląd”. Kilka sekund po jego powrocie posąg Neptuna stopił się do tego stopnia, 
że z lawy wystawała już tylko jego lewa ręka. Od tamtego momentu podróżowali-
śmy w czwórkę. Po pokonaniu kilku ulic naszym oczom ukazał się pompejski port. 
Zgodnie z planem teraz mieliśmy wsiąść do jakiejś łodzi i bezpiecznie oddalić się od 
miasta. Problem polegał na tym, że wszystkie łodzie już odpłynęły, a lawa powoli się 
do nas zbliżała. Na szczęście w ostatniej chwili Marek zauważył, że z południowej 
części bulwaru właśnie odpływa mały statek. Gdy tam podbiegliśmy, był już około 
10 metrów od brzegu. Nasza jedyna szansa na przeżycie właśnie uciekała nam sprzed 
nosa. Sytuacja była na tyle krytyczna, że Gajusz zaczął się z nami żegnać i rozważał 
wypuszczenie Kamila z klatki. Nagle spod pokładu żaglówki wyszedł mężczyzna. Jego 
twarz wydawała mi się znajoma. Kiedy nas zobaczył, od razu zawrócił łódź. Podpłynął 
nad brzeg i gdy lawa dosłownie deptała nam po piętach, wskoczyliśmy na pokład. Oka-
zało się, że kapitanem żaglówki był nieznajomy, którego znalazłem pod stertą zbitych 
naczyń. W zamian za uratowanie życia obiecał nam darmową przeprawę do portu 
Lido di Ostia. Pamiętam jeszcze moment opuszczania zatoki Pompejskiej. Stanąłem 
na rufie i wpatrywałem się na rozgrzane do czerwoności jezioro lawy wlewające się 
do Morza Tyrreńskiego. Na horyzoncie widać było wciąż plujący lawą wulkan. Cała 
sceneria rozgrywała się podczas późnego wieczoru, co dodawało jeszcze klimatu 
temu widokowi. Tamten krajobraz napawał mnie jednocześnie zachwytem i strachem.

W tym momencie moje wspomnienie się urywa. Wydaję mi się, że po dotarciu 
do portu Lido di Ostia pojechaliśmy do Rzymu, w którym spędziliśmy resztę ży-
cia. Zapomniałem wspomnieć, że pieniądze, które ja i Marek ukradliśmy, dalej były 
w naszych kieszeniach, więc tamten okres wspominam jako dość dostatni. Możliwe 
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nawet, że udało nam się zbudować specjalny wybieg dla Kamila. Jednak są to tylko 
lekkie przebłyski. Podejrzewam, że przygodę w Pompejach wspominam szczególnie 
wyraziście, pomimo że miała ona miejsce w poprzednim życiu, ponieważ było to dla 
mnie wydarzenie powodujące duchową przemianę. Tamtego pamiętnego dnia zmie-
niłem sposób patrzenia na sens życia oraz nabrałem ogromnego szacunku i podziwu 
wobec majestatycznych sił przyrody.



Kraina Kwiatów
◆

Matylda Wróblewska

Kamila Nowak patrzyła przez okno samochodu. Przed oczami migały jej pola, lasy 
i łąki. Od wielu dni razem z rodzicami planowała przeprowadzkę, ale gdy nadszedł 

ten wyczekiwany dzień, poczuła, że wolałaby jeszcze trochę czasu spędzić w starym 
domu. W końcu w byłej miejscowości miała szkołę i przyjaciółki. Chociaż były też 
plusy tego wyjazdu. W nowym domu będzie wielki ogród i sad. A nawet kawałek lasu! 
Tata obiecał jej, że znajdzie odpowiednie drzewo i wybuduje na nim domek z tyrolką 
i ścianką wspinaczkową. Dokładnie taki, jaki sobie wymarzyła! I przecież wszystkie 
koleżanki obiecały, że ją odwiedzą w nowej posiadłości. Pogrążona w myślach Kamila 
nawet nie zauważyła, że wjechali na żwirową uliczkę i że za oknem nie ma już pól 
i lasów tylko niskie drzewka owocowe. Z zamyślenia wyrwał ją dopiero okrzyk mamy:

– Kamilo, spójrz jak tu pięknie!
Miała rację. Stali przed wielkim gankiem z kwiatami zwisającymi z daszku niczym 

brama z liści, pąków i różnokolorowych płatków.
Dom był zrobiony w staromodny sposób. Tu i ówdzie były namalowane kwiaty, a na 

ścianach wisiały obrazy przedstawiające jakieś dziwne ludziki ze skrzydłami – podobne 
do owadów, a zarazem do roślin. Najbardziej zdziwiła się jednak, kiedy zajrzała do 
szafek. Tuż obok zwykłych talerzy i filiżanek stały mikroskopijne zestawy porcelany. Na 
przykład obok wielkiej wazy widniała miseczka wielkości małego guzika! Nie zdążyła 
jednak zwiedzić kuchni (oczywiście również wielkiej), bo dobiegło ją wołanie taty:

– Kamilko, gdzie jesteś? Mamy jeszcze iść do salonu, żeby dostać klucze i porozma-
wiać z właścicielką na temat wody. No wiesz, widziałem w ogrodzie studnię.

– Już idę – odkrzyknęła i pobiegła do salonu. 
Salon był równie dziwny. Obok dużego fotela stało około tuzina mini-fotelików. 

Na kanapie siedziała starsza pani w fioletowej spódnicy i białej bluzce z mnóstwem 
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kieszeni. Na głowie miała wianek z róż. Na jednej z nich siedział jakiś owad. Tata 
pierwszy zwrócił na to uwagę i powiedział:

– Na pani wianku siedzi owad! Może panią ugryźć! 
Ale ona tylko się uśmiechnęła i odparła spokojnie:

– Ach, naprawdę? A powracając do tematu, słyszałam, że mają państwo problem 
z bieżącą wodą. 

– Och tak. Na dworze stoi studnia i zastanawialiśmy się, czy to jedyne źródło wody.
– Ojej, niestety, jedyne. Ale nie sądzę, żeby to stanowiło jakiś wielki problem. Prze-

cież jakby się zaczęło kopać, to by się zniszczyło ogród, w tym korzenie drzew i kwiaty 
– i wtedy nie wiadomo dlaczego, kobieta zawahała się i zerknęła na Kamilę.

– To już problem… No cóż zatrudnimy ekipę budowlaną i będziemy mieli zwykłe 
rury.

– Ale… No dobrze, tu mają państwo klucze. Ten do furtki, ten do domu, a ten tutaj 
do garażu. – odparła wyciągając trzy srebrne klucze. – W takim razie chyba wszystko 
załatwione. Czy mają państwo jakieś pytania?

– Hmm… Właściwie nie.
– To wspaniale. Życzę miłego dnia. Do widzenia!
– Do widzenia!
Gdy starsza pani wyszła, wszyscy siedzieli chwilę w milczeniu, aż nagle mama się 

ocknęła i zawołała wesoło:
– No to… chyba trzeba się rozpakować!
Kamila wyruszyła szukać nowego pokoju. Zaglądała to tu, to tam, aż w końcu 

weszła na piętro. Dom był stary, ale tapeta dalej lśniła pięknością. Wreszcie znalazła 
drzwi do swojego nowego pokoju. Otworzyła je i… zastygła. Pokój był obszerny, 
cały pomalowany na zielono, różowo i fioletowo. Nad wielkim łóżkiem rosły piękne, 
najprawdziwsze róże, a zza okna wychylały się kwiaty powoju polnego. Do pokoju 
wpadało ciepłe, wiosenne światło. Kamila poczuła się jak w niebie. Nie mogła w to 
uwierzyć! Widok za oknem robił jeszcze większe wrażenie. Za sadem, małym laskiem 
i rzeczką, całkiem niedaleko, było wzgórze. Powoli odłożyła walizkę i zajrzała do szafy. 
Pełno było w niej półek. Ułożyła ubrania i nagle poczuła okropne pragnienie. No tak, 
nie piła od trzech godzin. Szybko zbiegła po schodach, a może raczej “sfrunęła” na 
dół. Mama właśnie nalewała herbatę do filiżanek. Mało brakowało, a wpadłaby na nią. 
Była strasznie podekscytowana. Szybko wypiła herbatę i spytała mamę:

– A mogę iść na dwór? Proszę!
– Dobrze, ale się nie zgub – odparła mama po krótkim namyśle, ale Kamili już nie 

było w zasięgu wzroku.
Szybko wciągnęła na siebie bluzę i buty, po czym stanęła na ganku. Pierwsze, co 
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zwróciło uwagę dziewczynki, były kwiaty. Postanowiła podejść bliżej i przyjrzeć się 
tym niesamowicie dorodnym okazom. Stanęła przed pięknym, czerwonym niczym 
mak, tulipanem, nachyliła się i powąchała. Po czym odskoczyła. Wydawało jej się, że 
kwiat kichnął. Stała w bezruchu około minutę. Ocknęła się w przekonaniu, iż się jej 
wydawało. Mimo wszystko zajrzała do kielicha kwiatu. Było w nim coś. Coś, co naj-
wyraźniej nie chciało się pokazać. A jednak tam było i Kamila dobrze o tym wiedziała, 
więc powiedziała ledwo słyszalnym głosem:

– Wiem… Wiem, że tam jesteś. Pokaż się. Proszę… – Bez rezultatu. 
Cofnęła się i natychmiast owo Coś wystrzeliło z kwiatu. Tak szybko jak wystrzeliło, 

tak samo szybko poleciało przed siebie. Kamila krzyknęła:
– Poczekaj! – Równie dobrze mogłaby prosić krzesło, żeby zmieniło kolor. 
Nie pozostawało, więc nic jak pobiec za tym szybszym od torpedy, Czymś. Pobiegła, 

a trzeba zaznaczyć, iż biegała, jak sportowcy na olimpiadzie. Mimo to zaraz straciła 
z oczu Coś. Poszła zdyszana do domu. Gdy weszła do kuchni, tata rozmawiał przez 
telefon, a mama patrzyła przez okno. Chwilę zbierała się na odwagę, aż w końcu 
spytała mamę:

– Jaki jest najszybszy owad świata? Widziałam w ogrodzie…
– Szszszsz… – Uciszyła córkę, po czym szepnęła – Tata załatwia ważne sprawy, 

nie widzisz?
– Nie wiedziałam, że są ważne. Poza tym moja sprawa też jest ważna.
– Może, ale taty jest ważniejsza. Idź się pobawić gdzieś indziej. – Zbyła ją.
– Ale… No dobrze. – Westchnęła. Poszła do swojego pokoju i zadzwoniła do 

przyjaciółek.
Przecież Marika jest mistrzem z przyrody, a Jagoda bardzo kreatywna. Ich rozmowa 

wyglądała mniej więcej tak:
– Hej, Marika! Hej, Jagoda!
– Hej Kamila!
– Nie uwierzycie: wreszcie się przeprowadziliśmy!
– Serio?! I jak? Macie wielki ogród? Już wybraliście odpowiednie drzewo? Macie… 

– wyliczała Jagoda.
– Powoli! – zaśmiała się Kamila. – Tak mamy wielki ogród, ale dopiero zwiedzamy.
– A okej.
– Ale w ogrodzie widziałam okropnie szybkiego owada. Pędził, jakby od tego za-

leżało jego życie! A może jeszcze szybciej! I co dziwne – kichał. Ale tym nie musimy 
się chyba przejmować. Najpewniej akurat to mi się zdawało.

– Ja wiem, co to! – krzyknęła Jagoda. – To Elf Wzgórzowy! Albo… Szybcior Maleńki!
– No nie, Jagoda! Nie wymyślaj takich rzeczy. – skarciła koleżankę Marika – Wszyscy 
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wiedzą, że nic takiego nie istnieje. A zwłaszcza ten twój “Szybcior”. A poza tym znam 
możliwy gatunek. A może nawet dwa. Ważka australijska jest bardzo szybka… 58 
kilometrów na godzinę… Ale krążą plotki o musze końskiej… 140 kilometrów… Na 
godzinę rzecz jasna. No, więcej informacji nie posiadam.

– A to dzięki. Chciałybyście do mnie przyjechać? Może wtedy same byście zobaczyły 
tę Ważko-Mucho-Konia Australijskiego.

– Oczywiście! Tylko opowiedz dokładnie, gdzie mieszkasz.
– Ok. Na początek… – I opowiedziała. O potoku, o polach i łąkach. O lesie i wiejskiej 
drodze. O gnieździe bociana tuż obok drogi i pięknym wzgórzu, widocznym ponad 

drzewami. 
Gdy skończyła opisywać, jak dotrzeć do jej domu, przyjaciółki były pod niemałym 

wrażeniem. Z trudem powstrzymywały wybuch entuzjazmu. Obiecały, że przyjadą 
jutro rowerami, około 11.00, a 12.30. Potem Kamila zeszła na dół. Teraz mama roz-
mawiała z tatą. Z uśmiechem oznajmiła Kamili, że wkrótce przyjedzie ekipa i zamon-
tuje rury. Niestety, przez najbliższe trzy dni będą się myć w misce i zlewie. Jednak 
dziewczynka nie czuła smutku, bo jedną połówkę mózgu poświęciła mamie, a drugą 
zajęła dziwnym owadem na dworze. Była raczej podekscytowana. Jednak mamie 
nic nie umknie. Zapytała więc, czy wszystko w porządku. A Kamila zwierzyła się 
mamie z tego, co widziała w ogrodzie i z rozmowy z przyjaciółkami. Cały niepokój 
natychmiast znikł z twarzy mamy, uśmiechnęła się i odparła:

– To dobrze, że znalazłaś sobie jakieś zajęcie. Możesz zaproponować dziewczynom 
piknik. Owoce rosną na drzewkach w sadzie, więc jedzenie będziecie mieć. Każda 
z was przyniesie kanapkę i butelkę z wodą czy sokiem. A na strychu widziałam mnó-
stwo koców. 

– O, dzięki! Świetny pomysł! – ucieszyła się Kamila i natychmiast pobiegła do 
swojego

pokoju, wyciągnęła telefon i napisała do przyjaciółek: 
,,Dziewczyny, jutro robimy piknik. Przynieście kanapki i picie. Resztę załatwię”. 
Potem zbiegła na dół i od razu popędziła do sadu. Zerwała trzy jabłka, pięć śliwek 

i dziesięć truskawek. Następnie wróciła do domu i weszła do kuchni. Wyciągnęła 
sokowirówkę i zrobiła pyszny sok owocowy. Przelała do zamykanego pojemnika. 
Resztę dnia spędziła w ogrodzie czytając książkę. Można by pomyśleć, że nikt się nie 
przeprowadził i nic niezwykle szybkiego nie przeleciało wzdłuż ogrodu. Dlatego też, 
nikt nie spodziewał się, że zwykły piknik można zamienić się w przygodę.

Następnego ranka Kamila obudziła się w świetnym nastroju. Z uśmiechem ubrała 
się i zeszła do jadalni. Już wiedziała, co będzie na śniadanie. Naleśniki!

I to z jej ulubionym ananasowo – pomarańczowym dżemem! Zerknęła na zegarek. 
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Ósma rano. Czyli do pikniku pozostało jeszcze trochę czasu. Zjadła śniadanie i poszła 
na strych poszukać koców wspomnianych przez mamę. Ostrożnie zajrzała przez 
klapę w suficie, przez którą trzeba było przejść, aby dostać się na strych. Stąd jednak 
nic nie widziała oprócz starych kartonów. Musiała tam wejść. Trochę przerażała ją 
perspektywa, że będzie tam sama, w zupełnych ciemnościach, więc odetchnęła z ulgą, 
gdy zauważyła włącznik światła na szarej od kurzu ścianie. “Oby działał” powiedziała 
w duchu Kamila. Na szczęście, gdy tylko nacisnęła przycisk, żółte światło padło na 
stare przedmioty i mebelki. Mama miała rację, na samym końcu strychu stał karton 
z kocami. Ale… zaraz… Tam w ciemnym rogu odstaje deska. Kamila ostrożnie pode-
szła. Faktycznie, teraz wszystko dokładnie widziała. Podniosła deskę, która nawet nie 
była przykręcona. To, co zobaczyła, przerastało jej najskrytsze marzenia. Pod deską 
znajdowała się skrytka, a w skrytce mały, złoty… kluczyk. Kamila po pierwszym 
szoku dotknęła kluczyka. Nie, to jednak nie są zwidy. Podniosła go i odkryła, że była 
pod nim karteczka a na niej napis:

,,Świeże powietrze dobrze Ci zrobi”. 
Podniosła kluczyk, wzięła jeden duży koc, zeszła na dół i natychmiast sprawdziła 

godzinę. Była 8:20. Poszła do salonu, usiadła na kanapie i włączyła telewizję. Czas 
szybko zleciał i nim Kamila się obejrzała, była 10:00. Postanowiła dokładnie obejrzeć 
kluczyk, który znalazła na strychu. Był bardzo mały, rzeźbiony z kamienia i pozłacany. 
Siedziała i przyglądała się skarbowi. Miała nieodparte wrażenie, że gdzieś już widziała 
taki sam wzór, jaki widniał na kluczyku. Z zamysłu wyrwał ją dzwonek do drzwi. 
Dziewczyny! Tak długo siedziała, że nie zauważyła, iż jest już 11:15. Natychmiast się 
zerwała i pobiegła ile sił w nogach do drzwi. Przyjaciółki były bardzo podekscytowane. 
Błyskawicznie wzięły koc, sok zrobiony poprzedniego dnia przez Kamilę, jedzenie, 
które przygotowały Marika i Jagoda i pobiegły do ogrodu poszukać odpowiedniego 
miejsca na piknik. 

Szły między grządkami kwiatów, drzewkami owocowymi, aż wreszcie dotarły 
do muru. Postanowiły, że nie będą robić pikniku z widokiem na szary mur i już mia-
ły się cofnąć, gdy Jagoda zahaczyła nogą o kępkę trawy i przewróciła się. Zamarła 
i wpatrywała się w coś przed swoim nosem. Marika i Kamila przestraszyły się nie 
na żarty, że koleżanka straciła przytomność, ale ta na szczęście zaraz się podniosła 
i rozdygotanym głosem powiedziała:

– D-ziewczyny t-tam coś je-jest. – I nagle spojrzała na nie z powagą i dodała – Tam 
jest dziurka od klucza. Jakiegoś małego klucza. – Teraz Kamila zamarła, a Marika, 
której już nic nie zaskoczy, spytała od razu:

– Co znowu się stało? 
A Kamila powiedziała:
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– Mamy dziurkę i mamy … kluczyk. Bardzo mały kluczyk i bardzo małą dziurkę.
– I bardzo małego pomocnika, który sam potrzebuje pomocy. Szepnął jakiś głos 

Kamili do ucha. W tej samej chwili Marika wrzasnęła, a Jagoda wskoczyła w krzewy 
róż. Kamila stała i z zamkniętymi oczami i zastanawiała się, czy gdy powie rodzicom, 
że słyszy w głowie głosy, wyślą ją do psychologa. Powoli otworzyła oczy. Tuż przed jej 
oczami wisiał mały człowieczek w spodniach z czerwonego liścia i w bluzce z płatków 
róż. Do tego miał cztery czułki i skrzydła.

– Cześć mam na imię Pyłek i jestem chochlikiem różanym. Mam dopiero 100 lat 
i tata mi nie pozwalał wylatywać na tę stronę. Ale pewnego dnia przemknąłem do 
tego świata wielkich ludzi. A tak się złożyło, że miła, wielka pani Hortensja musiała 
się przeprowadzić, bo nie mogła dawać innym wielkim panom złotych okręgów, które 
nazywała pieniądze. Zamknęła przejście na klucz, a sam klucz schowała. Ale ja zostałem 
po tej stronie i nie mogłem wrócić do domu. A nad murem nie można przelecieć, bo jak 
zaglądałem na drugą stronę, to widziałem wzgórze, a nie Krainę Kwiatów. No tak, mój 
dom to Kraina Kwiatów. A świetnie się składa, że znalazłyście klucz i przejście, więc 
proszę, otwierajcie. – Wszystko to powiedział tak szybko, że Kamila ledwo nadążała. 

Nie wiedząc co robi, wiciągnęła kluczyk z kieszeni i schyliła się. Jagoda i chochlik 
Pyłek mieli rację. Tuż nad ziemią była mała dziurka. 

Dziewczynka szybko przekręciła kluczyk. Zawołała dziewczyny, które schowały 
się za drzewami i pchnęła drzwi, które wcześniej zmaterializowały się w murze. To, 
co zobaczyła, zaparło jej dech w piersiach. Przed nią rozpościerało się ogromne mo-
rze kwiatów. Wisiały na drzewach jak owoce, pełzały po ziemi, rosły na krzewach 
i co najdziwniejsze – unosiły się w powietrzu jak lilie na wodzie. Za plecami Kamili 
rozległy się okrzyki podziwu, a Marika szepnęła:

– Nie dość, że masz wielki dom i ogród, to jeszcze prywatną krainę. – W tej chwili 
Kamila, Marika i Jagoda uświadomiły sobie, że muszą to miejsce trzymać w wielkiej 
tajemnicy. Rozłożyły koc, jedzenie i urządziły piknik. Dwie godziny później mama 
Kamili zawołała przyjaciółki na obiad. Gofry! Jagoda powolne jedzenie miała we 
krwi, więc nawet gdy Marika i Kamila skończyły jeść, Jagoda dalej była w połowie. 
Mama wyszła na taras przewietrzyć się. Teraz był świetny moment, żeby porozmawiać 
o niesamowitych zdarzeniach z ogrodu. Jagoda z pełnymi ustami oznajmiła:

– Na pewno, gdy upadłam, straciłam przytomność i teraz mi się to wszystko śni.
– Ale nie możemy we trzy śnić o tym samym. Ale nawet jeśli, to przecież tylko ty 

się przewróciłaś.
– To fakt, ale na pewno ty nie śnisz i tak naprawdę właśnie dzwonisz po karetkę 

i tylko mi się śni, że mówisz coś takiego.
– Jest jeszcze jedna możliwość.



377

Trenujemy wyobraźnię

– Jaka?
– Ktoś nam zrobił psikusa i teraz na pewno się okropnie śmieje.
– A ja myślę, że to wszystko dzieje się w rzeczywistości. – powiedziała Kamila.
Nie mogły dłużej rozmawiać, bo mama weszła. Jagoda dokończyła jeść i wszystkie 

we trzy poszły na górę do pokoju. Marika usiadła na łóżku i przypatrywała się tytułom 
książek, jakby szukając w nich odpowiedzi, a Jagoda od razu pobiegła do okna. Chwilę 
jeszcze rozmawiały, do czasu gdy ich mamy przyszły je odebrać. 

Wieczorem Kamila długo nie mogła zasnąć. Rozmyślała o tajnym przejściu w murze 
i o dziwnym ludziku, którego spotkała w ogrodzie. Wreszcie zasnęła, chociaż bardzo 
niespokojnym snem. 

Rano obudził ją ryk silnika na dworze. Przyjechała ekipa montująca rury. Kamila 
wstała, podeszła do okna i spojrzała na wielką, żółtą koparkę. Nagle przypomniała 
sobie słowa starszej pani, od której kupili dom: 

,,Jakby się zaczęło kopać, to by się zniszczyło ogród, w tym korzenie drzew i kwiaty”. 
Z przerażeniem odskoczyła od okna i szybkim krokiem zeszła na dół. Rodzice już się 

obudzili i dyskutowali przy oknie. Kamila błyskawicznie podbiegła do nich i krzyknęła: 
– Nie! Nie możecie zniszczyć ogrodu! Przecież tam są takie ładne kwiaty!
– Nie wymyślaj, Kamilko, przecież jak ty sobie wyobrażasz życie bez prysznica?
– Ale przecież do tej pory wszystko było dobrze. Ja nawet zaczęłam się już przyzwy-

czajać. – Gdy to powiedziała, tata spojrzał na mamę i powiedział niepewnie:
– Wiesz… Kamila ma chyba rację. Może… byśmy mogli zacząć nowe, przyjemne 

życie. Mnie też to, że nie można wziąć zwykłego prysznica, zbytnio nie przeszkadzało. 
Można powiedzieć, że się… przyzwyczaiłem. – Mama spojrzała na niego ze zdziwie-
niem. Zamyśliła się. Następnie zerknęła na Kamilę i szepnęła:

– Masz rację. Nie powinniśmy montować rur. Ja też się przyzwyczaiłam. – A potem 
dodała żywym głosem – O jejku, przecież jak nie powiemy robotnikom, że zmieniliśmy 
zdanie, nasza rozmowa pójdzie na marne! – I wybiegła na taras. 

Mama coś przez chwilę mówiła robotnikom. W końcu cała ekipa zapakowała swoje 
rzeczy do ciężarówki i odjechała. Rodzicielka wróciła uśmiechnięta. 

– To chyba załatwione. 
I tak Kamila i jej rodzina zaczęła nowe życie, od czasu do czasu widując małe istotki, 

zbierające pyłek z kwiatów lub malujące liście na jesień.





niezwyKła HiStOria KOStKa
◆

Lena Wywijas

Nie tak dawno temu, w pewnym zwykłym domu mieszkał dziesięcioletni Kostek. 
Chłopiec miał wielu przyjaciół, z którymi każdego dnia bawił się na dworze. Uwiel-

biał grać w piłkę i pomagać mamie w gotowaniu. Był żywiołowym dzieckiem i nie wie-
dział, co to nuda. Żył sobie szczęśliwie otoczony kochającą rodzina i wesołymi kolegami.

Pewnego pochmurnego wrześniowego dnia życie Kostka się zmieniło. W jego świe-
cie zapanował chaos. Ludzie zostali zamknięci w domach. Nie można było biegać po 
dworze, odwiedzać przyjaciół, a nawet chodzić do szkoły. To, czego wcześniej Kostek 
doświadczał w rzeczywistości, zostało przeniesione do wirtualnego świata. Bohater 
nie mógł pogodzić się z tym, że może rozmawiać z kolegami tylko przez szklany ekran. 
Wszystko to wydarzyło się za sprawą śmiertelnego wirusa, który mógł zniszczyć 
całą ludzkość. Na szczęście naukowcy szybko opracowali skuteczne antidotum i po 
kilkunastu tygodniach świat wracał do normalności.

Kostek nie wierzył własnym uszom, gdy poważny Pan w Wiadomościach przekazał 
informację o tym, że można już wychodzić z domu. Od razu jak strzała wybiegł na 
dwór, chwytając piłkę i pędząc w kierunku placu zabaw. Był niezwykle zdziwiony, gdy 
okazało się, że ten świeci pustkami! Zaskoczony chłopiec pobiegł do domów swoich 
przyjaciół, jednak żaden z nich nie chciał wyjść na zewnątrz.

– Kostku, zaloguj się na Fifę i pogramy online – słyszał od każdego.
Zasmucony wrócił do domu, chciał jak najszybciej wyżalić się ukochanej mamie. 

Jednak ona zamiast go przytulić i pocieszyć, tylko pokiwała głową. Jej wzrok był 
nieobecny i szklany jak ekran smartfona, w którego wciąż się wpatrywała. Dokładnie 
tak samo wyglądał tata Kostka i wszyscy jego przyjaciele. 

Zrozpaczony chłopczyk zamknął się w pokoju i cichutko załkał w poduszkę. Tak bardzo 
się bał, że już nigdy nie zobaczy emocji w oczach ludzi. W końcu zmęczony płaczem zasnął.
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Obudziło go tajemnicze pukanie w okno, gdy zerwał się z łózka w zasięgu jego 
wzroku nie pojawiło się nic, co mogłoby wydawać tajemnicze dźwięki. Wzruszył ra-
mionami i wrócił pod kołdrę. Już miał wygodnie ułożyć głowę na kolorowej poduszce, 
gdy dostrzegł na niej duży mosiężny klucz. Z zaciekawieniem obejrzał przedmiot 
i ponownie wyjrzał przez okno, za którym… Kostek przetarł oczy ze zdumienia. Za 
oknem był śnieg! Biały puch pokrywał ulice, drzewa i wciąż padał. Zauroczony chło-
piec wybiegł na zewnątrz i z radością łapał płatki na język. Nagle ni stąd, ni zowąd 
w zasięgu jego wzroku pojawił się bałwan.

– Witaj, Kostku – powiedział. – Cieszę się, że Cię widzę, masz ważne zadanie do 
wykonania.

– Coo? – zająknął się chłopiec.
– Nie bój się, jestem magicznym bałwanem. Przybyłem by powierzyć Ci wyjątkową 

misję. Musisz uratować ludzi, zwrócić im uczucia i przypomnieć, czym jest bliskość – 
wyjaśnił śniegowy ludek. – Klucz, który posiadasz, prowadzi do równoległego świata, 
tam odnajdziesz to, co najważniejsze.

Z każdym kolejnym słowem bałwan robił się coraz mniejszy, aż zniknął zupełnie.
Na miejscu roztopionego ludka przed Kostkiem stanęły ogromne drewniane drzwi. 

Bohater ostrożnie wsadził klucz, do lśniącego złotego zamka i przeszedł przez wrota.
Znalazł się w środku gęstego lasu. Drzewa uginały się pod ciężarem śniegu, otaczając 

pokrytą białym puchem polanę, na której stał mały skrzat. Wyglądał jak pomocnik 
świętego Mikołaja, miał długa siwą brodę i szpiczastą czapkę, spod której wyglądały 
bystre oczy.

Kostek zadygotał sam nie wiedział czy z zimna, czy ze strachu przed nieznaną przygodą.
– Nareszcie jesteś! – krzyknął skrzat, przestępując niecierpliwie z nogi na nogę.
– Dzień dobry – uprzejmie przywitał się Kostek.
– Nie ma czasu na dobre maniery! Jestem Złostek, a moja rodzina została uwięziona 

w tym lesie, ponieważ ludzie przestali cokolwiek czuć. Płaczuś całymi dniami niezno-
śnie wyje, a Radostka straciła cały zapał. Jeśli za chwilę nie wyruszysz w ciemny las 
i nie znajdziesz Diamentowego Płatka Śniegu, to zostaniemy uwięzieni tu na zawsze.

– Ale czym jest Diamentowy Płatek? Jak mogę go znaleźć? I co on ma wspólnego 
z ludzkimi emocjami? – zarzucił skrzata pytaniami Kostek.

– Diamentowy Płatek Śniegu to zamarznięte łzy radości, które znajdują się w najciem-
niejszej części Ciemnego Lasu. A odnaleźć go może tylko ktoś o bardzo wrażliwym 
sercu. Czym prędzej wyruszaj, poprowadzi Cię intuicja i miłość.

Kostek nie był przekonany co do tego, że zdoła uratować świat przed zobojętnieniem.
Z wąchaniem ruszył w stronę nieprzeniknionych ciemności. Już po kilkunastu kro-

kach zaczęły go oplatać gałęzie drzew, owijały się wokół kostek i rąk, smagały po twarzy. 



381

Trenujemy wyobraźnię

Mimo to chłopiec parł naprzód, cały podrapany i zziębnięty. Wcześniej nie czuł przeni-
kliwego chłodu, ale podróżując przez Ciemny Las, żałował, że wychodząc z domu, nie 
zabrał czapki i rękawiczek. Dzielny bohater w końcu przedarł się przez nieprzyjazne 
drzewa i zauważył malutką ścieżkę. Na jej początku stał młody jelonek ze skwaszoną miną.

– Ojej! – zawołał zwierzak na widok chłopca – Tak bardzo boli mnie brzuszek, 
jestem głodny… Pomożesz mi znaleźć coś do jedzenia?

– Jelonku, mam ważną misję do wykonania i niewiele czasu – zaoponował Kostek.
– Och – zwierzątko posmutniało jeszcze bardziej.
– No dobrze – zgodził się chłopczyk po chwili wahania – pomogę ci.
I tak ramię w ramię zaczęli błądzić po zasypanym śniegiem lesie i szukać choćby 

kawałka zielonej trawy. Kostkowi wydawało się, że krążą tak wiele godzin. Jednak 
mimo zmęczenia i chłodu nie zostawił przyjaciela. W końcu udało im się trafić na 
kilka soczyście zielonych krzewów. Radość zwierzęcia była nie do opisania. Gdy 
jelonek się posilił, powiedział:

– Dziękuję, że mimo trudów pomogłeś mi znaleźć pożywienie. Pokazałeś swoja 
wielkoduszność. Teraz ja pomogę tobie, zaprowadzę cię do Starej Wierzby, Królowej 
Lasu, która podda Cię ostatniej próbie. Tak na grzbiecie przyjaciela, Kostek dotarł 
pod Wielkie drzewo. Wierzba wydawała się nie mieć końca, a jej płaczące gałęzie 
zajmowały całą polanę.

– Witaj, chłopcze – odezwała się głębokim głosem – Trudno uwierzyć, że poko-
nałeś Ciemny Las i trafiłeś do mnie. Ale skoro tu jesteś, mogę spełnić jedno twoje 
życzenie. Mogę dać ci bogactwo lub umiejętność latania, coś tylko dla ciebie, czym 
nie będziesz mógł się dzielić z innymi. Możesz też zrezygnować z życzenia, a wtedy 
oddam ci Diamentowy Płatek.

– Mądra, Wierzbo – ukłonił się chłopiec – Kiedyś chciałem mieć bardzo wiele rzeczy, 
ale dzisiaj myślę tylko o tym, żeby moi najbliżsi byli tacy jak dawniej. Żeby potrafili 
czuć szczęście i smutek. Proszę cię więc o Diamentowy Płatek.

– Oto on – Wierzba rozchyliła swoje gałęzie, pokazując niewielką mieniącą się 
wszystkimi kolorami śnieżynkę – Gdy wrócisz do domu, daj płatek rodzicom, a oni 
gdy spotkają się z kolejnymi ludźmi, to swoim oddechem i dotykiem przekażą uczucia 
dalej. Uczucia rozleją się po całym świecie i nikt więcej nie będzie miał szklanych oczu.

Kiedy Królowa Lasu skończyła mówić, a bohater dotknął płatka, w okamgnieniu 
znalazł się w swoim łóżku. Natychmiast pobiegł do pokoju rodziców, by ich obudzić 
i dać im śnieżynkę.

W tej chwili zaczęła działać magia! Mama i tata spojrzeli na synka z miłością jakby 
przebudzeni z długiego snu. W kolejnych dniach budzili się kolejni ludzie, a na ulicach 
słychać było krzyki i śpiew. 
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A tegoroczne święta? Nikt nie pamięta piękniejszych, królowała wtedy bliskość 
i miłość. Ludzie gromadzili się wszędzie, by wspólnie celebrować czas, który dał im 
pewien odważny i wrażliwy chłopiec.



wrOny
◆

Mateusz Zbyrad

Wnosząc ciężką skrzynię na strych, prawie spadłem z drabiny. W drewnianym 
pudle moja rodzina przechowuje pamiątki i stare, czarno–białe zdjęcia naszych 

dalekich przodków z okresów I i II Wojny. Zawsze miałem słabość do sentymental-
nych drobiazgów, dlatego często lubię wyjmować ten wykonany z dębowego drewna 
pojemnik i przeglądać znajdujące się w nim relikty przeszłości, przypominając sobie 
jednocześnie melancholijne opowieści dziadków o protoplastach naszej rodziny, które 
snuli w letnie wieczory, zaznajamiając mnie jednocześnie z historią naszego kraju. 
Czasami opowiadali je na tarasie swojego wiejskiego domku, a ja słuchałem wtedy 
z jeszcze większym entuzjazmem dzięki magicznej atmosferze rosnącego opodal ich 
gospodarstwa starego lasu, wywoływanej przez zapach sosnowej żywicy oraz szum liści 
będący dziełem hulającego w koronach drzew wiatru. Dziadek był również wielkim 
pasjonatem goszczącej niegdyś na tych ziemiach mitologii słowiańskiej, a jego opo-
wieści o demonach i upiorach nadawały wiekowemu borowi tajemniczej aury, którą 
emanował. Mając dziewięć lat, słowiańskie potworności intrygowały i przerażały mnie 
równie mocno, co żyjących na tych terenach ponad tysiąc lat temu ludzi, którzy byli 
autorami tego zbioru fantastycznych stworzeń mającego tłumaczyć im funkcjonowa-
nie świata i różnych zjawisk. Niestety, te czasy dzieciństwa już nie wrócą. Położyłem 
pudło obok różnej maści rupieci. Ułożona z wielką troską skrzyneczka kontrastowała 
z porzuconymi niedbale na środku strychu kartonami. Postanowiłem poukładać je, 
aby nie psuły wyglądu tego przytulnego stryszku. Przeprowadzka to bardzo czaso-
chłonne zajęcie, ale ojciec za żadne skarby nie chciał po śmierci dziadków sprzedawać 
ich domu, w którym dorastał. Matka za to planowała sprzedać oba budynki – ten 
oraz nasz poprzedni, aby kupić jakiś duży, nowoczesny dom w Krakowie, z którego 
pochodzi. Po długiej, głośnej, wyrównanej kłótni pełnej gniewnych, nie zawsze sen-
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sownych argumentów, rodzice doszli do wniosku, że to właśnie mi powierzą los tego 
gospodarstwa a ja, ze względu na silne wspomnienia związane z tym miejscem oraz 
urokliwą okolicę, opowiedziałem się po stronie ojca. Stare mieszkanie, ze względu na 
dobrą lokalizację, sprzedaliśmy w ponad tydzień. Cofnąłem się, żeby zobaczyć, jak 
prezentują się pudła stojące równo pod ścianą, zamiast rzucone w stertę na środku 
strychu. Potknąłem się i przewróciłem na skrzypiące deski. Przyjrzałem się uważnie 
miejscu incydentu i dostrzegłem wystający gwóźdź, który był prawdopodobnie wi-
nowajcą całego zajścia. Gwóźdź oraz… coś jeszcze. Poluzowana deska. Czemu mnie 
to nie dziwi? Czym jest strych bez poluzowanej deski skrywającej tajemniczy lub 
cenny przedmiot. 

Ostrożnie odchyliłem deskę i spojrzałem, co się pod nią kryje – niewielka komora, 
może trzydzieści na trzydzieści centymetrów, a w niej poza dwoma pajęczynami 
znajdował się przykryty cienką warstwą kurzu dzienniczek w skórzanej oprawie. 
Wyjąłem go i dmuchnąłem, obserwując, jak ledwo widoczna chmura pyłu roznosi się 
po pomieszczeniu, aż w końcu staje się niewidoczna. Otworzyłem dziennik na losowej 
stronie. Pożółkłe, podarte gdzieniegdzie kartki i zamazane w niektórych miejscach 
ręcznie stawiane litery oraz gnijąca pod wpływem wilgoci okładka sugerowały, że 
znalezisko jest całkiem stare – może mieć trzydzieści lat lub więcej. Jednak ilość kurzu 
pokrywająca rękopis była zbyt nikła jak na coś leżącego w jednym miejscu kilkadziesiąt 
lat. To znaczy, że dziennik musiał być używany nie dalej niż kilka lat temu. Ale w takim 
razie musiał on należeć do dziadka lub babci. Chyba, że w tym czasie mieszkał tu ktoś 
jeszcze, ale to by było niemożliwe. Usiadłem na podłodze pod oknem i otworzyłem 
na pierwszej stronie. Nigdzie nie było żadnego podpisu, nawet malutkich inicjałów, 
zacząłem więc czytać. Pierwsza strona rozpoczynała się nagłówkiem – „1974”. 

Byłem dzisiaj w lesie. Jest w nim coś, co mnie do niego ciągnie. Z każdą wyprawą 
zapuszczam się coraz głębiej. Franciszka uważa, że poświęcam na te ekspedycje cały 
swój czas. Ale ona nie czuje tego, co ja. 

Tutaj kończy się pierwszy wpis. Babcia miała na imię Franciszka, a dziennik należy 
do mężczyzny, więc autorem z pewnością jest dziadek. Ale czemu ukrył swój dziennik? 
Przewróciłem kartkę. Zamazany tekst, zapiski na marginesach tak drobne, że nie dało 
się ich rozczytać, a to wszystko wieńczyły dziwne symbole nabazgrane w losowych 
miejscach. Kolejny wpis. Ten jest z „1975”. Czemu tak duży odstęp czasu? 

Wczoraj oświadczyłem się Franciszce. Długo z tym czekałem. Wciąż powstrzymy-
wała mnie niepewność oraz jej niechęć do mojego zainteresowania tym starym lasem. 
Dzisiaj dotarłem na polanę. W centrum rósł gruby, łysy dąb. Jego powykręcane gałęzie 
i kora koloru popiołu nie pasowały do reszty lasu. Wyglądał jak spalony. Wracając, zgu-
biłem drogę. Jakby drzewa wygrzebywały się z ziemi i zakopywały w innych miejsach, 



385

Trenujemy wyobraźnię

próbując mnie zmylić. Ostatecznie, równo z zachodem słońca udało mi się opuścić ten 
przeklęty las. 

Szybko policzyłem daty. Dziadek urodził się w 1952 roku, a więc w trakcie pisania 
miał 22 lub 23 lata. Pod spodem znajdował się od razu kolejny wpis. Również z 1975 
roku. 

Poszedłem do biblioteki i trochę poszperałem. Nie znalazłem nic o pożarze lasu. 
Pytałem również rodziców. Nic takiego nie miało miejsca, od kiedy tutaj mieszkają. 
Jutro znowu wybiorę się do lasu. 

Tutaj kończy się rok 1975. Czwarty wpis dotyczy roku 1976. Szkoda, że dziadek 
dokładniej nie opisał położenia tej polany. Może wtedy sam mógłbym przyjrzeć się 
temu drzewu. 

Widziałem dzisiaj wronę. Siedziała na gałęzi spalonego drzewa. Patrzyliśmy na 
siebie. Ja siedziałem na trawie dziesięć metrów od drzewa, a ona na najgrubszej gałęzi. 
Po piętnastu minutach taksowania się wzrokiem, czarne ptaszysko odleciało.

– Skarbie! – usłyszałem głos matki wołającej z dołu. Zamknąłem rękopis i scho-
wałem go do komory, a następnie poprawiłem deskę. Spojrzałem przez okno na stry-
chu. Słońce zaczynało zachodzić. Ruszyłem w dół po drabinie, a następnie zacząłem 
schodzić po schodach. Skręciłem w prawo do kuchni, gdzie matka wypakowywała 
ostatnie naczynia.

– Pomóc ci w czymś? – zapytałem. 
– Mógłbyś skoczyć po bułki do sklepu? – poprosiła.
– A tata nie może?
– Sprząta piwnicę.
– Aha, no to mogę się przejść, dobrze mi to zrobi.
– To świetnie. Zrobię jakieś dobre kanapki na kolację. Kup dwanaście bułek, za-

mrozimy część na jutro. Chyba że wolisz iść jutro rano po świeże. Jeśli tak, to kup 
dzisiaj sześć.

– Skoczę rano. I tak chcę wcześniej wstać i iść do lasu, skoro na majówkę nie było 
czasu, żeby gdzieś wyjechać przez tę przeprowadzkę – stwierdziłem. Do końca wol-
nego zostały cztery dni, licząc z dzisiejszym. Ale przynajmniej znalazłem lekturę na 
resztę wypoczynku. Założyłem kurtkę i wyszedłem. Słońce zachodziło za koronami 
drzew. Jego ciepłe promienie z trudem przebijały się przez gęsty las. Ruszyłem wą-
skim chodnikiem, mijając różnej wielkości domy. Większość była murowana; tylko 
nieliczne, te najstarsze, w tym dom dziadków, wykonane były z drewna. Skręciłem 
w boczną drogę odchodzącą na wschód od głównej jezdni. Po kilku minutach dotarłem 



386

Opowiadania • Lubuski Konkurs Literacki • 2021

do sklepu. Mały osiedlowy sklepik niczym się nie wyróżniał – mały, niski, murowany 
budyneczek pomazany graffiti.

– Dobry wieczór – powiedziałem, wchodząc do sklepu. Przywitała mnie miła, starsza 
kobieta wyglądająca na sporo po sześćdziesiątce. Serdeczny uśmiech podkreślał nici 
zmarszczek na jej chudej twarzy.

– Witaj, złotko – odrzekła. – Co podać?
– Poproszę sześć bułek, rodzaj obojętny – sprzedawczyni zaczęła pakować do wo-

reczka leżące za szybą bułki. – Nie męczy się pani, pracując tak długo? Na tabliczce 
przed sklepem widziałem, że jest otwarte od ósmej do dwudziestej – zapytałem. 
Sprzedawczyni uśmiechnęła się smętnie.

– Z czegoś trzeba żyć, złotko – Skończyła pakować bułki, zawiązała siatkę i nabiła cenę. 
– Złoty osiemdziesiąt – oznajmiła, podając mi pieczywo. Wtedy się wzdrygnęła. Jeszcze 
szerszy uśmiech próbował to zamaskować. – To ty jesteś wnuczkiem tragicznie zmarłego 
przed rokiem Abrahama i jego żony Franciszki? Wszyscy ich tu znaliśmy. Każdy bez wyjątku 
dotkliwie to przeżył. Abraham nie miał łatwego życia. W młodym wieku stracił rodziców 
i starszego brata. Z całego serca ci współczuję – popatrzyła na mnie z politowaniem.

– Dziękuję – odpowiedziałem, biorąc bułki i przekazując odliczone pieniądze. – 
Dobrej nocy – powiedziałem wychodząc ze sklepu. 

– Dobranoc złotko, – usłyszałem na odchodnym. Słońce już całkiem zaszło. Niebo 
zmieniło swój kolor na granatowy, ptaki przerwały swój śpiew, wszyscy byli w domach, 
w większości paliły się jeszcze światła. Po minucie spokojnego marszu musiałem się 
zatrzymać. Na chodniku stała wrona. Wielka wrona stała, wlepiała we mnie swoje 
ślepia i nie zamierzała się ruszyć. Nagle poderwała się i odfrunęła do lasu. Ciemna 
ściana drzew wyglądała po zmroku najzwyczajniej przerażająco. Nie emanowała żadną 
mistyczną aurą, a jedynie przerażała swoją ciemnością. Ruszyłem dalej w stronę domu. 
Skręciłem na główną drogę. Idąc, rozmyślałem o dziadku i babci. A jeszcze chwilę 
przed wypadkiem cieszyłem się, że populacja zagrożonych wilków rośnie. A później 
te zagryzły dziadka. Mało kto słyszał o tym, żeby kogoś w Polsce zabiły wilki, a jednak 
akurat mu musiało się to przytrafić. Zacisnąłem pięści. 

– Proszę pana – podskoczyłem jak głupi. W tych ciemnościach nie zauważyłem 
skulonej pod czarnym podziurawionym płaszczem staruszki. – Poratowałby pan 
kilkoma złotymi. Emerytura strasznie niska, rodziny brak. Ciężko się żyje – Wyją-
łem z kieszeni pozostałe drobniaki. Kiedy podawałem jej pieniądze, wzdrygnęła się. 

– Dziękuję, bardzo dziękuję – powiedziała. Jej oko błysnęło spod płaszcza. Dru-
giego nie miała.

Rzuciłem coś na pożegnanie i oddaliłem się energicznym krokiem. W oddali wi-
działem lampę a sto metrów dalej dom dziadków. Na lampie siedziała wrona. Z tej 
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odległości widać było tylko jej zarys, ale to z pewnością była wrona. Moje przypusz-
czenia potwierdził charakterystyczny skrzek, kiedy ptak poderwał się do lotu. Obró-
ciłem się. Czarny płaszcz przesuwał się w przeciwną stronę, na południe. Uspokojony 
ruszyłem na północ do domu. Po wejściu do holu przywitał mnie ojciec.

– Cześć, synu – zagaił. Jego czarne jak sadza włosy powoli zaczynały siwieć jednak 
dalej było to prawie niewidoczne. – Jak ci się tutaj podoba?

– Ładny dom, ładna okolica, wracają wspomnienia – uśmiechnąłem się pod nosem 
kiedy całe dzieciństwo w jednej wydającej się trwać wieki chwili przemknęło mi 
przed nosem.

– A to świetnie – na twarzy ojca pojawił się szczery uśmiech od ucha do ucha.
– Piotrek – zawołała do mnie matka z głębi kuchni. – Możesz przynieść te bułki?
– Daj, ja to wezmę – zaproponował ojciec, po czym przejął zakupy i ruszył do kuchni, 

a następnie wdał się w rozmowę z matką. Korzystając z okazji, ruszyłem na strych, 
stawiając ostrożnie kroki, aby uniknąć skrzypienia desek. Nie miałem powodu, żeby 
tutaj przychodzić, skoro wszystko już zrobiłem, a nie chciałem, żeby rodzice odnaleźli 
dziennik. Wyjąłem rękopis z jego kryjówki, a następnie udałem się do swojego pokoju 
na piętrze, gdzie położyłem starą książkę pod poduszką. Wróciłem na dół zjeść kolację 
i porozmawiać chwilę z rodzicami, a następnie udałem się z powrotem na górę do 
łazienki, gdzie wykąpałem się i umyłem zęby. Było trochę po dwudziestej pierwszej. 
Posiedziałem jeszcze z telefonem, czekając, aż rodzice pójdą spać, aż w końcu lekko 
po dwudziestej trzeciej usłyszałem, jak idą do swojego pokoju. Wydobyłem dziennik 
i otworzyłem na miejscu, w którym przerwała mi matka. Piąty wpis. Rok 1978. Dwa 
lata przerwy. Dziadek był najwyraźniej bardzo nieregularny. 

Przez te kilkanaście miesięcy ekspedycji odkryłem wiele. Więcej, niż bym chciał. 
Znalazłem w bibliotece starą zapomnianą książkę; bardzo starą i zniszczoną zapomnianą 
książkę. A w niej zapomniane prasłowiańskie mity. Historie najwyraźniej tak niedorzecz-
ne, że żaden zapaleniec – odkrywca amator – nie postanowił sięgnąć po tę niepozorną 
lekturkę mogącą zaprowadzić go do miejsca, dzięki któremu usłyszałby o nim cały 
świat. Ale ja sięgnąłem. I to ja do tego miejsca dotarłem. Według autora prasłowianie 
wierzyli w stare wiedźmy żyjące w lesie. W każdym lesie, a zarazem w jednym. Były 
wszędzie, ale tak naprawdę tylko w jednym miejscu. Każda z siedmiu wiedźm była ze 
sobą w jakiś sposób spokrewniona. Jedna była dla drugiej ciotką, inne były siostrami 
i tak dalej. W skrócie tworzyły jedną wielką rodzinę. Manipulowały ludźmi i żywiły się 
ich umysłami, zajadając, od czasu do czasu, ludzi samych w sobie. Potrafiły wpływać na 
ludzką psychikę u jej podstaw – manipulować wspomnieniami, wymazywać pamięć, 
wprowadzać ludzi w obłęd. Większość uważała, że to grupa zielarek z jakiejś wiochy 
na odludziu, które weszły w konszachty z jednym z diabłów, co dało im życie wieczne 
i niezwykłe moce kosztem duszy. Tak jak w tych wszystkich opowiadaniach egzorcystów. 
Ale nieliczni sądzili, że nie było żadnych paktów. Że wiedźmy są starsze niż wszelkie 
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diabły. Że są czymś, co powinno dawno wyginąć, a nie wyginęło. Pewnego dnia jednak, 
będącego dla wiedźm jedynie marną sekundą w ich bezgranicznie długim życiu, jedna 
z nich postanowiła zwrócić się przeciwko reszcie, kiedy te chciały pożreć małego chłopca. 
Do tej pory nie pożerały dzieci i w wiedźmie coś pękło. Ale jedna z sześciu pozostałych 
czarownic wyklęła ją. Tę, która stawiała opór, poćwiartowały i wrzuciły do ognia, a jej 
prochy rozsypały po wszystkich lasach świata. A następnie włączyły dzieci do stałego 
jadłospisu. Stary mit. Tak stary, że aż zapomniany, był prawdopodobnie pierwowzorem 
dla spopularyzowanego demona Baby Jagi. Ale czemu zapomniano o sześciu wiedź-
mach? Znalazłem drzewo, głęboko w lesie, jak nigdy nikt jeszcze nie dotarł. Wyryto 
na nim dziwne znaki. Jeden przypominal strzałkę. Udałem się w tamtym kierunku, aż 
dotarłem do polany. Trzy drzewa, a na każdym z nich wisielec. Jednak nie było czuć 
odoru gnijących trupów. Od tygodnia nie byłem już w lesie, ale niedługo chyba znowu 
się tam wybiorę. 

Nie do końca docierało do mnie, co właśnie przeczytałem. Ale potrzebowałem 
więcej informacji. Musiałem wiedzieć więcej. Szósty wpis. 

Pokazałem polanę bratu. Całą drogę opowiadałem Horacemu o wisielcach. Ale na 
polanie już ich nie było. Ba, nie było nawet polany. Brat stwierdził, że zwariowałem. 
Co tu się dzieje? 

Przewróciłem na kolejną stronę i trochę się wystraszyłem. Na całej kartce naszki-
cowana była polana, trzy drzewa,a na każdym wisielec. Przyjrzałem się dokładniej 
ilustracji. Dziadek miał niezwykle dobrą pamięć i dar do rysowania. Na najdalszym 
drzewie przycupnęła jednooka wrona. Ciarki mnie przeszły. Siódmy wpis. 

Szedłem dzisiaj w nocy do kuchni i zobaczyłem przed domem staruszkę. Ogromną 
staruszkę. Garbiąc się miała spokojnie 1,9 m. I patrzyła na mnie. Prosto w moje oczy. 
Zasłoniłem zasłony i pobiegłem na górę do pokoju. 

Wstałem z łóżka i wyjrzałem przez okno. Ani śladu wielkich staruszek, ani wisielców. 
Ale wtedy usłyszałem krakanie wrony. Postanowiłem darować sobie dalszą lekturę, 
żeby nie mieć za sobą nieprzespanej nocy. Powoli zapadałem w sen, nasłuchując wycia 
wiatru. W środku nocy poderwałem się z łóżka. Nic nie widziałem, księżyc zaszedł za 
chmury. Ale wtedy ją dostrzegłem. Na środku pokoju stała wielka wrona trzymająca 
w dziobie dziennik dziadka. Spiąłem się i skoczyłem, żeby ją złapać, ale wyfrunęła 
otwartym oknem. Jestem pewien, że nie otwierałem w nocy okna. Wyjrzałem i spoj-
rzałem na ciemną masę drzew. Krakanie wrony dobiegało z którejś spośród tysięcy 
gałęzi ukrytych za niezliczoną ilością liści. Musiałem odzyskać ten dziennik. Z drugiej 
strony nocne przechadzki po lesie to czysta głupota. Ale czułem, że muszę udać się do 
tego lasu. Inaczej już nigdy nie zobaczę dziennika. Przebrałem się, chwyciłem telefon 
i ostrożnie uchyliłem drzwi. Stare deski skrzypiały pod ciężarem mych stóp, mimo 
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że jak najostrożniej stawiałem kroki. Kiedy dotarłem do schodów, zacząłem po nich 
schodzić w ślimaczym tempie. Za sobą słyszałem chrapanie ojca dobiegające z sypialni 
rodziców. Kiedy cały spięty dotarłem na dół i z dumą stwierdziłem, że udało mi się 
nikogo nie obudzić, założyłem kurtkę oraz stojące przy wyjściu buty a następnie po 
cichu wyszedłem na zewnątrz. Chmury odsłoniły już księżyc w pełni, którego blada 
poświata rozświetlała nieznacznie okolicę. Kiedy jednak dotarłem do lasu, zobaczyłem, 
że przez gęste korony drzew księżycowy blask nie był w stanie się przebić. Wyjąłem 
telefon i włączyłem wbudowaną latarkę. Świeciła całkiem mocno, jednak wciąż było 
strasznie ciemno. Ruszyłem w głąb lasu. Idąc szeroką ścieżką, mijałem kolejne pnie 
drzew, aż w pewnej chwili zorientowałem się, że właściwie nie wiem, gdzie iść. 

Przystanąłem i rozejrzałem się, oświetlając okolicę latarką. Widziałem tylko rosnące 
najbliżej drzewa i dróżkę ginącą za zakrętem. Nagle wydało mi się, że czegoś tu brakuje. 
Tak, wiatr ustał. W tej samej chwili usłyszałem krakanie wrony. Ruszyłem wąziutką 
odnogą ścieżki prowadzącą do źródła dźwięku. Krakanie było coraz głośniejsze, a ja 
szedłem coraz szybciej. W pewnym momencie zacząłem biec. Nagle ścieżyna skręcała, 
a krakanie dobiegało z głębi lasu, gdzie żadne drogi nie prowadziły. Wciąż niepewny, 
ruszyłem w tamtą stronę, przedzierając się przez chaszcze i nisko położone gałęzie. 
Las stawał się coraz gęstszy. W pewnym momencie odniosłem wrażenie, że niedługo 
będę musiał zawrócić. Kiedy już zaczynałem się czuć, jakbym przedzierał się przez 
amazońską dżunglę, wyszedłem z lasu na polanę. Na środku rósł wielki gruby dąb 
bez żadnych liści na jego powykręcanych gałęziach. To z pewnością to spalone drze-
wo. Odwróciłem się, ale w miejscu gęstych krzaków znajdowała się dróżka. Dziwne. 
Wtedy za plecami usłyszałem krakanie. Na drzewie siedziała wrona. Nie, kilka wron. 
Sześć wielkich czarnych ptaków przycupnęło na spalonym dębie. Wszystkie wlepiały 
we mnie swoje ślepia. Nagle cały las zaczął się smiać. Strasznym, ludzkim śmiechem 
dobywającym się z wnętrza każdego drzewa. Co się dzieje do cholery? „Jesteś w miej-
scu życia.” – usłyszałem szepczący głos w głowie. „Miejscu życia i śmierci.” – dołączył 
do niego drugi, głośniejszy i brzydszy. „W sercu przeznaczenia.” – rzekł trzeci. „Tutaj 
tkane są losy świata i życia. Ferowane wyroki śmierci.” – wyjaśnił czwarty głos, wydawał 
się najstarszy. „Szukałeś i znalazłeś. Znasz już. Znasz i wiesz. Czujesz? Chciałeś i masz. 
W sercu przeznaczenia rodzą się i umierają nici. Nici życia. Tworzą arrasy zdarzeń. Hi-
storie szczęścia i tragedii.” – przemówił piąty. „To nie miejsce dla ludzi. Nie miejsce dla 
ciebie. Dziś czas na kolejną nić. Kolejny arras spłonie w ogniu wydarzeń.” – zapowiedział 
szósty głos. I wszystkie sześć zaczęło się śmiać. Rzuciłem się za siebie w stronę dróżki, 
żeby jak najszybciej opuścić to miejsce. W nosie mam jakiś dziennik. Niech zginie 
i przepadnie. Niech go trafi szlag. Ale droga zniknęła. Były tylko gęste krzewy. Zbyt 
gęste. Wrony poderwały się do lotu. Usłyszałem ich krakanie. A później zawyły wilki.





gdy pOciągnieSz za Strunę…
◆

Zuzanna Żuberek

Dl a p a n i  E l i ,  s u r o w e j , 
odda nej,  n iez a st ąpionej

K rople deszczu rytmicznie uderzały o stare okno o prostych, czarnych szpro-
sach, pełniąc rolę swoistego metronomu i po raz kolejny wytrącając Aidę z gry. 

Dziewczyna jęknęła sfrustrowana. Odłożyła gitarę – będącą własnością jej nauczy-
cielki – na futerał leżący na drewnianej podłodze i zatopiła palce w swoich gęstych, 
kasztanowych włosach.

Do turnieju gitarowego zostały trzy dni, a ona wciąż ćwiczyła tę samą linijkę utworu, 
w kółko powtarzając identyczną sekwencję nut. Zmieniała tempo, potem dynamikę, 
aby wreszcie włączyć opracowaną cząstkę do reszty Etiudy Op. 60 Nr 16 Fernando 
Sora. Jednakże mimo swoich starań nie była w stanie się skupić. Na myśl o dalszym 
szlifowaniu tego samego fragmentu chciało jej się wyć.

To był pierwszy konkurs, na który pojechała sama, bez nauczycielki i zarazem 
mentorki. Wiek szesnastu lat wymagał od niej większej samodzielności. Tak przy-
najmniej powiedziała jej pani Elżbieta. Gdyby tylko wiedziała, jak bardzo się myliła…

Gdy Aida dowiedziała się o ogromnej szansie, jakim był udział w tym konkursie, 
z początku w ogóle nie uwierzyła w treść otrzymanego zaproszenia. W przeciwień-
stwie do niej pani Elżbieta nie wydawała się być zaskoczona. I tak, kilka miesięcy 
później, Aida znalazła się w gotyckim dworku na południu Polski wśród diabelnie 
uzdolnionych, mających od niej więcej doświadczenia muzyków. Każdy z nich był 
skupiony tylko na jednym – na wygranej.

Tymczasem Aidy na myśl o nadchodzącej rywalizacji nie czuła nic. Nie, żeby była 
na tyle pewna swego zwycięstwa, aby ignorować konkurencję, wręcz przeciwnie. 
Obawiała się zmierzenia się z osobami lepszymi od siebie. Wiedziała, że nie dorasta 
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im do pięt. Dlatego postanowiła już od samego początku pogodzić się ze swoją po-
rażką. Poza tym, od dawna na widok gitary w jej wnętrzu ziała bezdenna pustka, tak 
odmienna od niegdyś szalejącej euforii.

Czekoladowe oczy nastolatki przeskakiwały z gitary na pulpit oraz na rozłożone na 
nim nuty. W jej głowie rozgrywała się prawdziwa bitwa, której wynik miał przeważyć 
nad tym, czy będzie nadal ćwiczyć, czy może zamiast tego położy się na wąskim łóżku 
wciśniętym w kąt pokoju i policzy krople spływające po szybie. Nagle przypomniała 
sobie ostre, karcące spojrzenie nauczycielki, którym zapewne kobieta by ją obdarzyła, 
gdyby dowiedziała się, co jej chodzi po głowie. To wyobrażenie mimowolnie sprawiło, 
iż poczuła podskórne ciepło. Westchnęła ciężko, chwyciła za instrument i posadowiła 
go sobie na kolanach. Następnie pociągnęła palcem za strunę.

Nagle w pomieszczeniu rozległ się cichy brzdęk. Aida rozejrzała się zaskoczona. Po 
kilku chwilach stwierdziła, że musiała się przesłyszeć. Jednak, gdy miała wrócić do 
ledwo rozpoczętej gry, kątem oka zarejestrowała subtelny błysk. Zmarszczyła brwi 
i ponownie odłożyła gitarę. Schyliła się ku miejscu, skąd dostrzegła odbite światełko. 
Palcami natrafiła na coś chłodnego. Uniosła ten przedmiot i otworzyła szeroko oczy.

W rękach trzymała złoty klucz, zakończony ozdobną główką. Przez chwilę zasta-
nawiała się, skąd się tu wziął, po czym mimowolnie wyszła z pokoju.

Długie korytarze dworku były ciemne i puste. Jedyną oznaką świadczącą o tym, 
że ktoś w ogóle w nim przebywał, była przytłumiona muzyka dobiegająca z poszcze-
gólnych pokoi. Aida nie miała pojęcia, czego szukała, a raczej jakich drzwi szukała. 
Znalezienie tych jedynych było w zasadzie niemożliwe, biorąc pod uwagę wielkość 
domostwa i ilość sal w nim się znajdujących. Niezależnie od tego, nastolatka nie prze-
rywała swoich poszukiwań, raz po raz próbując uzyskać dostęp do którejś z cichszych 
izb. Nie wiedziała, ile czasu minęło, zanim spostrzegła znajdujące się w rogu korytarza 
drzwi. Ich jaskrawożółty kolor potwornie gryzł się z mrocznym wystrojem domu. 
Dziewczyna podeszła do nich zdumiona. Wsunęła klucz do zamka, a on szczęknął 
zapraszająco. Wstrzymała oddech, wahając się, czy aby na pewno postępuje właściwie. 
Niemniej ciekawość w końcu wzięła górę. Niepewnym ruchem pociągnęła za klamkę 
i szczelnie zacisnęła powieki. Następnie otworzyła drzwi i zrobiła krok do przodu.

Skrzydło zatrzasnęło się za nią z donośnym hukiem. Aida spróbowała otworzyć 
oczy, lecz oślepiło ją mocne światło. Przyłożyła pięści do oczu, by pozbyć się tego 
nieprzyjemnego odczucia, w tym samym czasie czując na twarzy ciepłe powietrze, 
a pod stopami… trawę? Gdy wreszcie była w stanie się rozejrzeć, poczuła, że jej serce 
przestało bić.

Znalazła się na jakimś wzgórzu, pełnym zieleni i kwiatów, otoczonym drzewami 
o rozłożystych gałęziach. Niebo było idealnie błękitne, bez żadnej chmurki, a słońce 
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ogrzewało ziemię, jak w środku lata. Zdezorientowana Aida odwróciła się, chcąc jak 
najszybciej wrócić tam, skąd przybyła. Ku jej przerażeniu drzwi zniknęły. Dziewczyna 
zaczęła panikować. Pomyślała, że może to jej się śni, ale jeżeli rzeczywiście tak było, 
to dlaczego wszystkie elementy tego miejsca wydawały się tak realne?

Gonitwę myśli przerwały kojące dźwięki harfy.
Powoli obróciła się w kierunku, z którego dobiegała muzyka. Pod jednym z drzew 

siedziała kobieta o krótkich blond włosach i trawiastozielonych oczach. W całości 
skupiona była na grze, dotykając instrumentu z delikatnością czułego kochanka. 
Miała na sobie lejącą się suknię wykonaną z żółtych róż. Kwiaty zdawały się otwierać 
i zamykać pod wpływem zmian zachodzących w utworze. Tak samo poruszały się 
korony drzew oraz gałązki krzewów.

Aida nigdy nie słyszała czegoś tak pięknego i chwytającego za serce jak ta melodia. 
W tej samej chwili przypominała sobie swoją klasę gitary, w której otoczona muzyką, 
spędziła znaczną część swojego szczęśliwego dzieciństwa. Po policzkach dziewczyny 
mimowolnie zaczęły spływać łzy. Przejmujący ją wcześniej strach prysnął, zostawiając 
błogość wywołaną wspomnieniami.

– Podobało ci się, złotko? 
Nastolatka ocknęła się i spostrzegła, że harfistka spogląda teraz wprost na nią.

– T-tak – odpowiedziała w końcu przez wciąż zaciśnięte z emocji gardło. – Nie 
potrafię nawet ubrać w słowa, jak bardzo.

Kobieta uśmiechnęła się promiennie, wstała i wyciągnęła w jej stronę smukłą dłoń.
– Na imię mi Cadenza – przedstawiła się. – A tobie?
– Aida – odparła gitarzystka, nie mogąc oderwać wzroku od hipnotyzującego spoj-

rzenia Cadenzy. – Co to za miejsce? Jak się tu znalazłam? Jak mogę wrócić…
– To miejsce nazywamy Rapsodią – powiedziała łagodnie harfistka, głosem słodkim 

niczym miód. – Trafiłaś tu dzięki magii! – dodała.
Dziewczyna wpatrywała się w nią zdezorientowana, zastanawiając się, czy czasem 

się nie przesłyszała.
– Magia nie istnieje – wyrzuciła jednym tchem nastolatka.
– Gdyby tak było, nie rozmawiałybyśmy – zachichotała kobieta. – Rapsodia jest 

pełna magii. Tak, jak zresztą ty i każda inna osoba potrafiąca tworzyć muzykę.
– Tak, jak ja…? – Aidę zamurowało.
– Naturalnie, skarbie! Musisz być niezłym muzykiem, jeśli Rapsodia sama wybrała 

cię, byś odwiedziła jej progi. Hmmm, daj mi zgadnąć – harfistka rozmyślała przez 
chwilę. – Skrzypce lub gitara. Trafiłam?

– Gitara – potwierdziła Aida, otwierając oczy coraz szerzej. – Przepraszam, ale ja 
nic z tego nie rozumiem.
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– Och, ależ to całkowicie normalne. Chodź za mną, a wszystko ci wytłumaczę.
Cadenza ruszyła ścieżką prowadzącą w dół wzgórza. Nastolatka udała się za nią. Ko-

bieta powiedziała jej, że włada magią, przelewając ją przez swój instrument. Stwierdziła, 
iż jest on tylko narzędziem, naczyniem, przez które się ta moc wydobywa. Wytłumaczy-
ła, że magia to zaklęcia zapisane na pięciolinii. Wzmacnia emocje ludzi, a także samej 
osoby czarującej, wpływa na naturę oraz obejmuje jeszcze bardziej skomplikowane 
czary. Aida nie potrafiła w to uwierzyć. Od wielu lat grała na instrumencie, ale nigdy 
nie zauważyła, że czaruje.

– Musiałaś to czuć. Euforię i spełnienie, jakie wywołuje magia. To właśnie emocje 
są tu kluczowe. Emocje i pasja. One wzmacniają siłę zaklęć – przekonywała niezna-
joma. Nagle przystanęła i zerknęła na dziewczynę badawczo. – Czułaś coś takiego, 
kochanie, prawda?

– Może kiedyś. Ostatnio nie czuję nic – Aida spuściła wzrok. Kobieta rozpromieniła 
się. W matczynym, pieszczotliwym geście otoczyła twarz nastolatki swoimi dłońmi 
i spojrzała jej prosto w oczy.

– Jesteś idealna – wymruczała cicho, po czym szybko puściła Aidę i spojrzała wy-
mownie przed siebie. – Och, dotarłyśmy! Wreszcie poznasz resztę moich kwiatuszków!

Zdezorientowana gitarzystka ujrzała górujący nad nią biały, marmurowy pałac, 
obrośnięty pędami bluszczu. Wyglądał jak zamek rodem z bajek Disneya. Weszły do 
środka, a w przestronnej sali o wysokim suficie i przedzierającej się przez okna roślin-
ności Cadenza ustawiła siódemkę dzieci, które uśmiechały się szeroko i przypatrywały 
się Aidzie z zaciekawieniem. Żadne z nich jednak się nie odezwało.

– Oto moi podopieczni. Pochodzą z innych światów, tak jak ty – powiedziała 
harfistka.

– Też z Ziemi? – spytała Aida, rozglądając się po twarzach zebranych. Usiłowała 
znaleźć z kimś nić porozumienia, lecz wszyscy wciąż patrzyli na nią dziwnie pusto.

– Nie! – zaśmiała się Cadenza. – Dostali się tutaj w ten sam sposób, co ty i zdecy-
dowali się zostać. Moi drodzy, może zechcecie coś nam zagrać? – zaproponowała.

Cadenza usadowiła gitarzystkę w zgrabnym fotelu, podczas gdy jej podopieczni 
prezentowali swoje wykony. Grali na skrzypcach, wiolonczeli, fortepianie, flecie, 
oboju i innych instrumentach dętych, a jedna z dziewczynek przedstawiła wspaniałą 
kompozycję na ksylofonie. Tak jak przy słuchaniu utworu Cadenzy, Aida czuła, że 
mogłaby się w ich muzyce zanurzyć. Nie rozpoznawała żadnego dzieła, co tylko potę-
gowało jej zachwyt. Kątem oka widziała, że Cadenza, siedząca przy swej imponującej 
harfie również coś brzdąkała, choć sama nie słyszała dźwięków tego instrumentu. Po 
ostatnim występie nie przejmowała się nawet zamknięciem otwartych z wrażenia ust.

Wtem Cadenza poprosiła, by Aida również coś im zagrała. Dziewczyna z początku 
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nie była co do tego pomysłu przekonana, lecz po namowach kobiety w końcu przyjęła 
od niej prześliczną gitarę. Chwilę zastanawiała się nad wyborem utworu, aż w końcu 
zdecydowała się na „Retrato Brasileiro” Badena Powella ze swojego konkursowego 
repertuaru. Kiedy już miała zacząć grać, odezwała się Cadenza:

– Nie zamykaj się przed muzyką. Pozwól jej przez siebie płynąć.
Gitarzystka niewyraźnie kiwnęła głową, przełknęła ślinę i szarpnęła za struny. 

Z początku grała niepewnie, zachowawczo, lecz stopniowo jej ruchy stawały się coraz 
bardziej zdecydowane i swobodne. Dziewczyna raz po raz czuła lekkie ukłucie w piersi, 
jak gdyby coś chciało wydostać się z niej na zewnątrz.

Momentalnie zaczęła zatapiać się w wyzwolonych emocjach oraz nagle rozszalałej 
magii, a było to najlepsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyła. Znów była 
małą dziewczynką, która pierwszy raz zaciskała drobne palce na gryfie gitary i nie 
mogła się doczekać kolejnej lekcji w szkole muzycznej. Euforia, jaka ją ogarnęła, była 
nie do opisania. Aida mogła wręcz wyczuć kłębiącą się wokół niej moc. Dziewczyna 
zaśmiała się perliście, nie mogąc nacieszyć się grą. Wkładała w nią tyle pasji, jak nigdy. 
Oddychała nią, smakowała jej i trzymała kurczowo, bojąc się, że gdy tylko przestanie 
grać, jej stan powróci do normy. Pomimo to, kiedy dotarła do ostatniego taktu i osło-
niła dłonią otwór rezonansowy, nadal była bezgranicznie szczęśliwa. Z otwartymi 
w szerokim uśmiechu ustami odwróciła się do Cadenzy. Kobieta przypatrywała jej 
się spod zmrużonych powiek.

– Idealna… – wyszeptała ledwo słyszalnie, po czym dodała głośniej: – Mam dla 
ciebie propozycję. Co powiesz na to, abyśmy zagrały w duecie?

* * *

Następne dni Aida spędziła ćwicząc utwór, którego nuty Cadenza dała jej przed 
powrotem na Ziemię. Odkąd ponownie zaczęła przeżywać grę, nie potrafiła się od 
niej oderwać nawet na chwilę. Znów mogła przyznać przed sobą, że kocha gitarę i gra 
na niej całym sercem. Żałowała, że pani Elżbieta nie może zobaczyć jej w tym stanie. 
Podejrzewała, że byłaby z niej dumna.

Gitarzystka robiła przerwy w grze jedynie po to, aby wziąć udział w następnych 
etapach konkursu oraz by odwiedzić Rapsodię. Znajome żółte drzwi pojawiały się 
znikąd, w różnych częściach dworku, zapraszając dziewczynę do siebie. Aida ogromnie 
pragnęła zostać w Rapsodii na stałe, lecz Cadenza srogo jej tego zabroniła. Wytłuma-
czyła, że żeby było to możliwe, wpierw muszą zaprezentować zaproponowany przez 
nią duet. To tylko zmotywowało Aidę do bardziej intensywnej pracy.

Minął chyba tydzień, kiedy gitarzystka odnalazła drugi klucz. Znalazł się u niej 
dokładnie tak samo, jak ten prowadzący do Rapsodii. Myśląc, że otwiera on wrota 
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do innej części tej cudownej krainy, Aida bez zwłoki udała się na poszukiwania ko-
lejnych drzwi.

Nie przeszła nawet dziesięciu metrów, gdy zauważyła drzwi niepasujące do wcze-
śniejszego układu korytarza. Tym razem nie lśniły one słoneczną żółcią, zlewały się 
wręcz z otoczeniem swoją bylejakością. Gitarzystka niepewnie przekręciła klucz 
w zamku i ruszyła przed siebie.

Uderzyło ją przeraźliwe zimno. Aida instynktownie objęła się ramionami i powoli 
otworzyła oczy. Zobaczyła ciemne, smoliście gęste cienie, poruszające się leniwie 
i przysłaniające jej cały widok. Próbowała zawołać Cadenzę, jednak z jej ust nie wy-
dobył się żaden dźwięk. Wtedy właśnie Aida zdała sobie sprawę z panującej w tym 
dziwnym miejscu nienaturalnej ciszy. Dziewczyna, czując narastający niepokój, chciała 
się odwrócić i uciec, gdy nagle dostrzegła jak z nieprzeniknionej ciemności wyłania się 
przerażająca postać. „Ciało” kreatury było prawie przezroczyste, szare i wychudzone. 
Zdawało się ledwo trzymać razem. Najstraszniejsza była jednak twarz, ogołocona 
z ust, z ostrym nosem oraz bezdennymi, czarnymi ślepiami.

Aida krzyczałaby wniebogłosy, gdyby tylko mogła. Stwór wyciągnął ku niej widmo-
wą dłoń, po czym zza jego pleców zaczęły wychodzić podobne postaci. Dziewczyna 
odwróciła się i puściła biegiem w ciemność, nie oglądając się za siebie. Mimo wszech-
obecnej ciszy wydawało jej się, iż w głowie czyjś głos nieustannie powtarzał pewną 
frazę, niczym mantrę: „pomścij nas, pomścij nas, pomścij nas…”

Gitarzystka z hukiem wypadła przez drzwi, które nagle stanęły na drodze jej ucieczki 
z ulgą stwierdzając, że głos w jej głowie zniknął. Zobaczyła, że znów jest na Ziemi. 
Jedyną pozostałością tego koszmaru stanowił klucz trzymany przez nastolatkę w za-
ciśniętej pięści.

Dziewczyna uspokoiła się i postanowiła poszukać drzwi prowadzących do Rapsodii. 
Musiała dowiedzieć się, czego właściwie doświadczyła.

Niedługo potem przemierzała zielone łąki, oczekując pojawienia się marmurowego 
pałacyku. W rękach niosła zabraną pospiesznie z pokoju gitarę. Chciała mieć przy 
sobie choć jeden przedmiot, który przypominałby jej o domu, dawał poczucie bez-
pieczeństwa. W jej kieszeni pobrzękiwały klucze, wygrywając swoją własną melodię.

Kiedy wreszcie przekroczyła próg zamku, zamiast jak zwykle zastać w nim grającą 
Cadenzę, ujrzała siedzącą na podłodze dziewczynkę. Drobnymi palcami dotykała 
ona klapek fletu, tępo mu się przypatrując. Aida uświadomiła sobie ze wstydem, że 
nie pamięta jej imienia. Miała jednak ważniejsze zmartwienia.

– Hej – zagaiła gitarzystka i kucnęła koło niej.
Dziewczynka nie zareagowała. Nastolatka trąciła ją lekko w ramię. Dopiero wtedy 

mała podniosła na nią wzrok. Na jej obojętnej twarzy zagościł znajomy uśmiech.
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– Nie przeszkadzam? – chciała upewnić się Aida. Flecistka nie odezwała się słowem. 
– Znalazłam dziś kolejny klucz. Wiesz może coś o nim? – spytała i wyciągnęła przed 

siebie wspomniany przedmiot.
Kiedy tylko wzrok dziewczynki spoczął na grafitowym kluczu, jej twarz wykrzy-

wiło przerażenie.
– Rozpoznajesz go? Wszystko w porządku? – dopytywała zaniepokojona Aida i tym 

razem nie otrzymując odpowiedzi.
Zdezorientowana nastolatka postanowiła coś sprawdzić. Mocno uderzyła otwartą 

dłonią w kamienną podłogę. Znów żadnej reakcji. Dziewczyna ku swemu zdumieniu 
zrozumiała, że flecistka musiała być głucha. Wtem Aida dostrzegła, iż wargi dziew-
czynki poruszały się, lecz nie wydobywał się z nich żaden dźwięk. Dało się jednak 
odczytać słowo „dom”.

Flecistka gwałtownie złapała Aidę za nadgarstek i spojrzała jej prosto w oczy. „RATUJ 
SIĘ PRZED NIĄ”, wybrzmiało w jej głowie, dokładnie jak w świecie cieni. Nastolatka 
odskoczyła zdumiona, a mała wykorzystała ten moment i zbiegła z miejsca zdarzenia.

– Och, złotko, nie spodziewałam się dziś ciebie. Jesteś już gotowa na nasz duet?
Aida odwróciła się i ujrzała stojącą, jak gdyby nigdy nic, Cadenzę tym razem w sukni 

zdobionej pokaźnymi słonecznikami. Uśmiechała się, a jej szmaragdowe oczy migotały 
podekscytowaniem.

Dziewczyna podniosła się z ziemi i szybko chwyciła za należącą do pani Elżbiety gitarę.
– Ona jest głucha – wyrzuciła z siebie. – Jakim cudem była w stanie grać?
– O czym ty mówisz, dziecko? – zaśmiała się kobieta.
– Ta flecistka. Ona nie słyszy. I kiedy pokazałam jej to – w tym momencie uniosła 

dłoń z kluczem – wyglądała, jakby miała wyzionąć ducha. Co stało się ze światem, do 
którego można się za jego pomocą dostać? Co to… Co to były za kreatury?

Cadenza chciała chwycić za klucz, lecz widząc to Aida prędko cofnęła dłoń.
– Nie wiem, co chcesz ode mnie usłyszeć – załamała ręce zielonooka.
– Wyjaśnienia – warknęła nastolatka. – Wiesz o tej krainie, prawda?
Harfistka świdrowała ją chwilę wzrokiem, zanim zdecydowała się odezwać.

– Tak.
– Ta dziewczynka z niej pochodzi? – dociekała gitarzystka. – Dlaczego… Dlaczego 

jest tam tak… cicho? – pytała bojąc się następnej odpowiedzi.
– Ponieważ nie ma tam magii – odparła jakby od niechcenia Cadenza.
Aida zawiesiła wzrok na jej twarzy. Wyczytała z niej wszystko.

– To ty to zrobiłaś – rzekła, czując, jak powietrze ucieka jej z piersi. – Odebrałaś 
temu światu magię. W jakiś sposób wykorzystałaś do tego tę biedną dziewczynę. Wtem 
przypomniała sobie o tym, jak Cadenza akompaniowała muzykom przy ich pierwszym 
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spotkaniu: – Sterowałaś nimi, kiedy grali. Kierowałaś wszystkimi jak marionetkami. 
Z pozostałymi zapewne zrobiłaś to samo, co z flecistką.

– Bystra dziewczynka – wymruczała z zadowoleniem Cadenza.
– Dlaczego? Dlaczego to zrobiłaś?
– By ratować mój świat – rzekła bez emocji kobieta. – Byłam tu jedynym muzy-

kiem. Jedynym człowiekiem w ogóle. Wszyscy inni wymarli przede mną. Rapsodia 
umierała na moich oczach. Nie byłam w stanie pożywić jej wyłącznie moją magią. 
Poszperałam więc w starych księgach i znalazłam zaklęcie, dzięki któremu mogłam 
tymczasowo otworzyć drzwi pomiędzy światami, dostępne jedynie dla najwytrwal-
szych magów. Kiedy odwiedził mnie pierwszy muzyk, postanowiłam wypróbować 
inne znalezione przeze mnie zaklęcie. Wystarczyło zagrać je wraz z przedstawicie-
lem innego świata. Rapsodia zaczęła rozkwitać na moich oczach, napędzana nową 
magią. Świat muzyka umarł, jego mieszkańcy z żalu i pustki zmienili się w potwory, 
ale mój dom się odrodził.

– A sam muzyk stracił moc – dopowiedziała oszołomiona gitarzystka.
– Uczciwa zapłata za taki cud – westchnęła Cadenza. – Zrozumiałabyś, gdybyś była 

w mojej sytuacji. Zrobiłabyś to samo i niczego nie żałowała.
Aida zrobiła parę kroków do tyłu, nie spuszczając wzroku z kobiety.

– Ode mnie chcesz tego samego – uświadomiła sobie. – Po to na każdym naszym 
spotkaniu grałaś ten utwór. Manipulowałaś mną, chciałaś, żebym czuła się bezpieczna. 
Jak mogłaś?! Zaufałam ci!

– Przestań się mazać! – prychnęła znudzona harfistka, wskazując na płynące po 
policzkach dziewczyny łzy. – Zrobiłam, co musiałam.

– Przecież Rapsodia już nie umiera. Nie jestem ci potrzebna!
– Skąd mam wiedzieć, jak długo utrzyma się ten stan? Nie chcę pewnego ranka 

obudzić się i ujrzeć zagładę mego domu. Potrzebuję mocy – wycedziła przez zęby 
Cadenza.

– Tobie już nie chodzi o ratowanie tego świata. Stałaś się chciwa, zepsuta i zgorzk-
niała. Pożądasz magii – stwierdziła z pogardą Aida. – Ale ode mnie jej nie dostaniesz.

– Może i jestem taka, za jaką mnie uważasz. Jednak co do jednej rzeczy się mylisz – 
ja zawsze dostaję to, czego chcę.

Obok Cadenzy pojawiła się jej zdobiona harfa. Kobieta zagrała na niej skomplikowa-
ną kompozycję, po czym w stronę Aidy wystrzelił strumień czystej energii. Nastolatka, 
nie wiedząc, co zrobić, instynktownie chwyciła gitarę i zagrała pierwszy akord, jaki 
przyszedł jej na myśl – C-dur. Momentalnie poczuła wylewającą się ze swego wnętrza 
magię. Zanim fala Cadenzy zdążyła do niej dotrzeć, rozbiła się o wypuszczony przez 
nią akord. Kobieta parsknęła zirytowana.
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– Myślisz, że coś takiego mnie powstrzyma? Głupia dziewucho, mam za sobą wieki 
doświadczenia. Ty ledwo co odkryłaś swą magię. Poddaj się. Inaczej zmuszę cię do 
zagrania tego duetu. Uwierz, mam swoje sposoby.

– Nigdy! – krzyknęła Aida.
Harfistka pokręciła zrezygnowana głową. Zaczęła wygrywać utwór, którym wcze-

śniej omamiła Aidę. Dziewczyna od razu miała ochotę odłożyć gitarę i położyć się 
u stóp kobiety, zdać się na jej łaskę. By odgonić te myśli, szybko zagrała fragment 
Sonatiny II Mauro Gulianiego. Cadenza próbowała ją zagłuszyć, lecz nie potrafiła 
przebić się przez melodię Aidy. Posłała kolejny strumień magii, której nieprzygoto-
wana gitarzystka nie zdołała już zablokować. Upadła parę metrów w tył, ledwo ratując 
gitarę przed rozbiciem, po czym, nie tracąc czasu, zaatakowała.

Wymieniały ze sobą muzykalne ciosy, odpychając się nawzajem i przyciągając. 
Aida dawała z siebie wszystko, wykorzystywała wszystkie znane jej chwyty i poznane 
utwory, pozwalała swej magii kierować jej ruchami. Cadenza natomiast zdawała się 
być coraz bardziej zdziwiona siłą, jaką dysponowała dziewczyna, a jej początkowe 
znudzenie przeszło w determinację.

Gdy gitarzystka po raz kolejny wylądowała na plecach, harfistka roześmiała się 
złowrogo.

– Skończ te gierki, Aido. TO KONIEC!
Do oszołomionej upadkiem Aidy te słowa ledwo dotarły. Przez jej głowę przemknęła 

myśl, żeby rzeczywiście się poddać.
Wtem nastolatka wróciła wspomnieniami do niewielkiej klasy gitary i siedzącej 

w niej nauczycielki. Przed każdym występem, jaki by on nie był, pani Elżbieta mówiła 
jej to samo – aby zagrała najpiękniej, jak tylko potrafi. Potem, gdy Aida wychodziła 
na scenę, ta myśl towarzyszyła jej, dodając sił.

Teraz, podczas najważniejszego występu w jej życiu, zrobi to samo. Nie zawiedzie 
swej mentorki.

Powoli zaczęła się podnosić, najpierw na kolana, potem z trudem na równe nogi. 
Pewniej chwyciła gryf instrumentu i spojrzała Candezie prosto w oczy. 

– To nie koniec – powiedziała po chwili. – To dopiero początek.
I pociągnęła za struny…


