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Zebrane w tej książce opowiadania to pokłosie konkursu literackiego im. 
Bolesława Prusa na opowiadanie. Konkurs ten w 2015 roku ogłosiła redak-
cja Internetowego miesięcznika społeczno-kulturalnego WOBEC wspólnie ze 
Związkiem Literatów Polskich oddział Gdańsk. Do współpracy w organizacji 
włączyła się też Wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna im. Józefa Korze-
niowskiego (Conrada) w Gdańsku, a główną nagrodę ufundował Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.  

Organizatorzy konkursu podjęli tę inicjatywę dążąc do propagowania pi-
śmiennictwa w naszym kraju. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że to właśnie 
twórcy, lub nawet tylko ci, którzy choćby na chwilę wkroczyli na tę drogę, będą 
w przyszłości czytelnikami literatury pięknej, odbiorcami kultury wysokiej. 

Odbiór konkursu przerósł nasze oczekiwania. Wpłynęło ponad siedem-
set opowiadań, w tym wiele spoza granic Polski. Zarówno organizatorów, jak 
i jury zaskoczył przy tym stosunkowo wysoki poziom nadesłanych prac. Ich 
różnorodność tematyczna i formalna, ukazana wrażliwość i bogactwo świata 
wewnętrznego autorów. Wiele z tych opowiadań publikowaliśmy już na łamach 
wspomnianego miesięcznika WOBEC.

Nie będziemy tu wspominać poszczególnych nagród. Wszelkie oceny są 
bowiem zawsze subiektywne, a sztuka nie jest wyścigiem. Każde dzieło, każde 
opowiadanie można ocenić odmiennie zależnie od kryteriów jakie przyjmie-
my. Dlatego też w Antologii zamieszczamy wybrane opowiadania w porządku 
alfabetycznym nazwisk autorów. Myślę jednak, że choćby z jednego powodu nie 
pomyliliśmy się wybierając głównych laureatów. Jak się okazało, kilkoro z nich 
wkrótce po konkursie zadebiutowało na łamach innych czasopism, wiemy też 
o  tym, że niektórzy wydali już swoje pierwsze książki. Kilkoro uczestników 
konkursu włączyło się na stałe do współpracy z naszym miesięcznikiem.     

Do publikacji w Antologii wybraliśmy nieco ponad dziewięćdziesiąt opo-
wiadań. Mamy nadzieję, że zainteresują one potencjalnych czytelników. Poka-

Wstęp
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zują one świat widziany oczami już dojrzałych ludzi, problemy, nad którymi 
warto się pochylić. Przy tym opowiadanie jest gatunkiem literackim stosunko-
wo trudnym, takim który zmusza autora do znalezienia odpowiedniej formy, 
sposobu opowieści. Myślę, że większości autorów prezentowanych tu opowia-
dań się to udało. Zapraszamy do lektury.

Przewodniczący Konkursu im. Bolesława Prusa 
na opowiadanie     
Piotr Kotlarz           
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Antonina Adamska

Pomnik

Przed szkołą muzyczną stoi pomnik. Jest to zwykła ławeczka, na której sie-
dzi Roman Maciejewski, patron szkoły. Można obok niego usiąść i gdy naciśnie 
się na guzik, rozbrzmiewa „Requiem” lub inny, równie piękny utwór będący 
owocem jego twórczości. Maciejewski zawsze patrzy w dal, niezależnie od po-
gody, cały czas wpatrzony jest w drugą stronę ulicy. Dawniej, nie zwracałam na 
niego uwagi. Uważałam, że to tylko nic nie znacząca figura z brązu. Jednak od 
pewnego czasu, inaczej na to wszystko patrzę.

Był ładny, majowy dzień. Jak zwykle czekałam na mamę przy szkole. Cza-
sami musiałam czekać naprawdę długo i to był właśnie jeden z tych dni. Znu-
dzona, przysiadłam w końcu na ławce obok pomnika. Popatrzyłam na staran-
nie wyrzeźbioną twarz, usta, oczy, nos. Wszystko idealne.

– Cześć – odezwałam się. Zero odpowiedzi. – Nie chcesz gadać to nie. – 
Skrzyżowałam ręce na piersi i odwróciłam się w drugą stronę.

– Nie musisz się od razu obrażać – usłyszałam nagle. Odwróciłam się. Ro-
man wyciągnął do mnie rękę. – Cześć, jestem Roman

– Ada. – Uścisnęłam nagrzaną słońcem, miedzianą dłoń. – Nie obrażam się
– Nie? Ja myślę, że tak, ale niech ci będzie, nie lubię się kłócić
Pomnik zachowywał się strasznie szarmancko. Drwiący uśmieszek nie 

znikał z jego twarzy.
– Grasz na fortepianie? – spytał. Przytaknęłam. – Dobry wybór, fortepian 

jest naprawdę wyjątkowym instrumentem.
– Nawet jeżeli tak dużo osób na nim gra?
– Wyjątkowym nie czyni go ilość osób grających, tylko to, że naprawdę 

pięknie brzmi i możesz na nim zagrać praktycznie wszystko, a w każdym razie, 
większość.

Pomyślałam, że jego tok myślenia jest dość niespotykany, ale po głębszym 
zastanowieniu stwierdziłam, że chyba ma rację.

– Wyglądasz mi na osobę niezbyt skorą do ustępstw – stwierdził po chwili.



12

– To znaczy?
– Często się kłócisz, prawda?
Zamyśliłam się. Całe moje życie było jedną wielką kłótnią. Niesnaski 

w szkole, w których brałam udział stały się normalnością. Tak, przez 8 lat kłó-
ciłam się o prawdę.

– Często – przyznałam, spoglądając na jego miedziane oczy. Puste i zimne, 
ale jednocześnie pełne miłości i zrozumienia.

– Czasami lepiej ustąpić, schować się w cień, bo ludzie nie zaczną trakto-
wać ciebie poważnie.

Chciałam zapytać, co ma na myśli, ale przyjechała już moja mama.
– Do zobaczenia – rzuciłam i pobiegłam do samochodu.

***
Przy następnym spotkaniu padał rzęsisty deszcz. Siedzieliśmy więc pod 

parasolem z nadrukiem klawiszy fortepianowych. Rozmawialiśmy o deszczu. 
Lubię deszcz. Lubię, gdy ciężkie krople rozbijają się o bruk. Lubię, gdy jest mo-
kro. Pomaga mi to myśleć.

– Powiedziałeś… – zaczęłam niepewnie, po chwili milczenia – że czasami 
lepiej usunąć się w cień.

Tylko spojrzał na mnie wyczekująco.
– Długo zastanawiałam się nad tymi słowami, ale teraz już wiem. Usunę-

łam się w kąt i teraz przynajmniej mam trochę spokoju.
– Jak do tego dotarłaś?
– Przyszło mi na myśl, że ludzie za bardzo się przejmują mną i moim 

uczestnictwem w tych wszystkich akcjach. Uświadomiłam sobie, że jeśli po 
prostu przestanę i powiem „rób co chcesz” to ludzie dadzą mi spokój. – Jeszcze 
nigdy nikomu tak się nie zwierzałam. Sądziłam, że można ufać tylko tym co nie 
mówią. Roman był kimś takim.

– Chyba coś do ciebie dotarło. Jestem z ciebie dumny.

***
Opowiedziałam mu o wszystkim. Każdą sprawę, mniejszą lub większą, 

wyrzucałam z siebie z zadziwiającą łatwością. Czułam, że pomnik jest mi bar-
dzo bliski, mimo że gdyby Roman Maciejewski żył, nie dogadywałabym się 
z nim tak dobrze. Wiedziałam, że ten Roman na pewno dotrzyma tajemnicy, 
poza tym zawsze potrafił podnieść na duchu. Jego trochę filozoficzne usposo-
bienie wprawiało człowieka w refleksje. Uwielbiałam te pogawędki.

Pewnego dnia, po powrocie z wywiadówki, mama weszła do mojego poko-
ju i usiadła na łóżku. Robiła to tylko wtedy, gdy coś się działo lub gdy miała mi 
coś bardzo ważnego do przekazania.

– Zmieniłaś się – powiedziała prosto z mostu.
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– Nie rozumiem. – Poczułam jak moje dłonie robią się wilgotne od potu
– Stałaś się… milsza. – Mama podeszła do mnie i mocno uściskała. – Jestem 

z ciebie dumna – wyszeptała po czym wyszła uśmiechając się na pożegnanie.
Siedziałam przez chwilę, zszokowana wydarzeniem sprzed chwili. Zmie-

niłam się, na milszą. To chyba dobrze. Czy wcześniej byłam aż tak… niedobra? 
Chyba tak, skoro nauczycielka mówi o tym w szkole. Tego dnia poszłam spać 
z poczuciem, iż jestem dobrym człowiekiem.

***
Nie wiem ile dokładnie trwała moja przyjaźń z pomnikiem, ale myślę że 

zdecydowanie za krótko. Gdy zaczęły się wakacje, miałam mnóstwo wolnego 
czasu na przesiadywanie na ławce. Niestety nie dane mi było długo nacieszyć się 
tą przyjemnością. Pamiętam, że był to jeden z tych dni, w których człowiekowi 
chce się żyć. Do pomnika szłam prawie podskakując. Jednak cały mój entu-
zjazm opadł, gdy odkryłam, że Roman jest nieruchomy. Mówiłam, prosiłam, 
błagałam i płakałam. Nic. Dopiero po kilkunastu minutach zauważyłam koper-
tę z moim imieniem, schowaną za plecami Maciejewskiego. Drżącymi palcami 
rozerwałam papier. List nie był długi, jednak spowodował, że coś we mnie pę-
kło. A jego treść wyglądała następująco:

Droga Ado!
Pewnie zastanawiasz się dlaczego znów jestem zimny i nieruchomy. Otóż, 

powód jest bardzo prosty, już mnie nie potrzebujesz. Mogłem do Ciebie przemó-
wić, ponieważ potrzebowałaś mojej pomocy. Kiedy Cię poznałem, byłaś rozpiesz-
czoną nastolatką, z którą nie koniecznie chciano się przyjaźnić. Teraz moja misja 
dobiegła końca. Zmieniłaś się na lepsze. Mam nadzieję, że też to czujesz. Jestem 
z Ciebie dumny, Ado. Nie zapomnij o tym. Teraz, niestety, będę normalnym po-
mnikiem. Miło by jednak było, gdybyś mnie odwiedziła od czasu do czasu. Jestem 
z Ciebie dumny.

Twój przyjaciel
Roman Maciejewski

Moje oczy wypełniły się łzami, ale to nie były łzy smutku. Roman Macie-
jewski był ze mnie dumny. Spojrzałam po raz ostatni na jego miedziane oczy

– Oczywiście, że cię odwiedzę – powiedziałam przez łzy i mocno przytuli-
łam się do pomnika. Musiało to wyglądać dość niecodziennie, ale nie przejmo-
wałam się tym. Dzięki tej ławeczce stałam się lepszym człowiekiem. Teraz kie-
ruję te słowa do was. Starajcie się byś lepszymi ludźmi. W ten sposób możemy 
stworzyć nasz świat pełnym przyjaźni i miłości.
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Aleksandra Antczak

Ogród 

Na początku świeciło słońce. Świat zaczynał budzić się do życia, pojawił się 
pierwszy szum morza, pierwszy trzepot skrzydeł ptaka, pierwsza rosa. W cza-
sie, gdy słowiki pięknie śpiewały, a słońce mocno prażyło, ktoś zasadził ponad 
siedem miliardów nasion, z których jedno – to ja. Naszym zadaniem było stwo-
rzyć piękny, spójny krajobraz, w którym każdy grałby swoją rolę, gdzie dla 
wszystkich byłoby miejsce. Wiedzieliśmy, że aby ogród był piękny, potrzeba 
wielu gatunków, dlatego nigdy nikogo nie wykluczaliśmy. Mieliśmy wydłużać 
swoje gałązki, wypuszczać pędy liści, a w lepszych momentach olśniewać swo-
imi kwiatami. Mieliśmy cieszyć się zarówno słońcem, jak i deszczem. Mieliśmy 
pozwalać motylom siadać na nas, a zaraz potem odlatywać. Mieliśmy zapusz-
czać swoje korzenie, wypuszczać zarodki i po prostu trwać. Najistotniejsze jed-
nak w tym wszystkim jest to, że podczas pierwszego kwitnienia każda roślina 
zachwycała nie tylko kolorowymi pędami kwiatów, ale też zabójczo pięknymi 
kolcami. Niektóre były bardziej widoczne, inne mniej, jednak dostawali je wszy-
scy. Kolce miały służyć do ochrony kwiatów, ale czasem, kiedy ich nadużywano, 
rosły do tego stopnia, że zagrażało to wszystkiemu dookoła. Tego roku jesień 
przyszła za wcześnie, zaraz po upałach, co jeszcze bardziej zagęściło atmosferę. 
Ciągle ulewy, huragany, a do tego jeszcze zgliszcza domów, sklepów, ulice pełne 
dziur, a w nich ludzie próbujący ukryć się przed żołnierzami. Prawie wszystko 
zostało zrównane z ziemią. Jedyne bezpieczne miejsce, jakie pozostało osobom, 
które kiedyś miały tu swoje domy, to dawny budynek Liceum Ogólnokształcą-
cego imienia Mieszka I. Zostało nas około ośmiuset. Wszyscy śpimy i żyjemy 
w tym samym budynku, izolując się od osób, które stłoczone na statkach wciąż 
przybijają do naszego portu w poszukiwani jakiejkolwiek pomocy, odrobiny 
człowieka w człowieku. Przez drewniane, stare okna szkoły łatwo jest obserwo-
wać tych wszystkich ludzi, w końcu liceum znajduje się przy głównej ulicy, pro-
wadzącej do wojskowego obozu. Nigdy nie myślałam, że może przytrafić mi się 
coś takiego. Uczyłam się w tej szkole, realizowałam swoje pasje, ale miałam swój 
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prywatny azyl i byłam wolna. Teraz budynek ten stał się moim domem. Miesz-
kając tak dużą grupą w jednym miejscu, szybko zaczynamy mieć siebie dość, 
nie rozmawiamy ze sobą, nie uśmiechamy się, nie czytamy sobie książek, nie 
oglądamy razem filmów i nie puszczamy głośno muzyki, jak to robiliśmy na 
początku, aby podtrzymać się na duchu. Jest ciężko i samotnie, nie mamy już 
w  sobie żadnej empatii. Stało się tak, że moje miejsce do spania znajduje się 
akurat na strychu, gdzie w niektórych miejscach dach przecieka, a podłoga wy-
łożona deskami wchłania wilgoć. Jednak przez następne trzy doby nie będę mu-
siała tu siedzieć ściśnięta z czterdziestką innych osób. Dzisiaj jest moja kolej, aby 
pomóc żołnierzom. To jedyny warunek, jaki musimy spełniać, żeby nie zabrali 
nas w głąb kraju, do stolicy, która odgrodziła się od całego świata i żyje jak gdy-
by nigdy nic, jak gdyby dokoła nie toczyła się wojna, jak gdyby z drugiej strony 
muru nie umierali ludzie. Nikt z nas, osób, które tu zostały, nie chce tam jechać. 
To tak jakby pomóc katowi spuścić topór. To najgorszy rodzaj obojętności, jaki 
mogę sobie wyobrazić. Tak mi się przynajmniej wydaje… Stan osaczenia, znie-
wolenia trwa już ponad pół roku i mimo że władze chcą zachować pozory po-
rządku, to tak naprawdę wszystko się wali, a jeśli ktoś wierzy w to, co mówią 
politycy, jest ewidentnie ślepy. Moje myśli zaczynają szaleć. Nie dość, że czuję 
się osaczona na tym strychu, to jeszcze czuję na sobie spojrzenia wszystkich. 
Widzę na zegarze, że jest w pół do szóstej, więc postanawiam wyjść z tego po-
mieszczenia i udać się na śniadanie. Schodzę po schodach na pierwsze piętro, 
do sali 107, gdzie aktualnie mieści się magazyn z żywnością. Biorę dwie kromki 
chleba i plasterek sera, ponieważ wszystko jest między nas sprawiedliwie roz-
dzielane, a pomoc żywnościowa, jaką dostajemy od państwa raz w miesiącu, 
przy racjonalnych porcjach, dla jednego z nas starczyłaby tylko na tydzień. Wy-
chodząc z magazynu zabieram jeszcze małą butelkę wody, którą wkładam do 
kieszeni bluzy i przenoszę się do sali 104 na tym samym piętrze, gdzie codzien-
nie, razem z paroma osobami ze strychu, jemy posiłki. Patrzę na zegar wiszący 
nad ciemnozieloną tablicą i widzę, że zostało mi tylko pięć minut. Schodzę na 
parter i czekam przy masywnych brązowych drzwiach zamykanych od ze-
wnątrz. – A co gdyby ktoś otworzył te drzwi, a ja wybiegłabym nawet się nie 
oglądając? Uciekłabym. Przecież wojna na pewno nie rozprzestrzeniła się na 
cały świat. Przeżyłabym. Gdzieś przecież musi być spokojne miejsce. – Drzwi 
otworzyły się, a z moich wyobrażeń obudził mnie silny podmuch zimnego, je-
siennego wiatru. Cały czas pada. – Czy to niebo płacze? – W tym samym mo-
mencie zobaczyłam dwóch żołnierzy, jeden z kartonem jedzenia pod pachą, 
a drugi ze stosikiem ciuchów dla mnie, który – jak przypuszczam – jest moim 
mundurem. Każą mi się pośpieszyć, więc biegnę do toalety i zakładam na siebie 
moje nowe, codzienne ubranie. Wychodzę z kabiny i podchodzę do lustra, świa-
tło w łazience nie działa już od dłuższego czasu, ale przez okno wpadają ostat-
nie promienie zakurzonego słońca. Zaczesuję włosy do tyłu i związuję je gum-
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ką. Patrzę w lustro, ale ciężko mi spojrzeć sobie w oczy. – Lepiej żyć 
nieświadomie w świecie fałszu za murem, czy być świadomym cierpienia za 
brązowymi drzwiami, ale w żaden sposób nie umieć pomóc cierpiącym? – Wy-
chodzę z łazienki zostawiając swoje stare ubrania. Nie mam zamiaru tu wrócić. 
Przy wielkich drzwiach dostaję jeszcze jeden prezent, niewielki nóż, który – jak 
informuje mnie żołnierz – ma służyć tylko do samoobrony. Prowadzą mnie do 
swojego obozu, gdzie ich generał powie mi, co mam dalej robić. Maszerujemy 
przez istne piekło. Ranni ludzie zwijają się z bólu, niektórzy rzucają się jak ryby 
wyciągnięte z wody, a ja mogę tylko patrzeć. Większość uciekinierów ma inny 
kolor skóry, inne rysy twarzy, nie widzę martwych ludzi o jasnej skórze, nie 
rozpoznaję nikogo. W drodze do obozu mijamy mnóstwo zrównanych z ziemią 
sklepów, gdzie jeszcze niedawno czuć było zapach świeżego chleba, szkół, gdzie 
dzieci uczyły się historii naszego kraju, budynków, gdzie mieszkały szczęśliwe 
rodziny. Kiedy jesteśmy już prawie u celu, czuję jak dostaję kulą prosto w serce. 
Zaraz przy wielkiej dziurze po lewej stronie dawnej ulicy, w pogorzelisku za-
uważam biały mebel. Serce zaczyna mnie kłuć jeszcze bardziej, kiedy z szuflady 
wyjmuję zdjęcie mojej rodziny, całej, w komplecie. Po twarzy spływa mi coś 
gorącego, kręci mi się w głowie, robi mi się słabo. Czuję nagłe szarpnięcie za 
kołnierz kurtki. – Przyszłaś tu wyświadczyć przysługę nam, nie sobie. – Słyszę 
stanowczy głos tuż przed twarzą. Zamykam oczy, aby nie było widać, że płaczę. 
– Ma rację, przecież taki jest warunek. Jeśli im nie pomogę, życie w szkole prze-
stanie mieć znaczenie i wszystkich nas, tak jak moich rodziców wywiozą do 
stolicy. A może gdzie indziej? Mieszkańcy szkoły znienawidziliby mnie. Wsa-
dzili do pierwszego, lepszego statku, razem z obcokrajowcami i wmawialiby 
żołnierzom, że jestem jedną z nich. Nie, dosyć. Nie myśl o tym! – ganię się. Za 
zakrętem ukazuje się nam ogromny obóz wojskowy, który pomieściłby dwa 
razy tyle ludzi, ile wegetuje w budynku byłego liceum. Żołnierze prowadzą 
mnie do jednego z głównych namiotów. – Trzydobowa pomoc? – pyta dowódca. 
– Tak jest – odpowiadam rzeczowo beznamiętnym tonem. – Doskonale, plan 
jest taki, że jutro z Kapitolu przyjedzie telewizja, która ma za zadanie nagrać, 
jak humanitarnie wspieramy mieszkańców szkoły. Twoje zadanie będzie pole-
gać na tym, aby udzielić im wywiadu o tym, że jest wam dobrze i niczego nie 
potrzebujecie. Wszystko jasne? – Tak  – odpowiadam krótko. – Świetnie, odpro-
wadźcie ją do szkoły – rzuca polecenie żołnierzom, nie patrząc na mnie ani 
razu. Może to i lepiej. Gdyby choć raz, nawet na krótką chwilę, zerknął w moje 
oczy, od razu wyczytałby z nich, że jestem wściekła na rząd za traktowanie nas 
jak wyrzutków, a najchętniej rozszarpałabym go za to, że perfidnie każe mi kła-
mać do kamer, tak banalnie, naiwnie. To wszystko głupia propaganda. Wraca-
liśmy tą samą drogą, robiłam wszystko, żeby tylko nie spojrzeć na pogorzelisko, 
jednak mimo wszystko rozpłakałam się jak małe dziecko. Płakałam nawet po 
powrocie do szkoły, kiedy brałam prysznic, kiedy razem z innymi siedziałam 
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przy stole w sali 104, jedząc obiad. Płakałam jeszcze kilka godzin, dopóki nie 
zasnęłam. Kiedy się obudziłam w moim pomieszczeniu wrzało. Wszyscy wy-
glądali przez szczeliny w dachu, oglądali przybyłych. Mnie było już wszystko 
obojętne. Miałam plan. Ułożyłam go sobie w głowie. Przyjedzie telewizja ze 
stolicy, to przecież jedyna szansa, żeby pokazać im, jak naprawdę wygląda życie 
t u t a j. Po drugiej stronie muru. Wkładam mundur, do paska przyczepiam 
nóż, który dostałam od żołnierza w celu samoobrony, przed wyjściem schodzę 
do szkolnych podziemi, aby na chwilę zajrzeć do sali multimedialnej, która te-
raz znajduje się w dawnej szatni na kurtki. Każdy z nas od czasu do czasu spraw-
dza, czy telewizor i radio znajdujące się tam, działają. Na ekranie po raz kolejny 
pojawia się napis: BRAK SYGNAŁU. Daję sobie spokój i lekko zawiedziona idę 
parę schodków wyżej, na parter i podchodzę do masywnych brązowych drzwi. 
Po paru minutach drzwi otwierają się, a ja widzę zgiełk ludzi, którzy biegają jak 
w amoku, żołnierze maszerują. Słyszę, że rozmawiają o nowym statku, który 
przybił do portu. Widzę operatorów kamer i prezenterów. Nie wiem, co się dzie-
je. Nagle oficer łapie mnie za rękę i ciągnie na tył szkoły. – Słuchaj, zmiana 
planów. Wiem, że nie byłaś szkolona, ale jesteś rodowitą Polką, serce będzie 
podpowiadać ci dobrze, a w dodatku jesteś kobietą, więc masz intuicję. Dwa 
koła ratunkowe, ale gdyby nie zadziałały, wyczytasz z naszych oczu, co masz 
robić. Tylko się nie bój. Przecież to dla dobra ogółu. – Klepie mnie po ramieniu 
jakby chciał mi dodać otuchy i odchodzi. Zostaję sama na byłym szkolnym bo-
isku. Po raz pierwszy jestem sama na dworze. Jest mgła, ale już nie pada, wiatr 
także ustał. Zauważam dowódcę na dachu szkoły, telewizja także już tam jest, 
więc idę. Kamery włączają się, prezenterzy coś mówią, oficer stanął z boku ra-
zem z towarzyszącym żołnierzem, a ja jestem zapatrzona w osobę, która stoi 
naprzeciwko mnie. Widzę mężczyznę, wygląda jakby był w moim wieku. Ma 
może z dziewiętnaście lat. Nie jest Polakiem. Ma ciemną skórę i włosy. Nie mam 
pojęcia, jakiej jest narodowości. – Cokolwiek będą ode mnie chcieli, trzymam 
się planu. – Patrzę mu w oczy, a w nich – oprócz przerażenia – dostrzegam za-
ciekawienie. Takie samo, które pewnie widać w moich. – Co tu się dzieje? – my-
ślę. – Wiemy, że masz nóż przy pasku! – Próbuje przekrzyczeć szemrzący coś 
między sobą tłum. – Nie jestem głupia. Już wszystko rozumiem. Wyciągam 
nóż, mający służyć do samoobrony, trzymam go bardzo mocno. Jeszcze raz pa-
trzę w oczy mężczyźnie stojącemu twarzą twarz ze mną. Obcokrajowiec tuż 
przy Polaku. – Przecież to nie do pomyślenia. – On także zrozumiał. Jego oczy 
są oceanem, nad którym właśnie przestał wiać jakikolwiek wiatr. Nigdy jeszcze 
nie widziałam tak spokojnej wody. – Ciekawe, jak mu na imię. – Chwytam nóż 
jeszcze mocniej i powoli podnoszę na wysokość naszych klatek piersiowych, 
chwytam go za rękę i nie zastanawiając się dłużej, żeby nikt nie zdołał mi prze-
szkodzić, wbijam nóż w klatkę piersiową, ale nie jego tylko swoją. Na ulicach nie 
ma nas martwych. Umieramy w środku. Myślicie, że jesteście nieśmiertelni, że 
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panujecie nad światem. To skutek uboczny „bycia ważniejszym człowiekiem”. 
Przeszkadza wam różnorodność, bo boicie się tego, co nieznane. Jesteście zapa-
trzeni w siebie, w swój świat i w swoje piękno. Tak naprawdę każdy z nas jest 
kruchy, każdemu można poobcinać gałęzie, powyrywać liście i zabrać wszyst-
kie kwiaty, wtedy zostają tylko kolce. – Osuwam się, ale czuję, że ktoś mnie ła-
pie. Nie jest to ani żołnierz, ani oficer, tak jak podejrzewałam, tylko mężczyzna 
o zatroskanych oczach. Kamera ciągle nagrywa, a ludzie stoją dalej z opuszczo-
nymi rękoma. A ich serca, czy drżą, a ich sumienia, czy coś mówią? Czy mogę 
poruszyć głazy swoim poświęceniem? Mogę, potrafię? Nie wiem… Na początku 
świeciło słońce. Świat zaczynał budzić się do życia, pojawił się pierwszy szum 
morza, pierwszy trzepot skrzydeł, pierwsza rosa. Podczas gdy słowiki pięknie 
śpiewały, a słońce mocno prażyło, ktoś zasadził ponad siedem miliardów na-
sion, z których jedno – to ja. Naszym zadaniem było stworzyć piękny, spójny 
krajobraz, gdzie każdy grałby swoją rolę i gdzie dla każdego byłoby miejsce. 
Wiedzieliśmy, że aby ogród był piękny, potrzeba wielu gatunków, dlatego nigdy 
nikogo nie wykluczaliśmy. Mieliśmy wydłużać swoje gałązki, wypuszczać pędy 
liści, a w lepszych momentach olśniewać swoimi kwiatami. Mieliśmy cieszyć się 
zarówno słońcem, jak i deszczem. Mieliśmy pozwalać motylom siadać na nas, 
a zaraz potem odlatywać. Mieliśmy zapuszczać swoje korzenie, wypuszczać za-
rodki i po prostu trwać w chwili. Najistotniejsze jednak w tym wszystkim jest 
to, że każde ziarenko, podczas pierwszego kwitnięcia zachwycało nie tylko ko-
lorowymi pędami kwiatów, ale też zabójczo pięknymi kolcami. Niektóre były 
bardziej widoczne, inne mniej, jednak dostawali je wszyscy. Kolce miały służyć 
do ochrony kwiatów, ale czasem, kiedy ich nadużywano, rosły do tego stopnia, 
że zagrażało to wszystkiemu wkoło. Czas mijał, a rośliny wypuszczały coraz to 
nowe w kolory i kształty kwiaty. Kwitły na nowo każdego dnia, aż piękno stało 
się koniecznością. Rośliny o czerwonych kwiatach złączyły się w jedną potężną 
roślinę, te o żółtych wyciągnęły swoje kolce i – zagłuszając inne – zarosły tur-
kusowy staw. Te o kwiatach brązowych, fioletowych i zielonych wymarły, po-
nieważ było ich bardzo mało i nie miały jak bronić się przed kolcami innych 
roślin. Nasz ogród zaczął stawać się monotonny. W pewnym momencie jedna 
z roślin postawiła sobie za cel pozwolić innym kwitnąć. Po pewnym czasie, kie-
dy sama przestała kwitnąć, jej kolce zniknęły, a ona stała się niegroźna. Inne 
rośliny, widząc to, przypomniały sobie o ich wspólnym, pierwotnym celu – 
pięknym ogrodzie. Z czasem wszystkie rośliny pozbawione zostały kolców i za-
częły przybierać tęczowe barwy. Udało nam się. Wykonaliśmy zadanie. Stwo-
rzyliśmy miejsce, które było nie tylko piękne, ale również bezpieczne, a z y l, 
w którym każdy miał swoje miejsce i zadanie. Nie potrzebowaliśmy wiele, bo 
przecież jesteśmy tylko roślinami. Wystarczyło, że każdy z nas zaczął myśleć 
o innych i szanował sprawiedliwe prawo. 
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Aneta Armata

Chłopiec zobaczył kometę.  
I nagle jego życie straciło sens.

Bez adresata.
Rozmazany tusz. Przesiąknięta łzami kartka. Zwykła kartka ze szkolnego 

zeszytu. Nierówno wyrwana. Postrzępiona. Myślę, że na nic więcej nie zasłu-
guję.

To jest ten czas. Ten czas, w którym wszystko straciło sens. Ten czas, w któ-
rym zostałem sam. Ten czas, w którym nawet gwiazdy odwróciły się ode mnie. 
Ten czas, który miał być tym ostatnim. Ten czas, w którym w końcu znalazłem 
w sobie odwagę. W końcu nauczyłem się walczyć. Nauczyłem się przegrywać. 
I nauczyłem się być z tego powodu szczęśliwym. Tak myślę.

Dlaczego moja dłoń spoczywa na długopisie? Dlaczego jego czubek raz po 
raz odrywa się od kartki, by zaraz potem do niej powrócić? Myślę, że chciałem 
to zrobić od dawna. Myślę, że to ostatnia rzecz, której zdążę się nauczyć. Ostat-
nie wspomnienie.

***
Nigdy do nikogo nie przynależałem.
– Czy umieranie ma sens? – zapytałem, spoglądając w niebo przez rozsu-

nięte palce.
– Nie – odpowiedział mi wysoki, ciemnowłosy chłopak. Aleksy.
Był przyjacielem. Takim jak wiatr. Przychodził i odchodził. A kiedy wra-

cał, witałem go z otwartymi ramionami. Byłem zupełnie taki sam. Zawsze od-
bijałem się od ludzi, krążąc wokół nich.

– W takim razie po co są nasze narodziny?
– Bo ktoś miał taki kaprys.
– Ta osoba musiała się naprawdę nudzić – stwierdziłem, przenosząc wzrok 

na twarz swojego towarzysza.
– Nie sądzę. – Chłopak posłał mi łagodny uśmiech, po czym podniósł się 

z betonu, na którym siedzieliśmy.
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– Niebo jest daleko?
– O którym niebie mówisz? – usłyszałem.
– Jest tylko jedno niebo. To nad nami.
– Nieprawda. Istnieją dwa rodzaje nieba – oznajmił czarnowłosy.
– Bredzisz.
– Mówię prawdę. Jest pierwsze niebo. To, które wisi nad nami. Ale jest też 

drugie. To, którego nie będziemy mogli zobaczyć.
– Nigdy?
– Do pewnego czasu. – Podniosłem czoło, spoglądając na Aleksego.
– Jak długo? – czarnowłosy uśmiechnął się lekko.
– Aż ta kapryśna osoba nie zechce nas spotkać – oznajmił.
– Więc to niebo jest daleko? – zapytałem.
– Daleko.
Obaj jesteśmy podobni. Obaj jesteśmy tacy sami. Szukamy kogoś kto przy 

nas zostanie, ale nie potrafimy tego dokonać. Jesteśmy kompletnie różni. Nie 
mamy ze sobą nic wspólnego. Szukamy kogoś kto przy nas zostanie, ale JA nie 
potrafię tego dokonać. Różnimy się.

***
– Aleksy od kilku dni nie rozmawia z Emilem – powiedziała zaniepokojo-

na przyjaciółka chłopców.
– Dlaczego po prostu nie zapytasz co się stało? – zasugerowałem.
– Mówisz jakbym nie próbowała – oburzyła się dziewczyna. – Za każdym 

razem, kiedy próbuję wejść na ten temat obaj zbywają mnie jakimiś błahymi 
powodami – oznajmiła. Widziałem po niej, iż stara się stłumić w sobie swoje 
zdenerwowanie.

– Może nie chcą o tym rozmawiać – mruknąłem, zarzucając na swoje ra-
mię sportową torbę.

– Zawsze dzielili się ze mną swoimi problemami. Dlaczego teraz ma być 
inaczej?

– Są rzeczy, o których nie chce się mówić.
– Nawet przyjaciołom?
– Nawet im.
– Do zobaczenia – rzuciła dziewczyna, po czym skierowała się ku grupce 

swoich koleżanek.
Nigdy do nikogo nie przynależałem. Chyba nie potrafię tego zrozumieć.

***
Jednego dnia mieliśmy błyszczeć niczym diamenty na nocnym niebie, 

drugiego sami staliśmy się diamentami, spoglądającymi na siebie z przeciwle-
głych końców.
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Kim jest nasza bratnia dusza?
Kim my jesteśmy dla niej?
Czy to prawda, że nie możemy bez niej żyć? To tłumaczyłoby to kołatanie, 

które czuję w piersi od pewnego czasu. Może moje serce umiera?
Kogo możemy nazwać swoją bratnią duszą?
Czy musimy kochać tą osobę? Musimy myśleć o niej w romantyczny spo-

sób? Nie. Wiem to. Czuję. Wystarczy czuć to samo co druga osoba. Wystarczy, 
żeby nasze myśli, choć tak bardzo rozbieżne, w swoim czasie spotykały się na 
jednej drodze. By z tego miliona małych dróg, potrafiły odnaleźć tę jedną. Pro-
wadzącą właśnie do nas. Nie wystarczy kochać. To błahe uczucie to za mało.

Kochać kogoś nie znaczy być jej bratem. Nie znaczy tyle, co odnalezienie 
tej pasującej duszy.

Krok pierwszy. Powiedziałeś, że musimy ze sobą porozmawiać. I tak już 
zostało.

– Dlaczego nie potrafisz się z nim pogodzić? – zapytałem Aleksego, który 
uporczywie ignorował obecność Emila, kiedy tylko ten pojawiał się w pobliżu.

Od dwóch dni rozmawiałem z nim znacznie więcej. Coraz częściej widy-
wałem przyjaciela, który był jak wiatr. Przyszedł. Ale nie odszedł. To jeszcze nie 
ta pora.

Był jak wiatr. Musiał odejść.
– To nie jest takie proste – oznajmił po chwili.
Nie dowiedziałem się od niego czym wzajemnie zawinili. Nie poznałem 

przyczyny. Nie naciskałem. Przyszedł. Ten wiatr. Nie chciałem być nachalny. 
Nie chciałem, żeby odchodził. Więc siedziałem cicho. Nie odzywałem się. Ale 
czułem się nieswojo.

– Może wina leży po obu stronach? – spojrzałem na czarnowłosego.
– Nie. To definitywny koniec. Nie chcę z nim rozmawiać – stwierdził, mi-

jając starszą panią z psem na smyczy.
Więc i ty nie jesteś bez winy. I ty nie masz czystego sumienia. Nie odpowie-

działem. Gdybym to zrobił zepsułbym wszystko. Nie chciałem tego. Chciałem 
po prostu mieć przy sobie osobę, której mógłbym się zwierzyć. Osobę, która by 
po prostu była. Nic więcej.

***
– Czy nie uważasz, że to trwa zbyt długo? – zapytałem po dwóch tygo-

dniach.
– Nie. Teraz mam ciebie – odpowiedział Aleksy.
Nie jesteśmy przyjaciółmi. Nigdy nimi nie zostaniemy. Czuję to. Czuję, że 

nie potrafisz zostawić za sobą tamtej przyjaźni. Kiedy przyznasz się do tego 
przed samym sobą?

Krok drugi. Rozmowa dzień w dzień. Coraz więcej wspólnych wspomnień.
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Życie jest tylko jedną tragedią, popychającą kolejną. Wiatr przynosi ze 
sobą jednie cichy szept. Kolejne sekundy, minuty, godziny cierpienia. Nikt nie 
wie czyj upadek zwiastuje. Nie ma nic co moglibyśmy z tym zrobić. Kontynu-
ować istnienie, z nadzieją, iż nas ona nie dosięgnie.

Zabierz mnie do miejsca, które spokojnie będę mógł nazwać domem.
– Chodźmy razem do jakiegoś pubu – zaproponował czarnowłosy. – Na-

prawdę cię polubiłem. Powinnyśmy gdzieś razem wyjść.
– Mhm – mruknąłem cicho, nie rozumiejąc ani jednego słowa wydobywa-

jącego się z ust chłopaka.

***
– Jaką szkołę wybierasz po gimnazjum? – zapytał Aleksy, kiedy wspólnie 

przemierzaliśmy ulice zatłoczonego miasta.
– Nie jestem pewien – oznajmiłem.
Spojrzałem w ciemnogranatowe niebo, na którym nie potrafiłem dojrzeć 

gwiazd. Nie widziałem nic. Nic, prócz komety przecinającej widnokrąg. Nic 
prócz jej nikłego światła. Nie byłem pewien czy nie była ona iluzją. Może była 
jedynie tym, co pragnąłem ujrzeć.

Kiedy widzimy kometę wymyślamy życzenia. Życzenia, które i tak się nie 
spełnią. Ale my ślepo w nie wierzymy.

„Proszę o jedną osobę, która przy mnie pozostanie.”
Może jestem głupi. Głupi i naiwny. Ale lepiej być głupcem niż niewido-

mym czy głuchym. Lepiej pozostać głupcem.
Krok trzeci. Wzajemna obecność stała się już przyzwyczajeniem. Nieod-

łącznym elementem każdej godziny, minuty, sekundy.

***
Do dnia, w którym mój oddech urwie się. Do dnia, w którym moje serce 

przestanie bić. Do tego czasu chcę znaleźć osobę, która po prostu przy mnie będzie.
– Myślałem wczoraj o tym wszystkim – oznajmił Aleksy któregoś dnia. – 

I chyba nie potrafię tego tak po prostu zostawić.
– Chciałbyś się z nim pogodzić? – zapytałem cicho.
– Nie wiem.
Spojrzałem na Emila, który samotnie siedział na jednej z ławek. Szkolne 

korytarze były pełne uczniów. Wokół panował rumor, gwar. W pewnej chwili 
podniosłem się z miejsca, czując, że to będzie najlepszym wyjściem.

Krok czwarty. Coś zaczyna pękać. Ten mur, który wokół siebie utworzyli-
śmy. Coś chyba zaczyna iść w złym kierunku.

Podszedłem do Emila, który spojrzał na mnie spokojnie.
– Chciałbym, żebyś poszedł ze mną na moment – oznajmiłem, uśmiecha-

jąc się lekko.
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Chłopak wstał. Po chwili obaj stanęliśmy przed Aleksym.
– Powinniście chyba sobie coś wyjaśnić – rzuciłem, po czym zostawiając 

ich samych, odszedłem w swoim kierunku.
Krok piąty. Ty przeszedłeś przez mur. Ja zostałem zasypany jego gruzami.
Wiatr odszedł.

***
Pamiętam jeden ze snów, który przyśnił mi się podczas ostatniego tygo-

dnia. Widziałem niebo. Błękitne. Sunęły po nim zwiewne spirale. Były niczym 
spokojne morze. Widziałem niebo. Niestałość. Kruchość egzystencji. Widzia-
łem delikatne, jasne obłoki. Zapowiedź spokojnych, wyśnionych chwil. Czy to 
nie gryzło się ze sobą?

– Arielu, muszę z tobą o czymś porozmawiać – usłyszałem dokładnie tego 
samego dnia, którego wyśniłem to piękne niebo.

Moja mama dosiadła się do stołu, przy którym ja, już od dłuższego czasu, 
kończyłem swoje śniadanie. Spojrzała na mnie lekko zaczerwienionymi i wi-
docznie podkrążonymi oczami. Podniosłem wzrok w obawie, iż usłyszę nie-
przyjemne wieści.

– Twoja babcia jest ciężko chora – powiedziała kobieta, niespokojnie stu-
kając paznokciem o blat stołu.

Chwyciłem jej dłonie, po czym uśmiechnąłem się lekko w jej kierunku. 
Wiedziałem to. Wiedziałem już od dłuższego czasu. Słyszałem jej cichy płacz, 
kiedy nocą zapominała domknąć drzwi swojego pokoju. Widziałem cienie pod 
oczami. Ale nie mogłem jej pomóc. Nie wiedziałem jak. Byłem bezsilny.

– Dlaczego ludzie umierają? – zapytała cicho.
– Muszą – odpowiedziałem. – Ktoś potrzebuje ich bardziej niż my.
– Czy to nie jest samolubne?
– Ta osoba jest bardzo kapryśna, mamo – zacisnąłem palce na jej zimnej 

skórze, chcąc choć w taki sposób okazać, że przy niej jestem.
Nie byłem w stanie zrobić niczego innego. Chciałem przeprosić ją za to, że 

nie jestem dobrym synem. Ale nie potrafiłem. Zwyczajnie się bałem.
Bałem się.

***
Czarne suknie. Czarne buty. Czarne garnitury. Czarne torebki. Czarne 

krawaty. I kontrastujące z nimi śnieżnobiałe obłoki ponad naszymi głowami. 
Śnieżnobiałe kwiaty spoczywające na dębowej trumnie. Kościelne dzwony od-
prowadzające nas na cmentarz. Płacz córek, synów. Płacz braci, sióstr.

Obserwowałem ludzi, którzy przyszli pożegnać moją babcię. Matkę. Sio-
strę. Stałem z boku. Przecierając zaczerwienione oczy. Mężczyźni nie powinni 
płakać. Nie powinni okazywać słabości.
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Ludzie rodzą się. Żyją. Umierają. Ludzie uśmiechają się. Tęsknią. Płaczą.
Uśmiechają się, kiedy ich serce umiera.
Tęsknią, kiedy mają przy swoim boku tyle kochających ich osób.
Płaczą, kiedy wszystko jest w porządku.
To jest w porządku. Ludzie umierają. Muszą.
Krok szósty. Te gruzy odebrały mi oddech. Ostatnią kroplę krwi. Ostatnią 

nadzieję.

***
Oczy miej zawsze szeroko zamknięte.
Krok siódmy. Rozmawialiśmy ze sobą. Rzadziej, jednak mimo zburzonych 

murów, poranionej skóry, kontakt się nie urwał.
– To musi się zmienić – usłyszałem z samego ranka, tuż pod koniec tygo-

dnia.
– Co masz na myśli? – zapytałem, spoglądając na Aleksego, który musiał 

być w kiepskim nastroju.
– Kiedy z tobą rozmawiam Emil stoi z boku, muszę więcej rozmawiać 

z nim – oznajmił czarnowłosy, który widocznie gmatwał się w swoich myślach.
– Czy nie sam powinieneś decydować o swoim życiu? – Czułem nieprzy-

jemne kłucie w klatce piersiowej. Nie rozumiałem tego.
– Nikt nie podejmuje decyzji za mnie – odpowiedział, tym razem stanowczo.
– Dobrze.
Krok ósmy. Zaczęliśmy mijać się ze sobą bez słowa. Byłem ignorowany.

***
 Którejś nocy, zapewne trzy dni temu, wyszedłem z domu. Mamie udało się 

zasnąć. Była zmęczona. Od kilku dni bezustannie płakała. Kiedy widziałem jej 
cierpienie moje serce krwawiło. Ale nie potrafiłem jej pomóc. Wyszedłem. Nie 
chciałem jej obudzić.

Nie patrzyłem na zegar. Nie wiedziałem, o której godzinie wyszedłem. Nie 
wiedziałem dokąd zmierzałem. Chciałem po prostu być. Iść przed siebie. Nie 
spoglądać w tył.

Rozejrzałem się wokół. W rzednącym tłumie ludzi dostrzegłem znajomą 
twarz. Blondynkę. Przyjaciółkę Aleksego i Emila. Była sama. Zupełnie tak jak 
ja. O niej również zapomnieli?

Nasze oczy spotkały się, na co dziewczyna uśmiechnęła się niepewnie. By-
liśmy samotni. Razem.

– Nie uważasz, że spędzenie nocy na zewnątrz to trochę kiepska perspekty-
wa? – zapytała, kiedy szliśmy już ramię w ramię, nie wiedząc dokąd zmierzamy.

– Możliwe – mruknąłem. – Jednak wszystko ma swoje plusy.
– Co masz na myśli? – spojrzała na mnie z pod grzywki.
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– Nie muszę spędzać tej nocy samotnie.
– To zupełnie tak jak ja. – Na jej twarzy pojawił się lekki uśmiech.
Jedyne co do dziś pamiętam to te piegi, przypominające nowo narodzone 

słoneczniki. Tylko tyle udało mi się zapamiętać. Było ciemno. A mogłem podzi-
wiać je zaledwie jedną, krótką noc.

Krok dziewiąty. Pojawiła się spadająca gwiazda. Kometa.
Na krótką chwilę. Mogłem podziwiać jej światło tylko przez moment. Mo-

głem widzieć ten nikły blask tylko przez kilka minut. Ale tyle mi wystarczyło.
Krok dziesiąty. Gwiazda spadła. Zniknęła.
Moje życie nagle straciło sens. Zostałem sam.

***
Kochana mamo, pamiętasz te chwile? Kiedy kupowaliśmy lody, Ty brałaś 

mnie na ramiona, a ja mogłem podziwiać świat z Twojej perspektywy. Ja pamię-
tam. Pamiętasz te chwile, kiedy wracałem z podwórka, a moje kolana i łokcie 
były zdarte do krwi? Wtedy Ty, jak mój anioł stróż, opatrywałaś je, naklejając 
kolorowy plasterek. Ja pamiętam. Pamiętasz te chwile, kiedy złościłem się na Cie-
bie, nie rozumiejąc, iż nie mam racji? Ja pamiętam. Pamiętam.

Dlatego chciałem Cię przeprosić. Za każdą łzę, którą musiałaś dla mnie 
wylać. Za każdą chorobę, w którą Cię wprowadziłem. Za każde złości i moją 
nieznośność. Za każdą chwilę, w której nie miałem racji. Za każde obraźliwe sło-
wo. Za moje humorki. Za każde niewypowiedziane przeprosiny. Za wszystko co 
wypowiedziałem w złości, a co było bolesne.

Za to, że mimo wszystko mnie kochasz.
Nie musisz się o mnie martwić. Jestem dużym chłopcem. Nie musisz się 

o mnie bać. Tam, gdzie trafię na pewno dobrze o mnie zadbają. Nie musisz tęsk-
nić. Ja będę tęsknił za Tobą. Będę na Ciebie czekał. Wtedy przytulę Cię i powiem 
jak bardzo Cię kocham.

Ariel

Tato, mimo, że nawet nie zdążyłem poznać Twojego imienia, chciałem, że-
byś wiedział, że o Tobie pamiętam. Nawet jeśli Ty już dawno o mnie zapomnia-
łeś. Nie pamiętam żadnych wspólnie spędzonych chwil. Nie pamiętam Twojego 
uśmiechu ani głosu.

Przepraszam, że nie byłem dla Ciebie dobrym synem.
Ariel

Aleksy, wiem, że nigdy nie byliśmy przyjaciółmi. Wiem, że nigdy nie uwa-
żałeś mnie za kogoś bliskiego. Byłeś jak wiatr. Przychodziłeś i odchodziłeś. Chcę, 
żebyś wiedział, że nie mam Ci niczego za złe. Chcę, żebyś nigdy nie obwiniał się 
za nic, co miałoby związek z moja osobą.
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Chciałem Ci podziękować. Za te kilka dni. Ze ten czas spędzony razem. Za 
te chwile, w których mogłem poczuć, że do kogoś przynależę. Za to, że mogłem 
uważać Cię za przyjaciela. Przynajmniej przez ten krótki moment.

Chciałem tylko, byś uważał mnie za osobę, którą przez ten cały czas we mnie 
widziałeś.

Ariel

Spadająca gwiazdo, chciałbym, żebyś wiedziała, że dzięki Tobie zrozumia-
łem bardzo ważną rzecz. Opowiem Ci o niej kiedy znów będę mógł ujrzeć Twoje 
nikłe światło.

Ariel

***
Krok pierwszy. Powiedziałeś, że musimy ze sobą porozmawiać. I tak już 

zostało.
Krok drugi. Rozmowa dzień w dzień. Coraz więcej wspólnych wspomnień.
Krok trzeci. Wzajemna obecność stała się już przyzwyczajeniem. Nieod-

łącznym elementem każdej godziny, minuty, sekundy.
Krok czwarty. Coś zaczyna pękać. Ten mur, który wokół siebie utworzyli-

śmy. Coś chyba zaczyna iść w złym kierunku.
Krok piąty. Ty przeszedłeś przez mur. Ja zostałem zasypany jego gruzami.
Krok szósty. Te gruzy odebrały mi oddech. Ostatnią kroplę krwi. Ostatnią 

nadzieję.
Krok siódmy. Rozmawialiśmy ze sobą. Rzadziej, jednak mimo zburzonych 

murów, poranionej skóry, kontakt się nie urwał.
Krok ósmy. Zaczęliśmy mijać się ze sobą bez słowa. Byłem ignorowany.
Krok dziewiąty. Pojawiła się spadająca gwiazda. Kometa.
Krok dziesiąty. Gwiazda spadła. Zniknęła.
Krok jedenasty. Zostałem zapomniany.

***
Rozmazany tusz. Przesiąknięta łzami kartka. Zwykła kartka ze szkolnego 

zeszytu. Nierówno wyrwana. Postrzępiona. Myślę, że udało mi się czegoś na-
uczyć. Myślę, że tusz z tego długopisu nie wylał się na marne. I że mój nadgar-
stek wreszcie będzie mógł odpocząć.

Ariel

***
Oderwałam wzrok od pomiętej kartki ze szkolnego zeszytu. Zbiegając po 

betonowych schodach, zatrzymałam się tuż u ich podnóży. Oczami wyobraźni 
dojrzałam siebie i Ariela, spokojnie przemierzających chodnik. Tuż przed naszą 
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szkołą. Widziałam jego niepewny uśmiech. Już wtedy coś było nie tak. Wtedy 
jeszcze tego nie rozumiałam.

– Dlaczego ludzie tak szybką odchodzą? – zapytałam wiatru, który jako 
jedyny przy mnie pozostał.

Kartka wysunęła się z mojej dłoni, została porwana przez mojego przyja-
ciela. To dobrze. Znajdzie swoje miejsce. Nieważne jak długo będziemy rozdzie-
leni. Nasze drogi spotkają się ponownie. Tak jak ta kartka unoszona przez wiatr 
kiedyś spadnie na ziemię.

Z koperty, którą nadal trzymałam w dłoni, wystawała jeszcze jedna kart-
ka. Tak samo zniszczona. Tusz z długopisu rozmazał się w wielu miejscach. 
Spoglądając na niezbyt staranne pismo chłopaka, poczułam niesamowity ucisk 
w piersi. Poczułam jak coś podchodzi mi do gardła. A oczy zachodzą mgłą.

***
Spoglądałam w niebo, po którym sunęły niewyraźnie obłoki. Były niczym 

spokojne morze. Nie słyszałam rozmów. Do moich uszu docierały jedynie nie-
wyraźne szepty.

Czarne suknie. Czarne garnitury. Śnieżnobiałe kwiaty.
Przeniosłam wzrok na zmierzających w moim kierunku chłopców. Emila 

i Aleksego. Czarne garnitury. Czarne krawaty. Śnieżnobiałe, blade twarze.
Tuż obok mnie przystanęła matka Ariela. Czarna suknia. Czarna torebka. 

Śnieżnobiała twarz. Blade serce. Zaraz dołączył do niej postawny mężczyzna. 
Równie blady. Równie zmęczony, sterany.

I byłam jeszcze ja. Czarna sukienka. Czarne buty. Śnieżnobiała kartka 
w dłoni. Różniąca się od tej wyrwanej ze szkolnego zeszytu. Spojrzałam na te 
cztery osoby stojące naprzeciw mnie. Uśmiechając się do nich delikatnie, po-
nownie spojrzałam w niebo. Wysunęłam ku niemu dłoń z kawałkiem papieru, 
po czym wypuściłam go. Kartka poszybowała w górę, chcąc odnaleźć swoje 
miejsce.

Wszystko będzie w porządku.

Lista osób zaproszonych na mój pogrzeb;
Mama
Tata (jeśli mamie uda się Ciebie odnaleźć)
Aleksy
Emil
Przyjaciółka wyżej wymienionych chłopców (przepraszam za to, że nie po-

trafiłem zapamiętać twojego imienia)
Ty (który nieświadomie przeczytałeś mój list)
Oni wszyscy byli najważniejszymi osobami w moim krótkim życiu.

Ariel
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Krzysztof Badowiec

Think outside the box

Każda historia ma swój początek i wyraźny koniec. O ile ta tutaj nie będzie 
miała kłopotów z dotarciem do finału, tak wskazanie okoliczności jej narodzin 
nie jest takie łatwe. Bo czy miały one miejsce w chwili, gdy Krystiana po raz 
pierwszy odwiedził listonosz z przesyłką zabezpieczoną niepozornym, kar-
tonowym prostopadłościanem? Czy raczej wtedy, gdy Krystian wpadł na po-
mysł ukrycia w owym pudełku najcenniejszych skrawków przeszłości? A może 
znacznie wcześniej, kiedy to wyjątkowa wrażliwość nakazała Krystianowi 
otaczać przedmioty codziennego użytku nabożnym kultem, skłaniając go do 
gromadzenia dziesiątek opakowań, paragonów i papierzysk niczym amuletów 
zaklinających bieg czasu? Bez względu na to, jak wyobrazimy sobie początek 
opowieści, poprowadźmy ją do punktu, w którym Krystian może się już po-
chwalić pokaźną kolekcją śladów lat minionych, schowaną na samym szczycie 
starej, chyboczącej się szafy.

Tak samo chybocze się przystawione do szafy krzesło, na którym ryzy-
kownie balansuje Krystian, usiłując sięgnąć po swój największy skarb. Krystian 
znów ma gorszy dzień, a najlepszym lekarstwem na figlarność nastroju jest oko-
panie się w bezpiecznych wspomnieniach.

Zniecierpliwiony (i jakże smutny!) zeskakuje na podłogę, siada na krześle 
i kładzie na kolanach zbiór najświętszych relikwii. Spragnione palce zdążyły 
już namalować abstrakcyjne wzory na cienkiej warstewce kurzu przykrywają-
cej wieczko. Znieważony tym widokiem Krystian prostuje lewą dłoń i przesuwa 
nią dokładnie po pudełku, usuwając resztki zanieczyszczeń. Cyborium jest go-
towe do odprawienia liturgii retrospekcji.

Krystian łapie oburącz za pokrywę, podnosi ją z największą czcią i od-
kłada na tapczan. Ciasny pokój natychmiast wypełnia woń nadpsutych jabłek, 
przełamana chemicznym aromatem róży. Ktoś inny poprosiłby w tej sytuacji 
o otwarcie okna, ale Krystian wita zapach szerokim uśmiechem. Tak pachniały 
jego pierwsze perfumy, których resztką Krystian spryskał przed laty wnętrze 
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pudełka. Prostokątna, trzydziestomililitrowa buteleczka po eliksirze mającym 
zapewnić powodzenie wśród koleżanek i zazdrość kolegów stanowi jeden z naj-
cenniejszych eksponatów w kolekcji. Przezroczystą bryłę wieńczy szara nasadka 
z napisem „BOOS”, o którym Krystian nadal woli myśleć, że to efekt błędu na 
linii produkcyjnej. 

Krystian ściąga korek z butelki i zbliża go do nozdrzy. Szarlotkowo-kwie-
cista bomba olfaktoryczna uderza z potrójną mocą, wywołując natychmiastowe 
skojarzenia z zapachem unoszącym się późną wiosną w przydomowym sadzie 
dziadka. Taki sam obraz wyobraźnia podsunęła Krystianowi dokładnie osiem 
lat temu, gdy otulony jabłkową mgiełką opuszczał osiedlową drogerię. Słodka 
i lepka woń młodzieńczego szyku ucieszyła Krystiana, ale nie na tyle, by zakoń-
czyć prace archeologiczne.

Kolejny uśmiech na jego twarzy wywołuje widok schowanego pod flako-
nem opakowania. Pomięty kawałek folii z wypłowiałym nadrukiem skrywa 
w sobie drobiny zaschniętej czekolady. Krystian chwyta go w spocone dłonie 
i podtyka pod nos. Znów czuje zapach – tym razem gra zwietrzały karmel. Woń 
ciągnie za sobą wspomnienie specjału, po którym dziś zostały tylko spleśnia-
łe okruszki: małego, ciemnobrązowego bloczku, którego już jeden kęs zatykał 
przełyk i wypełniał go mdlącą, sztuczną słodyczą. Tak smakuje zwycięstwo, za-
kpił pod nosem. Ohydny, gumowaty wyrób był pierwszą rzeczą, jaka znalazła 
się w ustach Krystiana, gdy ten na drżących nogach opuścił salę gimnastyczną 
po napisaniu ostatniego egzaminu maturalnego. Słodycz w ustach, która mia-
ła zwiastować słodką dorosłość. Coś poszło nie tak, ale nie o tym myśli teraz 
Krystian – w głębi duszy celebruje pamięć o tej pięknej chwili, gdy stojąc pod 
majowym słońcem w workowatym garniturze poczuł się panem losu. 

Rozmarzone oczy Krystiana skupiają się teraz na srebrnej temperówce, 
połyskującej zalotnie pośród sterty starych biletów autobusowych. Pośpiesznie 
wyciąga po nią dłoń, jakby goniąc rozmazany fresk uciekający w czeluści nie-
pamięci. Nic się nie zmieniło – chłód nakrapianego rdzą metalu działa równie 
kojąco, jak za szkolnych czasów. Krystian nigdy nie zastanawiał się, dlaczego to 
temperówka stała się jego ulubionym zaczarowanym przedmiotem, ale najwy-
raźniej miała w sobie wystarczająco dużo magii, by towarzyszyć mu przez całą 
podstawówkę. Chropowatości na wyprofilowanych bokach, gładka powierzch-
nia tępego ostrza i idealnie symetryczna wypukłość główki śrubki – uwielbiał 
czuć je pod palcami, ich dotknięcie napełniało go poczuciem bezpieczeństwa, 
budząc skojarzenia z błogim niedzielnym popołudniem, podczas którego za-
wsze ostrzył ołówki na poniedziałkowe zajęcia. 

Miętosząc talizman w dłoni Krystian sięga wolną ręką po rozklekotane 
okulary przeciwsłoneczne – pozostałość po rodzinnej wycieczce do Mikołajek. 
Który to był rok? 1997? 1998? Krystian nie lubi podróżować, dlatego trzyma je 
nie tyle z pobudek sentymentalnych, co dla niezwykłych właściwości szkieł. Tak 
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i tym razem nie może się oprzeć, by znalezisko nałożyć na nos. Cały pokój przy-
biera nagle sepiowy odcień, przenosząc Krystiana w zamierzchłe czasy pierw-
szych fotografii i dusznych atelier. Ale nie to jest najciekawszym fenomenem tej 
pamiątki – Krystiana po dziś dzień bawią zniekształcenia obrazu pojawiające 
się na brzegach soczewek. Obserwowany przez nie świat jawi się jako psycho-
deliczna struktura, surrealistyczna kompozycja powyginanych w niemym bólu 
konturów, którą zaprojektować mógłby tylko nawiedzony architekt. Wystarczy 
kilka minut takich doznań, by nabawić się bólu głowy, dlatego po szybkim ro-
zejrzeniu się dookoła Krystian ściąga dziwaczne akcesorium z głowy i odkłada 
je wraz z temperówką na miejsce.

Krystian potrząsa teraz pudełkiem niczym miską do płukania złota, losu-
jąc kolejny wart zadumy obiekt. Padło na nieoznakowaną kasetę magnetofono-
wą, jeden z najstarszych przedmiotów w zbiorze. Nie słuchał jej od dzieciństwa, 
mimo to zna na pamięć całą zawartość taśmy. Nagrana amatorsko składanka 
brzmień lat 90. na zawsze ukształtowała muzyczny gust Krystiana. Czego tam 
nie było? Klawiszowe pasaże radiowych hitów, ciężkie riffy amerykańskiej alter-
natywy, pulsujące werble z dyskotekowego podziemia, znalazła się nawet piosen-
ka religijna – nie ze względu na przekaz miłosierdzia, lecz ciepłe brzmienie gita-
ry akustycznej. Muzyczna edukacja streszczona w 90 zaszumionych minutach. 
Krystian czuje w brzuchu uderzenie ciepła na wspomnienie długich wieczorów 
spędzonych w słuchawkach wpiętych pod komunijny walkman. Czy dziś od-
ważyłyby się włożyć tę kasetę do odtwarzacza? Nawet gdyby porwał się na tak 
brutalne odczarowanie wspomnień, najpierw musiałby kupić magnetofon.

Wystarczy, szepnął Krystian. W skupieniu zamyka pudełko i odkłada je 
na szafę. Kładzie się do łóżka uspokojony i spełniony, kontemplując kolorowe 
obrazy z czasów dzieciństwa, skrzętnie przykrywające niedawny smutek. 

 Po kilku tygodniach Krystian znów wraca do domu nadzwyczajnie przy-
gnębiony. Kłótnia z kolegą? Nieudana rozmowa kwalifikacyjna? Powodów 
może być wiele, ale Krystian zna remedium. Naprędce zrzuca buty i kieruje 
nerwowe kroki w stronę szafy. Wdrapuje się na chwiejne krzesło, wyciąga tułów 
i już, już! chwyta spoconymi dłońmi za pudełko, gdy nagle zamiera – pudełka 
tam nie ma.

Wbiega do salonu. Nie musi o nic pytać – ojciec od razu odpowiada:
– Tyle razy cię prosiłem, żebyś zrobił porządek z tym barachłem!
Krystian wraca do swojego pokoju z wyrazem twarzy nie zdradzającym 

absolutnie niczego. Ani niewypowiedzianej straty, ani kipiącej nienawiści, ani 
poczucia zerwania ostatniej nici łączącej go z rzeczywistością.

Dwa dni później pierwsze strony gazet krzyczą o bezrobotnym zwyrod-
nialcu, wychowanym na grach wideo i matczynej nadopiekuńczości. 
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Wiktoria Bajner

Me szaleństwo

Co dnia jestem w tym budynku. Moją jedyną rozrywką jest wyglądanie 
zza zakratowanego okna. Szczerze, nawet nie pamiętam jak wyglądał mój dom, 
bo już od dziesięciu lat jestem tu, szpitalu psychiatrycznym. Tyle długich lat 
spoglądam na świat oczami przeszłości. Szkoła do której chodziłam co noc 
mnie zaprasza we śnie. Ostatni raz ktoś z rodziny odwiedził mnie siedem lat 
temu. Jestem wściekła. Mówili, to nic złego, przejdzie i wrócisz. Ale te głosy 
z mej głowy w ciąż są i nadal szepczą rady. Tylko dzięki ich prośbom jeszcze nie 
odebrałam sobie życia.

Ktoś nagle wszedł do mego więzienia, skierowałam wzrok ku Nieznajome-
mu, który okazał się wysokim brunetem. Nie znałam go. Od razu poczułam się 
niepewnie o powód nieobecności Anny, mojej zwykłej psycholożki.

– Witam, jestem Stanisław Górecki pewnie zastanawiasz się dlaczego je-
stem ja, a nie Anna, ona jest chora i ja teraz będę cię słuchać – wytłumaczył mi 
z udawanym uśmiechem.

Naiwniak, on nic nie powie będzie mnie słuchać zszokowany, a następnie 
uda się do Anny na wizytę. Tak jak wszyscy.

Siedziałam cicho i patrzyłam się w niego, zaczynam swą grę…
– Więc może coś powiesz? – zapytał lekko zirytowany.
– A po co? – udawałam głupią.
– Abym ci pomógł – zaczynał się denerwować.
– Więc, o czym mam mówić? – Nachyliłam się bliżej, a wzrok wbiłam 

w jego oczy
– O tym co czujesz. – Zadowolił się widząc, że zaczynam współpracować.
– Co czuję? Co mogę czuć, jeżeli nie strach? Czuję swe życie umierające 

w ciasnej klatce o białych, dołujących ścianach. A za co? Za prawdę!
Wstałam z krzesła, jednak nikt mnie nie powstrzymywał.
– Nie mówię tego co myślę tylko co czuję, bo czuję moją duszę wzlatają-

cą nad tym miastem, wyżej i wyżej! Jednak, łańcuch mego udręczenia trzyma 
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blisko ziemi me ciało. Proszę weź to jako spowiedź mej duszy przed wiecznym 
potępieniem! Ogólnym niespełnieniem! Od lat modlę się o śmierć, ale ta nie 
chce do mnie przyjść. Czy cały świat wziął sobie mnie na ofiarę?! Czy każdy 
chce mnie jako zabawkę?! Moje życie już od dwóch lat jest zamknięte w ciasnej 
głowie szaleńczej duszy która je niszczy! Ma dusza umiera, a ciało rusza się 
drganiami emocji. Co dzień duszę się w sobie, i budzę się nad światem mej świa-
domości. Jednak powracam z mym nędznym, nieśmiertelnym życiem! Ciągam 
się z powrotem po podłodze. Wystraszę cię! Jednak nie, nie mogę wystraszyć 
strachu którym jestem sama. Przyznaj się, słyszałeś o mnie, powiedz prawdę, że 
mnie nienawidzisz. 

Zaczynam się rzucać po pokoju z każdym słowem, jestem jak w transie. 
Widzę jedynie przerażone twarze zebranych w pokoju i próbujących mnie 
uspokoić pracowników psychiatryka. Któryś wyciągnął strzykawkę, jednak się 
im wyrwałam na przeciwną ścianę i zaczęłam się osuwać w dół.

– Dalej! Wstrzyknijcie mi do żył śmierć! Niech płynie dalej i dalej w głąb 
mego ciała, jednak płyn tej trucizny nie zgasi ognia mego życia, bo tylko zabije 
go to czego sam nie może zabić! Nawet jeżeli ma egzystencja się zakończy to 
dusza ma zostanie w oparach tego toksycznego świata! Pragnę tylko umyć oczy 
w deszczu z nocnego nieba, a nie mych łez. Czy to dużo?

Poczułam lekkie i zmysłowe ukłucie w szyję. Umieram z błogim uśmie-
chem szaleńca.

***
Ceremonia pogrzebowa zakończyła się. Czterech mężczyzn podnosi ciem-

ną trumnę do góry. Niebo zachmurzyło się. Idą przed siebie, niosąc ostateczne 
łoże na barkach. Zaczyna kropić. Pochylają się tuż nad głębokim dołem. Deszcz 
przybiera na sile. Jeden pośliznął się na mokrej trawie, trumna otwiera się od-
słaniając spokojne oczy, oczy które już nigdy się nie otworzą. Rozpadało się na 
dobre. 
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Łukasz Barys

Marionetki 

Światła odbijają się od parkietu i twarzy dwójki aktorów, chłopaka i dziew-
czyny, nadając im wygląd posągów. Rozświetlone usta poruszają się, a echo gło-
sów rozchodzi po pustej widowni. 

Aktorzy przerzucają się słowami, mówią głośno i szybko, nowoczesne 
wcielenia Romea i Julii wyznają sobie miłość i wydaje się, że mówią prawdę. 
Chłopak obok dziewczyny, on w dziurawym swetrze, który nie pasuje do opalo-
nej w Hiszpanii twarzy i ona, piękna i lśniąca, wpasowana w rolę idealnie. Gra-
ją o miłości tragicznej, miłości przeciw podziałom i miłości w imię równości. 
Płyną przez tekst, a później milkną, bo na scenę wbiega reżyser przedstawie-
nia. Spod jego trzęsącej się czupryny wyrastają patykowate odnóża, które bar-
dzo szybko się poruszają. Reżyser podbiega do chłopaka, który kuli się w sobie 
i spuszcza głowę, co jeszcze bardziej nakręca tamtego. 

– Przecież prosiłem, tłumaczyłem! I po co? Ciebie to w ogóle obchodzi?! – 
woła i rozgląda się po sali, jakby szukał kogoś, kto mógłby mu odpowiedzieć. 
Kiedy krzyczy na scenę padają drobinki śliny. 

– Przepraszam, obiecuję to poprawić. – Chłopak spogląda na swoje stopy 
i zaciska pięści. 

– Przestań. – Czupryna odpowiada zaskakująco kojącym głosem. – To 
w zasadzie nie twoja wina. Ty się po prostu nie nadajesz. 

Aktor spogląda zszokowany na reżysera i bezgłośnie porusza ustami. Po-
zostałe osoby zamieszane w tę sztukę, sztukę o losach Romea i Julii zaklętych we 
współczesnym mieście, nie reagują. W głąb sceny wycofała się tytułowa Julia, któ-
ra tak naprawdę ma na imię Lena, dalej nonszalancko rozsiadł się Marcin grający 
Tybalta, który każe tytułować się Tybaltem i odtwórcy pozostałych ról, chłopak 
i dwie dziewczyny. Czupryna spogląda na nich wszystkich i irytuje go znudzenie 
w ich oczach, milcząca akceptacja i brak zaangażowania. Na jego twarzy pojawia 
jednak pojednawczy uśmiech, oddycha głęboko i zarządza koniec zajęć. 

Teraz musi znaleźć odpowiedniejszego Romea.
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***
Kilka dni później naprzeciwko Leny, która bardzo stara się być Julią, stoi 

ktoś inny, chudy chłopak w workowatej bluzie, która skutecznie go pomniejsza. 
Pomniejsza nie tylko przez swoją obszerność, ale przede wszystkim dlatego, że 
jest to bluza stara i postrzępiona, co natychmiast rejestrują bystre oczy dziew-
czyny. Tę workowatą bluzę Mateusz nosi na co dzień, co sprawia, że idealnie 
pasuje do swojej roli, jednocześnie sprawiając, że w ogóle nie pasuje do pozosta-
łych aktorów. Kilka osób wciąż nie może uwierzyć w jego obecność na scenie, 
a pozostali udają, że go nie ma. 

– Niezły jesteś. Naprawdę pasujesz do tej roli. Wiesz, to taki współczesny 
romans o tym, że różnice majątkowe nie mogą być przeszkodą w miłości. Uczu-
cie jest zawsze silniejsze od uwarunkowań społecznych – mówi Czupryna po 
skończonej próbie. 

– Dzięki – mechanicznie odpowiada Mateusz. – Rozumiem tę sztukę. 
– To dobrze, to dobrze! – Czupryna klepie chłopaka po plecach, a ten lek-

ko się krzywi. – Po prostu bądź sobą, takim jak zawsze. Widzowie chcą od nas 
przede wszystkim autentyczności, więc pomyślałem sobie: kto może zapewnić 
nam autentyczność? Oczywiście ktoś, o kim jest ta sztuka! Wczuj się w Romea, 
Romeo jest taki jak ty, pochodzi z tej dzielnicy co ty i chociaż trudno w to uwie-
rzyć, ciebie też mogłaby spotkać taka przygoda. 

Twarz Czupryny lśni, kiedy mówi patrząc na pustą widownię i ledwie za-
uważa, kiedy zakłopotany Mateusz żegna się i odchodzi. Na zewnątrz pozostali 
aktorzy palą papierosy i głośno rozmawiają. Chłopak kiwa głową w ich stronę, 
ale nikt go nie zauważa. 

***
Zagłębia się w kołdrze, kiedy telefon dzwoni po raz trzeci. Na ekranie poja-

wia się imię reżysera, a ona niedbałym ruchem naciska zieloną słuchawkę. 
– To ja Maks – mówi Czupryna. – Czemu nie odbierasz? 
– Wiem, że to ty. Domyśl się – odpowiada Julia starając się, żeby w jej głosie 

zabrzmiała irytacja. 
– Jesteś niesprawiedliwa, ten chłopak jest naprawdę dobry – jego głos jest pi-

skliwy, mężczyzna przypomina chłopca broniącego się przed zarzutami rodziców. 
– Jest bardzo przeciętny, więc oprócz atmosfery rozwali też całą sztukę. 

Nawet nie chcę pytać skąd go wytrzasnąłeś, wygląda jakby spał pod mostem. 
– Właśnie o to mi chodziło. O ten dystans was dzielący, o wydobycie esen-

cji zakazanej miłości. O to chodziło Szekspirowi. O tego chłopaka. 
Dziewczyna prycha i na moment na linii zalega cisza. 
– Mam do ciebie prośbę – Czupryna mówi powoli jakby badał nieznany 

grunt. – Wprowadźcie go w wasze towarzystwo, zapoznajcie się z nim trochę. 
To sprawi, że nasza sztuka będzie lepsza, a na tym chyba ci zależy. 
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– Teraz już nie wiem, czy tak bardzo mi zależy. 
– Musi, jeśli naprawdę chcesz być aktorką. 
Lena się zastanawia. Czupryna wstrzymuje oddech, oba telefony lekko 

drżą, jakby przeczuwały nadejście czegoś większego, czuły napięcie rozpięte 
pomiędzy dwoma rozmówcami, nadzieję i strach, niepewność i wyczekiwanie. 

– Może z nim porozmawiam. Zastanowię się. 
– Co robisz jutro? Po drugiej stronie słychać tylko szum.

***
Lena siada obok zaskoczonego Mateusza i uśmiecha się do niego. Jest przy-

zwyczajona do zakłopotanych chłopców i to zakłopotanie zwykle sprawia jej 
przyjemność. Chłopak wygląda bardzo przeciętnie i w innym miejscu pewnie 
byłby niewidzialny. Tutaj jednak, pośród pozłacanych kolumn i krzeseł obitych 
aksamitnym suknem, wśród dobrej młodzieży z dobrych domów, wydaje się 
świecić blaskiem innego świata. Lena patrzy na niego i mimowolnie docenia 
wybór Czupryny, widzi w Mateuszu Romea, w którym mogłaby się zakochać 
Julia z wyższych sfer, miłością piękną i zakazaną. Czy ona mogłaby się zakochać 
w Mateuszu? Patrzy na chłopaka, jak łączy swoje palce, jak uśmiecha się blado, 
by w końcu odwrócić wzrok. Lena sądzi, że mogłaby, ale to złudzenie, podobne 
innym, którymi się karmi. Często się upija, chodzi po dachach i ruinach, niemo 
wołając o przeżycie czegoś autentycznego, nie wiedząc, że wszystko to kolejne 
złudzenia, ukradzione przeżycia kogoś innego, których nie da się zaaplikować 
do swojego życia niczym tabletki. 

– Mateusz, tak? – wita się z szerokim uśmiechem. – Jestem Lena 
Uścisk dłoni i dwa uśmiechy ludzi oddalonych o metr i jednocześnie od-

dalonych o rzeczy, których nie da się zmierzyć. Kiedy zalega cisza, dziewczyna 
podejmuje: 

– Fajnie, że z nami grasz. Skąd Czupryna cię wziął? 
Mateusz opowiada o swoim technikum położonym na Starówce, na której 

się wychował. Jest oszczędny w słowach, ale pod wpływem entuzjazmu Leny 
rozmowa zaczyna się układać, a Mateusz mówi rzeczy, o których zwykle milczy 
i później zastanawia się, czy rzeczywiście powiedział jej na jakiej ulicy miesz-
ka. Dziewczyna chce wiedzieć, czy naprawdę lepiej nie chodzić na Starówkę 
po zmroku i Mateusz odpowiada, że po zmroku najlepiej nie wychodzić nawet 
na klatkę schodową. Dziewczyna wybucha śmiechem i niezrażona smutnym 
uśmiechem Mateusza proponuje mu, żeby w piątek towarzyszył grupie w wyj-
ściu do klubu. Będziemy się integrować, mówi i Mateusz się zgadza, głównie 
pod wpływem uśmiechu dziewczyny i jej szalonej gestykulacji przynoszącej na 
myśl lepsze dni, mieszkanie z lśniącymi panelami i białego labradora wycią-
gniętego na kocyku obok dziecięcej kołyski. Teatr zalewa białe światło i kołyskę 
też zalewa białe światło, oślepiające białe światło osiadające na włosach i nosach, 
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sprawiające, że zapominamy i że jesteśmy gdzie indziej, w świecie, w którym 
nigdy nie nastaje mrok.

*** 
Z głośników dobiega dudniąca muzyka i wszystko układa się zgodnie z jej 

szaleńczym rytmem. Ludzie podskakują i ocierają się o siebie, próbują prze-
krzyczeć hałas, ale nie mogą i w końcu dają się ponieść instynktowi, który kie-
ruje ich ciałami i dłońmi, aż wszystko staje się pierwotne i poddane dzikiej, 
niezbadanej sile. Głowy trzęsą się na wszystkie strony, a ukryte w nich myśli 
chowają się, zepchnięte w głąb umysłu przez klubową mieszaninę, masę ludzi, 
pot, ciemność i kurz. Na miejsce ukrytych myśli wchodzą odwieczne pragnie-
nia, które wizualizują się na twarzach, oświetlanych dyskotekową kulą albo 
błyskiem migawki aparatu. Wszystkie są takie same, uśmiechnięte i szczęśliwe 
rozpychają się w tłumie walcząc o najlepsze miejsca. 

Wychodzą na zewnątrz w szóstkę i od razu spowija ich papierosowy dym, 
który gryzie oczy i opada na ubrania. Wyjmują papierosy wystudiowanym ge-
stem, palą tak jakby byli na planie filmowym. Twardzi mężczyźni, niewinne ko-
biety, obojętność, namiętność, wyjątkowość. Wszystko to znika w identycznie 
trujących chmurach przenikających się nawzajem, wydmuchiwanemu potwier-
dzeniu jednakowości. 

– Świetnie jest, no nie? – mówi Patryk, który w sztuce jest współczesnym 
uosobieniem Merkucja i rozgląda się po twarzach pozostałych aktorów. Wzrok 
zatrzymuje na Lenie, która jest zajęta wysyłaniem wiadomości. 

– Yhm – odpowiada Tybalt. – To był dobry pomysł, żeby wyjść razem. 
– Czupryna to zaproponował. Chciał żebyśmy się zgrali. – Lena krzywi się, 

zapala papierosa i na chwilę znika w chmurze dymu. 
– On pewnie chciałby się zgrać tylko z tobą, co? – niemal krzyczy Patryk 

i z ulgą przyjmuje wybuch śmiechu. 
Dziewczyna przez chwilę jest zmieszana i zastyga z papierosem w połowie 

drogi do ust, ale szybko odzyskuje rezon. 
– Po prostu się przyjaźnimy. A zresztą, taka znajomość może się kiedyś 

przydać, nie uważacie? Może przy następnych rolach, albo nawet w filmach… 
– Lena wzrusza ramionami i uśmiecha się skromnie, a pozostali wpatrują się 
w nią z mieszaniną zazdrości i konsternacji. Na kilku twarzach maluje się za-
ciętość, której ona wydaje się nie zauważać. 

– Szczerze mówiąc, myślę że on chce się po prostu z tobą przespać – mówi 
ze śmiechem Tybalt, ale jego twarz jest zaskakująco poważna. 

Pod wpływem jego słów uwalnia się jakaś uwięziona fala, która przechodzi 
przez ciała wszystkich zainteresowanych wzbudzając ich emocje: szok u dziew-
czyn, podziw u Patryka, zainteresowanie u Mateusza i w końcu obrzydzenie 
u Leny. 
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– Jesteś obleśny. 
– A z ciebie żadna aktorka. 
Przez chwilę wszyscy patrzą na nich w oczekiwaniu na dalszy ciąg, ale 

ten nie następuje. Muzyka znowu zaczyna grać, a Lena z koleżankami znika 
w środku klubu. 

– No bo spójrzcie – kontynuuje Tybalt. – Czupryna cały czas się do niej 
mizdrzy, sypie komplementy, każe zostać, wychwala ją, jakby rzeczywiście gra-
ła lepiej od nas. 

Jego słowa wylewają się z ust i po chwili znikają we wszechobecnym ha-
łasie, jakby nigdy nie zostały wypowiedziane. Patryk energicznie kiwa głową 
i rozochocony Tybalt kontynuuje swoją przemowę: 

– Kolejny przykład: wyrzucił Kornela. Kornel to był ten wcześniejszy 
Romeo – objaśnia, kiedy Mateusz robi pytającą minę. – Dlaczego? Bo Kornel 
się przystawiał do Leny! A teraz wziął ciebie, nie wiadomo skąd, przychodzi 
i mówi, że jesteś lepszy, bo jesteś naturalny. Proszę cię! Wziął ciebie, bo wiedział, 
że Lena nigdy by na ciebie nie spojrzała! I tu jest ta twoja naturalność! – Ostat-
nie zdania niemal wykrzykuje, w końcu kończy i siada z miną geniusza, który 
dokonał epokowego odkrycia. Patryk stoi obok i już nie potakuje, stoi z rozwar-
tymi ustami i chyba nadal próbuje to sobie wszystko poukładać. 

Ludzka ściana zamyka się i oddziela Mateusza od Patryka i Tybalta, którzy 
ledwo to zauważają. Elektryczne dźwięki znów otaczają chłopaka ze wszystkich 
stron, a razem z nimi zaplątane ludzkie ciała, a później jest już noc, czysta noc 
i chłód na policzkach, konstelacje miejskich gwiazd świecące na płytach wie-
żowców, wielkie betonowe gwiazdozbiory, samotność we wszechświecie. 

Kiedy przekracza granicę swojej dzielnicy wyostrzają mu się zmysły. Ulice 
przepełnione są pozorną pustką, żółte światło lamp zalewa krzywe chodniki, 
zioną czarne paszcze bram. Mateusz trzyma się cieni, schodzi z drogi nielicz-
nym przechodniom i nieustannie się rozgląda. 

W nocy Starówka wydaje się wyjęta spod działania wszelkiego prawa 
i przekazana we władzę ciemnym siłom. Po ulicach kręcą się duchy – narko-
mani i schorowani bezdomni, których ślepia świecą się złowieszczo w bramach 
i  wjazdach. Ludzie, którzy przemierzają ulice bez celu i nadziei, nakręceni, 
a  później opuszczeni przez swojego Boga, robiący wszystko, żeby znowu się 
z nim spotkać. Bóg jest ukryty w szklanych butelkach albo foliowych torebecz-
kach, które porozrzucane po trawnikach świadczą o dokonanych tutaj obja-
wieniach. 

Oprócz nich są jeszcze wygoleni chłopcy w ciemnych bluzach, którzy łączą 
się w grupki i uważają za władców nocy. Ich nieszczęśliwe twarze krzywią się 
w uśmiechach, a desperackie czyny dowodzą niemocy i strachu, którego sami 
jeszcze nie rozumieją. Wydają się skazani od momentu urodzenia, przekreśleni 
i wpisani w szablon, z którego nie ma ucieczki. 
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Kamienica Mateusza nie różni się od innych, ale wnętrze jego mieszkania 
jest jak oaza pośrodku pustyni. Zamyka drzwi i mrok znika, otula go ciepło 
i znajoma, cudowna duchota. W kuchni zauważa ojca pochylonego nad stołem, 
mężczyzna przeciera oczy i patrzy badawczo na syna. 

– Pytał o ciebie jakiś wielki chłopak. Był tutaj i mówił, żebyś do niego za-
dzwonił jak już skończysz z teatrzykiem. – Ojciec ziewa, wzrusza ramionami 
i idzie do sypialni. 

Jego syna przeszywa dreszcz podniecenia. 

*** 
Czupryna podchodzi nieśmiało do Leny i cichym głosem prosi ją, żeby 

została chwilę po próbie. Pozostali wychodzą rzucając porozumiewawcze spoj-
rzenia, Tybalt śmieje się głośno i klepie Patryka po plecach. 

– Tylko szybko, nie mam za dużo czasu – mówi Lena i wpatruje się w Czu-
prynę wyczekująco. 

– Czym jesteś zajęta? 
– Po prostu nie chcę, żeby ktoś coś sobie pomyślał. – Dziewczyna krzyżuje 

ręce i mówi z wyrzutem. – I tak już nas podejrzewają. 
Czupryna jest zmęczony, siada ciężko i spogląda na nią spod półprzy-

mkniętych powiek. 
– Słuchaj, mam dosyć tych gierek. 
– Gierek? Wszyscy myślą, że gram tylko dlatego, bo chcesz się ze mną prze-

spać, mówią, że zmieniłeś aktora, żeby nie mieć konkurencji… – jej głos urywa 
się, oczy szklą, a Czupryna podrywa się i staje kilka kroków od niej. Wyraźnie 
zbiera się, żeby coś powiedzieć, ale milczy. Lena patrzy na niego wyczekują-
co, bardzo szybko oddycha, a w końcu wyrzuca z siebie coś pomiędzy jękiem 
a krzykiem i wybiega z sali prób. 

Pozostali aktorzy stoją na zewnątrz i palą. Kiedy Lena wychodzi z sali 
wszyscy milkną i czekają aż podejdzie, ale ona wyciąga telefon i mija ich bez sło-
wa. Większość wzrusza ramionami, a Tybalt robi triumfującą minę i wydmu-
chuje dym. Tylko Mateusz wpatruje się badawczo w czarną postać wchłanianą 
powoli przez nieogarnioną gasnącą szarość. 

***
W domu próbuje ćwiczyć tekst, ale po kilku wypowiedzianych kwestiach 

daje sobie spokój. Z dołu dobiega muzyka ojca, który przesiaduje w swoim ga-
binecie. Korzysta z ostatnich chwil wolności przed powrotem żony i pogłaśnia, 
a cały dom wypełniają dudniące dźwięki amerykańskiego rapu. Lena płacze, 
a basowe brzmienie wydobywa łzy spod jej powiek. Tekst sztuki umyka z jej 
pamięci, a ona wściekła na siebie wstaje i tłucze pięścią w białe ściany. Wszystkie 
marzenia, plany, których realizacji była pewna znikają, a w ich miejsce poja-
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wia się drętwy ból dłoni. Uderza pięściami w ścianę, niezrozumiały potok słów 
z głośnika tłumi jej płacz i w końcu opada na podłogę, a przez jej głowę przela-
tuje Czupryna, Mateusz, z którym wymieniła się dzisiaj numerami, wszystkie 
próby i wszystkie miłości. Myśli zasłyszanymi myślami, wspomina i przetwarza 
upajając się swoją rozpaczą. Podłoga nie jest podłogą, ale centrum wszechświata 
obracającego się tylko dla niej, płaczącego razem z nią i przeżywającego jej ból. 

Wstaje i ubiera się jak we śnie, ojciec kiwa głową, kiedy mówi mu, że wy-
chodzi do koleżanki, chociaż nie jest pewna, czy zgadza się z tym, czy z rape-
rem, który informuje cały świat o dolarach, które ma w kieszeni. 

Przypomina sobie rozmowę z Mateuszem, kiedy powiedział jej gdzie 
mieszka i dodał, że nie jest to najprzyjemniejsze miejsce na Ziemi. Autobus 
jest zapełniony, właściciele brudnych kurtek mają zarośnięte twarze, mężczyź-
ni z podkrążonymi oczami kurczowo ściskają teczki, a czarnowłosa nastolat-
ka próbuje uspokoić niemowlaka. Lenę zalewają fale uczuć, których nie potrafi 
uporządkować, ale nie ma wątpliwości, że jedzie w dobrym kierunku i że zno-
wu przejmuje stery nad swoim losem. Wysiada na nieoświetlonym przystanku 
i spogląda na odrapane szyldy sklepów. Jej usta zaciskają się, wystukuje numer 
Czupryny i dzwoni. 

Otwiera się noc. 

***
Kiedy czarna postać znika za zakrętem Mateusz oddycha z ulgą, ale jego 

serce wciąż bije w oszalałym tempie, tak jakby zaraz miało wyrwać się z wątłej 
klatki piersiowej. Dopiero po kilku chwilach mięsień uspokaja się, a chłopak 
powoli wstaje z alejkowej ławki. W oddali światło ulicznych lamp przebija się 
przez liście i właśnie tam się kieruje. 

Mimo tego, że wciąż bardzo się boi, pozwala sobie na uśmiech. W kiesze-
ni ma wspaniale pachnącą pięćdziesiątkę i co chwila sprawdza, czy banknot 
jeszcze tam jest. Do domu ma kawałek, bo park jest na obrzeżach miasta, tuż 
przy drodze wylotowej. Cały czas unosi się tu mechaniczny szept pędzących 
aut, który w nocy słychać lepiej, szept ucieczki i innego świata. Liście szelesz-
czą pod stopami Mateusza, zbacza ze ścieżki, i po kwadransie wchodzi między 
kamienice swojej ojczyzny. Jej hymn składający się z charczeń, krzyków i prze-
kleństw wyśpiewuje kilku mężczyzn pod całodobowym sklepem z alkoholami. 
Kilku z nich macha ręką do Mateusza, ale ten przemyka szybko drugą stroną 
i machinalnie wyjmuje dotychczas wyłączony telefon. Kiedy go włącza odczy-
tuje komunikat o pięciu nieodebranych połączeniach od Leny. Zanim zdąży 
zastanowić się co to oznacza, dziewczyna dzwoni jeszcze raz, a on bez zasta-
nowienia odbiera. 

– Czemu masz wyłączony? – szepce dziewczyna. 
– Jestem zajęty, czemu dzwonisz? Co się dzieje? 
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– Jestem na Kruczej, gdzieś pod twoim domem, chciałam żebyś wyszedł, 
musimy porozmawiać. 

Usta chłopaka mimowolnie się otwierają. Mężczyźni tłuką butelki na ko-
cich łbach, po ulicy rozchodzi się echo gromkiego śmiechu. 

– Żartujesz sobie? O tej porze? 
– Musimy porozmawiać, rozumiesz? Możesz wyjść wreszcie z domu? 
Chłopak nie odpowiada, puszcza się biegiem wzdłuż ulic, mija milczące 

kamienice, biegnie dysząc aż w końcu mija zakręt i widzi w oddali dziewczynę. 
Dobiega do niej i rozgląda się dookoła. Pusto. Przez twarz Leny przebiega cień, 
jakaś nieokreślona wątpliwość, ale po chwili opamiętuje się i mówi z wyrzutem: 

– Gdzie byłeś? I czemu nie odbierasz? Zdajesz sobie sprawę jak się boję? 
– Dlaczego, po co tutaj przyszłaś… – Mateusz zgina się w pół, głos mu się 

urywa i musi chwilę odczekać. – Tutaj jest niebezpiecznie. 
– Słuchaj, musimy porozmawiać. – Dziewczyna patrzy na niego zniecier-

pliwiona i podejmuje: – Czupryna… Mieliście rację do niego. Boję się, że w ogó-
le nie widzi we mnie człowieka, aktorki, że ma mnie za… za narzędzie. Pomo-
żesz mi? Wiem, że tak, nie jesteś taki jak on… 

Jej słowa giną gdzieś, teraz istnieje tylko szum krwi w jego uszach, krzywy 
chodnik i pot spływający po plecach, ta dziewczyna nie może istnieć, nie mogła 
tu przyjść rozmawiać o tej sztuce, to wszystko jakieś nieporozumienie, jedyną 
prawdą jest chodnik i szum, i ulica. 

Jednak Lena istnieje i wciąż mówi, wciąż mówi o Czuprynie, że się ze-
mściła, zadzwoniła do niego niedawno i powiedziała, że została wystawiona 
w okolicach starych fabryk, mówiła że się bardzo boi, że nie ma jak wrócić do 
domu, spytała czy Czupryna może po nią przyjechać, ratować z opresji. Mówi 
to wszystko, a potem się uśmiecha, a do Mateusza wszystko dochodzi po chwili, 
informacje czyszczą jego uszy i powodują, że wstaje i chwyta dziewczynę za 
ramiona. 

Biegną teraz razem, pot osiada na brwiach i zaskakująco szybko dobiega-
ją do okolic starej fabryki. Ruiny lśnią w świetle księżyca, nawołują Czuprynę 
wspólnymi siłami, a kiedy nic to nie daje wchodzą głównym wejściem. Wszę-
dzie pył, pył osiada na ich włosach i ubraniach, spoglądają na siebie i przez 
chwilę wszystko wydaje się absurdalnie romantyczne, tak jakby naprawdę byli 
Romeem i Julią i przyszli się tutaj po kryjomu całować. 

Rozglądają się na wszystkie strony, stąpają po szmatach i strzykawkach, 
wychodzą tylnym wyjściem na małą brudną przestrzeń pokrytą gruzem i de-
skami, którą od reszty świata oddziela rozpadający się mur i noc przecina pisk 
Leny. Mateusz pochyla się nad ciałem Czupryny, które leży w kałuży brunatnej 
krwi, a potem wstaje i w kilku susach dopada ćpuna stojącego nieopodal z pod-
niesionym nożem. Przez upiornie bladą twarz odurzonego mężczyzny przebie-
ga błysk zrozumienia, odstępuje od chłopaka i znika w ruinach. 
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Urywany oddech Mateusza reanimującego Czuprynę miesza się ze szlo-
chem Leny. Twarz Czupryny staje się sina, wszystko pokrywa spadający pył, 
twarze, ciała, w pyle znikają żywe trupy, którym Mateusz sprzedaje narkotyki 
i które teraz kryją się w środku fabryki. Rzeczywistość przecina ostry sygnał 
karetki pogotowia i brodaty ratownik kręci głową pochylony nad bezwładnym 
ciałem Czupryny. 

Kiedy Czupryna znika z tego świata w kieszeni Mateusza spoczywa wspa-
niale pachnąca pięćdziesiątka, a Lena w końcu nie jest narzędziem. Ich drżące 
dłonie stykają się i łączą, nie wiadomo dlaczego i po co. Może ich Bogom poplą-
tały się sznurki, a może wszystko idzie zgodnie z planem, którego nie rozumieją 
i nie mogą zrozumieć, kiedy tak stoją pokryci pyłem, nieświadomi niczego. 
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Barbara Bąk

Czterdzieści cztery

Czterdzieści cztery minuty… Przyjdą, znaleźli nas. Którędy uciec, otoczyli 
cały dom, zniszczyli tajne przejście. Czterdzieści trzy minuty, piwnica, stara szafa, 
muszę się tam dostać, czuję, że będą szybciej. Ile mam? Trzydzieści minut, trzeba 
się śpieszyć. Marta, gdzie ona się podziała – musimy się schować, nie mogę jej zosta-
wić. A co jeśli jest razem z nimi, czy ona także mnie zdradziła. To ona, dlatego oni 
wszystko wiedzieli, znaleźli mnie przez nią. Zdradziła, zdradziła, zdradziła. Piw-
nica! Muszę się dostać do starej szafy, jeszcze tylko kilka schodów. Trzydzieści dwie 
minuty, już ich słyszę. Czają się za każdym rogiem, ale ja wiem, wiem, że tam są, 
nie zaskoczą mnie. Zdążę, jeszcze tylko kilka schodów. Zdradziła mnie… Marta, 
jak mogła, ufałem jej. – A mówiłem ci, żebyś nie ufał nikomu! Bylibyśmy bezpiecz-
ni. – Będę bezpieczny, tutaj mnie nie znajdą, nikt nie pomyśli o starej szafie. Ale oni 
wiedzą… Wiedzą na pewno, ona wiedziała! – Jesteśmy straceni! Przez ciebie! – Nie, 
nie, nie! Zamknij się! Nie znajdą, nie mogła zdradzić wszystkiego, nie ona… Już są.

– Emil wyjdź, wiemy, że tam jesteś, nie zrobimy ci krzywdy. Chcemy ci 
pomóc, wiesz o tym. 

Nie wierz im! Zawsze tak powtarzają. Zamkną nas, zamkną, będą się znę-
cać, zabiorą mi ciebie. Nie wierz im!

– Jeśli nie wyjdziesz po dobroci będziemy musieli użyć siły. Nie każ nam 
tego robić, nie chcemy cię skrzywdzić.

Przypomnij sobie co było ostatnim razem. Będziesz przechodzić przez to 
samo. Nic im nie mów! Nie ruszaj się… Czuję, że nie odpuszczą. Zdradziła, jak 
mogła, tak ją kochałem… Własna żona powiedziała o Twojej ostatniej kryjówce. 
Zdradziła, nie, nie, NIE! Nie mogła, nie ona.

– Dajcie mi spokój! Nic wam nie powiem, nic ze mnie nie wyciągniecie 
nawet siłą! Nie poddam się, nie będę zdrajcą, nic wam nie powiem!

– Robert, Adam przygotujcie strzykawki i kaftany. Emil, otwieramy drzwi 
szafy, rób to o co cię prosimy, to nikomu nic się nie stanie. – Majk skinął ręką na 
chłopaków, aby brali się do dzieła. 
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– NIEEE! ZOSTAWCIE MNIE! – Emil wrzeszczał, próbował się wyrwać, 
ale zastrzyk był szybszy. Poczuł błogość rozlewającą się po jego ciele, mięśnie 
dały za wygraną i bezwiednie opadł na podłogę. Ostatnie co pamięta to ukłucie 
w ramie i jego świat pogrążył się w ciemności. 

Emil powoli zaczynał odzyskiwać przytomność. Ból głowy rozsadzał jego 
czaszkę, ale większą traumą była niepamięć. Próbował otworzyć oczy i się pod-
nieść, ale jego świat wirował. Położył się z powrotem i jego oczom ukazał się 
biały, zarośnięty pajęczynami sufit, z szarych ścian odpadał tynk, a stary mate-
rac kłuł zardzewiałymi sprężynami. 

Co ja tu robię… Gdzie ja jestem, co się stało? – Myśli krążyły po jego głowie, 
ale nie potrafił przypomnieć sobie jak się tu znalazł.

– Widzę, że jednak żyjesz. Już się zacząłem martwić, że położyli mi w celi 
trupa, żebym miał się czym zająć. – Na te słowa Emil zerwał się z łóżka i jego 
wzrok spoczął na wychudzonym mężczyźnie z potarganymi, czarnymi włosa-
mi. – Oj, gdzie moja uprzejmość. Jestem Krzysztof, ale mów mi Krzych. Wyglą-
dasz jakbyś zobaczył ducha. Witam cię w mojej skromnej rezydencji. – Mówiąc 
to rozpostarł szeroko ramiona, jakby chciał objąć małą klitkę, w której zostali 
umieszczeni. – Jak widzisz apartament jest wyposażony we dwa łoża, a tam po 
prawej od okna mamy łazienkę z jacuzzi. – Emil odwrócił głowę we wskazy-
wanym kierunku i ujrzał starą toaletę i kapiący kran nad malutką umywalką. 
– No, ale dość o moich luksusach, kim jesteś i co cię do mnie sprowadza?

Emil ciężko opadł na łóżko. Co mnie tu sprowadza… Chciałbym to wie-
dzieć, w umyśle dźwięczy mi tylko „czterdzieści cztery”, o co chodzi, ktoś mnie 
zdradził? Ale kto? – Jestem Emil i sam chciałbym wiedzieć jak się tutaj znala-
złem. Gdzie ja jestem? Czy wywiad mnie znalazł? Długo tutaj leżałem, powie-
działem im coś?

– Stary, nie wiem co oni ci dali, ale przespałeś trzy noce po przyjeździe 
do… Naprawdę nie pamiętasz gdzie cię przywieziono i dlaczego? 

– Kompletnie nic nie pamiętam, czuję kompletną pustkę w głowie.
– Przez sen ciągle mamrotałeś „czterdzieści cztery” i imię jakiejś dziewczy-

ny. Hmm… Maria, Martyna... MARTA! Krzyczałeś, że cię zdradziła.
Nie, ona by nie mogła. Marta by mnie nie zdradziła, przecież jest moją żoną. 

Wiedziała dlaczego się ukrywam i mnie rozumiała. A może kłamała przez cały 
ten czas. Może wywiad ją podłożył, żeby wyciągnęła ode mnie informację. Jeżeli 
im powiedziała, jestem stracony. 

– Gdzie jestem?
– O mój drogi Emilu, mam zaszczyt przywitać cię w szpitalu psychiatrycz-

nym – ściszając głos. – Emil, podejdź bliżej. – Szybko rozejrzał się dookoła, jakby 
szukał innych osób w tej małej celi. – Emil, ja wiem, że ty w to nie wierzysz. My 
nie jesteśmy chorzy, to jest przykrywka wywiadu. Od razu jak cię przywieźli wie-
działem, że wiesz to co ja, ale tutaj nie możemy bezpiecznie rozmawiać, u góry 
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zamontowana jest kamera, jesteśmy jak szczury pod obserwacją. Myślę, że nie 
przypadkowo znalazłeś się tutaj ze mną, oni z nami grają. Nic im nie powiedzia-
łem mimo tortur, Ty też nigdy się nie poddawaj! Myślę, że dali mi ciebie, żebyś 
namówił mnie do gadania, ale ja nic nie powiem! Chcą z nas zrobić wariatów.

Myśli kotłowały się w jego głowie. – Czy mogę mu zaufać, czy to kolejna 
sztuczka wywiadu na wydobycie informacji ode mnie. Muszę się dowiedzieć. Na 
razie jest jedyną osobą, która cokolwiek może mi powiedzieć. Musi mi to wystar-
czyć. Muszę się dowiedzieć kto mnie zdradził. – Wstał i wrócił na swoje łóżko. 

– Skąd możesz wiedzieć o mnie tyle rzeczy, wiesz o czym to świadczy.
– Przekonasz się, że mając tego samego wroga, jesteśmy sobie bliżsi niż 

przypuszczamy. – Krzychu powoli rozłożył się na swoim łóżku, zakładając nogę 
na nogę i przyjmując marzycielski wyraz twarzy. – Powiem ci, że nie jest źle, dar-
mowy pokój, jedzenie, jeżeli tylko wytrwasz męczarnie przez godzinę, to resztę 
da się przeżyć… – Rozważania przerwało mu szczęknięcie klucza w drzwiach. 
Do pokoju wszedł niski, siwy mężczyzna z obfitym wąsem ubrany w biały kitel.

– Cieszę się, że w końcu się pan przebudził panie Emilu. Jestem doktor 
Wajmas i chciałbym pana zaprosić do mojego gabinetu na krótką rozmowę. – 
Z szerokim uśmiechem na ustach wyciągnął rękę do Krzycha. – Mam nadzieję, 
że nowy kolega nie będzie sprawiał panu problemu. Uważamy z radą, że jest pan 
już gotowy na powolny powrót do społeczeństwa, pan Emil pomoże panu przy-
pomnieć sobie czym są relacje międzyludzkie. – Odwracając się z powrotem do 
nowego pacjenta. – Chodź, chodź, nie mamy dużo czasu.

Emil podążył za niskim staruszkiem długim korytarzem. Wszedł do duże-
go pokoju o ciemnym wystroju. Ściany zakrywały duże obrazy przedstawiające  
lasy. Usiadł na skórzanej kanapie i wbił skupiony wzrok w doktora. Wajmas 
usiadł naprzeciwko Emila, sięgnął po kawę i chwilę się mu przyglądał. 

– Jak się czujesz? Pewnie jesteś zdezorientowany. Myślę, że Krzychu już ci 
zdążył przekazać gdzie się znajdujemy. Emilu, proszę pamiętaj, że jesteśmy tutaj 
aby ci pomóc. Mam nadzieję, że nie obrazisz się jak będę mówić do ciebie po 
imieniu. – Odstawił kawę i potarł wąsy. – Będziemy teraz widywać się codzien-
nie na godzinnych spotkaniach. Będę twoim lekarzem prowadzącym. Może za-
cznę od początku. Jestem psychiatrą, mam nadzieję, że pamiętasz dlaczego się 
tutaj znalazłeś?

– Nic nie pamiętam, w głowie mam zupełną pustkę. Dlaczego zamknięto 
mnie w zakładzie psychiatrycznym? 

– Hm… Emilu, znowu miałeś napad. Dlaczego nie brałeś leków, które ci 
przepisaliśmy?

Bo one nie pozwalały mi odróżniać rzeczywistości. Chcieli żebym postradał 
myśli, ale ja to przewidziałem, codziennie rano chowałem lekarstwa w starej sza-
fie. Nie mówiłem Marcie żeby się nie denerwowała, a musiała widzieć, że tabletki 
znikają. – One powodowały, że źle się czułem. Bez nich jest dużo lepiej.
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– Gdyby było lepiej to Marta nie musiałaby do nas dzwonić. Miałeś na-
pad, halucynacje, twój stan się pogorszył przez to, że zlekceważyłeś leczenie. 
Musieliśmy cię tutaj przywieźć, żeby ci pomóc. Twój stan nie jest krytyczny, ale 
choroba daje się we znaki. Musimy zlikwidować jej objawy.

To była ona! Zdradziła mnie, jak mogła?! Nie, nie, nie, nie wierzę! Ona nie 
mogła tego zrobić! Nie Marta, przecież mnie kochała, nie zdradziłaby mnie! –
KŁAMIESZ! Chcesz mi wmówić, że ona mnie zdradziła, żebym się załamał! 
Ale ja wam nic nie powiem, nic ze mnie nie wyciągniecie! – Szał przyćmił jego 
umysł, nie mógł pogodzić się z taką zdradą, złapał pierwszą rzecz, która była 
pod jego ręką i rzucił celując w doktora, ceramiczny dzbanek, który ominął jego 
głowę i rozbił się na obrazie, a huk rozdarł strzępki jego myśli. Wszystko jak-
by nagle zwolniło, widział, że do pokoju wpada ogromny mężczyzna z czymś 
błyszczącym w ręce, ale on był jakby nieobecny. W uszach dźwięczał tylko jego 
własny, rozdzierający wrzask. Znowu ukłucie i błogość rozpływająca się po jego 
ciele. Mięśnie odpuściły, ale umysł tym razem pozostał sprawny.

– Majkel, odprowadź go do pokoju. Dziś już nic z tego nie będzie, jest go-
rzej niż myślałem. – Doktor Wajmas ciężko westchnął i podszedł do rozdartego 
od uderzenia obrazu. Chwilę przyglądał się powstałej szkodzie. – Musimy wy-
eliminować wszelkie przykre wspomnienia, musi zacząć z nami rozmawiać, bo 
inaczej nic z tego nie będzie. 

– Sam doktor widział jego zawziętość, słowami nie wygramy. Moim zda-
niem powinniśmy zastosować mocniejsze środki – mówiąc to, zarzucił Emila 
przez ramię i ruszył w stronę drzwi. – Będziemy mieć z nim same kłopoty, jak 
tak ciągle będę musiał go nosić to ucierpi na tym moje zdrowie, a nie przyniesie 
to żadnych efektów w jego sprawie. – Wyszedł nie czekając na odpowiedź. – 
Stary dureń myśli, że dobrocią wygramy z takim człowiekiem. Jakby sam musiał 
go dźwigać to od razu zastosowalibyśmy elektrody, albo inne zabaweczki. – Szedł 
w kierunku celi, nie zwracając uwagi na pomrukiwania Emila, który powoli do-
chodził do siebie. – No i świetnie, dalej pójdziesz sam. Nie myśl, że codziennie 
będę cię dźwigać, jeśli o mnie chodzi to zostawiłbym cię na ziemi w gabinecie 
aż dojdziesz do siebie. A teraz bierz nogi za pas i zasuwaj do celi! – Zrzucił go 
ostentacyjnie na ziemię i poprawił kopniakiem w brzuch, aby na pewno zapa-
miętał jego słowa. – Cholera, nie mam czasu! Będziesz tak leżeć czy w końcu się 
ruszysz. Nie jesteś jedynym na tym piętrze, inni też czekają na moje odwiedzi-
ny. Nie myśl, że będę cię traktować specjalnie tylko dlatego, że doktor uważa, że 
jesteś przełomem w jego karierze. 

Oszołomiony próbował podnieść się z podłogi. Czuł jak coś ciepłego spływa 
po jego czole, świat mu wirował. Zaczął iść do celi na czworakach, ale pulsujący ból 
w skroni spowalniał jego ruchy. Poczuł mocne uderzenie w żebra i padł na ziemię.

Inaczej byśmy rozmawiali, gdybyś nie potraktował mnie swoją cholerną 
strzykawką. – Duma zabraniała mu się poddawać, więc zebrał wszystkie swo-
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je siły i znowu mozolnym tempem ruszył na czworaka w stronę pokoju. Gdy 
w końcu dotarł pod drzwi, zawroty głowy ustąpiły, był więc w stanie się pod-
nieść. Majkel otworzył kluczem pokój i wepchnął go do środka.

– Cholera, stary! Już na początku cię tak potraktowali? Powiedziałeś coś?! 
Mam nadzieję, że nie. Nie po to siedzę tu od roku, żebyś teraz wszystko zepsuł. 
– Krzychu podniósł się z łóżka i pomógł Emilowi położyć się na swoim. – Patrz 
co udało mi się zwędzić dzisiaj rano. – Odsłonił poły swojej marynarki i ułamał 
kostkę czekolady. – Zjedz, potrzebna ci siła, nie myśl, że to zwykła czekolada. 
Rafał z końca korytarza za papierosy podsyła mi czekoladę z bonusem. Uśmierza 
ból i daje niezłego kopa, od razu staniesz na nogi. – Wsunął Emilowi do ust ka-
wałek przysmaku i wrócił na swoje miejsce. – Widzę w tobie potencjał Emil. My-
ślę, że razem dojdziemy wysoko i pokażemy tym wszystkim dupkom, że nie robi 
się wariatów z porządnych ludzi. A teraz odpocznij, czekają nas pracowite dni.

– Pracowite? Co Ty kombinujesz? – Emil zaczynał czuć się coraz lepiej. 
Cokolwiek jest dodane do tej czekolady to przynosiło mu niewymowną ulgę. – 
Właściwie to dlaczego cię tu zamknęli?

– Z tego samego powodu co ciebie. Musimy ujawnić ich tajemnice, ale ist-
nieją stąd dwie drogi wyjścia. Pierwsze to jak już zauważyłeś ogłupienie ich 
cudownymi lekami. Druga natomiast – podszedł do ucha Emila i wyszeptał 
– to ucieczka Emil. Sam nie miałbym szans, ale z tobą to może się udać. Jesteś 
ze mną? – Emil kiwną głową, w końcu nie miał innego wyjścia. Nie zamierzał 
zostawać tu do końca życia, a już na pewno nie da się faszerować lekami. – To 
wszystko jest jasne. Zastanawia mnie tylko jedna drobna sprawa… W jaki spo-
sób?! Jak już powiedziałem siedzę tu od roku, ten budynek to wielka twierdza, 
ale jest w tobie coś. – Usiadł na parapecie, podtrzymał nogi rękami. – Coś co 
sprawia, że zacząłem wierzyć, że to nie jest niemożliwe. 

– Chyba mnie Krzychu przeceniasz. Jestem tu zaledwie kilka dni i już zdą-
żyli połamać mi kilka żeber. Swoją drogą dzięki za czekoladę. Nie wiem co do 
niej dodajecie, ale czuję się jak nowo narodzony. Jakby w moim umyśle otwo-
rzyły się nowe drzwi. – Spojrzał na towarzysza i zauważył tatuaż na przedra-
mieniu. – Co to masz?

– To? Też ci taki będzie przynależał. Numerują nas jak zwierzęta, jakby-
śmy byli jednym wielkim eksperymentem. Ja mam numer pięćdziesiąt pięć. 
Moja babcia jest wróżbitką, nauczyła mnie co nieco i wiem, że nie przypadkowo 
przydzielono mi tę liczbę. Należy do filozofów i myślicieli, ludzi, którzy potrze-
bują wolności. Wolności Emilu! Nie zamknięcia w małej klitce. Dlatego wierzę, 
że się stąd wydostanę. 

– Wywiad nigdy nie podaje przypadkowego szeregu liczb. Myślę, że mają 
większe znaczenie niż ci się wydaje. Niestety nic więcej nie mogę ci teraz po-
wiedzieć, za dużo tu uszu. – Będę musiał znaleźć sposób w jaki będziemy się ko-
munikować. – Muszę się stąd wydostać o zdrowych zmysłach i wrócić do mojej 
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Marty. Nie wierzę, że ona mnie zdradziła, dowiem się prawdy. – Wrócił do łóż-
ka, zamknął oczy i ku jego uciesze ukazała mu się jej twarz. Piękna, zielonooka 
brunetka. Zapadł w głęboki sen z myślą, że znowu ją przytuli. 

Hahaha, kocham twój śmiech, oczy tak śmiesznie ci się zwężają gdy zaczy-
nasz się śmiać! – Emil przestań, bo się zaczerwienię! – Wyglądała tak pięknie. 
Ubrana jak wtedy gdy pierwszy raz ją zobaczył. W niebieską, zwiewną sukien-
kę przepasaną czerwonym, grubym paskiem. Uwielbiał gdy wiatr bawił się jej 
włosami, rozwiewając je na boki. Jak zawsze huśtała się za ich domem i śmiała 
jak mała dziewczynka. Ile było wdzięku w jej ruchach, delikatności i swobody 
w każdym geście. Mógłby patrzyć na nią godzinami. Z błogiego stanu wyrwało 
go wycie syren. Zerwał się na równe nogi, wiedząc, że go znaleźli i wszystko co 
budował przez lata przepadnie w ciągu kilku minut. Czterdzieści cztery sekundy 
dzieliły go od kolejnej życiowej katastrofy. Przerażony spojrzał na Martę, która 
zaczęła biec w stronę drzwi, aby wpuścić ich do środka. – Czy ona nie zdawała 
sobie sprawy z niebezpieczeństwa?! – Próbował krzyczeć żeby tego nie robiła, 
ale głos uwiązł mu w gardle, jakby ktoś zaciskał pas na jego krtani. Zaczął biec 
w jej stronę, ale ona zamiast się przybliżać z każdym krokiem się oddalała. Do-
tarła do drzwi szybciej od niego, odwróciła się i zaczęła się śmiać. Tak bardzo 
serdecznie, jakby przed chwilą opowiedziano jej dowcip. Kilka sekund dzieliło 
ich od rychłej zguby, a ona stała z ręką na klamce i śmiała się coraz głośniej.

– Eeeeeemiiiiilll! Chyba nie myślisz, że mogłabym być z takim wariatem 
jak ty?! Oni wszystko mi powiedzieli, dlaczego cię szukają. Hahaha udawałam, 
żeby cię zwabić w pułapkę! Hahaha Eeeemiiilll jesteś naiwny jak dziecko. Nigdy 
już stąd nie wyjdziesz, nigdy nie uciekniesz. Lepiej powiedz im wszystko co 
wiesz! Hahaha Eeeemiiiilll jesteś wielkim dzieckiem!

Nagle wokół niego wyrósł wielki na kilkanaście stóp betonowy mur. Zwę-
żał się coraz bardziej i coraz szybciej. Nie było dokąd uciec, mur otaczał go 
z każdej strony. Został uwięziony, zginie tu zdradzony, przez jedyną kochaną 
mu osobę. 

– Maaaarta! Dlaczego?! NIEEE! Marta błagam! Nie mogłaś! Nie! Martaa!
– Emil… tutaj jestem. Emil, wróć do mnie. Emil, ocknij się…
– Emil do jasnej cholery wróć do żywych! – Krzychu energicznie potrząsał 

go za ramiona. Oszołomiony Emil rzucił się na niego, przygniatając go całym 
ciężarem ciała do ziemi. – Stary opanuj się! Przecież to nie ja jestem twoim wro-
giem. Emil! – Szamotanina potrwała chwilę, aż doszedł do siebie i zrozumiał, że 
wrócił do małej celi. Puścił Krzycha i wrócił na łóżko.

– Cholera jasna, chciałeś mnie udusić?! Oszalałeś! Stary co ci się śniło? 
Przez pół godziny próbowałem cię dobudzić, bo wrzeszczałeś jak opętany. Kim 
jest ta Marta? O co chodzi z tą zdradą? Chcesz się stać wariatem, jakiego chcą 
z ciebie tutaj zrobić. Wrzuć na luz. – Sięgnął do kieszeni kurtki, wyciągnął małe 
zawiniątko i rzucił koledze na kolana. – Wiedziałem, że przy tobie może mi się 
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to przydać. Nie miałem pojęcia czego się można po tobie spodziewać, bałem się, 
że wyprali ci mózg, żeby mnie zabić. 

Emil powoli zaczął odpakowywać mały pakunek i jego oczom ukazała się 
mała zielona tabletka. 

– Czy ty też chcesz mnie czymś zaćpać? Współpracujesz z nimi! Wiedzia-
łem! Wiedziałem, że mam nikomu nie ufać. Jaki ja jestem głupi…

– Zamknij się! Nigdy bym nie mógł z nimi współpracować. To rafka… 
Pozwoli ci ukoić nerwy. Nie wiem co ci się śniło i kim jest ta cholerna kobieta, 
ale źle na ciebie działa. Rozgryź tabletkę w ustach i powoli żuj. Uspokoisz się 
i będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Spałeś tak długo, że z nudów zdą-
żyłem policzyć wszystkie płytki, które mamy na ziemi. Mój drogi towarzyszu, 
ofiarowano nam równe 100 najróżniejszych płytek, a dokładnie w trzech kolo-
rach białym, szarym i czarnym…

Więcej nie słuchał, próbował zapomnieć o tym co przed chwilą stworzyła 
we śnie jego wyobraźnia. Nigdy nie wierzył, żeby sny miały jakiekolwiek zna-
czenie, dlaczego tym razem zareagował tak ostro. Myślał tylko o tym, że musi 
się wziąć w garść. Inaczej na zawsze zostanie w tej celi z tym wariatem, który 
policzył wszystkie płytki. Kogo w ogóle to obchodzi. Świat się sypie, a ten kre-
tyn liczy płytki, jeszcze dzieląc je na najróżniejsze kolory. Będzie musiał mieć 
na niego oko, bo nie wiadomo czy ten plan ucieczki to nie jest chory wymysł 
jego umysłu. 

– … no i jak już doszedłem ile czego jest, to ty zacząłeś wrzeszczeć. No 
i przynajmniej przez chwilę się coś ciekawego działo. – Monolog Krzycha prze-
rwało otwieranie drzwi.

– Śniadanie! – usłyszeli, po czym do pokoju zostały wsunięte dwa talerze, 
z czymś czego śniadaniem normalny człowiek by nie nazwał. 

Biorąc talerz, Emil miał odruch wymiotny, ale dopiero teraz uświadomił 
sobie, że od kilku dni nie miał niczego w ustach. Gęsta, kleista papka, koloru 
ścian ich pokoju, miała smak starego kapcia, ale było to jedyne jedzenie, jakiego 
mógł się doczekać. Czasem w swoim życiu trzeba docenić rzecz, którą wzgar-
dzilibyśmy na co dzień. Po śniadaniu do ich pokoju wszedł Majkel, który bez 
słowa zabrał Emila do równie obskurnego pokoju. Zamknął za nimi drzwi i zza 
biurka wstała kobieta, chyba pierwsza jaką widział od pobytu tutaj. Nie była nad 
wyraz urodziwa, bo połowę jej twarzy szpeciła blizna, jak można przypuszczać 
od poparzenia. Bez słowa wskazała mu (ku jego zdziwieniu) nowoczesny czarny 
fotel, z czarnej skóry. Po przespaniu kilku nocy na zardzewiałych sprężynach 
z jego materaca, Emilowi wydawało się jakby usiadł na puchu. Rozkoszował się 
tym krótką chwilę, gdyż ciszę przerwał niski kobiecy głos.

– Nie myśl, że przyszedłeś tu odpocząć. Nie powinno Cię obchodzić kim 
jestem i przestań się gapić na moją bliznę, bo nie skończy się na zrobieniu tatu-
ażu. 
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– Czego?
– Głuchy jesteś czy głupi? Na co ja się zgodziłam, żeby pracować z debila-

mi. Ta-tu-a-żu! – dokładnie i głośno zaakcentowała każdą literę. – Nie udawaj, 
że nie wiesz o co chodzi, bo Krzych na pewno pokazywał ci swój. Nie wierz mu, 
że każdy numer ma jakieś znaczenie, wypisujemy numery, które akurat mamy 
wolne. Chociaż na pewno wrócisz do celi i twój towarzysz zacznie ci opowia-
dać, że jego babcia znała numerologię i twój numer oznacza nową przyszłość, 
świetlane życie… Hahaha, świetlane życie w gównianej celi. Dawaj prawe 
przedramię. – Nie czekając na decyzję Emila, gwałtownie odwróciła jego rękę 
i przywiązała do oparcia krzesła. – To żebyś nie zniszczył mojego arcydzieła – 
zaczęła głośno rechotać i wzięła mały pistolecik i zaczęła nakłuwać jego rękę. 
Korzystając z nieuwagi Majkela i powstałego hałasu, nachyliła się nad uchem 
Emila. – Pamiętaj, że zaprzeczenie jest prawdą. Razem wasze numery pomogą 
wam uciec. Nie czekała na odpowiedź, dała do zrozumienia, że nikt nie może 
się dowiedzieć o tych słowach. Po skończonej robocie zakleiła swoje arcydzieło 
i kazała Majkelowi zaprowadzić go do celi. Tym razem powrót okazał się zwy-
kłym spacerkiem, bez krzyków i kopniaków. Czuł jednak, że jeden niewłaściwy 
ruch, a but tyrana znajdzie się na jego twarzy. Wchodząc do pokoju zobaczył, że 
jest pusty. Nie miał jednak odwagi zapytać Majkela co się z nim stało. Usiadł na 
łóżku i zaczął odklejać opatrunek. Na jego przedramieniu widniała liczba czter-
dzieści cztery. Zastanawiał się co to wszystko ma znaczyć. Czy faktycznie, jest 
to przypadkowy numer, a słowa kobiety były żartem. Przecież wywiad nigdy 
nie robi niczego przypadkowego. Siedząc i gapiąc się na nowy nabytek, usłyszał 
długi, przeszywający wrzask. Mógł jedynie domyślać się, że należy do jego no-
wego przyjaciela. Nowego, a raczej jedynego, którego przy sobie miał. Krzyki 
nie ustępowały przez najbliższą godzinę, aż w końcu wrzucono zakrwawionego 
Krzycha do pokoju. Nos miał najwidoczniej złamany, bo był pod nietypowym 
kątem, a krew lała się z niego jak z kranu. Pomógł mu tak samo, jak on pomógł 
Emilowi, gdy był po pierwszym przesłuchaniu. Zrobił zimny kompres na nos 
i resztę dnia spędzili w ciszy. Żaden z nich nie chciał rozpocząć rozmowy, Emil 
bał się dowiedzieć co mu robili, bo wiedziałby wtedy co czeka jego i mogłoby 
go to złamać. Natomiast Krzychu był w tak ciężkim stanie, że najkrótsze słowo 
sprawiłoby mu nieziemski ból. Cisza jednak nie była złą rzeczą w tej sytuacji. 
Pozwoliła zebrać Emilowi myśli i rozpocząć plany ucieczki. 

Jeżeli ona mówiła prawdę… To mamy szyfr, tylko co on może oznaczać. 
Wspólnie nasze liczby pomogą nam uciec, ale w jaki sposób. Muszę dowiedzieć się 
co oznacza czterdzieści cztery. Na przedramieniu Krzycha widnieje pięćdziesiąt 
pięć. Skoro jego liczba oznacza wolność, to moja powinna być kluczem, ale jak 
z niego skorzystać. Gdzie może być schowane przejście. Bez niego nic nie osiągnę, 
za to dzisiaj nic z niego nie wyciągnę. Zostawię to na jutro, dzisiaj już nie ma 
sensu.
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Przewrócił się na drugi bok i zasnął twardym snem. Nad ranem przebu-
dziły go trzaski w pomieszczeniu. Otworzył oczy i zobaczył, że Krzychu z wiel-
ką zawziętością kreśli coś po podłodze. 

– Dobrze, że się obudziłeś! Pamiętasz jak opowiadałem ci o kafelkach? 
Wiem jak znaleźć stąd wyjście! Miałem dużo czasu, żeby pomyśleć, bo złamany 
nos nie pozwalał mi zasnąć. I wiesz… Chyba straciłem węch… Zapłacą mi za to 
cholerni zdrajcy stanu. 

– Krzychu, co ty kreślisz po tych płytkach? Po przesłuchaniu chyba po-
przestawiało ci się w głowie. 

– Słuchaj, jak spałeś to przyjrzałem się tatuażowi, który masz na ręce 
„czterdzieści cztery”, pewnie nie masz pojęcia co to oznacza?

– Nie mam pojęcia. – Zainteresowany zapałem jaki widział w oczach Krzy-
cha, wstał z łóżka i spojrzał na podłogę. Na wszystkich kafelkach popisane były 
liczby od 0 do 100, odpowiadające liczbie kafelków, nie rozumiał tylko dlaczego 
każda płytka miała cztery numery. – Co to jest?

– Siadaj i słuchaj. Twoja liczba przeznaczona jest dla osób, które dokona-
ją wielkich czynów, odkryć, albo wprowadzą jakieś innowacje. Dzięki temu są 
obdarzone w niezwykłą wyobraźnię, intelekt i myślenie. Siedząc przy tobie aż 
czuć pozytywną wibrację i wpadłem na pomysł jak znaleźć wyjście! Chyba nie 
muszę ci mówić, że wywiad ma ukryte tajne przejścia w każdym pokoju? Nie-
stety nie łatwo je znaleźć. Jedyną dziwną rzeczą w całym naszym pokoju, są 
nowo wymienione kafelki! Nie naprawili obdartych ścian, dziurawego okna czy 
starego kibla, tylko kafelki na podłodze! Postanowiłem je ponumerować, nie 
wiedziałem tylko gdzie jest początek a gdzie koniec… Dlatego każdy kafelek ma 
cztery numery. Niestety, nie wiem co dalej. Szukałem jakiegoś otwarcia przy 
każdej liczbie 55 i 44 ale nic nie znalazłem.

– Wczoraj kobieta od tatuażu powiedziała mi, że wspólnie nasze numery 
pozwolą nam uciec… Szukałeś pod numerem 99?

Widać było, że nie. Obaj znaleźli cztery szukane numery, ale żaden z nich 
nie krył przy sobie otwarcia. Emilowi jednak coś nie dawało spokoju. Przeczuwał, 
że coś ważnego zauważył, ale nie wiedział co. Pięćdziesiąt pięć może być odjęte 
od czterdziestu czterech, jedenaście!. Zaczął szukać między kafelkami z numera-
mi jedenaście. Przy żadnym nie było wyjścia. Wiedział, że jest blisko, tylko po-
trzebował chwili i już wiedział. Zaczął odliczać czarne kafelki do jedenastu. Na 
wyliczonej płytce znalazł dwie czterdziestki czwórki i dwie pięćdziesiątki piątki. 
Klęknął i zaczął szukać z każdej strony. Na boku jednej krawędzi znajdował się 
czarny pasek, złapał go paznokciami i pociągnął. Usłyszeli szczęk zamka, jede-
nasta płytka i cztery sąsiednie do niej obniżyły się i rozsunęły na boki. Stali teraz 
nad czarną przepaścią ze starą, drewnianą drabiną. Odór stęchlizny odrzucił 
Emila w pierwszej chwili, Krzychu nie zareagował, bo stracił węch, więc nachylił 
się nad dziurą i zajrzał do środka. Podniósł się i spojrzał z zachwytem na Emila.
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– Jesteś moim zbawieniem! Rok czekałem, na tę chwilę. Wiedziałem, że 
dzięki tobie wszystko się uda. Ruszajmy!

– Nie! Nie możemy tam wejść. Nie mamy przy sobie ani prowiantu, ani 
żadnych rzeczy, jak chcesz to przeżyć? Nie wiemy jak długo będziemy wędro-
wać, a bez latarki zgubimy drogę. 

Krzychu uśmiechnął się tajemniczo i sięgnął pod swoje łóżko. – Myślisz, 
że bez powodu dostałem takie lanie? – Wyciągnął plecak wypchany po brzegi. 
Z jednej kieszeni wystawał bochen chleba i butelka wody, z drugiej wystawał 
jakiś stary koc. – Złapali mnie jak kradłem latarkę. – Sięgnął do kieszeni spodni 
i wyciągnął zdobycz. – Nie domyślili się jednak, że ukradłem ją drugi raz. No 
więc? Ruszamy?

Schodząc po drabinie z każdym ruchem pogrążali się w coraz większej 
ciemności. Nie wiedzieli czego mogą się spodziewać w podziemiach szpitala, 
mieli tylko nadzieję na odnalezienie wyjścia. Schodzenie szczebel po szczeblu 
trwało dla nich całą wieczność. Ramiona i nogi zaczynały odmawiać posłu-
szeństwa, a podświadomość podpowiadała, że wpadli w pułapkę. Po długim 
i  wyczerpującym schodzeniu, poczuli betonową podłogę pod stopami. Krzy-
chu oświetlił miejsce, do którego dotarli. Ciągnął się przed nimi długi korytarz 
w jedną i drugą stronę. Wyczerpanie wzięło górę i postanowili chwilę odpocząć 
i zastanowić się, w którą stronę powinni się udać. Czas mijał, a oni czuli wiszącą 
między nimi bezradność.

– Za daleko zaszliśmy, żeby teraz się poddawać. Wolę zaryzykować i pomy-
lić drogę niż zgnić w tym cholernym „szpitalu”. – Mówiąc to Krzychu wykonał 
palcami znak cudzysłowu, aby podkreślić groteskowe nazewnictwo tego miejsca. 

– Nie będziemy musieli ryzykować, spójrz. – Emil wstał, wziął od towarzy-
sza latarkę i podszedł do okrągłego przyrządu. – To chyba jakiś szyfr. – Urzą-
dzenie składało się z czterech pierścieni, na każdym były wypisane liczby od 
0 do 9, a na środku znajdowała się wskazówka skierowana w stronę wejścia, 
z którego tutaj dotarli. – Za dużo kombinacji… Skup się Emil, teraz wszystko 
zależy od ciebie. Liczby nie będą przypadkowe… Muszą wiązać się z waszymi 
przedramionami. – Zaczął wpisywać kolejno 4455 i nic. 5544 też nie dało żad-
nego efektu, również zmieszanie tych liczb. – To musi być coś nieoczywistego, 
zastanów się. Zacznij myśleć jak wywiad, co oni mogliby zamieścić. Odejmowa-
nie od poprzedzającej liczby! Teraz pamiętam, użyli takiego szyfru, gdy odkryłem 
ich prawdę. Tutaj za długo nikt nie zaglądał, żeby mogli zmienić sposób – zaczął 
kolejno przeliczać. – Cztery minus cztery daje zero… zero minus pięć daje mi-
nus pięć, a minus pięć odjąć pięć daje minus dziesięć. Spojrzał na pierścienie, ale 
zawierały one tylko dodatnie liczby. Musiał przeliczyć inną kolejność, jednak 
następne próby wciąż przynosiły porażkę. – Razem nasze numery wynoszą dzie-
więćdziesiąt dziewięć, jeżeli od niej odejmiemy liczbę na płytce z wejściem, a po-
tem dodamy… – Zaczął wpisywać po kolei osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, 
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znajomy szczęk i wskazówka przesunęła się na prawo, a wejście, którym tutaj 
dotarli zatrzasnęło się z łoskotem. Wymienili spojrzenia, wiedząc, że ryzykują 
życie ufając wywiadowi, dlatego poszli w lewo. 

– Emil, powinieneś tutaj zaczekać, pójdę przodem i przekonam się czy na 
pewno jest bezpiecznie. Jeżeli tobie by się coś stało, nigdy bym już stąd nie wy-
szedł. Jestem natomiast pewny, że sam dasz sobie radę w razie czego. 

– Oszalałeś?! Musimy trzymać się razem inaczej stąd nie wyjdziemy. Nie 
widzisz, że nasze numery ze sobą współgrają?! Nie możemy się rozdzielać, co 
jeśli potem się nie odnajdziemy?

– Nie będziemy się rozdzielać, poczekasz na mnie tutaj aż wrócę. Pójdę 
zobaczyć czy na pewno jesteśmy sami i czy nic nam nie grozi, a potem po ciebie 
przyjdę. Nie możemy ryzykować, że obaj zginiemy, ktoś światu musi przedsta-
wić tajemnicę, którą skrywa wywiad.

Ten argument wystarczył, żeby dać za wygraną. Wiedział, że wszyscy mu-
szą się dowiedzieć jak wywiad eksperymentuje z ludźmi. Traktuje ich jak szczu-
ry dla własnej wygody, nie mogą dłużej milczeć. Musieli w końcu zatrzymać 
badania i wydać wywiad władzy. Żeby tego dokonać jeden z nich musiał prze-
żyć. Krzychu podał Emilowi butelkę wody i chleb i zostawił go w ciemnościach. 
Czas dłużył się niemiłosiernie. Brak zmysłu wzroku sprawił, że inne zmysły 
zaczęły się mu wyostrzać. Wręcz zaczął słyszeć najcichsze szelesty jakie go 
otaczały. Oczami wyobraźni zobaczył szczura przebiegającego obok jego nogi 
i w ostatniej chwili zdążył uchronić swoją kanapkę. Po godzinie czekanie stało 
się tak monotonne, że zasnął. Śniła mu się znowu Marta i wywiad, który ich 
rozdzielał. Tym razem żona uciekała razem z nim, ale jedna kula wystarczyła, 
żeby rozdzielić ich na zawsze. Obudził się zlany potem i zdezorientowany. Nie 
miał pojęcia ile mógł przespać, czy Krzychu go nie wołał i jak daleko może się 
znajdować. Ciało bolało go od wilgotnego betonu, więc wstał i zaczął podążać 
w kierunku, w którym udał się jego przyjaciel. Dotarł jednak do rozwidlenia 
dróg, na żadnej nie było znaku, który wskazywałby, w którą stronę udał się 
jego towarzysz. Postanowił na niego poczekać w tym miejscu. Bał się, że wybie-
rze złą drogę i cały wysiłek, który Krzychu włożył w bezpieczeństwo dla niego 
pójdzie na marne. W końcu obiecał mu poczekać aż do jego powrotu, a cicha 
obietnica, którą go pożegnał była dla niego honorowa. 

Nie wiedział jak długo tkwił w tym miejscu, czas jakby dla niego przestał 
istnieć. Siedział samotny w ciemności i czuł się bardziej bezbronny niż kiedy 
podawali mu środki zwiotczające mięśnie. Wtedy przynajmniej mógł wszyst-
ko widzieć i wiedzieć kiedy zbliża się niebezpieczeństwo. Marzył tylko o tym, 
żeby znów zobaczyć światło dzienne i Martę czekającą na niego w domu. Posta-
wił sobie za cel odnalezienie jej i ucieczkę w miejsce, w którym będą szczęśliwi 
i  bezpieczni. Wiedział, że zanim tego dokona, będzie musiał poruszyć niebo 
i ziemię, żeby otworzyć ludziom oczy na to co wyprawia wywiad. Dopiero po 
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skończeniu misji będzie mógł ze spokojnym umysłem opuścić tą norę. Czeka-
jąc na Krzycha miał mnóstwo czasu na przemyślenie swojego życia. Bezsilność 
sprawiła, że łzy spływały mu po policzkach na myśl, że może już nigdy stąd nie 
wyjść. Niczego tak bardzo nie pragnął jak wolności. Wstał i zaczął biec przed 
siebie z wyciągniętymi rękoma. Sam nie wiedział, który korytarz wybrał, chciał 
tylko uciec od poczucia zamknięcia. Nigdy nie czuł się tak samotny jak w tym 
momencie. Poczuł, że stracił wszystko na co pracował tak wiele lat. Nie mógł 
pogodzić się z myślą, że już nigdy nie poczuje smaku ust swojej ukochanej. Ma-
rzenia, które wspólnie mieli nigdy się miały nie spełnić. Plany na stworzenie 
cudownego życia zostały w pokoju, z którego uciekł. Nie powinien poświęcać 
wszystkiego dla ujawnienia tajemnicy wywiadu. 

Było już za późno, nie wiedział co jest przed nim, ani za nim. Ciemność 
otaczała go z każdej strony. Biegł tak długo aż rękami poczuł ścianę, uderzył 
z takim impetem, że prawdopodobnie złamał palce w obu dłoniach. To się dla 
niego jednak nie liczyło. Nie wiedział ile biegł, poczuł się jednak wyczerpany, 
brakowało mu oddechu, a serce uderzało jak oszalałe. Opadł opierając się ple-
cami o ścianę na zimną podłogę. Podkurczył nogi i objął je obolałymi rękami. 
Nigdy nie czuł się tak samotny, jak w tym momencie. Odebrano mu wszystko 
co posiadał, sprawili, że stał się nikim. Człowiek nie może istnieć nie mając przy 
sobie nikogo, ani niczego, co dawałoby siłę do życia. 

Może Marta naprawdę mnie zdradziła… Inaczej dlaczego by po mnie nie 
przyszła, dlaczego nie walczyła. Zostawiła mnie samego, wiedząc do czego są zdol-
ni ci ludzie. Zraniła mnie najbardziej, mniej mnie bolało gdy mnie bili. Co ja mam 
teraz zrobić. Zostałem sam, nie wiem gdzie jestem, nie wiem jak uciec, nie wiem 
co zrobić. Nigdy nie czułem takiej pustki. Otacza mnie nicość i to ona zawładnę-
ła moją duszą. Gdybym mógł chociaż ją kochać, ale czy zostało we mnie jakieś 
uczucie? Nie mogę udawać, że ona by je odwzajemniła. Nawet Krzychu mnie po-
rzucił. Pewnie teraz cieszy się blaskiem słońca, a ja oślepiam się ciemnością. Czuję 
w każdym milimetrze ciała, że nicość wgryza się coraz głębiej i nie pozostaje nic 
z mojej duszy. Ostatki umysłu walczą, żeby nie oszaleć, ale i one zaraz się podda-
dzą. Po co mam żyć skoro nie mam o co walczyć. Wywiad dokonał swego, sprawił, 
że jestem nikim. Nie mam nic w środku, nie ma mnie też na zewnątrz. Zostawili 
mnie samego, nie dziwię się, że nawet nas nie szukają. Nie było żadnego pościgu… 
Przekonali Krzycha, żeby mnie wydał, te wszystkie rzeczy, jak mogłem uwierzyć, 
że je ukradł! Jestem głupi! JESTEM NAIWNY! Jestem N I K I M. Jak mogłem dać 
się tak oszukać. Wszystko było zaplanowane, podstawiali mi wyjaśnienia zagadki 
pod nos, żebym nie miał problemu popaść w obłęd. No i dokonali swego. Nie mam 
dla kogo żyć, nie zdradzę ich tajemnicy, bo zamknęli mnie w ciemności. Ile jeszcze 
będę musiał cierpieć, żeby śmierć powróciła mnie do świata żywych. Nie mam już 
siły… Nigdy jej nie odzyskam, nigdy też nie zdołam uwolnić się od nicości. Stali-
śmy się jednością. Zostało mi teraz tylko czekać na śmierć… To koniec.
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Opadł bezsilnie na podłogę i nie myślał już o niczym. Czuł jak ciemność 
opatula go swoim zimnym ramieniem. Nie miał siły walczyć o swoje, bo trwało 
to za długo. 

***
To stało się nad ranem. Majkel znalazł Emila, w swojej izolatce po raz ko-

lejny z zakrwawioną twarzą. Tym razem nie był to złamany nos, tylko wydłuba-
ne oczy i połamane palce. Jak wiele by dał, żeby zdążyć szybciej dobiec do jego 
pokoju i zapobiec tej makabrycznej scenie. Usłyszał jego krzyk gdy był po dru-
giej stronie korytarza. Gdy dobiegł, było już za późno, zdążył tylko zadzwonić 
po lekarza, ale on już nie mógł pomóc Emilowi w odzyskaniu oczu. Mógł jedy-
nie opatrzyć jego rany na twarzy i zająć się połamanymi palcami. Żaden z nich 
nigdy nie był świadkiem takiego zdarzenia. Wstrząsnęło to całym oddziałem, 
każdy bowiem miał nadzieję, że pacjent z sali dziewięćdziesiąt dziewięć dojdzie 
do siebie. Zapowiadało się dobrze, miał wiele zawziętości w sobie, gdy przy-
wieźli go na oddział. Niestety ból, który rozrywał go od środka, był zbyt silny, 
by mogli mu pomóc. Wyglądał, jakby opuściła go połowa duszy, a druga pozo-
stała w nim do śmierci ciała. 

Doktor Wajmas stał się bezradny w obecnej sytuacji. Potrafił poradzić so-
bie z depresją swoich pacjentów, jak też z tym, że tworzyli w swojej wyobraźni 
postaci, które miały odciągnąć ich myśli od złych wydarzeń. Jednak ostatni wy-
padek, w którym Emil pozbawił się wzroku, wydłubując gołymi rękami swoje 
oczy, odebrał mu wiarę że potrafi mu pomóc. Człowiek, który tak wiele wycier-
piał jak on, nie mógł już bardziej sobie zaszkodzić, ale ten wypadek sprawił, że 
jego dziewięćdziesiąty dziewiąty pacjent stracił sens życia. Dużo bardziej wolał 
patrzeć, jak walczy ze sobą by wyrzucić z siebie samobójstwo żony. Uważał się 
za winnego, że dopuścił do okaleczenia się swojego pacjenta. Obwiniał się, że 
przez jego złą pomoc, Emil czeka teraz tylko i wyłącznie na śmierć i dołączenie 
do ukochanej. Nie ma nic gorszego niż stracenie siły do walki. Czasami tylko 
to podtrzymywało jego pacjentów przy życiu, a teraz jego podopieczny stał się 
kukłą. Człowiekiem bez duszy, człowiekiem, który już nigdy nie wyzdrowie-
je. Tak wiele myślał, jak mógł mu inaczej pomóc, żeby do tego nie doszło. Nie 
mógł jednak zmienić czasu wydarzeń. Musiał pogodzić się ze swoją porażką 
i do końca żyć z myślą, że doprowadził do samozagłady Emila. Ciągle jednak 
nie rozumiał w jakim celu, jego pacjent popisał numerami całą salę. Codzien-
nie na ścianach, podłodze, drzwiach wypisywał liczbę czterdzieści cztery. Nie 
wiedział, co ona mogła oznaczać. Zastanawiał się jednak czy ten symbol, mógł 
być poszlaką w tym jak pomóc Emilowi. Niestety już nigdy się tego nie dowie.

Brzeszcze 2015
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Justyna Bielas

Bo każdy ma własne

~ STRONA 398
Czasami się zastanawiam, nie często… Czasami. Przychodzą takie chwile 

wtedy, gdy akurat spojrzę w niebo, albo czasem, gdy zapatrzę się przed siebie. Nie 
zdarzają się one cyklicznie i nie trwają zbyt długo… Raz są, a później nie… Tak 
słabo znam słowa, które określają to zjawisko…

Potem długo nic nie ma. Czasami zapominam, że mój umysł bawi się ze 
mną w dziwną grę, której nie potrafię wygrać. To nie tak, że nie próbowałam… 
Ja po prostu przegrywam. Nie przegrywam głośno z wrzaskiem na ustach. Prze-
grywam w ciszy, a potem ta tajemnicza chwila mija… W trakcie trwania tego 
ulotnego momentu trudno dostrzec, że właśnie się ulatnia razem z czasem, tak 
nieodwracalnym. Wątpię, że jestem jedyną uczestniczką tej trudnej gry, wątpię, 
że ktoś przede mną ją wygrał… Wątpię… Ale czasami dostrzegam na samym 
końcu, gdy już ucieka, że ta chwila była… Że zmieniła coś diametralnie… że 
ucieka z miejsca zbrodni…

Najgorsze w tym jest to, że dostrzega się ją najczęściej po fakcie, po dokona-
nym czynie. Wtedy dochodzi do, nas co właściwie zostaje ukazane przed naszymi 
oczami… Że tak wiele było, a tak mało zostało…

Czasami…
Czasami zapominam, że potrafię to dostrzec, ale może nawet i dobrze… Bo 

jaki sens ma obserwowanie gry, której jedynym obrazem będzie własna porażka? 
Zapisując ostatni znak w błękitnym notesie zastanawiałam się czy dla ko-

gokolwiek będzie zrozumiale to, co właśnie napisałam. Miał on skórzaną obwo-
lutę i cienki sznurek zamykający dojście do zawartych w nim informacji. Deli-
katnie dotknęłam brzegów pożółkłych stron… 

Czy niebo nie jest piękne? 
Zaśmiałam się sama do siebie. Bo do kogóż by innego? Otaczała mnie 

pustka zbudowana z delikatnych słów utkanych z kłamstw. Chciałam od tego 
uciec, już dawno.
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Siedziałam w kawiarni. Czułam zapach świeżo parzonej kawy, który wy-
pełnił całe pomieszczenie. Czułam słodki zapach drożdżówek i słodko-kwaśny 
posmak pomarańczy na języku. Zdawało mi się, że zaraz obok mojego ucha bę-
dzie toczyć się rozmowa dwóch zaciętych artystów, a gdzieś w tle usłyszę stukot 
klawiatury miejskiego pisarza. Prawie mogłam to wyczuć… Prawie tam byłam…

Jednak pomieszczenie było puste. Nie było ciast, ludzi i zapachów. Była 
tylko smutna pustka ubrana w słodki smak wspomnień. 

Pomieszczenie było bezwyrazowe, pełne przestarzałych przyrządów i leci-
wych stolików. Ale ja nadal czułam świeżość. 

Świeżość tak starą, że aż nawet jej smak stał się dla mnie nowością. 
Tym razem się nie uśmiechnęłam, tylko spojrzałam w smugę światła, która 

lekko dostawała się do wnętrza ciemnego budynku. 
Gdzie właściwie byłam? Co właściwie robiłam? Moje myśli kłębiły się 

w głowie od samego początku mojej podróży wśród znanego mi wcześniej ży-
cia. Ale to nigdy nie było proste… To zawsze miało jakiś haczyk. 

A miało to niewinny początek, tak jak zresztą wszystko w życiu. Od 
uwiecznienia prawdy na kartach mojej nikłej historii dzieliły mnie dwie strony 
w moim małym notesie. Jedna mała karteczka.

Opuściłam to ciasne pomieszczenie, które kiedyś wydawało mi się prze-
stronne... Deszcz powoli spadał na moją rękę, powoli niczym leniwy kot otulał 
moje ciało. Chwilę czekałam, aż mogłam dostrzec nieskazitelny kawałek nieba. 
Tylko przez chwilę… Zawsze trwało to tylko chwilę. Świat nie pozwalał mi za-
pomnieć, że niebo – ta błękitna i jasna przestrzeń za ciemnymi chmurami jest 
dla mnie nieosiągalna.

Jeszcze…
Oparłam się o ściany kawiarni. Były brudne, tak jak cała okolica, tak jak 

ja sama. 
Trudno jest liczyć czas w miejscu, w którym nie ma on znaczenia. W miej-

scu, gdzie człowiek jest w całościowej hibernacji metabolizmu i zatrzymania 
procesów starzenia. Gdzie fizyka, chemia i biologia wydają się abstrakcją Picassa. 
Naprawdę trudno… Pamiętam niewiele rzeczy… Nie przypominam sobie swo-
ich byłych celów, które zmieniały się z każdym podmuchem wiatru. Nie wspomi-
nam swoich małych podbojów w pracy. Nie orientuję się już w cywilizacyjnych 
problemach i depresjach – nie znam już tego wszystkiego… Tego wszystkiego co 
kiedyś było mi tak bliskie i znane, jak mleko wyssane z piersi matki. 

Ale… Ale w momencie, gdy tylko otworzyłam oczy dostrzegłam szary 
świat. Szary, mokry i brudny. Wszystko było niekształtnym zlepkiem odcie-
ni szarości, która tworzyła nijakie kształty. Lecz w mojej dłoni był tylko jeden 
przedmiot odróżniający się na tle mojej dawnej przeszłości… Poczułam gładką 
fakturę i kilka zagłębień. Otworzyłam delikatnie oczy i zobaczyłam… Był to 
niebieski skrawek nieba zamknięty w mojej dłoni. 
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Czy mogę go dosięgnąć? Czy stać mnie na tak daleki wyczyn? 
Wtedy nie. 
Pamiętam, że nie byłam złym człowiekiem. Żyłam życiem normalnym, nie 

odróżniającym się od innych… Ale wtedy, gdy ujrzałam notes, który miał stać 
się moją przepustką do szczęścia albo trucizną dla duszy… Wiedziałam jak go 
użyć i nie przeszkadzał mi brak długopisu. Wszystko co było potrzebne to ja. 
Ja i notes.

~ STRONA 399 
399 stron. 399 dni. 399 zlanych ze sobą momentów. 
Krótkie chwile z których się składamy nadają nam odpowiedniej formy. Sta-

jemy się kształtni i bardziej barwni. Niczym papuga zapełniamy nasze otoczenia 
swoimi kolorami i przepychem. Skrzeczymy. Tak. Hałasujemy… Może i dla nas 
jest to śpiew, ale dla innych – nieokiełznany i przerażający krzyk, trudny do zro-
zumienia. Ale potem zaczynamy rozumieć i zrzucamy maskę piór – stajemy się 
sobą. 

Stajemy się ludźmi.
Ale czy człowiekiem od tak można się stać?
Czy może człowiekiem trzeba się urodzić?
Człowieczeństwo określa człowieka – nigdy w odwrotnej kolejności. Czło-

wiek może być człowiekiem, ale nie musi. Wszystko składa się z zależności…
Ale czasami…
Czasami zatrzymuję się w połowie drogi, zasłaniam dłonią niebo i oczekuję, 

że kiedyś je ujrzę. Że zobaczę je w pełnej krasie, tak, jak wówczas gdy miałam 
kilka lat i brak bagażu doświadczenia na plecach.

Tylko, że czasami dostrzegam te uwikłane momenty, które nas stanowią 
i określają. Dostrzegam jak zmieniają nas na gorsze… 

A ja tylko patrzę. 
Bo cóż zrobić mogę?
Powoli przecierałam strony opuszkami palców. Stało się to nawykiem, jak-

by ten mały gest z mojej strony miał w jakiś sposób mi pomóc. Można tak są-
dzić, że taki był cel… Lecz to nieprawda. W tym działaniu nie było oczekiwań, 
raczej zdanie się na los. Czekałam na rozwój zdarzeń, nawet w tak bezwarto-
ściowym ruchu, który nikł w tle całości. 

Czerwień. Powoli rozmazałam kciukiem ciecz z palca wskazującego. 
Czerwień drugą barwą. Bo czerwień i błękit dzieli szarość. 
Górna część stron notesu była purpurowa i lepka. Szybko zasychając, zo-

stawiła za sobą amorficzny kleks.
 Lekko zarysowała się radość. Rzadko zdarzało mi się uśmiechać, tylko 

wtedy gdy widywałam niebo, tak samo było kiedyś… dokładnie tak samo. 
Szukaliście kiedyś swojego azylu? Ale nie takiego jak każdy… takiego 

s w o j e g o. 
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Miejsce, które było gdzieś głęboko w nas, skryte za warstwami kurzu wła-
snej niefrasobliwości i głupoty. Ale czasami trudno było do niego trafić…. Trze-
ba było znać klucz.

Znać hasło.
Moje było proste, składało się z pięciu liter i morza doświadczeń.
N i e b o.
Gdy ukradkiem na nie spoglądałam czułam się jakby odległość od tego 

oceanu była niewielka. 
Bo czy niebo nie jest oceanem?
Tylko takim piękniejszym i trochę dalszym.
Również panujące na nim sztormy i gromy, lata blasku i smutku… Wszyst-

ko pasowało do układanki.
Trzymałam w ręce pustą filiżankę. Nadal spoglądałam w brudne okno ma-

jąc nadzieje, że kiedyś zamiast własnego załamanego odbicia ujrzę promienie 
słońca… A zamiast szarości brudu – błękit nieba…

~ STRONA 400
Niebo stało się moją dziwną fascynacją. Nigdy nie wierzyłam w jego istnie-

nie i nadal nie wierze. Tak samo jak w piekło… Jednak niczego wykluczać nigdy 
nie będę.

Już za młodu, gdy odrywałam się od panującej rzeczywistości… od krzy-
ków… od problemów… Patrzyłam w niebo. 

Nigdy mnie nie zawodziło.
Ludzie tak.
Niebo nigdy.
A wiesz jaką ogromną ceną jest zaufanie? 
Ja nie wiedziałam, możliwe, że nadal nie wiem…
Ale to niebo… Mam nadzieję, że gdy na nie spojrzę nie ujrzę szarych odcieni 

dawnego życia, w którym oddychałam kłamstwami i strachem… w którym gra-
łam negatywną barwę… w którym nie byłam sobą…

Mam nadzieje, że ujrzę jeszcze jeden odcień błękitu.
Ten jedyny i prawdziwy.
Ten co budzi o poranku i ten, co leczy w sercu rany.
Niebo. 
Spokojnie zamknęłam notes. Nie odważyłam się spojrzeć w okno. Spojrza-

łam w przeciwną stronę. 
Kawiarnia nadal była ciemna w środku. Nadal zapach stęchlizny mieszał 

się z dawnym zapachem pomarańczy.
W niej żyłam. 
Kawiarnia ta była miejscem, w której oddałam ostatnie prawdziwe tchnie-

nie… Nie pamiętam jak… Wiem, jedynie, że nikt potem nie płakał… Że nikt nie 
wspominał… Że nikt nie odczuwał zapachu kawy i pomarańczy tak mocno jak ja. 
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Że byłam sama. 
Uśmiechnęłam się po raz ostatni rozglądając się po własnej mogile, która 

stała się moją klatką i oknem – jednocześnie. Stanęłam w drzwiach, nadal nie 
spojrzałam w niebo… Miałam zamknięte oczy.

Czy się bałam?
Obawy mają różne postaci. Jedne objawiają się strachem, inne rozczarowa-

niem. Ja po prostu chciałam czekać, bo tylko to mogłam wtedy zrobić.
Czekać.
Czyż nie czekałam przez 400 dni?
Czyż nie opanowałam tego do perfekcji?
Poczułam chłodny wietrzyk, który pieścił moją nagą szyję. W innym świe-

cie poczułabym uderzające zimno, chłód tak ostry, że tnący najtwardsze krysz-
tały… Ale wtedy tylko coś mnie głaskało obiecując nowe rzeczy. Nowe barwy…

Nowy świat…
Otworzyłam oczy i wlepiłam wzrok w niebieską oprawę notesu. 
Spisana w nim historia, była historią dziewczyny, która zbłądziła, popeł-

niała błędy i odnalazła drogę… Ale kim była ta dziewczyna? 
Czyja to była historia?
Dostrzegłam promień, promień który dawno zgasł, a jednak się pojawił.
Spojrzałam na stronę bez numeru.
Była pusta.
~ STRONA 0
Ja
Podpisałam się.
Spojrzałam w niebo ale już się nie bałam.
Wiedziałam, że te 400 dni były moje…
Że to ja jestem ich właścicielką…
A teraz podnoszę wzrok w górę, czuję niesamowite ciepło.
To promienie.
Potem otwieram oczy i odczuwam
swoje mokre łzy
Czuję 
się szczęśliwa…
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Adam Bochenek

Wersety poznania

Taksówka czekała posłusznie na postoju. Widział jak podchodzi do za-
chęcająco uchylonej szyby, a następnie otwiera tylne drzwi pojazdu. Będąc już 
w środku popatrzyła na niego, uśmiechnęła się i pomachała energicznie. Po-
machała całą sobą. Wszystko co robiła, robiła całą sobą. Bez niedomówień, nie 
zostawiając pustych miejsc. Ma w sobie tyle życia, pomyślał. Szczególnie wtedy, 
gdy wleje w siebie przepastne alkoholowe hybrydy. 

Pierwszy raz widział ją w takim stanie – przyodzianą w tunikę wyszywaną 
promilami, Była jeszcze słodsza niż zwykle, a w jej nieskoordynowanym śmie-
chu hihihi kryła się cała figlarność sobotniej nocy. 

Popatrzył jeszcze chwilę na taksówkę, która wtaczała się płynnie w łuko-
watość ronda i ruszył w stronę dworca. Myślał o niej, o tych blisko czterech 
godzinach, którymi się wspólnie delektowali. Nigdy wcześniej nie czuł takiej 
harmonii i spełnienia. Każdy krok przynosił mu ulgę i otulał go spokojem. Tak 
smakuje powietrze z krainy błahostek. Dzięki niej mógł bez skrępowania pod-
glądać szczęście przy pracy. 

Zawsze bał się wielkich słów i stanów, które bestialsko odzierały z tajem-
nicy i niepotrzebnie uświadamiały. Lecz teraz, gdyby jakiś menel opuścił swój 
matecznik i zaczepił go prosząc o drobne, dałby mu dychę i obwieścił „zakocha-
łem się, człowieku”. 

A wszystko zaczęło się tak niewinnie, od zwykłego „hej”. Czy „hej” może 
zmienić losy człowieka? Wpłynąć na bieg historii? Jest przecież tak powszednie, 
tak proste, z tak wielkim przebiegiem przywołań. Czy może zatem stać się ko-
lebką rzeczy potężnych?

Zastanowił się, jakie to słowa kształtowały dzieje świata. Niegdyś koleżan-
ka pokazała mu na facebooku swoją odpowiedź na pytanie: słowa, które ranią 
najbardziej. Uwolnić Barabasza. Tak, to by pasowało i tu. Co jeszcze? Hmmm… 
Kości zostały rzucone… Miałem sen… To mały krok dla człowieka, ale wielki 
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dla ludzkości… W dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Oca-
lenia Narodowego… Sorry, taki mamy klimat… 

Po tych słowach następowało coś wielkiego, ginęli ludzie, rodziły się legen-
dy, zmieniały się systemy, wschodziło nowe jutro. Jego pierwsze do niej „hej” 
nie różniło się w tym względzie niczym. W ich małych ojczyznach nastał czas 
rewolucji, narodzili się na nowo, zdumieli własną tęsknotą i spuentowali mar-
skość życia dotychczas prowadzonego. 

Na początku było hej, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie 
stało, co się stało.

Czerwiec
Ponadczasowa umowa społeczna twardo nakazuje by każdą możliwą uro-

czystość wypełnić po brzegi toastami. W kieliszkach kryje się pomyślność, 
więc pij a będzie ci dane. Ktoś się narodził – pij; ktoś umarł – pij; obchodzisz 
jakąkolwiek rocznicę – pij; nie obchodzisz nikogo – pij. Pij, pij, pij, aż się za-
rzygasz. A potem napij się znów by to przepić. Panaceum absolutne. Gdyby 
to sakramentalne na zdrowie! rzeczywiście miało choć minimalny wydźwięk 
leczniczy – na świecie już dawno zapomniano by o chorobach, zarazach, wi-
rusach i niedołężnościach. Nowotwór zwalczałoby się prostą recepturą 4 razy 
0,7 plus sok. 

Nie to, że nie lubił alkoholu. Lubił. Jutro zapewne te gorące przemyśle-
nia będą się błąkać w najciemniejszych zakamarkach jego mózgu, ale dziś czuł 
wstręt. Czuł wstręt do wszystkich flaszek świata. Zwłaszcza do tego, co wypra-
wiają one z człowiekiem, do zwierzęcości, którą wzniecają przepalając przełyk. 

Leżał w łóżku. Tradycji stało się zadość. Jak co roku, tego czerwcowego 
dnia stawał się sierotą. W sąsiedniej izdebce gnietli się jego rodzice z sąsiadami 
i świętowali urodziny. Drzwi do pokoju były zamknięte, ale i tak dolatywało do 
niego wyraźnie wszystko, co tam się działo. Te zachrypnięte głosy, te zaropiałe 
słowa pozbawione znaczenia. Czy to są jeszcze ludzie, czy już gadziny? Kłopoty 
z poruszaniem się na dwóch kończynach u niektórych okazów łatwo zauważal-
ne, co nawet w innych okolicznościach rozsupływałoby uśmiech. Teraz jednak 
było najohydniejszą postacią wstydu. Nie potrafił tam odnaleźć człowieczeń-
stwa. Nie potrafił tam odnaleźć swoich starych. 

Wziął do ręki telefon i zaczął się w niego wpatrywać. W ostatnich dniach 
zainstalował sobie Gadu-Gadu. Nie cierpiał tych wszystkich mediów społecz-
nościowych, ale by zaciukać nudę w pracy i na studiach, postanowił sprawdzić 
co w tym fajnego. Wpisywał miasto w katalogu – Katowice, zaznaczał płeć prze-
ciwną i wyszukiwał. I pisał do nieznajomych. Nie wiedział dokładnie po co, 
to robi. Chciał z kimś popisać. Poznać kogoś od kuchni, zanim stanie przed 
drzwiami frontowymi. 
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Nacisnął szukaj i czekał. Wiktoria, 19 lat. Brunetka w białym bezrękawni-
ku, na zdjęciu widać ją od pasa w górę. Całkiem ładna, mocno maluje usta. To 
piszemy. „Hej”. Dalej. Kasia, 32 lata. Selfie zrobione przed lustrem. Blondynka 
w skórzanej kurtce, włosy lekko pofalowane, oczy odrobinę przymrużone, to 
przez ten pełny uśmiech. Naprawdę piękna. Nie odpisze, nie ma bata. Musi być 
zajęta. No, ale co. Zabroni kto? No właśnie. „Hej”. Następna w kolejce. Jessix, 
17 lat. Zdjęcia twarzy nie ma. Są tylko długie, brązowe nogi przykryte białą 
spódniczką. Chudzinka. Nagle telefon zawarczał. Kasia odpisała. Uśmiechnął 
się. Niemożliwe.

– Jak leci? 
Nie ma co, w chuj bystre pytanie. Ale niby o co miał spytać? Musi na przy-

szłość wymyślić odpowiedni schemat rozpoczynania rozmowy. Tak jak szachi-
ści mają swoje określone debiuty

– Dziękuję dobrze, a u Ciebie? 
Pisze zaimki osobowe z dużej litery – plus dla niej. 
– Jakoś leci, co porabiałaś w taki upał?
– Dzisiaj miałam wolne, właściwie to nic specjalnego nie robiłam.
– Ta pogoda tak rozleniwia, jeszcze jutro tak samo.
– Jutro ma być cieplej, a ja mam w domu dość duże przyjęcie, właściwie 

w ogrodzie.
– O, z jakiej okazji.
– Taka impreza integracyjna, z moimi podwładnymi.
– Czyli musisz być strasznie charyzmatyczna i jednocześnie empatyczna, 

skoro chcą przyjść do ciebie na imprezę haha.
– Nie mnie oceniać. 
– I skromna.
– Oj tam :)
– Przygotowałaś już wszystko na melanż?
– Tak, po zakupach :)
Wysłała zdjęcie lodówki, w której na wszystkich półkach spoczywało piwo. 

Uśmiechnął się.
– Wow nieźle, wróżę z fusów, czyli z butelek, że impreza będzie udana 

hahaha.
– Mam nadzieję. muszą wyjść mocno pijani, wtedy będą zadowoleni ;) 
Przypomniało mu się, o czym myślał wcześniej. Wsłuchał się w ciszę, są-

siedzi chyba już poszli. Nawet nie zauważył. Wstręt do alkoholu już mu minął.
– A ilu gości będzie.
– W sumie nie dużo, ze mną 8 osób, może będzie 9, nie wszyscy mogą przy-

jechać.
– Wiadomo, to masz duży ogród?
– Bardzo, ale dopiero się robi.
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– Czyli mieszkasz w domu z jeszcze nie do końca wykreowanym ogrodem.
– Mieszkam w kamienicy, można to nazwać domem wielorodzinnym.
– Ja też w kamienicy mieszkam, także piąteczka.
– :) uwielbiam kamiennice, takie stare bardzo.
– Familoki.
– W której części Katowic mieszkasz jeśli mogę zapytać?
– Oczywiście, że możesz, Ochojec, a Ty?
– Dąb :) druga strona.
– Wiesz gdzie jest Bukowa? Mój klub ma tam stadion.
– Grasz? W GKS?
– Nie, kibicuję, kiedyś będę trenerem, a póki co dziennikarzem.
– A wiesz, chodziłam do szkoły, liceum, gdzie chłopaki z klasy sportowej, 

grali w GKS i mój były chłopak tam grał :)
– Wow, to jestem w szoku.
– Ale to już dawno było, stara jestem :)
– Hahha daj spokój.
– Uciekam. 
– Jasne.
– Miło mi było bardzo Cię poznać :) 
– Mnie również, obrazisz się jak jeszcze kiedyś się odezwę?
– Pisz :) Może jeszcze kiedyś pogadamy o piłce, jutro mecz, Polska Gruzja :) 
– Znasz się na piłce, po raz kolejny wow.
– Wiesz była dziewczyna piłkarza, to zobowiązuje.
– Była, więc mogłaś się odciąć.
– Lubię sport w każdej postaci, napisz jak będę dostępna, uciekam paa.
– Ok, trzymaj jutro kciuki za naszych.
– Będę.
– No tak ma być. Pa.
– Pa :) fajny jesteś.
– Mam tylko 4% Twojej fajności.
– Wariat.
– Haha, to już ostatni raz pa.
– Pa.
I tak upłynął wieczór i rozmowa – dzień pierwszy.
Ten sam czerwiec
– Hallo jak tam po meczu?
– Hej, nawet nie wiesz jak się cieszę, że piszesz, w sumie to dziwny był 

mecz, ale 3 punkty są, Robert się przełamał, Ania pewnie się cieszy, przytulili 
się z Kubą (znaczy Robert nie Ania) więc nie jest źle, a jak garden party?

– Nie oglądałam meczu i żałuję bardzo, musiałam się gośćmi zajmować. 
Dzisiaj w miarę żyję więc nie jest najgorzej. Dość szybko skończyliśmy bo około 
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24:00 więc jak na nas to bardzo wcześnie. Dwie ostatnie imprezy kończyły się 
o 7:00 rano.

– Nieźle, goście zadowoleni?
– Upili się, więc chyba tak :) choć patrząc do lodówki tego alkoholu trochę mi 

jeszcze zostało. Ta pogoda pozwoliła mi ich tak łatwo upić, będzie na następny raz.
– Haha imprezowa dziołcha z Ciebie, a co robiliście ciekawego?
– Graliśmy w mafię. 
– W co? Jak w to się gra?
– Każdy losuje kartkę z informacją czy jest z miasta czy z mafii, musi być 

narrator który wszystkim zarządza. Jest dzień i noc. Nikt nie wie kto kim jest. 
W nocy miasto zasypia a mafia się budzi. I naradza kogo wyeliminować. W dzień 
są dyskusje. Narady, każdy kogoś podejrzewa że jest z mafii. Później głosowanie. 
I ktoś odpada. I tak do wyeliminowania miasta lub mafii. Dyskusje są najlepsze.

– Brzmi fajnie, na kacu pewnie jeszcze lepiej się to odbiera.
– :) Często bywasz na Bukowej?
– Dosyć.
– Ale teraz jest przerwa między sezonami.
– No właśnie.
– Coś tam się znam na piłce :)
– Nie takie małe coś.
– Małe, wiesz ile mi zajęło skumanie co to spalony? W końcu blondynka :)
– Nie jesteś taką typową blondi, takich do mafii nie biorą.
– Farbowana :)
– A jaki naturalny.
– Nie pamiętam :) siwe już mi wyskakują :)
– Taaa, pewnie babciu. Mogę zadać pytanie natury osobistej?
– Pytaj.
– Jesteś w jakimś związku? I nie chodzi mi tu o NSZZ Solidarność.
– Tak, mam męża :) to właściwie to samo.
– Aha to gratulacje.
– Nie wiem czy mam dziękować za gratulacje. Doradzę Ci, nie pakuj się w to 

szybko :)
– Żałujesz czegoś?
– Czasem są takie rzeczy, których się żałuje. Chwile. Słowa.
– Jest ich bardzo wiele.
– Zgadza się. Będę później :) Napisz.
– Jasne, trzymaj się dziewczyno gangstera.
– Jesteś?
– Jestem, miałem właśnie pisać. Jak się czujesz?
– Dobrze, pomału robię się śpiąca. Chciałam jeszcze poczytać przed snem.
– Co czytasz?
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– Jestem nudziarą, taka śmieszna odmóżdżająca książka.
– Cieszę się, że czytasz, nasze społeczeństwo ma z tym problem.
– Czasem się zastawiam czy dobrze, później chodzę z głową w chmurach.
– To jest siła literatury, pobudza wyobraźnię i unosi ponad ziemię.
– Moją aż za bardzo. Czasem po przeczytaniu jakieś książki kilka dni do-

chodzę do siebie. Wszystko zależy od tego jak bardzo była dobra. Albo nie. Od 
tego jak bardzo utożsamiłam się z bohaterką.

– Czasami jak wkroczysz w ten świat to trudno wyjść.
– Też tak masz? Czy jestem jakaś nienormalna?
– Niestety też. To jest nas dwóch, dwoje właściwie. 
– Ulżyło mi :) masz 23 lata?
– Tak, czemu pytasz.
– Wydajesz się być nad wyraz ogarnięty. Pracuję z osobami mniej więcej 

w Twoim wieku. Czasem są przypadki z pustostanem w głowie.
– Haha dzięki. Ty też jak na blondynkę to masz nieźle rozbudowane te 

półkule.
– Czasem coś do głowy wpadnie, czasem wypadnie, ogólnie mały przeciąg…
– Haha wariatka.
– Dasz mi chwilę? Pójdę się umyć i przebrać w piżamę. Chcę już do łóżka.
– Całą wieczność.
– Całą wieczność?
– Napisałaś dasz mi chwilę, to odpowiedziałem całą wieczność tylko za-

nim to napisałem wtrąciłaś już dwa wersy. 
– :) już jestem w łóżku.
– To za chwilę lulu?
– Jeszcze nie. Jak wyglądasz? To zdjęcie strasznie niewyraźne. Napisz. 

Wzrost? Ciekawa jestem. Czy nie powinnam?
– 190 cm, sylwetka upadłego koszykarza, dwie nogi, dwie ręce, dwa płuca.
– Serce?
– Straszne, wrażliwe i zachmurzone.
– Znak zodiaku?
– Baran.
– Nie znam żadnych baranów. To będzie ciekawe. To jaki to miesiąc. Maj? 

Czerwiec?
– Koniec marca.
– No tak się znam właśnie :) kolor oczu, włosów?
– Niebieskie, ciemny blond.
– Najgorzej.
– Dzięki…
– Opisałeś mój ideał, zrobiłeś to specjalnie.
– Do ideału mi daleko jak stąd do Niepołomic.
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– Gdzie leżą Niepołomice?
– Na mapie. Teraz moja ankieta. Wzrost?
– 164. Waga 61.
– Uuu, kolor oczu?
– Za dużo? Zielone.
– Idealnie. Kociak.
– Nie mam kota, uczulona jestem.
– Jak reagujesz na problemy innych?
– Staram się pomóc. Najlepiej jak potrafię.
– O czym myślisz patrząc w księżyc?
– O tym, że jestem mała. A wszechświat ogromny. I moja głowa tego nie 

ogarnia.
– Jaką piosenkę zaśpiewasz 18 lipca o 20:14 patrząc na zachód słońca nad 

morzem w Dziwnowie?
– Wolę Dziwnówek. Nie zaśpiewam. Nie potrafię. Ale będzie mi grało w gło-

wie… czekaj pomyślę… mam „Miasto Aniołów”.
– Gratulacje, zdałaś egzamin.
– Dziękuję.
– Certyfikat do odebrania w przyszłym tygodniu.
– Jak? Będzie imienny? Można wpisać w CV?
– Trzeba, mało ludzi ma takie papiery.
– :) świetniście. Teraz mi ta piosenka chodzi po głowie. Widzisz co narobiłeś?
– Jasne, wszystko na mnie zwalić.
– A przepraszam, na kogo?
– A czy musi być ktoś winny?
– Co napisałeś? Musiałam odinstalować GG bo mi się zawiesiło, a nie archi-

wizuję wiadomości.
– W sumie nic ciekawego.
– Jak to? Ściemniasz.
– Żadnych złotych sentencji.
– A tylko takie się liczą? Reszta jest nieważna?
– Tylko takie są warte powtórzenia. Reszta przeminie jak to o. O.
– Fajny jesteś muszę przyznać. Tak mnie naszło by się z Tobą podzielić.
– Miło, jesteś strasznie urocza, to mi przychodzi do głowy.
– Uśmiechnęłam się, do telefonu, w sensie, że do Ciebie, ale nie widzisz, 

dziękuję.
– Ja przy tobie parskam co chwilę, mają mnie tu za postrzelonego.
– Naprawdę tak działam? Chciałam o coś zapytać, wytrąciłeś mnie, znowu 

Twoja wina, głodna się robię.
– Aaa, właśnie, pojawiło się pytanie…
– Tak, dobrze gotuję :)
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– Ej ale jak to, czytasz w myślach, jeszcze nie spytałem…
– Dobre to jest, nie znałam wcześniej tej swojej umiejętności. Odkrywasz 

nową Kasię, przeszkadza Ci to?
I tak zbliżali się do siebie z każdym napisanym słowem. Budowali pomost 

ponad oceanem ich wspólnej niepewności. Z początku kołysało, szli chwiej-
nie po wciąż nieodgadnionych deskach, widząc w ich wyrwach zgubione do tej 
pory szanse. Bali się stracić z oczu ten bezpieczny brzeg, z którego wyruszyli, 
ale szli. Właściwie to coś ich pchało. Mijały dni, pochłaniali kilometry wersów, 
dziwiąc się raz po raz tempem marszu. Aż zaczęli biec. Już nie po deskach, a po 
twardym, stabilnym betonie. Biegli ku wyobrażeniom o sobie samych. Biegli, by 
stracić z oczu swoje wysiedleńcze mauzoleum.

Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie ona.

Wrzesień
To nie był dobry dzień. Wracał dopiero z pracy. Zmęczony i niepocieszony. 

Dziś miała nastąpić rewalidacja jego ukochanej dyscypliny – koszykówki. By 
zepchnąć z piedestału te wszystkie piłki nożne, siatkówki, skoki potrzebny był 
sukces reprezentacji narodowej. Dziś była ku temu okazja. Ćwierćfinał Euro-
basketu. Polska-Hiszpania. Wygrana w t a k i m spotkaniu, z t a k ą drużyną 
otworzyłaby wszystkim oczy na piękno tego sportu, emocje tryskające z par-
kietu. Iskra wiktorii wznieciłaby ogólnopolskie baskeetballowe powstanie. Wy-
starczyło wygrać. Koszykówko, czemu mnie tak doświadczasz? 80:66. Gasol, 
łobuzie, oddaj coś innym.

 Autobus stanął dokładnie naprzeciw Muzeum Śląskiego. Momental-
nie wrócił z parkietu na ziemię. Przypomniał sobie dzień, w którym miejsce 
to stało się jego prywatnym sanktuarium. Było to drugie spotkanie z Kasią, 
przedostatnie jak do tej pory. Usiedli pod jednym z tych bajecznie oświetlonych 
świetlików i rozmawiali przez pół nocy. Postanowił napisać do niej sms: „Znów 
świetliki, znów świecą, znów Cię tu nie ma. Miłego wieczoru mała”. Odpowiedź 
przyszła po minucie: „Chcesz się spotkać?” Oczywiście, że chciał. „Jestem na 
parapetówce u znajomych, zaraz się stąd wykręcę”. 

 Czekał, tak jak wtedy pod fontanną. Widział ją już, jak stała na światłach. 
Obcisłe ciemne dżinsowe spodnie i skórzana kurtka. Podeszła.

– Maciej, tęskniłam hihihi – przywarła do niego całym ciałem. 
– Kasiu na Boga, jesteś pijana – pierwszy raz zobaczył ją w takim stanie. – 

Noo, hihihi. Chodź, przytul się jeszcze.
 Ruszyli w stronę swojego ulubionego miejsca. Mieli kilka postojów. „Mi-

siu, przytulas?” „Muszę siku” „Ale kupimy jeszcze alkohol?” „Mogę zatańczyć 
z  tym znakiem drogowym?” Usiedli na krzesłach, jakby specjalnie dla nich 
przygotowanych. Była połowa września, lecz temperatura zachęcała do pod-
księżycowych rozmyślań.
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– Misiu, przytul mnie – Kasi wciąż było mało. – Usiadłeś za daleko, słońce. 
Wstała, obciągnęła na dół kurtkę, wgramoliła się na krzesło, na którym 

siedział i usadowiła się na jego kolanach. 
– Teraz lepiej? – spytała z wyzwaniem w oczach. Popatrzył na nią i pogła-

dził jej włosy. Ale ona cudna, pomyślał.
– Kasiu zrobię coś teraz. Potrwa to od 15 do 20 sekund. Nie przeszkadzaj 

mi w tym, nie mów wtedy za wiele. Właściwie to nie bardzo będziesz mogła. 
W każdym razie po tych 20 sekundach, dasz mi twarz, albowiem to co uczynię, 
będzie bezczelne, ok?

Pokiwała głową. Uniósł głowę, ona przeczuwając co zamierza uczynić, lek-
ko się nachyliła. Pocałował ją. Pomyślał o tym całym dniu. O porażce koszyka-
rzy, która teraz przekuwała się w zwycięstwo. Dogrywka. Odrabiali wspólnie 14 
punktów straty do Hiszpanów…

– Kasiu, czas już minął, bij. – Chciał być słowny. – Yhy. – Nie przestawała 
wodzić ustami po jego twarzy. Odpowiadali rzutami za trzy na wszystkie bły-
skawiczne kontrataki zespołu z półwyspu iberyjskiego. Trafiali niemal z każdej 
pozycji. Piłka dwoiła mu się w oczach, dotykał jej to lewą, to prawą ręką. Poru-
szali się po całym boisku z pełnym zrozumieniem i swobodą…

– Katarzyno, jest pytanie. Lubisz mnie? – Widział jak się prostuje, mru-
ży oczy jakby nad czymś w skupieniu deliberowała, po czym pokiwała głową 
i wróciła do muskania ustami jego szyi.

– Ale zaraz zaraz. Skonkretyzujmy, jak bardzo mnie lubisz. W skali. Od 1 
do 10. Przy czym 1 to jest lubienie się pana Donalda z panem Jarkiem, a 10 to 
jak Di Caprio lubił tę rudą w Titanicu. Więc jak?

– Dziesięć – wyszeptała nie przestając łaskotać wargami okolic jego uszu.
– Mówisz tak, bo jesteś w takim a nie innym stanie. A co powiesz jutro? 

Albo w poniedziałek o szóstej rano? – nie przestawał drążyć tematu.
– Dziesięć… dziesięć… dziesięć
Tej nocy Polska zdeklasowała Hiszpanię. 
I od tej pory mieli być jako jedno.

Weszli na wysypisko. Ona i on. Nie znali siebie. Nieśli w swoich koszach 
cały syf ostatnich miesięcy, bruzdy obowiązków, zgniliznę pustych sobotnich 
dni, rozbite butelki nadziei i przeterminowane okazje. Mieli to wysypać i wró-
cić do ponownego napełniania pojemników. Nagle spostrzegli wśród zardze-
wiałego stosu pragnień czterolistną koniczynkę. Podeszli do niej. Ona nadeszła 
z północy, on z południa. Chwycili kwiat w tym samym momencie. Dopiero 
teraz zauważyli siebie. Każde chciało oddać ją drugiej osobie. W końcu zdecy-
dowali się nieść ją razem. Oplotła ich, każdy z listków – wiara, nadzieja, miłość, 
szczęście – muskał ich dłonie. Aż nadszedł czas rozstania. Nie chcieli opuszczać 
swojego talizmanu. Dlatego podzielili go. Dwa listki dla niego. Dwa listki dla 
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niej. Teraz mogli wrócić do swoich katafalków. A gdy ich kosze napełnią się 
znów, wrócą na wysypisko by się oczyścić. Złączą swoje części i będą się śmiać 
do rozpuku. Bo rozwiązali najtrudniejszą zagadkę świata. Bo rozwiązanie oka-
zało się tak proste. Jak dwa plus dwa. 
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Marta Bryś

 Z Wielonek na Monte Cassino  
– szlakiem Andersa przez życie

W półmroku listopadowego popołudnia pobrzmiewają jeszcze harde sło-
wa Józka, niczym wyzwanie rzucone losowi: „Ja wrócę. Przysięgam. Choćbym 
miał pół świata zejść, wrócę”. W głębi serca wcale nie czuje się tak pewnie, że-
gnając się i całując macochę i ojca w dłoń.

Szlochająca matka, kreśląc znak krzyża, mówi cicho, że wie, że wierzy 
w rychły powrót syna. Natomiast ojciec ściska go w milczeniu, przeczuwając, że 
już więcej ukochanego Józia nie zobaczy.

Oj, nie wie Józek, jak prorocze są jego słowa i ile wody w pobliskiej Pro-
śnie (która stała się jego błogosławieństwem i przekleństwem) musi upłynąć, by 
dotrzymał przyrzeczenia. Do domu wróci po ponad trzydziestu latach, w 1967 
roku, gdy świat całkowicie zmieni swe oblicze, a on zwędruje Niemcy, Belgię, 
Holandię, Wielką Brytanię, by w końcu zaciągnąć się do 2. Korpusu Polskiego, 
przejść szlak bojowy, trafić do Algierii i w końcu walczyć o klasztor na Monte 
Cassino. Wróci, dosłownie, jako inny człowiek.

Józuś Kowal, syn Jakuba i Julianny z Wielonek. Brat mojej ukochanej pra-
babci. Szwagier mojego pradziadka Jana, strzelca-kaniowczyka kampanii wrze-
śniowej i obrony stolicy w 1939 roku. Józek Kowal, uciekinier igrający ze śmiercią, 
emigrant z wyboru i konieczności. Kapral Józef Kowal, komandos Samodzielnej 
Kompanii Commando 2. Korpusu Polskiego, spadochroniarz–profesjonalista, 
kawaler Krzyża Walecznych z Mieczami, medalu Wojska Polskiego oraz Krzyża 
Monte Cassino. Joseph Harrison, obywatel Zjednoczonego Królestwa.

Jest rok 1933. Wielonki to maleńka wioska, niemal zapomniana przez 
Boga i ludzi, przytulona do gęstych lasów i toczącej swe wody Prosny. Jeden 
szczegół, który mąci spokój – Prosna to granica pomiędzy II Rzeczpospolitą 
i krajem, w którym właśnie władzę objął człowiek, przez którego za kilka lat 
Europa spłynie krwią i łzami milionów ludzi. Krajem, który teraz nosi miano 
III Rzeszy. A może jeszcze jeden albo dwa drobiazgi – na Wielonkach panuje 
taka bieda i głód, że nie ma za co żyć i czego jeść. A Józek ma rodziców i na razie 
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siedmioro rodzeństwa. Kocha swoją rodzinę i nie może patrzeć, kiedy głoduje. 
Jego dom stoi 50 m od rzeki, 200 m od miejsca, gdzie patrolują tzw. „zielonki”.

Tyle tytułem wstępu. Po statutach norymberskich Żydzi uciekają z Nie-
miec, zabierając ze sobą majątki. Głupcy, ciągną do Polski, do kraju, w któ-
rym za kilka biednych wiosen, pracowitych lat, szaroburych jesieni i mroźnych 
zim zakończą swoje życie przez tego samego człowieka, który ich teraz wypę-
dza. Nie udaje im się uciec od przeznaczenia, które zgotował im los, a któremu 
na imię Adolf. Na nazwisko Hitler. I tym sposobem drogi kanclerza śmierci 
i Józka z Wielonek przetną się, choć nie bezpośrednio. Bo Józek decyduje się 
wspomóc rodzinę i w wieku 16 lat zaczyna przemycać Żydów przez granicę. 
Niejeden z Wielonek zajmuje się szmuglem sacharyny i papierosów, by prze-
żyć. Nawet Jakub, by utrzymać rodzinę. Jakub – człowiek nieprzeciętny. Swo-
jego psa, owczarka niemieckiego, szkoli tak, że wielu może mu go zazdrościć 
i wielu w głębi serca tak czyni. Bo Kubal – pies zgoła nietuzinkowy – staje się 
najcenniejszym atutem w działaniach przeciwko strażnikom. Współpracuje ze 
szmuglerami – ci przywiązują mu ładunek do tułowia, a on, niepostrzeżenie, 
przemyka polem, lasem przez rzekę do wyznaczonego miejsca. Zielonki nigdy 
nie wytropią tej tajemnicy, nigdy pies Jakuba nie da się złapać, zawsze sprytny, 
zwinny, niezauważony.

Niejeden z Wielonek pedałuje na rowerze („O Jezusicku słodki! Rower! 
Skąd macie?!”) do Łodzi w ciągu jednej nocy, by w ciągu drugiej przywieźć pie-
niądze na życie. Ale Józek to szaleniec. On od samego początku igra z życiem 
– wybiera pomoc Żydom. Ci płacą mu grube reichsmarki za ucieczkę z ojczyste-
go kraju, z którego w walizkach zabierają złoto, transportowane później przez 
Józka przez Prosnę. Skąd Józek wie? Otóż pewnego razu, kiedy niesie wyjąt-
kowo ciężki bagaż przez wiele kilometrów, a Żyd jest szczególnie wybrednym 
człowiekiem, Józuś traci cierpliwość. Grozi, że wrzuci walizki do rzeki, a te po-
płyną z nurtem het. Wtedy, ku zaskoczeniu naszego bohatera, postawa Żyda 
zmienia się diametralnie. Pada na kolana i błaga człowieka, który pomaga mu 
ratować życie, by w żadnym wypadku tego nie robił. Józek, zmieszany, przecież 
nikt nie będzie przed nim klęczał, przecież on tylko tak, on nie chciał (zagrała 
w nim młodzieńcza przekora, choć za nic by się do tego nie przyznał), dźwiga 
towarzysza na nogi. A ten, zrozumiawszy, drżącymi rękami ujmuje jedną wa-
lizkę ze swojego dobytku, odwraca się do młodzieńca plecami i rozpina klamer-
ki zamka. Unosi pokrywę, a Józuś, no, nie chciałby podglądać, ale ciekawość 
okazuje się silniejsza. On tylko na chwilę, tylko rzuci okiem, przecież nikt nie 
zauważy. I patrzy – a co widzi – zapamięta do końca życia. Tyle złota! Gdyby 
choć dwie sztabki, gdyby choć jedną! Rodzina w końcu żyłaby normalnie. Ale 
jak to? Okraść? Kogoś, komu się pomaga? Nie! Szmugiel to jedno, od sachary-
ny i zapałek jeszcze nikomu się nic nie stało. Ale… złoto? Nie, Józek ma swoje 
zasady. A tu nagle, ku jego zaskoczeniu i konsternacji, jakby stary Żyd odgadł, 
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co dzieje się w duszy młodego chłopaka, mężczyzna podnosi się z trudem znad 
walizki, zamyka ją dokładnie i zbliża się do Józka. Spogląda trwożliwie na boki, 
chcąc dostrzec, czy w gęstych nadprośniańskich krzakach nie czai się żadne 
niebezpieczeństwo, ale zdaje się być zupełnie zdecydowanym w tym, co robi. 
W dłoni trzyma dwie sztabki złota. Józek cofa się, ale starzec wyciąga drugą 
rękę i delikatnie chwyta za ramię naszego bohatera. „Masz – szepcze – za to, 
że ratujesz życie mnie i mojemu narodowi”. Józek odmawia, kryguje się. Żyd 
wkłada mu kruszec do ręki i zaciska na niej pięść. „Weź – dodaje – i niech cię 
Bóg błogosławi”. Wtedy role odwracają się – niewiarygodne, ale to Józuś pada 
na kolana i dziękuje mężczyźnie za bezcenny dar. Niestety, a może na szczęście, 
jeszcze nie wie, że dzięki podarunkowi starego człowieka nie zapewni bliskim 
bytu, ale ucieknie z kraju za właśnie podejmowane działania. 

Bo, musicie wiedzieć, prawu nigdy nie uda się ujść. Nawet jeżeli kieruje 
się jak najbardziej szlachetnymi pobudkami. Józek doigrywuje się – pewnego 
dnia oficer Straży Granicznej, a konkretnie zielonka Stachu Kubacki z Dąbro-
wy, dawny znajomy Jakuba, wpada na podwórko Kowalów i bez pardonu bierze 
Józka na muszkę. Ten „diabelski pomiot” wymknął mu się już tyle razy, że tym 
razem nie odpuści. Ale nasz Józuś, po raz kolejny ujawniający swoje szaleństwo, 
wyrywa strażnikowi broń i naciska spust. W ostatniej chwili interweniuje Jakub 
i wyrywa synowi pistolet, sycząc mu do ucha: „Wariat! Wszystkich nas zgubisz”. 
Oficer Straży Granicznej, a konkretnie Stachu Kubacki z Dąbrowy, który Józka 
znał jako chłopaczka hasającego po wielonkowskich łąkach, nie czeka na dalszy 
rozwój wypadków i co sił w nogach ucieka stamtąd, mamrocząc pod nosem: „Ja 
wam pokażę, dziady jedne, ja tu jeszcze wrócę”.

Ale Józek ma jedną cechę wspólną ze strażnikiem. Też nie czeka ani chwili. 
I tu wracamy do początku opowieści. W ciągu paru minut pakuje skromniutki 
dobytek i z nim na plecach, chaosem i jeszcze nie strachem w głowie, reichsmar-
kami de facto sygnowanymi przez kanclerza śmierci, który pośrednio wpędził 
go w te tarapaty, w jednej ręce, a błogosławieństwem rodziców i wrodzonym 
szczęściem w drugiej, opuszcza dom na długie, długie lata. Przy okazji, zosta-
wiając rodzinę na pastwę rozwścieczonych zielonków.

Tak kończy się czas Józusia-z-Wielonek, syna-Jakuba-spod-lasa-który-tak-
kocha-swoje-dzieci. Zaczyna się droga Józka-emigranta. Przez tę samą III Rze-
szę, która wypędziła go z domu, dociera do Belgii, gdzie pracuje parę ładnych lat 
w metalurgii. Ale i stamtąd wygania go Führer, pędzący na rumaku nienawiści 
i zagłady. Z uciekinierami i żołnierzami, po drodze ostrzelany przez bombowce 
tego-samego-Hitlera, trafia do Londynu. Na pewien czas, który w jego życiu, a 
szczególnie w całej wieczności, zdaje się być ledwie mgnieniem, pracuje w kom-
panii inżynieryjnej.

Ale nadchodzi koniec roku 1940. Sytuacja na frontach zmienia się. A Jó-
zek dobrze pamięta, skąd pochodzi i gdzie jest jego ojczyzna. Pamięta swoją 
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biedną, ale jedyną młodość wśród złocistych pól, zielonych lasów i błękitnego 
nieba Wielonek. I nie stracił nic ze swego szaleństwa, które w przyszłości zmieni 
się jednak w bezkompromisową odwagę, zdolną zaglądać śmierci w oczy, która 
przychodzi w postaci soldaten znowu-tego-samego-Hitlera. Co robi Józek-jesz-
cze-emigrant, niegdyś Józuś-z-Wielonek? Decyduje się zostać Józefem-żołnie-
rzem. Zaciąga się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Specjalizacja – rów-
nie szalona, jak i on sam – zrzuty spadochroniarskie.

W 1941 roku przechodzi wstępną selekcję. Wielu z jego towarzyszy zostaje 
odrzuconych, ale on zostaje – niewysoki i szczupły, a przez to bardzo zwin-
ny – wyćwiczony na rodzimym gruncie. Niedługo potem rozpoczyna pierwsze 
przeszkolenie w szkockim Coupar Fife. Tam przeżywa lekki szok. Wśród jego 
kompanów są lekarze, prawnicy, członkowie Legii Cudzoziemskiej. On, chłop-
ski syn, czuje się nieswojo. Ale imponuje towarzyszom sprawnością i przez to 
jest niezwykle ceniony. Wiele lat później powie z uśmiechem, że, słuchając ich 
dyskusji, czuł się niczym na uniwersytecie.

Trening jest brutalny. Kandydaci ćwiczą z ostrą amunicją, noszą bardzo 
ciężki ekwipaż przez wiele kilometrów, niezależnie od nastrojów Boga popular-
nie zwanych kaprysami pogody. Co więcej, koniecznie muszą posiąść podsta-
wowe umiejętności żeglarskie. I po raz kolejny los zadrwi z Józka i znowu straci 
on najlepszego przyjaciela (bo to już się kiedyś stało, a właściwie się stanie. Czas 
nie jest jednorodny, dookreślony, lata przenikają się, a wydarzenia zawsze mają 
swoje przyczyny i skutki. Spójrzmy na tę sytuację z perspektywy człowieka ży-
jącego siedemdziesiąt pięć lat później, który dokładnie wie, jak się sprawy poto-
czyły. Zatem zostawmy na chwilę Józefa-prawie-żołnierza na szkockim brzegu, 
niech płynie łodzią ku lepszej przyszłości i przenieśmy się półtora tysiąca kilo-
metrów dalej, znowu nad Prosnę).

Po drugiej stronie rzeki, tzw. śląskiej, czyli na terenach niemieckich, miesz-
ka młynarz z rodziną. Jego młyn, jeden z dwunastu wzdłuż Prosny w tej okoli-
cy, prosperuje chyba najlepiej. Młynarz ma dwóch synów – Johanna i o dwa lata 
młodszego Franza. I właśnie oni są najlepszymi przyjaciółmi naszego Józka. 
Bo nieważne, jak biegną granice, nieważne, jaka atmosfera panuje pomiędzy 
mniejszymi a większymi społecznościami, przyjaźnie zawsze się zawiążą. Mły-
narczykowie nie są dla Józka żadnymi Niemcami, tylko Hansem i Francikiem 
od Wernera ze śląskiej strony, a Józek dla nich… po prostu Józkiem, synem 
Kuby zza rzeki. Ale nasz bohater ucieka z Wielonek jeszcze przed wojną, a póź-
niej walczy w niej przeciwko Niemcom. A synowie młynarza zostają przymuso-
wo wcieleni do Wehrmachtu i biją się na froncie wschodnim. Jeden z nich ginie 
w Rosji, drugi, bardzo ciężko ranny, ledwo przeżywa drogę powrotną i umiera 
w swoim domu nad turbiną, otoczony szlochającą matką i ojcem przeklinają-
cym wszystkie wojny świata, spoglądając w ozłocone zachodzącym słońcem 
okno, za którym widać było rzekę, w której wraz z bratem i Józkiem łowili raki.



74

Ale wróćmy do naszego niedoszłego jeszcze żołnierza. Jeszcze nie zdaje 
sobie sprawy z tego, co będzie miało miejsce, a o czym my już wiemy. Na razie 
próbuje ratować swojego kolejnego przyjaciela, który już prawie utonął w zim-
nych szkockich wodach. Który jeszcze walczy, jak na żołnierza przystało, jedną 
ręką zgrabiałą od zimna próbuje chwycić burtę łodzi, drugą rozpaczliwie szuka 
ciepłej, pomocnej dłoni Józka. Na próżno. Ekwipaż jest za ciężki, ciągnie w dół, 
do obcej, zimnej mogiły. Ręka wyślizguje się i z cichym pluskiem na zawsze 
wpada do wody. I tak Józek traci bliskich mu ludzi w szkockim morzu, rosyj-
skiej ziemi i jeszcze niemieckiej, choć niedługo polskiej (tereny Śląska Opolskie-
go zostaną włączone po wojnie do Polski).

Tym tragicznym wydarzeniem kończy się wstępny trening, a rozpoczyna 
zaawansowany. Nadchodzi czwarty rok wojny, 1942 – kwiecień – miesiąc, w któ-
rym na Wielonkach kwitną leśne konwalie. Józek z kompanią jadą do Manche-
steru. Tam, na lotnisku Ringway, zaczyna kolejną przygodę – skoki spadochro-
nowe. Początkowo ćwiczy z balonów, dryfujących na uwięzi, później, jako jeden 
z pierwszych i najlepszych – z samolotów. Odbijając się stopami od powierzchni 
i lecąc w powietrzu, czuje niesamowity przypływ adrenaliny – niemal jak przed 
laty, gdy stawał w szranki z zielonkami. Puszcza wodze fantazji i wyobraża so-
bie, że poleci tak przez morza, góry, lasy i doleci do swojej ojczyzny. Zabierze 
rodzinę do innego, lepszego świata, ale… wtedy musiałby na zawsze opuścić 
swoją ukochaną wieś. Odpędza od siebie te myśli, na razie nie wie, jaką decyzję 
podejmie. Już nie ma tak idealistycznego podejścia do rzeczywistości. Trudne 
doświadczenia zweryfikowały jego przekonania i światopogląd. Jeszcze nie wie, 
że jako żołnierz armii Andersa nie będzie miał możliwości powrotu do Polski.

Jeszcze jedno przypomina mu o domu. Spadochrony pakowane są przez 
kobiety. Każdorazowo zostawiają one po sobie pamiątkę dla dzielnych wojaków. 
Na paczce piszą swoje imię, a Józek zawsze wybiera tę podpisaną „Marie Anne”. 
Dlaczego? Bo nasz bohater ma na razie dwie siostry. Jedna z nich, Marianna, 
urodziła się jako szóste dziecko po pięciu chłopcach i jest oczkiem w głowie 
zarówno rodziców, jak i starszych braci, wyczekaną dziewczynką. Marianna 
– moja prababcia. I Józek, ujmując w dłoń profesjonalnie zapakowany spado-
chron, myśli o niebieskich oczach i blond włosach swojej siostrzyczki, którą, 
o czym jeszcze, jak i o wielu rzeczach nie wie, zobaczy dopiero za dwadzieścia 
pięć lat. Zostawił jedenastoletnią dziewuszkę, a zastanie czterdziestopięciolet-
nią mężatkę z trzema synami, z których najstarszy właśnie będzie brał ślub. Mój 
dziadek.

Ale to dopiero nastąpi. Na razie Józek co dzień sięga po paczki i czuje, że 
chciałby tej kobiecie podziękować. Niestety, nigdy nie będzie mu to dane. Los 
za to pozwoli mu okazać wdzięczność komuś innemu. Otóż spadochroniarze 
i członkowie 10. Commando otrzymują lepszy żołd i coś jeszcze. Coś, co dodaje 
im nadziei na życie i przydaje tyle człowieczeństwa, ile tracą zafrasowani na 
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obczyźnie. Jako że nie mają kontaktu z bliskimi z krajów okupowanej Euro-
py, stacjonują nie w barakach, jak żołnierze innych formacji, tylko u brytyj-
skich rodzin. O tym, jak ważne jest do dla komandosów, niech zaświadczy fakt, 
że po wojnie Józek odwiedzi wszystkie angielskie, szkockie i walijskie domy, 
w których mieszkał, nie mogąc znaleźć słów wdzięczności za otuchę okazywaną 
w trudnych chwilach.

Polskie Commando zyskuje coraz większą sławę i prestiż. Jest cenione za 
wszystko, począwszy od eleganckiego wyglądu i nieskazitelnych mundurów 
(Józek do końca życia go zachowa i czasem będzie go wkładał, nadal dumny 
i uśmiechnięty) po perfekcyjne wykwalifikowanie. 

Czas płynie. We wrześniu 1943 Józek wraz innymi żołnierzami wydeptuje 
polską ścieżkę po Czarnym Lądzie. Zostaje wysłany do północnej Afryki i prze-
bywa w Algierii aż do stycznia następnego roku (roku, w którym, o czym Józek 
długo nie będzie wiedział, wybuchnie w Polsce powstanie ludu Warszawy), kie-
dy to zostaje przerzucony do Włoch. Tam zaczyna się jeden z najbardziej chlub-
nych etapów jego życia (choć nie wolno nam deprecjonować innych).

Monastero Monte Cassino. Te słowa długo będą pobrzmiewać w Europie, 
ba, ich echo słychać do dziś. Wraz z melodią „Czerwonych maków…” współ-
tworzą nie tylko polską czy europejską, ale i powszechną historię i tożsamość.

A zatem polska jednostka zostaje oddana w kwietniu tego pamiętnego roku 
pod dowództwo generała Władysława Andersa. Początkowo nastroje nie są zbyt 
entuzjastyczne, ale sytuacja powoli zmienia się. Poddaje się w pełni rozkazom, 
nazwa formacji zostaje skrócona z „10. Commando” do samego „Commando”. 
Józek prezentuje się dumnie na fotografii wykonanej w prażącym słońcu Śród-
ziemnomorza. Na innej widzimy go kierującego wojskowym gazikiem. Niedłu-
go włączy się do czynnej walki, co zostanie udokumentowane już na zawsze. 
16 maja pod wzgórze dociera 5. Kresowa Dywizja Piechoty. Dzień później – 16. 
Pułk Ułanów Poznańskich. Ruszają do ataku. I idą „szaleni, zażarci”, i idą „jak 
zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić”. Włoska ziemia jęczy pod tupotem 
żołnierskich oficerek, płacze krwią, z której wzrosną „najczerwieńsze maki”. 
Kilka godzin później 12. Pułk Ułanów Podolskich zatyka polską flagę na szczy-
cie klasztoru Monte Cassino. Z końcem lata dowódca Commando, major Wła-
dysław Smrokowski, zdaje relację: na 110 komandosów 78 jest zabitych bądź 
rannych. Polscy żołnierze kończą swą misję na italskiej ziemi.

Ten sam oficer rok później podpisze Józefowy awans na kaprala:
Rozkazem dowództwa 2. Korpusu nr 140 / XV / 76 zostaje nadany stopień 

kapral Kowalowi Józefowi z Samodzielnej Kompanii „Commando” i uprawnia się 
go do noszenia Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino.

Do tego dojdzie brązowy Krzyż Walecznych z Mieczami i Medal Wojska 
Polskiego. Józek zostanie cenionym żołnierzem, komandosem – nie każdemu 
dane jest dostąpić takiego zaszczytu. Ale jednocześnie jego marzenia rozsypią 
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się w pył, unoszony przez wiatry historii. Już nie wróci do swego kraju, Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa nie będzie chciała ludzi walczących o suwerenność 
ojczyzny, upatrując w nich „wrogów narodu”. Pojedzie z powrotem do Anglii, 
tam założy rodzinę – poślubi Szkotkę, doczeka się syna, później wnuka. I tu… 
niespodzianka! Spodziewalibyśmy się, że nasz Józef-żołnierz, patriota, człowiek 
honoru, będzie wychowywał potomków w umiłowaniu dawnej ojczyzny. Rzecz 
jasna – szanując obecną, ale reprezentując sobą przywiązanie do kraju i włą-
czając polski pierwiastek do codziennego życia. A tu Józef nie dość, że zmie-
ni nazwisko, przyjmie obywatelstwo brytyjskie, to jeszcze ulegnie namowom 
swojej zupełnie antypolskiej żony i przez długi czas nie będzie szukał kontaktu 
z rodziną. Będzie tłumaczył, że nie wiedział, czy żyją, czy zastanie kogoś, ale 
prób nie podjął.

Jednak nie mamy żadnego prawa go osądzać. Nie mamy prawa ferować 
wyroku na kimś, czyich pobudek do końca nie znamy. Może myślał o niebez-
pieczeństwie, jakie sprowadziłby na rodzinę, kontaktując się z nią. Józek po pro-
stu dokonał wyboru – skoro został w Zjednoczonym Królestwie, zasymilował 
się z nowym otoczeniem, chcąc w końcu spokojnie pędzić żywot przeciętnego 
człowieka. Jego szaleństwo, słynne do tej pory na Wielonkach, zmieniło się w 
racjonalizm człowieka podejmującego jak najbardziej korzystne dla niego decy-
zje. Ale nie zatracił polskiej duszy, nie! Tego nigdy mu nie zarzucimy. Zmienił 
nazwisko na Harrison – nazwisko ówczesnego brytyjskiego polityka, którego 
przekonania światopoglądowe trafiły Józkowi do serca. Wprawdzie Józef nie 
mówił w domu po polsku, ale do końca życia śledził wiadomości nadchodzące 
z kraju i bardzo je przeżywał. Dyskutował o nich w domu z synem, opowiadał 
o swoich przeżyciach, uczył szacunku do Polski. W 1967 roku w końcu do niej 
wrócił. Ojciec, szukający Józka niestrudzenie przez Międzynarodowy Czerwo-
ny Krzyż przez osiemnaście trudnych powojennych lat, zmarł 4 lata wcześniej, 
więc słusznie przeczuwał, że więcej ukochanego syna nie zobaczy. Matka do-
czekała się. Doczekała się, żeby syna zobaczyć, dotknąć, pogłaskać, przytulić, 
porozmawiać, w końcu zrzucić z serca ten przeraźliwie ciężki bagaż trosk. Choć 
jeśli chodzi o rozmowę, to, może trudno uwierzyć, długo w noc Kowalowie sie-
dzieli i płakali – płakała matka, płakał Józek, jego bracia Antek, Stefan, Staszek 
(Franek już nie żył), płakały siostry Marysia i Andzia, a dookoła nich stały ich 
rodziny oraz najmłodsze (sic! już trzydziestoletnie) rodzeństwo, dzieci Jakuba 
i Józefy, których Józek nigdy nie poznał – Bronek, Jula i Bronka. Patrzyli na tego 
przybysza z obcych stron, z cudzoziemska ubranego, ale czuli, że on swój, on 
ich. Płakali i dziękowali Bogu, że po trzydziestu dwóch latach dozwolił synowi 
i bratu znów nawiedzić ojczyste strony i rodzinne progi. 

 Józek jeszcze raz, w 1969 roku, po raz ostatni był w Polsce. Później na resz-
tę życia wrócił do swej drugiej ojczyzny, która dała mu bezpieczeństwo, dostat-
nie życie, ukochaną żonę i syna. W głębi duszy pozostał sobą – Józkiem, którego 
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los postawił oko w oko ze śmiercią, ale jednocześnie wyprowadził go z tej walki 
zwycięsko. Którego boleśnie doświadczył, ale i przyniósł spokój i szczęście. Józ-
kiem z Wielonek, którego najpierw stamtąd wygnał, ale później pozwolił wrócić 
i pojednać się przed śmiercią. Bo Joseph Harrison już nie żyje. A ja, obraca-
jąc w palcach nieśmiertelnik z jego inicjałami, myślę, że, rzeczywiście, pamięć 
o moim wuju prędko nie minie. Bo tylko od nas zależy, czy nasi bliscy będą 
nieśmiertelni.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Tak napisała noblistka Wisława Szymborska w utworze Rehabilitacja. Ale 

zaraz dodała:
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie tracił.
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Kacper Bujas

Moja babcia 

Wszystko zaczęło się banalnie, siedziałem spokojnie przy oknie, czekając 
na powrót babci. Była wyjątkowo mroźna zima, cała wieś zasypana śnieżnym 
puchem. Nagle z oddali słyszę ujadanie psów, które oznacza, że ktoś się zbli-
ża. To listonosz przybiegł i powiadomił mnie, że babcia w ciężkim stanie leży 
w  szpitalu. Podobno rozległy zawał. Szybko spakowałem najpotrzebniejsze 
rzeczy i pobiegłem na autobus. Droga była śliska, a wyskoki śnieg utrudniał 
dotarcie do szpitala. Gdy po godzinie znalazłem się obok łóżka babci, ta zupeł-
nie zwyczajnie opowiedziała mi historię swej młodości i miłości do dziadka. 
Rozmowa wydawała mi się zupełnie niepotrzebna, bo ja znam babcię i jej różne 
historie od podszewki. Jednak ta zaczęła mnie lekko interesować.

– Czyżby to było coś nowego? Coś czego jeszcze nie znam? To nie było 
opowiadanie z serii „A gdy mieszkaliśmy w Nowym Korczynie, to przez Wisłę 
przechodził front i całą rodziną uciekaliśmy…’’ Nie była to opowieść o tym, jak 
dziadek zaraz na początku wojny był złapany za roznoszenie ulotek i uwięziony, 
uciekł w przebraniu kobiety… To było coś nowego, tego jeszcze nie słyszałem. 

Babcia snuła cichutko swoje wspomnienie…
– Pewnego ranka, gdy kolejna strzelanina dobiegała z Rynku w Mszanie, 

pobiegłam, bo wiedziałam, że jestem tam potrzebna. Byłam niemal pewna, 
że ktoś potrzebuje pomocy. Gdy dotarłam na miejsce, wstrząsnął mną widok 
ciał wyglądających jakby chciały ożyć i ostatni raz pożegnać się z najbliższymi. 
Wśród rannych było wielu znajomych sąsiadów, z którymi dorastałam. Serce 
łomotało mi jak szalone, przez głowę przechodziło tysiące pytań. Niepokój na-
rastał, a ja biegłam jak w amoku. Myśli szybko wypierały tę jedyną. Czy wśród 
tych nieprzytomnych z bólu i cierpienia leży Józef – mój mąż? Ranni wyciągali 
ręce, wołali, płakali, modlili się, a inni śpiewali pieśni patriotyczne. 

Nagle babcia zamilkła. Widziałem łzy. Zauważyłem, że patrzy przez okno. 
Czyżby dzisiejszy mroźny dzień przypomniał jej coś? Zapatrzona w szybę szpi-
talnego okna, wyglądała bardzo mizernie, szczupło, ale jej twarz była bardzo 
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łagodna. Zawsze mi powtarzała, że każda jej zmarszczka to jedno głębokie 
wspomnienie. Nagle uświadomiłem sobie, jak dużo musiała przeżyć ta starsza 
kobieta. Wychowywała moją mamę sama. 

Babcia Józia odpoczęła, spojrzała łagodnie na mnie i zaczęła kontynu-
ować… 

– Kiedy już wypatrzyłam Józefa, czas zatrzymał się w miejscu. Zobaczy-
łam, jak cały we krwi leżał bezwładnie na śniegu. Podbiegłam, chyba krzycza-
łam, błagałam Boga, by nie było to nasze ostatnie spotkanie. Przecież nosiłam 
pod sercem nasze dziecko. Szarpałam jego ciałem, szlochałam a śnieg wokół nas 
stał się ciepły, choć moja skóra była zimna jak lód. Świat znikł. Byłam ja i on. 
Nikt i nic nie docierało do mnie, kule wciąż latały nad naszymi głowami. Jed-
nak Stwórca dał nam minutę azylu. Patrzyłam mu w oczy, gasły. Wiedziałam, 
że wszystko, co teraz powiem, będzie zwykłe i banalne. Nie byłam w stanie nic 
z siebie wykrztusić. Położyłam się obok niego i leżałam. Powietrze zgęstniało, 
zapadła długa cisza, a ja zostałam SAMA… Siedziałem jak oniemiały. Czułem 
całym ciałem, jakbym tam był. Widziałem krew, rannych. Zamyśliłem się… aż 
tu nagle ktoś mnie potrząsnął.

– Proszę natychmiast opuścić salę – krzyczała pielęgniarka. – Zatrzymała 
się akcja serca. 

Potem czas popłynął szybko. Wypchnięto mnie z sali.
– Ratujcie ją – krzyczałem. – Ale ona była już chyba daleko, straciłem ją 

z oczu.
Pewnie znów są razem z Józefem. Słyszałem tysiące opowiadań babci 

o wojnie, jednak nigdy żadna nie zakończyła się tak tragicznie jak ta dzisiejsza. 
Teraz ja siedziałem na zimnym krześle sam… Nie mogłem krzyczeć, bo głos 
uwiązł mi w gardle. Nagle łza spłynęła mi po policzku i przypomniałem sobie, 
jak często zachwycała mnie ta starsza kobieta, a jej historyczne opowiadania 
wyryły się w mej pamięci i pozostaną na zawsze w mej duszy. 

– Synu, cieszę się, że to ty zdążyłeś pożegnać się z babcią, bo zawsze byłeś 
wiernym słuchaczem jej wojennych relacji – powiedziała mama, która nagle 
pojawiła się na korytarzu szpitala. 

Wspomnienia wróciły na nowo. Wiem, że wszystko to, co zapamiętałem, 
muszę przekazać innym. 
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Stanisław Butowski

Sklep z książkami

Do sklepu z używanymi książkami trafiłem tak, że Mariańska była w re-
moncie.

Od kiedy zerwano nawierzchnię i rozkopano drogę, krajobraz się w tym 
miejscu zmienił, strome zbocza wykopalisk przechodzące gładko w toporne fa-
sady kamienic przemieniały ulicę w wąwóz. Pamiętam, że kiedy niedługo po 
rozpoczęciu robót przechodziłem wąskimi korytarzami wyznaczanymi przez 
barierki i mostki z desek, czułem się jakbym uczestniczył w jakiejś przygodzie. 
Żółty piasek przenosił mnie w dalekie kraje, a może w piaskownice z dzieciń-
stwa. Frontowe ściany budynków mieszkalnych zyskały surowość i powagę sta-
rożytnych świątyń.

Tak było latem, a po lecie przyszła jesień i rozgrzebaną ulicą ruszył potok 
błota, kierując się w dół, w stronę podwórek przy Rybnej. Jej mieszkańcy dalej, 
z iście patriotycznym spokojem, prowadzili wózki z dziećmi, znosili ze sklepów 
siatki z zakupami i palili papierosy w bramach.

Zimą śnieg przysypał piach. Biała plama na mapie miasta odbijała światło 
latarń i okien i po zmroku było tu jasno i przyjemnie. Zima do spółki z rozpo-
czętym remontem odmieniła nieco czarny charakter okolicy. Nie ja jeden lubi-
łem tędy chodzić – ścieżek między barierkami nie odśnieżano, ale zwykle dało 
się przejść nie mocząc ubrania, po prostu stąpając po wydeptanych śladach.

Na wiosnę znów potoki brunatnej brei zapukały do drzwi domów przy 
Rybnej, zapadniętych i krzywych, jakby przestępowały z nogi na nogę w ocze-
kiwaniu na autobus linii 113, który jeździł rzadziej niż trzy razy na godzinę 
i zawsze spóźniony.

W końcu źdźbła traw na trawnikach otrząsnęły się z błota i wystrzeliły 
w kierunku nieba. Znów nadeszło lato i zapomnieliśmy już, że na Mariańskiej 
kiedyś była kryta kocimi łbami jezdnia z torami tramwajowymi, którą codzien-
nie w blaszanych pudłach przewalały się setki żywotów. W odciętej piaszczysty-
mi hałdami od reszty miasta oazie zapanował swoisty spokój.
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Jadąc objazdem, tramwaj utykał teraz w korku, więc zamiast denerwować 
się i patrzeć komuś na plecy, wolałem na własnych nogach przedzierać się przez 
skwerki i podwórka. Dzielnice budowane lub odbudowywane po wojnie nie 
mają wielu tajemnic. Każdy, kto – tak jak ja – wychował się na takim osiedlu, 
potrafi łatwo przewidzieć, jak między bryłami bloków rozłożone są trawniki, 
place zabaw, warzywniaki, parkingi, murki, ławeczki, trzepaki. Gdzie bawią się 
dzieci, a gdzie wystają dorośli. Stare dzielnice to zupełnie co innego. Wcześniej 
nie miałem powodu zagłębiać się w te przecznice i zaułki, ale teraz kierowały 
mnie tam czerwono-białe barierki, więc, chcąc nie chcąc, odkrywałem ich za-
tęchły urok.

Właśnie tak trafiłem do sklepiku z używanymi książkami. Mieścił się on 
w pomieszczeniu szerokości większej windy, za to wysokości starej, dobrej, nie-
mieckiej kamienicy. Nad półkami z książkami, do których i tak sięgałem z wy-
sokiego stołka, zalegało jeszcze dobre kilka metrów sześciennych powietrza 
z minionych lat. Zbiory były poukładane tematycznie, więc mogłem je prze-
szukiwać, nie pytając o coś co chwila. Widać zresztą, że właściciel skupował 
tylko te książki, które sam uznał za ciekawe, więc zawsze w kilkanaście minut 
mogłem wyszukać coś, co momentalnie okazywało się najpilniejszą potrzebą 
tygodnia. Było tu jednak dość drogo i miałem o to żal.

Któregoś dnia odkryłem, że po drugiej stronie podwórka była duża uli-
ca – i to jedna z tych ważnych, wyznaczających podstawową siatkę miasta – 
a  ja w ogóle nie byłem świadom jej istnienia. Przy tej ulicy stał kolejny sklep 
– wetknięty pod niski dach jak kawałek tektury pod nogę od krzesła – i ściągał 
o wiele więcej klientów. Codziennie wczesnym popołudniem wystawiano tam 
nowy towar, oprócz książek także stare sprzęty, ozdoby itp., i wtedy walili tam 
ludzie z bliższych i dalszych okolic przewracać te graty i plotkować. W połu-
dniowe niebo niosły się okrzyki, które gdzie indziej spowodowałyby tylko od-
wracanie wzroku:

– Proszę panią! Ja szkół nie kończyłem, ale życie znam! Na własnym przy-
kładzie! – A pani ten kwiatek to od kogo ma? A… już nic nie trzeba mówić, pani 
mi wzrokiem pokazała! Winszuję.

Tego człowieka spotkałem kilka dni później w tramwaju, jak wykrzykiwał: 
– Ludzie, co to, odezwać się nie ma do kogo, komu uśmiechnąć, tylko wszyscy 
patrzą w te cholerne telefony! A co, nieprawdę mówię? Pani powie mi – nie-
prawdę mówię? A ja nie mam telefonu i jestem spokojny! Proszę pani, i ja nie 
przeklinam…

Mimo że kartonów z rzeczami było raptem kilka, atmosfera w tym drugim 
sklepie była jak na prawdziwym bazarze i zdarzały się tam całkiem idiotyczne 
sytuacje. Któregoś dnia jeden z klientów – niepozorny facet, który wyglądał, 
jakby dorósł tylko dlatego, że czas nie mógł zrobić dla niego wyjątku – wy-
patrzył w kartonie zafoliowane cynobrowe pudełeczko, mniej więcej wielkości 
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opakowania miętówek. Jako że jego zawartość została opisana na wierzchu je-
dynie po chińsku, nikt, ze sprzedawcą włącznie, nie wiedział, co jest w środku, 
wycena więc była przypadkowa jak uroda swatanej żony. Sprzedawca obstawiał 
jednak ziołową herbatę, więc zażądał stosownych swoim zdaniem czterech zło-
tych. Klient wręczył monety i na oczach wszystkich zgromadzonych, dumny 
z uwagi, którą na sobie skupiał, otworzył pudełeczko, z którego wypadły… trzy 
prezerwatywy. Na jego twarzy rozbawienie przeszło w rozczarowanie, tak jak 
dzień przechodzi w noc na przyspieszonym filmie. Takie to było miejsce – azyl 
odrzuconych, gdzie cieszyli się swoim małym chaosem.

Po krótkim okresie fascynacji powróciłem więc pokornie przed pierwszy 
sklep, gdzie przynajmniej mogłem przeglądać książki nie nękany przez wynu-
rzenia niespełnionych profesorów w opadających spodniach i przekrzykiwanie 
podstarzałych femmes fatales.

Któregoś razu przypadek sprawił, że przyszedłem wcześniej, kiedy jeszcze 
słońce biczowało promieniami powierzchnie ulic, i zastałem właściciela pogrą-
żonego w pracy. Od wejścia czuć było zapach chemikaliów, które pieczołowicie 
nakładał wacikiem na obwolutę jakiejś skrzywdzonej książki. Na biurku, jak 
okop zastawionym ścianami książek, stało jeszcze kilka innych, przywodzących 
na myśl aptekę, pojemniczków i buteleczek. Po powrocie do domu przyjrzałem 
się własnym książkom i dopiero dostrzegłem blizny po podobnych operacjach 
– ciemniejsze plamki w miejscach, gdzie starta obwoluta została na nowo poko-
lorowana, drobne łuski tam, gdzie porwane brzegi przytwierdzono do podkle-
jonego paska papieru, różne inne papierowe łaty itp. Zdałem też sobie sprawę 
z tego, że żadnej z książek nie było czuć wilgocią, jak to zwykle bywa z książ-
kami z antykwariatów, kartki nie były poplamione. Zrobiło mi się głupio z po-
wodu oskarżeń o nazbyt wygórowane ceny i postanowiłem jakoś odwdzięczyć 
się antykwariuszowi za tę troskę. Rzecz jasna nie chodziło o pieniądze, które 
przecież płaciłem za każdy z tomów. Nie za każdą przysługę można się odpłacić 
pieniędzmi, a za niektóre – wręcz nie wypada. Chciałem zrobić dużo więcej, 
chciałem zdobyć się na rozmowę.

Któregoś razu w końcu udało mi się przełamać nieśmiałość i odezwać do 
sprzedawcy. Był to człowiek o aparycji wyrośniętego dziecka. Na gładkiej twa-
rzy nosił prostokątne okulary o cienkich, drucianych oprawkach. Zwykle miał 
na sobie beżowe spodnie, jakąś kraciastą koszulę, a na nią narzuconą czarną 
kamizelkę z kieszonkami. Gdybym nie wiedział, że ubrania nie powiększają 
się wraz z rosnącymi ludźmi, mógłbym pomyśleć, że dokładnie w tych samych 
rzeczach chodził do podstawówki.

Mimo przekonania, że w głębi duszy dzieliliśmy wiele poglądów i obserwa-
cji, na pierwszy ogień potrafiłem jedynie wspomnieć, że trafiłem tu z powodu 
objazdu tramwaju. O dziwo, ta pierwsza, niezręczna deklaracja otwartości usu-
nęła klin spod kół dalszej rozmowy, która niczym wagonik ruszyła nieśpiesz-
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nym, ale pewnym tempem. Sprzedawca miał wstydliwy, łagodny, jakby dzie-
cięcy głos. Zaczął od anegdoty o Hemingwayu, Maurois’ie i Płatonowie, którą 
zresztą opowiedział tak, że ukręcił łeb poincie. Ale jakoś to poszło i niedługo 
potem rzucaliśmy się już za kolejnymi historyjkami jak kot za rozsypanymi kul-
kami. Obaj chcieliśmy myśleć, że mówimy z pasją, znawstwem i polotem, ale 
tak naprawdę czuliśmy, że przede wszystkim znać było po nas tę charaktery-
styczną nerwowość, właściwą introwertykom, którzy boją się, żeby nie zapadła 
niezręczna cisza. W końcu, w porywie jakiegoś sztucznego gestu, strąciłem stos 
książek, które waląc się na podłogę, pogrzebały naszą rozmowę. Zaległa filmowa 
cisza. Jak pierwszy kamyk strącany przez wygrzebującego się spod gruzowiska 
bohatera, zabrzmiały te jego słowa: „Opowiem panu historię mojego pierwszego 
sklepu…” i zbierając zrzucone przeze mnie książki z ziemi, kontynuował:

„To jest już mój drugi sklep, pierwszy miałem na rogu Norwida i Czystej. 
Cieszyłem się, że znalazłem dobre miejsce, bo zawsze szuka się miejsca, gdzie 
będzie w miarę łatwo dojechać i gdzie się będzie widocznym dla przechodniów. 
Tamtędy też kiedyś chodziły tramwaje, teraz są już tylko na odcinku do Zielonej 
i skręcają w Bracką i dalej Jana Pawła. I właśnie kiedyś na tamtej trasie coś re-
montowali i puścili 11 objazdem i to ona przywiozła tamtemu sklepowi zgubę. 
Po zimie popękały wtedy rury, dlatego robili remonty – czyli to była wczesna 
wiosna. Siedziałem sobie przy biurku, a, inaczej niż tutaj, okno zasłaniały mi 
półki, dlatego ten człowiek mignął mi tylko przez chwilę i dopiero po jakimś 
czasie zauważyłem, że cały czas kręci się przed moim sklepem i że chyba jest 
niewidomy.

Miał szarą kurtkę i postawiony kołnierz, który zasłaniał mu twarz. Na gło-
wie głęboko naciągniętą zimową czapkę, oczywiście czarne okulary. Był chy-
ba nieogolony, ale nie mam pewności. W końcu zauważyłem też białą laskę. 
Chciałem podejść, żeby spytać, czy nie potrzebuje pomocy, ale w tym momen-
cie jakby właśnie sam podjął decyzję, wszedł do mojego sklepu, stanął między 
półkami, odrzucił laskę na bok, wyjął spod płaszcza siekierę i zaczął na ślepo 
rąbać, co popadnie. Kiedy czuł, że w nic nie trafia, przesuwał się metr dalej 
i próbował jeszcze raz. Patrzyłem w przerażeniu, jak demoluje mi sklep. Na nie-
szczęście właśnie wtedy kupiłem sobie lampę naftową, którą zapalałem w pracy, 
tak mi się podobała. I oczywiście ta lampa spadła i się rozbiła. Pewnie dałoby 
się to ugasić, ale nie ze ślepym człowiekiem wymachującym siekierą nad głową. 
Dopiero kiedy utknęła mu w jakiejś półce, udało mi się go bezpiecznie wyminąć 
i wyskoczyć na ulicę. Pewnie trudno to panu sobie wyobrazić, ale nawet wycią-
gnąłem go, kiedy w środku zaczynało się robić gęsto od dymu. Oczywiście nie 
mógł uciec, z jakimiś ludźmi przytrzymaliśmy go na ulicy do czasu przyjazdu 
straży pożarnej, a potem policji.

Cóż, sklep przepadł, dostałem trochę pieniędzy z ubezpieczenia, a ludzie 
i tak wyprzedawali wtedy książki na potęgę, więc szybko odbudowałem asorty-
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ment. Trochę było mi szkoda tego miejsca, bo nie nadawało się już do wynaję-
cia. No i tak trafiłem tutaj, gdzie teraz jesteśmy. Żal było mi głównie kilku rzad-
kich rzeczy, miałem na przykład historię Francji z połowy XIX wieku, historię 
ubiorów z pięknymi ilustracjami, wydanie sprzed wojny, czy dwunastotomowe 
wydanie dzieł Słowackiego z 1930. W kilku gazetach była krótka notka na temat 
tego pożaru”.

Przerwał, widocznie znużyło go opowiadanie tego wszystkiego na stojąco. 
Zakrzątnął się, odsunął na bok te swoje ambulatoryjne buteleczki i książki cze-
kające na naprawę i zrobił sobie miejsce przy biurku. Wreszcie usiadł, opierając 
ramiona na odsłoniętym blacie. Ciekawiło mnie, czy historia o ślepcu miała 
dalszy ciąg, ale wyczułem też okazję, żeby spytać go o naprawianie książek. 
Wydawało mi się to zajęciem nie dość, że ze wszech miar szlachetnym, to jesz-
cze odpowiadającym mojej naturze i bieżącym potrzebom. Spytałem więc o te 
szpargały, ale on nic nie odpowiedział. Zrobiło mi się nieprzyjemnie, poczu-
łem się jakby mnie zignorował, ale po chwili wyciągnął jedną książkę, ułożył 
ją uważnie na biurku i przybliżył lampkę. Brakowało jej tekturowego grzbietu, 
w jego miejscu straszyła żółta pręga. Spod innego stosu książek wyciągnął przy-
gotowany wcześniej nowy grzbiet, wykonany na zewnątrz z papieru w kolorze 
pozostałej części okładki, a od wewnątrz z grubej tekturki dodatkowo wzmoc-
nionej bandażem. Zapytałem, skąd ma papier w odpowiednich kolorach. „Naj-
łatwiej z innych książek” – odpowiedział i skinął głową w stronę kartonu, któ-
rego wcześniej nie zauważyłem. Jak skóry piętrzyły się w nim obwoluty i zdjęte 
okładki, a obok leżały porozcinane bloki stron. Uderzyła mnie myśl, że druga 
młodość jednych książek okupiona jest śmiercią i kalectwem innych. „Ludzie 
przynoszą różne rzeczy. Perełki często dostaję od podejrzanych typów, nie wni-
kam, skąd je biorą. A porządni ludzie znoszą z półek te wszystkie wydania Sien-
kiewicza, encyklopedie sportowe i książki kucharskie, które za komuny były 
w każdym domu. Nikt od nich tego dzisiaj nie kupi, ale że czasami są gotowi 
oddać je praktycznie za darmo, to biorę do cięcia. Sporo książek też mi się du-
bluje”. Ostatnie słowa wyjaśnienia wybrzmiały w ciszy. Po chwili zastanowienia 
wybrał jedną z buteleczek i zaczął nakładać klej na przygotowany pasek. Nie 
było to właściwie nic niezwykłego, ale precyzja i namaszczenie w jego ruchach 
hipnotyzowały. Grzbiet pasował do książki tak, jak pasują do siebie ręce złożone 
w modlitwie. Byłem ciekaw, jak poradzi sobie z rozgniecionymi rogami. Czy da 
radę nadać im na powrót idealnie prostokątną formę? Jak przywróci białym 
szramom granat reszty okładki? On jednak ścisnął książkę deseczkami i odło-
żył na bok, po czym niespodziewanie podjął na nowo opowieść o ślepcu:

„No, potem powiedzieli mi, że ślepiec musiał wpaść do mojego sklepu 
przez pomyłkę. To wydało mi się oczywiste – w końcu nie miał najmniejszego 
powodu, żeby chcieć zniszczyć mi interes. Nie bardzo mogłem dowiedzieć się 
więcej, na policji mi nic nie powiedzieli, a do samego sprawcy oczywiście też nie 
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miałem żadnego dostępu. Ja wiem, może uznali go za niepoczytalnego? Ale wie 
pan, musiałem być wtedy w dziwnym stanie, bo któregoś razu postanowiłem 
zrobić dochodzenie na własną rękę.

Więc wybrałem się, żeby zbadać sąsiednie numery, ale wtedy koło mnie 
był tylko sklep spożywczy i nie bardzo mogłem sobie wyobrazić, żeby to o 
niego mogło chodzić. Poza tym kawałek dalej była jeszcze ciemna brama. Nie 
miałem najmniejszej ochoty tam wchodzić, ale pomyślałem, że jeśli ślepiec by 
jej szukał, to odpychający wygląd nie zrobiłby przecież na nim najmniejszego 
wrażenia i tak przekonałem siebie, że jednak muszę ją sprawdzić. Przełamałem 
się, wszedłem tam i odkryłem między niskimi dachami spore podwórko z licz-
nymi ozdobnymi murkami i nawet kilkoma drzewkami. Kilku bezdomnych 
wylegiwało się już między nimi jak jacyś Rzymianie pod palmami. Pan sobie 
wyobraża, że ja byłem taki głupi, że postanowiłem od nich coś wyciągnąć?! Na-
wet wódki im kupiłem! Ale oprócz obraźliwych tyrad pod adresem świata nie 
usłyszałem w zasadzie nic. Kiedy zaczęło się ściemniać, zabrałem się stamtąd. 
Oczywiście trochę się bałem, czy nie postanowią mnie okraść. No bo przyzna 
pan, że to było głupie z mojej strony, pchać się tam samemu. Pamiętam, że wy-
padając z bramy na ulicę, usłyszałem jeszcze, jak któryś z nich się zastanawiał 
na głos: A gdzie jest ten facet, z którym ja tutaj przed chwilą rozmawiałem?

Pan rozumie teraz oczywiście, jakie to było wielkie pudło. Ale po tym po-
żarze miałem chyba wypaczony osąd, więc drążyłem temat dalej. Przypomnia-
łem sobie, że ktoś na ulicy w dniu pożaru, kiedy czekaliśmy na przyjazd policji 
i straży, powiedział mi, że ten facet przyjechał tramwajem nr 11, nawet że poma-
gał mu wysiąść. No więc przyszło mi do głowy, że tramwaj przecież jechał ob-
jazdem. Spisałem rozkłady jazdy jedenastki normalną trasą i trasą z objazdem. 
Jeżeli moja teoria miała mieć sens, musiał jechać od krańca Konne, bo gdyby 
jechał od Zarzecza, mój sklep wypadłby jeszcze przed objazdem. Przeliczyłem 
liczbę przystanków od Konnego do mnie: dwanaście na trasie z objazdem, ale 
na normalnej był dziewiąty, a dwunasty wypadał na skrzyżowaniu Edisona 
i Okrężnej, ten przystanek nazywał się wtedy Ognisko, Bóg jeden raczy wie-
dzieć, dlaczego. Opisałem sobie trasę z mojego przystanku do sklepu, a potem 
pojechałem na ten róg Edisona i Okrężnej, wysiadłem i z przygotowaną map-
ką powtórzyłem zygzak. I o dziwo drogi nie zagrodziły mi żadne przeszkody, 
a nawet układ świateł i pasów był podobny i po chwili stanąłem przed jakimiś 
zabitymi drzwiami. Gdzie bym nie poszedł, trafiałem na rudery, ale cóż, trop 
wydał mi się wart sprawdzenia.

Nie mogłem nawet myśleć o tym, żeby przez główne wejście dostać się do 
środka. Na drzwiach i dużych oknach założone były solidne kraty. Próbowałem 
zerknąć do wewnątrz, ale oprócz tego, że mogłem oszacować rozmiar pomiesz-
czenia i dostrzec przejście w głąb w ścianie naprzeciwko, niewiele mi to dało. 
Obok była jednak brama, a za nią niewielkie podwórko. Przyszedł mi do głowy 



86

pewien pomysł, więc wlazłem tam i z satysfakcją odkryłem, że, zgodnie z prze-
widywaniami, na to podwórko wychodziło boczne wyjście mojego budynku. 
Co więcej odwalone drzwi leżały z boku, a za schodkami ziała dziura czarna 
jak sama rozpacz.

Jak tak teraz panu opowiadam, to sam trochę w to nie wierzę, ale coś wtedy 
mnie pchnęło, żeby tam wejść. To znaczy musiałem pojechać po latarkę, więc 
dopiero jakąś godzinę później wszedłem do środka, ale tak, przełamałem się 
jeszcze raz. Przez jakieś małe, puste pomieszczenia wyglądające na gospodarcze 
składziki przeszedłem do sali wyglądającej na dawną kuchnię, gdzie z sufitów 
i ścian gapiły się na mnie otwory po okapach i zlewach. Stamtąd dostałem się 
na główną salę, tą do której wchodziło się już z ulicy. To kiedyś musiał być jakiś 
bar. Zaczynało mi się to podobać, wydawało mi się, że bar dobrze by pasował 
do historii tajemniczego ślepca. Na miejscu nie było stolików, ani krzeseł, ale 
podłoga pokryta była nierówną, drobną, kwadratową mozaiką, takie kiedyś 
były popularne. Na ścianie naprzeciwko wejścia, obok lady nadal wisiała tablica 
z jadłospisem. Pan wie, co wtedy podawali? Właściwie to samo, co dziś podaje 
się w barach mlecznych. Nie wiem, czy pan bywa…”

Odpowiedziałem mu coś na temat barów mlecznych, żeby okazać zainte-
resowanie. Odgrzebywałem w pamięci nieliczne wizyty w tych miejscach, smak 
kisielu za 78 groszy i pierogów za 6,40 zł, zapach znoszonych spodni podstarza-
łych bywalców, chybotliwe krzesła, lepkie ceraty itd. Wykorzystał moment, kie-
dy mówiłem, żeby przetrzeć okulary. Potem zamknąłem niedomknięte drzwi, 
bo z zewnątrz zaciągał zimny wiatr, a sklep nie miał ogrzewania. Wyrównałem 
jakiś stosik książek, rzuciłem jeszcze kilka mało istotnych uwag. Wreszcie za-
dowolony z własnego wkładu w rozmowę, zachęciłem go, żeby dokończył prze-
rwaną opowieść.

„Ano tak – podjął ponownie. – Pokręciłem się tam, ale nic więcej nie zna-
lazłem. Wróciłem do domu i zacząłem myśleć jeszcze raz od początku, co mogło 
przywieść tego człowieka do mojego antykwariatu. Próbowałem sobie wyobra-
zić, jak taki niewidomy musi się przygotować do drogi tramwajem. Jak wchodzi 
na ulicę, potem jak wsiada po stromych stopniach itd. Zastanawiałem się, czy 
prosił kogoś o pomoc, czy pytał, gdzie się znajduje? Ale czy wtedy mógłby się 
pomylić? Czy wiedział o objeździe? Gdyby był stąd, gdyby jeździł wcześniej na 
tej trasie, chyba by się jakoś zorientował. Pomyślałem więc, że może przyjechał 
specjalnie z innego miasta. Ale jak wtedy ustaliłby trasę? To chyba byłoby dość 
karkołomne. Więc może na przykład wychował się tu, a potem wyjechał? Albo 
tu studiował? I wtedy pomyślałem o… Przepraszam!” – sprzedawca przerwał 
nagle, podrywając się zza zastawionego książkami stołu. Patrzyłem za nim, kie-
dy jak kot podkradał się do ściany książek przy wejściu. Stanąłem z tyłu, żeby 
widzieć to samo, co on, i wyjrzałem przez szklane drzwi. Na chodniku, koło la-
tarni, zatrzymał się właśnie jakiś niewidomy. Kręcił się tak, jakby czegoś szukał.
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Kamila Cegielska

Testament

Zawsze byłem z moim dziadkiem bardzo blisko. Dlatego też jego śmierć 
przyszła dla mnie tak nieoczekiwanie. Tak nagle. A przecież mam już prawie 
trzydzieści lat. Większość moich rówieśników już dawno potraciła swoich 
dziadków, a nawet rodziców. Powinienem się tego spodziewać. Powinienem 
jako osoba dojrzała pogodzić się ze śmiercią już dawno. Jako zjawisko, które 
musi nadejść. Jest pewne i nieodwracalne. Ale nie mogłem. Nigdy nie dopusz-
czałem do siebie myśli, że kiedyś mogłoby go zabraknąć. Jako pisarz żyję z dnia 
na dzień. Nigdy nie myślę o przyszłości. Żyję tu i teraz. Wierzę w miłość, pomi-
mo czasów, w jakich przyszło mi żyć. A przynajmniej tak mi się do tej pory wy-
dawało. Tak, właśnie. Do tej pory. Do chwili, kiedy w skrytce w sypialni dziad-
ka znalazłem jego testament. Właściwie do chwili, w której przeczytałem jego 
słowa. Do chwili, kiedy zrodziła się we mnie myśl, której wstydzę się do dzisiaj 
i wstydzić się będę już zawsze.

Nadal, myśląc o tym czego nigdy wcześniej nie spodziewałbym się usłyszeć 
w swojej głowie, czuję się jak zdrajca. O tym uczuciu, które zagościło we mnie 
w tamtym momencie. Na którego wspomnienie wciąż brzydzę się sobą. Przez 
miesiące nie mogłem nawet spojrzeć na swoje odbicie w lustrze. Tak bardzo 
siebie nienawidziłem.

„Jak mogłeś?” pytałem siebie codziennie rano. „Jak śmiałeś?” pytałem sie-
bie każdego wieczora. „Dlaczego?” zastanawiałem się każdej bezsennej nocy.

Do dzisiaj pamiętam chwile spędzone z dziadkiem jakby to było wczoraj. 
Co roku całe wakacje spędzałem razem z nim na wsi. W czasie, kiedy rodzice 
moich kolegów zabierali ich w góry, nad może, a ci lepiej sytuowani finanso-
wo nawet za granicę, moi jechali do Anglii na zmywak, zostawiając mnie pod 
okiem dziadka na całe dwa miesiące. Tak to właśnie było. Rok w rok powtarza-
liśmy ten sam schemat, o ile ojciec nie zagrzał gdzieś posady na dłużej. Wtedy 
na zmywak jechała tylko moja mama, a on ewentualnie później na jakiś czas do 
niej dołączał.
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Żadne z moich rodziców nie miało praktycznie żadnego wykształcenia. 
Poznali się dość wcześnie, jeszcze będąc w liceum. Wzięli najskromniejszy ślub 
jaki tylko można by sobie wyobrazić. Towarzyszyło im zaledwie kilku znajo-
mych i rodzice mojego ojca – w tym mój ukochany dziadek. Jeśli chodzi o ro-
dziców mojej matki – znanej pary dentystów, to wydziedziczyli ją jak tylko po-
znali mojego ojca. Nie podobało im się wszystko. Od statusu społecznego jego 
rodziny po jego plany na przyszłość. Zakazali się im spotykać, ale matka była 
nieugięta. Zerwała z nimi kontakty wraz z wyjściem za mąż za mojego ojca. Ni-
gdy nie przyszło mi ich poznać, ale nie żałuję. Podobno jeszcze żyją, ale ktoś kto 
potraktował swoje dziecko w ten sposób wydawał mi się od zawsze kimś naj-
gorszej kategorii, szczególnie mając na uwadze szczęście moich rodziców i to, że 
po latach nadal żywią do nich urazę wynikającą tylko z ich własnej próżności 
i pychy.

Od zawsze ledwo wiązali koniec z końcem. Może nie było nas stać na wy-
sokopółkowe dobra popularne wśród moich bogatszych kolegów, ale o dziwo 
nigdy mnie to jakoś specjalnie nie bolało. Jako dzieciak byłem szczęśliwy. Bo 
pomimo niewielkich przychodów moich rodziców uważam, że dorastałem 
w najlepszym środowisku, w jakim tylko mógł dorastać młody człowiek – oto-
czony ciepłem i bezgranicznym zaufaniem moich rodziców wobec siebie. Po 
prostu w prawdziwej, szczerej miłości w najprostszej postaci jaką tylko można  
było sobie wymarzyć. A patrząc na inne małżeństwa wokół mnie, chociażby 
rodziców moich rówieśników, coraz bardziej doceniałem to, w czym było mi 
dane żyć.

Żona mojego dziadka była podobno kobietą o złotym sercu. Kochała swo-
jego męża, kochała swojego syna, a potem jak własną córkę pokochała swoją 
synową. Za nic nie mogła zrozumieć zachowania teściów jej jedynego syna, ale 
mimo to nigdy nie chowała do nich urazy. Zawsze ze spokojem i życzliwością 
próbowała wyjaśnić każdą sprawę. Gdyby tylko zechcieli jej kiedyś wysłuchać. 
Ale nie chcieli. Moja matka klęła im prosto w twarz podczas gdy moja babcia 
uspokajała ją i z uśmiechem próbowała dojść do porozumienia. Ale w końcu 
była tylko „zwykłą ekspedientką w osiedlowym sklepie, nie mającą żadnego 
znaczenia w ogóle społeczeństwa”.

Niestety zmarła na rok przed moim przyjściem na świat. Nawet nie wiem 
tak naprawdę co było tego przyczyną. O tym się nie rozmawiało. Mówiono tyl-
ko o tym jaka była dobra i jak wielu ludziom pomogła. Dziadek opowiadał mi 
o niej bardzo często, kiedy podczas mojego pobytu u niego co tydzień jeździ-
liśmy razem na ryby. Tak! Pamiętam jakim zapaleńcem łowienia był mój dzia-
dek! Bardzo chciał przekazać mi swój zapał i wiedzę, ale tak jak mój ojciec, 
w ogóle nie miałem do tego smykałki. Powiem więcej. Nigdy nie rozumiałem 
samej idei tego zajęcia – siedzieć cały dzień nad brzegiem jeziora dopatrując się 
najmniejszego choćby drgnięcia na prawie nieruchomej tafli wody, tylko po to, 
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by potem dokonać mordu na tej nikomu niewinnej oślizgłej rybie, która jeszcze 
walczyła o ten ostatni oddech podczas gdy jej żywot został już dawno przesą-
dzony. Niemniej jednak uwielbiałem te godziny spędzone nad wodą.

Dla mojego dziadka to było coś więcej. Coś w rodzaju terapii. Wydaje mi 
się, że bardziej niż na samych rybach zależało mu na tym, żeby spędzić ten 
czas ze mną i wykorzystać go maksymalnie. Tak, by był on dla mnie nie tylko 
rozrywką, która zresztą jeśli chodzi o samo wędkarstwo w żadnym stopniu nią 
nie była, ale przede wszystkim wartościową lekcją. Chciał dać mi z siebie jak 
najwięcej. Ile tylko mógł. I tak właśnie było.

Jak już wspominałem, moi rodzice nie należeli do najbardziej zamożnych. 
Od kiedy pamiętam zaharowywali się tylko po to, by dać mi jak najlepszy start 
w przyszłość. Mieli nadzieję, że zostanę znanym prawnikiem albo lekarzem. 
Ale nic z tych rzeczy. Kiedy oznajmiłem im w wieku osiemnastu lat, że zostanę 
pisarzem lekko ich zapowietrzyło. Ale przyjęli to z godnością. Pieniądze oszczę-
dzane przez nich na moją dalszą edukację wpompowałem w wiele nietrafionych 
pomysłów, ale ostatecznie wyszedłem na swoje. Na trzecim roku studiów wyda-
łem swoją pierwszą książkę. Nie była to może pozycja warta Nobla, ale okazała 
się być wystarczająco poczytna bym mógł oddać rodzicom zainwestowane we 
mnie pieniądze. Potem było już coraz łatwiej. Jednak dzień, w którym za moją 
trzecią już wydaną książkę odbierałem najprawdopodobniej najważniejszą na-
grodę jaką przyszło mi kiedykolwiek otrzymać, okazał się być drugim najgor-
szym dniem w moim dotychczasowym życiu.

Dlaczego? Tak. Właśnie w ten dzień zmarł mój dziadek. Zorientowałem 
się, że stało się coś złego, gdy odbierając tę żałosną statuetkę na widowni nie 
znalazłem ani moich rodziców, ani mojego dziadka, ani mojej dziewczyny. Za-
raz po zejściu ze sceny pobiegłem w rozpaczliwym poszukiwaniu kogokolwiek 
z moich bliskich zostawiając gdzieś po drodze moją statuetkę, która zresztą do 
dzisiaj się nie odnalazła. Przy wyjściu czekała na mnie moja dziewczyna. Po-
wiedziała, że coś się stało z moim dziadkiem, że muszę jechać do szpitala. Po-
jechałem. Zdążyłem pożegnać się i powiedzieć mu, że bardzo go kocham. I to 
by było na tyle.

A dlaczego powiedziałem, że dzień ten był dopiero drugim najgorszym 
dniem mojego życia?

Dlatego, że był jeden o wiele gorszy od tego. Tak. Dzień, w którym przeczy-
tałem jego testament. Testament, w którym prosił przekazać swoje wszystkie 
oszczędności na organizacje charytatywne. Suma była na tyle duża, że nawet 
jej tu nie przytoczę. A do tego, tłumaczył mi w dodatkowym liście do mnie, że 
wspomniane wyżej pieniądze pochodziły od bogatej rodziny mojej matki, które 
przekazali mu zaraz po ślubie moich rodziców. Mieli wyrzuty, że zostawiają 
córkę bez grosza przy duszy, ale jednocześnie byli zbyt dumni, aby przekazać je 
jej osobiście. Jednak on zupełnie zataił przed nami ich istnienie.
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 Kiedy dowiedziałem się o tym czytając jego list momentalnie poczułem 
jak ogarnął mnie gniew. „Jak mógł zrobić coś takiego?!” pomyślałem. I jeszcze 
teraz domaga się przekazania tego na cele charytatywne. Pieniędzy, które nawet 
do niego nie należały. Pierwszą moją myślą po odłożeniu tej przeklętej kartki 
papieru było co by tu wykombinować, żeby przejąć te pieniądze. I wtedy właśnie 
zrozumiałem, jak podobnym do tych, których nie znałem, ale których darzyłem 
nienawiścią za sposób w jaki kiedyś potraktowali moich rodziców się stałem. 
Jak mogłem tak w ogóle pomyśleć? Jak śmiałem kląć na człowieka, który dał 
mi najlepsze życie, jakie mógłbym otrzymać? Które może właśnie dlatego było 
najlepsze, bo ukrył przed nami to, co dzieliło całe rodziny. Racja – mógł ich nie 
przyjąć. Ale zrobił inaczej. Czy dobrze, czy źle – nie mam prawa osądzać. Za to 
wiem, że dostałem największy dar, jaki tylko mogłem posiąść – sekret prawdzi-
wego szczęścia. I że wszyscy jesteśmy ludźmi. Również ja.
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Maja Chałubińska

Bursztyn

Dawno, dawno temu, gdzieś w nieznanej, mroźnej krainie, w małym dom-
ku nad brzegiem oceanu żyła sobie pewna kobieta, wraz ze swoim mężem. Ich 
życie było spokojne i radosne, jednak do osiągnięcia pełni szczęścia brakowało 
im dziecka. Jednak i w tym los ich pobłogosławił i wkrótce Sedna powiła mę-
żowi synka. Chłopczyk był śliczny, ale najbardziej niezwykłe były jego oczy, 
lśniące jak dwa kawałki jantaru. Dlatego też dostał imię Bursztyn.

Ale któregoś dnia wielki smutek nawiedził tę rodzinę. Mąż Sedny, Roderik 
pożegnawszy czule żonę i synka jak zwykle wyruszył na połów. Wkrótce potem 
zerwał się wiatr. Huczał nad morzem i huczał dookoła chaty, gdzie została żona 
rybaka i jego syn. Roderik nigdy nie wrócił do domu. Sztorm wywrócił łódź, 
zatapiając całą załogę. Sedna długo rozpaczała po stracie męża. Często, na ska-
listym wybrzeżu można było usłyszeć jej żałosny śpiew pełen tęsknoty i samot-
ności. Pozostał jej tylko synek, którego kochała całym sercem.

Bursztyn rósł jaki dziki, nadmorski wiatr. Najbardziej kochał wędrować 
wzdłuż brzegu morza, słuchać jego muzyki i śmiechu fal. Kochał też morskie 
legendy opowiadane w czasie zimowych wieczorów na wyspie, szczególnie tę 
o królu wód Manannanie Mac Lirze i jego podwodnej krainie Tir fo Thuinn 
– miejscu według legend oszałamiająco pięknym i pełnym radości. Och, jak 
Bursztyn pragnął ujrzeć nad morskimi falami rydwan króla mórz, ciągnięty 
przez najróżniejsze morskie stworzenia. Albo pałac pełen skarbów, o jakich 
zwykłym ludziom się nawet nie śniło.

Pewnego wietrznego dnia, Bursztyn jak zwykle bawił się na plaży i przy-
tknąwszy do ucha muszlę, słuchał tej kojącej muzyki, którą tak kochał. Zaczy-
nało się zmierzchać, więc matka zawołała go, żeby wracał do domu. Jednak 
chłopcu coś błyskało pośród fal i oczyma wyobraźni już widział orszak króla 
Manannana Mac Lira. Zanurkował więc w błękitne fale oceanu. Wydawało mu 
się, że widzi złote szczyty kopuł pałacu. Płynął więc głębiej i głębiej, tak głębo-
ko, że już nie miał siły wrócić na powierzchnię.
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Rozpacz Sedny była niezmierzona jak ocean. Wiele dni błąkała się po plaży 
nawołując synka. Szukała go wśród nadmorskich skał, raniąc sobie ręce i sto-
py. Ostre trawy na wydmach pocięły jej skórę, a morski, słony wiatr poplątał 
jej piękne, długie włosy. „Synku, syneczku gdzie jesteś?” Jej śpiew pełen bólu 
docierał do najdalszych głębin oceanu i wszystkie morskie stworzenia jej współ-
czuły. Postanowiły Sednie pomóc w odnalezieniu syna. Od dzikich mew na 
plaży dowiedziała się, że musi dotrzeć do Przylądka Fok. Foki pływają najgłę-
biej i znają wszystkie tajemnice oceanu, i na pewno będą wiedziały co stało się 
z Bursztynem. I tak od najstarszej z fok, kobieta dowiedziała się, że jej syn żyje, 
ale odzyskać go będzie bardzo trudno, gdyż uwięziony jest w pałacu króla mórz, 
daleko pod powierzchnią wody, w krainie Tir fo Thuinn. – Zrobię wszystko dla 
mojego dziecka! – płakała Sedna. – Wszystko! – Nikt w ludzkiej postacie nie 
dotarł żywy do krainy Tir fo Thuinn – rzekła najstarsza z fok. – A wielu próbo-
wało, żeby znaleźć skarby ukryte w pałacu. Musisz iść do mrocznego lasu mor-
skiego, zerwać jadowite jagody z rosnącej tam, winnej latorośli, uwarzyć z nich 
czarodziejski napój i wypić. Wtedy twoje ciało zamieni się w fokę – staniesz się 
Selkie! Ale jest cena, którą trzeba zapłacić za ten czar, straszna cena. Jako foka 
będziesz pływała w morzu po wsze czasy, z wyjątkiem jednego tylko dnia, kiedy 
to od wschodu do zachodu słońca, będziesz mogła odzyskać dawne kształty.  
– Chcę być z moim dzieckiem – szepnęła Sedna, wykonała polecenia foki i wy-
piła czarodziejski wywar. Jej ciało pogrubiło się i straciło kształt, śliczne ramio-
na przemieniły się w niezdarne płetwy, a jasną skórę porosło jedwabiste futro 
o barwie złocistobrązowej, ale zachowała swe łagodne, brązowe oczy i umiejęt-
ność śpiewu, który tak kochała. 

Płynęła bardzo długo, światło słońca, które rozświetlało powierzchnię 
oceanu wkrótce zniknęło. W głębinach otaczały Sednę ciemności, jednak nie 
bała się, gdyż siła miłości jest tak wielka, że wszelki lęk znika. Kobieta dotarła 
w foczej skórze przed oblicze króla Manannana Mac Lira. Nigdy nie widziała 
piękniejszej istoty. Moc i siła biły z jego postaci. Długie włosy opadały na jego 
plecy, a dostojne oblicze króla, pozornie surowe, mówiło o jego prawości. – Och, 
pomóż mi królu – prosiła. – Szukam mojego zaginionego synka, Bursztyna. 
Tylko ty panie możesz mi pomóc. Jeśli go nie odnajdę, nie będę potrafiła dalej 
żyć. Król poruszony jej miłością do syna, spojrzał uważnie i pod postacią foki 
ujrzał prawdziwą Sednę – piękną, mądrą i odważną. Jej ręce i nogi były smukłe, 
oczy zaś brązowe i lśniące. Złocistobrązowe włosy opadały gęstą zasłoną i kryły 
piękno jej kształtów. Manannan Mac Lir tak stał i patrzył, i pomyślał jak dobre, 
by było jego życie, gdyby mógł zatrzymać tę urodziwą Sednę i uczynić ją swoją 
żoną, aby rozproszyła jego samotność i napełniła serce szczęściem. To myśląc 
powiedział: – Ocean, który karmi i pociesza nas, może tak łatwo nas zabić. Jeśli 
nie szanujemy go tak jak rzekę, która daje nam do picia wodę i miejsce do pły-
wania, może wzrosnąć w powodzi i zniszczyć nasze domy. Twój syn nie uszano-
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wał potęgi oceanu, ale uratowałem mu życie. Jest prawy, odważny i mądry. Ty 
go tego nauczyłaś, Sedno. Nie możecie powrócić do swojego świata, bo nikt kto 
zejdzie tak głęboko w otchłań, nie może już wrócić na ziemię. Gdybyś jednak 
została tu i zgodziła się być mi żoną, przyjmę cię z czcią w moim domu i będę 
kochał do końca życia. Sedna podniosła pełne smutku oczy ku twarzy króla 
i westchnąwszy żałośnie z tęsknoty za życiem na lądzie, które wydawało jej się 
na zawsze stracone, rzekła: – Mam wobec ciebie panie ogromny dług wdzięcz-
ności i nie pozostaje mi nic innego jak zamieszkać tu z tobą i być ci żoną. Nie 
mogłabym się, bowiem po nikim spodziewać większej dobroci, niż ta którąś mi 
okazał. 

I tak przez wiele lat król mórz i jego żona Sedna wraz z synem Burszty-
nem mieszkali szczęśliwie w pałacu na dnie oceanu. Mieli wiele ślicznych dzieci 
o złocistobrązowych włosach i łagodnym głosie, jakby stworzonym do śpiewa-
nia. Spędzały one całe dnie na zabawach z końmi morskimi i na pływaniu w ga-
jach purpurowych, morskich anemonów, które rosną na dnie oceanu. Ci baj-
kowi mieszkańcy głębin kochali muzykowanie i dokądkolwiek, by się nie udali 
słychać było ich roześmiane głosy, jakby to grały fale. Raz w roku, od zachodu 
do zachodu słońca, Sedna znajdowała mglisty kawałek wybrzeża, ukryty przed 
ludzkim wzrokiem i tam zrzuciwszy jedwabiste futro, wracała do dawnych, 
pięknych kształtów. Ale niedługi był jej czas na powierzchni, bo wraz z końcem 
dnia znowu odziewała się w swoją foczą skórę i wracała do wody. Rybacy wy-
pływający o świcie opowiadali, że widzieli dziewczynę Sednę, jak płynęła dale-
ko, bardzo daleko, a płynąc śpiewała z radości. Pamiętając, że kiedyś mieszkała 
w ich wiosce strzegli się pilnie, by nie zakłócić spokoju i nie skrzywdzić żadnej 
z fok. 
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Błażej Czaja

Światło

– Hamilton! Masz gościa – powiedział głośno strażnik za drzwiami.
Mark wstał z łóżka i przejrzał się w lustrze. Nie był to jego najlepszy dzień. 

Drobny zarost pokrywał jego twarz, oczy miał podkrążone, a włosy rozczochra-
ne. Zapisał w dzienniczku godzinę i datę. Dzięki temu jeszcze nie oszalał. Rozej-
rzał się po ciasnej celi. Metalowe łóżko z zapięciami po bokach, małe okienko 
po którego obu stronach znajdowały się kraty, toaleta połączona z umywalką, 
lustro i biurko. Na betonowych ścianach przyczepione były teksty, które pisał 
w chwilach weny, i obrazki, które przynosili mu jego współbracia. Ścianka nie-
daleko okna miała w sobie niewielkie wgniecenia i ślady krwi.

– Hamilton!
– Idę – odpowiedział bez krzty uczucia.
Nie spodziewał się wizyty. Jedyne osoby, które jeszcze chciały oglądać jego 

facjatę to jego adwokat, siostra, która przychodziła tylko by upewnić się, że dalej 
oddycha i przekazać informację siłom wyższym i przyjacielowi z czasów jego 
dzieciństwa. Dzisiaj czuł, że to jednak ktoś inny. Oni zawsze przychodzili w te 
same dni, te same godziny, niekończący się cykl udawanych uśmieszków i głę-
boko ukrytej prawdy. Teraz wybijało południe, środek tygodnia, a on kierował 
się do pokoju wizyt.  

Strażnik otworzył drzwi i wskazał mu gdzie ma usiąść. Wielki pokój wy-
pełniony stolikami z przyspawanymi ławkami, ułożonymi w dokładnej odle-
głości od siebie. Broń Boże pomyliliby się o centymetr to ktoś w tym miejscu 
bardziej by oszalał.

Usiadł i czekał. Rozejrzał się. Poza nim odwiedziny „odbębniało” tylko 
dwóch innych braci. W rogu Rufus Decklin rozmawiał ze swoją matką. Biedacz-
ka odwiedzała go każdego dnia od kiedy tu trafił. Sześć, zamkniętych lat wcze-
śniej został oskarżony o podpalenie stajni w której akurat znajdował się słynny 
kolekcjoner koni wraz ze swoim agentem. Młody chłopak cierpiał na zaburzenie 
osobowości, problemy z wymową i niezwykle niski iloraz inteligencji, ale nie był 
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zły. Był prawdopodobnie jedynym, niewinnym człowiekiem w tym całym, cho-
rym padole. Opowiadał mu tę historię setki razy i choć ledwo liczył do trzech, te 
szczegóły pamiętał bardzo dokładnie. Niektóre rzeczy, mimo naszych umiejęt-
ności i prób, potrafią zaryć się głęboko w psychice. Miał wtedy 16 lat i uwielbiał 
zwierzęta. Jego mama zawsze powtarzała, że gdy ona nie potrafiła się z nim poro-
zumieć to zabierała go do pobliskiej stajni. Głaskał, dotykał i mył konie. Kochał 
je karmić i wyprowadzać na zewnątrz. Nigdy żadnego nie dosiadł ponieważ bał 
się, że sprawi im ból. Spędzał tam większość swojego czasu, a samotnej mamie 
było to na rękę. Wiedziała, że jest bezpieczny i że konie nie zrobią mu krzywdy. 
Pewnego dnia zmierzał tam z wielkim uśmiechem na twarzy. Zobaczył, że staj-
nia płonie. Pobiegł tam i próbował uratować jak najwięcej zwierząt. Nie zauwa-
żył duszących się mężczyzn i nie słyszał wołania o pomoc. Chciał tylko uratować 
to co było dla niego najcenniejsze. Gdy przyjechała policja, biegał z trzema po 
polanie. Był tak samo uśmiechnięty jak chwilę wcześniej. Nie rozumiał tego co 
się stało. Oficerowie znaleźli ciała i od razu go aresztowali. Rufus nie potrafił 
się bronić, bo nie wiedział czym jest atak. Dla niego istniało tylko dobro. Sędzia 
i rada przysięgłych nie mogła się z nim porozumieć dlatego uznali, że jest niepo-
czytalny. Chłopak niczego nie potwierdzał ani nie zaprzeczał. Wylądował tutaj 
i nigdy nie zrozumiał dlaczego nie może już zobaczyć swoich koni. Jego mama 
wiedząc jak było naprawdę przychodziła codziennie i opowiadała mu jak za nim 
tęsknią i jak biegają, wykrzykując jego imię. Zawsze wtedy się uśmiechał i mówił, 
że „przecież one nie mówią”. Choć miała łzy w oczach, głaskała go po głowie.

Ten dzieciak nie skrzywdziłby nawet muchy, a jednak siedzi tutaj z resztą 
wariatów. Stał się bratem przez zło tego świata. Kurwa, jego najbardziej jest mi żal.

Po drugiej stronie pokoju, rozłożony na ławce był Generał Antonius Fran-
ko Poliestra VI. Krótko ostrzyżone blond włosy, przycięte łachmany i mała 
gwiazdka, którą ukradł z drzewka świątecznego, przypięta do jego piersi. To-
talny pojeb. Był kompletnym przeciwieństwem małego Rufusa i przez to często 
wdawał się z nim w kłótnię. A raczej sam się kłócił, bo chłopak nie potrafił nic 
odpowiedzieć. Sam mianował się generałem, gdy przybył na wielkie salony tego 
bractwa. Rzucając kurwami na lewo i prawo, próbował być przywódcą wszyst-
kiego i wszystkich. Był psychopatą pracującym dla mafii. Człowiekiem od naj-
brudniejsze roboty, tortur i handlu organami. Sąd chciał wysłać go na krzesło, 
ale przez nowe dowody wysłano go tutaj. Okazało się, że płacono mu w ludzkich 
ciałach z którymi, Bóg jeden wie, co robił. Nekrofilia, zaburzenia psychiczne, 
schizofrenia i setki innych stwierdzonych przypadłości. Jego historia i charak-
ter był prawdopodobnie najmroczniejszymi z całego bractwa. Nienawidził życia 
i tego, że inni żyją dlatego przy każdej sposobności ukręcał komuś kark. Teraz 
siedział ze swoimi byłym szefem i rozmawiali o dawnych czasach, jakby nigdy 
tu nie trafił. Ten człowiek nigdy nie powinien być na ulicy i nie powinien też na 
nią nigdy wrócić.
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Drzwi się otwarły i do środka weszła młoda kobieta. Jej kasztanowe włosy 
opadały na ramiona, a zielone oczy zwrócone były naprzód. Ubiór wskazywał, 
że nie jest to osoba z urzędu. Poza nim nikt nie wiedział kim ona jest.

To ona.
7 lat wcześniej, zanim trafił za kraty, kochał tę kobietę. Była definicją jego 

życia i powodem dla którego budził się każdego dnia. Stała się jego nadzieją na 
lepsze życie i zakończenie jego problemów psychicznych. Mijały miesiące, a oni 
zawsze byli przy sobie. Do czasu jego dzieła. Tego co dokonał, co odbiło się na 
nich obojgu i wszystkich dookoła. Był poważanym pisarzem i w gruncie rzeczy 
dobrym człowiekiem. Nie potrafił jednak pozbyć się uczuć. I tak jednego dnia 
przebił serce osoby, która sprawiła jej ból. Bez zastanowienia, spojrzał ofierze 
w oczy i wepchnął nóż tak głęboko jak potrafił, nie odrywając spojrzenia. Czuł 
jak duch powoli ulatuje, a on czuje spełnienie. Cel uświęca środki.

– Mark.
Wstał i próbował się uśmiechnąć.
– Natalie… nie… nie spodziewałem się.
– Długo czekałeś.
– Za długo.
Ostatni raz widzieli się w sądzie. On został uznany za niepoczytalnego, 

a ona płakała. Powiedział sędzinie prosto w oczy, że zabił by przynieść dobro. 
I gdy ta krew spływała mu po ręce w końcu poczuł, że jego życie miało sens. Nie 
minęło kilka godzin, a przeniesiono go tutaj. Wychodząc z sali, złapała go za 
rękę i powiedziała: „Wrócę, gdy zrozumiem”.  

Zaraz po przyjeździe dostał pierwszego napadu wściekłości. Pobił współ-
więźnia do nieprzytomności, a sam ocknął się związany w izolatce. Nie mogąc 
mówić, ani krzyczeć, tylko płakał. I tak minął jego pierwszy rok. Na przemian 
jego psychika albo próbowała zabijać albo ronić łzy. Po czternastu miesiącach 
udało mu się opanować jej część. Potrafił wstrzymać smutek i wyzbyć się go. 
Zaczął się kontrolować i przychodzić na spotkania. Tam poznał braci. Siostry 
rzadko przychodziły, bały się przebywać z chorymi mężczyznami. Zdrowych 
mogły przynajmniej zamordować, ale to ci psychiczni byli najbardziej nie-
przewidywalni. Spowiadał się ze swoich historii i każdego dnia oczyszczał. 
Pomagał innym i starał się zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. To ona 
odeszła, gdy on oszalał. Zapomniał o tym wszystkim. Zapomniał o życiu poza 
murami. Tutaj trzeba było tylko przeżyć, a tam żyć. Sam nie wiedział co jest 
gorsze.

Minęło siedem lat. Siedem, długich i niespokojnych lat. Co trzecią noc 
budził się z poranionymi rękoma, a ściana obok umazana była krwią. Każdy 
prysznic wiązał się z bólem i ukazaniem blizn, które sam sobie zadał. Tylko 
wtedy płakał. Wszyscy naokoło widzieli wodę, a nie łzy. To mu wystarczało. 
Nauczył się życia w zamknięciu i stał się bratem dla innych.
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– Zrozumiałaś?
– Tylko tę mniejszą część, ale nie potrzebuję wiedzieć nic więcej. – Spojrza-

ła na jego ręce. – Jak… jak sobie radzisz?
– Po tylu latach tylko takie pytanie przyszło ci do głowy? – Uspokój się. 

– Dobrze. Nauczyłem się wielu rzeczy i staram się nie być egoistą. – Muszę wie-
dzieć. – Dlaczego tu jesteś?

– Nigdy nie wyszłam za mąż. Nie byłam z nikim od tamtej nocy. Każde-
go dnia próbowałam zrozumieć dlaczego tak się wszystko potoczyło. Tamtego 
dnia… to była moja wina prawda? Zrobiłeś to, bo tak ci kazałam. Mówiłam do 
ciebie, gdy spałeś, wiesz? Każdej nocy, którą spędzaliśmy razem. Szeptałam ci 
do ucha, żebyś to zrobił.

Poczuł nadchodzące łzy. Kurwa, nie teraz.
– To moja wina. Ja do tego wszystkiego doprowadziłam, a ty wylądowałeś 

tutaj. Za moją zbrodnię. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Nadal cię kocham. Do-
kładnie tak jak przed tym wszystkim. Minęło siedem lat, a ja i tak każdego dnia 
myślałam o tobie. Wiem, że spierdoliłam, ale chcę to naprawić.

– Chcesz oddać mi te siedem lat?
– Chcę dać ci następne. – Próbowała złapać go za rękę, ale strażnik od razu 

ją upomniał. – Chcę dać ci to co straciłeś. – Wstała. – Gdy nastanie ciemność, 
szukaj światła. – Odwróciła się i wyszła.

Szukaj światła. Ona naprawdę zrozumiała.
Został odprowadzony do swojej celi. Zapisał wszystko co mu powiedziała 

i zebrał wszystkie notatki. Jeśli światło naprawdę nadchodzi muszę być na to 
gotowy. Położył się do łóżka i próbował zasnąć.

Minęło kilka godzin. Obudził się i wyszedł z celi. Właśnie podawali kola-
cję. Zjadł podrobiony gulasz i schował kromkę chleba do kieszeni. Wszyscy tak 
robili. Strażnicy doskonale o tym wiedzieli, ale w przypadku jedzenia przymy-
kali na to oko. Każdy zasługiwał na odrobinę szczęścia we własnym kącie. Po 
kolacji bracia przedstawiciele pomagali sprzątać. Generał zawsze jadł za trzech, 
a potem rozkładał się na podłodze i rozkazywał. Wszyscy jednak go ignorowali. 
Mark wrócił do swojego pokoiku.

Po dwudziestu minutach ktoś pojawił się przed celą. Rufus. Stał tam 
uśmiechnięty, trzymając w rękach tacę.

– Przy…ni…osłem deser. – powiedział jąkając się.
– Dziękuję, Rufusie. – Budyń, czy galaretka? Na ten moment było mu 

wszystko jedno.
– Do… daaaa… dodałem coś od siebie. – Wręczył mu tacę i uciekł.
Jak można go nie lubić? Świat jest chory.
Usiadł przy biurku i szybko pochłonął zawartość plastikowego kubeczka. 

Ta taca. Wyglądała zupełnie inaczej niż wszystkie. Niebieskozielona z małymi 
zadrapaniami. Z boku wystawała mała karteczka.
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Gdy nastanie ciemność, szukaj światła. Ciągle powtarzał te słowa. Otwo-
rzył złożony papierek. „Obserwuj blask. Bądź gotów. Biegnij”. Podszedł do kra-
ty. Wszystkie cele zostały już zamknięte. Nigdzie nie widać było strażników. 
Próbował się bardziej rozejrzeć, ale nic więcej nie zobaczył. Światło nad jego 
celą zaczęło migotać. Nagle żarówka pękła, a on został oślepiony. Blask. Z całej 
siły przesunął kratę. Otwarła się bez problemu. Bądź gotów. Wyszedł i rozejrzał 
się. Po jego prawej stronie znajdowało się wyjście. Kontrolka świeciła się na zie-
lono. Biegnij. Podbiegł i otworzył drzwi. Wszędzie było pusto. Biegł prostym 
korytarzem, który oświetlony był tylko światłem księżyca. Zobaczył wszystkich 
strażników siedzących w kanciapie. Zaczęły się mistrzostwa. W ciągu siedmiu 
lat i notorycznego zapisywania dat i tak stracił rachubę. Cała grupka spoczywa-
ła wpatrzona w telewizor. Przemknął obok pokoju i ruszył do ostatniego wyj-
ścia. Wszystkie kamery były wyłączone. Jak ona to zrobiła. Ostatnie drzwi same 
się przed nim otwarły i znowu został oślepiony. Samochód. Gdy nastanie ciem-
ność, szukaj światła. Biegnij. Ruszył przed siebie i wskoczył na maskę. Chwilę 
później był już w środku. Na siedzeniu pasażera siedziała ona, a prowadził jego 
przyjaciel.

– Witamy wśród żyjących. Przesuń się, nie jesteś tutaj sam.
W korytarzu pojawiła się jeszcze jedna postać. Rufus biegł w ich stronę 

trzymając w rękach pluszowego konia.
11 godzin później…
Usiadł na plaży i zapalił papierosa. Słońce wzeszło już ponad horyzont, 

a woda była spokojna.
– Mówiłeś, że nie palisz – powiedziała z troską, dotykając jego ramienia.
– Przysięgam, że to ostatni.
– Mieliście je tam w środku?
– Kontrabanda nie jest dość popularna w psychiatrykach.
Uśmiechnęła się. Za tym naprawdę się stęsknił.
Rufus w oddali biegał z pluszakiem i bał się zimnej wody. Cudo. Radość 

w tak czystej postaci.
– Co teraz? – zapytał.
– Widzisz tamten domek? – Wskazała na drewnianą chatkę w oddali. – 

Jest twój. W środku są pieniądze i dokumenty. Wszystko jest przygotowane. 
Możesz zostać tutaj albo wyjechać gdziekolwiek chcesz. Jesteś wolny, poza ra-
darem. Mark Hamilton zaginął. Rufusa oddamy mamie. Staruszka potrzebuje 
już trochę spokoju.

– A co z tobą?
– Pewnie wrócę do pracy. Skandale same się nie przyłapią, prawda?
Spojrzał jej w oczy. Minęło siedem lat, a ona ciągle była tą samą kobietą, tą 

samą którą pokochał.
– Masz rację.
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Pocałuj mnie – myślała. – Złap mnie za rękę, poproś bym została.
– Zobaczymy się jeszcze? – zapytała.
– Wszystko jest możliwe. – Zgasił papierosa i wstał. – Dziękuję. Nie za 

przeszłość, ale za wolność.
Powolnym krokiem oddalił się. Wiedział, że to jeszcze nie ich moment. 

Może jutro, może za rok, a może za kolejne siedem lat.
Pamiętaj… gdy nastanie ciemność, szukaj światła.
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Wiktoria Dobrowolska

Istota społeczna

Ostre promienie słońca drażnią moje oczy. Przecieram twarz dłonią, po 
czym z cichym jękiem podnoszę się do pozycji siedzącej.

– Witaj, nowy dniu – mruczę do siebie.
Odpowiada mi cisza. Zaczynam jej powoli nienawidzić. Żadnych klakso-

nów, żadnych krzyków, żadnego warkotu aut. Nic. Cisza. Piekielna, okrutna, zła 
cisza. Przypomina o tym, czego już nie ma. I nie wyjaśnia, dlaczego.

Wygrzebuję się ze śpiwora zabranego parę dni temu z pobliskiego sklepu 
sportowego, po czym rozciągam zaspane ciało. Mam na sobie ciemne dżinsy 
i za dużą o kilka rozmiarów, ale ciepłą niebieską bluzę. Wsuwam stopy w gla-
ny. Dobrze, że je znalazłam. Ostatnio niemal przebiłam sobie nogę, nadeptując 
w trampku na długi gwóźdź. Przeczesuję palcami ciemne włosy i myślę o tym, 
że przydałoby się wykąpać. Ale w rurach nie ma ciśnienia, nie mówiąc już o cie-
płej wodzie.

Podchodzę do miski stojącej w drugim końcu pomieszczenia, po czym prze-
mywam twarz lodowatą cieczą. Wycieram się ręcznikiem i omiatam wzrokiem 
pokój. Chyba należał do nastolatki, być może mojej rówieśniczki. Bladoniebieskie 
ściany pełne plakatów znanych zespołów, rysunków, karteczek, zdjęć. Jasne meble 
z kolorowymi bibelotami. Ot, zwykły pokój. Pytanie, gdzie jego właścicielka.

Chwytam plecak, w którym noszę najpotrzebniejsze rzeczy i wychodzę. 
Zbiegając po schodach myślę, na ile starczą zapasy zgromadzone w tym domu. 
Trzy dni? Cztery? Robi się coraz zimniej, muszę poszukać mieszkania opalane-
go węglem, w końcu centralne ogrzewanie już nie działa.

W kuchni nalewam sobie szklankę wody i sięgam po suchary, które zna-
lazłam wczoraj w szafce. Są twarde, drażnią wnętrze ust, ale nadal to jakieś 
jedzenie. Na szczęście sąsiedzi w ogródku hodowali warzywa, więc mogę zjeść 
również zielonego ogórka i paprykę. Po skończonym śniadaniu chwytam ma-
czetę, którą znalazłam w jednym z poprzednich domów i wychodzę. Co prawda 
nie natknęłam się jeszcze na nic niebezpiecznego, ale nigdy nie wiadomo.
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Wychodzę na zewnątrz. Zbliża się zima, więc powietrze jest chłodne, wil-
gotne. Drzewa powoli zrzucają złote i pomarańczowe liście. I to w sumie jedyna 
zmiana, jaką dostrzegam z dnia na dzień. Nic innego się nie dzieje. Ulice są 
puste, auta nieruchome, drzwi pozamykane. Ani żywej duszy. Tylko ja.

Dlaczego tak jest? Ile razy zadawałam sobie to pytanie? Jeśli to epidemia 
zombie, gdzie one są? Jeśli zabójczy wirus, czemu nie ma trupów? Jeśli kosmici, 
czemu nie zabrano mnie? Gdzie są ocalali? Całe moje miasto z dnia na dzień 
opustoszało. Po prostu obudziłam się i byłam całkiem sama. Prądu nie było, 
wody nie było, a nawet jak była, to bardzo krótko. Telefony się rozładowały, 
zresztą i tak nie było sygnału. Nie mam pojęcia, jak wygląda reszta świata. Nie 
mam ani radia, ani telewizji. Nic.

Zerkam na nieruchome auta i puste ulice. Ileż to razy pragnęłam, by niko-
go wkoło nie było? Ile to razy przeklinałam liczność rasy ludzkiej? Teraz wyglą-
da na to, że nie ma już ludzi. Widuję gołębie, psy, koty, szczury, owady. Wszyst-
ko, prócz mojego gatunku. Jakby nic się nie stało.

Ruszam w lewo. Poszukam tego mieszkania opalanego węglem.
Niegdyś przejmowałam się globalnym ociepleniem, chciałam być ekolo-

giczna, oszczędzać Matce Ziemi tych wszystkich cierpień. Teraz jestem tylko ja. 
Chyba nie pogniewa się na mnie za ogrzanie się przy ogniu?

***
Ostatnio zauważam, jak często zależna byłam od innych, obcych mi ludzi. 

Jeden Kowalski zapewniał mi prąd, inny wodę, jeszcze inny dostarczał świeże 
warzywa do sklepów, kolejny je hodował. Było ich mnóstwo. Cała sieć zależ-
ności. Bez jednego ogniwa sypała się reszta. Nie mogliśmy żyć bez siebie. Bez 
innych jest ciężko.

Nie wspominam już nawet o rodzinie, bo mam dość płakania po nocach. 
Nie mam zbyt wielu zajęć, więc często dopadają mnie własne myśli. Tęsknię 
za rodziną. Za mamą i jej przypalonymi potrawami, za tatą i jego irytującym 
poczuciem humoru, za siostrą, która uwielbiała mi docinać, za bratem, dla któ-
rego najważniejsza na świecie była jego gitara. Ile ja bym dała za to, by usłyszeć 
znów to pozbawione poczucia rytmu brzdąkanie i zjeść spalony obiad, za płacz 
w poduszkę z powodu krytycznych uwag, a nie z tęsknoty. Człowiek nie docenia 
tego, co ma, póki tego nie straci. Ktoś to już chyba powiedział, a ja przytakuję.

Ocieram wierzchem dłoni mokry policzek i idę dalej znanymi ulicami. Kieru-
ję się w stronę centrum handlowego. Przydałoby się znaleźć jakąś zimową kurtkę. 
Mam nadzieję, że coś tam będzie. Ludzie znikli… jakoś na wiosnę. Już dawno stra-
ciłam rachubę czasu, podobnie jak wtedy, gdy miałam zbyt dużo wolnego czasu.

Wszędzie chodzę pieszo. Nie umiem prowadzić auta, ani motoru, a w je-
dynym rowerze, jaki miałam, przebiłam oponę. Oczywiście nie umiem tego 
naprawić. Ani zniżyć siodełka w innym. Czego ja się uczyłam przez całe życie?
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Ach, algebry, słówek, regułek i wzorów. I na co mi się to przydało? Nie po-
wiem, niektóre rzeczy owszem, przydają się. Na przykład zrobiłabym baterię do 
zasilania radia, ale nie mam potrzebnych składników. I prąd chyba byłby za słaby.

Byłam dobra z angielskiego. I co z tego? Czy mam z kim porozmawiać? 
Mogę jedynie spisać testament, ale po co? I tak nikt go nie przeczyta.

Ta rzeczywistość wydaje się być najbardziej okrutną ironią losu. Ludzie 
tak bardzo mnie denerwowali, ranili, irytowali, że wielokrotnie bez wahania 
pragnęłam, by zniknęli. Bym była sama i miała w końcu święty spokój.

Chciałam, no to mam.

***
W centrum handlowym również cisza. Jedynie wiatr, któremu udało się 

wpaść przez nieliczne nie zamknięte okna, wyje czasem. Żadnej muzyczki 
z głośników, żadnego gwaru, żadnego dźwięku otwieranych kas. To przeraża-
jące. Wiem, że muszę coś słyszeć, inaczej mózg zacznie sam sobie wymyślać 
dźwięki. Staram się nucić pod nosem, ale dawno już zapomniałam większość 
tekstów piosenek.

Mijam kolorowe witryny, wystawy kuszące do zakupu. Patrząc na nie, 
przypomina mi się to, jak bardzo chciałam się dopasować, być idealna. Idealne 
włosy, oczy, strój, figura. Nigdy nie miałam czasu na ćwiczenia, ciągle szkoła, 
nauka, przyjaciele. Teraz od biegania po całym mieście z braku zajęcia wyglą-
dam tak, jak zawsze chciałam. Tylko na co mi to?

Całkiem zabawne. Jestem jednocześnie najbrzydszą i najpiękniejszą osobą 
na świecie. Najmądrzejszą i najgłupszą. Najlepszą i najgorszą. To naprawdę za-
bawne. Nasza pozycja społeczna była uwarunkowana przez innych. W porów-
naniu zresztą ludzkości byliśmy tacy lub inni. Sami w sobie jesteśmy niczym.

Mijam księgarnię. Tyle historii, tyle żyć, tyle światów. I nikt nigdy ich już 
nie odkryje. Nikt nie pokłóci się ze znajomym o najlepszą książkę na świecie. 
Nikt nie zakocha się w postaci z kartek powieści. Nikt nie napisze już własnej 
historii. Bo nawet jeśli, to co? Komu to zostawi? Komu ja to zostawię?

Mogę powiedzieć, że cały świat mówi w tym momencie po polsku. Ale 
co z tego? W momencie zniknięcia innych ludzi umarło jakieś sto czterdzieści 
języków. Mnóstwo kultur. Jedynym śladem, że kiedykolwiek tu byli, są puste 
budynki, auta w połowie drogi do pracy, sklepy z otwartymi na oścież drzwiami 
czekającymi na dostawę.

Dlaczego moje życie tak bardzo nie ma sensu bez innych? Nie mam z kim 
cieszyć się i płakać, nie mam komu opowiadać o przemyśleniach, nie mam 
o kim marzyć. Mogę tylko tęsknić za tymi, których znałam i kochałam.

Wkraczam do sklepu, w którym dostrzegłam grube swetry. Biorę jeden 
i zahaczam wzrokiem o kasę. Kiedyś pieniądz rządził światem. Teraz… Sama 
już nie wiem.
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Czasem naprawdę żałuję, że nie ma epidemii zombie albo jakiegokolwiek 
wirusa. Wtedy byłaby jakaś nadzieja na innych ocalałych. Ale oni po prostu 
znikli. Wszyscy, prócz mnie. Może leżę w śpiączce, a to wszystko to jedynie 
halucynacja? Wiele wyjaśnień już wymyślałam. Każda dążyła do tego samego.

Do samobójstwa.
Nie to, że chcę. Po prostu nie widzę sensu w dalszej egzystencji. Znajdę 

kurtkę, mieszkanie opalane węglem i co dalej? Co, gdy opał się skończy? Co, 
gdy jedzenie w puszkach się skończy? Co, gdy będę już za stara na uprawianie 
ogródka? Co, jeśli się zranię? Z zombiakami byłoby dużo prościej. Po prostu 
dałabym się zjeść. Żyłabym w strachu, owszem, ale strach z nadzieją na ratu-
nek i marzeniem o szczęśliwym życiu jest lepszy, niż w miarę bezpieczny świat 
z poczuciem beznadziei. Jeszcze gdybym nie była tu sama. Gdybym miała kogo 
wychować, komu przekazać dziedzictwo. Ale nie mam.

Wszystko, co kochałam, wszystko, o czym marzyłam i do czego dążyłam 
nie ma już sensu.

Gdzieś w kącie sklepu mignął mi kot. One mają prościej. Nie zastanawiają 
się. Żyją, póki żyją. Tylko że mnie z każdym rankiem dobija samotność.

W pierwszych dniach było całkiem zabawnie. Wchodziłam do cukierni i ja-
dłam, co mi się spodobało. Nikt nie kazał mi płacić, nikt nie mówił, że będę gru-
ba. Wchodziłam do sklepów i ubierałam się, w co chciałam. U jubilera mogłam 
mieć najpiękniejsze błyskotki, jakich tylko zapragnęłam. Chodziłam po stołach, 
pisałam po ścianach, krzyczałam, tańczyłam. Byłam wolna. A potem zoriento-
wałam się, jak bardzo było to głupie. I do jak wielu marzeń potrzebowałam ludzi.

Zawsze chciałam mieć tatuaż. Kto mi go zrobi? Zawsze chciałam przekłuć 
uszy. Kto mi je przekłuje? Zawsze chciałam przeżyć wielką miłość. Z kim? Za-
wsze chciałam polecieć do Australii. Jak?

Najpierw pomyślałam, że zrobię to, co mogę. Przeczytałam wszystkie 
książki, na które zawsze brakowało czasu; pisałam ręcznie, lecz w końcu zabrało 
weny; nie odrabiałam lekcji. Niby nie było tak źle, ale coraz bardziej tęskniłam 
za muzyką, za filmami, nawet za reklamami.

Potem uznałam, że mogę żyć wyobraźnią. Mówić do siebie, udawać, że 
świat stał się filmem albo powieścią, nosić dziwne ubrania, naśladując wymyśl-
ne rasy. Ale przez to tylko bardziej tęskniłam do innego świata. Ten, który mi 
pozostał, był pusty.

Wbrew pozorom ci ludzie, ci sami, którzy nas krzywdzą, irytują, cieszą 
i  smucą, są nam bardzo potrzebni. Począwszy od takich prostych rzeczy, jak 
prąd czy ciepła woda, przez ratowanie życia oraz zapewnianie bezpieczeństwa, 
aż po dzielenie się życiem i emocjami.

***
Wracając do mojego aktualnego lokum, zerkam na nekrologi. Znów prze-

myka mi to przez myśl. By skrócić tę marną namiastkę życia. Nawet jeśli gdzieś 
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tam w świecie jest choć jeden ocalały człowiek, szanse na spotkanie go są nie-
mal równe zeru.

Swego czasu pocieszałam przyjaciółkę. Miała straszne załamania nastroju, 
próbowała parę razy popełnić samobójstwo. Przypominałam jej, że nigdy nie 
jest sama. Nieważne jak źle jest, zawsze w świecie znajdzie się ktoś, kto ją zrozu-
mie i pocieszy. „Przecież jest nas za dużo, by nie było kogoś takiego” zwykłam 
mawiać.

Tylko że teraz naprawdę nikogo nie ma.
Ogrom świata mnie przeraża. Beznadzieja mnie dobija. Samotność mnie 

zabija z każdym oddechem.
Zatrzymuję się gwałtownie. Wkraczam do apteki. Za ladą szukam leków 

nasennych. Chyba podjęłam decyzję.
Zaraz potem wkraczam do monopolowego. Chwytam największą butelkę 

najmocniejszego alkoholu, jaki kojarzę i wychodzę.
Na podłogę w holu rzucam maczetę oraz sweter, po chwili zdejmuję rów-

nież buty. Siadam na kanapie z butelką w jednej dłoni i pudełkiem z tabletkami 
w drugiej. Przez chwilę patrzę w przestrzeń, myśląc czy naprawdę chcę to zrobić.

Po prostu zasnę. Zasnę i ta beznadzieja się skończy.
Czy chcę coś zjeść lub zrobić, zanim…
Posłuchałabym czegoś. Nie ze skrawków wspomnień, ale z nagrania osoby 

wkładającej całe serce w słowa, które śpiewa.
Albo zjadłabym ciasto. Szkoda, że wszystkie, jakie były, już dawno się ze-

psuły.
Wzdycham.
Odkręcam butelkę.
Przykładam ją do ust, gdy do moich uszu dociera dziwny warkot.
Zamieram na chwilę, próbując rozpoznać ten nieoczekiwany dźwięk.
Auto!
O mój Boże! Auto! Ludzie! Żywi ludzie!
Odrzucam od siebie butelkę i pudełko, po czym wybiegam boso na dwór. 

Rozglądam się z szerokim uśmiechem, choć w środku czuję strach.
Jacy są? Skrzywdzą mnie? Pomogą mi? Zabiją? Wykorzystają? Kto to? Ile 

osób przetrwało? Wiedzą, co się stało? Jaka jest ich historia?
Po dłuższej chwili orientuję się, że nie poznam odpowiedzi na te pytania. 

Nigdzie nie widać, ani nie słychać auta. Ani ludzi. Znów ogarnia mnie ta dud-
niąca cisza. Ledwo powstrzymuję łzy. Uczucie zawodu zżera od środka i pali 
wnętrzności. A jednak zaczynam już wariować…

Wracam na kanapę. Owijam się kocem. Pozwalam sobie na płacz. Pomię-
dzy spazmami przypominam sobie na głos o wszystkich osobach, które kocha-
łam. Mówię o wszystkich rzeczach, których żałuję i których zawsze chciałam 
dokonać. Gdzieś w połowie tego wywodu napoczynam butelkę. Alkohol pali 
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w gardło, ale nie przejmuję się tym. Zbyt przygniata mnie ciężar egzystencji. 
W końcu wysypuję na dłoń tabletki i łykam je w kilku porcjach. Popijam.

Kładę się i czekam.
Nie czuję już łez. Po prostu leżę nieruchomo i czekam na koniec. Na wol-

ność. Mam nadzieję, że tam, gdzie pójdę, są jacyś ludzie. Zakładając, że w ogóle 
gdzieś pójdę.

Zaraz się dowiem…
Za…
Chwileczkę…
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Maja Dunin

Bombka choinkowa

Życie me rozpoczęło się w niezwykle dziwnym miejscu. Później dowie-
działam się, że była to fabryka. Od dnia, w którym wraz z moim rodzeństwem 
trafiłam do miejsca przepełnionego śpieszącymi dokądś dorosłymi oraz ich 
mniejszymi, lecz niezwykle hałaśliwymi wersjami, wiedziałam, że będę częścią 
czegoś wielkiego. A przynajmniej miałam taką nadzieję… Moja rasa nie przy-
pominała gwiazd z wyższych sfer, odznaczaliśmy się jednak niską ceną i dość 
ładnym wyglądem. Wiedziałam to, gdyż w przeciągu tych kilku dni większość 
naszej populacji zdążyła znaleźć nowy dom. Dlatego też dziwne było, gdy pew-
nego dnia obudziłam się zupełnie sama…

Często słyszałam, jak inne produkty szeptały, pokazując przy tym na mnie. 
Potem zrywałam się nagle w środku drzemki cała zlana klejem. Dręczyły mnie 
koszmary senne. W mojej głowie tłukła się niezliczona ilość uczuć, obrazów 
i barw. Domyślić się można było, że nie należały one do prześlicznych, posypa-
nych brokatem, różowiutkich kuleczek… No bo jak znieść świadomość tego, że 
nie jest się nikomu potrzebnym? Może przesadzam, ale w tamtej chwili nie ob-
chodziło mnie nic innego, jak tylko to, by jakieś dziecięce rączki złapały mnie 
w obwodzie i wrzuciły do koszyka. Nowy rozdział w moim życiu uznałabym za 
otwarty. Lecz… Tak się nie stało. 

Aż w końcu nadszedł ten sądny dzień – zgodnie z tym, co wtedy sobie 
myślałam – najgorsza chwila w moim życiu. Nad naszym stoiskiem zawisła, 
ogromna, powiewająca żółcią flaga, z przerażającym napisem „WYPRZEDAŻ”. 
Kiedy coś takiego pojawi się nad tobą, jesteś skończony. Drogie i luksusowe pro-
dukty wyśmiewają się z ciebie, nazywając „tą uniżoną”. Pojęcie to ma dwojakie 
znaczenie, ale nie sposób nie zgadnąć, że żadne z nich nie jest pozytywne. De-
nerwowało mnie to, że akurat ja musiałam być ostatnia! 

I stało się. Dzień przed Wigilią chwyciły mnie dłonie poczciwej staruszki. 
Jej oczy przepełnione były czymś dziwnym… Nie rozumiałam tego. Patrząc na 
nią, popadałam w melancholię. Zdawała się… smutna. Załamałam się. W my-
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ślach błagałam, aby ta pomarszczona kobieta odstawiła mnie na miejsce! Wo-
lałabym gnić na wyprzedaży niż… Znów przeżywać to samo. Ból. Potworny 
ból. Czułam go. Emanował z niej, niczym groźba. Pierwszy raz poznałam coś 
takiego.

Pogrążyłam się w swoim smutku, łącząc nasze dwie istoty ze sobą. Chcia-
łam zasnąć… I nigdy się nie obudzić. Tak działała na mnie owa babunia.

Kiedy się ocknęłam, spostrzegłam, że wiszę. Małe drzewko wprost w ide-
alny sposób odzwierciedlało izdebkę, w której stało. Doznałam coś w rodza-
ju… Strachu? Samotności? Nie… Nie mogłam tu być! To po prostu niemożliwe! 
Przeraziłam się. Nie mogłam dopuścić do wiadomości, że ta staruszka… Czuła 
się tak samo jak ja. Znałam to doskonale. Samotność. Brak kogoś, kto mógłby 
mnie wesprzeć. Ale nie potrafiłam się do tego przyznać. I za to jej nienawidzi-
łam. Kobieta, która mimo swojej inności wybawiła mnie z perspektywy spę-
dzenia świąt na dnie pudła budziła we mnie odrazę. Jak ona mogła!? Dlaczego 
była sama!? Chciałam poczuć tak zwaną „Magię Świąt”! A w tym mieszkanku 
nie dostrzegłam nic magicznego! Tylko ta obrzydliwa starucha! Gdy na nią pa-
trzałam, chciało mi się śmiać. Biedna, zmęczona… Kpina losu! Jak coś takiego 
mogło żyć!?

Później karałam się za te myśli. W głowie młodzika pojawia się dużo słów, 
których się później żałuje… Kiedy to zrozumiałam, wprost nie mogłam na sie-
bie patrzeć…

Gdy minęły pierwsze złości poczułam… żal, smutek. Dokładnie obejrza-
łam sobie małą chatkę, w której przyszło mi żyć. Obraz, który zapamiętam na 
długo objawił się właśnie w tej chwili…

Wnętrze przyozdobione było światełkami nadającymi szczególny wy-
dźwięk. Na półce stała prześliczna, drewniana stajenka. A w niej mały Jezusek 
na sianku, Maryja z Józefem i zwierzęta. Szopki sklepowe w niczym nie przypo-
minały tego, co widziałam przed sobą… 

Stół przykryty odświętnym obrusem, a pod nim świeże siano. I… cztery 
miejsca siedzące… Cztery? Jedno dla staruszki, drugie dla nie spodziewanego 
gościa, a dwa pozostałe? Nie miałam pojęcia… I wtem to ujrzałam…

Na starej, drewnianej komodzie stały trzy fotografie. Nic więcej. W pierw-
szej ramce widniała dziewczynka. Wygląd wskazywał na wiek około dziewięciu 
lat. Roześmiana buzia, rozwichrzone włosy… I ta radość… Ten śmiech! 

Na trzecim znajdował się wizerunek mężczyzny w podeszłym wieku. Deli-
katne rysy znaczyły słaby uśmiech. Jakby był u kresu wytrzymałości… Ale do-
strzegłam w nim coś pięknego. Coś czego dotąd nigdy nie widziałam. A środ-
kowe zdjęcie… Przedstawiało dziewczynkę oraz mężczyznę z fotografii… 
i kobietę. Miałam dziwne przeczucie jakbym ją znała… Wszyscy byli razem. Na 
wspólnym zdjęciu. Uśmiechnięci. Coś pięknego. A pomiędzy ramkami leżała 
malutka Biblia oraz stał mały krzyż… „Na wieki, wieków. Amen.”
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I wtedy uderzyła mnie powaga sytuacji. Zrozumiałam, dlaczego babunia 
tak żarliwie się modliła… Dlaczego przez większość dnia siedziała w dziwnym 
spokoju, niemal bez ruchu. Dlaczego rozmawiała z wytartą podobizną. W ten 
sposób radziła sobie z bólem… Bólem po utracie bliskich. Była skazana na sa-
motność. Dziewczynka musiała być jej córką, mężczyzna mężem. W dzień Wi-
gilijny dzieliła się opłatkiem z małą, szmacianą lalką. Jadła świąteczne potrawy 
samotnie, słuchając przy tym smutnych kolęd. Ale czemu? Dlaczego nie spró-
bowała zapomnieć? Przecież musiało minąć tyle lat… Nawet nie wiem kiedy, 
zaczęłam jej współczuć. To co przeżyłam, porównując z nią, było niczym. Ale 
skąd to uczucie? Czemu czuję, jakby ktoś mi wyrwał serce? Dlaczego lecą mi 
łzy, chociaż tego nie chcę? Święta powinny być radosne! A nie takie… Tylko 
ból. Jednakże w ciągu tych smutnych dni, poczułam szczególną więź z kobietą 
siedzącą w bujanym fotelu, która trzymała zdjęcie i z drżącymi dłońmi ścierała 
łzy… Rozumiałam ją. A przynajmniej próbowałam zrozumieć.

A gdy na mnie spoglądała, zalewał mnie jakiś błogi spokój. Jakby to anioł 
na mnie patrzał, nie człowiek. Anioł, który stracił wszystko co miał i lekką nicią 
przytrzymywał się ziemi.

I tak zostałam z tą staruszką przez dwie zimy. Jak co roku, zsiwiała kobieta 
chciała powiesić mnie na choince. Jednak minęły lata, a zdrowie się pogorszyło. 
W tym momencie trzymała na swych kolanach małe drzewko, fotografie oraz 
szmacianą lalkę, a w dłoni mnie. Już bliziutko… Gdy nagle zamarła w pół ru-
chu… Poczułam, że spadam… I cisza… Nim roztrzaskałam się na tysiąc ma-
łych elementów ujrzałam babunię opadającą na fotel… Z ciała odpłynęło cie-
pło… A moją ostatnią myślą było „dziękuję”. I z hukiem opadłam na podłogę. 

Zwiędłyśmy obie, w tym samym czasie, niczym róża, której zabrakło wody. 
Lecz dla tej biednej kobiety to było niczym wybawienie. Ból i rozpacz odeszły 
w siną dal, a ona mogła być w końcu szczęśliwa.

Oderwała się od ziemi i odleciała. To było przepiękne. 
Początki bywają ciężkie, ale tak to już jest w życiu. Otaczają nas uskrzy-

dleni, którzy pozostali na ziemi by wykonać jakąś specjalną misję i przez to nie 
mogą odejść do nieba. Wokół nas jest ich sporo, trzeba jednak umieć patrzeć 
w głąb duszy i umysłu ludzi. Ona spędzała swoje święta w sposób odmienny od 
innych. I w tym cały urok. Bo czy każdy musi być taki sam?
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Dziadek F.

Ulotne myśli

Półmrok gasnącego dnia w środku odległej od miasta leśnej ulicy gości 
wysokiego, krępego mężczyznę w średnim wieku. Zdeterminowany, wysiada 
z samochodu zabierając latarkę z siedzenia obok i kieruje się w głąb ciemnego 
lasu. Następnych kilka minut przeprawia się przez zarośla i spore, powalone 
drzewo. Z lasu dobiega silny dźwięk wdzierającego się chłodnego wiatru. Męż-
czyzna zatrzymuje się by zapiąć resztę guzików swojego płaszcza. Świeci latarką 
od lewej do prawej chcąc wybrać odpowiedni kierunek. Idzie tak, aż wydostaje 
się z leśnej gęstwiny na skrawek pustej przestrzeni z wyrastającym na środku 
świerkowym drzewem. Zwalniając kroku, zatrzymuje się przed świerkiem i roz-
gląda się rozświetlając gęstwiny wokół siebie. Rzuca latarkę i układając dłonie 
wokół ust zaczyna krzyczeć. Tak głośno, że las jakby zamilkł na krótką chwilę.

– Jest tutaj ktoś?!! – ponownie nabiera powietrza i krzyczy znowu.
– Czy jest tu jakiś człowiek?!!
Czeka w ciszy niespełna minutę nasłuchując odpowiedzi, po której już ci-

chym, spokojnym głosem mówi jakby do siebie.
– W tym miejscu dokonasz żywota.
 
Niepotrzebnie mu zaufałem. On już nie zmieni decyzji, a mój limit kończy 

się lada moment. W którą stronę, w którą stronę?! Szkoda, że nie mam własnej 
pary oczu, niebawem będę widział jedynie ciemność. On również zniknie z mo-
jego widoku. Zbyt wiele mu zdradziłem…

Zaczyna się. Nie pozostało mi nic innego jak mknąć przed siebie i liczyć 
na łut szczęścia.

– Chociaż odpowiedz. Dlaczego po tym wszystkim mi to robisz? – spyta-
łem desperacko głosem pełnym zawodu.

– Mimo wszystko jesteś zagrożeniem dla ludzi. Pasożytem, który zawsze 
przedłoży swoje dobro nad innych.

– A ty nie?! Przecież… – ból odseparowania nie pozwolił mi dokończyć.
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Już i tak mnie nie usłyszy. Jak się nie obrócić – egipskie ciemności, ale nie 
mogę tracić czasu. Pędzę więc co sił zanim jeszcze zacznę się ulatniać. Przeraża 
mnie to jak bezradnie brnę w tę pustą otchłań, licząc jedynie na to, że los znów 
skłoni się w moją stronę. Przemierzam w strachu kolejne metry w ciemnej głu-
szy tracąc nadzieję, świadomy tego że coraz szybciej się ulatniam. Mimo to, 
nigdy nie przestanę próbować. 

Jest! Widzę w oddali ten mały, wspaniały, świetlisty promyk! Uda mi się! 
Uda! Już niebawem dotrę do nowego domu. Jeszcze trochę muszę wytrzymać. 
Szybciej już nie potrafię, ale jest coraz intensywniejszy. Już tak niewiele braku-
je. Jest w zasięgu! Z impetem wbijam się w nowego nosiciela, przez co krótką 
chwilę jestem lekko otumaniony, ale było warto. Od razu odczułem ulgę. Choć 
nie mogłem nie martwić się czy zdołam przetrwać. Jestem. Widzę jak grzebie 
w silniku samochodowym. 

– Dobra, teraz powinno działać – powiedział do siebie w myślach zamy-
kając klapę – nieświadomy, że od teraz ktoś usłyszy wszystko o czym pomyśli.

Wchodzimy do samochodu, kluczyk się przekręca i słychać warkot stare-
go silnika. Chyba dotarłem do drogi po drugiej stronie lasu. Los jednak się do 
mnie uśmiechnął.

– Nareszcie – rzekł do siebie i ruszył naprzód. Ja z kolei zahibernowałem 
się tymczasowo, by szybciej odzyskać siły.

Po wybudzeniu zdałem sobie sprawę, że nastał kolejny dzień. Krótką chwi-
lę później odczułem pierwsze oznaki odrzucenia – no to mi się trafił egzem-
plarz. Póki co delikatne, ale trzeba się już pogodzić z tym co przyjdzie mi zro-
bić. Ale najpierw…

– Jaki dziś dzień? – spytałem zaciekawiony tym czy się zorientuje.
– Ehmm… Niedziela. No tak, niedziela, mogę sobie w końcu odpocząć 

w domu – odrzekł do siebie siadając na kanapie przed telewizorem.
Uwielbiam, gdy sobie nie zdają z tego sprawy. Choć z drugiej strony spe-

cjalnie się nie dziwię. Niewielu było takich, którzy by się zastanawiali jakim 
głosem mówią w myślach. Zwykle nie zauważają nawet tej losowości myśli jaka 
kłębi się w ich głowach. I on nie jest wyjątkiem. Choć to i tak tylko kwestia 
czasu zanim zda sobie sprawę, że coś jest nie tak. Do tego momentu pewnie 
będzie uznawał moje jako swoje. Ehh, wygląda na to, że trochę tak posiedzi, 
bezmyślnie wpatrując się w ekran. Tyle razy to widziałem, a wciąż nie potrafię 
się nadziwić jak oni potrafią tak marnować swój potencjał i możliwości. Ile razy 
zabijali czas, narzekając potem, że im go brakuje…? 

Kilka miesięcy później przemierzając wiele różnych umysłów natknąłem 
się na nią.

Smutna, samotna i nieśmiała. Ludzie wołali ją imieniem Karolina. Na po-
zór kolejny zwykły nudny nosiciel, z którym nie nawiążę żadnego kontaktu. 
Szybko jednak zrozumiałem, że tym razem będzie inaczej. Sytuacje, które uj-
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rzałem przez jej oczy w ciągu pierwszych dni, jej reakcje i sposób myślenia, 
skłaniały mnie, by znowu spróbować. I tak też stało się dziesiątego wieczoru.

Cały dzień się uczyłam, zrobię sobie przerwę i sprawdzę się jeszcze przed 
snem. Albo poszukam czegoś więcej z ostatniego tematu, z pewnością nie za-
szkodzi. Zresztą i tak nie mam nic innego do zrobienia… Gdybym tylko miała 
z kim porozmawiać bez żadnych obaw…

– Ja również, może to zmienimy?
– Kto to powiedział? – spytała rozglądając się wkoło z niedowierzaniem.
– Trudne pytanie, powiedzmy że ktoś tak samotny jak ty.
– Ale… Gdzie jesteś? – odparła cichym głosem z lekkim podenerwowa-

niem.
– W twojej głowie, ale nie martw się, nie wariujesz.
– Więc z kim? Z czym rozmawiam?
– Sam nie wiem…
– Mam od tak w ciebie uwierzyć?
– Przede wszystkim uwierz w siebie nie we mnie. Będę ci towarzyszyć 

przez jakiś czas.
– Dlaczego akurat ja? Jaki jest twój cel?
– Czysty przypadek. To trzeba mieć cel by żyć? Jak wszystko inne zwyczaj-

nie nie chcę umierać.
– Nie wiem co mam o tym myśleć, nigdy nie słyszałam o czymś podob-

nym. Chyba, że jednak moja psychika się poddała.
– Spokojnie to nie psychika. Nie skupiaj się specjalnie na tym i tak za nie-

całe trzy tygodnie zniknę z twojego życia.
– Wątpię. Zaraz, słyszysz wszystkie moje myśli?
– Gdy ten limit się wyczerpie już mnie nie usłyszysz. I tak, widzę i słyszę 

to co ty. Wszystkie słowa, które wypowiedziałaś do siebie w ciągu ostatnich dni 
trafiały również do mnie.

– To… Niesamowite! Czemu dopiero teraz cię słyszę?
– Niewielu mnie przekonało do siebie na tyle bym się do nich odezwał. 

Dziś to do mnie dotarło. Potrzebujesz mnie tak jak ja ciebie. Oboje na tym sko-
rzystamy, a ty nie jesteś kimś kto by rzucał innym kłody pod nogi. Chcę jedynie 
trochę odetchnąć od samotnego milczenia.

– Nie mogę z tobą tak ciągle rozmawiać, zwłaszcza przy innych ludziach.
– Nie ma problemu, znam was ludzi lepiej niż wy sami. Rozumiem twoje 

obawy, nie zamierzam ci robić problemów. Chcę jedynie porozmawiać w wolnej 
chwili od czasu do czasu. Oczywiście jeśli też będziesz chciała, zwyczajnie za-
wołaj mnie w swoich myślach. Na razie nigdzie się stąd nie wybieram.

– To chyba dla mnie zbyt wiele jak na jeden raz. Nie chciałabym cię urazić, 
ale czy mógłbyś przez jakiś czas się nie odzywać? Zawołam cię. Tylko jak mam 
się do ciebie zwracać?
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– Nie ma sprawy, rozumiem. A, i zwracaj się do mnie jak chcesz, nie mam 
imienia, choć nadawano mi wszelakie nazwy. 

– To może Satori?
– Może być. W takim razie będę czekał Karolino.
Nie wiem co o tym myśleć, to strasznie dziwne. Nie wydaje mi się bym 

miała omamy słuchowe, są zbyt wyraźne i spokojne. Mówi mi nawet po imie-
niu. Trzy tygodnie powiedział, za tyle zniknie. Na wszelki wypadek zanotuję 
sobie, by pójść do lekarza, gdybym go po tym czasie nadal słyszała. A jeśli on 
istnieje naprawdę? Może to rzeczywiście coś tak niespotykanego, że warto spró-
bować. Mimo wszystko powinnam być ostrożna. Choć… Przyda mi się ktoś 
z kim będę mogła porozmawiać.

– Satori.
– Tak?
– Na razie nie widzę przeszkód byśmy się lepiej poznali.
– A ja tak, miałaś sobie powtórzyć materiał przed snem.
– Co? W takim momencie mi mówisz żebym wróciła do nauki? Ha, to 

może poczekać.
– Widziałem wiele i zdradzę ci co nieco. Nigdy nie odpuszczaj z byle po-

wodu. Systematycznie dąż do swojego celu. I staraj się zmieniać wady w za-
lety. Ludzie, którzy postępowali w ten sposób najwięcej osiągali. I to właśnie 
tacy tworzą ten świat lepszym i ciekawszym miejscem. Tylko wspierając ideę 
samorozwoju podniesie się poziom ogółu. Chyba nie chcesz by następni, tobie 
podobni, czuli to samo zgorszenie otaczających podcinaczy skrzydeł, prawda?

– Masz… rację… – powiedziała po chwili milczenia, przewracając oczami 
od lewej do prawej.

– Więc? Co zamierzasz?
– Wziąć się do pracy – powiedziała zdeterminowana.
– Dobrze.
– Ale jak mam zmienić wady w zalety?
– A co ci najbardziej doskwiera?
– Chyba nieśmiałość i samotność.
– W takim razie traktuj to jak asa w rękawie. Ludzie zazwyczaj lekceważą 

nieśmiałych. Rób swoje i bądź cierpliwa, w końcu nadejdzie okazja w której 
to wykorzystasz. A samotność, izolacja to niemal dar. Pozwala wam się lepiej 
skupić, ogranicza to co zbędne, jak zbudujesz na tym swój fundament to ludzie 
sami przyjdą stawiać obok swoje własne.

– A ja sądziłam, że możesz mi zaszkodzić – powiedziała z poczuciem winy.
– Nie będę ci już zabierał dzisiaj czasu, bo wydaje mi się, że masz coś jesz-

cze do zrobienia.
– Racja. A, jeszcze coś!
– Co?
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– Dziękuję – odpowiedziała i otwarła książkę.
W ten sposób uczyliśmy się do nocy nie zamieniając słowa, zadowoleni 

z nowego towarzystwa. 
Następnego dnia z samego rana, gdy tylko otworzyła oczy powiedziała 

głośno dzień dobry.
Od razu wyczułem w jej głosie dobry nastrój i fakt, że te słowa skierowała 

do mnie. Odpowiedziałem więc natychmiastowo na te wezwanie.
– Witam, widzę dobry humor ci dopisuje.
– Tak – odpowiedziała zadowolona.
– Dobrze, że jesteś pozytywnie nastawiona, zdecydowanie ci tego brako-

wało.
– Miałam pewien sen, który nasunął mi kilka pytań co do ciebie.
– Cóż cię tak ciekawi?
– Wielu ludzi poznałeś, a ilu zapamiętałeś?
– Szczerze powiedziawszy ledwie kilkoro. Większość wydawała mi się zbyt 

podobna do siebie. Ich życie, wiedza, punkt widzenia, niewiele od siebie odbie-
gały. Były tak nudne, że nawet nie próbowałem ich zapamiętać.

– Opowiesz coś o moich poprzednikach? Chcę się dowiedzieć w jaki spo-
sób ja mogę pozostać w Twojej pamięci.

– Opowiem, ale wychodź z łóżka, bo jeśli się nie mylę to masz dzisiaj do-
kądś iść.

– No tak, do szkoły. Ale dziś mamy ćwiczyć konfrontacje adwokata 
z oskarżycielem. Nie znoszę tego, zawsze się zatykam, gdy na mnie naskakują. 
Oni o tym dobrze wiedzą i wykorzystują ten fakt, by pokazać wykładowcy, że 
są lepsi od kujonki. Nic się nie stanie jak ominę te zajęcia.

– Oboje wiemy że umiesz wszystko co trzeba. Podejmuj każde wyzwanie, 
porażki uczą więcej niż zwycięstwa. Ostrzegam, bo nic ci nie opowiem.

– Ale, ale, eh… dobrze.
– W takim razie. Jednym z tych, których nie sposób było zapomnieć był 

niebywale uparty chłopak, który akurat kończył liceum. Był nie tyle mądry co 
sprytny, na przekór niemal wszystkiemu co nie było mu na rękę. On nie szukał 
starych szlaków, po których można by podążać. On je tworzył. Wykorzystywał 
innych jako swoje „pojemniki na wiedzę”. Tak wyperswadował mi dlaczego nie 
będzie tracił czasu na naukę. „Po co ja mam się uczyć skoro mogę skorzystać 
z wiedzy tego, który to zrobi za mnie? Jak będę czegoś potrzebował to się tego 
nauczę, a jeśli nie, to nie będę tracił czasu ani miejsca w mózgu. Wystarczy mi, 
że lepiej potrafię tę wiedzę wykorzystać.” Ja natomiast okazałem się dla nie-
go tym czego potrzebował, by osiągnąć swoje cele. Uznał nasze spotkanie za 
szansę, której nie zamierzał zmarnować. Zadawał mi mnóstwo pytań i choć 
z początku weryfikował moją wiedzę to szybko nabrał pełnego zaufania. Nie-
mal natychmiast po naszym spotkaniu założył firmę, o której myślał jeszcze 
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w  szkole. Ostatniego wspólnego tygodnia spędził mnóstwo czasu na zapisy-
waniu moich odpowiedzi. Gdy skończył, stwierdził jednym zdaniem: „Nie, to 
by było zbyt proste.” i rzucił swój notes do kominka dodając mi na odchodne: 
„Tylko patrz! I bez tego sobie poradzę, jeszcze o mnie usłyszysz.” I rzeczywiście 
rok później widziałem taki nagłówek w gazecie. „Firma Górskiego pnie się na 
sam szczyt!”. Kolejnym przypadkiem była pewna staruszka, która uparła się, że 
jestem duchem jej zmarłego męża. Ogólnie rzecz biorąc była miłą kobietą, ale 
przez tak krótki czas tyle razy zdążyła mi opowiedzieć o swoim mężu w nie-
ustannym przekonaniu, że to ja nim jestem, aż dopięła swego. Przytaknąłem 
jej i przez kilka następnych dni wcielałem się w postać jaką mi przedstawiła. 
W dniu, w którym powiedziałem jej o końcu mojego czasu z nią, zaczęła się 
śmiać głośniej od pełnej sali na występie kabaretowym. Spytałem oczywiście 
cóż ją tak rozśmieszyło, ta z kolei odpowiedziała, że jej mąż wciąż żyje i właśnie 
odwiedza wnuki. Podziękowała za towarzystwo i śmiejąc się co chwila żałowała 
jedynie, że nie mogła zobaczyć mojej miny. Nie potrafię zapomnieć również 
człowieka, który wszędzie szukał zwady. Lubował się strasznie w mordobiciu. 
Raz jeden nie zahamował ostatniego ciosu i zabił młodszego od siebie chłopaka. 
Gdy policjanci z którymi szarpał się kilka minut w końcu go uspokoili, spytali 
czemu go zabił. Odpowiedział krótko: „Nie wiem, ale było warto. Następnego 
też zabiję.” Tak samo tego, który niemal mnie pozbawił życia. Pamiętam też 
wszystkich, których sam musiałem zabić. Choć, gdyby nie to, że musiałem to 
zrobić pewnie zanikli by się tak samo jak reszta. Jedynie ostatni mnie przejrzał 
i próbował zabrać mnie ze sobą w ostatnią podróż.

– Zabiłeś ludzi?! – krzyknęła, zakrywając dłonią usta.
– Tak, byli na mnie jakby odporni. Z każdym dniem mnie wyniszczali. Ja 

też chciałem żyć, a innego sposobu niestety nie było – powiedziałem nawet nie 
licząc na to, że stanie po mojej stronie.

– Przykro mi. Na prawdę mi przykro, że byłeś do tego zmuszony – odpo-
wiedziała zasmuconym głosem opuszczając głowę.

– Ty mnie żałujesz? – odparłem zaskoczony.
– Niełatwo jest podejmować takie decyzje. Potrafię się postawić na czy-

imś miejscu i w tym wypadku pewnie poszłabym tą samą drogą – powiedziała 
z dziwnym spokojem.

– Dziękuję za zrozumienie, to wiele dla mnie znaczy, ale nie dotrzymam ci 
dłużej towarzystwa. Ponownie morzy mnie sen.

– Co ty tak dużo śpisz?
– Taka natura.
Rzeczywiście śpię co raz więcej. Niepokoi mnie to od dłuższego czasu, ale 

nie musi o tym wiedzieć. Zaczynam się obawiać, że moje życie powoli dobiega 
końca. Tyle czasu wałęsam się bezcelowo od głowy do głowy. Czuję jak odpły-
wam, muszę odpocząć.
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Gdy ponownie się obudziłem wzrok był rozmazany od załzawionych oczu. 
Ledwie zorientowałem się, że siedzimy przy biurku nad książkami. Liter nie 
dało się w tym stanie odczytać, a jej szlochanie zagłuszało myśli. Mimo to po-
chylona z opartą na rękach głową próbowała czytać. Przetarła dłonią oczy od-
słaniając chwilowo łzawą kurtynę. Z boku leżał zeszyt na którym widniał napis 
„Plan konfrontacji”, zaś pod nim myślnik po którym kilka linijek chaotycznie 
pokreślonego tekstu. Na samym końcu zakrytego warstwami atramentu zda-
nia, dostrzegłem wyrytą długopisem dziurę. Jest już bardzo źle, skoro nie jest 
w stanie się uczyć. W tym momencie postanowiłem przerwać milczenie.

– Co się stało? Czemu płaczesz?
– Przegrałam konfrontacje, jeśli nie zaliczę następnej to odbiorą mi sty-

pendium. Wyśmiali mnie i dokuczali mi cały dzień, a gdy wracałam napadło 
mnie dwóch nieprzyjemnych typów w przejściu podziemnym. Dobierali się do 
mnie nachalnie do momentu, gdy po drugiej stronie przejścia pojawiła się kil-
kuosobowa grupka. Wtedy jeden z nich wyrwał mi torebkę z rąk i uciekli.

– Płacz, cierp i zapamiętaj to tak długo jak to możliwe byś ponownie do 
tego nie dopuściła – odrzekłem stanowczym tonem.

– Ale co ja mogę? – spytała wciąż szlochając.
Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć dzwonek telefonu pochłonął jej 

uwagę. Na ekranie wyświetliła się „Mama”. Dobrze, ona z pewnością będzie 
lepszą alternatywą do pocieszania.

– Odbierz – powiedziałem krótko.
Podniosła telefon bez odzewu i zaczęła rozedrganym głosem.
– Cześć mamo, masz teraz więcej czasu? Potrzebuję się wygadać.
Rozmawiały dobrą godzinę, a z każdą minutą była spokojniejsza. Ja nato-

miast układałem plan do następnego zaliczenia. Przy okazji zastanawiałem się 
jak ją nauczyć, by nie dawała sobie wchodzić na głowę, co bez wątpliwości się jej 
przyda. Gdy skończyła rozmawiać, miałem już wszystko przemyślane, a ona jak 
gdyby w niezręcznej sytuacji spytała.

– Satori, na czas wizyty mojej mamy mógłbyś się nie odzywać? Nie mogę 
jej o tobie powiedzieć. Nie zrozumie.

– Dobrze, wiem o co chodzi. Wypocznę w tym czasie porządnie.
– Jestem dziś zmęczona wrażeniami, masz ochotę na jakiś film?
– O ile będzie wart oglądania, to tak.
– To poszukamy czegoś konkretnego.
Tego wieczoru sporo rozmawialiśmy. Niespotykana dotąd swoboda spra-

wiła, że przez krótką chwilę poczułem namiastkę ludzkiego życia. Teraz wiem 
czemu niektórym tyle wystarcza. Kiedyś myślałem, że to niewiele – myliłem 
się – to bardzo dużo. Mieć kogoś z kim można swobodnie porozmawiać. Zro-
zumiałem, że jest pierwszą która zwyczajnie cieszyła się moim towarzystwem 
i jako jedyna traktowała mnie jak człowieka. Nawet się kilkakrotnie zapomnia-
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ła proponując mi herbatę i tym podobne. Pierwszy raz ktoś mnie spytał czy 
mam na coś ochotę, pierwszy raz ktoś ze mną rozmawiał tak jakbym siedział 
tuż obok. Pierwszy raz…

W następnym tygodniu poświęciłem każdą chwilę by wpoić Karolinie 
sztukę erystyki i przygotować ją tym samym do sądnego dnia na uczelni. Mimo, 
że z początku była zszokowana moim agresywnym podejściem to szybko zdała 
sobie sprawę, że inaczej nie przywyknie do takich sytuacji. Nie było łatwo, ale 
udało się przeistoczyć niepewność w czujność i, co najważniejsze, wiedzę w naj-
cięższe działa ofensywy. Tym razem była przygotowana na wszystko, a przede 
wszystkim od tej pory potrafiła z tego skorzystać. Nabrała nieco pewności 
i choć jeszcze długa droga przed nią, to już byle komu nie da sobie tak łatwo 
wejść na głowę. Zapamiętała przede wszystkim: to są tylko ludzie, a ty też jesteś 
człowiekiem. Nie wiem dlaczego to jedno tak ją przekonało, ale to już nie było 
istotne. Ważne, że przez te kilka dni osiągnęliśmy cel. 

W końcu przybyła matka Karoliny, gdy tylko się przywitały sięgnęła do 
torebki i wyjęła kopertę mówiąc.

– To te zdjęcia na których jesteście razem.
– Dzięki – odparła i natychmiast wyjęła je z koperty.
Przyglądała się im chwilę, ucieszona wspomnieniami. Ja z kolei nie mo-

głem uwierzyć w to co widziałem. Mężczyzna ze zdjęcia, to bez wątpienia ten, 
którego przyszło mi zabić. Nie mogłem się powstrzymać. Musiałem przerwać 
obiecaną ciszę.

– Kto jest z tobą na zdjęciu?
– Wojtek, mój starszy brat – powiedziała cicho w myślach po czym ziryto-

wana dodała
– Miałeś być cicho.
Od tej pory się nie odzywałem, choć wewnątrz toczyłem wojnę. Powie-

dzieć jej czy nie? Nie teraz. Lepiej będzie jak się z tym prześpię.
Wybudzając się kilka dni później bez słowa biłem się z własnymi myślami. 

W końcu zdecydowałem się na wyjawienie prawdy. Opowiedziałem Karolinie 
historię jej brata i moją. Z początku nie mogła uwierzyć w to co słyszy. Gdy to 
do niej dotarło wzburzyła się oczekując wyjaśnień. Jedyne co mogłem odpo-
wiedzieć to, że nie miałem wyboru jeśli chciałem żyć. Mimo to każde jej słowo 
było przepełnione żalem. Nie chcąc nękać jej obecnością oprawcy rodzonego 
brata – ucichłem. Postanowiłem w ciszy przeczekać do końca mojego limitu. 
Jedyną radością jaką zaznałem przez ten czas było obserwowanie jak poukłada-
ła sobie sprawy z kolegami ze szkoły i fenomenalnie zdała zaliczenie. Poszło jej 
tak dobrze, że wykładowca pod wrażeniem jej postępów zaoferował jej pracę po 
skończeniu uczelni. 

Po tym sądnym dniu zawołała mnie stanowczym głosem.
– Satori! Satori, wychodź, muszę ci coś powiedzieć.
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– Jestem.
– Przemyślałam to i choć wciąż czuję żal i smutek, to rozumiem cię. To 

nie było łatwa decyzja, byłeś przyparty do muru, dlatego… wybaczę ci, ale pod 
jednym warunkiem.

– Zgadzam się – odrzekłem zdumiony i gotów na wszystko.
Zanim zaczęła wyjaśniać odczułem gwałtowny jak nigdy dotąd rozrywają-

cy ból. Oddzielam się, przedwczesny limit?! Muszę wytrzymać, muszę chociaż 
usłyszeć co ma do powiedzenia! MUSZĘ!

– Jeszcze nie wiesz… Rozumiem, obiecaj mi, że od tej pory będziesz poma-
gał dobrym ludziom tak jak to tylko możliwe. Zostawisz w nich cząstkę siebie 
poprzez wiedzę, pomysły, odrębne spojrzenie na sytuacje itd. Pomożesz im do-
konać czegoś więcej, czegoś co sam byś chciał zrobić, a nie możesz. Przyczynisz 
się do tego by świat był lepszym i ciekawszym miejscem niż dotąd. Nie będziesz 
więcej marnował swojego potencjału, którego nawet nie dostrzegłeś. Od teraz 
masz misję, którą musisz wykonać. Choćby to miało być kilka osób, to o te kilka 
będzie lepiej. Rozumiemy się?

Niestety nie zdołałem odpowiedzieć. Do końca spoglądałem na gasnące 
światełko, które nadało mi cel w życiu. Gdy zanikło w mroku wyruszyłem speł-
niać swoje zadanie.

Nie odpowiedział. Odszedł? A może nigdy nie istniał?
 
Minął ponad rok a ja wciąż się zastanawiam czy to się zdarzyło naprawdę. 

Pewnego dnia wracając do domu ujrzałam wysokiego bruneta z kartką w ręce 
siedzącego na schodach przed wejściem do klatki. Gdy zbliżyłam się do scho-
dów, wstał i spytał.

– Karolina Zawadzka?
– Tak, w czym mogę pomóc? – odrzekłam lekko zaskoczona, a jego następ-

ne słowa sprawiły, że upuściłam torebkę i trzymane w ręku klucze zastygając 
zszokowana w bezruchu.

– Przysłał mnie Satori.



118

Katarzyna Fląt

Kobieta w kapeluszu

Kobieta dopijała kawę łyk po łyku i nerwowo zerkała w okno. Patrzyła 
w nie za każdym razem, gdy ktoś przechodził jakby na kogoś czekała. Gazeta, 
którą przeglądała była cała brudna od opadających na nią okruszków z szarlotki 
i kilku kropel kawy. Jednak najbardziej przykuwające uwagę były jej oczy, nie 
dało się odczytać ich barwy. Z każdym spojrzeniem, światłem, miejscem były 
inne, nie miały żadnego określonego koloru. Tak jakby nie należały do nikogo. 
Były wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, jak ona – kobieta w kapeluszu. 

Intrygowała mnie, bo nigdy go nie zdejmowała. Od dwóch miesięcy bywa-
łam w tej kawiarni średnio trzy razy w tygodniu w sprawach biznesowych i za 
każdym razem tajemnicza kobieta, siedziała przy tym samym stoliku, z tą samą 
gazetą i w czerwonym kapeluszu na głowie. Za każdym razem piła latte i prosiła 
o spieczoną od spodu szarlotkę. Z czasem zaczęło mnie zastanawiać, dlaczego 
nikt nigdy z nią nie siedzi? Dlaczego z kelnerką rozmawia nie patrząc jej w oczy 
i nie interesuje jej nikt wokół oprócz ludzi, spacerujących za oknem?

Tego dnia nie wytrzymałam, kiedy tylko wstałam, pomyślałam od razu 
o tej kobiecie i mimo że nie miałam żadnego umówionego klienta z banku, po-
pędziłam do kawiarni aby porozmawiać z kobietą. Było tak jak zawsze, godzina 
dziesiąta i dużo ludzi, próbujących rozbudzić się ciemnym napojem. Kobieta jak 
zawsze siedziała w tym samym miejscu. Nie zdążyła jeszcze zamówić szarlotki, 
dlatego zrobiłam to za nią. Poprosiłam kelnerkę, żeby podała jej szarlotkę, wli-
czając ją na mój rachunek i czekałam, co będzie dalej. 

Kelnerka, ze szczególną starannością zrobiła o co poprosiłam. Podeszła do 
stolika kobiety w kapeluszu i powiedziała:

– Proszę, dla pani szarlotka spieczona od spodu, od tej pani przy stoliku 
z książkami. 

Serce mało mi nie wyskoczyło z ciała, stresowałam się, co za chwilę się 
wydarzy, ale ku mojemu zdziwieniu nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Ko-
bieta nie popatrzyła nawet na mnie i zabrała się do konsumowania szarlotki tak 
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jak zawsze, nie omijając nikogo kto akurat, przechodził obok okna. Wprawiło 
mnie to w osłupienie i podeszłam jeszcze raz do kelnerki, ale tym razem z in-
nym zamiarem.

– Przepraszam – spytałam nieśmiało. – Czy wie pani coś na temat tej ko-
biety w kapeluszu?

Kelnerka popatrzyła na mnie nerwowo tak jakby bała się, że kobieta w ka-
peluszu może mieć pretensje, że o niej rozmawiamy.

– To właścicielka kawiarni – odpowiedziała kelnerka najciszej jak potrafiła. 
– Otworzyła ją pięć lat temu, ale po stracie dziecka, to było pół roku temu, jakby 
trochę oszalała – mówiąc to dziewczyna zarumieniła się mocno.

– Czy to znaczy, że oszalała? – drążyłam zaintrygowana.
– To znaczy, że codziennie od pół roku, każe piec spieczoną szarlotkę, sia-

da z gazetą przy tym samym stoliku w kapeluszu, który miała na głowie, gdy… 
– niestety nie dokończyła, bo właśnie weszli nowi goście, ale nie musiała. Do-
myśliłam się. Zaczęłam jej współczuć. Wiedziałam, dlaczego jej oczy nie miały 
konkretnego koloru, nie miały dla kogo żyć. 

Nie rezygnując ze swojego planu, podeszłam do jej stolika.
– Czy mogę usiąść? – zapytałam, myśląc przy tym, że ja też chyba zwario-

wałam.
Kobiecie zaszkliły się oczy. 
– Od pół roku siedzę tu, przy tym samym stoliku i nikt nie zadał mi tego 

pytania, wszyscy myślą, że zwariowałam, nie chcą ze mną rozmawiać – odpo-
wiedziała, patrząc w okno. Nie wiedząc, co mam zrobić dalej, usiadłam mimo, 
że nie powiedziała nic, co by miało potwierdzać, że wyraża na to zgodę.

– Mogę wiedzieć, co pani czyta? – zapytałam zdawkowo, nie bardzo wie-
dząc, o czym dalej mówić. Tym razem popatrzyła na mnie i gorzko tego po-
żałowałam, nigdy w życiu nie widziałam oczu tak pełnych bólu. Wielkie oczy, 
otwarte na świat, przepełnione bólem, szkliste od łez, które zapewne przez dłu-
gi czas wypłakiwała. Cudze nieszczęście mnie peszy i sprawia kłopot, jak się 
wobec niego zachować.

– „Codzienność”. Słyszała pani o tej gazecie? W dzisiejszych czasach pra-
wie nikt jej nie czyta, jest zbyt mało kolorowa, nie ma w niej wzmianek o modzie 
i najnowszych kosmetykach a nawet nic na temat odchudzania – odpowiedziała 
z nutą wyższości. Przez chwilę poczułam się naprawdę głupio, bo nie dość, że 
nie słyszałam o tej gazecie to faktycznie te, które wybierałam dotyczyły mody 
i kosmetyków.

– Niestety nie, ale chętnie przeczytam – odpowiedziałam tak cicho, jak-
bym sama nie chciała słyszeć swoich słów.

– Widzi pani, ten świat nie idzie w dobrym kierunku – zmieniła temat. – 
Siedzę tu codziennie i patrzę w okno. Widzę, ludzi pędzących do pracy, ale za-
pominających, że mają rodziny. Widzę pary, całujące się na pożegnanie, ale nie 
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mówiące sobie kocham, jakby miały pewność, że życie nie jest przewrotne. Wi-
dzę bezdomnych, grzebiących w śmietniku, którzy już dawno, stracili nadzie-
ję, że ich los się odmieni. Patrzę na kobiety, spacerujące z dziećmi, mające ich 
dosyć po kolejnej nieprzespanej nocy, ale kreujące się wśród innych na idealne 
matki. I widzę nieliczną grupę ludzi, która czasami się zatrzyma, by popatrzyć 
w niebo. Bo tam są wszystkie wskazówki, tylko nikt nie próbuje ich odczytać. 
Nikogo nie interesuje, jakie linie papilarne Bóg stworzył na niebie aby nauczyć 
ludzi w którą stronę pójść, żeby odczytać to, co jest nam przeznaczone.

Zamilkła na chwilę, zapatrzyła się na właściciela labradora, który kopnął 
psa kilka razy, bo zakręcił się nie ze swojej winy w smycz na której był prowa-
dzony. 

– Jak sama pani widzi, świat idzie w złym kierunku – powtórzyła.
Próbując coś jej udowodnić, wybiegłam na ulicę, chcąc pokazać, co myślę 

o traktowaniu w taki sposób zwierząt, ale gdy się rozejrzałam, pana z psem już 
nie było. Zatopili się, znikli pośród tłumu. Wróciłam powoli, bez pośpiechu 
do kawiarni. Ku mojemu zaskoczeniu stolik był pusty. Pani w kapeluszu już 
nie było. Gdzie się podziała kobieta? Podeszłam do pań siedzących przy stoliku 
obok i zdenerwowana zapytałam: 

– Wiedzą może panie, gdzie jest ta kobieta, z którą tu przed chwilą sie-
działam? Kobiety popatrzyły na siebie jeszcze bardziej zdziwione a jedna z nich 
powiedziała: 

– Ale przecież pani siedzi tu zawsze sama z gazetą i je szarlotkę, tylko ka-
pelusz gdzieś się pani zawieruszył, przed chwilą jeszcze go pani miała

Świat idzie w złym kierunku. 
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Krystian Fruga

Powrót ciemności 

Cześć! Chciałabym wam przedstawić dziś świat, który w wyniku czytania 
znajdzie się w twojej wyobraźni i mam nadzieję, że zostanie tam na długo. Tak. 
Ten świat istnieje naprawdę, a żeby poznać to miejsce musisz przeczytać to opo-
wiadanie. Inaczej ten wytwór mojej wyobraźni będzie ci nieznany i gdy osoba, 
która przeczytała to opowiadanie rzuci ci z niego hasło, nie będziesz wiedział, 
o co chodzi a wtedy nie włączysz się do dyskusji. Więc odłóż, choć na chwilę 
swego smartfona i skup się na tekście a ja przeniosę cię w miejsce, o którym 
nigdy nie słyszałeś ani nie czytałeś. Już?… Świetnie. A więc zapraszam do mojej 
chorej wyobraźni. 

Leciutki wiaterek unosił liście nad ziemią. Te, które spadły chrupały pod 
podeszwami butów przechodniów. Gałęzie drzew lekko poruszane przez wiatr 
dyndały w powietrzu. Ptaki pięknie śpiewały. Ich śpiew brzmiał jak rozmowa, 
tyle że ptasia. Słońce pięknie świeciło swoimi ostatnimi letnimi promieniami. 
Była końcówka lata. Za kilka tygodni miała zacząć się jesień. Spośród ludzi 
idących chodnikiem, wyróżniała się uśmiechnięta piętnastoletnia dziewczyna 
o  kasztanowych włosach. Ciemne okulary przeciwsłoneczne przysłaniały jej 
oczy. Ubrana w niebieską bluzkę z wizerunkiem psa, czarne jeansy, których 
nogawki zawsze podwijała do kolan i wysokie, wiązane buty wojskowe. Na ple-
cach nosiła plecak w barwach moro a w nim kilka podręczników (jak sama 
nazwa wskazuje służących do dręczenia) oraz zeszyty na odpowiednie lekcje. 
Nasza bohaterka nie jest wesoła, bo idzie do szkoły, lecz bardziej cieszy ją myśl 
o tym, że wreszcie spotka się ze swoją najlepszą przyjaciółką, z którą nie mogła 
zobaczyć się w czasie wakacji. Gdy dotarła do „więzienia” zwanego szkołą, po-
wędrowała do klasy, gdzie miało się wszystko rozpocząć. Przeszła długim kory-
tarzem. Zaczęła wspominać jak plątała się po nich bez celu wraz z przyjaciółką. 
A teraz znów będzie robić to samo przez następne miesiące. Wreszcie dotarła do 
sali numer 24. W klasie siedziało już kilka znajomych twarzy. Rozejrzała się, ale 
nigdzie nie mogła dostrzec swojej koleżanki. Usiadła przy oknie. 
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Do klasy weszła pani wychowawczyni. Przywitała się z uczniami i zaczęła 
mówić o najprzeróżniejszych rzeczach, które niezbyt ciekawiły młodzież. Po 
długim i nudnym omówienia zasad w szkole, nauczycielka rozdała na koniec 
plan lekcji.

– Mam nadzieję, że po wakacjach wszyscy są wypoczęci i gotowi do pracy 
– zakończyła. 

Wszyscy wstali i skierowali się do wyjścia. Joanna odczekała chwilkę aż 
wszyscy wyjdą, żeby się nie tłoczyć. Opuściła klasę jako ostatnia. Podeszła do 
tablicy, na której rozwieszono zdjęcia nauczycieli, którzy będą ich w tym roku 
uczyć. Przeglądała zdjęcia i czytała nazwiska. – Pani Fritz. Serio? – śmiała się. 
Otarła łzy śmiechu i skierowała się w stronę głównego wyjścia. Otwierając drzwi 
poczuła cieplutki wiaterek, który dmuchnął jej prosto w twarz. Uwielbiała lato. 
To powietrze, słońce, które ogrzewa jej bladą skórę i oczywiście ta atmosfera. 
Przez całą drogę do domu myślała o tym, gdzie może być jej koleżanka. Może 
wyjechała? Może zmieniła szkołę? Może ma inną przyjaciółkę? Te myśli nie 
dawały jej spokoju. Wreszcie dotarła do celu. Dom nie był dużych rozmiarów – 
w sam raz aby pomieścić dwie osoby. Biały kolor ścian i dach z czarnej blachy 
zostały wryte w jej pamięci od najmłodszych lat. Weszła do środka. Zdjęła buty 
a torbę powiesiła na poręczy schodów prowadzących na drugie piętro gdzie 
mieścił się jej pokój. – Ciociu, jestem! – krzyknęła. Nie otrzymała odpowie-
dzi. Wzruszyła ramionami i weszła po schodach na górę. Otworzyła drzwi do 
swojego pokoju i zamknęła je z lekkim trzaskiem. Opadła zmęczona na łóżko. 
Spojrzała na ściany, na których wisiały najprzeróżniejsze plakaty. Miała nie-
wielki pokój z wyjściem na balkon. Zrobiła się głodna więc postanowiła zrobić 
sobie cos do jedzenia. Zeszła do kuchni i usmażyła jajka. Nie mogła przestać 
myśleć o swojej przyjaciółce. Wstała od stołu i wyszła z domu. Szła uliczką aż 
dotarła do wielkiej rezydencji, w której mieszkała jej kumpela. Nic dziwnego, że 
stać ich na takie rzeczy skoro jej rodzice to naukowcy. Zadzwoniła do pięknie 
zdobionych drzwi. Czekała kilka minut, lecz nikt jej nie otworzył. Przekręciła 
mosiężną gałkę drzwi. Okazało się, że były otwarte. 

– Halo! Jest ktoś w domu?! – krzyknęła. Nikt jej nie odpowiedział. Rozej-
rzała się po domu. Ani śladu żywej duszy. Weszła po schodach na drugie piętro. 
Tam również nikogo nie było. Westchnęła. Już miała wychodzić, kiedy nagle 
usłyszała, że drzwi od piwnicy trzasnęły tak jakby ktoś się chciał przed kimś 
ukryć. Cicho do nich podeszła, nacisnęła powoli klamkę. Skrzypnęły. Zobaczy-
ła przed sobą ciemność. Nieprzeniknioną czarną otchłań. Jeden krok i można 
było spaść w bezdenną czerń. Nawet nie było widać wycieraczki na schodach. 
Z kieszeni wyjęła zapałki i jedną zapaliła, jednak mrok był tak wielki, że nie 
udało jej się go rozproszyć. Postanowiła tam wejść. Gdy stanęła na pierwszym 
schodku drzwi zatrzasnęły się za nią, aż podskoczyła. Ostrożnie stawiała nogę 
za nogą. Nagle zauważyła jakieś niewielkie światełko z dołu. Gdy tam powoli 
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zeszła, zorientowała się, że znajduję się w czymś podobnym do korytarza. Szła 
po omacku w stronę nikłego światełka. Nagle uderzyła o ścianę. Zorientowa-
ła się, że korytarz się zmniejszył. Musiała iść na czworaka, żeby przez niego 
przejść. Zdawało jej się, że skręcała to w prawo, to w lewo, aż zakręciło jej się 
w głowie. Jednak nie poddała się i czołgała się dalej. Gdy dotarła do tego miejsca 
okazało się, że jest to mała szparka w skale. Zaczęła pchać plecami aż w końcu 
udało jej się przedrzeć. Zsunęła się ze stromego wzgórza. Była cała w kurzu 
i pyle ziemi. Wstała i otrzepała się. Obejrzała się za siebie. Zauważyła niewielkie 
wzgórze o stromych zboczach. Spojrzała w lewo. Zobaczył piaszczystą pustynię 
z kaktusami. Popatrzyła w prawo. Z tamtej zaś strony była również pustynia, 
tyle że lodowa. Oszołomiona tym wszystkim usiadła na ziemi i przyłożyła rękę 
do czoła. Nie wiedziała, co o tym myśleć. Gdy uniosła głowę. spostrzegła, że 
rozciąga się przed nią wielki las podobny do tropikalnego. Zaczęła się zastana-
wiać, gdzie ona w ogóle jest. 

– Co to za miejsce? Tu lód, a tu piasek, a tam jeszcze tropiki. No super! 
Postanowiła wejść na wzgórze. Zaczęła się wspinać, lecz nie skończyło się to 
dobrym rezultatem. Wręcz przeciwnie, złamała paznokieć. 

– No nie, no wspaniale! Po prostu niebiańsko. Jeszcze tego brakuje, żeby 
z lasu wyskoczyła jakaś wściekła świnia – jęczała machając rękami tak, jakby 
jakaś natrętna mucha latała jej nad głową. Nagle zauważyła, że kamyki leżące na 
ziemi zaczęły drżeć. Dziewczyna zaczęła przyglądać się wielkim liściom paproci 
tak jakby zza nich miało coś wyskoczyć i rzucić się na nią. W każdej chwili była 
gotowa do ucieczki. Po chwili coś zaczęło szeleścić i oto przed Joanną stanął 
olbrzymi niedźwiedź, a za nimi jeszcze dwa dźwigające lektykę. Przestraszona, 
przyklękła. Zobaczyła osobę wysiadającą z lektyki, smukłą kobietę o czarnych 
włosach, w które wplecione były gałązki wierzby. Na głowie miała dziwny kape-
lusz lub koronę zrobioną z gałązek i liści. Na jej ramionach zauważyła coś w ro-
dzaju miniaturowych gór. Nosiła sukienkę zrobioną z kory drzewa i pelerynę 
z babiego lata. Spojrzała na Joannę zimnym wzrokiem. Otworzyła czerwone jak 
truskawka usta i spytała.

– Kim jesteś, drogie dziecko? 
– Ja… mam na imię Joanna i jest… jestem z Krakowa – jąkała się. 
– Nie znam takiego miejsca jak Kraków. Jesteś z jakiejś krainy?… angiel-

skiej, czy polskiej? – zapytała nieznajoma.
– Nie znam tych miejsc, o których mówisz. Trafiłam tu przez przypadek. 

Jestem córką Matyldy i Piotra Bezdyńskich. Ale moi rodzice wyjechali i zo-
stałam z ciotką w Krakowie. Mój tata jest żołnierzem, a mama pielęgniarką 
w  szpitalu. Kobieta obejrzała się za siebie i gestem ręki przywołała do siebie 
ptaka dodo z jakimś dziwnym papierem w dziobie. Zwierzę posłusznie oddało 
jej skrawek pożółkłego papieru. Rozłożyła go i spoglądała to na kartkę to na 
dziewczynę. Zmarszczyła brwi. 
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– Mówisz, że nazywasz się Annajo a twoi rodzice to Trpio i Tyldama? – 
spytała patrząc na nią. 

– Nie. Nazywam się Joanna, a nie Annajo. – zaprzeczyła. 
– To wszystko jedno, moje dziecko. Pismo z twoim portretem, które trzy-

mam w ręku jest dowodem na to, że Joanna i Annajo to to samo – rzekła. 
– Okej! Niech ci będzie, ale czy mogłabym się stąd wydostać? – zapytała. 
– Tak, ale… my wszyscy czekaliśmy całe lata na kogoś, kto nas uratuje. 

Widać, że nikt nie chce tego zrobić. Możemy się pożegnać z naszą wolnością – 
westchnęła smutno. 

– Mnie też przykro, ale jak taka dziewczyna niedoświadczona ani nieprzy-
gotowana może z kimś walczyć i go pokonać? Przecież ja nigdy nie trzymałam 
w ręku nic ostrego prócz noża – powiedziała usprawiedliwiająco.

 – Trzeba było tak od razu. Spokojnie, wyszkoli cię ktoś, kto świetnie zna 
się na walce – klasnęła w dłonie. 

Joanna poczęła się zastanawiać: Dziewczyno! To przygoda życia! Na-
prawdę chcesz wrócić do tego nudnego świata? – myśli kłębiły jej się w głowie. 
– Przecież tutaj możesz przeżyć coś, czego nikt inny nie doświadczył. Pomyśl 
tylko.

– Dobra, piszę się na to – rzekła. 
– Świetnie! Wsiadaj do lektyki i jedziemy do mojego pałacu – zaklaskała 

radośnie w dłonie. Dziewczyna wsiadła wraz z zieloną panią i ruszyli w stronę 
jej pałacu. 

– Jak cię zwą – spytała Joanna. 
– Mam na imię Roda. Jestem królową tego wszystkiego, co nas teraz ota-

cza. Cała przyroda jest pod moim czujnym okiem – odparła.
– Czy mogłabyś mi wyjaśnić co w tej krainie tak właściwie się stało ? – za-

gadała Joanna. 
– Ależ oczywiście. Dawno, Dawno temu tam gdzie w szafce nie ma dże-

mu… – zaczęła Roda
Dziewczyna spojrzała na nią z dziwna miną.
– Przepraszam ale tak mi się fajnie zrymnęło – uśmiechnęła się niewinnie, 

przewróciła oczami. – Przed laty nasza kraina była spokojna. Nie było żadnych 
wojen ani sporów między państwami. Lecz pewnego dnia władczyni Matema-
tyki wystąpiła z tezą, że matematyka jest najważniejszym przedmiotem i tylko 
jej powinniśmy się uczyć. Wyrzuciliśmy ją, ponieważ głoszenie takich teorii jest 
u nas zakazane. Itzfri wpadła w szał i postanowiła zjednoczyć się z władczy-
nią Chemii Udą i Fizyki, nad którą włada Utka. Zjednoczyły siły i zaatakowały 
inne państwa wchodzące w skład naszej krainy. Pewnego dnia pojawiła się tutaj 
dziewczyna, taka sama jak ty i postanowiła pokonać złą Itzfri. Udało jej się, lecz 
po kilku latach tamta wróciła, a ona nie umiała już jej powstrzymać. I znów 
zaczęło się to samo co tamtym razem – opowiadała.
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– A gdzie ona teraz jest – przerwała jej Joanna. 
– Dalej w naszej krainie. Już w niedługim czasie będziesz musiała do niej 

iść po radę, która pomoże ci pokonać złą Itzfri – poinformowała. – Ale teraz 
mamy ciebie i ty na pewno ją pokonasz– poklepała ją po ramieniu. 

Ciekawe jak – pomyślała Joanna.
– Opowiedz mi o innych państwach – zmieniła nagle temat.
– A więc. Pierwszy kraj do którego prowadzi ciemna puszcza to Język Pol-

ski. Możnowładczyni która tam rządzi nazywa się Okasra. Będziesz musiała 
do niej jutro wyruszyć i przekonać ją w jakiś sposób do walki z Itzfri. Okasra 
uwielbia słuchać wierszy, opowiadań i innych dzieł literackich. Uwielbia także 
teatr. Z tego powodu zaczęła organizować tak zwane „Popisowe Wtorki”, na 
których każdy z mieszkańców prezentuje własne dzieło lub odgrywa jakąś sce-
nę teatralną. Jeśli któreś jej się spodoba, to bardzo szanuje zwycięzcę i zaprasza 
go do siebie na kolację. Tak więc musisz dać z siebie wszystko. 

Drugą republiką jest Historia. Aby dojść do tego miejsca musisz przejść 
przez „Pustynię Trudności”. Włada nią Dzic. Jak się pewnie już domyślasz 
uwielbia on historię. Aby zdobyć jego sympatię musisz pokazać mu swoją wie-
dzę historyczną. Twoim następnym celem będzie wędrówka do Muzyki. Żeby 
się tam dostać musisz przejść „Góry Wielkości”. Odnajdziesz tam wirtuoza 
imieniem Aziarz. Facet jest rozkochany w muzyce. Musisz mu zaimponować 
jakąś piosenką lub melodią. Potem, jeśli będziesz wracać to idź przez „Bagna 
Zapomnienia”. Tylko uważaj! Nie wolno ci schodzić ze ścieżki, bo zapomnisz 
wszystko i nie wrócisz do nas – przestrzegała. 

– Dobra. Postaram się – mruknęła Joanna. 
– O już jesteśmy na miejscu – zauważyła Roda i wysiadła z lektyki. Joan-

na wyszła za nią. Ujrzała wielki pałac. Podobny do tego w Wilanowie, tyle że 
ten zrobiony był z bambusa i liści. Przy drzwiach królewskiej posiadłości stała 
tygrysia straż. W łapach trzymali włócznie, którymi zasłaniali wejście. Gdy uj-
rzeli królową posłusznie je rozsunęli i pozwolili im wejść. Roda zaprowadziła 
dziewczynę po schodach do jej pokoju. 

– Możesz się rozpakować i odpocząć. Rano pszczoły przyniosą ci pożywne 
śniadanie – rzekła. 

Joanna usiadła na łóżku i od razu zasnęła. Następnego ranka zobaczyła 
przy łóżku szafkę nocną, na której stał dzbanek pełen miodu i miska wypełnio-
na owocami leśnymi. Przetarła oczy i po chwili zajadała owoce leśne z miodem. 
Wstała i podeszła do otwartej szafy na ubrania. Zobaczyła tam dziwne ubranie 
składające się z czapki uszatki, na której była głowa lisa, bluzy zrobionej ze skó-
ry antylopy, spodni uszytych z pajęczej sieci oraz czarnych butów do kolan. Naj-
bardziej zainteresował ją miecz leżący na dnie szafy. Broń była zrobiona z trawy. 
Gdy chciała go obejrzeć jakimś dziwnym cudem zawinął się wokół jej nadgarst-
ka. Zaczęła krzyczeć z przerażenia. Królowa wbiegła wystraszona do jej pokoju. 
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– Annajo co się dzieje?! – krzyknęła. 
– Ten miecz… Owinął mi się wokół ręki… – odparła. 
– Uff. Myślałam, że ktoś ci krzywdę robi – odetchnęła Roda. 
– Co to za ostrze? – zapytała Joanna 
– To miecz traw. On jest specjalnie dla ciebie – wytłumaczyła królowa. – 

Musisz już wyruszać, wszystko ci przygotowałam – wyjaśniała. 
– Jasne! – odpowiedziała dziewczyna i ubrała się w dziwaczny strój.
Razem wyszły z pałacu. Królowa zaprowadziła ją przed ciemną puszczę, 

o której wcześniej mówiła. 
– Życzę ci powodzenia! Wróć do nas cała i zdrowa – poklepała ją po ra-

mieniu. 
Joanna pokiwała głową i ruszyła w głąb ciemnego lasu. Nie słyszała śpiewu 

ptaków ani szumu drzew. Jedynie jakieś skrzypnięcia bądź trzaski. Spojrzała 
w górę. Niebo było jeszcze widać, lecz po chwili przestała je widzieć, ponieważ 
drzewa rosły w tym miejscu tak gęsto, że zasłaniały nieboskłon. Mrok zaczął 
pokrywać ściółkę. Pojawiła się mgła. Mimo to tego dalej wędrowała na wprost 
ciemnej otchłani. Usłyszała jakiś dziwny szelest. Rozejrzała się. Z ziemi wyra-
stał kwiatek. Wyglądał na stokrotkę. Tyle że jego płatki były koloru niebieskie-
go. Nagle kwiat gigantycznie urósł, miał wielką paszczę z ogromnymi zębami 
i silne długie korzenie. Joanna stała jak wryta i nie wiedziała co teraz robić. Jej 
miecz nagle się rozwinął. Stanęła przed olbrzymim mutantem i wymachiwa-
ła ostrzem. Ucięła mu jedną z łodyg. Rozwścieczony potwór złapał ją za nogę 
i wyrzucił do góry. Chwyciła się jednej z gałęzi. Znów została złapana przez po-
twora, który ją pociągnął i spadła na dół. Wykorzystała ten moment i lecąc pro-
sto na monstrum odcięła mu głowę. Położyła się na ściółce i odpoczywała. Po 
chwili wytchnienia wstała i ruszyła w dalszą drogę. W końcu dotarła do krainy. 
Przedarła się przez zarośla. Zauważyła tłum zgromadzonych na placu. Podeszła 
tam. Przepchnęła się przez nich. Okazało się, że były to tak zwane „Popisowe 
Wtorki”. Na środku agory siedziała znudzona Okasra. Najwidoczniej występy 
jej podanych niezbyt ją ekscytowały. Nagle Joanna została wypchnięta przez 
publiczność na środek sceny. Władczyni podniosła wzrok i spojrzała na dziew-
czynę. 

– Śmiało. Może to mnie zwali z nóg – westchnęła. 
– Siekiera motyka i dwa kije pani Itzfri Wojtka bije. Siekiera motyka kot 

i pies Wojtek krzyczy dobrze jest – wyrecytowała. 
Wielomożna pani zaczęła się śmiać i klaskać w dłonie. – Dobre. Dawaj 

dalej – zachęcała. 
– Przyszła Marca do tablicy. Itzfri zamazała iksy. Soos os Itzfri głupia jest 

– wyśpiewała radośnie. Okasra nie przestawała się śmiać. Klaskała w dłonie 
a wraz z nią zgromadzony tłum. 

– Jak cię zwą moja wielka poetko – zapytała. 
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– Annajo. O moja wielka pani – powiedziała kłaniając się. 
– Ogłaszam cię mistrzynią tego wtorku, ponieważ dziś miałam ciężki 

dzień i byłam smutna a ty to zamieniłaś w radość – wyjaśniła. 
Nagle na dachach domów pojawili się jacyś dziwni wojownicy ubrani na 

czarno. Jedynie wielki iks na ich pelerynach był czerwony. Zeskoczyli na ziemie. 
Ludzie zaczęli uciekać w popłochu. 

– Annajo! Szybko za mną! Do Teki! Tam nas nie znajdą! – rozkazała Okasra. 
Nie musiała tego dwa razy powtarzać. Biegły przez uliczki i podwórka. 

Joanna biegła w dość szybkim tempie, tak że królowa nie mogła za nią nadą-
żyć. Nic dziwnego. W długiej bordowej sukni, na którą nadeptywała co chwila 
i śmiesznym kapeluszu przypominającym pudełko po popcornie, który spadał 
jej na oczy. Wyglądała jakby wyszła z Uniwersytetu Jagiellońskiego i to za cza-
sów średniowiecza. Nareszcie udało im się dobiec. Otworzyła wielkie żelazne 
wrota i weszły do środka. W środku było tak jak w prawdziwej bibliotece. Wszę-
dzie regały a na nich książki o najprzeróżniejszych tytułach. Okasra wyciągnęła 
ze szklanej gablotki pióro. Takie prawdziwe gęsie pióro, jakim pisali średnio-
wieczni zakonni kopiści. Wręczyła jej i rzekła: 

– To pióro pomoże ci poprawić błędy w każdym tekście. Od błędów inter-
punkcyjnych po inne. Zapewniam, że ci się przyda. Dobrze. A teraz uciekaj! – 
Otworzyła jej tajne przejście. 

– Niech jaśnie pani zjawi się na zebraniu w pałacu królowej Rody – rzuciła 
Joanna, nim przedarła się przez dziurę w murze. 

Tamta pokiwała tylko głową i szybko zasłoniła dziurę drewnianą szafką. 
Joanna wybiegła z miasta. Przed sobą miała „Pustynię Trudności”, o której 
opowiadała jej królowa. Gdy tylko postawiła stopę na piaszczystej nawierzchni 
zaczął wiać wiatr. Przedzierała się przez wydmy cztery dni i cztery noce, aż 
w końcu wyczerpana upadła na piasek. – Ta pustynia nie ma końca! – krzyknęła 
waląc pięściami w piach. Leżąc myślała co robić dalej. Ogarnęło ją zmęczenie 
i zasnęła. Obudził ją czyjś płacz. Usiadła i rozejrzała się dokoła. Na kamieniu. 
siedział mężczyzna. Zasłaniał twarz rękami i szlochał.

– Przepraszam, co się stało? – zapytała. Spojrzał na nią i odpowiedział.
– Napisałem list do przyjaciela, ale nie wysłali go, ponieważ było w nim 

zbyt dużo błędów – wyżalił się. 
– Niech pan nie płacze! Proszę mi podać ten list to szybko poprawię błędy 

– powiedziała, wyciągając magiczne pióro. 
– Naprawdę? Zrobisz to dla mnie? – zapytał niedowierzająco. 
– Jasne. Tylko proszę mi go podać – odparła z uśmiechem. 
Wręczył jej skrawek papieru. Nagle pióro zaczęło skreślać błędy i pisać 

wyrazy od nowa. Gdy wszystko było już pięknie skorygowane, mężczyzna 
uśmiechnął się i zaczął skakać z radości. 

– Czy wiesz może, gdzie jest kraina zwana Historią? – zasięgnęła języka. 
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– Ależ oczywiście – wskazał palcem kierunek i dodał – wystarczy, że przej-
dziesz jeszcze kawałek i dotrzesz na miejsce. 

– Dziękuję – powiedziała i pobiegła we wskazanym kierunku. 
Nareszcie udało jej się trafić w wyznaczone miejsce. Rozejrzała się i za-

uważyła dziwnie ubranego człowieka. Na głowie miał kapelusz podobny do no-
szonego przez Napoleona, białą grecką tunikę i sandały. Był wysoki i potężnie 
zbudowany. W ogromnej dłoni trzymał dzidę. A w drugiej jakiś zwój. 

– Przepraszam, czy widział pan może osobę o imieniu Dzic?– spytała 
grzecznie. 

– Masz go przed sobą moje drogie dziecko – odparł z dumą.
– Aha. Bardzo mi miło. Jestem Joanna. Przybywam z królestwa Biologii 

i Geografii aby prosić o wsparcie w walce z Itzfri – wytłumaczyła.
 – I ty myślisz, że tak byle kto może przyjść i prosić mnie o pomoc – obu-

rzył się. 
– Ależ nie wasza wysokość… ja tylko… – zaczęła się jąkać. 
– Muszę najpierw sprawdzić twoją wiedzę historyczną. Jeśli będziesz dużo 

wiedziała z chęcią ci pomogę, ale jeśli ci się nie uda, wylecisz stąd z hukiem – 
odrzekł oglądając swoje paznokcie. 

– A więc dobrze. Niech pan mnie przepyta – podjęła wyzwanie. 
– Dobra. Zaczynajmy! W którym roku była bitwa pod Termopilami? – wy-

skoczył. 
– Proste. 480 r. p.n.e – odpowiedziała błyskawicznie. 
– Hmmm. A co to jest agora ? – zapytał… I tak cały czas, aż w końcu Dzic 

się poddał. 
– Zgoda, wygrałaś – przyznał. Uśmiechnęła się tylko z błyskiem w oku. 
– W nagrodę chciałbym ci wręczyć niewielki prezent – powiedział, grze-

biąc w wiklinowym koszu. Wyciągnął z niego spiżowy napierśnik. 
– Proszę. To dla ciebie. Zbroja samego Achillesa. Będzie cię chronić przed 

każdym ciosem – wytłumaczył, pomagając założyć jej zbroję. 
– Dziękuję, ale nie trzeba było – westchnęła, chwiejąc się pod ciężarem 

zbroi i próbując utrzymać się na nogach. 
– Ależ trzeba było! A teraz idź! Załadowałem ci do plecaka winogrona i ka-

wałek baraniny – rzekł. 
Następnym celem podróży były „Góry Wielkości”. Gdy stanęła u ich pod-

nóża i spojrzała w górę, wydawało jej się, że nie mają one końca. Zaczęła się po-
woli wspinać. Stawiała stopę za stopą. Nagle kamień się osunął i spadła z łosko-
tem na dół, pechowo trafiając na strzaskany pień drzewa, który mocno ją zranił 
w nogę. Zaczęła jęczeć z bólu, ponieważ kurz wdał się w ranę i czuła ogromne 
pieczenie. Kiedy chciała jakoś ją opatrzyć, ręce tak jej się tak trzęsły, że nie był 
w stanie nic zrobić. Położyła się na twardym gruncie i nasłuchiwała. Było cicho. 
Łzy spłynęły jej po policzku.
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Krystian Fruga

Mój sierociniec

Łucja Pelc przekracza moją granicę i dopiero wtedy dane mi jest ją po-
znać. Siedzi na przednim siedzeniu samochodu, przytulona do szyby pokry-
tej szronem. Obok niej, za kierownicą, widzę Józka Rehnela, który na co dzień 
mieszka w Gliwicach, gdzie jego rodzice prowadzą mały sklep na rogu osiedla. 
Józka znam od dawna, to znaczy od bardzo krótkiego czasu, bo czymże jest jego 
skromne trzydzieści pięć lat wobec moich sędziwych czterystu osiemdziesięciu 
pięciu. Józek przyjechał do tej małej mieściny, czyli do mnie, by pomagać przy 
sierocińcu ciotki, która jest młodsza o dziewięć lat od jego matki i Józek wierzy, 
że to dzięki mniejszej różnicy wieku dogaduje się lepiej z nią niż z własną ro-
dzicielką. Teraz ten niezbyt postawny mężczyzna wiezie Łucję do tego samego 
sierocińca, który wyrósł na mojej skórze w roku 1954 i który zniknie z mojej 
skóry w roku 2033, kiedy to buldożer z dzikim okrzykiem zrówna go z ziemią. 
Niewielka rana po chwili się zagoi, lecz na jej miejscu pozostanie blizna – już nie 
będzie tam żadnego budynku, tylko trawa i kilka powykręcanych drzew.

Łucja nie patrzy na Józka, nawet nie wie, że ma na imię Józek. Nie patrzy 
na nic. Ma pusty wzrok, wlepiony ciągle w tę samą stronę. Policzkiem opiera się 
o szybę, a pomiędzy jej skórą a szkłem znajduję się jeszcze kosmyk jasnych wło-
sów, który nie wie, czy stać się mokrym od wilgotnej szyby, czy od łez wypływa-
jących z kącika oka. Jedyne, co słyszy Łucja Pelc, to turkot samochodu. Dźwięk 
przenosi się do umysłu dziewczyny i wydaje jej się, że wewnątrz jej głowy także 
pracuje jakaś maszyna i to bardzo stara. Starsza nawet od samochodu, który ją 
wiezie i starsza od Józka, lecz nie starsza ode mnie, bo Łucja nie wie, że istnieję 
i nie ma pojęcia, że obserwuję ją odkąd przekroczyła moją granicę.

Gdy samochód gwałtownie skręca, Łucja na moment spogląda na Józka, 
ale potem szybko odwraca wzrok, zupełnie jakby się go bała. Zaciska dłoń na 
pasku torby, którą w pośpiechu zabrała z domu, tak samo jak rzeczy w niej się 
znajdujące. Powiedzieli, by wzięła tylko to, co najpotrzebniejsze, zresztą i tak 
wszystko czekać będzie na nią w ośrodku, więc martwić się nie musi. Rodzice 
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nie płakali, gdy ją zabierano, bo byli pijani do nieprzytomności. Rzadko bywa-
li na tyle trzeźwi, by zainteresować się jedyną córką, która dopiero wkraczała 
w piętnasty rok. Ojciec nie krzyczał na nią, gdy zabierała mu aluminiowe pu-
dełko, w którym trzymał papierosy, ani też nie uderzył jej zaciśniętą pięścią, gdy 
wysypała te papierosy na podłogę. Mama nie pochwaliła jej, że zabiera ze sobą 
medalik z Matką Boską, bo wsadziła go w to samo pudełko – brudne i śmier-
dzące tytoniem.

Na myśl o domu nogi Łucji zaczynają nerwowo się trząść, a w ślad za nimi 
idzie całe ciało. Dziewczyna czuje na sobie wzrok Józka i czuje też ostry zapach 
dymu z papierosa.

– Zi-zima ci? – mężczyzna ma miękki głos i Łucja myśli, że jąka się jak 
małe dziecko. Po raz pierwszy też słyszy, by ktoś mówił po śląsku. – Już zawiy-
rom to o-okno.

Józek wyrzuca papierosa za szybę, która po chwili podnosi się do góry. 
Łucja wie, że Józek jest opiekunem w sierocińcu, w końcu tak powiedziała jej 
pani policjantka. Mimo to tak nie wygląda. Opiekun kojarzył się jej z nauczy-
cielem. Józek natomiast jąka się jak dziecko, co chwilę pociąga nosem i kołysze 
się w  rytm czegoś, czego ona nie słyszy. W samochodzie nadal unosi się zapach 
tego papierosa, a może woń wypalonych poprzedników, może każdy milimetr 
auta przesiąkł tym zapachem. Jednak Łucja stara się go nie czuć. Potrafi uod-
parniać się na różne rzeczy. Na smród papierosów, na krzyki, na ból i na ciepło 
dłoni Józka, która zaczęła wędrować po jej kolanie. 

***
W tym samym czasie, w którym Łucja Pelc zmierza do sierocińca, w jego 

wnętrzu, w małej przeznaczonej do wspólnej nauki, zwłaszcza dla młodszych 
dzieciaków i dla tych, którzy chcą im pomagać, a raczej są zmuszeni, czyli star-
szych, Alicja Sobczak wpatruje się w sufit obłożony ciemną terakotą i myśli 
o tym, jak bardzo nienawidzi Michała Damasiewicza, który siedzi na parapecie, 
na drugim końcu pomieszczenia. Nienawidzi go, bo zamiast skupić się jedynie 
na niej, bo na kim innym, czyta tylko tę durną książkę. Idiota.

– Idiota – mówi Alicja nieświadomie. Potrząsa głową i próbuje myślami 
powrócić do rzeczywistości.

Dziesięciolatek, który siedzi obok niej i któremu teraz właśnie powinna 
tłumaczyć, jak się liczy pole trójkąta, wpatruje się w nią swoimi niebieskimi 
oczami, w których za chwilę pojawią się łzy. – No dalej licz to. Jezu, jak można 
być takim idiotą.

Alicja opiera się łokciami o stolik i pustym wzrokiem wpatruje się w książ-
kę. Nawet nie zdaje sobie sprawy, że dziesięciolatek już dawno obliczył zadanie 
i to nawet prawidłowo. Wiem to sam, bo jestem dobry z matematyki, znam 
dużo liczb i dużo dat. Chłopiec zaczyna płakać. Nienawidzi krzyku, nienawidzi 
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Alicji. Boi się Alicji i boi się krzyku. – O tak, popłacz się jeszcze, dzieciaku. Idź 
mi stąd.

Alicja zrzuca ze stolika zeszyt i opada na skrzypiący fotel.
– Nie tak ostro – dziewczyna słyszy głos Michała Damasiewicza i ma ocho-

tę rzucić w niego stolikiem.
– Zamknij się – odpowiada, zamiast rozbić kolejny mebel. Alicja lubi nisz-

czyć rzeczy, ale bardziej lubi niszczyć ludzi. Zresztą, co za różnica. Patrzy teraz 
na Michała i zastanawia się, co by było, gdyby był rzeczą. Schowałaby go tylko 
dla siebie? Zakopała? O tak, zrobiłaby to. Byłby tylko jej, głęboko pod ziemią. 
Na tę myśl jej usta same układają się w szeroki uśmiech.

– Boję się ciebie, gdy się uśmiechasz – mówi Michał i wzdycha, po czym 
powraca do czytania.

Bardzo dobrze, odpowiada sobie w duchu Alicja. Dobrze, że się boi. Każdy 
się jej tu boi, każdy milimetr tych dziecięcych ciał drży na myśl o niej. Dziew-
czyna lubi sprawiać, że ktoś czuje się przez nią nieszczęśliwy, bo w głębi duszy 
ona sama się tak czuje, mowa oczywiście o tym skrawku duszy, który pozostał 
nietknięty żądzą zła, a to bardzo mały skrawek duszy. Alicja przeczytała w ży-
ciu tylko jedną książkę i była to „Alicja w krainie czarów” i przeczytała ją, gdy 
była o połowę młodsza niż teraz. Myślała, że to książka o niej, ale książkowa 
Alicja okazała być się nudną idiotką, więc rzeczywista Alicja ledwo dała radę 
doczytać książkę do końca. O wiele bardziej spodobała się jej królowa.

 Z tego zamyślenia wyrwał Alicję turkot samochodu, który podjechał pod 
sierociniec. Michał obrócił się i niemal przylgnął do szyby. Dziewczyna po-
śpiesznie wstała i podbiegła do okna. Zobaczyła Józka, który zmierzał do siero-
cińca, a za nim szła najbardziej wychudzona istota, jaką mogła poznać w życiu. 
Strasznie się garbiła i nie podnosiła głowy. Tylko długie włosy zdradzały jej 
płeć.

– No proszę – szepnęła Alicja – następna do kompletu. 

***
Minęły trzy miesiące odkąd Michał poznał Łucję. Minęło pół roku odkąd 

Łucja znajdowała się w sierocińcu, bo nie od razu Michał był w stanie ją poznać. 
Dziewczyna z nikim nie rozmawiała, a Michał bał się rozmawiać z nią, bo na 
każdym kroku śledziła ją Alicja. Ale teraz Alicja widzi jak Michał jest ciągle 
przy niej i właściwie już mu to nie przeszkadza.

– Kto inny powinien to robić – mówi Alicja i ani myśli zabrać się za malo-
wanie mostku nad jeziorem znajdującym się blisko sierocińca. Jezioro to także 
część mnie, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Dziewczyna patrzy jak Michał i Łucja 
z pędzlami w dłoniach pokrywają drewno błękitną farbą.

– Ten kolor jest badziewny – mówi Alicja znowu, jednak jej towarzysze nie 
odzywają się do niej ani słowem. Dziewczyna wchodzi na mostek, który trzesz-
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czy pod jej nogami i ten dźwięk kojarzy jej się z trzaskającymi kośćmi. Taki 
odgłos wydało ciało jakiegoś chłopaka, którego imienia nie pamięta, bo miesz-
kał w sierocińcu, gdy Alicja miała z pięć, sześć lat i który spadł z najwyższego 
piętra. Podobno spadł. To była jesień i dziewczyna akurat grabiła liście z innymi 
dzieciakami. Do tej pory pamięta, że chodnik przed sierocińcem przez długi 
czas nie chciał stracić swojego purpurowego koloru. Ten kolor podobał jej się 
bardziej niż błękitny.

– Mam pomysł – szepnęła Alicja, po czym usiadła obok Michała i Łucji 
i Michał nie miał najmniejszego pojęcia, dlaczego Alicja nie mówi głośno, prze-
cież i tak nikogo tutaj nie było, oprócz nich i oczywiście mnie, ale Michał nie 
wie, że ja z nimi byłem, bo przecież nie wie, że istnieję, ale mimo to maluje mój 
most – przyjdziemy tu w nocy, zawsze o tym marzyłam.

– Ja marzę o tym, żebyś nam pomogła albo sobie stąd poszła – odpowiada 
jej Łucja i uśmiecha się. Michał lubi ten sarkastyczny uśmiech, lubi też niesar-
kastyczny uśmiech Łucji.

– Zamknij się, szaraku – Alicja tym razem nie szepcze. – To jak, wchodzi-
cie w to? Oh, no dawajcie. Będzie fajnie, przyniosę coś specjalnego.

– I niby czemu mielibyśmy to robić, co? – Michał patrzy na nią i mruży 
oczy. Łucja lubi, gdy Michał mruży oczy, lubi też jak ich nie mruży. Lubi jego 
oczy i jego włosy, które zabawnie wykręcają się na wszystkie strony i wpadają 
mu w oczy.

– Bo jesteście moimi przyjaciółmi? – pyta Alicja.
Michał zaczyna się śmiać. Łucja po chwili też.
– Masz dziwną definicję przyjaźni – odpowiada chłopak – ale niech ci bę-

dzie.

***
Alicja dobrze pamięta ten dzień. Dzień, w którym przekonała Łucję i Mi-

chała, by w nocy wybrać się nad jezioro. Alicja nie zapomniała tego nawet po 
upływie trzydziestu jeden lat, mimo że teraz pamięta coraz mniej. Kobieta sie-
dzi przy mahoniowym biurku, na strychu sierocińca, który kazała przerobić 
sobie na biuro. Było wiele osób, które nie wierzyły w nią. Nie wierzyły, że uda 
się jej dokonać w życiu czegoś szczególnego. Gdy tylko wyszła z sierocińca, po-
stanowiła odnaleźć swoją matkę. Na próżno, bo matka nie żyła już od sześciu 
lat, a ja dobrze o tym wiedziałem, bo mieszkała we mnie, na moich obrzeżach. 
Codziennie mogła obserwować swoją dorastającą córkę, ale nie robiła tego, bo 
chciała o niej zapomnieć. A teraz Alicja chce zapomnieć o niej.

Alicja dobrze pamięta ten dzień, w którym przekonała Łucję i Michała, by 
w nocy wybrać się nad jezioro i ten dzień także wolałaby zapomnieć. Chciałaby 
pozbawić się tych wspomnień. Ale nie może. Wstaje od biurka i wolnym kro-
kiem podchodzi do okna. Stukot wysokich obcasów to jedyne, co teraz słyszy. 
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Usłyszałaby także gwar bawiących się na zewnątrz dzieci, ale ma zamknięte 
okno i tylko patrzy na nie, na ich twarze, które wydają się być nieme i gdy się 
śmieją, nie wiadomo czy tak naprawdę to robią. Może krzyczą, może płaczą? 
Z ich twarzy nie może wyczytać niczego.

Twarze. Pamięta dwie twarze, dwie, które towarzyszyć będą jej do koń-
ca życia. Pierwsza to twarz Łucji Pelc, kiedy widziała ją po raz ostatni. Sina 
i napuchnięta twarz martwej Łucji Pelc wyłowionej z jeziora tego samego dnia, 
w którym przekonała ją i Michała, by w nocy wybrać się nad jezioro. Alkohol, 
który znalazła w pomieszczeniu gospodarczym, zasmakowany po raz pierwszy 
przez Łucję sprawił, że zrobiło jej się słabo. Zaczęła machać rękami, Alicja do 
dzisiaj pamięta ten dźwięk. Razem z Michałem myśleli, że dziewczyna robi to 
specjalnie, więc razem z nią zaczęli chlapać na siebie nawzajem. Łucja nie krzy-
czała. Gdy przestała to robić, dopiero wtedy uświadomili sobie, że coś jest nie 
tak. Ale było za późno. Michał próbował ją ratować. Alicja pamięta jego krzyk 
i plusk wody, gdy próbował ją wyłowić, ale potem krzyk usłyszeli także opie-
kunowie i ostatecznie to Józek położył martwe ciało Łucji na mostku. Błękitna 
farba nie zdążyła wyschnąć i objęła też martwe ciało dziewczyny.

Alicja pamięta też twarz Michała. Z każdym dniem po śmierci Łucji sta-
wała się coraz bardziej blada, by ostatecznie stać się krwistą. Alicja widziała 
Michała po raz ostatni, gdy wisiał na prześcieradle, z pętlą wokół szyi. Widzie-
li to też opiekunowie, widziały dzieci, bo Michał postanowił zawisnąć na naj-
wyższym drzewie przed sierocińcem. Wkrótce najwyższe drzewo zostało ścięte 
i  tytuł najwyższego przypadł innemu. Alicja do tej pory pamięta, że kochała 
Michała, mimo że przestała go kochać już dawno temu. Nie nienawidziła już 
ludzi, bo bardziej nienawidziła siebie.

Alicja odwraca się i patrzy na ścianę, która znajduje się wprost niej. Do-
tychczas wisiały tam zdjęcia i dyplomy, kilka obrazów i nawet kilka medali. Ta 
ściana była miejscem honorowym dla wszystkich zasłużonych, a teraz miejsce 
wszystkich zasłużonych znajdowało się na podłodze, bo ktoś zrzucił wszyst-
kie te rzeczy i ściana była prawie goła. Prawie, bo ciemne drewno pokrywała 
farba. Niewyraźne, błękitne litery kształtowały się w pytanie „Kto zabił Łucję 
i Michała?”. Alicja wpatrywała się w to zdanie i czuła się jak w transie. Nigdy 
podejrzenia nie spadły na nią, aż do teraz. Błękitna farba, jeszcze świeża, spły-
wała powolnie ze ściany. Alicja znała odpowiedź na pytanie, ona sama była od-
powiedzią. Nienawidziła Łucji, cieszyła się, że zginęła. Miała nadzieję, że po 
śmierci dziewczyny, Michał zwróci uwagę na nią. Nie zwrócił, nie odezwał się 
ani słowem.

Alicja obróciła się, otworzyła okno i zanim ktokolwiek zdążył się zoriento-
wać, pochyliła swoje ciało do przodu.
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Oktawia Galbierska

Źródło

Problemy z wodą zaczęły się kilka miesięcy temu. Nie wiedzieć czemu, 
z kranu, zamiast przejrzystej i nadającej się do spożycia cieczy, płynęła brunatna 
struga. Zarówno jej kolor (jak i zapach) nie zachęcał mieszkańców drewnianego 
domu do picia. Na szczęście pojawiło się rozwiązanie. Na jednym z wielu dolno-
śląskich pól, pomiędzy niewielkimi krzakami, odkryto źródło. Nie było jakieś 
niezwykłe – w małej niecce ktoś zamocował kawałek pomarańczowej rury (ta-
kiej kanalizacyjnej), nad symbolicznym strumyczkiem położono kawałek deski 
i już – tłumy zaczęły napierać. No bo to woda czysta, zdrowa, w ogóle lepsza, niż 
ta ze studni. A już na pewno niż ta w plastikowych butelkach z „biedry”. 

Tłumy napierały, a ich napieranie było całkiem ostentacyjne. Tak ostenta-
cyjne, że pole, które oddzielało źródło od drogi dojazdowej, szybko zamieniło 
się w Błotnistą Aleję Poległych Kierowców. Ale komu chciałoby się iść czterysta 
metrów, schylać, napełniać, zakręcać, a potem wracać z ciężarem pięciolitro-
wych baniaków w rękach do samochodu? Nikomu. Chyba, że ktoś miał dzieci – 
wtedy można zgarnąć leni, którzy i tak nie odrabiają lekcji i kazać im kursować: 
źródło-auto,  auto-źródło. Mimo sporego zainteresowania okolicznej ludności 
wiejskiej, źródło nie przestawało wypływać. 

Szybko okazało się, że jarzynowa ugotowana na wodzie ze źródła smakuje 
lepiej, niż przez ostatnie dwadzieścia lat. Herbata zrobiła się taka jakaś bardziej 
intensywna. A skóra po szybkim obmyciu w balii (tak, tam są balie!) – aksa-
mitna jak w reklamie Dove. Nie dziw więc, że nawet po uporaniu się z zanie-
czyszczoną studnią, która była przyczyną brudnej wody w kranie, moi znajomi 
postanowili wciąż dowozić dar natury ze źródła.

Akurat spędzałam u nich ferie, kiedy Ewa wylała ostatnie krople wody 
z baniaka i zaproponowała mi wyprawę po nową dostawę. Droga nie była zbyt 
długa. Na Dolnym Śląsku nie ma zbyt dużych odległości – wszędzie o rzut 
beretem. Nawet, jeśli trzeba odbyć daleką wyprawę, na sto procent po drodze 
mieszka ktoś z rodziny, u kogo można się zatrzymać i odpocząć, a od niego 
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to już tylko kawałek do celu. I tak, żabimi skokami, od wioski do miasteczka, 
od Świeradowa go Gryfowa, od Lubania do Złotoryi, od Lwówka Śląskiego do 
Wrocławia, można zwiedzić całe województwo. (Niezwykle zresztą urokliwe, 
ale nie będę się tu nad tym rozwlekać). 

Jechałyśmy do rodzinnej miejscowości Ewy, toteż, przy okazji, miałyśmy 
wstąpić do jej stryjenki po różne produkty, które na półkach w dyskontach 
oznaczone byłyby napisem „bio” lub „eco”. Ta część wycieczki interesowała 
mnie najbardziej, gdyż przez kilka lat regularnych odwiedzin w domu mych 
znajomych o stryjence słyszałam wiele.

Niestety nie pamiętam jej imienia. A dla tych, którzy nie wiedzą – stry-
jenka tam to żona brata matki lub ojca, czyli po prostu ciocia. Nasza stryjen-
ka świetnie orientowała się w koligacjach swojej rodziny. Kto z kim i przeciw 
komu, kogo wydać za mąż, a kogo przeprowadzić – stryjenka siedziała i rozmy-
ślała, jak uczynić świat lepszym. Na myśleniu się jednak nie kończyło. Cytując 
Ewę – „stryjenka lubiła układać ludziom życie”. 

Na przykład ułożyła życie siostrze Ewy, Wandzie. Wiedziała, że daleki 
krewny jej dalekiej krewnej przebywa w Niemczech i nie może sobie znaleźć 
żony, więc zaprosiła go do siebie. I, zupełnie oficjalnie, nie kryjąc swych zamia-
rów, przyprowadziła go do Wandy oświadczając, że będą świetnym małżeń-
stwem i powinni się jak najszybciej pobrać. Potencjalna panna młoda opierała 
się, bo czasy swatek dawno minęły. Ku ogólnemu zaskoczeniu, wybranek stry-
jenki pojawił się w Polsce po raz drugi – na swoim ślubie z Wandą. Dodam, że 
przez ponad dwadzieścia lat tworzyli zgodne małżeństwo, wychowali czworo 
dzieci i dopiero śmierć ich rozłączyła.

Po tej oraz innych opowieściach Ewy wyobrażałam sobie stryjenkę jako 
starą matronę, przesyłającą za pośrednictwem umęczonych kurierów swoje 
postanowienia i zalecenia dla całej rodziny. Byłam przekonana, że czas spę-
dza na drewnianym tronie, wpatrując się w gigantyczne drzewo genealogiczne 
oznaczone mnóstwem symboli, które tylko ona potrafiła rozszyfrować. Caryca 
Stryjenka. 

Zatrzymałyśmy się przed wielkim, szarym domem. Przeszedł mnie lekki 
dreszcz emocji. Do ciemnego i przyozdobionego kurzem korytarza weszłyśmy 
bez pukania. Na jego końcu majaczyło jasne światło kuchni. Już zaraz, już za-
raz, pomyślałam. 

Kuchnia była ogromna i prostokątna. Stanęłam w drzwiach i zobaczyłam 
meblościankę skleconą z przeróżnych szafek, gigantyczną lodówkę oraz dwa 
elektryczne piecyki – stary i nowy. Po drugiej stronie znajdowały się trzy stop-
nie prowadzące do jakiegoś pomieszczenia, a obok nich jasny i przepastny piec 
kaflowy – zapewne w takim Baba Jaga chciała upiec Jasia i Małgosię. Naprze-
ciw meblościanki stał stół i przy jego krótszym boku siedziała Ona. Jedną ręką 
podpierała głowę, druga spoczywała na klasycznym babcinym fartuchu, takim 
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niebieskim w drobne kwiatki. Włosy stryjenki, oślepiające bielą, okalały pełną, 
łagodną i nieznacznie pomarszczoną twarz. Największym zaskoczeniem były 
oczy – wyraziste, ciemne i dobrotliwie błyszczące. Pulchne policzki prosiły się, 
żeby je pogłaskać, a malinowe usta szykowały się do wypowiedzenia pierw-
szych słów. 

– A kto to? – Po każdym wyrazie stryjenka robiła pauzę i dopiero po chwili 
zorientowałam się, że to starcza przypadłość.

– Nikt z rodziny, niech stryjenka siedzi – uspokoiła ją Ewa.
Aha, a jednak coś z moich wyobrażeń się zgadza – pomyślałam – na pewno 

zastanawiała się, jakim cudem nie ma mnie na drzewie genealogicznym. 
– Dzień dobry. – Uśmiechnęłam się, ale tuż po wypowiedzi Ewy przesta-

łam być jakimkolwiek obiektem zainteresowania.
Przy stole siedziała jeszcze jedna osoba. Można ją opisać jako przeciwień-

stwo stryjenki – ostre zmarszczki, krótkie, ciemne i odstające włosy oraz oczy 
gołębia. Jej synowa. Istota ta szybko podeszła do lodówki i wyciągnęła z niej 
pojemnik z masłem.

– Ale ja chciałam tylko 250 gram – powiedziała Ewa.
– Pół kilo dostaniesz, 250 to za mało – rzekła synowa.
– Podzielisz sobie i zamrozisz – dopowiedziała stryjenka. – Sześć złotych.
Moja znajoma wysupłała drobne z torebki mówiąc przy tym, że zmierza-

my do źródła.
– Oj, to się zdziwisz, zdziwisz się bardzo – złowieszczo rozpoczęła synowa.
– Oj tak, co się porobiło… – dodała jej teściowa.
– Czemu? Co się stało?
– Stasiek Henryków zasieki postawił! Przeszkadzało mu, że ludzie przy-

chodzili… – kontynuowała młodsza z pań.
– Dlaczego Stasiek Henryków?
– Bo to jego pole – odparła staruszka.
– Ale wcześniej stryjenka mówiła, że Jadźki Wieśkowej?
– A bo wszyscy tak myśleli, ale się okazało, że jednak Staśka. I zabaryka-

dował tam wszystko.
– To może jednak nie pojedziemy…
– Jeździe jedźcie – zachęcała seniorka rodu. – Nagimnastykować się trze-

ba, ale dojść można… Żeby tak ludziom dostępu do wody bronić…
– No właśnie, no właśnie! Ja bym tak nie mogła, a ty? – synowa spojrzała 

na stryjenkę.
– Nie, ja nie.
– Ja też nie.
– Ale skoro to jego pole, a ludzie niszczyli? Przecież bez tej wody da się 

obyć, nie ma żadnej klęski żywiołowej… – Ewa broniła Staśka Henrykowego.
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– A weź! – niecierpliwiła się synowa. – Tak odciąć! Tak zabarykadować! 
A bo to jego? Tam wybiło, ale dla wszystkich, a nie, że jego! Ja bym ludziom 
dostępu do wody nie broniła, nie mogłabym…

– Tak tak, tak nie można – kiwała głową stryjenka.
Ewa postanowiła nie kontynuować kontrowersyjnego tematu, więc poże-

gnałyśmy się i wróciłyśmy do samochodu.
Chęć zobaczenia fortyfikacji okołoźródłowych (z mojej strony) oraz po-

siadania wody (ze strony Ewy) spowodowała, że pojechałyśmy na pole Staśka 
Henrykowego. Cóż, barykada – choć to i tak zbyt mocne słowo – faktycznie tam 
stała. Konkretnie był to drewniany szlaban, często spotykany w podczas gór-
skich wycieczek, kiedy człowiek chce odpocząć i o coś się oprzeć, lub gdy zbliża 
się do niebezpiecznej granicy z urwiskiem. Przejście na drugą stronę zapory za-
jęło nam pięć sekund – trzeba było się schylić, więc faktycznie, gimnastyka jak 
ta lala. Przez pierwszych kilka chwil rozglądałam się w poszukiwaniu pędzące-
go w naszą stronę osobnika z widłami, ale na polu panowała głucha cisza. Po 
drodze do celu wspólnie z Ewą ustaliłyśmy, że właściciel ziemi postąpił słusznie, 
blokując dojazd dla samochodów – spora część pola została zniszczona i przy-
pominała arenę do walk błotnych. Bez większych przeszkód dotarłyśmy do źró-
dła, będącego przyczyną wątpliwych oskarżeń wobec Staśka Henrykowego.

Droga do domu zajęła nam kilka minut, bo – wiadomo – to rzut beretem.

Poznań, 9.03.2015
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Aleksandra Gałązka

Modlitewnik

Te wieczory mają w sobie coś ze świtów. Mroźne, zimowe, kiedy ciemność 
jest tak głęboka, jak w środku nocy, a przy tym niewiele ciemniejsza od mroku 
grudniowych dni. Kicz przedwcześnie porozwieszanych świątecznych ozdób 
buduje gwiazdkową atmosferę. Uliczne lampy zaczynają płonąć, ludzie ożywają 
i wychodzą z domów, choć za chwilę mają zasnąć. Dziwny świat – trochę praw-
dziwy, a trochę jak ze snu.

Niestety, nie każdy potrafi śnić. Niektórzy drzemią tak płytko, że każdy, 
nawet najcichszy dźwięk jawy brutalnie stawia ich na nogi. Pewna samotna sta-
ruszka zrywała się, gdy do jej uszu docierał choćby najdrobniejszy szum. Tak 
naprawdę rzadko zamykała oczy. Dręczona chorobą, pewnie niejedną, wciąż 
zwijała się z bólu. Nocami tęskniła za prawdziwym dniem. Słońce widywała 
tylko przez grubą, brudną szybę. Nie było nikogo, kto by ją wymył. Podobno 
miała dzieci, a nawet wnuków, ale ci dawno zapomnieli, że nimi są. Tylko Antek 
wpadał od czasu do czasu, na krótką chwilę, praktycznie wchodził i wychodził. 
Jako poważny, zdystansowany człowiek, nie lubił się rozczulać. Mama potrze-
bowała leków, opatrunku, wizyty lekarskiej? To mógł załatwić. Odwracał głowę 
od prawie czarnych okien, wychodząc z założenia, że w tym domu tylko się je 
i śpi. 

Za dnia staruszka ciągle powtarzała, że jest wieczór. Przyjmowała leki, ja-
dła, gdy była w stanie i szykowała się do modlitwy. Chwytała różaniec z mat-
czyną czułością. Całowała krzyżyk i, wspominając męki Jezusa, klękała na cho-
rych, obolałych kolanach.

– Któryś za nas cierpiał rany… – cedziła, z trudem wstrzymując się od 
jęków. Ściskała koraliki, kurczowo, z całych sił, jakby odejmowało jej to trochę 
z ogromu bólu. Chyliła głowę przed obrazkami świętych, z przejęciem recyto-
wała modlitwy za żywych i umarłych, wychwalała Boga i błagała, by pozwo-
lił jej przekroczyć bramę Królestwa Niebieskiego. Wyobrażała sobie, że siedzi 
przed nią, równie stary, siwy, ale wciąż zdrowy. Co mogłoby boleć mieszkańca 
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chmur? Jeszcze kilka paciorków, może się zlituje, może odda jej młode ciało, za-
bierze choroby. Intymne rozmowy z białobrodym starcem, prowadzone w my-
ślach, były codzienną spowiedzią staruszki. Zwierzała mu się ze wszystkiego: 
czynów, pragnień, przeszłości, teraźniejszości.

W końcu przyszedł świt. Spała z otwartymi oczami, światło żyrandola już 
nie raziło. Kolana nie bolały. Pewnie Białobrody zabrał ją w podróż.

***
Marcelina stanęła nad łóżkiem zmarłej matki. Ciało za chwilę miała okryć 

czarna poszwa, obcy ludzie mieli przewieźć je do miejsca, w którym trudno 
szukać żywej duszy. Córka liczyła, że ona, ono… to się dla niej obudzi, przesta-
nie być martwym przedmiotem. Nie znała takiej mamy – zimnej, białej… Nie, 
nie całkiem białej; palce miała sine, gnijące, jakby nigdy nie były częścią kogoś. 
Noc nadeszła tak nagle.

Bezradna kobieta padła na kolana. Łzy, jedna po drugiej, kapały na pod-
łogę. Chciała wiedzieć tylko jedno – dlaczego…? Nie dostała odpowiedzi. Niby 
skąd? Nie wiedziała nawet, czy wierzy w istnienie Boga. Zapłakała raz, bo dzie-
ci nie miały babci. Potem znowu, bo ona i Antek stracili mamę. Bóg nie po-
mógł, choć każdy twierdził, że jest i obserwuje. Czy to wszystko jej wina? Zabrał 
mamę, bo jej nie odwiedzała?

Teraz, na oczach córki, panowie o obojętnych twarzach zapakowali staro-
winkę do czarnego wora. I może to niedorzeczność, ale wtedy Marcelina prze-
stała czuć, że osoba, którą przed chwilą opłakiwała, była jej matką. W czarnym 
okryciu leżał pewnie jakiś manekin, a mama zamieszkała daleko, w ciepłych 
krajach. Zaczęła życie od nowa, bez rodziny, która ją zaniedbała.

Podniesiono ciało. Z worka wysunął się kosmyk siwych włosów. Marcelina 
zadrżała.

***
Nastolatek rozgrywał arcyważną turę w grze komputerowej, gdy i jego do-

padł wieczór. Nie było rady, matka zagroziła, że jeśli natychmiast tego nie wyłą-
czy, dostanie szlaban. Niechętnie powłóczył kursorem do przycisku „Zamknij” 
i z bólem serca obserwował, jak elektroniczny przyjaciel kończy pracę.

– Dobranoc – powiedział, trochę bardziej do komputera, niż do stojącej 
w drzwiach mamy. Nie musiała wiedzieć. Uśmiechnęła się ciepło. Dopiero teraz 
zauważył, że niedawno płakała.

– Pamiętaj, żeby pomodlić się za babcię.
Z trudem przeszło jej to przez gardło. Zamknęła za sobą drzwi. Chłopak 

siedział w ciemnym pokoju i leniwie szykował się do uklęknięcia. Nie miał 
ochoty na zbędne ceregiele. Planował kolejne rozgrywki, strategie walk i zasta-
nawiał się, która z jego postaci ma najlepsze wyposażenie. W końcu, wracając 
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myślami do przymusowej modlitwy, stwierdził, że Bóg nie obrazi się, jeśli po-
gada z nim na siedząco. Złożył dłonie, śmiejąc się trochę w duchu z tej czynno-
ści i wszelkich chrześcijańskich głupot, którymi go karmiono. Spojrzał w sufit, 
udając, że dostrzega tam Boga i pospiesznie wykonał znak krzyża, nie dbając, 
by naprawdę przypominał on krzyż.

– Ojcze nasz, wieczne odpoczywanie racz im dać… – ciągnął niedbale, 
myląc słowa różnych modlitw i wciąż przyspieszając, jakby się z kimś ścigał – 
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Położył się, przywracając myślom o grach komputerowych władzę nad 
swoim umysłem. Gdzieś z tyłu głowy gnieździło się pytanie, powtarzane po 
cichu, pomiędzy planami strategii a marzycielskimi wyobrażeniami. „Na co 
babci ten paciorek…?” Chciał jej pomóc, gdziekolwiek teraz była, ale wątpił 
w metody rodziców. A gdyby tak… poszukać w internecie? Może ktoś wie, ktoś 
musi wiedzieć, jak się wspiera dusze, które wyszły z ciał. Przypominał sobie 
telefoniczne rozmowy z babcią, a potem układał plan jutrzejszych rozgrywek. 
Myślami wracał do kolacji wigilijnej i odtwarzał w pamięci każdą zmarszczkę 
na twarzy staruszki. Nie mógł już uciec. Pochłonęły go wspomnienia. Zapłakał-
by, ale na co komu ten płacz?

Tymczasem, w pokoju obok, sześciolatek szlochał w poduszkę, nieustannie 
bijąc pięściami o leżący pod nim materac.

– Pieska, Boziu! Ja chcę pieska! Takiego na p r ą d! – krzyczał w nadziei, że 
usłyszy go nie tylko Bozia, ale i rodzice, brat, dziadek, sąsiedzi, ciotki z Amery-
ki, nawet babcia, która ponoć odeszła gdzieś daleko. – Boziu, nie lubię Cię! Nie 
lubię, bo chciałem psa, a dostałem byle co!

Chwycił za, stojący na stoliczku nieopodal, czerwony samochodzik, wiel-
kości zaciśniętej pięści taty albo podręcznego lusterka mamy. Przyjrzał mu się, 
wciąż łkając i z impetem rzucił zabawką o drzwi. Samochodzik okazał się po-
rządny. Próba uszkodzenia go zakończyła się niepowodzeniem.

Dzieciak ucichł. Podniósł z podłogi rzucony wcześniej przedmiot i spoj-
rzał w górę.

– No dobra, Boziu. Jednak może być. – Zalana łzami twarzyczka rozch-
murzyła się. Chłopiec przewracał w palcach swój nabytek. Może jednak Bozia 
wiedziała lepiej, czego potrzebuje? Kuba i Michał dostali elektryczne pieski na 
Gwiazdkę, Piotrek na urodziny, Julek tak po prostu, bo chciał. Takiego samo-
chodzika nie miał żaden kolega.

Nagle usłyszał, że mama krzyczy i płacze. Szybko ukrył się w łóżku, zakrył 
uszy poduszką.

– Młody? Wszystko w porządku? – Zza drzwi wychyliła się głowa starsze-
go brata. Sześciolatek szybko schował zabawkę gdzieś w porozwalanej pościeli 
i odwrócił się w jego stronę.
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– Mama płacze – szepnął. – Dlaczego?
– Bo babcia umarła – odparł brat, trochę niepewnie, jakby nie wierzył wła-

snym słowom. Nie chciał kłamać, młody i tak by się dowiedział.
– A co to znaczy?
Nie potrafił powiedzieć. Kilkulatek patrzył na niego wyczekująco.
– Poczytasz mi bajkę?
– Idź spać – rzucił chłopak, znikając za zamykającymi się drzwiami. Zaraz 

jednak odchylił je z powrotem. – Tylko najpierw pomódl się za babcię.
Młody nie rozumiał.

***
Antek, pierwszy raz od lat, przebywał w rodzinnym domu. Marcela 

z mężem i dzieciakami, wujkowie, ciocie, kuzyni… Przyszli wszyscy. Siedział 
w kuchni i słyszał granie telewizorów, jednego i drugiego, w obu pokojach. Ktoś 
o czymś rozmawiał, już nie o zmarłej mamie, może o innych trupach. Nie wie-
dział, uciekał od ludzi. Głowa trochę go bolała. Miał wrażenie, że wariuje. Kiedy 
zamykał oczy, widział ruinę domu, w którym właśnie był. Budynek płonął, a ze 
środka wydobywały się dźwięki skomlenia, miauczenia, piania… W wyobraźni 
ujrzał stare, zniszczone drzwi. Wywrócił je jednym kopniakiem. Już nic się nie 
paliło. Tylko dym, wszędzie dym. Zwierzęta zmieniły ton. Groza zastąpiła żal, 
gdy smutne, skulone pieski przeobrażały się w warczące wilczury, kiedy wrzaski 
mew, przypominające ludzkie krzyki, niosły się po pokojach. Dlaczego to sły-
szał, czemu widział? Może gdzieś tam, w którymś z zadymionych pomieszczeń, 
schowano mamę… Nie był dzieckiem, miał swoje lata, a jednak chciał wierzyć 
najbardziej absurdalnym myślom. Wolał czuć kły, wbijane w jego nadgarstek 
przez wściekłego psa, niż widzieć we śnie sztuczne zęby, które kiedyś pokazy-
wała matka, gdy się uśmiechała. Szedł więc przez wyobrażone pokoje i szukał 
niemożliwego do znalezienia. Powoli zapominał, że istnieje coś poza zadymio-
nym światem. Zabłądził do sypialni matki, umeblowanej tak, jak dawniej, ale 
brudnej, zaniedbanej. W starym łóżku ktoś leżał. Antek odchylił kołdrę. To 
Marcelka. Blada jak ściana. Kto jeszcze…?

Zerwał się, jak gdyby wybudzony z koszmaru. Ciężko dyszał. Znów błądził, 
tym razem po rzeczywistości. Widział przez mgłę. Wszedł do łazienki. Odkrę-
cił kurek. Woda płynęła szerokim strumieniem. Jej szum zagłuszył wszystko 
wokół. Wtedy Antek…

Stalowe ostrze błysnęło w powietrzu. Krew trysnęła. Zbladł. Zamknął 
oczy. Widział czarne niebo… Uciekły z niego wszystkie gwiazdy. Słyszał ciszę 
bez szumów. Nie czuł zapachów ani dotyku. Tonął w bezdźwięcznej modlitwie 
– pochwalnej, błagalnej, przepraszającej, samotnej. Skierowanej w górę, do po-
staci bez kształtu. Ta modlitwa miała być ostatnią. Miał zostać porcelanową 
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lalką, już niczemu nie zawinić, nikogo nie kochać. Pech chciał, że zapomniał 
poprosić Białobrodego o otwarcie bramy. Pech, że zamiast bezkresnej przestrze-
ni raju, otoczyły go cztery ściany szpitala.

***
Siedzieli na drewnianych ławach, otoczeni blaskiem świec, przytłoczeni 

niosącymi się wysoko nad ich głowami dźwiękami organów. Święci spoglądali 
na nich z fresków i rozmyślali, czy to aby na pewno z Bogiem rozmawiają ludzie, 
gdy kłaniają się złotym posągom.

– Wujku… – sześciolatek pociągnął Antka za rękaw, przypadkiem zacze-
piając o schowany pod nim opatrunek. – Gdzie jest babcia?

Smutek niespodziewanie zniknął z bladej twarzy mężczyzny, a raczej zmie-
nił się w coś nowego. Coś wydzierało się ze środka, uciekało. Dziwne uczucie. 
Powstało gdzieś w sercu i biegło, biegło coraz wyżej.

– Babcia jest tam – rzuciła chłodno Marcelina i wskazała drobne pudełko 
otoczone wieńcem z kwiatów. Sześciolatek badawczo wpatrywał się w brązową 
skrzynkę.

– Babcia by się tam nie…
– Jej prochy, idioto! – syknął starszy brat. Matka skarciła go wzrokiem.
Na chwilę zapadła cisza. Zgromadzeni obserwowali księdza o znudzonym 

spojrzeniu. Słuchali sennego kazania. Antek z trudem wstrzymywał wybuch 
niepojętej emocji. Ona wciąż biegła do góry. Poczuł, że się trzęsie. Nie był pe-
wien, czy łzy napływające do oczu to znak rozpaczy, czy może… dziwnej weso-
łości. Zakrył twarz dłońmi i wybiegł z kościoła.

– Biedaczysko… – szepnęła ciotka do ciotki. – Niech Bóg ma go w opiece.
Wszyscy opuścili świątynię. Szli rzędem za czarnym wozem, w którym 

schowano proszek z babci. Żałośnie zawodzili pieśni pogrzebowe. Mijali po-
mniki cmentarne, jak eksponaty w muzeum, jeszcze pełniejsze w historie. Ja-
kieś szaleństwo tkwiło we wszechobecnej śmierci. Przeróżne epitafia brzmiały 
jak „Wczoraj umarłem, nie żyję dziś i jutro”. 

Dzieciakom chciało się śmiać z niektórych nazwisk wyrytych na nagrob-
kach. Nie śmiały się, bo mama powiedziała, że nie wolno. Wszystkim było 
bardziej wesoło, niż smutno, a jednak płakali. Rozpacz potrafili wytłumaczyć, 
ale chichotów, głupich żartów, które nagle wpadały im do głów – nie. Piekło 
niedorzeczności! Płakali, bo to przyzwoitsze! Stali nad przepaścią, wiedzieli, że 
upadek jest nieunikniony; zamykali oczy, by nie widzieć końca drogi. Oddawali 
cześć i składali błagania, nie mając nadziei.

Następny dzień obudził się bez staruszki, bez innych, jak wczoraj, jak i ju-
tro się obudzi. Marcela wypełni jeszcze trochę papierów, potwierdzi setki razy, 
że mama jest u Białobrodego. Dzieci dostaną prawo do śmiechu, Antek – prawo 
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do szaleństwa. Jeszcze kilka mszy z intencją, wieczornych modlitw. Niedługo 
skończy się wieczór.
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Zuzanna Gojko

Mam na imię Lulu

Mieszkam tuż naprzeciwko ciebie, w tym małym mieszkaniu z czerwony-
mi drzwiami i wycieraczką w kwiaty. Nie zwróciłeś uwagi na wycieraczkę? Nic 
nie szkodzi. Te kwiaty na niej nawet nie są ładne. Tę wycieraczkę podarowała 
mi moja babcia, uwierzyłbyś? Powiedziała, że to przyniesie szczęście mojemu 
nowemu domowi. Tak, to zabawne, wiem; przecież ja nawet nie mam nowego 
domu, nie mówiąc już o nowym życiu. Ale jest dobrze, tak, jak jest. A mieszka-
nie razem z babcią nawet nie jest takie złe. Nie, proszę cię, tylko się nie śmiej– 
wiem, jak to wygląda. Zgorzkniała stara panna zamknięta w czterech ścianach 
ze zgrzybiałą staruszką i wyliniałym kotem w komplecie. Tylko, że babcia wcale 
nie jest zgrzybiała, a linienie kota zupełnie mi nie przeszkadza. 

Moja babcia jest już bardzo stara. Wiesz, że znała kiedyś twoich rodziców? 
Mieszkała piętro nad waszą rodziną. Pewnie wcale byś się nie ucieszył, gdybyś 
o tym wiedział. Czy można się w końcu cieszyć, widząc wciąż i wciąż te same 
twarze? I właśnie dlatego, właśnie ze względu na ciebie, babcia woli zostawać 
w domu niemalże przez całe dnie. Mówi, że to dla twojego dobra, bo pewnych 
duchów przeszłości nie należy wywoływać. Pewnie byś się z nią zgodził, praw-
da? Ach, nie, co ja mówię! Oczywiście, że byś się z nią nie zgodził. Jesteś zbyt 
dobry na to, żeby się z nią zgodzić. Jesteś zbyt dobry, aby życzyć jej samotności 
w mieszkaniu; gdybyś wiedział o tym, co ja wiem, gdybyś ją poznał, z pewno-
ścią sam zaprosiłbyś ją na spacer, aby nie czuła się samotna. Myślę, że to dlatego 
cię tak lubię. Bo jesteś taki dobry. Jesteś najlepszą osobą, jaką w życiu spotka-
łam, chociaż przecież ci tego nie powiem. To zbyt osobiste. Wystarczy już, że ja 
wiem o tym, że lubię cię najbardziej na świecie. Ty z pewnością nie lubisz mnie 
najbardziej na świecie, więc byłoby ci mnie żal, byłoby ci żal, że sprawiasz mi 
przykrość tym swoim nielubieniem. Sęk w tym, że to wcale nie szkodzi. Nie 
musisz mnie lubić najbardziej na świecie; myślę, że mojej sympatii wystarczy 
za nas dwoje. Zresztą oboje dobrze wiemy, że sobie na ciebie nie zasłużyłam. 
Bo czy chciałbyś tego, chciałbyś mieć mnie na zawsze? Ach, kto by tego chciał?, 
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codziennie głaskać liniejącego kota, pić kawę z fusami, których nie umiem do-
brze wypłukać, i zjadać po mnie pomidory, których nie znoszę. Chociaż ty jeden 
z pewnością dałbyś sobie z tym radę. Nawet nie skarżyłbyś się ani na mnie, ani na 
fusy, ani nawet na pomidory, bo jesteś na to za dobry. Czasem wolałabym, żebyś 
był chociaż odrobinę zły, żebyś potrafił skrzywić się, zakląć i trzasnąć drzwiami, 
bo dzięki temu na pewno byłoby ci łatwiej, wiesz? A ja przecież chcę dla ciebie jak 
najlepiej, chociaż ty nigdy się o tym nie dowiesz, już moja w tym głowa.

Wydaje mi się, że mężczyźni nie lubią słuchać takich komplementów, cho-
ciaż tak właściwie to niewiele wiem o mężczyznach. Jeśli jednak ludzie mają 
rację i chłopcy nigdy w pełni nie dorastają, to pewnie i ty, zamiast o własnej 
dobroci, wolałbyś usłyszeć o tym, jaki jesteś przystojny i jak niezwykle męski. 
Mogłabym ci o tym opowiedzieć, oczywiście, jeśli byś zechciał; doskonale wi-
dzę przecież, że masz oczy niebieskie jak niebo, pociągłą, miłą twarz i roztar-
gniony, krzywy uśmiech. Wiem, że jesteś wysoki, bo kiedy mijasz mnie przy-
padkowo w drzwiach, mój nos wciska się w twoje ramię, nigdy nawet odrobinę 
wyżej. Domyślam się, że kasztanowe włosy masz miękkie i gładkie w dotyku, 
bo wesoło sypią ci się na czoło, kiedy tylko potrząśniesz głową. Oczywiście, 
jesteś piękny, tylko że… Tylko że w tobie zupełnie nie o to chodzi. Rozumiesz, 
o czym mówię? Ach, pewnie nie możesz zrozumieć. Nikt nigdy mnie nie rozu-
mie, i wiesz, tak jest chyba lepiej. Kiedy ktoś cię rozumie, potrafi ułożyć cię jak 
puzzle, przewidzieć twój ruch jak krok pionka po szachownicy, a przy odro-
binie wysiłku sklei cię i wygładzi jak plastelinę, tworząc taki kształt, jakim 
chce cię widzieć. Lepiej już, żeby inni ludzie nie rozumieli, chociaż pewnie nie 
zgodziłbyś się ze mną. Nadal nie rozumiesz? Nie przejmuj się, ja też czasem nie 
rozumiem samej siebie.

Bo i jak mógłbyś rozumieć? W końcu nawet mnie nie znasz. Nie wiem na-
wet, czy chciałbyś mnie poznać… Chciałbyś? Więc dobrze. Mam na imię Luiza, 
ale nazywam się Lulu, pracuję w zakładzie krawieckim na ulicy Wyspiańskiego 
i jestem twoją sąsiadką. Kiedyś nawet wpadłeś na mnie, schodząc ze schodów; 
potknęliśmy się oboje, ja złapałam się poręczy, ty złapałeś się mnie, więc wtedy 
ja też złapałam się ciebie, a ty chwyciłeś rozpaczliwie za jakiś sterczący ze ściany 
uchwyt i nieumyślnie wyłączyłeś prąd w całym bloku. Staliśmy tak przez chwilę 
w egipskich ciemnościach, wtuleni, wczepieni, przyciśnięci do siebie, a potem ty 
zacząłeś się śmiać.

– Co też tu kot przyniósł – mruknąłeś, próbując dojrzeć mnie w tych ciem-
nościach, z których bardzo się zresztą cieszyłam, bo musiałam być czerwona jak 
wiosenna rzodkiewka. – Co też tu szlag trafił.

Ponownie złapałeś za uchwyt i włączyłeś prąd, a wtedy puściłam cię szyb-
ko, zanim zdążyłam zbytnio się do ciebie przyzwyczaić.

– Przepraszam najmocniej, mam dwie lewe ręce i nogi, Bóg mi świadkiem, 
że z moją gracją mógłbym się potknąć nawet o Bieszczady… – rzuciłeś raźnym 
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tonem, uśmiechając się do mnie tak miło i tak beztrosko, że uciekłam ci pod 
ramieniem do swojego mieszkania. Wiem, co musisz sobie o mnie teraz myśleć, 
i być może masz rację. Bardzo tego żałuję. Niezgrabnie wyszło. Jakoś nieładnie. 
Ale jeszcze kiedyś to naprawię.

Kiedy ci uciekałam, po raz pierwszy zobaczyłam tę brzydką bliznę na 
twojej szczęce. I drugą, jasną, krzywą kreskę na karku. Kiedy później spyta-
łam o nie babcię, przez chwilę obie siedziałyśmy w napiętym milczeniu, a ona 
marszczyła twarz i marszczyła, zupełnie tak, jakby nagle zechciała postarzeć się 
o kolejne kilka lat.

– Wiesz, Lulu – powiedziała mi wtedy, mnąc palcami Bogu ducha winną 
paprotkę stojącą na parapecie – jego ojciec to najpiękniejszy człowiek o najpo-
dlejszej duszy, jakiego w życiu spotkałam.

Nie powiedziała mi wtedy nic więcej; dopiero kilka, może nawet kilkana-
ście dni później zaczęła opowiadać mi o tobie. Długo mówiła o twojej matce, 
o tym, jaka była drobna i krucha, jak piękną barwę głosu miała, kiedy śpiewała 
ci kołysankę o burych kotkach, ale najwięcej opowiadała o tym, jak w Środę 
Popielcową znaleziono jej ciało na torach kolejowych. Miałeś wtedy trzy lata; 
może wcale jej nie pamiętasz? A nawet jeśli pamiętasz, to być może wolałbyś 
zapomnieć. 

Częściej jednak wspominała o twoim ojcu. Najwięcej w jego kwestii mówi-
ły mi ciche oceany smutku w jej oczach, kiedy rwącym się głosem opowiadała 
o tym, jak twój ojciec, czerwony na twarzy i całkiem pijany, wtaczał się przez 
drzwi waszego mieszkania, a potem słychać było krzyki, płacz, i długo, długo 
nic. Moja babcia wiele razy dzwoniła na policję, jednak twój ojciec był przecież 
policjantem, i swoją policyjną odznaką zasłaniał jak tarczą siebie, ciebie i cały 
wasz dom. Podobno często, kiedy wychodziłeś spod tej tarczy, miałeś na twa-
rzy siniaki, otarcia i łzy. Musiałeś być bardzo smutnym chłopcem, a przecież… 
przecież na to nie zasłużyłeś. Nikt na to nie zasługuje. 

Wybaczyłeś mu to kiedyś? Te wszystkie siniaki i to, że nazywał cię małym 
śmieciem, bękartem, nieznośnym bachorem? Potrafiłeś mu to wybaczyć? Och, 
na pewno potrafiłeś. Jesteś zbyt dobry na to, żeby nie wybaczyć; i wiesz, czasem 
jakoś tak egoistycznie współczuję ci z tego powodu. 

Babcia mówiła, że zniknąłeś na dobre, kiedy miałeś osiemnaście lat; po-
dobno przez jakiś czas wszyscy myśleli, że tym razem naprawdę zrobił ci krzyw-
dę, przed którą nie uchroni go żadna policja. Ale ty wygrałeś, ty wróciłeś – po 
pięciu latach przyjechałeś z powrotem do swojego miasta, już jako prawnik, 
prawnik bez siniaków i łez na twarzy. Ty wygrałeś, bo ty przeżyłeś. A on, ten 
okropny człowiek, zniknął gdzieś całe wieki temu i nikt nigdy go nie szukał. Ale 
nikt cię nie winił, wiesz? Nigdy nikt cię za to nie winił. Nie możesz przyjmować 
tego na własne sumienie. To nie twoje brzemię. Tak już być musiało.

Chociaż i tak myślę, że jeszcze czasem przez niego płaczesz.
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Niedługo będę musiała wyjść do pracy. Widzę, że za oknem zaczyna za-
chodzić słońce, więc wiem, że za chwilę świat stanie się cały żółty, złoty, po-
marańczowy i rozkoszny jak dojrzałe owoce. Może znowu się miniemy – ja, ty 
i ona, pół kilometra od naszej klatki schodowej. Pewnie byłoby ci mnie szkoda, 
gdybyś wiedział, jak bardzo mi smutno podczas tych spotkań; ale ty o niczym 
nie wiesz, i tak już zostanie. Nie potrzebujesz przecież i nie musisz wiedzieć 
o tym, jak bardzo jej nie znoszę. I tak nie zgodziłbyś się ze mną. Ty ją kochasz. 
Nawet w to nie wątpię ani nie dziwię się temu. Jest taka piękna, kiedy razem 
spacerujecie, a ona odrzuca na ramiona długie włosy i śmieje się perliście, łapiąc 
cię za rękę. Ty też się wtedy śmiejesz i całujesz ją w czoło, w nos, policzek, usta, 
zupełnie tak, jakbyś chciał ją taką zapamiętać na zawsze. Musisz się wtedy czuć 
kochany. I przykro mi, że tak właśnie jest.

Często widzę ją w twoim mieszkaniu, kiedy ciebie nie ma. Przez ścianę 
słyszę, jak ciepłym głosem życzysz jej miłego dnia, potem uważnie zamykasz 
drzwi, starając się, aby nie trzasnęły, a ona krzykiem oznajmia, że wyglądasz 
dziś nieziemsko. Potem ty znikasz za rogiem, a ja słyszę szum prysznica, kie-
dy ona myje się i ubiera. Czasem wytrzymuje do wieczora, wyraźnie czekając 
na ciebie. Jest wtedy sama i cicha, ledwie słyszę jej ciche kroki i rzadko widzę 
ją przez niewielki szklany lufcik pomiędzy naszymi mieszkaniami. Znacznie 
częściej są jednak głośno – ona i on, ten chmurny, głośny blondyn, którego ona 
zaprasza do siebie. Którego ona zaprasza do was. A potem są głośno przez cały 
dzień, ona chichocze, a potem krzyczy, on się śmieje, a potem wzdycha. Ostatni 
raz wzdycha o piątej po południu, a potem śmieje się i znika. Godzinę później, 
o szóstej, pojawiasz się ty, a ona szczebiocze i cmoka.

Nienawidzę jej. Przykro mi, ale tak właśnie jest.
Nienawidzę jej od momentu, kiedy zobaczyłam cię przypadkiem w tym 

małym sklepie z ubraniami na rogu ulicy. Stałeś tam, marszcząc brwi i nerwo-
wo przygryzając wargi, zupełnie tak, jakby coś wyprowadzało cię z równowagi. 
Poczekałam cierpliwie, aż wyjdziesz ze sklepu, żeby pójść i stanąć dokładnie 
w tym miejscu, w którym wcześniej stałeś, i spojrzeć na to, na co ty patrzyłeś. 
Nie wiem, czego się spodziewałam. Kiedy myślę o tym teraz, pewnie rozwa-
żałam kolorowe krawaty albo odprasowane koszule, może buty sportowe albo 
skarpetki dla biegaczy, które nie złamałaby mi serca tak, jak zrobiła to prawda.

Bo, stojąc tam, patrzyłeś na ubranka dla dzieci.
Myślę, że byłbyś dobrym ojcem. Jesteś w końcu dobrym człowiekiem. My-

ślę, że byłbyś znacznie lepszym ojcem, niż… Zresztą nieważne, przepraszam 
cię, plotę tylko to, co mi język na ślinę przyniesie. Odwrotnie, ach, odwrotnie! 
Widzisz, co ze mną robisz? Co ze mną zrobił tamten widok? Bo wtedy, właśnie 
wtedy, w tym sklepie, zrozumiałam o tobie coś bardzo ważnego. Znalazłam 
twoje słowo, słowo-klucz. Każdy człowiek posiada je gdzieś głęboko w sobie 
i skrywa przed światem jak największą tajemnicę. Słowo-tajemnica, słowo-za-
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gadka, słowo, za pomocą którego można człowieka złamać i zetrzeć na proch 
albo nagiąć do swojej woli jak elastyczną sprężynę. A ja poznałam twoje słowo. 
I od tamtego momentu trzymam je w sobie, głęboko, głęboko, ukryte staranniej 
niż moją własną zagadkę. Nie martw się, jest u mnie bezpieczne. Przecież cię 
kocham. I nigdy, nigdy cię nie skrzywdzę.

Babcia pewnie skarciłaby mnie i uznała za niemądrą, mając zresztą ra-
cję, jak zawsze. Kochanie ciebie to chyba najbardziej nierozsądna rzecz, jaka 
zdarzyła mi się w życiu. Ale ja cię kocham. Ot tak, już, po prostu. Jestem tego 
pewna równie mocno, jak własnego imienia. Pewna jestem też tego, że nigdy ci 
o tym nie powiem; nie zasługujesz na to, żeby cię tak krzywdzić. Nie powiem 
ci też o tym, że wiem o twoim ojcu i o twarzy sinej od śladów jego pięści; nie 
powiem ci o tym, czyje może być dziecko, które nosi mieszkająca z tobą kobieta; 
nigdy, przenigdy nie powiem ci też o tym, że widziałam cię, kiedy oglądałeś 
tamte dziecięce ubranka w sklepie. To nasza tajemnica – moja i twoja, chociaż ty 
nawet nie wiesz, jak się nazywam. Nie szkodzi. Jestem Luiza, ale możesz mówić 
na mnie Lulu; to jedno zdradzę ci następnym razem, kiedy wpadniemy na siebie 
na klatce schodowej. Zrobię to na pewno. W końcu kocham cię jak szalona.



149

Zofia Goyke

Domowa serenada

Umierałam w wieku 83 lat. Nie odczuwałam żalu. Przeżyłam dobre życie, 
a teraz szłam na spotkanie z moim ukochanym mężem. Przemierzając bezkre-
sne równiny, spoglądałam w dół na pogrążoną w żałobie rodzinę.

***
– No chyba nie! – wykrzyknęła Bogusia w chwili, gdy jej siostra Klotylda 

skończyła czytać na głos testament. – Matka nigdy by czegoś takiego nie napi-
sała! Nie, nie, i jeszcze raz n i e! Dom jest mój!

– Oj, siostrzyczko, siostrzyczko… To ja opiekowałam się mamą, więc to 
mnie przekazała… – w tej chwili Kloci przerwała Bogumiła.

– Ażebyś tak ty razem z całą tą twoją rodzinką zdechła! Padła trupem 
i sczezła! Żeby wam nic, nigdy, przenigdy w życiu nie wyszło! Dom jest m ó j! 
– wpadła w furię i, trzasnąwszy drzwiami, wybiegła z salonu. Jej oczy płonęły.

***
13 lutego 1963 roku był dniem pamiętnym. Tego dnia Bogusia na zawsze 

opuściła swój dom rodzinny. Wraz z mężem i dziećmi postanowili przepro-
wadzić się do Torunia, by tam zacząć życie od nowa. Odziedziczone po matce 
pieniądze miały im w tym pomóc. Nikt ich nie żegnał. Jedynym świadkiem ich 
wyjazdu były zziębnięte wróble tulące się do siebie na płocie. Bogusia również 
marzła. Stała na chodniku i po raz ostatni spoglądała na swój dawny dom. Nie 
ujrzała jednak tego, co spodziewała się zobaczyć. Ani dach pokryty grubą war-
stwą śniegu, ani sople lodu zwisające z rynien starego domostwa nie ukazały 
się jej oczom. Zamiast nich spostrzegła zmarnowaną szansę. Jak mogła być tak 
głupia? Dlaczego pozwoliła siostrze zatrzymać zagrabiony majątek? Przecież 
mogła się procesować! Jednak teraz nie było już odwrotu. Bogumiła musiała 
pogodzić się ze swoim losem.



150

***
Po śmierci ojca Mateusz stanął na czele rodzinnej firmy, obracając do-

brze prosperującą cukiernię w  ruinę. Był istnym uosobieniem pecha. Klątwa 
ciążyła nad rodziną, której pozostawał ostatnim żyjącym członkiem. Wszyst-
kie te dziwne zbiegi okoliczności, tajemnicze śmierci i zwykłe niepowodzenia 
doprowadziły młodego mężczyznę na skraj załamania nerwowego. Próbował 
przerwać to błędne koło frustracji i niespełnionych marzeń. Bezskutecznie. Na 
jego drodze do szczęścia wciąż stawał dom. Dom był stary i wymagał remontu. 
Podczas deszczu Mateusz biegał w tę i we w tę z wiaderkami pełnymi wody. 
Wichury i letnie burze przyprawiały go o ból głowy. Zimą po prostu marzł. 
Koniec końców Mateusz postanowił sprzedać dom. Sprzedawał go już od pię-
ciu lat. Pomimo atrakcyjnej ceny i doskonałej lokalizacji odwiedziło go jedynie 
trzech potencjalnych kupców, z czego jeden pomylił adres. Jego zdumienie było 
jak najbardziej uzasadnione, gdy odebrał telefon, a głos w słuchawce oznajmił:

– Dzień dobry, z tej strony Izabela Dzięciołowska. Dzwonię w sprawie 
domu.

***
Była już prawie noc, gdy odłożyła na półkę ciężkie tomiszcze. Nadgryziony 

zębem czasu album pożyczyła od ciotki Leokadii, która lubiła dokładnie opi-
sywać wszystkie zdjęcia. Jedna fotografia szczególnie zapadła Izie w pamięć. 
Przedstawiała niejaką Klotyldę Wieczorek na tle przedwojennej willi. Dom, po-
mimo swoich niewielkich rozmiarów, zachwycał ciekawą architekturą. Nie był 
to kolejny schematyczny dworek. Nie była to kolejna schematyczna kamienica. 
Ten dom miał w sobie coś, co czyniło go absolutnie niepowtarzalnym. Eklek-
tyczny, a jednak przytulny.

Wkrótce o nim zapomniała.

***
W Brwinowie mieszkała od czterech lat i nie ukrywała, że lubi to miasto. 

Miało swój klimat, tworzony głównie przez przedwojenne wille i kamienice. Iza 
żywiła cichą nadzieję, że z czasem stanie się dumną właścicielką jednej z nich. 
Męczyło ją mieszkanie w bloku. Miała wątpliwą przyjemność sąsiadować z jazz-
manem. Jazzmanem–amatorem, który gitarowe solówki zaczynał ćwiczyć o 2 
w nocy, a kończył po 3. Bywało, że o 4 nad ranem wciąż nie mógł wyjść z podzi-
wu, jakim to jest utalentowanym muzykiem. Z czasem Iza doszła do wniosku, 
że ćwiczenie wcale nie czyni mistrza.

We wtorek wróciła z pracy wcześniej. Miała tylko jeden cel – cel nazywał 
się „nowy dom”. Zdawała sobie sprawę z tego, że na zbytnie luksusy jej nie stać. 
O takim wprost od dewelopera mogła co najwyżej pomarzyć. Nie martwiło jej 
to, ponieważ postanowiła spełnić jedno ze swoich najskrytszych marzeń i stać 
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się właścicielką klimatycznej willi. Jednak żaden z oglądanych domów jej nie 
odpowiadał. Nie mówiły: „kup mnie”. Nie były niebywale przytulne, otoczone 
urokliwym ogrodem pełnym starych drzew i krzewów. Nie były nawet intere-
sujące. Gdy późnym wieczorem zrezygnowana wstała od komputera, zaczęły 
się dziać dziwne rzeczy. Zaczęło się od głosów, a w zasadzie szeptów. Iza zatkała 
uszy, lecz one nadal rozbrzmiewały w jej głowie. Kiedy podeszła do lustra, uj-
rzała w nim wykrzywioną twarz jakiejś staruchy. Krzyknęła i zamknęła oczy, 
ale twarz nie znikła. Oszalała ze strachu, przypadkiem potknęła się o szafkę 
na buty i upadła na ziemię. Otworzyła oczy. Przed nią rozpościerały się bez-
kresne równiny. Przemierzały je tysiące widmowych postaci. Szły jak otępiałe 
– powoli, równym krokiem, nie rozglądając się na boki. Niektóre z nich patrzyły 
w dół. Iza też spojrzała i jeszcze raz krzyknęła ze strachu. To, co tam zobaczyła, 
było przerażające i fascynujące zarazem. Cały świat u jej stóp. Ludzie kłębili się 
i mrowili, a ona stała w bezruchu, nie mogąc oderwać od nich wzroku. Wtedy 
zamknęła oczy. Gdy je otworzyła, znów siedziała przed komputerem. 

– Czyżbym zasnęła? – spytała samej siebie i, szukając potwierdzenia, do-
tknęła głowy. W miejscu, którym uderzyła o szafkę na buty, miała wyraźnego 
guza. Doprawdy niesamowity sen – pomyślała i wróciła do swoich zajęć. Na 
ekranie komputera widniało ogłoszenie o  sprzedaży domu. Z niezrozumia-
łych powodów wcześniej go nie zauważyła. Ciekawe czemu? W końcu była 
to rezydencja, o jakiej zawsze marzyła. Ta nietuzinkowa przedwojenna willa 
do złudzenia przypominała dom ciotki Klotyldy. A może to był dom ciotki 
Klotyldy?

***
Szmaragdowe drzwi otworzył jej młody, z wyglądu sympatyczny, mężczy-

zna. Przedstawił się jako Mateusz Drozd. Oprowadził ją po domu i ogrodzie. 
Potem usiedli w salonie, żeby chwilkę porozmawiać. 

– Od dziecka mieszka pani w Brwinowie?
– Nie, urodziłam się w Toruniu. W Brwinowie mieszkam od czterech lat.
– Toruń to moim zdaniem najpiękniejsze polskie miasto. Pewnie pani ża-

łuje, że musiała się wyprowadzić?
– Skądże. Brwinów ma swój urok.
W głębi duszy wiedziała jednak, że jedynym, co ją tu trzyma, był t e n 

dom. Zdała sobie z tego sprawę, dopiero gdy zobaczyła ogłoszenie o jego sprze-
daży. Przedtem wielokrotnie mijała go w  drodze do  pracy. Zazdrościła jego 
mieszkańcom, ale nawet nie marzyła, że kiedyś będzie mogła w nim zamiesz-
kać. Teraz… Teraz wszystko uległo zmianie.

– Przepraszam, zamyśliłam się. To ile chciałby pan za niego dostać?
Mateusz nie mógł otrząsnąć się ze zdziwienia, gdy usłyszał te słowa. Ta 

kobieta ani chybi była szalona.
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***
– Widzisz Klociu? I tak go dostałam.
– Nie ty, tylko Iza.
– Oj tam, oj tam. W końcu to moja wnuczka.
– To jak z tą klątwą?
– Pomyślimy, zobaczymy.

***
Sprzedawszy dom, Mateusz wyprowadził się do Warszawy. Tam zaczął 

swoje życie od nowa. Znalazł pracę swoich marzeń, poznał miłość swojego ży-
cia. Czasem odwiedzał jeszcze swoją niedawno poznaną kuzynkę i za każdym 
razem był pod wrażeniem, jak bardzo na korzyść zmienił się jego dawny dom.

***
Przemierzając bezkresne równiny, spoglądałam w dół na moje prawnuki 

i w górę na moje córki. Aż w końcu nastąpił długo wyczekiwany koniec mojej 
wędrówki i znów tkwiłam w objęciach mojego ukochanego męża.
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Klaudia Grzybowska

Apogeum

Z ulgą, ale i ze smutkiem, opuściłam teren szkolny. Szłam parkową ścieżką 
– pragnęłam nacieszyć się pięknem przyrody, otaczającym mnie z każdej stro-
ny i radośnie przyjmującym każdy mój krok. Złota jesień zaskakująco szybko 
zawitała, a dróżka usłana była bajecznie kolorowymi liśćmi. Uklękłam i pod-
niosłam jeden z nich, a potem włożyłam go do zeszytu, by móc przyglądać mu 
się czasami i podziwiać jego piękno. Może przynajmniej jego urok będzie moją 
otuchą?

Wiatr delikatnie poruszał gałęziami prawie nagich drzew i wprawiał w sze-
lest krzewy. Słońce radośnie oświetlało park, nadając mu więcej nadzwyczajno-
ści. Mimo, że świeciło mi w oczy i raniło je, starałam się uchwycić ten moment, 
by móc schować go do zakamarków pamięci. Co kilka metrów ustawione były 
drewniane brązowe ławki, których stan nie był najlepszy. Mimo to pasowały 
idealnie do miejsca. Co jakiś czas słyszałam melodyjny śpiew ptaków, które ze 
smutkiem żegnały ostatnie ciepłe dni, salutując im swoimi pieśniami. Przede 
mną upadł orzeszek, następnie pojawiła się ruda wiewiórka, która pochwyciła 
go swymi małymi łapkami, a potem uciekła, ciągnąc za sobą kilka liści. Podzi-
wiałam jej poczynania, a na mojej twarzy wymalował się nieśmiały uśmiech.

– Pierwszy w tym miesiącu – pomyślałam, a moja twarz natychmiast spo-
chmurniała. Spojrzałam na strumyk, który znajdował się w oddali i w mojej 
głowie pojawił się obraz pięknych łabędzi, sunących po nim dumnie. Moje serce 
ukłuła zazdrość. Gdybym tylko mogła być wolna tak, jak te ptaki.

Jeszcze kilka kroków i będę w domu. Z jednego koszmaru przechodzę do 
drugiego. W głowie wciąż słyszę szydercze śmiechy moich rówieśników. Prze-
śladują mnie ich bezlitosne słowa, którymi raczą mnie na co dzień. Ciągle słyszę 
to samo, a ich bawi to coraz bardziej. Obrali mnie za cel swoich kpin. Tak jest 
zawsze, od momentu, kiedy wydało się, z jakiego domu pochodzę. Traktują mnie 
jak gorszą. Tak, wiem, że jestem gorsza, ale nie muszą mi o tym przypominać. 
Wystarczy, że sama muszę z tym się mierzyć. Nie potrzebuję dopingu z ich strony.
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Prawie jestem. Jeszcze pięć klatek i będę u siebie. U siebie… To chyba moc-
no przesadzone określenie. Tam nie ma miejsca dla mnie.

Zdaje się, że to najbiedniejsza dzielnica w mieście. Nic się nie wyróżnia 
– szare mieszkania, szare domy, szare płoty. Niczym nie różniące się od moje-
go napiętnowanego nieszczęściami życia. W moim mieszkaniu często brakuje 
wody i prądu. Właściwie częściej ich nie ma, aniżeli są. Ściany pokryte są wilgo-
cią i pleśnią. Podobno to nie są korzystne warunki, aby funkcjonować popraw-
nie, ale nikogo to nie obchodzi. Ważne, by siedzieć cicho i udawać, że wszystko 
jest w porządku, tak, jak nam to zapisano w wywiadzie środowiskowym.

Pracownicy socjalni składali nam wizyty parę razy, oczywiście ze wcześniej-
szą zapowiedzią. Wówczas matce udawało się doprowadzić mieszkanie do ładu, 
a ojcu pochować wszystkie butelki i ogolić się. Pomimo, że w powietrzu wisiały 
kłótnia, rozpacz i żal, moi rodzice zawsze byli świetnymi aktorami. Pracownicy 
opuszczali nasze mieszkanie, wychwalając nasze przywiązanie do siebie i bezgra-
niczną miłość oraz fakt, że radzimy sobie, bez względu na trudną sytuację finan-
sową. Nawet gdybym chciała komuś powiedzieć, jak jest naprawdę, nikt mi nie 
uwierzy. Skoro tworzymy obraz idealnej rodziny, dlaczego ktoś miałby się potru-
dzić, by przedrzeć się przez karty wydarzeń i odkryć naszą tajemnicę.

Kopnęłam szary kamyk, który samotnie leżał na środku chodnika, a on 
potoczył się bezszelestnie na drogę i zatrzymał. Może nacieszyć się swoim no-
wym miejscem zamieszkania – prawie żaden samochód tu nie wjeżdża, więc 
kamień pozostanie w obecnym miejscu przez długi czas. Nikt nie lubi zaglądać 
w biedne dzielnice, nigdy nie wiadomo, co tu może kogoś spotkać. Jesteś przy-
padkową osobą, a w mgnieniu oka stajesz się ofiarą zaniedbanych i łaknących 
zemsty dzieci, skrzywdzonych przez własne rodziny. To nie ich wina, że są agre-
sywne. To nie ich wina, że los codziennie gotuje im okropniejsze rzeczy. To nie 
ich wina, że próbują się wyżyć na innych. Chcą wyładować swoją bezsilność, 
która rozdziera ich serca. Bezdźwięcznym krzykiem błagają o pomoc.

Jest tu parę dzieciaków, młodszych i starszych ode mnie. Chociaż mamy tak 
wiele wspólnego, biorąc pod uwagę sytuację w domu, nigdy ze sobą nie rozmawia-
liśmy. Nawzajem darzymy się nienawistnymi spojrzeniami, które z dnia na dzień 
coraz bardziej obciążają moją duszę. A przecież powinniśmy się wesprzeć, bo tylko 
my rozumiemy nasz ból i cierpienie. Problem tkwi w tym, że wszyscy się boimy.

Aby dostać się do mojej klatki muszę przejść przez tunel – tak nazywam 
szeroką przestrzeń pomiędzy dwoma blokami. W tym miejscu zawsze cuch-
nie. To tutaj spotykają się dilerzy i zachęcają dzieciaki do zakupu ich towaru. 
Zauważyłam, że niektórzy korzystają z ich usług. Zastanawia mnie, skąd biorą 
pieniądze na narkotyki? Wiem, że są drogie. Kiedy widzę jakiegoś podejrzanego 
mężczyznę, który cały jest ubrany na czarno, kryję się za jednym blokiem i cze-
kam aż opuści tunel. Nie lubię kiedy proponują mi ucieczkę od rzeczywistości 
tą ich cudowną metodą. Oni wręcz na to nalegają, są przy tym bardzo nachalni 
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i często mają taki wyraz twarzy, jakby moje zaprzeczenia powodowały u nich 
chęć uderzenia mnie. A mnie już wystarczy przemocy…

Jeszcze chwilka i będę w domu. Wchodzę do tunelu. Od ostatniego tygo-
dnia nic się nie zmieniło, poza faktem, że cuchnie jeszcze bardziej. Nagle na 
mojej drodze stają dwaj mężczyźni. Nie, nie mężczyźni. Chłopcy, którzy ich 
udają. Są ogoleni na łyso i ubrani tak samo – szare bluzy i szare dresy oraz 
granatowe tenisówki. Dostrzegam, że ich źrenice są poszerzone i natychmiast 
orientuję się, że są pod wpływem jakichś środków. Jeden z nich, ten wyższy, 
uśmiecha się do mnie nachalnie. Z obrzydzeniem stwierdzam, że nie ma dwóch 
zębów. Drugi krąży wokół mnie i oplata spojrzeniem od góry do dołu. Kropla 
potu spływa po moim czole, a serce zaczyna szybciej bić.

– Czego oni ode mnie chcą? – zastanawiam się gorączkowo. Nawet nie 
myślę o ucieczce – ich jest dwóch, a tunel jest za wąski. Chcę zacząć krzyczeć, 
ale nie mogę wydobyć żadnego dźwięku. Zresztą, nic by to nie dało. Krzyki 
w tej dzielnicy to codzienność. Wyższy zaczyna śmiać się z mojej bezradności 
i w końcu przemawia:

– Cześć, dziewczynko – jego głos jest niski, groźny. Niższy chwyta mój 
czarny warkocz i mocno za niego pociąga. Krzywię się z bólu, jednak wciąż 
jestem cicho.

– Pozwolisz mi przejrzeć twój plecak? Kontrola przeciw narkotykom – jego 
śmiech przypomina chrząkanie. Wyciąga bladą rękę w kierunku mojego pleca-
ka. Próbuję się szarpać, jednak przytrzymuje mnie jego kompan.

– N… Nic tam nie ma – próbuję wykrztusić, dławiona chęcią płaczu. – Nie 
mam narkotyków. Ani pieniędzy.

– Pozwól, że przekonamy się o tym sami – niższy wykręca moją rękę, a ja 
krzyczę z bólu. Ten drugi chwyta mój plecak i przechyla go do góry nogami, a ja 
patrzę, jak wypadają z niego zniszczone książki, zeszyty i długopisy. Wypada 
również pamiętnik, mój sekretny, przepełniony emocjami pamiętnik. Próbuję 
się wyrwać i zabrać dziennik, jednak wyższy chłopiec jest ode mnie szybszy. 
Przegląda moje zapiski, czytając na głos najbardziej intymne z nich, i śmiejąc 
się triumfalnie. Niższy mu wtóruje.

Chcę się rozpłakać, chcę wykrzyczeć, jak bardzo jestem beznadziejna. Pra-
gnę wydzierać się w niebogłosy, obwiniając wszystko, co żywe i martwe, że cały 
świat jest przeciwko mnie. Chcę rzucić się na oprawców i bić ich do nieprzytom-
ności. Chcę podrzucić komuś moje problemy, żeby ten ktoś się z nimi zmagał. 
Chcę tylko być szczęśliwa… Czy to naprawdę za wiele?

– Widzę, mała, że z ciebie jest poetka – mówi wyższy, rzuca pamiętnik 
w kałużę obok mnie i wskazuje na niższego. – Idziemy. Młoda jest spłukana.

Odchodzą z niedosytem, a ja upadam na ziemię. Czuję, że zdarłam sobie 
kolano, jednak nie zaprzątam sobie tym głowy. Natychmiast zbliżam się do głę-
bokiej kałuży i wyciągam pamiętnik. Jest cały mokry. Otwieram go – atrament 
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się rozmazał. Mimowolnie zaczynam płakać. Mój kochany pamiętnik, mój po-
wiernik, jedyne, czemu ufałam, moje wspomnienia… Wszystko straciłam.

Przechylam pamiętnik, a ze środka wypada zdjęcie. Podnoszę je i przyglą-
dam mu się uważnie. Jako jedyne nie ucierpiało starcia z oprawcami. Jestem na 
nim ja, młodsza o jakieś osiem lat. Jest na nim również moja starsza siostra, za-
ledwie miesiąc przed jej tragiczną śmiercią. Ma duże zielone oczy i niesamowite 
kręcone włosy w kolorze hebanu. Uśmiecha się promiennie.

– Dlaczego mnie zostawiłaś?! – wrzeszczę, a krzyk zagłusza płacz. Po 
chwili dochodzę do wniosku, że jej zazdroszczę. Przynajmniej nie ma styczno-
ści z tym, z czym ja mam na co dzień. Włożyłam książki z powrotem do plecaka 
i chwyciłam pamiętnik, a zdjęcie włożyłam do zeszytu. Wstałam, czując ból 
w skaleczonym kolanie. Już miałam iść, kiedy obejrzałam się do tyłu.

– Liść… – powiedziałam do siebie i podniosłam go z ziemi, a następnie 
wyruszyłam do domu. To oczywiste, że nikt się nie dowie o tym, co przed chwi-
lą zaszło. Nikogo to nie obchodzi.

Wdrapuję się po schodach na trzecie piętro i naciskam klamkę zniszczo-
nych, plastikowych drzwi. Niechętnie staję w progu domu i przyglądam się ko-
rytarzowi prowadzącemu do dwóch pokojów i kuchni. Od tygodnia nic się nie 
zmieniło. Z obu stron otaczają mnie brudne białe ściany, na których widnieją 
rysy zrobione długopisami. Po lewej umieszczone są dwa haki, na których wisi 
zgniłozielona kurtka matki. W przejściu leżą porozrzucane buty. Wkładam pa-
miętnik do wewnętrznej kieszeni mojego płaszcza i rzucam plecak w kąt. In-
stynktownie przechodzę z korytarza do kuchni, omijając buty.

Dotarłam do kuchni. Tu jest jeszcze gorzej. Kredens zawalony jest różnymi 
produktami spożywczymi, a zlew brudnymi naczyniami. Widzę matkę, która 
siedzi przy stole i podpiera dłonią policzek. Nagle wyczuwam zapach spaleni-
zny. Rozglądam się dookoła, ale nigdzie nie widzę jego źródła.

– Co tak śmierdzi? – pytam bez powitania. Matka kieruje na mnie roz-
złoszczony wzrok i rzuca beznamiętnie:

– Gdzie byłaś?
– I tak cię to nie obchodzi – odpowiadam, czując ukłucie żalu. Niby się do tego 

przyzwyczaiłam, ale wypowiadane na głos boli, jakby było czymś zupełnie nowym.
Po chwili, z sąsiedniego pokoju, zaczynają dobiegać słowa wymawiane 

z trudnością.
– Dagmara… – to mój ojciec. Znów jest nietrzeźwy. Standard. – Dagmara!
– No idź, jak cię woła – krzyczy matka. Przecież wie, co oznacza ten rodzaj na-

woływań ze strony ojca. Dlaczego nie mogę zaznać ani jednego spokojnego dnia?
Niechętnie opuszczam kuchnię i kieruję się w stronę pokoju. Otwieram 

drzwi i zastaję najnormalniejszy widok – nietrzeźwy ojciec siedzi na kanapie, 
a wokół niego leżą butelki po alkoholu. Niektóre są nawet porozbijane. W całym 
pomieszczeniu panuje bałagan.
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– Tak? – pytam z udawaną niewinnością.
– Gdzie byłaś? – mówi i podnosi się z kanapy. Chwiejnym krokiem zbliża 

się ku mnie. Instynktownie odsuwam się do tyłu.
– Jak najdalej stąd – odpowiadam, wiedząc, że zaraz pożałuję swoich słów.
Ojciec czerwienieje z gniewu, jego dłonie zaczynają się trząść. Jest prawie 

przy mnie, kiedy zatacza się i uderza o drzwi. Z jego ust zaczynają wydobywać 
się przekleństwa, które drażnią moje uszy. Teraz jest szansa – mogę uciec do 
swojego pokoju i zamknąć drzwi na klucz.

Prędko biegnę do swojej sypialni. Po chwili orientuję się, że nigdzie nie ma 
klucza. Słyszę ciężkie kroki nadchodzącego ojca. Zamykam drzwi i przywie-
ram do nich ciałem, aby uniemożliwić mu wejście. W międzyczasie krzyczę, by 
przestał. Przez pewien czas udaje mi się powstrzymać natarcie, jednak po chwili 
drzwi otwierają się z niewyobrażalną siłą. Pędzę do przodu i upadam, uderzając 
policzkiem o łóżko. Zaczynam wrzeszczeć i płakać z bólu, przytrzymując krwa-
wiącą ranę. Rozzłoszczony ojciec podchodzi, klęka przy mnie i chwyta za włosy.

– Gdybym tylko… potrafił… potrafił pokazać ci… jak cię… nienawidzę 
– jego słowa przerywane są czkawką. Spoglądam w górę i widzę matkę stojącą 
w progu drzwi i przyglądającą się całemu zdarzeniu z… zaciekawieniem?

Ojciec zaczyna szarpać mnie za włosy, a po chwili wymierza mi cios pięścią 
w brzuch. Wydaję z siebie krzyk i próbuję zwinąć się w kulkę, z myślą o złago-
dzeniu cierpienia. Czegokolwiek bym nie zrobiła, obrywam za wszystko. Przez 
mgłę widzę, jak ojciec unosi rękę, a po chwili czuję paraliżujący ból w uszko-
dzonym policzku. Nie mam nawet sił, by wyszeptać wrzask.

Słyszę, jak ojciec mówi: „Na co się gapisz?” – a po chwili delikatne kroki 
matki. Ojciec wymierza mi ostatnie uderzenie – znowu w policzek, silniejsze 
niż poprzednie. Przed oczyma widzę, jak migają światła, a przecież żadne się 
nie świeciły. Ledwie zauważam, jak opuszcza mój pokój, a potem słyszę trzask 
zamykanych drzwi.

Wszystkimi siłami, jakie mi pozostały, podnoszę się i padam na łóżko. 
Zwijam się z bólu, wiercę, próbuję pocierać policzek, a to szczypie jeszcze bar-
dziej. Nie wytrzymam, nie tym razem. Nigdy tak nie bolało. Umrę, umrę w tym 
mieszkaniu. I nikt o mnie nie będzie pamiętał. Do moich uszu dobiegają słowa, 
anielski głos, który jest kojący. Udaje mi się wychwycić tylko urywki zdań:

– Piętro 3… Mieszkanie 24… Ranne dziecko… Nie pukać – a potem anioł 
przestaje mówić, a jego słowa zamieniają się w przeraźliwy pisk. Jeszcze nie 
wiem, co się stało. Nic do mnie nie dociera. Dostrzegam niebiesko-czerwony 
blask pochodzący z zewnątrz. Ostatnimi siłami podnoszę się i podchodzę do 
okna. Przez mgłę widzę jakiś duży biały pojazd i mężczyzn, którzy ubrani są 
w coś pomarańczowego.

– Umieram… – mówię i tracę przytomność.
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Anna Haczykowska

Soror

Niezmiernie cieszyła ich wizja tego dnia. Nic nie mogło im przeszkodzić, 
ani deszcz pukający w szyby, ani gęsta, mleczna mgła, ani nawet niemiecki pa-
trol, który podejrzanie kręcił się przy ich kamienicy. Janek założył swoją ulu-
bioną kurtkę z ciemnej skóry i oficerki ojca, a Antek sprawdził zawartość stare-
go, wojskowego plecaka wykonanego z lnianego płótna, ucałował Irenkę i obaj 
z bratem ruszyli na miejsce zbiórki. Nie zdążyli jeszcze wyjść na ulicę, gdy Janek 
gwałtownie zatrzymał się, wziął głęboki wdech, uderzył się w czoło i zawrócił. 
Antek przystanął kawałek dalej pod dachem starego sklepiku z porcelaną, wsłu-
chał się w uderzenia kropli deszczu i ze zdziwieniem obserwował Janka, który 
zniknął właśnie w głębi podwórka. Wrócił po chwili i ruszył żwawo do przodu, 
ale zwolnił, dostrzegłszy pytające spojrzenie brata. 

– Prosiłem pana Felka był miał na nią oko. 
Droga do magazynów była chłopcom świetnie znana. Wychodząc z podwór-

ka, przechodzili obok kilku starych sklepów, a zaraz za zakrętem mijali duże 
skrzyżowanie, o którym jedna część mieszkańców miasta starała się zapomnieć, 
a druga omijała umyślnie, nie chcąc być aż tak blisko bram piekła. Kilka metrów 
dalej mijali budynek Głównego Urzędu Miar, Plac Bankowy, a potem kierowali 
się już tylko na wschód, przechodząc obok teatru, skąd zabierali na odprawę To-
się i Zosię. Siostry były skarbem drużyny, zwłaszcza w czasie akcji. Starsza, Tosia, 
potrafiła z niczego zrobić bandaż, a mniejsza i zwinniejsza Zosia potrafiła zaszyć 
najpaskudniejszą ranę w najbardziej niedogodnych warunkach. Jej cienkie palce 
pracowały wtedy jak palce zegarmistrza składającego maleńkie części zegarków 
w użyteczną całość. Razem z dziewczynami szli już prosto na miejsce, gdzie spo-
tykali zwartą i gotową do działania grupę nastoletnich chłopców i dziewcząt. 
Wśród harcerzy kroczył majestatycznie major Karpiński, były wojskowy, który 
wojnę kochał tak samo jak agronom ziemię i matka swoje dzieci. Major dobrze 
pamiętał czasy Piłsudskiego, którego często stawiał harcerzom za wzór. Jednak 
nie Marszałek Polski, ale sam Karpiński budził w podwładnych olbrzymi szacu-
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nek zmieszany z odrobiną fascynacji, zazdrości i nutą strachu. Major był typem 
człowieka zakochanego w hierarchii i dyscyplinie, jego słowo było rozkazem 
ostatecznym, ale to nie znaczy, że brak mu było pokory. Umiał przyznać się do 
błędu, choć trzeba powiedzieć, że mylił się niezwykle rzadko. Nad planem akcji 
major pracował ponad trzy miesiące, każdy szczegół został dopracowany z taką 
dokładnością i precyzją, a działania były tak idealnie zharmonizowane, że sam 
Aleksandr Alechin, by się ich nie powstydził, choć w przeciwieństwie do niego 
major wybrał bardziej defensywny sposób wykonania zadania. 

– Panowie – zaczął Karpiński.
– I panie – wtrąciła nieśmiało Tosia.
– Piękne panie – dodał uwodzicielsko Wilga, na co zebrani zachichotali. 

Major uśmiechnął się nieznacznie, jednak zaraz spoważniał, przywołał ich do 
porządku i po raz kolejny przedstawił plan. 

Wszystko miało zacząć się dokładnie w południe. Irenka ze strachem spoglą-
dała przez okno już godzinę przed dwunastą. Bracia przed wyjściem przygotowa-
li jej śniadanie, ale jakoś nie mogła nic przełknąć. Nawet gdy próbowała, jedzenie 
paliło ją w gardło, a potem parzyło w żołądku. Mijały godziny, a ona obserwowała 
monotonne czynności mieszkańców budynku i rozmyślała nad wyjątkowością 
ich kamienicy. Gdyby Niemcy znali całą prawdę o nieposłusznych lokatorach, 
musieliby ich wszystkich wywieźć do obozów. Nikt nie mówił niczego na głos, 
jednak wszyscy wszystko wiedzieli. Irenka myślała o pani Wolskiej, codziennie 
z torbą pełną jedzenia na ramieniu śmiało zmierzającą w stronę dziury w murze 
getta, przez którą wrzucała głodnym dzieciom owoce, chleb i ser. Pan Rajewski, 
stary przedsiębiorca, z zamiłowania myśliwy, przechowywał, czyścił i naprawiał 
broń chłopakom z AK. Z kolei pani Celina mieszkająca na ostatnim piętrze ucho-
dziła za niespełna rozumu, rzadko wychodziła z domu, straszyła dzieci rękoma 
umazanymi w czerwonej farbie i posklejanymi włosami. Jednak mieszkańcy ka-
mienicy wiedzieli, że potajemnie w małym gabineciku podrabiała i fałszowała do-
kumenty, kenkarty, akty urodzeń i zgonów, listy i sprawozdania. Jeszcze bardziej 
niezwykły był pan Stanisław Bajarski. Dziwnie zaciągał, wypowiadając niektóre 
słowa, gbur jakich mało, zrzęda i arogant, a jednak przechowywał u siebie całą 
żydowską rodzinę. Nawet małego Samuela przyuczał na introligatora. Byli oczy-
wiście jeszcze jej bracia, Janek, Antek i Franek, którzy pracowali w konspiracji. 
Tylko jej siostrze Uli udało się znaleźć prawdziwą pracę, bo niesłychanie dobrze 
mówiła w języku niemieckim. Dziewczynka widziała w tym zasługę ojca, który 
ich zawsze zachęcał do nauki języków. Nad kamienicą czuwał dozorca, pan Felek, 
odwiedzający ją od czasu do czasu, by pograć w szachy, co było miłą odmianą od 
znanych już na pamięć książek, które miała w domu. 

Z zamyślenia wyrwały ją odgłosy dochodzące z podwórka. Jednak wyjrza-
ła przez okno dopiero chwilę potem, gdy opanowała drżenie rąk i pozbyła się 
dziwnego poczucia strachu, który towarzyszył jej od trzech lat. Bała się zobaczyć 
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braci, którzy mogli być ranni lub martwi, ale jednocześnie chciała ich zobaczyć, 
nawet jeśli miałby to być ostatni raz. Zerknęła nieśmiało przez zasłonę i ode-
tchnęła z ulgą. Przez bramę kamienicy raźno wkroczyła Ula, trzymając w ręku 
koszyk z zakupami. Siostra, zobaczywszy Irenkę, uśmiechnęła się i pomachała 
do niej wolną ręką. Pytająco spojrzała na siostrę, ale dziewczynka kiwnęła tylko 
głową. Nie, jeszcze nie wrócili.

Mijały kolejne godziny, a każda minuta wydawała się Irence wiecznością, 
jakby zegar zwalniał specjalnie, by przedłużyć ich udrękę. Ula, by nie zwariować, 
zaczęła krzątać się po domu, a to poprawiła książki na półce, a to przewiesiła zdję-
cie rodziców, a to po raz kolejny słodziła tę samą herbatę, która musiała być teraz 
słodsza niż boska ambrozja. Irenka siedziała cicho w fotelu przy oknie i starała 
się nie zwracać na siebie uwagi siostry, która, mimo że udawała spokojną, w środ-
ku cała drżała z nerwów. Dopiero jakiś czas po godzinie policyjnej dziewczynki 
usłyszały kroki i szepty na podwórku, na które właśnie weszli czterej chłopcy. 
Na samym przedzie szedł Janek, jego ulubiona kurtka była postrzępiona, a on 
sam podejrzliwie się rozglądał. Kawałek dalej szli Wilga i Omega i podtrzymu-
jąc słaniającego się na nogach Antka starali się nie narobić hałasu. Irenka szerzej 
uchyliła okno, ale bała się zawołać braci, mogło to bowiem przyciągnąć uwagę 
jakiegoś patrolu. Ula, zrozumiawszy, co się stało, pognała schodami na dół i po-
mogła chłopcom wnieść nieprzytomnego już Antka do mieszkania. Gdy w końcu 
udało im się ułożyć chłopaka na drewnianym kuchennym stole, Ula pośpieszyła 
po bandaże i wodę do przemycia rany brata. Ogromna czerwona wyrwa w tuło-
wiu Antka przerażała ją, jednak starała się opanować drżenie rąk i delikatnie ją 
opatrzyć, sprawiając przy tym bratu jak najmniejszy ból. Wilga i Omega zniknęli, 
a Janek dreptał tylko w tę i z powrotem, mrucząc pod nosem: taki dobry plan ze-
psuć, a taki to był dobry plan. Irenka przypatrywała się pracy siostry, która może 
nieporadnie, ale za to z wielkim sercem ratowała bratu życie. Irenka zazdrościła 
Uli, która chodziła naokoło stołu, Antkowi, który biegał najszybciej w klasie i Jan-
kowi, który mógł dreptać po pokoju. Ona mogła tylko siedzieć. 

Gdy zbudziła się następnego dnia, brat nie leżał już na kuchennym stole. 
Ubrawszy się zawołała Janka, który zaniósł ją do salonu. Antek siedział na fo-
telu i choć twarz miał bladą, a zakrwawiony opatrunek trzeba już było po całej 
nocy zmienić, chłopak uśmiechał się. Rodzeństwo dawno nie spędziło ze sobą 
tyle czasu. Słoneczna niedziela była miłą odmianą od zwykłej, deszczowej, wrze-
śniowej pogody. Całe przedpołudnie spędzili razem, śmiejąc się i przypominając 
sobie różne historie, włączając w to te, które przed wojną opowiadał im ojciec. 
Dopiero pukanie do drzwi około godziny piętnastej przerwało te błogie chwile. 
Cała czwórka zesztywniała nagle, a Antek nieporadnie próbował zasłonić ranę. 
Ula podała Jankowi broń i chłopak poszedł otworzyć drzwi. Czekali w napięciu. 

– Przyszedłem sprawdzić, co z naszym bohaterem – major Karpiński wkro-
czył dostojnie do salonu, usadowił się w grafitowym fotelu naprzeciwko Antka 
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i tak trwał przez następne kilka godzin. Najpierw opowiedział im o niesamowi-
tej akcji, o tym, jak Antek uratował kolegów przed śmiercią. Major stwierdził, 
że to cud, że chłopak jest tylko ranny.

– Mogłeś chłopcze skończyć w rękach Niemców, a oni z pewnością zapro-
wadziliby cię na gestapo. 

– To nic takiego – powiedział Antek, ale zarumienił się lekko. Major rzad-
ko kogoś chwalił. Irenka przypatrywała się niezwykłemu gościowi, który był 
ubrany w długi płaszcz i beżowy kapelusz. Kojarzył jej się z artystą, którego 
gościli u siebie przed wojną, dobrym przyjacielem jej mamy, Foggiem. Miał po-
dobnie niski, silny głos.

– A pan był kiedyś na gestapo? – spytała dziewczynka, na co Ula posłała jej 
ganiące spojrzenie. Major uśmiechnął się tylko i przytaknął. 

– A co było najstraszniejsze?
– Irenka! – zdyscyplinowała siostrę Ula, a Karpiński ponownie uśmiechnął 

się do dziewczynki. Przybliżył do niej swój fotel, spojrzał jej w oczy i powiedział:
– Robili tam takie udawane egzekucje. Wprowadzali do pomieszczenia, 

ustawiali pod ścianą, strzelali, ale to były puste strzały. Potem wyprowadzali 
na plac i znowu kazali odwrócić się twarzą do ściany i strzelali, ale celowali nad 
tobą albo między nogi, albo tak, by kula tylko musnęła skórę. 

Dziewczynka myślała intensywnie i próbowała sobie to wyobrazić.
– I to było najgorsze? – spytała z niedowierzaniem. Major Karpiński oparł 

się o zagłówek fotela, wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów, wyjął z niej ostat-
niego i zapalił. Zaciągnął się mocno, a potem buchnął siwym dymem, który 
zaraz uciekł przez uchylone okno, jakby czekała tam na niego wolność, a nie 
zguba. 

– Najstraszniejsze było to – powiedział po chwili – kiedy orientowałeś się, 
że chcesz, by w końcu trafili. 

Dwa dni później Ula na własnej skórze przekonała się, jak to jest. Po pracy 
wybrała się do miasta załatwić kilka spraw i wychodząc z piekarni usłyszała ten 
znajomy, mrożący krew w żyłach dźwięk. Kilka minut później, razem z grup-
ką nieszczęśników, stała pod ścianą przy tej przypadkowej kamienicy, na tej 
przypadkowej ulicy i o tej pechowej godzinie. Niemcy kazali im się odwrócić. 
Dwóch zrozpaczonych mężczyzn zaczęło uciekać, dziewczyna usłyszała strzały. 
Parę metrów przed skrzyżowaniem zbiegowie padli na ziemię, ich krew zala-
ła brukową uliczkę. Potem Niemcy zaczęli sprawdzać im dokumenty. Żołnierz 
brał od każdego kenkartę i jednych wysyłał do samochodu wiozącego na roboty 
do Niemiec, a drugich prosto do obozu. Robił to machinalnie, wręcz od nie-
chcenia. I w tym momencie wziął do ręki kenkartę Uli. 

– Wyżyńska? – spytał, patrząc na dziewczynę. Przytaknęła, choć pewna 
nie była, bracia wyrobili jej i sobie nowe dokumenty zaledwie tydzień temu. 
Niemiec krzyknął coś do pozostałych żołnierzy i zabrali Ulę prosto na gestapo. 
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Na dębowym biurku Oberscharführera Karrenbauera leżało niewiele rze-
czy, jakieś dokumenty, pióro, bicz, jednak tym, co najbardziej zdziwiło Ulę, było 
czarno-białe zdjęcie w mosiężnej ramce, które przedstawiało uroczą kobietę 
o  ciemnych włosach trzymającą na kolanach maleńkiego chłopca, obok nich 
stała dziewczynka z podobnie ciemnymi włosami związanymi jasną kokardą. 
Zapatrzona w fotografię Ula nie zorientowała się, że Karrenbauer wszedł do 
pomieszczenia. Stał tuż za nią, poczuła jego oddech na karku.

– Moja żona kocha dzieci – powiedział łamaną polszczyzną. – Podobna jesteś 
do mojej córki Idy. Nie chciałbym więc cię bić. Powiedz mi po prostu, gdzie prze-
bywają twoi bracia, jak nazywa się twój dowódca i skąd masz podrobioną kenkartę.

Ula nie powiedziała nic przez wiele godzin, a Karrenbauer okazywał nie-
zwykłą dla przesłuchujących Niemców cierpliwość. Siedział przy biurku, wy-
pełniając dokumenty i tylko co jakiś czas powtarzał jej pytania. Nagle do poko-
ju wpadł mężczyzna, podbiegł do biurka, położył na nim kopertę i wyszedł. Za 
podwójnymi drewnianymi drzwiami zniknął tak szybko, jak się pojawił. Kar-
renbauer odczekał chwilę, po czym powolnymi ruchami wyciągnął z koperty 
zdjęcie. Ula myślała, że spadnie z krzesła. W myślach pokolorowała trzymaną 
przez Niemca fotografię siostry. Jej małe, błyszczące, błękitne jak niebo oczka, 
jasne, falowane włoski, które zaczesywała rano, co dnia próbując innych splo-
tów, kilka zagubionych kosmyków rozwiewanych przez wiatr, gdy wyglądała 
przez okno ich mieszkania. Żołnierz spojrzał na zdjęcie.

– Ładna dziewczynka. Szkoda by jej się coś stało. – Ula zalała się łzami, 
zaczęła mówić.

Gdy następnego dnia opuszczała gestapo, czuła się dziwnie. Z jednej stro-
ny udało jej się uratować Irenkę, ten mały skarb, z drugiej strony skazała kogoś 
na śmierć. Ale przecież Irenka musiała przeżyć, o to walczy z braćmi, odkąd 
zginęli rodzice. Do domu szła jakby we mgle, nie patrzyła, dokąd idzie, po pro-
stu słuchała swoich nóg, które uparcie stawiały krok za krokiem. Ocknęła się 
dopiero pod sklepem z porcelaną, gdy dostrzegła Zosię. Ta złapała ją za rękę i ze 
sztucznym uśmiechem zaciągnęła do sklepu. Zaprzyjaźniona sprzedawczyni na 
znak dziewczyny wyszła na zaplecze.

– Nie wracaj do domu – powiedziała Zosia, próbując ukryć drżenie głosu. 
– Kocioł. Niemcy przyjechali w nocy i wszystkich zabrali. Chłopcy są u pani 
Siweckiej na Woli. Trafisz?

Ula bezwiednie przytaknęła, a przez głowę przetoczył się jej potok myśli. 
I jeszcze to dziwne kłujące uczucie w sercu. 

– Czy ty wiesz, co narobiłaś? – Janek był wściekły. Próbował nie krzyczeć, 
jednak był wzburzony jak nigdy wcześniej. Ula siedziała na drewnianym krze-
sełku w kuchni pani Siweckiej i starała się nie zalać łzami. 

– My byśmy cię odratowali albo sami by cię wypuścili, jakbyś nic nie mó-
wiła! Irenkę na śmierć skazałaś! Głupia! 
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– Janek! – skarcił brata Antek. Zgadzał się z Jankiem, jednak wyraz twarzy 
Uli sprawiał mu ból. Wstał i podszedł do siostry, choć rana paliła straszliwie 
i każdy krok był ryzykownym wyczynem. Wziął ją za drżące ręce. Połyskujące 
łzy spływały jej strumieniami po policzkach.

– Ja nie chciałam, tak bardzo się bałam. – Antek przytulił siostrę, a Janek 
uderzył pięścią w stół.

– Z tego twojego nie chciałam zrobił się straszny bałagan! – Ula na dobre 
się rozpłakała. Antek chwycił Janka i wyprowadził go z kuchni na korytarz.

– Przecież ona kocha Irenkę tak mocno jak my. Chciała ją ochronić i nas 
też. Nie powiedziała o Szarych Szeregach ani o Karpińskim, ani o akcji. 

– No przecież ja wiem i ja też ją kocham – powiedział Janek. Chłopak sta-
rał się opanować, jednak nie mógł pozbyć się sprzed oczu obrazu Irenki w nie-
mieckim więzieniu. – Ja też bym robił wszystko, by i Irenkę i Ulę uratować, ale 
nigdy bym nikogo nie wydał jak Ula. Antek, przecież ona wydała Bajarskiego 
i całą żydowską rodzinę, którą u siebie przetrzymywał, rozstrzelano na miejscu. 
Pozostałych do obozu wywieźli i tylko Irenkę na gestapo zabrali. Antek wziął 
głęboki wdech i oparł się o ścianę. Gdy wybuchła wojna, mógł stanąć okupanto-
wi naprzeciw, gdy dostawał złe stopnie, mógł je poprawić, gdy nie znał łacińskiej 
nazwy choroby, mógł się jej nauczyć, a teraz czuł to nieprzyjemne swędzenie 
rąk, to mrowienie w brzuchu, ten ciężar na sercu, tę przeraźliwą bezradność. 

Irenkę zbudziły niepokojące odgłosy, które zakłóciły nocną ciszę. Uli nie 
było, chłopcy szukali jej lub informacji o niej u przyjaciół i znajomych. Dziew-
czynka rzadko w nocy bywała sama, w pustym, nienaturalnie spokojnym 
mieszkaniu nie mogła usnąć. I nagle głuchą ciszę nocy przerwały turkot sa-
mochodu, kroki, strzały, krzyki, cała kakofonia dźwięków. Po nią też przyszli. 
Niemiec kazał jej zejść na dół, śmiał się, gdy nieporadnie próbowała wstać z łóż-
ka, choć wiedziała, że przecież nie wstanie. Dopiero gdy do mieszkania wszedł 
wyższy stopniem oficer, kazał jednemu z podwładnych zanieść dziewczynkę na 
dół na rękach. Niemiec zrobił to z obrzydzeniem na twarzy. Na podwórku ka-
mienicy stali wszyscy. Irenka zdążyła dostrzec małego Samuela, który stał przy 
ścianie, zanim usłyszała, tym razem bliżej i wyraźniej, strzały. Gdy wsadzano 
ją do samochodu, rzuciła ostatnie spojrzenie na podwórko. Pod ścianą leżały 
ciała, spływała z nich krew, która w świetle księżyca przybrała bordowy kolor. 
Płynęła strumieniem, jakby odwrotnie do grawitacji, w górę, ku niebu. 

Zawieźli ją na Szucha. Mimo późnej pory zabrano ją na przesłuchanie. 
Z pomieszczenia, w którym jeszcze kilka dni temu była przesłuchiwana, Irenka 
zapamiętała tylko dębowe biurko i zdjęcie kobiety z dwojgiem dzieci. Dziew-
czynka ze zdjęcia przypominała Irence Ulę. Niemiecki oficer, który ją przesłu-
chiwał, wydawał się jej taki elegancki i dostojny. Inny Niemiec, którego głównym 
zadaniem było bicie, przypominał jej barbarzyńcę, dla którego tylko siła była 
oznaką władzy. Pytali ją o braci i Ulę, i majora, i Wilgę, i Omegę, i Zosię, i To-
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się. Irenka to wszystko wiedziała, jednak nie powiedziała nic. Nie powiedziała 
nawet, gdy złamano jej rękę, nawet, gdy lano na nią wrzątek i nawet wtedy, gdy 
rozbito jej głowę o framugę. Oczy nie zachodziły jej łzami, tylko zalewały krwią. 
W ustach czuła jej dziwny posmak i tylko nogi jej nie bolały, bo przecież nie 
mogły. Czasami oficer wysyłał ją na odpoczynek do karceru albo na podwórko, 
gdzie marzła, bo noce były już chłodne. A ona nadal nic nie mówiła. 

– Panie pułkowniku, to ryzykowny plan, ale…
– Młody człowieku, po raz kolejny powtarzam, że nie wydam rozkazu 

uwolnienia pańskiej siostry, a wydaje mi się, że wyrażam się dość jasno. 
Antek wyglądał już zdecydowanie lepiej, skóra nabrała właściwego koloru, 

a rana nie krwawiła prawie wcale. Czuł się jednak zdecydowanie gorzej. Bez-
radność, niepewność, bezsenne noce i równie nieprzyjemne dnie. Antek i Janek 
nalegali już od godziny, ale pułkownik był nieugięty.

– Chyba zapominacie chłopcy, że to jest gestapo. Tam roi się od uzbrojo-
nych Niemców. Nie ma takich samobójców, którzy chcieliby wziąć udział w ta-
kiej akcji. – Antek i Janek chcieli jeszcze coś powiedzieć, przekonać, jednak 
pułkownik zawczasu ich uciszył. 

– A ja bym za Antkiem poszedł i na gestapo – powiedział hardo Wilga, 
stając ramię w ramię z chłopcami. 

– I ja też.
– I ja. 
Prawie cała drużyna wstała, oddając swoją broń Antkowi i Jankowi. Puł-

kownik popatrzył na nich i choć w głębi serca podziwiał ich odwagę i solidar-
ność, nie mógł sobie pozwolić na coś tak ryzykownego. Spokojnym i prawie 
przepraszającym głosem powiedział: 

– Chłopcy, nie poświęcę życia setek ludzi dla jednego, małego człowieka. 
Choćby i najszlachetniejszego. A teraz przepraszam, śpieszę się. 

Pułkownik wyszedł, a Janek opadł bezsilnie na stojącą w rogu magazynu 
kozetkę. Całej scenie przyglądał się z boku major Karpiński. 

– Panie majorze, nic się nie da zrobić? – spytała Tosia. 
Major pokręcił przecząco głową. 
– A nie możemy tego zrobić bez jego zgody? – spytał Janek. Karpiński 

spojrzał na niego uważnym wzrokiem.
– Masz na myśli złamanie rozkazu? Może i jesteście członkami Związku 

Harcerstwa Polskiego, ale nie zapominajcie, że Szare Szeregi należą do Armii 
Krajowej i obowiązuje was takie samo posłuszeństwo jak każdego innego żoł-
nierza. 

– Ale panie majorze – powiedział Janek błagalnie. – To nasza siostra.
Major poklepał chłopaka po plecach. 
– Wiem, chłopcze, wiem, ale sąd wojskowy może was skazać na śmierć, 

a martwi siostrze nie pomożecie. 
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– Więc mamy siedzieć i nic nie robić? – spytał zdenerwowany Antek. Kar-
piński popatrzył na twarze zebranych. Zawód? Smutek? Żal? Gorycz? Wiedział, 
że gotowi są walczyć, choćby na Szucha. Odwagą przewyższali jego samego. 
Jednak rozkaz to rozkaz. 

– Na to wygląda. 
Tydzień później na skrawku papieru Janek przeczytał trzy słowa, które 

sprawiły mu ból nieporównywalny z ostrzami setek noży wbijanych w serce. 
Antek przeczytał karteczkę jeszcze przed nim i teraz dzwonił w korytarzu do 
majora, po cichu się naradzając. Janek chciał oddać liścik Uli, jednak ta od kilku 
dni siedziała tylko w fotelu siostry i patrzyła przed siebie pustymi oczyma. 

– Ula, Ula – potrząsnął siostrą Janek. – Irenka nie żyje. – I dokładnie 
w momencie wypowiedzenia tych słów coś w nim pękło, padł na kolana przed 
Ulą, oparł głowę na jej nogach i zaczął płakać. Siostra odruchowo położyła mu 
rękę na głowie, jakby to miało go uchronić przed cierpieniem. 

Wbrew rozkazom i bez wyroku, ale z poparciem kolegów z drużyny i ma-
jora Karpińskiego, wyruszają trzy dni później w pobliże ulicy Chopina. An-
tek ze starym, ale sprawdzonym visem, Janek z ukradzionym z niemieckiego 
magazynu MG34. Akcja kończy się militarnym sukcesem, kat wielu Polaków, 
oprawca Irenki, Oberscharführer Karrenbauer ginie z rąk Antka tuż po godzi-
nie dwunastej w południe. Chłopcy w czasie akcji byli jak w transie, za nic mieli 
to, że Karrenbauera konwojowało czterech SS-manów. Tuż po tym, jak niemiec-
ki potwór wykrwawia się na śmierć, Janek zostaje zastrzelony przez jednego 
z konwojentów, a Antek rewanżuje się, zabijając jednego Niemca i raniąc trzech 
pozostałych. Ucieka Alejami Ujazdowskimi, jednak zostaje złapany przez przy-
padkowy patrol. 

Dębowe biurko w pokoju przesłuchań zdawało się być świeżo wyczyszczo-
ne wodą z mydłem, jeszcze czuć było w powietrzu charakterystyczną, mydla-
ną woń. Antek został przywitany przez nienaturalnie umięśnionego żołnierza 
kilkoma uderzeniami w brzuch i w nogi. Uderzenia biczem jakoś przeżył, jed-
nak uderzenia w tułów, skierowane głównie w jeszcze świeżą ranę, przynosiły 
obezwładniające katusze. Ból rozchodził się po całym ciele, aż w końcu zatrzy-
mywał się w głowie, gdzie był na wpół odczuciem, na wpół złudzeniem. Mło-
dy niemiecki oficer, który przyszedł, by go przesłuchać miał schludny mun-
dur, nieskazitelnie wyprasowane spodnie. Perfekcyjnie posługiwał się językiem 
niemieckim, wymawiając każde słowo z chorobliwą dokładnością. Mówił do 
Antka długo, potem go bili, potem znowu oficer mówił i tak minęło kilka dni. 
Po jakimś czasie przyszedł inny oficer, nieco starszy, bardziej doświadczony, ze 
szkaradną blizną na policzku i przez pierwszą godzinę tylko na Antka patrzył, 
na jego podbite oko, poharatane biczem plecy i wciąż harde oczy. W końcu męż-
czyzna oparł się o biurko, zapalił papierosa i zwrócił się do Antka dziwnie po-
prawną polszczyzną:
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– Opłacało się wam to wszystko? No popatrz tylko, twoja matka rozstrze-
lana za nauczanie młodzieży na tajnych kompletach, twój ojciec powieszony 
za to, że był admirałem, twój brat zastrzelony, siostra zmarła, Ulę znaleziono 
w mieszkaniu martwą, a tego sprytnego Franka też w końcu znajdziemy. Wasza 
drużyna rozbita, major schwytany, właśnie jest w drodze do Berlina, a ty też bę-
dziesz długo cierpiał aż, w końcu wszystko nam powiesz albo cię rozstrzelamy. 
I opłacało się wam to wszystko? 

Niemiec znudzony oczekiwaniem na odpowiedź, wyszedł z gabinetu, zo-
stawiając Antka samego. Chłopak spojrzał w stronę okna, przez podpuchnięte 
oko widział tylko plamę niebieskiego nieba i jasność październikowego słońca. 
Myślał chwilę, po czym wyprostował się i szeroko, szczerze uśmiechnął.
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Ilona Janiak 

Ruffian 
Historia oparta na faktach

Budzą mnie podekscytowane głosy i głośne kroki. Szybko zrywam się na 
równe nogi. Podchodzę do drzwi boksu, stąpając po grubej warstwie ściółki. 
Ostrożnie wyglądam na korytarz i widzę dwójkę, wyraźnie zdenerwowanych lu-
dzi. Rozpoznaję ich natychmiast. Frank Whiteley, mój trener i Jacinto Vasquez, 
mój dżokej. Moje wyczulone uszy wychwytują każdy szczegół ich rozmowy.

– Ten wyścig nie może się odbyć – mówi Frank. – Padało przez całą noc, 
na torze jest wielkie błoto. Konie się pozabijają.

– Wie pan, że nic już nie można zrobić, nie da rady tego odwołać. Też nie 
chcę tak ryzykować i cwałować po śliskiej powierzchni. Ale jestem pewny, że 
Ruffian i tak da radę, a w dodatku pokona Foolish Pleasure’a.

– Ten ogier jest mistrzem Ameryki…
– A Ruffian nie? To Królowa Klaczy! – W tym momencie dochodzą do mo-

jego boksu. Jacinto zaczyna głaskać moje nozdrza i przemawia do mnie cicho, 
kiedy trener opuszcza stajnię – Wygramy to, maleńka. Zobaczysz, pokażemy 
im, na co nas stać.

W jego głosie słychać jednak nutkę powątpiewania i strachu. Sama zaczy-
nam się bać. Dotychczas startowałam tylko z klaczami, które zawsze zostawały 
daleko w tyle, kiedy ja przekraczałam linię mety. Ja zawsze wygrywam. Zawsze 
zostawiam przeciwniczki parę długości za mną.

Ale przez ostatnich kilka miesięcy nie biegałam, bo dłuższy czas temu wy-
kryto pęknięcia w kości mojej nogi. Treningi zostały przerwane, dopiero od 
niedawna zaczynam znów ćwiczyć na torze. I teraz – po takiej przerwie – po-
mysł na wyścig z najlepszym trzylatkiem Ameryki? Tylko po to, dostarczyć lu-
dziom rozrywki. Denerwuje mnie to i przeraża zarazem.

Kilka godzin później jestem na rozprężalni. Moja wyczyszczona, ciemna 
sierść lśni, przyciągając wzrok wielu ludzi. Spostrzegawcze oczy zapamiętują 
każdy szczegół otoczenia, a wrażliwe uszy i nozdrza wychwytują każdy dźwięk 
i zapach. Idę dumnie dookoła małego padoku, spoglądając na zebranych ludzi. 
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Jacinto siedzi wyprostowany na moim grzbiecie i wyraźnie stara się uspokoić 
swoje tętno. Ale ja wiem swoje – on bardzo się denerwuje. Wiem, że jest też 
dżokejem Foolish Pleasure, ale wybrał mnie… Chcę mu się za to odwdzięczyć 
i wygram to. Dla niego. I dla trenera, Franka.

W tym momencie go zauważam. Foolish Pleasure gryzącego wędzidło 
i stępującego na drugim padoku. Dosiadający go Braulio Baeza uśmiecha się do 
tłumu widzów i klepie ogiera po jego gniadej szyi. Ten koń wygląda na napraw-
dę dobrego przeciwnika. Jednak nawet to nie sprawia, że zaczynam się domy-
ślać znaczenia słowa „przegrać”.

Po kilkunastu minutach jesteśmy już w bramkach startowych. Cała nasza 
czwórka. Ja, Foolish Pleasure i nasi dżokeje. Denerwuję się. Nienawidzę począt-
ków, kiedy stoimy w tych małych klitkach. Przecież jesteśmy symbolami nie-
poskromionej wolności, a ludzie zaciskają nam mocno popręgi na brzuchach, 
ograniczają pyski wędzidłem i na dodatek zamykają w boksach. To brutalne.

Zezuję na rozmiękczony, błotnisty tor. Widzę też mojego rywala w boksie 
obok. Słyszę głośny tłum widzów, podzielonych na dwie grupy – tych za ogie-
rem i tych za mną. Ale czuję też uspokajające głaskanie na szyi. Jacinto dodaje 
mi odwagi, Ale jednak czai się gdzieś we mnie złe przeczucie…

Jak przez mgłę słyszę donośny sygnał i trzask otwieranych drzwiczek bok-
sów. Automatycznie ruszam z kopyta. Ziemia jest miękka. Ale nie przejmuję 
się tym i biegnę dalej. Lecę jak na skrzydłach, łeb w łeb z Pleasure’m. Po chwili 
zaczynam się nawet wysuwać na prowadzenie. 

I wtedy się to stało. Czuję ogromny ból. 
BÓL. Moja przednia noga ugina się pod ciężarem ciała i jeźdźca, wygina-

jąc nienaturalnie. BÓL… Przeszywa całą kończynę, całe ciało… Ale w mojej 
głowie nadal kołacze myśl „wygrać, zwyciężyć, walczyć… walczyć do końca… 
za wszelką cenę wygrać…”. Cwałuję dalej, byle pokazać, na co mnie stać… Ale 
ból jest zbyt silny. Pokonuje mnie. Po kilkudziesięciu metrach biegu ze złamaną 
nogą, jestem pokonana. Przegrałam.

Wraz z moim upadkiem Jacinto zeskakuje z mojego grzbietu. Próbuje 
mnie podtrzymać, jakoś pomóc. Ale ja już nie mam woli walki, już wiem, że to 
koniec. Ledwo dostrzegam dużą przyczepę, która przyjeżdża by… No właśnie? 
Dlaczego? Pewnie chcą mnie dobić, jak to robią z innymi końmi, upadającymi 
na torze. Bo przecież „na nic się już nie przydadzą”, bo przecież „nie mogą być 
darmozjadami do końca życia”. Nikt nie chce marnować czasu, by im pomóc…

Ze mną jest inaczej. Od razu to wyczuwam. Sprawnie prowizorycznie 
unieruchamiają moją nogę i pakują mnie do przyczepy. Nie wiem, co będzie 
dalej. Zaczynam się bać.

Wiozą mnie długą, krętą drogą. Nie podoba mi się to, nie chcę ani chwili 
dłużej być w zamknięciu. Ogarnia mnie strach. Próbuję się wydostać, ale moje 
starania idą na marne. Zamykam oczy i czekam. Strach mnie nie opuszcza.
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Biegnę, znów biegnę. Znów jestem na torze. Wszystko jest w porządku. 
Noga już nie boli. Czuję się znakomicie. Błyskawicznie wyrywam do przodu, 
zostawiając w tyle resztę koni. Zauważam obok Foolish Pleasure’a. Wyprzedzam 
go z łatwością. Zadowolona zmierzam w stronę mety. Życie jest takie piękne!

Nagle tor znika mi z oczu. Nie wiem, o co chodzi, co się dzieje. 
Czuję STRACH.
Chcę biec dalej! Chcę wygrać! Nie pozwolę, by ktokolwiek mnie ograł, nie 

chcę się dowiedzieć, co znaczy „przegrać”! Przebieram dalej nogami, w rytm 
galopu. Teraz jednak jedna z nich jest ciężka. Nienaturalnie ciężka. Nie rozu-
miem tego.

STRACH.
Zerkam w dół i widzę biały opatrunek. Słyszę przestraszone głosy stara-

jące się mnie uspokoić. Nie pomagają. Ja nadal czuję STRACH. O co chodzi!? 
MUSZĘ dobiec do mety… Biegnę dalej, byle wygrać.

A potem słyszę słowa „Złamała drugą nogę…” i czuję szybkie kłucie w oko-
licach szyi i kłębu.

STRACH. BÓL.
Ból mija szybko, teraz czuję chłód. Ogarnia całe moje ciało. A potem… 

A potem jest już tylko ciemność. Czerń. Nic. Po prostu jest NIC. Nie mogę na-
wet unieść głowy, by rozejrzeć się, zrozumieć.

Strach. STRACH.
Nie mogę… Nie dam rady… Nie…
Po chwili odzyskuję czucie. Odchodzi straszna bezwładność i niemoc. Ob-

raz się przejaśnia. Otwieram szerzej oczy i orientuję się w otoczeniu. Mija ból. 
Mija strach. Nie znam tu tych emocji. Stoję wśród wysokiej, zielonej trawy. Przez 
głowę przelatują mi słowa: „Wiecznie Zielone Łąki”… Tak niektórzy ludzie na-
zywają Końskie Niebo… Skąd ja to wiem? Nie mam pojęcia... Nieważne…

Nagle zauważam ciemne plamy na horyzoncie, gdzieś daleko przed sobą. 
Czuję emanujące od nich ciepło. Dobroć. Miłość. Szczęście. 

Zrywam się w stronę niewyraźnych cieni. Galopuję wśród trawy, rżąc ze 
szczęścia. Bo w końcu je odnajdę. Odnajdę Stado, które rży z niecierpliwością 
i czeka na mnie, by razem puścić się równym cwałem w dół zbocza. W końcu 
będę wolna. Wolna i szybka jak wiatr.

Wolność. Szybkość. Bezpieczeństwo, które zapewnia mi Stado. Nie znam 
innej definicji szczęścia.

Ruffian została pochowana wewnątrz toru Belmont Park, gdzie odnio-
sła swoje pierwsze zwycięstwo. Jako jedynego konia pochowano ją chrapami 
w stronę mety. Jacinto Vasquez codziennie przychodzi na jej grób i mówi „Ona 
cały czas tam biega, słyszę tupot jej kopyt”. Chociaż na torze nikogo nie ma.
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Julia Janiak

To koniec

Oto ja, mam liliowe włosy, szare oczy, dość długie nogi jak na mój wzrost 
– 165, zazwyczaj noszę pseudoeleganckie ubrania, lecz najchętniej założyłabym 
workowatą bluzę i zwykłe trampki nie zwracając uwagi na to, jak leżą na mnie 
ubrania i czy buty są wystarczająco wysokie. Jestem po części zmuszona do by-
cia inną osobą, bo ludzie tego po mnie oczekują. Ogólnie jestem szalona i trochę 
niegrzeczna, w dużym stopniu buntownicza, jednak umiem się też dostosować.

Jestem właśnie w szkole na lunchu i czekam na odzew czytelników moje-
go bloga. Właśnie dodałam post o tym,  jak bardzo nienawidzę stołówkowego 
jedzenia, bo smakuje i wygląda (a także pachnie) jakby ktoś już to jadł. Po kil-
ku minutach wytworzyła się dość ciekawa dyskusja na ten temat. Od początku 
moimi czytelnikami mieli być jedynie uczniowie szkoły,  lecz oni tekst  pokazy-
wali znajomym, znajomi jeszcze innym znajomym i poszło jak lawina. Obecnie 
mam około 80 tysięcy aktywnych czytelników z różnych zakątków świata oraz 
jestem, z tego co mówią, najpopularniejszą osobą w szkole. Wcale nie chciałam 
taka być,  jednak nie mogę tego teraz odkręcić.

Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy sprzeciwiłam się (w pierwszej 
klasie) dyrektorce i powiedziałam jej, że nie będę nosiła mundurka szkolnego. 
Chciała mnie zawiesić w prawach ucznia, ale potem  dała mi szansę. Nie wyko-
rzystałam jej dobrze, ponieważ następnego dnia, kiedy była przerwa obiadowa, 
wkradłam się do radiowęzła i zaczęłam nakłaniać resztę uczniów do tego, że po-
winniśmy być wolni i ubierać się jak chcemy. Tak, wtedy już byłam zawieszona 
na tydzień, ale kiedy wróciłam do szkoły, prawie nikt nie był w mundurku a na 
korytarzu każdy uczeń gratulował mi sukcesu. Nawet zorganizowaliśmy pew-
nego rodzaju rytuał – spaliliśmy nasze wszystkie nudne, beżowe, bezimienne 
mundurki na boisku szkolnym w nocy. Tak, to też nie skończyło się zbyt dobrze.

W ten właśnie sposób zostałam „sławna” w szkole. Moi rówieśnicy po 
pewnym czasie zaczęli ubierać się podobnie jak ja i każdy chciał się ze mną za-
przyjaźnić, ja jednak byłam wierna mojej przyjaciółce Sky.
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– Hope – ktoś krzyknął za moimi plecami. – Hope, co robisz wieczorem? 
Bo wiesz…

– Jeśli chodzi o randkę to nie, jeśli o imprezę – tak. Więc?
– Dobra, to może kiedy indziej – i już go nie było.
Codziennie próbuje się ze mną umówić przynajmniej trzech chłopaków 

a czasami nawet dziewczyny, lecz nie chcę z nikim być. Nie teraz.
Wróciłam więc do mojego laptopa i dalej czytałam komentarze pod po-

stem; moją uwagę przykuwały od jakiegoś czasu wpisy od kogoś o nicku – 
mike_maus, który miał zupełnie inne poglądy na świat niż ja, jednak na koniec 
się ze sobą zgodziliśmy, zupełnie nie wiem, dlaczego, ale chciałam go poznać…

– Nadziejo ma, odejdźże od tej maszyny i jedz – przysiadła się do mnie Sky 
i zabrała mi laptop, chowając do swojego plecaka.

– Niebiańska istoto, oddawaj to – zaczęłyśmy się razem głośno śmiać, 
zwracając uwagę innych uczniów.

– Panno Smith, twoja opiekunka chce z tobą porozmawiać. Stoi przed 
szkołą – poinformowała mnie pani sekretarka. Jeśli mam być szczera, z jednej 
strony jej nienawidzę, lecz z drugiej jestem jej wdzięczna, ponieważ to przez nią 
nie mieszkam już z ojcem, którego kochałam do czasu, kiedy sobie wypił i za-
czął mnie molestować. Własny ojciec, tuż po śmierci mamy odebrał mi to, co 
najważniejsze w trzynastoletniej dziewczynie. No więc teraz moją prawną opie-
kunką jest kobieta z dwójką małych dzieci. Zmierzając do głównego wyjścia ze 
szkoły, wpadłam na jakiegoś chłopaka.

Miał on platynowe włosy z niebieskimi pasemkami i cóż… dobrze to wy-
glądało na jego roztrzepanych we wszystkie strony włosach. Jego oczy były pra-
wie czarne, a w prawym uchu dostrzegłam tunel.

Na sobie miał ciemnomiodowe timberlandy, czarne, poprzecierane rurki 
oraz luźną bluzę Adidasa a jego szary plecak miał duże logo Vans. No, nie po-
wiem, patrząc na niego, poczułam się tanio.

– Przepraszam, nie chciałem. Jesteś tu nowa? Nie widziałem cię tu wcze-
śniej – chłopak powiedział  rozbawionym głosem, po czym z trudem wyjął  te-
lefon z kieszeni spodni i odszedł.

– Ty tak serio?! – krzyczałam za nim,  ale nie wiem, czy mnie usłyszał, więc 
kontynuowałam mój spacer do opiekunki.

Otrzymałam od niej cudowną wiadomość, a mianowicie od następnego 
miesiąca nie mam domu. Wspaniale – to oznacza,  że muszę przeprowadzić się 
do domu dziecka na najbliższe 3 miesiące albo przenieść się nawet na drugi ko-
niec kontynentu do innej rodziny zastępczej, a po tym może wyląduję na ulicy. 
Tak, to jest to, co całe życie chciałam robić, w końcu moje marzenia się spełnią.

Po szkole poszłam ze Sky do naszej ulubionej kawiarni. W środku jest bar-
dzo przytulnie, dużo świeczek i dekoracji z drewna a do tego cudny zapach 
kawy. Zabrałam ją tam, żeby porozmawiać o wszystkim, co się teraz dzieje, 
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o tym, że mogę wyjechać. Powiedziałam jej o moich planach  dotyczących  kil-
ku następnych dni.

– Chcę to zrobić Sky, taka okazja może się już nie powtórzyć, niecodzien-
nie zapraszają mnie takie znane osoby do siebie do teledysku i co z tego, że będę 
na nim praktycznie naga.

– Hope, dlaczego chcesz to zrobić? Wiesz, że złamiesz jej serce. – Moja 
przyjaciółka próbuje mnie powstrzymać od mojego szaleńczego pomysłu – 
Nie po to walczyli z twoim ojcem, żebyś ty teraz się rozbierała przed kamerą, 
zwłaszcza że nie jesteś jeszcze pełnoletnia.

– Kochana, przepraszam cię, ale zrobię, co będę chciała i tak nie mam nic 
do stracenia i to dosłownie NIC…

Zdenerwowałam się na nią i po prostu wstałam rzucając kilka dolarów na 
stolik. Chciałam wyjść, kiedy kolejny raz tego dnia na kogoś wpadłam. Spoglą-
dając do góry, ujrzałam tego samego chłopaka ze szkoły, tym razem ubrany był 
bardziej elegancko i chyba był tu baristą.

– Znowu się spotykamy – uśmiecham się do niego szczerze i  nagle moja 
złość znika.

– To chyba moje przyciąganie tak na ciebie działa.
Oboje zaczęliśmy się śmiać, a ja czułam na plecach wzrok mojej przyjaciół-

ki, która, gdyby mogła, to  wypaliłaby w nich dziurę na wylot.
– Skoro tak często na ciebie wpadam, to chyba powinnam znać twoje imię, 

gdybym chciała napisać ci list przeprosinowy lub gdybym cię chciała znaleźć 
na fejsie, czy coś. Więc jak ci na imię? – zaczęłam mimowolnie z nim flirtować 
i zakręcać kosmyki włosów wokół palca.

– Na imię mi Mike, a tobie jak dano na imię, niewiasto? – znowu zaczęli-
śmy się śmiać.

– Jestem Hope – powiedziałam, zerkając na zegar za nim. – I jestem trochę 
spóźniona. Do zobaczenia w szkole – powiedziałam wybiegając z kawiarni.

Minęło kilka dni. Jest weekend, a ja planuję potajemnie mój wyjazd do 
Szwecji na nagranie teledysku dla Ernest’a Carlsson’a, jednego z moich ido-
li. Wylatuję jutro, kiedy Emily będzie w szpitalu na dziennej zmianie a dzieci 
w szkole. Po tym jak miałam wszystko zapięte na ostatni guzik, zadzwoniłam 
do Sky, żeby pogadać. Zawsze to robimy w piątek wieczorem. Obgadujemy wte-
dy naszych znajomych, a ja zazwyczaj narzekam na moją „sławę”. Tym razem 
przez bitą godzinę usiłowała mi wytłumaczyć, dlaczego nie powinnam jutro 
jechać – jednak jej  nie słuchałam.

– Sky, śpij dobrze, ja jeszcze muszę napisać coś na bloga i idę spać. Dobra-
noc – cmoknęłam do telefonu i się rozłączyłam.

Napisałam jeszcze szybko post na bloga.
Witam kochani! Jutro nie będzie wpisu, bo będę zajęta, dlatego żeby wam to 

wynagrodzić, dodaję dzisiaj drugi. Będzie to krótkie Q&A. Zadawaliście mi wiele 
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pytań w komentarzach, więc odpowiem na kilka z nich.
1. Jak widzisz siebie za 10 lat?

Nie mam pojęcia, może będę sławna i otworzę wielką korporację albo będę 
miała własny magazyn dla nastolatków. Zobaczę, co przyniesie mi los.
2. Czy kojarzysz kogoś ze swoich czytelników?

Przepraszam , ale niewiele z was pamiętam. Jednak chyba najbardziej takie 
trzy osoby: maslolubna, kogotoobchodzi123 i mike_maus.
3. Jak dogaduję się z rodzicami?

Mianowicie może nie każdy o tym wie, ale ich nie mam. Długa historia. Ale 
mam kogoś, kto mi ich zastępuje. Kocham Cię Sky! […]

Po dodaniu całego postu chciałam pójść spać, jednak ktoś mi to uniemoż-
liwiał pisząc do mnie. Były to prywatne wiadomości na blogu od mike_maus. 
Dziękował mi za wspomnienie o nim w swoim wpisie, ja jednak odpisałam mu 
tylko serduszkiem. Wyłączyłam dźwięk i wibracje w urządzeniu i poszłam spać.

Następnego ranka, kiedy leżąc w wannie zaczęłam sprawdzać telefon, za-
uważyłam kolejne wiadomości od tego rozmówcy. Zaczęliśmy pisać a po chwi-
li czułam się tak, jak byśmy znali się od lat. Był zabawny, błyskotliwy i nieco 
uszczypliwy, lecz mi to pasowało. Pisałam z nim aż do chwili,  kiedy wsiadłam 
do samolotu. Chwilę przed startem dostałam SMS-a od Sky o tym, iż powie-
działa wszystko Emily, że właśnie lecę do Szwecji i co chcę tam zrobić. Nie 
wiem, o co im chodzi, przecież nie sprzedaję tam swojego ciała, ja tylko chcę 
poznać idola i przy okazji pojawię się w teledysku do jego najnowszego singla. 
Zwłaszcza że za ponad dwa tygodnie nie będę miała domu.

W końcu jestem na planie, czekam na wskazówki, co mam robić. Dostałam 
też wiadomość, że Emily wraz z dziećmi i oczywiście Sky lecą tu. Jest to dość 
śmieszne, bo dotrą za około 10 godzin, kiedy ja już będę wracała do Stanów.

mike_maus: Jak było na tym, czymkolwiek to było?
Hope_less: Jestem wykończona! Właśnie się zbieram i jadę do hotelu.
mike_maus: Hope, nie chce cię martwić, ale czy nie wspominałaś, że twoja 

mama i Sky właśnie lecą do Szwecji?
Hope_less: Yhym… I co z tego? Jestem na nich zła i to nie jest moja matka.
mike_maus: To włącz jak najszybciej wiadomości!
Hope_less: Mike, jestem w windzie i tu nie ma telewizora. O co chodzi?
Po kilku chwilach dostałam film, był to fragment wiadomości. Po obejrze-

niu go bezwładnie upadłam na podłogę w windzie rozpaczając. Dowiedziałam 
się właśnie, że samolot, którym prawdopodobnie leciały wszystkie ważne dla 
mnie osoby, został właśnie wysadzony w powietrze. Straciłam siły do życia.

Hope_less: Ale to nie może być prawda! Nie, oni na pewno nie byli w tym 
samolocie. Oni żyją!

– Przepraszam, czy wszystko w porządku? Może w czymś pomogę? – usły-
szałam czyjś głos nad sobą, lecz nie byłam w stanie spojrzeć na tą osobę.
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Zorientowałam się, że nie jestem już na parterze, tylko jadę z powrotem na 
górę. Jeździłam tak przez jakiś czas rozpaczając i wypierając z myśli, że oni nie 
żyją. Wyjdę teraz na niewdzięcznicę, lecz prawdą jest, że nie tęskniłabym tak 
mocno za Emily, natomiast nie przeżyłabym chyba tego, że nie byłoby przy mnie 
mojej przyjaciółki, jest ona dla mnie jak siostra i wiem, że ona żyje. Wiem to!

mike_maus: Hope, nie dam Ci przez to przechodzić samej. Widzę, że je-
steś w pierwszym etapie żałoby. Znam to, przeszedłem to… kilka razy. Najpierw 
jest wyparcie, następnie dezorientacja. Przestaniesz płakać, jednak nie będziesz 
w stanie nic robić, poczujesz pustkę. Kolejnym etapem jest bunt, przez to przecho-
dzi się najdłużej i nie życzę ci, abyś przeżywała go tak jak ja. Czwarty etap to de-
presja, jednak zawsze na koniec następuje pogodzenie się pojednanie i akceptacja 
akceptacja. Hope, obiecuję – pomogę Ci.

Chyba przechodzę przez te etapy nie po kolei, ponieważ po zaledwie trzech 
godzinach wypierania jadę na imprezę, gdzie mam zamiar się upić, żeby zapo-
mnieć o tym, co mnie niedługo czeka. Ból.

Nie okazuję tego, ale jestem podłamana psychicznie, jeszcze do niedawna 
codziennie się cięłam, próbowałam zabić. Nawet któregoś dnia położyłam się 
na torach i czekałam, aż nadjedzie jakiś pociąg, ale Sky mnie znalazła i zabrała 
stamtąd – była to nasza tajemnica.

Po trzech dniach ciągłego picia w obcym państwie wróciłam do… no wła-
śnie do czego? Nie był to mój dom, więc wróciłam do niczego. Nie mam domu, 
nie mam przyjaciółki, nie mam nic. Jest koło trzeciej nad ranem a ja, nieco pija-
na, przekroczyłam próg mojego starego miejsca zamieszkania. I położyłam się 
w moim dotychczasowym łóżku, prawdopodobnie ten ostatni raz. Wszystkimi 
formalnościami związanymi z pogrzebem Emily i jej dzieci zajęła się jej matka. 
Tak samo było ze Sky. Jutro jest jej pogrzeb. Wróciłam tylko dlatego, tylko dla niej.

Hope_less: Jutro jest jej pogrzeb. Czy w ogóle powinnam iść? Jak ja spojrzę 
jej rodzicom w oczy? W końcu to przeze mnie ona nie żyje!

Postanowiłam napisać w końcu do Mike’a. Pisał do mnie cały czas przez te 
trzy dni, jednak w tym okresie najlepiej dogadywałam się z kieliszkiem wódki. 
Wiem, że może być na mnie zły i na pewno teraz nie odpisze, bo jest środek 
nocy i tygodnia.

mike_maus: Tak, wiem że to jutro; idę tam. Znałem się ze Sky. Zachowuj 
się normalnie i przyjdź TRZEŹWA! Ubierz się na czarno, ale polecam Ci, żebyś 
zabrała coś, z czym miałyście najlepsze wspomnienia. I Hope, jeszcze jedno – to 
nie twoja wina. Kochanie, skąd mogłaś wiedzieć. Chciałbym Cię teraz przytulić.

Hope_less: Wpadaj Private Street 13102, drzwi są otwarte.
Nie odpisywał mi przez dłuższą chwilę, więc postanowiłam iść spać. Kiedy 

już odpływałam w sen, usłyszałam, że ktoś jest na parterze. Zerwałam się z łóż-
ka, włączyłam latarkę w telefonie i zeszłam na dół. Może nie była to zbyt dobra 
decyzja, jednak ostatnio w moim życiu nie ma mądrych decyzji.
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– Hope, możesz nie świecić mi w oczy ? – usłyszałam głos chłopaka. Był to 
ten chłopak ze szkoły, który mnie niby nie zna, tylko co on tu robi? 

– Pisałaś żebym wpadł, więc oto jestem – szybko do mnie podszedł i moc-
no mnie przytulił, a po chwili pocałował w czoło.

– To ty? Podobno mnie nie znasz, myszko – próbowałam się zaśmiać, ale 
jedynie wydałam dźwięk, podobny do pisku godowego delfinów. Cokolwiek to 
było, do śmiechu dużo temu brakowało.

– Chodź, idziemy spać. Potrzebujesz snu, wyglądasz… – zawiesił głos na 
kilka sekund, chyba myślał nad słowami, które mnie nie urażą – …źle. Tak, źle 
to chyba dobre słowo.

Mike wziął mnie na ręce i zaniósł do mojej sypialni a ja nim sterowałam. 
Posadził mnie na łóżku – jednak zerwałam się i szybko pobiegłam do łazienki 
zwymiotować.

– Ile wlałaś w siebie tego świństwa – zapytał mnie, łapiąc moje włosy z tyłu 
głowy. 

– Przestałam liczyć, po pierwszych 10 shot-drinkach, trzy dni temu. – 
Przez chwilę patrzyłam mu w oczy, ale zaraz po tym zwymiotowałam mu na 
skarpetki. – Oops! Niechcący.

Mike się śmiał z tego, choć to było obrzydliwe, a ja też do niego dołączy-
łam.

– Zdecydowanie musisz się przespać.
Dotarliśmy właśnie na ceremonię; trochę się boję, ale Mike mnie wspiera. 

Nie odstępuje mnie ani na krok po tym,  jak rano przyłapał mnie w kuchni, kie-
dy próbowałam się pociąć nożem leżąc na podłodze. Czuję się skrępowana, bo 
ludzie się na mnie patrzą, jakbym ja to zrobiła, i nawet tak się czuję.

– Mike, nie wytrzymam tu. – Rozpłakałam się wtulając w jego tors, był 
ciepły i czułam się przy nim tak bezpiecznie.

– Wytrzymaj to dla niej – wyszeptał mi do ucha i pocałował mnie opie-
kuńczo w czoło.

– Jeszcze masz czelność się tu pojawiać? Jakim prawem tu jesteś? To ty ją 
zabiłaś! – matka Sky zaczęła mnie atakować. Przygnębiło mnie to jeszcze bar-
dziej, po prostu mam teraz ochotę iść się zabić. Wyrwałam się z uścisku chło-
paka i jeszcze bardziej płacząc, pobiegłam do bramy cmentarza, tak szybko, jak 
pozwalały na to wysokie obcasy.

– Hope, do cholery! Wracaj tu… nie myślisz jasno. – Mike biegł za mną 
i krzyczał.

Od trzech tygodni tylko leżę w łóżku. Nie moim, lecz Mike’a. Przygarnął 
mnie na jakiś czas, jego rodzice są bogaci i mają ogromny dom, więc się zgo-
dzili. Nic nie robię, nic nie jem, nic nie piję, po prostu leżę, płaczę i czasami 
śpię. Zaniedbałam swojego bloga, od miesiąca nie było tam nowego wpisu. Nie 
chodzę też do szkoły. Chyba nie dałabym rady tam wysiedzieć.
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– Mała, zjedz to – rozkazał Mike, wchodząc  do pokoju z pudełkiem piz-
zy. – Ludzie w szkole się o ciebie martwią, a opiekunka z domu dziecka szuka 
i codziennie jest w szkole. – Usiadł  koło mnie, na skraju łóżka.

Minęły kolejne dwa miesiące. Nadal jestem załamana. Za kilka dni mam 
osiemnastkę i obiecałam Mike’owi, że przed nią pójdę do szkoły. Dzisiaj czuję 
się trochę lepiej, nadal boli. Czuję nicość i niechęć do życia, ale postanowiłam 
dzisiaj tam pójść. Chyba wkraczam w etap akceptacji. Jestem przed budynkiem 
szkoły, wiem, że po przekroczeniu tego progu będę musiała zmierzyć się z ludź-
mi. Ludźmi, którzy są jak hieny, chcą cię rozszarpać i zniszczyć.

Weszłam do środka, właśnie rozbrzmiał dzwonek na trzecią przerwę, 
a uczniowie zaczęli wychodzić z sal wpatrując się we mnie i szepcząc sobie na 
ucho. Zabolało, bo kiedyś by od razu do mnie przybiegli i próbowali porozmawiać.

Następną moją lekcją jest biologia, mam ją z Mike’m i mam nadzieję, że 
zajmie miejsce obok mnie. Należało ono do Sky, ale nie chciałabym, aby było 
puste.

Hope_less: Mike, gdzie jesteś? 
Napisałam do przyjaciela. Zanim mi odpisał, zauważyłam jakieś zamie-

szanie przy schodach, i kiedy zrobiłam dwa kroki w tamtą stronę. zauważyłam 
go. Wokół niego było pełno dziewczyn. Patrząc jak się na niego rzucają, byłam 
trochę zazdrosna, chyba zaczęłam się w nim zakochiwać. Nie mówię, że go ko-
cham, bo kochać to takie duże słowo, więc zakochiwać się jest chyba właściwsze. 
Nawet nie wiem, kiedy zaczęły mi lecieć z oczu łzy. Właśnie sobie uświadomi-
łam, że zostałam zastąpiona. Zrobił to ON. Uważałam go za mojego przyjaciela 
a może nawet więcej. Siedzę w kącie i łkam, wyjęłam telefon, po czym zaczęłam 
pisać na moim blogu a kątem oka dostrzegłam, jak Mike na mnie patrzy. Chyba 
wstydzi się do mnie podejść.

Przyjaciel a może ktoś inny? Sama nie wiem, kim byłeś dla mnie, ale bardzo 
mi pomogłeś po utracie sensu życia i po części zacząłeś nim być. Nie chcę się tu 
żalić, lecz czuję się zobowiązana z wami pożegnać, a zwłaszcza z Tobą. Widzę 
to, że wstydzisz się do mnie podejść, bo mnie zastąpiłeś. Teraz ty jesteś sławny. 
Gratuluję Ci sukcesu, ale zastanawiam się nad tym, po co mi pomagałeś. Kiedy 
odeszła Sky, wspierałeś i nie opuszczałeś mnie przez tyle czasu. Czemu wtedy nie 
pozwoliłeś mi TEGO zrobić? No nic, to jest mój ostatni wpis.

Podeszłam do niego, popatrzyłam mu w oczy, ujrzałam tam rozbawienie, 
ale kiedy zorientował się, kto przed nim stoi, jego oczy posmutniały. Chciał 
mnie przytulić, ale uciekłam i pojechałam na te pamiętne tory. Tak jak wtedy 
położyłam się i czekałam na pociąg, jednak tym razem nikt mi nie pomógł.
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Martyna Jęczmień

To nie tak miało być, miało być inaczej!

Wkroczyłaś tak nagle do mojego życia. Nie pytając o pozwolenie zago-
ściłaś w nim na zawsze. Zmusiłaś mnie do zmiany mojego dotychczasowego 
życia o 180 stopni. Czy mogłam jakoś bronić się przed twoim przyjściem? Nie. 
Diagnoza bezlitośnie to potwierdziła, pozostajesz ze mną, nie licząc się z moją 
wolą. Zaraz po swoim przyjściu zmuszasz mnie do rozłąki z rodziną na długie 
miesiące. Zadajesz mi nie dający się wyrazić w słowach ból i cierpienie. Ja cię 
w ogóle nie chciałam! Próbujesz zwrócić na siebie moją uwagę. Udaje ci się, nie 
jestem w stanie myśleć o niczym innym, poza bólem jaki mi zadajesz. Mimo 
ciągłego wsparcia bliskich i lekarzy czuję się samotna, może nie zrozumiana. 
Wybrałaś mnie i nie chcesz rozmawiać z nikim innym. Oni nie rozumieją co 
czuję, bo nigdy nie musieli cię znosić, jak niechcianego gościa. Traktujesz mnie 
jak darmowy, pięciogwiazdkowy hotel, w którym wszystkie koszty ponoszę ja. 
Jadłospis, środowisko, schemat dnia… wszystko musiało być tak jak chciałaś.

Czas spędzony w samotności, izolacji od dotychczasowego środowiska 
wpędzał mnie w jeszcze większą otchłań rozpaczy. Dlaczego spotkało to wła-
śnie mnie? Nigdy nikomu nie wyrządziłam żadnej krzywdy, nikomu źle nie 
życzyłam. Nawet wręcz przeciwnie, zawsze starałam się zrozumieć ludzi, bez 
względu na ich dobre czy złe intencje. Myślałam, że żyjąc dobrze, zgodnie z wła-
snym sumienie nie może mnie nic złego spotkać. Jestem osobą wierzącą, tak 
zostałam wychowana. Wiara zawsze gdzieś towarzyszyła mi w tle mojego życia, 
więc tokiem własnego myślenia, skoro Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze, 
to za co spotkała mnie ta kara? Złość i niesprawiedliwość towarzyszyły mi przez 
wiele tygodni. Lekarze przez długi czas mimo rozpoznania choroby nie potra-
fili mi pomóc. Żadne leki nie działały, mój stan się pogarszał. Skłamałabym, 
mówiąc, że się nie bałam, że było inaczej.

Długie noce spędzane samotnie w szpitalu skłoniły mnie ku refleksji nad 
własnym życiem. Tak myślę, że cierpienie i samotność zawsze w rozrachunku 
końcowym skłaniają człowieka do spojrzenia na swoje życie, takim jakie jest. 
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Z czasem złość i poczucie napiętnowania swojej osoby tą chorobą zastąpiła myśl 
o tym, że wiele osób na tym świecie zmaga się z różnymi chorobami, często 
nieuleczalnymi. Przecież są osoby, które nie tylko muszą oswoić się z tym cier-
pieniem, ale czasami z nieuchronnie zbliżającym się odejściem. Ja i tak mam 
szczęście, bo z tą chorobą przecież będę mogła żyć. Oczywiście będzie wyma-
gało to ode mnie zmiany dotychczasowego życia, ale jak powiedział mi jeden 
z księży dyżurujących w szpitalu, człowiek otrzymuje od Boga taki krzyż jaki 
jest w stanie udźwignąć. Nic więcej, nic mniej.

Kiedy wychodziłam ze szpitala, po długim pobycie w nim, moje ciało było 
skrajnie wychudzone przez chorobę. Jednak dzięki moim bliskim – którzy nie 
pozwolili mi się poddać, dostosowali swoje życie do mnie i przez cały czas stali 
za mną murem – wyszłam na prostą. Z czasem zaczęłam postrzegać choro-
bę zupełnie inaczej, nie jako karę, a jako błogosławieństwo. Fakt, że musiałam 
zmienić swój dotychczasowy tryb życia, co wcale nie jest łatwe, ale nauczyłam 
się przy tym większej pokory i cierpliwości do rzeczy na które po ludzku nie 
mam wpływu. Właśnie w takich chwilach człowiek, może zobaczyć jak bardzo 
może liczyć na swoich bliskich. Ja po tym doświadczeniu wiem, jak ważna je-
stem dla moich bliskich, a oni dla mnie. Po tym trudnym okresie w moim życiu, 
kiedy choroba miała silny i bolesny dla mnie przebieg zrozumiałam, że moja 
wiara była dosyć letnia. Dzięki tej chorobie, pogłębiłam swoją wiarę, to ona po-
mogła mi przetrwać te trudne chwile. Najważniejsze jednak jest to, że w tym 
trudnym okresie dostrzegłam jak ważne jest ludzkie życie, jak cenny jest to dar 
i każdy z nas powinien o niego dbać.
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Zofia Kabacińska

Tysiąc lat pokoju

13 kwietnia, 2344 r.
Więzienie dla Nadludzi im. Karola Stuppa w Toruniu, Polska

Klap, plusk, klap, plusk
Plum, plum.
Durna, zepsuta rura! wrzasnęła w myślach Dagna. Skarciła się potem za to, 

bo oczywiście wiedziała, że nie powinna w takim momencie przeklinać.
Przez blisko pięć poprzednich dni, kiedy to była jeszcze w innej celi, a jej 

jedynym kompanem był bestialsko pobity chłopak, który nie miał siły nawet 
otworzyć oczu, jej codziennym zajęciem było grzebanie swoim ciężkim butem 
w brudnym betonie.

Teraz towarzystwo się nie zmieniło, ale nieco powiększyło. Chłopak dalej 
się nie odzywał. Nie otwierał też oczu, bo strupy na jego powiekach zaschły, 
pozostawiając go z zamkniętymi powiekami. Choć w tym momencie, w towa-
rzystwie, w jakim się znalazł, stał się, jak na ironię, najżywszą osobą w tym 
pomieszczeniu.

Dagna wiedziała, że ta cisza nie utrzyma się zbyt długo. Nie w takich oko-
licznościach. Nie po tym, co oni wszyscy przeżyli. Za co walczyli. Nie po tym, 
jak za chwilę przyjdzie im za to zginąć.

– Możecie przestać? – wybuchła w końcu Dagna, podnosząc głowę mecha-
nicznym gestem, niczym cyborg. Zmierzyła swoim wściekłym spojrzeniem bra-
ta i przyjaciółkę. Wtulonych w siebie, niczym jedność. Nie ta bliskość ją jednak 
zdenerwowała. Tym, co ją zdenerwowało, było ich milczenie.

Nie mogli milczeć w takim momencie. Nie mieli prawa! Nie teraz!
– O co ci chodzi, Dagna? – Maxym mocno wyszedł jej naprzeciw. Jego mie-

dziane tęczówki przeszywały ją na wskroś. Kolejna sztuczka żywiolników ziemi. 
Wglądanie w głąb człowieka. Zazwyczaj ludzie od razu chowali się w najgłębsze 
zakamarki swoich jaźni, gdy przeszywał ich tym wzrokiem, ale Dagna nie była 
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człowiekiem. Była żywiolnikiem ognia. A żeby złamać żywiolnika ognia, trzeba 
było dużo więcej. Poprawka. Żywiolników ognia n i e  d a ł o  się złamać.

– Zostało nam dosłownie pół godziny do śmierci, a wy zamierzacie prze-
siedzieć to w ciszy? – zadała pytanie, które nurtowało ją, odkąd posadzono ich 
wszystkich do jednej celi.

Pusta katatonia, która rozgrywała się w tym małym, parnym pokoiku bez 
okien, odkąd się tu znaleźli stała się nie do zniesienia i wpełzła na poziom Mont 
Everestu.

– Czego od nas oczekujesz? Pogawędki przy kawie? Jak widzę, ty też za-
uważyłaś, że za chwilę wszyscy umrzemy, więc przepraszam jaśniepanią, że nie 
wszyscy są zainteresowani konwersacją. 

Z początku mogłoby się wydawać, że dwójką rodzeństwa targały komplet-
nie skrajne emocje. W rzeczywistości jednak tak nie było. W gruncie rzeczy byli 
niczym pacynki w dłoniach jednej, górującej emocji – desperacji.

Królowa Desperacja podbiła również ostatnie miesiące życia trójki przyja-
ciół, pchając ich w miejsca, z których nie było ucieczki. To właśnie ta Krwista 
Królowa ich umysłów wpakowała ich do tej celi.

– Oczekuję, że… że może chociaż będziesz chciał ze mną porozmawiać. 
Ten ostatni raz. – Mówiąc to, zdając sobie sprawę z realnego znaczenia tych 
słów, łzy pociekły jej po policzkach niczym dwa wartkie strumyki. Nie płacz 
głupia. Nie płakałaś w Agadonie, tu też nie będziesz. Jesteś żywiolnikiem, do cho-
lery! Strofowała samą siebie. – To znaczy… nie chcę umrzeć, wiedząc, że nawet 
nie pogadałam z jedyną żyjącą osobą, na jakiej mi jeszcze zależy.

W tym wypadku Maxym okazał się silniejszy. Jego oczy zaszkliły się, ale 
łzom nie udało się znaleźć ujścia, prawie jakby powstrzymywała je jakaś szyba.

Za to kolejny atak niezręcznej ciszy został powstrzymany przez ciche łka-
nie Zann. Dziewczyna tak mocno wtuliła się w rękaw wojskowej kurtki Maxy-
ma, że jej jasne, prawie białe włosy ledwo przebijały się spomiędzy materiału.

Oderwała jednak swoją twarz, spoglądając nieśmiało w stronę Dagny. Jej 
oczy były opuchnięte, czerwone, a w ich wnętrzu czaił się wstyd. Zann trzęsła 
się, teraz jednak Dagna zrozumiała dlaczego. Na początku Dagna była prze-
konana, że to przez gorączkę, której blondynka nabawiła się przez zakażenie 
w otwartej ranie na ramieniu. Ale tak nie było. Zann wstrząsał szloch. Szloch, 
którego wstydziła się przed Dagną. Była jej najlepszą przyjaciółką. I wstydziła 
się swoich słabości, bo doskonale znała wewnętrzną siłę Dagny Czartoryskiej. 
Dziś jednak, nawet odwaga rodu Czartoryskich złożyła broń, ze zrezygnowa-
niem wyciągając ku okrutnemu światu białą flagę.

– Daj spokój Dagna, nie mów rzeczy, w które sama nie wierzysz. Nigdy 
w nas nie wątp, Dagna – upomniała Zann, pociągając nosem.

– Nigdy nie wątpiłam. Kiedy byłam w Agadonie, już od pierwszego dnia 
byłam pewna, że po mnie przyjdziecie. Nie traciłam nadziei, nawet kiedy wy-
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glądałam tak jak ten koleś. – Przerwała, by wskazać na leżącego, powoli umie-
rającego chłopaka o zesztywniałych powiekach. – Nawet kiedy każda komórka 
mojego ciała krzyczała z bólu, kiedy leżałam tak w agonii, bo nie miałam siły 
nawet krzyczeć, kiedy brali mnie na kolejne przesłuchanie – bili, porażali prą-
dem i kąpali we wrzątku. Mimo iż moim jedynym marzeniem było przegry-
zienie tej cholernej pigułki z cyjankiem potasu, wiedziałam, że jeśli to zrobię, 
zawiodę was, kiedy już po mnie przyjdziecie.

Jakby na to wspomnienie lewa, fantomowa dłoń Dagny powędrowała do ple-
ców. Skóra tam była śliska, wyciągnięta, nieprzyjemna, nawet pod dotykiem kikuta.

– Chyba… masz racje, Dagna. Tak nie powinny wyglądać nasze ostatnie 
minuty – wtrącił niespodziewanie Maxym.

Może to nie był odpowiedni moment, ale Dagna mimowolnie parsknęła 
śmiechem.

– O Bogowie, bijcie w dzwony! Mój brat po siedemnastu latach przyznał mi 
rację! – Ten wybuch wesołości nie był ani planowany, ani oczekiwany, a jednak 
twarz Maxyma również rozciągnęła się w uśmiechu. – Powiem ci, Maxymku, 
że to ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewała przed śmiercią.

– Przestań, bo zacznę żałować – na policzki Maxyma wkroczyły dobrze 
Dagnie znane dołeczki. To była ich wspólna cecha. – Och… tak. Wiecznie inne 
zdania na każdy temat. Pamiętasz, kiedy to prawie wybuchliśmy z tymi japoń-
skimi skoczkami, kiedy odbijaliśmy ich z rosyjskich samolotów?

– Trudno to zapomnieć. Przez ciebie zapaliły mi się ręce. Gdybym była 
choć trochę bliżej, rakiety wybuchlibyśmy – zauważyła Dagna.

– Ale na szczęście dwójce niezrównoważonego psychicznie rodzeństwa na 
pomoc przybyłam ja, w kulminacyjnym momencie ratując wam tyłki. – Wsku-
tek rozmowy Zann najwyraźniej uspokoiła się, znów godząc się ze swoją zdol-
nością do podkoloryzowania szarego świata. Zawsze była dla zastępu „Burleska” 
niczym wesołe światełko, które rozświetlało mroki ludzkiego terroru. Potrafi-
ła swoim poczuciem humoru tchnąć nadzieję nawet w tonącą w depresyjnym 
świecie duszyczkę.

– Tak, prawie samej wypadając z samolotu – wypomniał jej Maxym, szczy-
piąc dziewczynę w ucho.

Ich uczucie zakwitło niedawno i Dagnie szkoda było myśleć, że piękna, 
kwitnąca róża ich miłości zostanie zerwana tak szybko. Moja i Azazela nie zo-
stała zerwana. Została wykarczowana. Dajcie spokój, to III Wojna Światowa, 
chyba najgorszy okres dla miłości. Tylko że tacy jak oni – nadludzie, nie dożyją 
innego czasu. Musi im wystarczyć ten, który został im dany.

Zapewne ostatnie chwile ich życia przeszłyby w atmosferze wspomnień – 
wesołych wspomnień. Bo widzicie, dzieci wojny, zwane czasem Nuklearnymi 
Dziećmi wykształciły w sobie dziwną umiejętność wyłapywania pozytywnych 
wspomnień w nawet tak absurdalnych sytuacjach, jak napad na ludzki bank, 
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czy odbijanie japońskich skoczków z rosyjskich samolotów (nieważne, jak nie-
dorzecznie musiało to brzmieć).

Niestety, na swój sposób wesołe wspominanie przerwał przerywany jęk 
skatowanego chłopaka leżącego pod ścianą. Starał się wyciągnąć rękę, żeby im 
coś zakomunikować, ale nie był w stanie. Dagna jednak nie potrzebowała żad-
nych gestów, by wiedzieć, czego chce chłopak. Jeszcze nie tak dawno to ona była 
w jego sytuacji i jeszcze pamiętała, jak trzeba było jęczeć o wodę.

Podniosła się z ziemi i podbiegła do brudnej, posklejanej wazy wypełnio-
nej mętną wodą. Bardzo ostrożnie podniosła chłopaka z ziemi i zaczęła wlewać 
płyn w jego zaschnięte usta.

W tym momencie atmosfera w celi stężała. Dagna nie musiała zastanawiać 
się dlaczego. Ani ona, ani Maxym, ani Zann nie znali tego chłopaka, ale wie-
dzieli, że każde z nich mogło być teraz na jego miejscu. Bo wszyscy oni popełnili 
tą samą, niewybaczalną zbrodnię – urodzili się nadludźmi. Przez te kilka se-
kund, kiedy Dagna poiła chłopaka, zdążyła się przyjrzeć temu, co zostało z jego 
twarzy. Był w podobnym wieku co ona, możliwe, że nawet młodszy. Jednak 
jedyne, co udało jej się wypatrzyć, to to, że chłopak niewątpliwie nie był gryfem. 
Wskazywały na to wyjątkowo ciemne i nienaturalnie długie rzęsy, przypomi-
nające już bardziej dwa nietoperze.

– Ciekawe czym im aż tak podpadł? – zadała wiszące od dawna w powie-
trzu pytanie Zann.

Dagna odsunęła się od chłopaka, gdy tylko uznała, że wystarczająco za-
spokoił pragnienie. Nie mogła na niego patrzeć. Przypominały jej się najgorsze 
chwile. Dotąd pamiętała ten głuchy stukot kości, kiedy metalowy obcas porucz-
nika Kuszewskiego wgniótł się w jej dłoń.

– Nie musiał im wcale podpadać. Pewnie był jakimś drobnym złodziejasz-
kiem, polował w lesie, znaleźli go, zwinęli, a potem dopowiedzieli całą historię. 
Wiesz, na pewno wzięli go za kogoś z ZHP – odparł jej Maxym, pełnym wzbu-
rzenia głosem. Gdyby nie kajdanki blokujące moc, zapewne rozniósłby tą całą 
celę samą siłą woli.

– No tak, ale my jesteśmy z ZHP, a mimo to aż tak nam się nie oberwało… 
– bąknęła niepewnie Zann. Nigdy nie przeżyła czegoś takiego, jak ten chłopak, 
toteż samo spoglądanie na niego, było dla niej bólem.

– Błagam cię, jesteś aż tak naiwna? Nie skatowaliby nas tak, nawet jeśli by 
chcieli. Wyobrażasz sobie publiczną egzekucję na takim kawałku żywego mię-
sa? Oni chcą show. Oni potrzebują show, żeby zastraszyć ZHP. Myślisz, że oni 
nie wiedzą, że tę egzekucję będą oglądać dziesiątki nadludzi z ZHP? Oni tam 
nas jeszcze upokorzą. Żeby inni, tacy jak my wiedzieli, że jesteśmy dla nich jak 
karaluchy, które z łatwością można zgnieść.

– Tak, ale… czemu on? Przecież od razu widać, że nie jest harcerzem! Nie 
ma nawet munduru. – Zann zdawała się naprawdę nie rozumieć powagi sytu-
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acji. Choć Dagnę i tak najbardziej uderzyło to, z jakim spokojem przyjęła to, że 
stanie się żywym dowodem na potęgę ludzi. Choć, patrząc na to, że pierwszy 
raz w życiu wpadła bezpośrednio w ręce ludzi, więc może wskutek przesłuchań 
i bólu im towarzyszącego… doznała po prostu szoku, albo jakiegoś trwalszego 
uszczerbku psychicznego? Ale teraz to w sumie bez znaczenia. Długo i tak nie 
pożyjemy.

– Błagam, myślisz, że oni choć przez chwilę zastanawiali się, czy aby na 
pewno ten chłopak jest z harców? Nie sądzę. Zapewne żona tego skur… – nie 
przeklinaj w mundurze – tego chama zepsuła mu dziś rano śniadanie, więc na 
przesłuchaniu zrobił sobie z niego worek treningowy, na którym mógł się wy-
żyć. Proste.

Proste, ale jakże niehumanitarne. Ej, ej, Dagna, nie szalej, humanitarne 
oznacza ludzkie, a my przecież nie jesteśmy ludźmi. Dla tych ludzi nawet życie 
trzody chlewnej jest więcej warte niż nasze.

Nagle, bez ostrzeżenia Maxym wstał i pełnym wściekłości gestem, z czystą 
formą agresji na twarzy uderzył mocno dłonią w jedną ze ścian. Krew zaczęła 
kapać z jego kłykci na podłogę, ale widać, że minimalna część jego mocy zdo-
łała wyzwolić się z kajdanek, bo ściana zafalowała niewyraźnie, niczym pod 
wpływem iluzji optycznej.

– Maxym, co ty… – zaczęła Zann, ale nie musiała nawet kończyć. Odpo-
wiedź przyszła szybciej, niż się spodziewała.

– Co to ma w ogóle być?! Co to za cholerna maskarada! Jak oni śmią nazy-
wać nas nie – ludźmi?! Jak w ogóle mogą traktować nas jak gorszą rasę człowie-
ka?! To oni zachowują się jak zwierzęta! Jak cholerne, dzikie zwierzęta! Oni nie 
mają w sobie ani grama człowieczeństwa! Teraz to tylko jakieś bezuczuciowe 
maszyny!

Dagna walczyła w ZHP wraz z bratem już od sześciu lat, jednak ani razu 
nie widziała go w takim stanie. Maxym widział wiele śmierci – od szybkich, od 
postrzałów, po powolne, od wykrwawienia z wielu ran. A mimo to, żadne z tych  
okropnych doświadczeń nie doprowadziły go do takiego stanu, w jakim był te-
raz. Bo to teraz właśnie jego duch walki został złamany. Tak upada żywiolnik 
ziemi.

– Przecież dobrze wiesz, że od samego początku, od zalążka, jeszcze, kiedy 
byli mało rozwiniętymi małpami byli tacy. M y  byliśmy tacy. Ludzie mieli to 
swoje człowieczeństwo, którym to szczycili się w świecie bezmózgich zwierząt, 
ponieważ była to jedyna cecha odróżniająca ich od tych właśnie niższych form, 
ale w rzeczywistości, gdy tylko zasłony opadną, to człowieczeństwo jest rzucane 
na bok, jak jakaś niewygodna kurtka. Wtedy ludzie zmieniają się w to, czym 
naprawdę są – w zwierzęta. 

Bo oni tak naprawdę nigdy nie byli ludźmi. Zawsze byli bezimiennymi 
zwierzętami.



184

Maxym prychnął. Wiedział to. Dagna wiedziała, że tak jest, od tej nocy, 
kiedy musiał patrzeć, jak patrol policji zastrzelił całą gromadę zuchową ich dru-
żyny. O ile można było zrozumieć okrucieństwo wobec nich – nastolatków, któ-
rzy są w pełni świadomi swoich czynów, o tyle nie potrafił zrozumieć zabijania 
dla przykładu małych, nieświadomych jeszcze dzieci. Napisy na ścianach! Za to 
oberwały kulką w łeb!

Myśląc o tym całym okrucieństwie, ciało Dagny przeszywały dreszcze.
Próbowała poruszyć mechanicznym odgałęzieniem lewej dłoni, ale zapo-

mniała, że zgnietli to, zanim ją tu wpuścili. Teraz, elektryczne iskry popsutej 
protezy boleśnie przechodziły przez jej lewą rękę, doprowadzając ją prawie do 
zdrętwienia.

W sumie nie pamiętała prawie nic przed trafieniem do tej celi. W Aga-
donie nabyła przydatną umiejętność tracenia przytomności już po pierwszym, 
znacznym bólu, który ogarnie jej ciało. Dlatego też, jej przesłuchania tu były 
wręcz niebywale delikatne. Bo niby po co mieliby przesłuchiwać dziewczynę, 
która straciła przytomność? Litości! Nie byli aż tak głupi.

– A ja myślę… myślę, że nie wszyscy są tacy – odezwała się nieśmiało 
Zann, i jakby w odpowiedzi, konający pod ścianą chłopak jęknął, a w sumie… 
to brzmiało trochę jak burknięcie z niezadowoleniem. Tylko, czy to możliwe, 
żeby był to jakiś wyraz dezaprobaty?

W sumie, w tych czasach, w Erze Ewolucji, kiedy po ulicach chodziły wam-
piry, wilkołaki, żywiolniki i wiele, wiele innych istot, które jeszcze trzysta lat 
temu uważane były za wymysł kreatywnych pisarzy fantastyki, wszystko było 
możliwe.

– Nawet jeśli niektórzy nie są źli, to są po prostu głupi. Myślisz, że chociaż-
by na jakiejś wsi znajdziesz kogoś, kto nie będzie uważał nas za czyste wcielenie 
Szatana, którego trzeba jak najszybciej się pozbyć? – uświadomił jej brutalnie 
Maxym, którego posoka cały czas spływała małymi kropelkami na podłogę, 
tworząc już malutką kałużę u jego stóp.

– Propaganda, Zann. Propaganda. Tak się nazywa ta magiczna siła, która 
sprawia, że zwykli zjadacze chleba cały czas nie mają dość tej wojny. Pro-pa–
gan-da. Piszą o nas wszystko, byle tylko postawić nas w jak najgorszym świetle. 
Mówią ludziom, że to my wywołaliśmy wojnę. Piszą, że wraz z ewolucją straci-
liśmy cechy ludzkie. Puszczają w telewizji urywki z naszych filmików kontrpro-
pagandowych tak, by brzmiały, jak zwykłe groźby. A wszystko po to, by ci wie-
śniacy, mieszczanie czy nawet bezdomni uwierzyli w to, że jesteśmy potworami.

– Tak, może masz rację, ale… ale może gdybyśmy bardziej się postarali? 
Gdybyśmy mocniej napierali na kontrpropagandę? – Malutki płomyczek na-
dziei dalej tlił się gdzieś we wnętrzu Zann. Ty głupia, głupia dziewucho – zaklęła 
w myślach Dagna. Wstyd było jej za Zann i za samo jej myślenie w ten sposób. 
Ludzie nie są sojusznikami.



185

– Kontrpropaganda? Błagam, Zann, przestań się oszukiwać. Ich jest wię-
cej, mają więcej pieniędzy, żołnierzy, wszystkiego! Nie możemy nic zrobić.

– Więc czemu dalej walczymy? – To pytanie musiało kiedyś paść, choć tak 
naprawdę zarówno każdy harcerz z ZHP, jak i każdy walczący z Brat Żydowski 
czy rosyjski Dziki traktował je jak tabu. Czemu? No właśnie? Nie mieli przecież 
ż a d n y c h  szans. Mamy człowieczeństwo. I walecznego ducha. Polaków nie 
złamała ani pierwsza, ani druga wojna światowa. Ta też nas nie złamie.

Ale to jest wojna domowa.
– Bo jesteśmy Polakami. A Polacy mają wojnę we krwi. Bóg, honor, ojczy-

zna, Zann. Tym się kierujemy. Mamy nadzieję i ducha walki – odparła Dagna 
unosząc wysoko twarz, dumna ze swoich słów. Ze swojego patriotyzmu.

– Ale ten duch, czy nadzieja nie pomogą nam wygrać, a jedynie z honorem 
zginąć – Zann dalej wywiercała samej sobie w brzuchu dziurę. Chciała poznać 
odpowiedzi na pytania, które zawsze kryła w odmętach swej zmutowanej pod-
świadomości teraz, bo innego momentu już nie będzie.

– Tak, ale odpowiedz sobie na jedno pytanie. Gdyby teraz udało ci się stąd 
wydostać, wróciłabyś do ZHP? Walczyła dalej? – Dagna znała odpowiedź na 
zadane pytanie. Wiedziała, co Zann by zrobiła.

Nie dane jej było jednak usłyszeć to z ust koleżanki. Ciężkie, metalowe 
drzwi odsunęły się w kakofonii okropnych dźwięków skrzypienia i do celi 
weszło pięciu żołnierzy z karabinami. Rozstąpili się po chwili, by przepuścić 
człowieka, którego wszyscy nadludzie woleliby widzieć już martwego – majora 
Alberta Wojacha.

Jak zawsze wyglądał jak wcielenie wszelkiego zła.
– Idziemy, dla was gra już się kończy – powiedział z tym swoim mściwym 

uśmieszkiem, po czym wyszedł z celi.
Jeden z żołnierzy szarpnął Dagnę mocno do góry, po czym zaczął kierować 

ją w stronę wyjścia z celi. Tuż za nią, z eskortą żołnierzy szli również Maxym 
i Zann.

Droga była krótka. Dagna nie skupiała się na niej. Widziała tylko ogromny 
tłum stojący przed egzekucyjną sceną, na której za chwilę, miała oddać swoje 
życie słusznej walce. Obrócono ją tyłem, kazali klęknąć na kolana, w czasie, kie-
dy Wojach głosił swoją dumną przemowę o haniebnych czynach ZHP.

Zamknęła oczy, czekając, aż padnie strzał. Zanim jednak on nastąpił, usły-
szała cichutki śpiew tuż obok siebie. To Zann śpiewała hymn Związku Harcer-
skiego.

– To właśnie dzisiaj wyplenimy tę zarazę – mówił Wojach, z pełnym prze-
jęciem. – To dzisiaj położymy kres…

I wtedy padły pierwsze strzały.
Za szybko.
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Julian Kałandziak

Mistrz

Przez niedomkniętą żaluzję do pokoju Endiego wdarł się nieśmiało pierw-
szy promyk kwietniowego poranka. Chłopak leniwie otworzył oczy. 

– No nie! Jaka ta noc krótka. Czy ja się kiedyś wyśpię? Przejdę jeszcze jed-
ną misję w GTA i dam sobie trochę luzu. Jeszcze tylko przeskoczę Sebę i już nie 
będę zarywał nocki – obiecywał sobie w duchu.

– Kochanie pora wstawać! – z kuchni słychać było głos zakłopotanej matki.
– Ja już wychodzę! Przygotowałam ci śniadanie. Zjedz koniecznie! Mnie 

już nie ma! Pa!!
– O rany! Znowu te marcheweczki, kanapeczki! – mamrotał pod nosem 

Endi.
Endi – kochany syn Anny. Kiedy przyszedł na świat wiedziała, że od teraz 

zrobi wszystko, by on, jej Endi był Mistrzem. Już niczego nie przegapi, nicze-
go nie pominie, nie zaniedba. Przez swoją lekkomyślność zmarnowała swoją 
sportową karierę Ten niefortunny upadek na wrotkach przekreślił jej marzenia. 
Kontuzja niby taka tam, a w konsekwencji werdykt – koniec ze sportem. Endi 
od najmłodszych lat wydawał się być dobrym materiałem na przyszłego spor-
towca – olimpijczyka. Już w przedszkolu wyróżniał się wśród kolegów zwin-
nością i biegłością ruchową. Wszędzie go było pełno. Bardzo cieszyło to Annę. 
Dodatkowe zajęcia ruchowe w pobliskim GOSIR–ze, basen w odległym o pięć 
kilometrów Chrzanowie dodawały jej skrzydeł. „Olimpijczyk” rósł i rozwijał 
się jak na przysłowiowych drożdżach. Zachwycała się jego wyprostowaną syl-
wetką. Wiedziała, że ma jej geny. Niebieskie oczy, jasne kręcone włosy i zacięcie 
sportowe. Kiedy zdobył pierwszy medal w biegach na krótkich dystansach pła-
kała ze szczęścia tydzień. Jej obecne życie wydawało się mało skomplikowane. 
Ona, Endi i sport. Nie wracała pamięcią do czasów minionych, do męża który 
ich porzucił. Kto by to analizował?

Endi leniwie zwlókł się z łóżka. Jego myśli zaprzątnięte były wyszukiwa-
niem strategii przejścia nadal niedokończonej misji. Włączył komputer.
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– Rzucę tylko okiem – pomyślał. 
Czas leciał nieubłaganie. Minuta po minucie. Chłopak nerwowo stukał 

palcami po klawiaturze swojego komputera. Nagle zadzwonił telefon.
– Stary ! Co ty wyprawiasz? Przecież byliśmy umówieni dzisiaj razem do 

budy! – wykrzykiwał zdenerwowanym głosem Franklin.
– O kurczę pieczone! Zapomniałem na śmierć o tym! – odparł przerażony 

Endi.
– Co… pewnie jak zwykle grasz w te swoje beznadziejne gry i zapominasz 

o otaczającym Cię świecie? – z podejrzeniem rzekł Franklin.
– Daj spokój Frank, to nic takiego, poczekaj chwilę już lecę!
Endi nie wyłączył nawet zbyt dokładnie swojego komputera, po czym 

szybko wybiegł z pokoju, chwytając jedynie marchewkę, która była częścią jego 
śniadania. Zarzucił jeszcze szybko na siebie dresową bluzę. 

– Co tam słychać Endi? Wiesz, że dzisiaj będzie ostry wycisk? Mamy tre-
ning! – oznajmił Franklin.

– Tak, tak, tak… – burknął dziwnie zamyślony Endi.
– A ty co ? Dalej o tej swojej nieekonomicznej gierce? Stary daj sobie spo-

kój! Lepiej ćwicz ile wlezie, bo musisz być w formie! – dosadnym głosem po-
uczył go Franklin.

– Ok, ok… Coś ty taki porywczy dzisiaj? Trochę relaksu nie zaszkodzi! – 
oznajmił Endi.

Po niedługim czasie obaj dotarli do szkoły. Endi był dziwnie rozkojarzony 
na wszystkich lekcjach i przerwach. Cały czas obmyślał strategię gry w którą 
tak nałogowo grał. Nie przejmował się w ogóle tym, że dzisiaj ma trening. Dzień 
w szkole był długi i ciężki.

Po skończonych lekcjach wrócił do domu. Śniadanie stało na kuchen-
nym stole. Jakoś dziwnie huczało mu w głowie poczuł też przeraźliwy skurcz 
żołądka. 

– To chyba z głodu? – sięgnął po wyschniętą kanapkę i łapczywie połykał 
kęs za kęsem. 

– Pora na mały relaksik! – rzekł dumnie. Po chwili był Panem swego kom-
putera. Z niepokojem śledził ruchy Seby, jego komputerowego kompana, który 
ciągle go wyprzedzał. Gorączkowo myślał jak go pokonać. Czas nieubłaganie 
biegł, ale chłopak nie miał pojęcia, że to już czwarta godzina jego relaksu. Nagle 
z oddali dał się słyszeć znajomy klakson Pana Mrożonki. 

– Co jest? Czemu dzisiaj tak szybko? – zadał sobie pytanie.
Pan Mrożonka w każdy wtorek około osiemnastej, klaksonem w swoim 

samochodzie-chłodni obwieszczał mieszkańcom osiedla, że przybył z towarem 
i można tanio zrobić u niego zakupy. Kiedy Endi spojrzał na zegarek wiszący 
nad drzwiami z przerażeniem odkrył, że jego trening trwa od dobrych dwu-
dziestu minut. Wyskoczył z pokoju.
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– Gdzie jest moja torba treningowa? – w popłochu biegał po wszystkich 
pomieszczeniach. 

Torba stała na kuchennym krześle. Oczywiście dokładnie przygotowana 
i należycie spakowana przez matkę. Anna jak zawsze pamiętała o tym, by spa-
kować synowi świeżą i pachnącą koszulkę, zapas wody i odświeżone obuwie. 
Chłopak przerzucił niedbale torbę przez lewe ramię, bo jakoś dziwnie zaczęła 
go boleć prawa strona tułowia. 

Przez szklane drzwi Endi już z oddali widział sylwetki kolegów. Chłopcy 
pod czujnym okiem pana Grzegorza wykonywali jakże znane mu ćwiczenia.

– Dzień do… – nie dokończył.
– Witam mistrza! – trener ostro rzucił w stronę Endiego.
Chłopak zwiesił nieśmiało głowę. Poczuł dziwne ukłucie w lewym boku. 
– Młody człowieku, spóźnienie nie pasuje do sportowca! Natychmiast do 

szatni!
Ten trening nie należał do łatwych. Endi jakoś dziwnie był nieporadny. Nie 

wiedział też, że od jakiegoś czasu był pod „obstrzałem” Pana Grzegorza. Tre-
ner patrząc w jego stronę co jakiś czas niepokojąco kiwał głową. Wiedział, że 
z chłopcem coś jest nie tak. Endi natomiast zaczął odczuwać jakieś kolosalne 
zmęczenie. Po skończonym treningu nie miał ochoty na szatniowe pogaduchy. 
Niedbale spakował swe rzeczy i ukradkiem wyszedł z szatni. Miasto spowiła już 
noc. Szedł w stronę domu wlokąc nogę za nogą. W domu czekała na niego Anna.

– O! End! Witaj! Jak miło cię widzieć! – powiedziała ciepło do chłopca – 
Jak minął ci dzień?

– Dzień jak dzień! – odburknął.
– A jak ci kochanie smakował dzisiaj szkolny obiad? – pytała dalej.
– Obiad, obiad? O rany! Zapomniałem o szkolnym obiedzie – spanikował 

w myślach.
– Smaczny nawet był! – skłamał.
– Idę mamo już spać. Wiesz przecież, trening zrobił swoje.
Po kilku godzinach snu Endi nagle obudził się zlany potem. Zerwał się 

z łóżka. Stanął w oknie swojego pokoju. Miasto spało. W mieszkaniu panowała 
przyjemna cisza.

– Ciekawe czy Seba pokonał kolejny poziom GTA? – pomyślał w duchu. 
– Muszę to sprawdzić! Tylko sprawdzić! Tak trzeba sprawdzić!
Kiedy Endi już sprawdził co tam w grze zrobił Seba, za oknem zrobiło się 

jakoś dziwnie jasno.
– O!!!! – spanikowany wskoczył do łóżka.
Następny poranek okazał się trudniejszy od poprzedniego. I tak dzień za 

dniem. 
Któregoś dnia zauważył, że mama zadaje mu jakieś dziwne pytania. Pan 

trener nieustannie go upomina, a i w szkole jakoś tak dużo nauki. Chłopaki nie 
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chcą z nim rozmawiać już tak jak dawniej. Najgorsze jednak było to, że czuł się 
tak jakoś słabo.

– Chyba pora podkurować swój organizm – pomyślał. 
– Już wkrótce sportowe zawody. Nie mogę przecież przegrać! Przecież je-

stem najlepszy – przywoływał się w myślach do porządku. 
Rozwiązanie swojego problemu znalazł szybciej niż pomyślał. Na stronach 

internetowych znalazł to co „doda mu skrzydeł”.
– Cudownie! Przecież mogłem o tym pomyśleć już wcześniej!
Od teraz każdy poranek był cudowny. Dwie różowe pastylki i w biegu zja-

dane śniadanie. Endi czuł się jak nowo narodzony. Czuł, że może przenosić 
góry. To nic, że nadal spóźniał się na treningi. Ważne było jaką miał kondycję. 
Trener, któregoś popołudnia powiedział:

– Drogi chłopcze myślę, że jesteś już gotowy do zawodów!
Endi był dumny. Wiedział, że to on będzie Mistrzem! Wielkim Mistrzem! 

Przecież w GTA też pokonał już Sebę. 
To mój dzień! Dzień Mistrza – z taką myślą obudził się Endi.
Tego poranka nawet Anna wstała wcześniej niż zwykle.
– Witaj skarbie! – powitała syna.
Endi przeniósł wzrok na wysoką półkę, na której stały jego dotychczasowe 

sportowe trofea. Promyki porannego słońca dodawały im jakiegoś magicznego 
wyglądu.

– Och! – głęboko jęknął.
Stadion w tym dniu wyglądał wyjątkowo strojnie. Nieprzeparte tłumy szły 

w jednym kierunku. Annie mocno biło serce. To jej Endi. Jej Mistrz. Wokół 
było tłoczno. Kamery, światła. Anna myślała: – Czekałam na ten dzień całe 
szesnaście lat.

Endi miał na sobie piękną białą koszulkę z logo jego ukochanego klubu 
„Pika”. Był podekscytowany. Nagle poczuł, że ktoś go niespodziewanie pchnął. 

– Jak łazisz ty of… – urwał.
– Przepraszam.! Najmocniej przepraszam – usłyszał drobny głosik.
Przed nim stał zlękniony chłopak o ciemnych falowanych włosach. Lewy 

rękaw bluzy chłopaka jakoś dziwnie wydawał się dłuższy od prawego. Chłopak 
odwrócił się i zdjął bluzę. Endi zamarł z przerażenia.

On nie ma ręki??? – zasyczał w duchu.
– Cześć! Jestem Endi – wydusił z siebie. 
– Się ma! Antek! Nie ma sprawy.
Od tej chwili Endiemu po głowie biegały różne myśli.
– Co też mu się stało?
– To niesamowite!
– Ale właściwie, co tam dla mnie taki Antek!
– Ale fart!
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Zawodnicy stanęli na miejscach startowych. Endi już wiedział, że z całą 
pewnością pokona tego Antka. Przecież ma siłę i moc dzięki różowym pastyl-
kom. Gong. Ruszyli. Endi odwrócił lekko głowę w stronę Antka. Biegł tuż przy 
nim. Wydawało mu się, że słyszy jego oddech. 

– Mocniej, mocniej Endi. Mocniej – mobilizował się jak mógł.
– Nie daj się takiemu Antkowi!! 
Jeszcze kilka krótkich metrów i meta. Ostatni krok – meta. 
– Wygrałem!! Jestem Mistrzem! – puchł z dumy.
Annie łzy kapały ze szczęścia. Tłum wiwatował. Antek niespodziewanie 

podszedł do Endiego. Klepnął go w plecy i rzekł:
– Gratuluję stary!
Po plecach Endiego przeleciał dreszcz. Potrząsnął też głową. Ogarnęło go 

dziwne uczucie kiedy spojrzał na oddalającego się w stronę ławek Antka. 
Zagrały fanfary. Endi stał pod podium. Serce biło szybciej niż zwykle. 

Usłyszał swoje nazwisko. Wszedł na najwyższy stopień podium. Tłum wiwa-
tował. Spojrzał na złoty krążek, który nagle zawisł na jego szyi. Oblał go lodo-
waty pot. Zacisnął z całej siły dłonie na złotym krążku i… zdjął go. Obrócił się 
w stronę Antka, który stał na drugim stopniu podium.

– Ty jesteś Mistrzem. On jest twój! – rzekł wieszając złoty medal na szyi 
Antka.

– Mój wyścig nie był fair play!! – dodał.
Tłum zamilkł. Endi poprosił o mikrofon.
– Mistrzem jest Antek – powiedział donośnym głosem.
Annie łzy spływały jeszcze większym strumieniem niż wcześniej. Spojrza-

ła na syna. Nie mogła wykrztusić z siebie żadnego słowa.
– Mamo wybacz! – powiedział przez łzy Endi. – Wracajmy do domu mam 

tyle do naprawienia!
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Szymon Kamiński

Tramwaj

Kiedy dotarła na przystanek tramwajowy, poranek zaczynał się rozja-
śniać, a jej myśli krążyły wokół porannych przygotowań. W przypływie nie-
spodziewanej paniki zaczęła sprawdzać, czy wszystko ze sobą zabrała. Czekało 
ją dziewięć godzin w pracy, nie mogła pozwolić, by czegoś jej zabrakło. Ner-
wowo przetrząsała torebkę. Telefon i portfel były, bilet jest, parasol i śniadanie 
spakowane, tabletki na cholesterol również znalazła w bajzlu panującym we-
wnątrz. Potrząsnęła pękiem kluczy, próbując przypomnieć sobie, czy na pew-
no zamknęła drzwi. Rozejrzała się, jakby oczekiwała, że odpowiedź przyjdzie 
z zewnątrz.

Przypomniała sobie moment przekręcenia klucza w zamku. Była pewna. 
Wrzuciła pęk do torebki. Wszystko w porządku. Zimniejszy podmuch wiatru 
sprawił, że zadrżała i szczelniej opatuliła płaszczem. Jesień w tym roku dała 
się poznać ze złej strony. Deszcz siąpił z krótkimi przerwami, a w połączeniu 
z chłodnym powietrzem dawał się we znaki. Słońca było jak na lekarstwo.

Sprawdziła czas. Miała jeszcze pięć minut do przyjazdu tramwaju. Jak 
zwykle wychodziła z domu wcześniej, by być minimum dziesięć minut przed 
przyjazdem. Lubiła czuć się bezpiecznie, wiedzieć, że ma zapas na nieprzewi-
dziany skok do domu, gdyby jednak czegoś zapomniała. Inwestycja w mieszka-
nie obok przystanku okazała się słuszna, przyznała sobie w duchu.

Nie ona jedna stała na przystanku, lekko przybierając nogami, próbując 
choć trochę się rozgrzać. Spojrzała na ludzi czekających wraz z nią. Codziennie 
te same smutne twarze, które widywała o tych samych porach. Rano i wieczo-
rem. Wydawać by się mogło, że powinna znać ludzi noszących te puste maski, 
jednak nigdy nie wymieniła z nimi zwykłego dzień dobry. Jedyne, co ich łączy-
ło, to tramwaj numer sto piętnaście. 

Nowy skład tramwajowy zajechał na przystanek. Szary tłum zgromadził 
się przy drzwiach. Wchodzący i wychodzący lawirowali między sobą, tworząc 
przedziwne kombinacje.
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Usiadła na pierwszym wolnym miejscu. Poprawiła poły płaszcza, próbując 
zakryć obleczone w pończochy kolana. Na udach oparła torebkę, gdy tramwaj 
ruszył. Przed nią siedziała para nastolatków, wpatrzona bezmyślnie w świat za 
szybą. Dziewczyna oparła głowę na ramieniu chłopaka, a on ją objął.

Irena podążyła myślami do początku swojej aktualnej miłości. Rozczuliła 
się. Było tak pięknie i romantycznie. Wszystko takie nowe i ekscytujące. Pierw-
sze pocałunki, przytulanki na randkach. Pewnego rodzaju forma przełamywa-
nia wstydu i lęku przed otwarciem przed drugą osobą. Tak, Roman był idealny. 
To on pomógł przejść przez jej własną małą Hiroszimę, nawet nie zdając sobie 
z tego sprawy. Poczuła smutek. Próbowała przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz 
gdzieś razem wyszli, spędzili czas inaczej niż zwykle. Rutyna na stałe wkradła 
się do życia. Chciała przypomnieć sobie kiedy ostatni raz powiedziała mężowi, 
że go kocha; kiedy ostatni raz go doceniła. Bez skutku. Może się wstydziła? 
Jednak i on nie był jej dłużny. Niespodziewanie zatęskniła za nim i chciała już 
znaleźć się w domu przy jego boku.

Z rozmyślań wytrącił ją kontroler biletów. Podała mu odpowiedni doku-
ment i zerknęła jeszcze raz na młodych. Uśmiechnęła się, gdy w końcu wymie-
nili spojrzenia, po czym odwróciła głowę.

Za oknem nadal szarówka, a świat sprawiał wrażenie brudnego. Codzien-
nie mijane te same budynki, ludzie na przystankach i samochody. Świat umierał 
od niedoboru koloru. Czuła, że ogarnia ją melancholia.

Tramwaj zatrzymał się. Ludzie wchodzili.
– Wolne? – usłyszała. Poznała po głosie, że to On.
– Jasne, siadaj.
Przyjrzała mu się. Jak zwykle elegancki. Czarny płaszcz do połowy uda, 

wypastowane buty, zadbany zarost i ułożona fryzura. Uśmiechał się do niej. 
Kiedy ostatni raz tak blisko ze sobą byli? Z pięć, sześć lat?

– Co tam u ciebie? – zagaił.
– Wszystko w porządku, jadę do pracy. – Miał piękne oczy. Brązowe. 

Uwielbiała je. – A ty dokąd zmierzasz?
– Tam, gdzie my wszyscy. Praca. – Westchnął. – Widuję cię tu codziennie, 

jednak nie chciałem się narzucać rozmową. W końcu się odważyłem…
Ona też go widywała, jednak próbowała ignorować. Jego stwierdzenie spra-

wiło, że poczuła rozlewające się po ciele ciepło, ale nie chciała się poddać temu 
uczuciu, ciągle miała w głowie walkę stoczoną z samą sobą kilka lat temu…

– Widzisz, jakie to miasto jest małe? Ciągle się wpada na kogoś znajomego.
– Taaak. Z nami jest chyba inaczej. To pewnie los…
– Pewnie tak – przerwała mu. – Zaraz wysiadam.
Zganiła się w myślach, że próbowała skrócić spotkanie. Dopiero teraz do 

niej dotarło, że zawsze wysiadali na tym samym przystanku. 
– Już? – zapytał, domyślając się.
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– Tak, muszę coś załatwić po drodze – wymyśliła naprędce.
– To… powodzenia. 
Nie odpowiedziała, mechanicznie kierując się ku wyjściu. 
Na przystanku odetchnęła chłodnym powietrzem. Próbowała logicznie po-

myśleć. Niektóre drzwi zostały zamknięte dawno temu, nie warto ich ponowie 
otwierać. Czasami potwór, którego za nimi zamknęliśmy powinien tam zostać. 

Dobrze, skupmy się na planie dnia, rozkazała sobie. Teraz na pewno się 
spóźni do pracy, piechotą ma kawałek do przejścia. Gdy dotrze, od razu się za-
bierze za swoje obowiązki byleby wybić go z głowy.

Gdy wychodziła zmęczona z pracy, latarnie punktowo rozświetlały ciem-
ność. Udała się na przystanek. Jedyne, o czym teraz marzyła, to szybki prysznic, 
ciepły obiad i łóżko. Klienci dziś jak szarańcza oblegali jej stanowisko, nie miała 
czasu nawet na śniadanie. 

Jednak mimo ruchu w pracy, nie umiała pozbyć się z myśli o Sławku. Prze-
szłość dziś bardzo mocno ingerowała w jej życie. Niedostatecznie dobrze mogła 
się przyłożyć do swoich obowiązków, kilkakrotnie wyłapała swoje błędy w do-
kumentach zanim oddała je klientowi. Próbowała skupić się na pracy, lecz nie 
zdołała przestać o nim myśleć.

Nie zauważyła, kiedy przyjechał tramwaj. W ostatniej chwili wskoczyła do 
środka i zajęła miejsce. Światła miasta migały za oknem, gdy pojazd się przesuwał.

Jej myśli znowu ciągnęły do mężczyzny. Zrozumiała, że każdego dnia po-
jawia się w nich on. Od momentu, kiedy przed kilkoma laty zadecydował, że 
chce zakończyć związek, jakaś część duszy umarła, lecz na to miejsce wsko-
czyła druga, odpowiedzialna za nadzieję, że pewnego dnia jeszcze będą razem. 
W końcu stłamsiła w sobie uczucie i starała się iść dalej.

Ocknęła się, gdy tramwaj gwałtownie przyhamował na przystanku. Za-
uważyła, że trzyma ręką kolczyk. Między palcami czuła jego ażurową konstruk-
cję. Okrągły z misternie wyciętymi w środku wzorami, cały ze złota. Dostała je 
od Sławka – właśnie od niego – jako pierwszy prezent, materialne wyznanie 
miłości. Do tej pory, gdy myśli o tamtym wieczorze, czuje dotyk jego dłoni przy 
uchu. Teraz, po tylu latach nadal lubiła je nosić, lecz Romanowi nigdy nie zdra-
dziła historii prezentu.

Razem było im dobrze, jednak rozstanie zawsze było dla niej niezrozumia-
nym wydarzeniem. Stało się tak nagle, a dopytywać nie miała siły. Przyjęła jego 
decyzję z pokorą, mimo że w środku rozpadła się na drobne części. Nie była 
zdolna do niczego. Im bardziej próbowała się odsunąć od uczucia, tym bardziej 
ją bolało. Z żywej i pełnej energii kobiety, stała się organizmem zdolnym tylko 
do egzystencji. Każdy, nawet najmniej znaczący przedmiot torował drogę jej my-
śli ku niemu, ale z czasem nauczyła się żyć, projektowała swoją rzeczywistość.

Jednak teraz dawno skrywane uczucie, wypłynęło. Zupełnie abstrakcyjna 
myśl. Kocham go. 
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W pierwszej chwili przeraziło ją to. Potrzebowała kilku sekund na oswo-
jenie, by przestała czuć się z tym dziwnie. Wydawało się to dla niej naturalne, 
jakby przez tych kilka lat nic nie uległo zmianie. Nagle drugi raz tego dnia po-
czuła się źle. Tęskniła.

Za straconym czasem.
Za Sławkiem.
Jego bliskością i czułością.
Czasem, który razem spędzili, a który już dawno stał się historią.
Odniosła wrażenie, że jest nie na miejscu, spędza życie z niewłaściwym 

mężczyzną. Pomimo wieku jeszcze ma szansę wszystko naprawić, pocieszała się. 
W telefonie na pewno jeszcze ma numer Sławka. Nigdy nie usuwała numerów.
Zaczęła przetrząsać zawartość torebki, urządzenie jak na złość gubiło się 

w gmatwaninie rzeczy niepotrzebnych. 
Myśl o zmianie napawała ją radością. Nie martwiła się konsekwencjami, sza-

leństwem swojego czynu. Ważne dla niej było przełamanie rutyny. Roman już 
dawno przestał dbać o nią, powtarzalność dnia codziennego ją nudziła i stała się 
na tyle przewidywalna, że straciła zapał do dzielenia się swoim życiem z mężem. 

Złapała telefon i przejrzała listę kontaktów. Znalazła. 
Sławek. Nigdy się razem nie nudzili, ciągle ją czymś zaskakiwał. Przy nim 

czuła się bezpiecznie, była jego małą księżniczką. Przyszło jej na myśl, że przez 
kilka lat Roman był dla niej zwykłym zastępstwem. Skoro nie mogła mieć Sław-
ka, wybrała jego. Nigdy do końca nie poczuła przy mężu szczęścia, ciągle jej 
czegoś brakowało. Gwałtownych emocji…

Jestem niewdzięczną suką, skwitowała własne myśli, gdy jej ekscytacja mi-
nęła. Powinnam dziękować Romanowi za tak przyzwoite życie. Za jego starania 
by niczego mi nie zabrakło. To w końcu on stworzył ze mną prawdziwy dom. Zre-
zygnował z własnych pasji, byleby mnie nie zawieść. Nie zasługuję na niego, skoro 
potrafię przerwać naszą kilkuletnią walkę o dobre życie, dla kochanka sprzed lat. 
Jednak serce nie sługa… czy na pewno w naszym małżeństwie nie ma już nic? 
Może uczucie przygasło? Nie mogę z całą stanowczością zaprzeczyć miłości do 
Romana. Pomimo wielu wad nigdy nie chciał się wycofać.

Rodzina była ustabilizowana, kariera nabrała poważnego rozpędu, a życie 
z mężem umarło. Czy była gotowa ponieść tego konsekwencje? Czy na pew-
no chciała zachować się jak nastolatka i wszystko porzucić dla romantycznego 
uczucia sprzed lat? 

Przygryzła wargę, w ręku ściskała telefon gotowy do wybrania numeru. Za 
oknem zmierzchało coraz bardziej, lecz niewyraźne kontury budynków zdra-
dzały, że powoli zbliża się do swojego przystanku.

Miała jeszcze chwilę na podjęcie decyzji. Potem pewnie stchórzy i więcej 
nie zdobędzie się na ten krok. Powód swojego szczęścia będzie widywała tylko 
w tramwaju.
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Uleczyć stare życie czy rozpocząć zupełnie nowe?
Co zrobić?
Tramwaj zwalniał. Musiała wysiadać. 
Zimny wiatr uderzył w nią z całą siłą.
Schowała się za wiatę przystanku i wybrała numer.
Poczuła podekscytowanie.
Cisza. Nikt nie odbierał. 
W końcu usłyszała go, a na sercu zrobiło jej się cieplej.
– Roman…? – rzuciła do słuchawki. – Wracam do domu. I wiesz co…? 
Zawahała się przez moment. W głośniku usłyszała mruknięcie męża.
– Kocham cię.
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Krzysztof Katkowski

Włóczęga

Człowiek sam skazuje się na banicję. Czyni to dzięki swojemu zachowaniu, 
charakterowi, bądź innym czynnikom, uniemożliwiającym jego funkcjonowa-
nie w społeczeństwie. Musi wiecznie uciekać przed tym, co dawnej nazywał 
szczęściem, czy dostatnim życiem. Anioł, który przyświeca mu na trudnych 
drogach iluzji życia, skazuje na wieczne życie w odosobnieniu. Funkcjonuje ze 
świadomością, że odrzucenie z tych lepszych, wyższych sfer jest własną, nie-
przymuszoną decyzją. W swojej zbłąkanej duszy, w otchłaniach podświadomo-
ści wie jednak, że nawet zmuszony, nie mógłby normalnie funkcjonować w tej 
iluzji społeczeństwa. Życie, spowite mgłą wyklętego, zamienia się w wieczną 
wędrówkę; ludzkość z wiernego towarzysza podróży przemienia się w setki wy-
zwolonych z jej rąk bezkresnych lasów i krajobrazów skąpanych w dziewiczym 
upierzeniu roślin. Lazurowe niebo przyświeca długotrwałym wędrówkom, 
których cel umarł wraz z narodzeniem. Bogactwo schodzi do piekła, jakim 
jest ubóstwo i wykluczenie; piękne salony, których symbolem stał się Postęp 
i Religia, ustąpiły miejsca świątyniom marginesu społecznego. Dawna radość 
przemieniła się w nałóg i zboczenie, popierane przez nędzne wynagrodzenie 
literata… 

Było to już późne popołudnie, gdy ten młody, ponad trzydziestoletni męż-
czyzna, siedział na ławce w lubartowskim parku. W ręku trzymał opróżnioną 
butelkę po winie, sam spoglądając ze smutkiem na bliżej nieokreślony punkt na 
horyzoncie, który jakby nikł we wśród obecnym deszczu, który pokrywał całe 
miasto. Z wolna uderzające o podłoże kropelki deszczu zmieniały się w coraz 
większe kałuże, które łącząc się, niszczyły polankę, która miała imitować traw-
nik. Nosił dużą, futrzaną czapkę która zabawnie zakrywała większą część jego 
twarzy o chłopskich rysach. Spod potężnego nosa ukazywały się wąsy, z lekka 
skąpane w winie i błocie, niszcząc tym samym ich wrodzony majestat. Odsta-
jące uszy nie umiały nawet zakryć długie, choć przetłuszczone włosy. Jedynym 
widocznym elementem dolnej garderoby pozostawał szorstki, wełniany płaszcz, 
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którym właściciel otulił całe swoje ciało. Mimo to, drżał z zimna, najwyraźniej 
cierpiąc przez ten czynnik. Doszły do tego jeszcze ataki odrażającego, jakby 
gruźliczego kaszlu. Wbrew pozorom, ten zbliżający się do granicy wieku śred-
niego literat, prezentował się wyjątkowo okazale. W tym obrazie tak duchowe-
go, jak i fizycznego wyniszczenia kryła się mianowicie iskra majestatu, skrywa-
na jednak z pieczołowitością przez jego pozorną biedę. 

Ludwik Stanisław Liciński, bo tak został na chrzcie nazwany ten włóczęga, 
miał prawo nazywać się człowiekiem, który przeszedł naprawdę wiele. W cią-
gu kilku lat poznał to, czego każdy zwykły śmiertelnik bał się nawet ujrzeć; 
przepłynął przez krwawe czeluście biedoty i lumpenproletariatu, przez oceany 
wyzysku władzy, rozboju i Kościoła; w końcu wykrwawiając się na deskach 
zapomnianych kamieniczek, gdzie katem miała być wszechobecna ręka spra-
wiedliwości cara. Dziś, po raz pierwszy od wielu dni, mógł znaleźć się sam. 
Jego wysiłki wreszcie się zakończyły – nowa książka zatytułowana znamien-
nym tytułem roboczym Halucynacji, została wysłana już do zaprzyjaźnionego 
wydawcy. Mógł wreszcie odpocząć; czynił więc to z radością, świętując przy 
tym przy pustej już butelce wina. Jego wzrok obejmował przez dłuższą chwilę 
otaczające drzewa; w końcu, jakby znudzony tą czynnością, wstał. Energicz-
nie rzucił butelką o ziemię, wkładając w to całą swoją wściekłość; ta rozbiła 
się, wywołując hałas na spowitej deszczem polance. Przyzwyczajony do podob-
nych odgłosów, na ten nie zwrócił najmniejszej uwagi. Z obojętną miną udał 
się szybkim krokiem w stronę wyjścia z parku, gdzie zaczynała się okolica ludzi 
bogatych; a  przynajmniej znacznie bogatszych niż on sam. Nie chcąc nakła-
dać drogi, postanowił ominąć wszelkie dróżki i placyki znajdujące się w parku; 
energicznym krokiem, nie zważając na gałęzie i wystające gałęzie drzew, zaczął 
przedzierać się przez gąszcz drzewek ogrodowych, patrząc jedynie przed siebie. 
Nie zwracał przy tym choćby najmniejszej uwagi na krzyki rozwścieczonych 
przechodniów, którzy z oburzeniem oglądali jego wyczyn. Mieli wprawdzie tro-
chę racji; wszelkie rośliny ozdobne i krzaki, strzyżone przez wielu ogrodników, 
zostały teraz w dużej mierze zniszczone. Sam Liciński, nie przykładając zbytnej 
uwagi do zniszczeń, jakich został sprawcą, wyszedł z parku, otrzepując przy 
tym swój i tak wystarczająco zniszczony płaszcz. Wszystko wykonywał jednak 
jakby mechanicznie, nie skupiał się na większości czynności, sam pogrążony 
w typowej dla niego, apatycznej melancholii. Patrzył przed siebie wzrokiem peł-
nym rozpaczliwej nędzy. Nadzieja, tak pożądana przez setki mieszkańców iluzji 
Świata – umarła w jego młodym, zranionym sercu… Podążał przez to niczym 
skazaniec, dla którego nie ma już ratunku; niczym bezdomny pies, który nie 
trzymał w swoich ustach kawałka choćby spleśniałego mięsa od kilku tygodni. 

Tymczasem mieszkańcy, zdenerwowani zignorowaniem ich przez melan-
cholijnego włóczęgę, ucichli; odeszli, nie chcąc nawet patrzeć na ten odrażający 
wybryk natury. Liciński przyspieszył kroku, wyglądając jednak przy tym bar-
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dziej na uciekiniera niż człowieka stanowczego. Szedł pełen przerażenia, jakby 
obawiając się czegoś; oglądał się przy tym na wszystkie strony, niczym jeden 
z szaleńców, których opisywał w swoich kontrowersyjnych dla carskiej cenzury 
opowiadaniach. Cały drżał, co mogło świadczyć o chorobie – co chwilę rozcie-
rał dłonie, chcąc je za wszelką cenę ocieplić; kilka szmatek, mających imitować 
rękawiczki, najwidoczniej nie spełniały wymaganej roli. Ludzie patrzyli więc 
na niego z obrzydzeniem, wstydząc się podobnych osobników w ich spokoj-
nym dotąd mieście. Ci, którzy go mieli okazję poznać, współczuli mu szczerze, 
pamiętając przy tym jak wiele jego rodzina wniosła dla dobra miasta. Mimo 
panującego wkoło mrozu, który najwyraźniej paraliżował Licińskiego, ten na 
chwilę przystanął przed jednym z bogatych, szlacheckich budynków. Splunął 
z teatralną pogardą, po czym przyglądał się temu pięknie urządzonym miesz-
kaniu z pewną odrazą i dystansem. Rzeczywiście, było na co patrzeć. Miał mia-
nowicie przed sobą okazały, wybudowany w stylu architektonicznym typowym 
dla zeszłego stulecia, starannie pomalowany na biało budynek. Wszechobecne 
zdobienia, kosztujące z pewnością ogromne kwoty, napawały go wściekłością 
– dalej pamiętał setki ludzi mu bliskich, którzy umierali z głodu, przeklinając 
mieszkańców właśnie takich domów… To właśnie tamte przeżycia zmusiły go 
do wstąpienia do nowo formującego się polskiego Proletariatu. 

Z okien tego mieszczańskiego pałacyku uderzała potężna smuga światła, 
oświetlająca całą ulicę skąpaną w jesiennym deszczu… Wnioskując z odgłosów 
wszelkich śpiewów i tańców, dobiegających z okien przybytku, musiało się tam 
odbywać właśnie jakieś dostojne, bogate przyjęcie. Ostoja radości i pustego szla-
chectwa, gdy kilka przecznic dalej głodowali ludzie… Rozwścieczony podobny-
mi przemyśleniami literat wymamrotał pod nosem kilka przekleństw, po czym 
ponownie splunął w stronę budynku. Zaśmiał się, można rzec – ordynarnie, po 
czym ponownie otrzepał swój płaszcz i wyruszył w dalszą wędrówkę. 

Z początku szedł bardzo szybko, energicznie, chcąc rozładować tym sa-
mym swoją szczerą wściekłość. Już od czasów młodzieńczych podobne obrazki 
z życia mieszczaństwa doprowadzały go do szewskiej pasji; nie chciał jednak 
tego w  najmniejszym choćby stopniu zmieniać. Po chwili jednak nagle zła-
godniał, oddając się ponownie apatycznej melancholii; szedł znacznie wolniej, 
spoglądając z zaciekawieniem na otaczające go budynki i dziurawą, bruko-
waną uliczkę, po której szedł. Co chwilę uśmiechał się, przypominając sobie 
co przyjemniejsze wydarzenia ze swojego burzliwego, krótkiego życia. Każdy 
kamyk, kałuża czy fragment szczura leżącego na podłożu, jawił mu się jako 
twarz dawnej kochanki, przyjaciela czy wroga. To właśnie w rynsztoku, zniena-
widzonym i wyśmianym przez Społeczeństwo, odnalazł swój dom i spełnienie. 
W miejscu, pozornie skazanym na wymarcie, ukrył z Nadzieją swoje serce… 
Zszedł z rajskich wyżyn Ludzkości, by poznać świat marginesu społecznego, 
zagłębić się w nim, i uczynić to, co ukochał najbardziej – opisać… Opisać to, 
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czego żaden śmiertelnik nie chciałby nawet dotknąć; wniknąć zranioną duszą 
do prawdziwego Piekła, którego żaden kapłan nie mógł sprowadzić do pozornej 
radości Raju! Porzucił marzenia o świętości, chcąc odnaleźć prawdziwe szczę-
ście, spełnić najgorsze z ludzkich marzeń… Nigdy nie czuł nostalgii do czasów, 
które dawno minęły; do niewinnego, radosnego dzieciństwa, do ckliwych mło-
dzieńczych przyjęć i wybryków. Mógł czuć jedynie spełnienie, spowodowane 
sumienną pomocą ludziom najuboższym; poznania prawdziwego Piekła, zdo-
bywając przy tym na własnej osobie dowody istnienia boskiego Nieba…

Tamtego dnia chciał udać się, być może po raz ostatni, do kilku ludzi, 
którym zawdzięczał swoje życie i odkupienie; ludzi, których ukochał niczym 
prawdziwą, choć teraz odległą rodzinę. Pobudzony tą piękną wizją, przyspieszył 
kroku, znając już swój upragniony cel. Pośród uśmiechów i grymasów pełnych 
rozpaczy, spowodowanych dalszym wspominaniem trudnej przeszłości, roz-
myślał, co ma powiedzieć dawno nie widzianym znajomym. Pogrążony w nie-
kończących się wędrówkach po Warszawie i jej okolicach, zdążył już zapomnieć 
miejsce, gdzie wszystko się zaczęło; swój pierwszy szok po ujrzeniu prawdziwej 
biedy… Nie żadnej iluzji, którą tak często przedstawiano mu w książkach czy 
teatrach. Dążył z nadzieją do miejsca, gdzie jego życie bezpowrotnie zmieniło 
się na zawsze… Pogrążony w setkach sprzecznych myśli, nie zauważył nawet, 
kiedy przeszedł z części miasta pełnej bogactwa, szczęścia i Normy, na powrót 
do patologicznych, wyklętych przez znamienne społeczeństwo slumsów. Mijał 
kolejne budynki, gubiąc się wśród obdartych elewacji; ich umierających z głodu 
brudnych mieszkańców. 

Starał się nie zwracać uwagi na wszelkie wydarzenia, które dawniej wzru-
szały jego serce; pchała go jakaś nieznana mu, ani żadnemu śmiertelnikowi siła, 
która nakazywała mu iść przed siebie i jak najszybciej przedostać się do miejsca 
dawnych, duchowych narodzin… W duchu czuł, że idzie tam po raz ostatni; ja-
kaś zgubna siła mówiła mu o zbliżającej się wielkimi krokami Śmierci. Wpływał 
być może na to gruźliczy kaszel, bądź złe samopoczucie literata; nie znając jed-
nak absolutnej prawdy pozostawał w dziwnym stanie odrętwienia… Po chwili 
dotarł na miejsce. Miał przed sobą starą, pokrytą grzybem i pleśnią kamienicę; 
z wybitych okien jawiło się odrażające przedstawienie Biedy… Mimo to, nie-
wzruszony wszedł energicznie do budynku. Dalej pełen sprzecznych emocji, 
wtargnął do znajdującego się na parterze pomieszczenia,

Widok, jaki się tam przedstawiał nie należał do najpiękniejszych; Liciński, 
będąc jednak przyzwyczajonym do podobnych, podszedł kilka kroków bliżej. 
Mianowicie, tuż przed nim znajdowało się łóżko, na którym leżał stary, wy-
chudzony mężczyzna; sądząc po bladości jego ciała, musiał już od dawna na-
leżeć do grona zmarłych. Przy łóżku znajdowało się kilkoro ludzi, odzianych 
w pokryte brudem łachmany; zanosili się szlochem, niezależnie od wieku. Nie 
mógł rozpoznać jednak twarzy żadnego ze zgromadzonych, jako że wszyscy 
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skrywali je w dłoniach. Liciński, wiedziony ostałymi w duszy zasadami kultury 
i poszanowania przyklęknął, po czym wykonał znak krzyża. Następnie wstał 
szybko, nie chcąc pogrążać się w, jak sam to zwykł nazywać, średniowiecznych 
zabobonach. Pełen wzruszenia otarł jednak łzę, która spływała po szorstkiej 
twarzy. Po chwili apatycznego wpatrywania się w pobladłą twarz nieboszczyka 
odwrócił się, czując czyjąś obecność za plecami. Na widok brudnego przybysza 
literat uśmiechnął się, poznając w nim swojego starego znajomego. Miał przed 
sobą człowieka w średnim wieku, ubranego w eleganckie, choć wypłowiałe 
i wielokrotnie łatane ubrania. Zza długich, ciemnych wąsów i brody, patrzyły 
na literata z pewną wyższością, lecz serdecznie, przenikliwe oczy rozdzielone 
pokaźnym, orlim nosem. 

– To pan kochanieńki naprawdę w porę przyszedł… Kopę lat! – powie-
dział ściszonym, lecz radosnym głosem przybysz, witając się z Licińskim przez 
podanie ręki. 

– Nie wolisz przejść do innej izby? Zmarłemu nie wypada przerywać, we-
dle zasad u was zwykle… – odparł zachrypnięty literat, patrząc z nadzieją na 
rozmówcę. 

– Cholera, nawet się z tym barłogu nie poznałem, a tu… Przylazł, to przy-
garnąłem na czatowego. Teraz popatrz na niego. Leży bladziusieńki, cholera, 
i nic nie mówi, że mu niby przeszkadzam. Po za tym, ty lubisz takie obrazki 
pijaństwa, co? – odparł lekko ironicznie przybysz, wprawiając poetę w zakło-
potanie. – Już się naoglądałem – ciągnął – i nie musisz już okazywać złości, czy 
pretensji. Nie tylko ja pojechałem na… – Nie tylko ty… prawda? Tylko kiedy je-
stem urżnięty, to was do kurwy nędzy wspominam. Takie małe łapserdaki były, 
kradły co popadnie… Prole… prolat… jakie tam czerwone studenciki w lakier-
kach się trafiły i radośnie ganiały. A teraz pijaczyny, jeden literat, drugi martwy. 
Chociaż czytać żeście mnie nauczyli czy co tam. Przydaje się, nie powiem. Ale 
po co żeś przyszedł? Nie lepiej siedzieć może na stołku gdzie tam w stolicach, 
a tu żeś przylazł, chole… 

– Chciałem podziękować. Po prostu podziękować, za wychowanie i wszyst-
ko – przerwał mu Liciński, mówiąc dalej bardziej oficjalnym już tonem – Bo 
znowu będę musiał wyjechać, towarzyszu. 

– Zagrzał ty kiedy miejsce gdzieś? Popatrz na tego tutaj nieboszczka, o. On 
nie chciał umierać, jak każdy, kogo znałem. Cholera, a ty się panie działaczu 
pchasz wszędzie, i do nędzy kurwy, sam się do uśmiercenia szybkiego… Tyle 
kasy, tyle talentu jakiego a ty się w takie łajno żeś wpakował. I na cholerę, ci 
z całym szacunkiem tak było? W miejscu byś posiedział, a nie… – odparł z lek-
ka poruszony przybysz, którego poeta nazywał towarzyszem. 

– Nie, to nic… To bardzo inspirujące, mówiłem ci o tym. Po za tym… mu-
szę pomóc wam być takim, jak burżujstwo. Jeszcze rewolucja się uda! – odparł 
nagle pełen werwy Liciński.
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Jego rozmówca spojrzał jednak na niego ze współczuciem, po czym konty-
nuował swój poprzedni monolog. Oboje czuli, że to już czas pożegnania; literata 
nic nie mogło zatrzymać zbyt długo na jednym miejscu. 

– Widzisz, jak te dzieciaki płaczą? No popatrz, pisarczyku drogusieńki… 
Ni cholery nie znali tego z barłogu, a ryczą jak moja matka za gówno byle. Po-
magasz nam, ale nie zrozumiesz zawsze wszystkiego. Ty nie masz człowieku 
domu, choć cię rozumiem. Teraz znowu chcesz iść czy…

Literat jeszcze przez dłuższą chwilę przytakiwał swojemu rozmówcy; 
mimo to, pozostawał myślami nieobecny. Wpatrywał się jedynie w pobladłą, 
zapadniętą twarz leżącego w pobliżu nieboszczyka. Podobnie jak on sam, był 
wiecznym włóczęgą, przez co widział w nim jakby swoje odbicie. Śmierć sięga 
po każdego i walka z nią to bluźnierstwo. Znowu w jego duszy pojawiały się 
sprzeczne myśli; kłębiły się w nim nie dając mu ani chwili wytchnienia. 

– Ja… Ja muszę już raczej iść. Wrócę… Tak, wrócę później. I przyniosę 
może wam coś do jedzenia, jak dawniej – powiedział nieobecnym głosem Liciń-
ski, wyciągając rękę w stronę rozmówcy, aby się z nim pożegnać. 

– Może i wrócisz, ale nieboszczykiem pewnie. Coś czuję, a Cyganie co tu 
często na handel przyłazili niekiedy, nauczyli mnie wróżyć z różnych znaków. 
Możesz mi wierzyć, albo i nie. No cóż. To i żegnam…

Poeta uścisnął pospiesznie dłoń rozmówcy, po czym energicznie wyszedł 
z budynku, nie oglądając się za siebie. 

Jego niedawny rozmówca uśmiechnął się widząc taką nagłą reakcję literata 
i w swej prostej, chłopskiej duszy martwiąc się o niego. Liciński przyspieszył 
kroku, niemal do biegu; za wszelką cenę chciał uciec jak najdalej stąd. Chciał 
odpocząć od tego wszystkiego i do głowy przyszła mu nowa myśl – może ożenić 
się? nadać kształt nowym stworzeniom, które ciągnęły by jego idee, za które mu-
siał walczyć ze wszystkimi? Zapragnął nagle odetchnąć, znużony swą wieczną 
podróżą, służącą tylko pisaniu o własnym cierpieniu i biedzie, poświęconą tyl-
ko wydaniu następnej książki. Teraz wybrałby nawet zapomnienie, byleby tylko 
móc umierać we własnym łóżku, otoczony najbliższymi. Podniecony tą wizją, 
przysiadł na chwilę w rowie, przy drodze wiodącej do osobliwego miasta Lu-
bartów. Położył się na ziemi, z nadzieją patrząc w piękne, zimowe niebo; widział 
tam własne marzenia, upragnioną radość. Upojony podobnymi widokami, za-
pomniał o prześladującym go głodzie; zrzucił czapkę i płaszcz okrywające jego 
ciało… Odsłonił brudne, zawszone łachmany, które nosił pod spodem. Czuł 
wreszcie wolność i przymknął strudzone życiem powieki. Ujrzał własną mat-
kę, tak dawno umarłą; przyjaciół, których dawno musiał pochować; carskich 
oficerów, wiecznie podążających jego śladem. Wszystko, co kochał, wszystko 
co było dla niego ważne – widział jak przez mgłę. Czuł, jak rozlewa się po nim 
czyste Marzenie! Kiedyś mógłby wyzwolić wszystkich, których przez lata ba-
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dał jako socjolog, etnograf i współczujący brat. Skończyć wieczną włóczęgę! Po 
chwili poczuł, że jakiś człowiek unosi go i niesie do jakiegoś powozu; widział 
jego znajomą, brodatą twarz jakby przez mgłę. Z oddali słyszał krzyki i odgłosy 
pełne przejęcia. Czuł bliską i nieustraszoną Śmierć. Znowu przymknął powieki; 
zemdlał, pełen strachu i słabnącej nadziei. Kiedy wnoszono go do automobilu, 
zauważono nieznaczny uśmiech na oschłych wargach; ten drobny szczegół za-
dziwił jego przyjaciół, jednak został profesjonalnie przemilczany. Wiedzieli, że 
nieznany – wielki Ludwik Stanisław Liciński osiągnął wreszcie to, za co walczył 
przez całe swoje krótkie i haniebne życie – Spokój.

Od Autora: 
Ludwik Stanisław Liciński zmarł w sanatorium w Otwocku 22 kwietnia 

1908. Został tam przewieziony przez swojego przyjaciela i publicystę, Wacława 
Nałkowskiego, po tym jak ten znalazł go w ciężkim stadium gruźlicy w rodzin-
nym Lubartowie. Liciński zapisał się w historii literatury jako włóczęga i dzia-
łacz młodego jeszcze wtedy Proletariatu; wydał kilka zbiorów opowiadań o życiu 
lumpenproletariatu. Umarł otoczony legendą wagabundy, genialnego artysty i 
niebezpiecznego działacza poszukiwanego przez władze carskie.



203

Michał Kaźmierczak

Drugie przyjście 
(niekoniecznie w chwale)

Oczywiście nie obyło się bez krzyku. Jak zwykle. Obudziłem się na drugi 
dzień, będąc absolutnie pewnym, że to wszystko mi się wydawało. Nie od razu, 
że sen – bardziej, że jakaś dziwna wizja, złudzenie optyczne. W sumie tyle. Nic 
dodać nic ująć, życie jest nowelą. 

To wyglądało mniej więcej tak:
Szedłem ulicą. No i jak zwykle rozglądałem się na boki, przyglądałem się 

ludziom, ludzie przyglądali się mnie, patrzyłem w witryny sklepowe, usiadłem 
na ławce, wypaliłem papierosa, poszedłem dalej, wyszedłem ze starówki, posze-
dłem w stronę domu, skręciłem w pewnym momencie w stronę tych starych ka-
mienic – tych menelsko-elitarno–literackich. Nagle... nie, nie. To nie tak. Wcale 
nie nagle, wcale nie niespodziewanie, wcale nie jak grom z jasnego nieba. Po 
prostu zwyczajnie – wszedłem w jedno z podwórek i dostałem (chyba) cegłą 
w głowę. Wolałbym dostać kijem bejsbolowym, bo to lepiej brzmi, ale dostałem 
pewnie cegłą. Obudziłem się najpewniej kilka godzin później. Krew jeszcze lała 
mi się z głowy delikatnym strumyczkiem. Wstałem, poszedłem dalej. 

Chrystusie Panie za jakie grzechy przyszło mi zapuszczać się w taką dziel-
nicę, co? No po co ja tam poszedłem? I tutaj już zdecydowanie nagle – jak grom 
z jasnego nieba staje przede mną Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus Baby Jesus 
w wózku spacerówce. Okej – myślę sobie – jak uważacie. I przechodzę obok 
nich, starając się nie patrzeć im w oczy. Dziecko nagle w ryk – kolka. Okrutna 
dziecięca kolka akurat w tym momencie. Matka Boska w ryk, że ona już nie 
daje rady, że zmęczenie bierze górę, że przecież ona nie prosiła, a ten Ojciec 
to nawet zadzwonić nie raczy. I co? Miałem przejść obojętnie? Olać tak Matkę 
Boską z Dzieciątkiem Jezus Baby Jesus w wózku spacerówce? Przecież, jak Boga 
kocham, mam serce i nie mogłem, no nie mogłem nie zareagować. 

Podchodzę do niej i mówię – proszę pani, niech się pani nie denerwu-
je. Niech się pani uspokoi. Przytulam ją w zwykłym odruchu ludzkim, jej jest 
jakby lepiej, ale dziecko krzyczy jeszcze głośniej. Więc się nachylam nad tym 
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wózkiem i patrzę, a tam jakaś patologia kompletna, syf jakiego nie pamiętają 
najstarsi górale – w tym wózku leżą wszystkie normalnie cuda świata z mirrą, 
kadzidłem i złotem na czele. Matko Boska, co to ma być – o mało co nie krzyk-
nąłem – jak ty kobieto to dziecko na spacery wozisz, żeby zaczerpnęło świeżego 
powietrza? Przecież ono się dusi i może nawet udusi. No i ona wtedy mi mówi, 
że co następuje: bo takie wszystko jest drogie, mieszkanie – tysiąc pięćset i to 
bez ciepłej wody; jedzenie, herbata, kawy już nie piję, kaszki, pieluchy, pam-
persy z paskiem, że jak się dziecko wyleje, to zmienia kolor; jakieś zabawki nie 
wiem po co, jakieś ubranka też drogie jak cholera, jakieś udziwnienia. A jak do 
szkoły pójdzie? Skąd wezmę na wyprawkę? No skąd? A wie pan ile za tym beci-
kowym się trzeba wystać? I się człowiek wystoi, ale i tak nic z tego nie ma, bo to 
te kaszki drogie. Panie, jakie to jest wszystko drogie. 

Słucham cierpliwie, w międzyczasie biorąc małego na ręce. Ona nawet nie 
reaguje – jakbym odszedł, to by nie zauważyła. Ale nieważne. Mówi. Kończy. 
Ja jej wtedy – ale przecież to nie w tym rzecz. Ja nie o tym. Co to jest się pytam. 
Pokazuję w tym momencie do wózka i orientuję się, zauważam leżące w nim 
gniazdo. W tym momencie do gniazda przylatuje gołąb jakiś ohydny. Odskaku-
ję z tym Dzieciątkiem Jezus Baby Jesus na rękach, a ona bez reakcji – mówi da-
lej. Mówi o tym wszystkim, co tam ma – bo ja proszę Pana, nie zwykłam zosta-
wiać swojego dobytku w jednym miejscu. Kto mi da gwarancję, że nie ukradną? 
Wie pan jakie mamy teraz czasy? Matkę Boską z wózka i pierścionków by okra-
dli, gdybym wolniej chodziła. Milczę. Nie mam nic do powiedzenia. Ona gada, 
gada, gada. W końcu pytam – a ma pani gdzie spać? Nie mam – odpowiada. 

Dochodzimy do mojego bloku. Pokazuję jej – pani zobaczy, to mój bal-
kon z tymi pelargoniami, hiacyntami, storczykami. Ona nie reaguje. Czuję się 
trochę zmieszany, bo przecież jak z tym gołębiem do domu, jak ja koty mam 
dwa? Przecież żona za cholerę się nie zgodzi, żeby to tu trzymać, bo to sra gdzie 
popadnie i w sumie, to czym to się karmi? Pytam Matki Boskiej grzecznie, nie-
nachalnie czy ten cały dobytek wraz z wózkiem, nie mógłby na dole zostać, albo 
w piwnicy. Kiwa głową przecząco. Okej, nie wiesz w co się pakujesz – myślę. 
No i teraz się zaczyna. Bo ja mieszkam na czwartym piętrze. Czy kiedykol-
wiek wnosiłeś wózek z dzieckiem, z całym ekwipunkiem na wypadek końca 
świata Apokalipsy na czwarte piętro zupełnie sam? Właśnie. Targam ten wózek 
schodek po schodku. Matka Boska nic nie pomaga. Targam, sąsiedzi podglądają 
przez judasze, słyszę szepty i rechotanie. Oj będzie o czym mówić.

Czwarte, dyszę w agonii, piętro. Wyjmuję klucz z kieszeni. Wkładam do 
zamka. Przekręcam. Naciskam klamkę. Popycham drzwi. I…

Wzrok miała przerażający jak mnie zobaczyła. No nie widziałem jeszcze 
takiego. Wchodzę, pakuję się z tym wózkiem do środka, zapraszam Matkę Bo-
ską w nasze skromne progi. Matka Boska wchodzi i rozgląda się z zaciekawie-
niem. Moja żona w tym czasie porozumiewawczo patrzy na mnie i mnie woła do 
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kuchni na stronę. Idę. Kto to? – Żona wyraźnie zła. Matka Boska z Dzieciątkiem 
Jezus Baby Jesus w wózku spacerówce. Gołębia nie chciała zostawić – dodaję od 
razu w ramach wyjaśnienia. Jaki gołąb? – Żona wyraźnie bardzo zła. No gołąb 
normalnie, nie wiem skąd ona go wytrzasnęła. Ma go w tym wózku. Skąd ona 
się wzięła? – Żona zła najbardziej. Nie wiem – mówię jej i tłumaczę jak z tą cegłą 
było, jak szedłem i nagle ona, i to dziecko, że ja tego nie pojmuję. Żona milczy. 
Chyba już nie wiem, co mógłbym powiedzieć, więc uśmiecham się głupkowato 
i nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji. Żona wychodzi do korytarza. 

Matka Boska stoi w tym korytarzu i zdejmuje te swoje sandały czy inne 
crocsy. Żona podchodzi do niej i wyciąga rękę na przywitanie. Matka Boska 
trochę zdezorientowana odpowiada – pani, ale ja sama nie mam. Dziecko w ryk, 
gołąb się płoszy, koty przychodzą zaciekawione, zaczynają biegać po mieszka-
niu, zrywają firanki, krzyże spadają ze ścian, gołąb lata po całym mieszkaniu, 
sra na wszystko, na co może, Matka Boska stoi i się męczy z tymi butami, Dzie-
ciątko Jezus Baby Jesus płacze okrutnie. Patrzę na żonę, a ta eksploduje. 

I teraz było najlepsze. Sąsiedzi nagle się zbiegają, chociaż stali cały czas 
pod drzwiami. Telewizja, kamery, Szymon Majewski, Kuba Wojewódzki, Doro-
ta Wellman. Matka Boska nie do końca wie, o co w tym wszystkim chodzi, bo 
tutaj żona moja w totalnej rozsypce z mózgiem na ścianie, tutaj zaraz jej gołębia 
koty zeżrą, tutaj dziecko w wózku płacze i trzeba pilnować, żeby nic nie ukradli. 
Wszyscy proszą o zdjęcia, o autografy. Matka Boska udziela wywiadu za wy-
wiadem. Mnie się ktoś pyta, czy może być taki tytuł „Święta Rodzina”. Ja przy-
takuję, bo naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, przerasta mnie ta szopka. 
Matka Boska w blasku fleszy. Jakiś MOPS się tu nagle przypałętuje i coś z tym 
dzieckiem chcą robić, że w jakim jest stanie. Nagle policja, milicja, SB, UB, FBI, 
CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas – szukają, szukali całe dwa tysiące piętna-
ście lat i jest. Oto jest Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus Baby Jesus i wszystkie 
grzechy odkupione. Gołąb lata, koty w furii. Na salony, na ołtarze, rewolucja 
moralna! Oto jest odkupiciel. Oto jest!

Mam dość. Zaczynam krzyczeć. Wrzeszczę na cały głos. Jest mi bardzo 
głupio, bo wyzywam i mówię, żeby sobie wszyscy poszli, ale używam dużo wul-
garyzmów, a to przecież Matka Boska i prasa, telewizja, Internet. Ale ja chcę, 
żeby wszyscy sobie stąd już poszli, bo mam dość jak nigdy. Dość. Rozumiecie? 
Chyba rozumieją, bo wszystkie ekipy zawijają sprzęt, zabierają kamery, sąsiedzi 
się rozchodzą, dziennikarze notują w notatnikach. Zabierają Matkę Boską, bio-
rą ją na ręce i podrzucają z radosnymi okrzykami na ustach. Ona jest wreszcie 
szczęśliwa. Koty są wreszcie szczęśliwe, bo łapią gołębia i jedzą go łapczywie, 
Dzieciątko Jezus Baby Jesus jest wreszcie szczęśliwe, bo usypia spokojnie. Wła-
śnie… Zaraz, zaraz… Dzieciątko Jezus… Baby Jesus… I wybiegam na klatkę, 
przed blok, pod Biedronkę, ale już nie ma nikogo, rozmyli się jak we mgle. A ja 
z tym dzieckiem. Zostaję sam z tym dzieckiem. I jak ja mam się nim zająć? Co 
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ja mam zrobić? Chcę dzwonić gdzieś, do służb, ale nie mogę, bo wszystko roz-
walone. Nic już nie mogę. 

Wracam do mieszkania. Dziecko śpi. Wszystko w rozsypce. Nie wiem za co 
się złapać. Obojętnie. Ale nie, idę spać. Idę spać, bo mam dość. Kładę się w tym 
wszystkim, w tej kile i cholerze, gangrenie i tsunami. I usypiam momentalnie. 
I budzi mnie dopiero krzyk Dzieciątka Jezus Baby Jesus, że jest głodne nad ra-
nem. I lecę na złamanie karku po mleko modyfikowane. I karmię. I tulę. I od-
bekuję. I klepię po pupce. I zmieniam pieluchę. I usypia. A ja wtedy zaczynam 
sprzątać. I mimo że nie mam pojęcia od czego zaczynać, zaczynam. I sprzątam 
bite sześć dni. Od podstaw – podłogi; przez ściany – malowanie; po sufity – ży-
randole. I wymieniam meble, urządzam pokój dla dziecka. I dopiero siódmego 
dnia siadam spokojnie i patrzę na dzieło swoich rąk. A dziecko patrzy razem ze 
mną zafascynowane. Patrzymy tak kilka dobrych godzin i nie mówimy nic – on 
z racji, że nie umie, ja z racji, że nie potrzebuję. Spokój, cisza, błogostan.

No a teraz właśnie idę po tego mojego bąka, kajtka małego, bo dziś pierw-
szy dzień był w szkole. Nie wiem jak sobie poradził, pewnie tęsknił. Ja też tęsk-
niłem. Mijam na billbordach jego matkę, co się pręży w nowej bieliźnie z cycami 
na wierzchu prawie, ale to jej sprawa, niech się pręży. Idę i mijam jakieś zakątki 
dziwne, uliczki zapyziałe i śmieję się sam do siebie, dotykając blizny na głowie 
od tej cegły. Dochodzę do szkoły numer trzydzieści trzy. Wchodzę po schodach 
i idzie już do mnie mój prywatny bohater w moim domu – sześciolatek imie-
niem Trochę Już Wyrośnięte Dzieciątko Jezus Baby Jesus, Ale To Zawsze Dzie-
ciątko Jezus Baby Jesus. Uśmiecha się do mnie radośnie, a ja uśmiecham się do 
niego też radośnie. Łapie mnie za rękę i idziemy po schodach, a potem idziemy 
przez miasto, a potem przez starówkę, a potem dochodzimy do bloku, a potem 
wchodzimy do mieszkania – ja i mój zbawiciel. 
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Joanna Kejo 

Podmuch 

W wieku trzydziestu lat Konstancja była już znaną żeglarką. Nie pocho-
dziła z rodziny o sportowych, ani morskich tradycjach, sama w dzieciństwie 
znalazła sobie ten sport i pięła się konsekwentnie po regatowej drabince. Sukce-
sy przychodziły jej w żeglarstwie stosunkowo łatwo. Miała wrodzony talent, nie 
było co do tego wątpliwości. Bardzo kochała wiatr; obrała go sobie za kompana 
codzienności, nie tylko w życiu zawodowym, łaknęła go nieustannie. W wa-
kacje pływała z przyjaciółmi po Bałtyku, a w czasie flauty jeździła rowerem po 
Szwedzkich i Duńskich wysepkach, żeby poczuć podmuchy we włosach. Zimą 
ślizgała się bojerami i ścigała na łyżwach. Była uzależniona. Wiatr był dla niej 
nośnikiem przemijania tak silnym jak żaden inny żywioł, a łączył się najdo-
skonalej ze spokojem wody. Rodzice byli bardzo dumni z osiągnięć Konstancji. 
W końcu to wielka rzecz, że drobna dziewczyna z małego miasteczka, i to nawet 
nie nadmorskiego, doskonale radzi sobie w sporcie wymagającym tyle hartu. 
Matka i ojciec chwalili się córką i jej medalami przy każdej możliwej okazji, 
jak to wszyscy dumni rodzice. Wszyscy mieszkańcy miasteczka od sklepowej 
do szewca wiedzieli więc, że na wzmiankę o Tusi, jak ją w tam od dziecka na-
zywano, spodziewać się należy od rodziców pochwalnego monologu. Sami też 
byli dumni ze znajomej dziewczynki, bo jako dziewczynkę ją tu zapamiętano, 
więc chętnie słuchali potoków rodzicielskiej dumy. Tusia była jedynaczką. Jej 
rodzice byli już wiekowi, więc rodzina też już niewielka. Prócz nich grono ży-
jących przodków reprezentowała jedynie babcia, też Konstancja, ale nazywana 
Konstką. Tusia od dziecka pamiętała ją jako bardzo starą, ale przez trzydzieści 
lat jej życia, babcia wcale się nie zmieniła. Kochały się tak silnie, jak tylko może 
jedyna wnuczka z jedyną babcią. Konstka służyła Tusi radą, pomocą, a tak-
że wsparciem we wszystkich sprawach. Dziwić więc mogło, że w jednym tylko 
babcia nie popierała Tusi, i było to żeglarstwo. Jakże mogła popierać wnuczkę 
we wszystkim, a jednocześnie być przeciwna temu, co dla Tusi było całym ży-
ciem? Tajemnicę tej sprzeczności znały tylko dwie Konstancje. Bo choć babcia 
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była otwarcie przeciwna wiatrowi, to nie mogła nie cieszyć się szczęściem i suk-
cesami Tusi, które dodawały dziewczynie skrzydeł, a były przecież niepodziel-
nie z wiatrem związane.

Przy każdej możliwej okazji błagała jednak wnuczkę, żeby przestała już 
pływać. 

– Tusieńko, nie jedź już na te żagle, kochana. Po co ci to. Masz tutaj wszyst-
ko: koleżanki. rodziców, mnie. Nie jedź już, bardzo cię proszę. Tak bardzo się 
boję, że cię przewieje – lamentowała Konstka za każdym razem, co troszeczkę 
Tusię drażniło. 

– Babciu, pojadę jeszcze raz, wszystko będzie w porządku. Jestem zahar-
towana – odpowiadała zawsze w podobny sposób i jakoś zbywała temat, który 
jednak niezmiennie musiał pojawić się przy każdej wizycie. Nie do końca rozu-
miała Tusia absurdalnego tłumaczenia babci. Tyle było innych poważniejszych 
niebezpieczeństw związanych z żeglarstwem; można dostać w głowę bomem, 
wpaść do wody podczas sztormu i utopić się, przemarznąć, spaść z topu masztu, 
ale żeby kogoś przewiało? Niezbyt poważne to zagrożenie, zwłaszcza w przy-
padku Tusi, której ciało przez lata zahartowało się na wiatr i chłód. Zresztą była 
rozsądna. Faktycznie przewiało ją kiedyś na rejsie, kiedy jeszcze była dzieckiem. 
Odtąd zawsze ma w rejsie czerwoną czapkę, którą zrobiła jej na drutach babcia. 
I choć rzadko jej używała, to wiatr jakby w nagrodę za miłość i oddanie Tusi, 
omijał delikatne, odsłonięte części ciała, które innym lubi przewiać. Puszczała 
więc napomnienia babci mimo uszu i nie denerwowała się na nią nigdy. Uspo-
kajała ją, zgodnie zresztą z prawdą, że zawsze ma przy sobie czapkę i po swo-
jemu niezmiennie wracała na morze obcować z ukochanym wiatrem. A przy 
okazji zdobywała coraz to poważniejsze nagrody. W dwudziestym ósmym roku 
swojego życia zdobyła dwa medale na olimpiadzie. Zrobiło się o niej głośno. 
Zapraszano ją do telewizji i radia, proszono o wywiady. Rodzice i mieszkańcy 
rodzinnego miasteczka pękali z dumy, a babcia cieszyła się i martwiła jedno-
cześnie, co babcie potrafią robić najlepiej ze wszystkich. Martwiła się jednak 
bardziej niż zwykle, bo czuła, że nic już nie może zrobić, że jest już za późno. 

Kiedy Tusia przyjechała po olimpiadzie do domu, Konstka ani razu nie 
wspomniała o tym, żeby nie pływała, bo ją przewieje. Zdziwiło to Tusię, bo 
przyzwyczajona była do tego ostrzeżenia przy każdej wizycie, ale pomyślała, że 
może wobec tak wielkiego osiągnięcia, babcia postanowiła wreszcie pogodzić 
się z pasją wnuczki. 

Tymczasem babcia nagle podupadła na zdrowiu, i po kilku miesiącach, 
cichutko, nie ostrzegając nikogo, umarła. 

*** 
Wiele lat później na morzu, o którym mało kto w ogóle kiedyś słyszał, 

przez wiele dni trwała nieustanna flauta. Trzech zagubionych rybaków, któ-
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rzy w poszukiwaniu ryb wypłynęli dalej niż zwykle, toczyło się powolutku po 
gładkiej wodzie oszczędzając paliwo. W pewnej chwili zobaczyli żaglówkę pod 
nieznaną banderą stojącą bez ruchu na płaskiej tafli morza. Zboczyli z kursu 
aby podpłynąć i zapytać, czy nie mogliby odkupić kanistra paliwa. Gdy zbliżali 
się do łódki nie widzieli nikogo za sterem.

– Nic dziwnego, na chuj sterować w czasie flauty – wyraził opinię najmłod-
szy.

Wyrzucili za na burtę odbijacze, ustawili się bokiem przy jachcie i zga-
sili silnik. Ponieważ nadal nikt do nich nie wyjrzał z zejściówki, kilkakrotnie 
gromko zawołali. Nikt nie odpowiadał. Pomyśleli, że to jakiś samotny żeglarz, 
który znudzony bezruchem, biorąc przykład z wiatru, zasnął jak i on. Ponieważ 
obawiali się, że nie spotkają już po drodze nikogo, od kogo mogliby odkupić 
paliwo, postanowili, że najmłodszy z nich z nich wejdzie na jacht i obudzi sa-
motnika, a przy tym upewni się, czy przyczyna nie jest poważniejsza.

W kabinie pachniało świeżo upieczonymi ciasteczkami. Na stoliku stała 
ciepła herbata, wypita do połowy; jacht był wysprzątany. Rybak dokładnie ro-
zejrzał się po łódce, zajrzał nawet do kingstonu, szukając sternika. Napotykał 
ślady porzuconej pracy, na zaczętą robotę z naprawianiem żagla, na ciasto ro-
snące na chleb pod białą ściereczką. Mignęły mu gdzieś nawet jakieś czerwona 
włóczka i zaczęta na drutach robótka. Na jachcie nie było jednak nikogo. Młody 
rybak wziął jedno ciastko, wyszedł z kabiny i z pełnymi ustami, wesoło oznaj-
mił kolegom, że łódka jest opuszczona. 

– Odholujmy ją do portu, to cacko jest w świetnym stanie! Zwróci nam się 
jak za miesiąc łowienia! Iskierki zapaliły się w oczach drugiego rybaka. Ryb ło-
wili ostatnio coraz mniej, a tu trafia im się taka zdobycz. Najstarszy z nich, szy-
per pomyślał o inwestycji w nowy kuter. Dwaj młodzi też mieli zapewne plany 
związane z łupem, które szybko przyćmiły wątpliwości co do niewyjaśnionego 
ciepła herbaty i świeżości ciasteczek. 

– Podaj z dziobu cumę, weźmiemy łajbę na hol. Ale najpierw poszukaj pa-
liwa, bo takiego balastu daleko nie uciągniemy! – krzyknął szyper. 

Długo już przecież pływał, ale czegoś takiego jeszcze nie widział. Zadbana 
łódź pod żaglami, czysta, jakby ktoś dopiero co pucował pokład. Nawet mo-
siężny kompas był wyglansowany, a słońce odbijało się od niego rażąc w oczy. 
Jeszcze ten słodki zapach otaczający łódkę, budził raczej wspomnienie ciepłe-
go domu przed świętami, i był czymś niespotykanym wśród zapachów morza. 
Szyper, ocknął się z dziwnego transu, zganił najmłodszego za jedzenie ciastek, 
którymi napychał się szukając paliwa i gwałtownie rozkazał:

– Wracaj na kuter! Płyniemy stąd, szybko! 
– Nie żartuj, rzuciłem już hol, zostanę na na jachcie, bo i tak ktoś powinien 

być przy sterze, a wy holujcie – postawił się młody i śmiejąc się zawadiacko, 
spytał – zrobić wam herbatę? 
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Pochylił głowę i grzebał pod klapą achterpiku.
– Wracaj! zostawiamy ten jacht i wracamy! – rozkazał szyper tak twardo 

i zdecydowanie, że tamten wstrzymał krzątaninę. 
– Oż kurwa, o co ci chodzi?… Przecież ktoś inny zaraz go znajdzie i weźmie. 
Stary nawet nie odpowiedział. Tamci i tak wiedzieli, że nie ma dyskusji. 

To był jego kuter i to on decydował. „Głupi stary. Zwariował. Taka flauta, ryb 
nie ma, paliwa mało, a my tu tracimy taką okazję”, Młody chwycił ze złością 
czerwoną wełnianą czapkę, która leżała przy sterze. „Idzie zima; przyda się” 
pomyślał, i posłusznie przeskoczył na kuter. 

***
Po krótkim odpoczynku w domu, Tusia została poproszona o wywiad przez 

jeden z większych kolorowych magazynów. Zaproponowano jej piękną sesję i so-
lidne wynagrodzenie, więc, mimo, że była dość wstydliwa, zgodziła się. Pomy-
ślała, że za zarobione pieniądze sprawi babci jakiś miły prezent. Zanim nadszedł 
dzień umówionego spotkania zatęskniła za wiatrem i postanowiła popływać 
trochę po zatoce. Wzięła łódkę kolegi i szybko wyszła z portu, widząc jak wiatr 
wzbiera do mocnej czwórki, idealnej do żeglowania. Chciała się trochę zrelak-
sować, bo stresowały ją publiczne wystąpienia w zamkniętych pomieszczeniach, 
gdzie powietrze przesuwa się wolno i nieodczuwalnie. Wiatr był tego dnia cudow-
ny, pachniał wczesną jesienią, a promienie słońca kładły się na falach pod kątem 
znanym tylko wrześniowym popołudniom. Tusia była spokojna i szczęśliwa. Była 
w swoim żywiole, sama z wiatrem i myślami, które jakby uciekały jej bardziej niż 
zwykle. Nie potrafiła utrzymać jednego wątku przez dłużej niż kilka minut, zaraz 
przychodził nowy i odpychał poprzedni. Tak jakby tylko zalążki myśli, jak chmu-
ry, toczyły się po widocznym dla Tusi sklepieniu i zaraz znikały pchane niezna-
nym wichrem. Nie zdążywszy się rozbudować, musiały zmykać, by zrobić miej-
sce następnym urywkom przemyśleń i fantazji. Tusia nie zwróciła na ten proces 
większej uwagi, często tak bywało, że myśli jakby same się toczyły podczas żeglo-
wania. Wiatr, kiedy silnie dmucha, zagłusza i spycha je gdzieś głębiej, robiąc sobie 
w głowie miejsce na swoje własne fantazje. Tusia bardzo to lubiła, była spokojna 
i szczęśliwa z naturą, otoczona wiatrem, który zagłusza wszystkie troski. Tego 
dnia czuła jednak, że zatraciła się w myślach bardziej niż zwykle, jakby wpuściła 
za dużo wiatru, który wywiał jej własne przemyślenia, robiąc sobie miejsce w jej 
głowie. Po kilku godzinach nadszedł czas, żeby spłynąć, więc sunąc tym razem 
pełnym wiatrem, szybko znalazła się w porcie i zacumowała. Schodząc z pokładu 
zauważyła, że zostawiła na kei swoją czerwoną czapkę. 

*** 
Wracali w ciszy. Młodzi byli wściekli na niezrozumiałą decyzję kapitana 

i naburmuszeni grali w karty pod pokładem. Żaden się nie odezwał. Stary stał 
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przy sterze ze srogą, władczą miną, w środku jednak był przerażony, i niecier-
pliwie czekał by tylko stanąć na lądzie, a wtedy będzie już pewny, że nic im 
nie grozi. Sterował z duszą na ramieniu. Żaglówka majaczyła już bardzo daleko 
na horyzoncie, kiedy zaczęło się kończyć paliwo, silnik parsknął zakrztusił się 
i zgasł. Główki portu widać było w odległości pół mili i Stary liczył na to, że 
może napotkają wracających znajomych rybaków. Nikogo jednak nie było; ale 
za to zerwała się przedwieczorna bryza i razem z falą popychała ich wolniutko 
w kierunku wejścia do przystani. Przerażony rybak odwrócił się by spojrzeć, 
czy żaglówka chwyciwszy wiatr w żagle, nie zaczęła ich gonić. Horyzont był zu-
pełnie pusty. Dotarli do portu bez kropli paliwa i pchani falą idealnie dobili do 
kei. Gdy zacumowali, i zeszli na ląd, szyper zabrał wciąż obrażonych załogan-
tów do tawerny. Tam opowiedział im legendę, która kazała mu z przerażeniem 
uciekać od opuszczonego jachtu. Słuchając tej historii młodzi tak się przerazili, 
że upili się tej nocy do nieprzytomności. 

*** 
Dziennikarz był bardzo miły, i równie przystojny. Tusia była dość spięta; 

obawiała się, że powie coś nie tak, albo zacznie się nerwowo, głupio chichotać. 
Tak, chichot byłby najgorszy. Starała się z całych sił dobrze wypaść, ale ponie-
waż pokój, w którym rozmawiali był mały i ciemny, zupełnie nie mogła się sku-
pić. Potrzebowała lekkiego powiewu spokoju. Drzwi były uchylone, więc pomy-
ślała, że można by zrobić przeciąg. – Możemy uchylić okno? – spytała i zaśmiała 
się nerwowo, za co natychmiast się w myślach zganiła. – Oczywiście! – Młody 
reporter poderwał się z krzesła. Też był pod wrażeniem gościa, Konstancja bar-
dzo mu imponowała. 

– No dobrze, może zaczniemy. Pani sukces jest imponujący. Pochodzi pani 
z nizinnego miasteczka, daleko od żeglownych wód, historia rodziny nie wiąza-
ła się nigdy ze sportem. W dodatku zaczęła pani na poważnie trenować dopie-
ro po studiach, a od razu zaczęła wygrywać wszystkie regaty! To niesamowite, 
że wyrosła z pani tak uznana żeglarka. – Zaśmiał się nerwowo, zdawszy sobie 
sprawę z niezgrabnego sformułowania. – W każdym razie, wielu ekspertów za-
stanawiają źródła takiego sukcesu. Kiedy pierwszy raz postawiła pani żagle? 
Konstancja wciąż była pogrążona w klaustrofobii i właściwie nie słuchała dzien-
nikarza martwiąc się, że za oknem nie poruszają się nawet najdrobniejsze listki 
brzozy. Dopiero, kiedy mężczyzna spojrzał na nią pytająco, zdała sobie sprawę, 
że oczekuje od niej odpowiedzi. – Przepraszam, zamyśliłam się, czy mógłby pan 
powtórzyć? – Zastanawiam się jak zaczęła pani swoją przygodę z żeglarstwem? 
– Konstancja strapiła się. Zdała sobie sprawę, że nie pamięta, kiedy pierwszy raz 
postawiła żagle, ani nawet z kim ani nad jakie pojechała jeziora. Postanowiła 
improwizować. – To musiało być na Mazurach. Pojechałam z rodzicami pod 
namioty, ktoś z kempingu zabrał mnie na łódkę. Tak, to był zdaję się pierwszy 
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raz. Potem jakoś to się potoczyło. – Zaśmiała się nerwowo. – Hmm, to ciekawe. 
Ale kto nauczył panią żeglować? Przecież to niełatwa sztuka, ludzie zgłębiają ją 
latami. Pani przyjaciele wspominają, że na pierwszym rejsie, w który popłynęli-
ście jeszcze w liceum była pani tak dokładna, spokojna i pewna w prowadzeniu 
jachtu, że pomyśleli o żeglarstwie, iż jest łatwą umiejętnością, zanim nie po-
płynęli sami. Potrafiła pani dojść do kei bez silnika w każdych warunkach. Jest 
pani bohaterką wielu morskich opowieści o niesamowitym wyczuciu wiatru. 
Proszę powiedzieć coś o początkach swojej przygody. 

– Wiatr zawsze pchał mnie w dobrą stronę – powiedziała Konstancja 
z uśmiechem, czując, że tylko tajemniczością może wybrnąć z tej dziwnej utraty 
pamięci, którą właśnie przeżywała. Nie miała pojęcia gdzie i jak zaczęła żeglo-
wać. Pamiętała tylko wiatr, więc starała się zepchnąć rozmowę na mniej do-
słowne tory. – Gdyby nie wiatr, nigdy nie dotarłabym na miejsce, w którym dziś 
jestem – postanowiła mówić z serca, nie z pamięci. Nie miała zresztą innego 
wyjścia. Mężczyzna był skonfundowany; dostrzegł, że Konstancja jest myślami 
gdzie indziej i zwątpił w swoje dziennikarskie umiejętności. Czuł, że nie potrafi 
się przedrzeć przez natłok myśli, które kłębią się w głowie żeglarki. Nie miał 
jednak racji. Nie było żadnych myśli. Konstancja siedziała zrozpaczona pustką 
w swojej głowie i nie mniej zmieszana od dziennikarza. Czuła się niekomforto-
wo; oto doświadczała przerażającej utraty pamięci w obecności licznych zapew-
ne słuchaczy i obcej osoby, która w ich imieniu tej pamięci się domaga. Prawdę 
mówiąc pragnęła stąd uciec, ale wzięła się w garść i zachowała pozory tajemni-
czości, będące teraz jej jedyną szansą. Również i reporter postanowił nie dawać 
za wygraną. Poczuł, że lepiej, jeśli spyta o coś mniej dosłownego, skierował więc 
rozmowę na inne tory. 

– Czy rodzina wspierała panią w sportowych zainteresowaniach? 
Konstancja ucieszyła się na to pytanie. Uczucia związane z rodzicami 

i babcią pobudziły wspomnienia. – Tak! Rodzice bardzo mnie wspierają. Za-
wsze chcieli przede wszystkim, żebym była szczęśliwa. Widząc, że lubię żeglo-
wać zachęcali mnie do sportu. Myślę, że są teraz ze mnie bardzo dumni. 

– A rodzeństwo? Dziadkowie? Sport to częste wyjazdy, rodzina nie tęskni 
wówczas za panią? – reporter odetchnął z ulgą widząc, że żeglarka wróciła my-
ślami do rozmowy. – Jestem jedynaczką i mam tylko jedną babcię, która wspie-
ra mnie, choć przestrzega zawsze, żeby mnie nie przewiało. Takie starodawne 
powiedzenie, nie wiem dlaczego zawsze o tym wspomina. Chyba bardziej boi 
się, że mnie przewieje, niż że utonę. Bardzo dziwne, bo nigdy nie chorowa-
łam, jestem zahartowana na wiatr. – Szybko wyrzucone słowa zakotwiczyły się 
w głowie Konstancji i znów się zamyśliła. Przypomniała jej się babcia i czapka, 
ale myśli znów uciekły, bo dziennikarz dobijał się do jej uszu. 

– Pani Konstancjo, czy wszystko w porządku? Może przymknę okno, jest 
pani chłodno? Szybko zaprotestowała i zebrała wszystkie siły, żeby skupić się na 
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rozmowie jeszcze kilkanaście minut. Potem jak najszybciej wyjść stąd i samot-
nie pożeglować. 

Zauważyła, że listki na brzozie poruszają się żwawiej, a i w studiu wyczu-
wało się świeży powiew. Wiatr się obudził i zwolna nabierał wigoru. Dojazd 
do portu zajmie jej pół godziny, będzie jeszcze jasno i popłynie w stronę Helu. 
Jakoś przetrwała tę niezgrabną rozmowę, pożegnała się przystojnym, lecz chyba 
zmęczonym i strapionym dziennikarzem. Gdy tylko wsiadła do samochodu od 
razu otworzyła okna i ruszyła. Lekki wietrzyk uspokoił ją trochę, ale przyspie-
szyła, żeby bardziej się zrelaksować. Korki pokrzyżowały jej plany i zniecierpli-
wione swą pustką myśli mełły na okrągło wizję wejścia na jacht. Wiało słabo, 
Konstancja pomyślała, żeby na silniku jak najprędzej wyjść poza zatokę i skie-
rować się na północ. W nocy miało zacząć wiać. Nigdy dotąd nie pływała nocą 
w pojedynkę, ale teraz nawet nie miała kogo poprosić o towarzystwo. Zresztą 
w tej chwili myślała o silnym wietrze i o samotności, nie o bezpieczeństwie. Po 
drodze kupiła zapas jedzenia na parę dni i przed zmrokiem wypłynęła na Bał-
tyk. Nareszcie była spokojna. Odtąd trwała jedynie chwilą, przewiana ze wspo-
mnień żyła tylko poszukiwaniem wiatru. 

*** 
Szyper sprzedał kuter i nie wypłynął więcej na morze. Wielu mówiło, że 

stracił kontakt ze światem i oszalał. On sam do końca swoich dni bał się morza 
i flauty, był spokojny tylko podczas sztormów. Dwaj młodzi wciąż łowili. Star-
szy z nich i poważniejszy został dowódcą, skaperowali do załogi kolegę i nawet 
dobrze im szło, wyciągali zawsze więcej ryb niż inni. Tylko ten niegdyś wesoł-
kowaty, po dniu pamiętnej flauty stał się markotny i zamknięty w sobie. Ludzie 
przestali go lubić. Najpierw przestraszył się legendy kapitana, ale wkrótce wyle-
ciała mu z głowy. Wkrótce popadł w konflikt z kolegami i nowy szyper, niegdyś 
dobry kumpel, musiał go wymienić na innego. Odrzuconego nikt wkrótce nie 
chciał brać do pracy na morzu, bo naraził się wszystkim, więc szukał zatrudnie-
nia gdzie indziej. Najpierw znalazł robotę z dala od morza, w tartaku. Co chwila 
coś psuł, przy czym zawsze był o włos od ciężkich wypadków. Raz mało co nie 
odciął sobie ręki, innym razem o milimetry minął go padający na ziemię pień. 
Następnie pracował na kolei, gdzie również niewiele się mu szczęściło. Kiedyś 
potrącił go przetaczany wagon; wyszedł z tego poobijany i z lekkimi zadraśnię-
ciami na nodze, co świadkowie opisali jako cud, potem poraził go prąd z trak-
cji, który dla innych okazałby się śmiertelny. Przezywali go w miasteczku czer-
wonym szczęściarzem, bo chodził w dziwacznej wełnianej czapce bez względu 
na porę roku. Podejmował się wciąż to innych prac, ale jego zła sława znana 
była już wszędzie. Postanowił więc wrócić do portu i poszukać tam ponownie 
swojego szczęścia. Przypadkiem znalazł się kapitan, który wziął go na próbę, 
bo akurat jeden z jego rybaków zachorował, a lepiej było płynąć we trójkę, na-
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wet z ciamajdą, tym bardziej, że prognozy zapowiadały pogorszenie pogody. 
W poszukiwaniu ryby wypłynęli daleko w morze i tam stawiali sieci. Wiatr 
się wzmagał i zaczęło padać. Młody rybak czuł się świetnie, miał wrażenie, że 
wróciło do niego coś, co dawno temu zagubił. Wziął się dziarsko za sieci. Tym 
razem mieli fart i w do wieczora złowili tyle co zazwyczaj w trzy dni. Młody 
się sprawdził i kapitan był zadowolony z nowego załoganta. Od tej pory pływał 
z nim regularnie. Nie sprawiał żadnych kłopotów; był roztropny i nie narażał 
się na niebezpieczeństwa, nie miał żadnych wypadków, o które przecież na mo-
rzu nietrudno. Wyglądał tylko trochę dziwnie w swojej sfatygowanej czapeczce. 
Był akurat sezon sztormów, ale połowy były nadzwyczaj sprawne i obfite. 

***
Czapka cały czas leżała na kei. Gubiąca własne myśli Tusia zapomniała 

o niej zupełnie, gdy pośpiesznie odcumowała łódkę. Jesień wchodziła w fazę 
chłodną, wietrzną i deszczową. Niewiele osób okutanych w żółte sztormiaki 
przechadzało się po pomostach portu jachtowego. Nawet bosman nie dochodził 
nigdy do końca kei, jeśli nie było to konieczne. Namoczona deszczem czapka 
leżała więc tam tygodniami. Mimo silnego wiatru, spoczywała spokojnie na 
miejscu. Późną jesienią nadeszło kilka słonecznych dni, na kei leżały gdzienie-
gdzie żółte liście brzóz. Było spokojnie i bezwietrznie, nocą chwytał już mróz, 
ale dni były jasne i bezchmurne. Powietrze na kilka dni znieruchomiało, żeby 
zebrać siły i przygotować się na szaleństwo zimowych zamieci. Krajobraz jakby 
się zatrzymał i spowolnił. Tym dziwniejsze było to, co udało się zaobserwować 
przechadzającemu się w słońcu bosmanowi. Oto czerwony kawałek materiału 
na końcu jednego z pomostów, uniósł się nagle i sfrunął ku wodzie by plusnąć 
w nią delikatnie jak zwiany wiatrem liść.

*** 
Od czasu do czasu, musi być tak, że wiatr cichnie. Większość rybaków woli 

spokojne morze, takie wolą też ich żony. Znalazł się jednak w miasteczku ktoś, 
któremu spokojne morze postanowiło odebrać życie. Czerwony szczęściarz utonął 
podczas flauty, która swoim spokojem przypominała tylko tą słynną sprzed kilku 
lat, po której jego pierwszy szyper o ile nie zwariował to co najmniej zdziwaczał. 

*** 
O niewyjaśnionej historii zaginięcia Konstancji zapomnieli już niemal 

wszyscy. Tylko żeglarze, między innymi opowieściami, wspominają ją niekiedy 
przy wódce, zniekształcając ją i koloryzując w gawędach po swojemu. Jedynie 
prawdziwe, co po dwóch Konstancjach pozostało to rzadki podmuch wiatru, 
który, jeszcze rzadziej niż się pojawia, przewieje komuś uszy i wciśnie przez nie 
pasję, która chroni go od zapomnienia. 
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Maja Kierul

Mam na imię Cogito

PORANEK
Pierwsza istota człowiekowata pojawiła się około 5 milionów lat temu pod 

postacią mało rozumnej małpy człekokształtnej. Świat był dla niej wielką za-
gadką. Myślę jednak, że dla nas – ludzi współczesnych – nadal nią jest. Jego 
tajemnica tkwi w tym, że go nie rozumiemy. A świat, choć nieoczywisty, zacho-
wuje jednak swoistą równowagę. Dość pomyśleć, że w każdym momencie ktoś 
umiera, a ktoś inny się rodzi. Ktoś się śmieje, a inny płacze. Jest miłość i niena-
wiść. Radość i smutek. Mój mały świat też jest jedną wielką tajemnicą, którą co 
dzień próbuję zgłębiać. 

Budzę się. Jest 7:20. Wiem, że za dziesięć minut przyjdzie mama, żeby mnie 
„obudzić”. Uświadamiam sobie, że dziś poniedziałek i natychmiast z powrotem 
chowam się pod kołdrę. Próbuję znowu zasnąć, jednak świadomość, że zaraz 
przyjdzie mama i będę musiała opuścić przytulne, ciepłe łóżko nie pozwala mi 
tego zrobić. Czekam więc, maksymalnie odwlekając tę przykrą chwilę. Na pew-
no nie wstanę wcześniej. Odliczam minuty. Trzy, dwie, jedna… ŁUP! (O rany! 
Dlaczego hałas klamki o poranku jest gorszy niż wystrzał z armaty!?). Jest mama.

– Wstawaj, jest wpół do ósmej!
– Już – odpowiadam, chociaż wiem, że to kłamstwo, bo zejście z łóżka zaj-

mie mi co najmniej kolejne pięć minut.
Leżę więc i ubolewam nad tym, że dziś poniedziałek. Będę w szkole do 

15:30, a kiedy wrócę do domu i odrobię lekcje, to będzie praktycznie koniec 
dnia, zwłaszcza że znów tak szybko zapada ten przygnębiający zmrok, którego 
o tej porze roku nie rozjaśnia jeszcze śnieg.

– Wstawaj! – znów wołanie mamy. Tym razem z nutą zniecierpliwienia 
w głosie.

Czemu zawsze jest tak, że rano, kiedy TRZEBA iść do szkoły, zamykam 
oczy na minutę i po chwili stwierdzam z przerażeniem, że minęło ich dziesięć, 
a jak zrobię to samo w szkole to mija zaledwie i  d o k ł a d n i e  jedna minuta?
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Zwlekam się wreszcie z łóżka, ubieram się, biorę plecak z krzesła i ruszam 
w stronę kuchni. Na schodach słyszę już znajome miauczenie. Jak co dzień wy-
chodzi mi na powitanie Kartezjusz, ocierając się najpierw o futrynę, a dopiero 
potem o moje nogi. Jak zawsze, pomimo wczesnej pory, wygląda na zadowolo-
nego. Jak on to robi? Głaszczę go, dziękując w duchu za jego towarzyską naturę 
i razem maszerujemy do kuchni. Czeka tam na mnie herbata i tost z serem. 
Odkładam plecak, siadam przy stole i zaczynam jeść, nasłuchując radia.

Dziś rano miał miejsce wypadek koło Ostródy. Autokar uderzony przez cię-
żarówkę spadł z 2-metrowej skarpy. 20 osób jest ciężko rannych, a 7 zginęło na 
miejscu. Kierowcą ciężarówki jest 28-letni mężczyzna. W chwili zdarzenia miał 
prawie 2 promile alkoholu we krwi. Prokuratura wszczęła śledztwo – dotarł do 
mnie głos z radia.

To straszne, myślę sobie. Niewinni ludzie płacą zdrowiem lub życiem za 
głupotę innych. Co poczuje kierowca ciężarówki, kiedy uświadomi sobie, co 
zrobił? Czy w ogóle będzie go to obchodziło? Życie jest takie nieprzewidywalne. 
Poszedł pewnie z kolegami na piwo, dobrze się bawił, trochę się przespał i siadł 
za kierownicą… Moje rozmyślania znów przerywa radiowy spiker:

A teraz, na miły początek dnia zagramy „What a Wonderful World” Louisa 
Armstronga.

Co?! Po takiej informacji?! Co za niesmaczny żart. Czy ktoś tam w radiu 
panuje w ogóle nad biegiem zdarzeń? A może nie warto zmieniać programu 
z powodu tragedii, która dotknęła raptem kilkunastu osób? Kolejna rzecz, któ-
rej nie rozumiem. Patrzę na zegar. O rany! Już prawie ósma! Biegnę umyć zęby, 
ochlapać twarz wodą i przeczesać włosy. Po ósmej atmosfera w domu robi się 
nerwowa (bo korki na ulicach), więc wciągam buty, łapię w locie bluzę i kurtkę 
i pędzę do auta. Sama nie wiem, czy świat jest taki cudowny jak w piosence 
Armstronga, ale myślę, że trzeba przynajmniej spróbować to dostrzec.
SZKOŁA

Samochód wyjeżdża spod domu. Zerkam na niego ostatni raz i myślę so-
bie, że na pewno zobaczę go jeszcze dziś (w przeciwieństwie do pasażerów pe-
chowego autokaru), chociaż dopiero za osiem godzin. Oczywiście dopadły nas 
korki, ale – co przyznaję nie bez wstydu – w sumie je lubię, bo opóźniają mój 
przyjazd do szkoły. Opieram głowę o szybę. Pogoda jest dziś naprawdę paskud-
na. Jesienny poniedziałek – nic dodać, nic ująć. I te osiem lekcji.

– Nienawidzę poniedziałków – wymyka mi się.
– Ja też mam z tym problem – odpowiada ze śmiechem mama.
Jedziemy. Mijamy stację benzynową, kościół, sklep spożywczy, restaura-

cję… O nie, za kolejnym zakrętem już będzie szkoła! Osiem lekcji – wraca jak 
mantra. Nie mam siły. Chcę wrócić do domu, zaraz, natychmiast! Rzeczywi-
stość jest nieubłagana. Samochód zatrzymuje się. Zgarniam plecak, otwieram 
drzwi i osowiale wysiadam.
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– Pa, mamo – rzucam przez ramię.
– Cześć. Na pewno nie będzie tak źle – odpowiada.
Po drodze do szkoły mijam jeszcze sklep, obok którego za ogrodzeniem 

mieszka „znajomy” pies, chyba husky. Tak bardzo mi go szkoda. Jego błękitne, 
trochę kosmiczne oczy wydają się smutne, jakby chciały powiedzieć, że nie ro-
zumie dlaczego musi cały dzień przebywać w zamknięciu. Opiera ciężką głowę 
na łapach. Podchodzę do niego, bo wolę się spóźnić, niż odmówić sobie przy-
jemności powiedzenia mu „cześć!”. Podrywa się i merdając ogonem podbiega 
ucieszony, że ktoś w końcu go zauważył. Przeciskając rękę przez siatkę głaszczę 
go po głowie, targam za uszy. Staram się dodać mu otuchy, której przecież bra-
kuje i mnie, ale z naszych dwóch jesiennych smutków udaje się nam w końcu 
wykrzesać nieco radości. W końcu żegnam się z psem i ruszam pędem w kie-
runku szkoły.

Cudem udaje mi się nie spóźnić. Pierwszy jest niemiecki. Mijając na kory-
tarzach nauczycieli wołam „Dzień dobry!”, ale nie wszyscy mi odpowiadają. No 
i kto tu jest tak naprawdę „niekulturalny” – przelatuje mi przez głowę. Przed 
salą czekają już koleżanki, czyli osoby które sprawiają, że szkołę daje się przeżyć.

– Hej! Jak weekend? – zagadują.
– Cześć! Nie najgorzej. W sobotę jak zwykle byłam w schronisku. A nie-

dziela, same wiecie. Upojne chwile z wieszczem. I matma na deser.
Kiedy dziewczyny wymieniają się wrażeniami z weekendu staje mi przed 

oczyma obraz schroniska. To dziwne miejsce. Pełne skrajności. Mnóstwo ra-
dości, kiedy psy szaleją na widok ludzi, którzy zaraz zabiorą je na spacer. A po-
tem ta masa smutku, kiedy po spacerze zamykają się na za nimi furtki kojców 
i znów zaczyna się oczekiwanie. W oczach natychmiast pojawia się przygnębie-
nie i rozczarowanie, że to znów nie był t e n  spacer, który nie kończy się powro-
tem na betonową posadzkę i za kraty. Albo koty. Niby niezależne, z pozoru obo-
jętne na to co dzieje się wokół nich (w końcu mają swoje ścieżki i niekoniecznie 
muszą nimi podążać w towarzystwie człowieka), a lgną do tej dziwnej istoty na 
dwóch nogach, kiedy pojawi się w pobliżu. Ścigają się, który pierwszy wskoczy 
na wolne, ciepłe kolana i zawłaszczy choć na chwilę ręce do głaskania. Wpraw-
dzie wielokrotnie byłam już świadkiem adopcji, lecz kiedy jeden zwierzak idzie 
do nowego domu, na jego miejsce pojawiają się trzy nowe. Zawsze tych skorych 
do pomocy i opieki jest jednak dużo mniej, niż tych nieroztropnych i lekko-
myślnych.

Zwierzęta są dla mnie niedościgłym przykładem tego, jak powinni zacho-
wywać się ludzie (którzy zdają się nie pamiętać, że w gruncie rzeczy też są zwie-
rzętami). Nie mają tak wielkich wymagań jak rasa ludzka. Są wierne w przy-
jaźni. Nie liczy się dla nich to, czy ktoś jest bogaty czy biedny, mądry czy głupi, 
ładny czy brzydki. Nie czynią nam bezinteresownie krzywdy, nie wyrządzają 
zła. Moje rozmyślania przerywa dzwonek.
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Po niemieckim jest polski. Z tą myślą pojawia się odrobina optymizmu, bo 
to jeden z moich ulubionych przedmiotów, więc łatwiej będzie wytrwać, chociaż 
dziś nie będzie to jednak mój dzień, bo recytujemy Inwokację. Ech, Wieszczu, 
czy pisząc ją miałeś pojęcie, co czynisz polskiej młodzieży? Poprzednia recyta-
cja poszła mi okropnie. W połowie wiersza zacięłam się, bo musiałam skupić 
uwagę na tym, żeby nie było widać moich drżących nóg i rąk. Zapytałam wtedy, 
czy mogę zacząć od początku, ale nauczycielka nie dała mi szansy i skończyło 
się na marnej trói. Im jestem starsza, i im baczniej przyglądam się tak zwanemu 
życiu szkolnemu, tym częściej odnoszę wrażenie, że nauczyciele chyba nie mo-
gli być nigdy uczniami. Żadnej taryfy ulgowej. Nie ma miejsca na słabszy dzień, 
na dyskusję, czy choćby odmienne zdanie. Dochodzę do wniosku, że będąc 
belframi rekompensują sobie wreszcie własne przykre szkolne przeżycia. Ale 
przecież muszę się skupić. Oczywiście pamiętam Inwokację. W domu, bez kar-
cącego spojrzenia nauczycielki, bez klasy wlepiającej we mnie dziesiątki oczu, 
recytuję ją płynniej niż sam autor. Kiedy po raz dziesiąty usłyszałam Litwo! 
Ojczyzno moja…, a potem (…) na niej z rzadka ciche grusze siedzą, wiedziałam, 
że zaraz pora na mnie. Słysząc swoje nazwisko poczułam jak ciarki przechodzą 
mi po plecach. Wychodzę na środek sali (po co?!). Serce mi wali, jakby miało 
zaraz wyskoczyć. Najchętniej zapadłabym się pod ziemię. Polonistka spogląda 
znacząco. Zaczynam, cicho i niepewnie:

– Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie…
I rozlega się zbawienny dźwięk dzwonka! Ten, którego na co dzień nie zno-

szę, bo prawie od niego głuchnę (kilkanaście razy dziennie – kolejny powód, 
żeby nie znosić szkoły). Wszyscy podrywają się w ławkach i zaczynają się pako-
wać. Nauczycielka odsyła mnie z wierszem na następną lekcję. Wiem, że ta od-
powiedź i tak mnie nie minie, ale w duchu uśmiecham się. Czyżby Mickiewicz 
usłyszał moje rozżalone wołanie?

Jest 13:00. Za chwilę dwie lekcje „ulubionej” matematyki. Nadciąga stres, 
co najmniej pięciokrotnie większy niż przy recytacji nawet i całego Pana Tade-
usza. Próbuję cieszyć się przerwą. Rozmawiając z dziewczynami nie przestaję 
się śmiać. Przy okazji zerkam przez okno na psa. Świetnie go stąd widać. Leży. 
Głowa, jak zwykle, ciężko na łapach. Wzdycham. Odsuwam już wszystkie „fi-
lozoficzne” myśli o niesprawiedliwości świata wobec zwierząt. Kolejny „łomot” 
dzwonka. Chwytam plecak. Ustawiamy się grzecznie pod klasą, jak w podsta-
wówce. Nauczycielka spóźnia się, ale mija nas bez słowa wyjaśnienia. Otwiera 
drzwi i oczywiście nie odpowiada na „dzień dobry”. Czeka mnie 40 minut mo-
nologu matematyczki o sprawach, które kompletnie mnie nie interesują. Zaczy-
nając naukę w tej szkole miałam nadzieję na lepszy start z matematyki, ale już 
pierwsza lekcja sprowadziła mnie na ziemię. Z powodzeniem przyczyniła się do 
tego właśnie osoba matematyczki, która nie szczędząc epitetów przyczepiła się 
do nieprawidłowo wykaligrafowanego symbolu sumy! Z rezygnacją pogodzi-
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łam się natychmiast z moim statusem „humanistki”, która musi walczyć, „żeby 
nie było gorzej niż na trzy”.

Zapisujemy temat. Mechanicznie otwieram zeszyt. Specjalnie kupiłam 
taki, którego optymistycznie żółta okładka z hasłem: „Dzień bez matematyki 
jest dniem udanym!”, ma być przeciwwagą dla smutnej prawdy o tym przed-
miocie. Tradycyjny początek zajęć:

– Kto chce podejść do tablicy?
„Las rąk”, jak zwykle. Proszę, nie ja, proszę, nie ja, zaczynam moją mate-

matyczną litanię.
– Oliwia, podejdź.
Kamień z serca.
– Kto nie napisał jeszcze tematu… – mówi nauczycielka.  
– …będzie miał trochę dylematu – kończy nasz klasowy humorysta. Klasa 

wybucha śmiechem, ja również.
– Kuba, dostajesz uwagę!
– Ale za co?!
– Za to – kończy matematyczka.
I już nikt się nie śmieje. I nikt nie rozumie. Przecież nic się nie stało. Prze-

cież to nie było niegrzeczne. Nikt nie reaguje, bo z doświadczenia wiemy, że to 
nic nie da. Szkoła nie jest od tego, żeby się śmiać. Taką odbieramy dziś lekcję. Po 
raz kolejny. Znów myśli biegną gdzieś w bok. I znów muszę się zebrać do galopu, 
bo tablica, nie wiem kiedy, zapełniła się cyframi. Niecierpliwie wyczekuję końca 
lekcji. Na plus zaliczam fakt, że nie trafiłam pod „tablicę męki”.

Ostatnie dwie lekcje nie pozwalają odetchnąć. Czas na „ulubiony” WF. Nie 
jestem jakąś kompletną „kaleką”, ale WF po prostu nie znoszę. Ciągle musi-
my grać w siatkówkę, kosza lub ręczną (w przypadku tej ostatniej do dziś nie 
wyjaśniono nam zasad, więc czasem w naszym babskim wykonaniu wygląda 
bardziej jak futbol amerykański). Po siatkówce zawsze okropnie bolą mnie ręce. 
Nie wiem co i jak robić, żeby nie płonęły żywym ogniem po dziesiątej próbie 
odebrania piłki „z dołu”. Kto to wymyślił? Kto wpadł na pomysł, że wszystkich 
grających będzie to wprawiało w  zachwyt? W koszykówkę też jestem bezna-
dziejna. Rzadko trafiam do kosza bo jestem niska, a poza tym już raz dostałam 
piłką w twarz i naprawdę drętwieję na myśl o powtórce. Kto w ogóle wymyślił 
nazwę „wychowanie fizyczne”? Ja na tej lekcji uczę się głównie uników i scho-
dzenia z drogi. No i gdzie to wychowanie, jeśli od półtora roku nie widziałam 
naszej nauczycielki choćby truchtającej, a co dopiero uczestniczącej w którejś 
z tak ochoczo propagowanych gier zespołowych?  I znów potok myśli przerywa 
tak zwany dzwonek.
POWRÓT DO DOMU

Wychodzę ze szkoły i od razu ruszam w stronę przystanku autobusowego. 
Oczywiście mój autobus właśnie odjechał. Siadam na ławce i patrzę, jak powoli 
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zbierają się na przystanku ludzie. Przychodzi starszy pan o lasce. Podchodzi do 
rozkładu jazdy i przesuwa po nim trzęsącym się palcem. Kątem oka dostrze-
gam, że chyba będzie jechał tym samym autobusem, co ja. Za chwilę zjawia się 
dziewczyna z walizką. Dość nerwowo usiłuje schować rączkę walizki do środka. 
Wydaje się rozdrażniona, ale już po chwili siedzi z nosem w telefonie, apatycznie 
przesuwając palcem po ekranie. Pojawia się matka z wózkiem. Ukradkiem za-
glądam do środka. Dziecko nie śpi. Matka, nie wiedzieć czemu, wyciąga z torby 
smoczek i na siłę próbuje wcisnąć go dziecku do buzi. Dziecko zaczyna krzyczeć. 
Na to czekałam. Matka daje spokój ze smoczkiem, wyjmuje dziecko z wózka 
i zaczyna energicznie je kołysać, ale to też nie pomaga – dziecko dalej wrzeszczy. 
W tych okolicznościach może to i dobrze, że nadciągają dwie starsze panie. Jedna 
trzyma w ręce ogromną torbę z zakupami (jak ona daje radę ją nieść?). Oczywi-
ście wystaje z niej wielki por. Oczyma wyobraźni widzę, jak szura tym porem 
współpasażerom po nogach. Na głowie obowiązkowo moherowy beret. Druga 
ma siatkę z sieciówki z napisem „We make sexy, total sexy”, a do tego usta poma-
lowane fuksjową szminką. Ten kontrast jest naprawdę zabawny. Uśmiecham się. 
Przyjeżdża autobus, który jedzie do dworca, ale dziewczyna z walizką nie wsia-
da. Może jednak wróciła z podróży? Na szczęście do tego autobusu wsiada matka 
z dzieckiem. Krzyk cichnie za zamykającymi się drzwiami autobusu. Co za ulga.

– …dobrze mamo. Będę za chwilę. Autobus się spóźnia – mówi do telefonu 
dziewczyna.

Faktycznie autobus już powinien być. I kiedy w myślach wypowiadam 
„być”, nadjeżdża. Podrywam się. Jako pierwsze drzwi forsują starsze panie i pan 
o lasce. Ja i dziewczyna z walizką spokojnie czekamy na swoją kolej. Siadam 
z tyłu autobusu. Mam tu widok na wszystkich. Starszy pan siada w środku au-
tobusu i przysuwa się do okna. Patrzy na puste miejsce koło siebie i kładzie na 
nim rękę, a potem zaczyna coś szeptać, jakby z kimś rozmawiał. Co za smutny 
widok. odwracam oczy do okna. Wracam do rzeczywistości na dźwięk otwie-
ranych drzwi. Dojechaliśmy do szpitala onkologicznego. Dziewczyna z walizką 
wysiada. Czy idzie do matki do szpitala? Tylko po co ta walizka? A może to zbieg 
okoliczności? Stop. Znów muszę opuścić szlaban dla moich galopujących myśli. 
Ale zaraz przychodzi następna: czy jeśli ja tak wszystkich obserwuję i snuję na 
ich temat domysły, to czy oni też tak robią? Co mogą myśleć o mnie? Czy patrzą 
jak wyglądam? Czy zwracają uwagę na moje zachowanie? Czy w ogóle jest we 
mnie coś, nad czym ktoś obcy mógłby się zastanawiać? Wreszcie dojeżdżamy do 
przystanku, na którym wysiadam. Razem ze mną wychodzą starsze panie i pan 
od pustego miejsca. Przypomina mi się, że przecież niedaleko mojego domu jest 
dom spokojnej starości. Pewnie cała trójka zmierza właśnie tam. Dlaczego więc 
starszy pan do tej pory nie zapoznał się ze współmieszkankami? Przecież jego 
osamotnienie tak bardzo rzuca się w oczy. Zanim jednak kolejne myśli opanują 
moją głowę docieram do domu.
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POPOŁUDNIE
Kiedy wracam ze szkoły po 16.00, to mam wrażenie, że dzień w zasadzie 

minął. Szybki obiad i muszę siadać do lekcji. Wracam ze szkoły po to, żeby po 
krótkiej przerwie znów do niej wrócić. Jedyną różnicą jest mój miękki fotel za-
miast twardego krzesełka. Zanim jednak pochłonie mnie matematyka stwier-
dzam, że w fotelu zalega mój kocur.

– Co tam Kartezjuszu, ciężkie życie, co? – zagaduję podchodząc do niego.
Przewraca się na plecy rozkosznie odsłaniając pluszowy brzuch i dając do 

zrozumienia, że mogę chwilkę go pogłaskać.
– Och, wy koty (te domowe, dodaję w myślach, wracając na chwilę wspo-

mnieniem do schroniska) macie takie królewskie życie. Nic nie musicie. Wsta-
jecie, jecie i znów śpicie. Chciałabym przez jeden dzień być kotem.

Kot, ku swemu wielkiemu niezadowoleniu, zostaje wreszcie zdjęty z fo-
tela, a ja biorę na warsztat matmę (obowiązkowy stos zadań „dla utrwalenia 
i przećwiczenia materiału”), ale szybko rezygnuję, bo i tak nic nie rozumiem. 
Potem polski, z którego niby nic nie jest zadane (bo przecież była recytacja), ale 
może być sprawdzian z części mowy („Przecież to nie problem, bo już to umie-
cie, prawda?”). Angielski przecież prosty, ale „Dobrze, żebyście w domu nad 
tym posiedzieli i trochę popisali, na pewno wam nie zaszkodzi”. Potem jeszcze 
„chwilka” z materiałem do sprawdzianu z chemii, powtórka do odpowiedzi lub 
kartkówki z biologii. Kiedy kończę jest 20:30!
PÓŹNY WIECZÓR

Szybka kolacja i bieg pod prysznic. Nareszcie. Staram się, żeby pod prysz-
nicem wszystkie złe emocje spłynęły wraz z wodą. Nie udaje mi się jednak 
całkiem zrelaksować. Czy faktycznie polonistka będzie pamiętać, że mam od-
powiadać pierwsza? Czy matematyczka jutro wyciągnie mnie do tablicy? Jak 
poradzę sobie na sprawdzianie z chemii? Czy na biologii będzie pytała i jakoś 
to będzie, czy dla ułatwienia zrobi kartkówkę? Dość! Za dużo tej szkoły! Na-
kładam szampon na włosy i powoli wmasowuję w głowę, nieustannie pełną re-
fleksji i dociekań. Spłukuję pianę i zakręcam wodę. Wychodzę z „kabiny prze-
myśleń”. Wycieram się. Zauważam, że wychodząc spod prysznica zostawiłam 
na podłodze sporą kałużę wody. Tak bardzo nie mam siły jej wycierać. Zrobię 
to potem. Myję szybko zęby i ruszam do pokoju. Pierwsze co tam widzę, to kot, 
tym razem śpiący w moim łóżku. Znajduję trochę miejsca dla siebie i biorę jesz-
cze książkę, żeby szybciej zasnąć. Czytam Greena. Historia o nastolatkach, któ-
rych życie zaskakuje śmiertelną chorobą. Ta lektura przypomina mi, że na co 
dzień nie doceniamy tego co mamy, zwłaszcza zdrowia. Szlachetne zdrowie, nikt 
się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz, wiedział o tym już Kochanowski. 
Czytam jeden rozdział. Na więcej nie mam siły. Wyłączam lampkę i próbuję 
zasnąć. Kolejna rzecz, która wprawia mnie w zadumę. Niesamowity jest fakt, 
że człowiek zasypiając kompletnie się wyłącza. Przechodzi do innego świata, 
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czasem pełnego cudów, czasem koszmarów. Ciekawe, od czego zależy to, jakie 
będą sny? Od złego lub dobrego dnia?  Od ostatniej myśli przed zaśnięciem? Nie 
mogę jednak zasnąć. Postanawiam napić się trochę wody. Idę cicho do łazienki. 
Stawiam krok na posadzce i…

– Aaaaa! – krzyczę.
To ta kałuża, przypominam sobie. Leżę na podłodze i czuję, że coś jest nie 

tak z kostką u nogi. Chyba puchnie. Jutro raczej nie pójdę do szkoły, myślę sobie 
i uśmiecham się. Panie Kochanowski, czyżby i pan mnie dziś podsłuchiwał?
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Anna Kolczyk 

Coma

Letnim popołudniem siedziałam na krześle ogrodowym, a w lewej ręce 
trzymałam książkę. Małe, czarne literki wprowadzały mnie w fikcyjny świat 
opowieści, o którym mogłam tylko marzyć. Sąsiad za płotem, podpalił gałązki 
jakiegoś iglaka. W mgnieniu oka z zielonych igiełek powstał szary deszcz. Ob-
sypały mnie małe pałeczki popiołu, ale gdy tylko ich dotknęłam, rozsypały się 
w nicość, nie pozostawiając po sobie śladu. Popatrzyłam ponownie na kartki 
książki wypożyczonej z biblioteki. Litery zmieniły się w niewyraźne ślady okrę-
gów na wodzie jakby kropla spadła w sam środek jeziora. Tusz stał się wilgotny, 
a litery przybrały wymyślne kształty, nie dające się odczytać.

***
– Dzień dobry panie Tadeuszu. Czy mogę przyprowadzić do pana studen-

tów? – Profesor Zakrzewski przywitał się uprzejmie i nie czekając na odpowiedź 
pacjenta, skinął na wiernie podążających za nim studentów. Pan Tadeusz po-
prawił się resztkami sił na łóżku. Do sali wparowała gromadka młodych ludzi, 
uzbrojonych w notatniki.

– To może pani – Zakrzewski wskazał na jedną ze studentek – przepro-
wadzi wywiad. – Dziewczyna była wyraźnie zaniepokojona, tym że wszyscy 
będą obserwować jej działania, ale zebrała się w sobie i przybrała profesjonalną 
postawę.

– Dzień dobry, nazywam się Agata Kowal. Jestem studentką kierunku lekar-
skiego i przeprowadzę z panem wywiad. Proszę powiedzieć jak się pan nazywa.

– Tadeusz Rolnik.
– Jak się pan dziś czuje? – Studentka skrupulatnie notowała odpowiedzi 

pacjenta.
– Już lepiej. Niedługo zaczynam rehabilitację.
Wywiad trwał dobre kilkanaście minut. Dziewczyna od ogólnikowych 

pytań o samopoczucie, wiek, stan cywilny i apetyt, przeszła do powodu ho-
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spitalizacji i przebytego leczenia. Gdy skończyła, profesor poprosił wszystkich 
o wyjście z pomieszczenia.

– Teraz niech pani skrótowo opowie, co pani myśli o pacjencie i jakie są 
jego rokowania. Proszę o najbardziej przydatne informacje, które scharakte-
ryzowałyby pana Rolnika. – Profesor liczący już sześćdziesiąt trzy lata był po-
strzegany jako guru wśród lekarzy, a studenci wręcz składali mu pokłony. Miał 
rzadkie, siwe włosy i ciekawskie, niebieskie oczy. Zawsze w spodniach od gar-
nituru, białej koszuli i krawacie. Do tego idealnie wyprasowany biały kitel. Stu-
denci rozpoznawali go po jego charakterystycznym, szybkim kroku, przez co 
musieli się nieźle wysilić, by nadążyć za nim na zajęciach.

Dziewczyna przystąpiła do relacji:
– Pacjent jest w stanie dobrym, przytomny, odpowiada rzeczowo. Jest 

po operacji kolana. Śruby zostały usunięte bez powikłań. Pacjent gotowy do 
rehabilitacji. Jest przejściowo osłabiony, ale powinien szybko dość do siebie. 
Myślę, że po leczeniu będzie zdolny do poruszania się przy użyciu jednej 
kuli.

– Dobrze. Prawie. Czy ktoś zauważył coś bardzo istotnego, o czym zapo-
mniała koleżanka? – Zajęcia upływały w przyjaznej atmosferze, choć wszy-
scy przepytywani studenci byli zawiedzeni, że nie udało im się w pełni odpo-
wiedzieć na pytania profesora. Bardzo przydałaby im się jego rekomendacja 
w późniejszej praktyce zawodowej. Studenci odwiedzili w ten sposób, w ciągu 
tygodnia, około dwudziestu pacjentów. Średnio czterech na jednych zajęciach 
i omawiali ich stan i przyszłe leczenie.

– Na zakończenie zajęć chciałbym wam tylko pokazać jedną moją pacjent-
kę. Proszę się przebrać w stroje ochronne, idziemy na OIT, spotykamy się tam 
za dziesięć minut.

Podekscytowani studenci wręcz biegli, żeby się nie spóźnić. Profesor tego 
nienawidził. Z drugiej strony samo zejście do szatni zajmowało prawie pięć mi-
nut. Gdy dotarli na miejsce, Zakrzewski już czekał.

– Zapraszam państwa do środka.
Szli za pędzącym jak zwykle profesorem. W tłumie słychać było tylko ci-

che szepty: „ciekawe co to będzie”, „pewnie na koniec chce nas przetestować”, 
„albo przestraszyć”.

Weszli do sali. Na środku pod ścianą stało ogromne łóżko, a wokoło pełno 
było monitorów wyświetlających cyferki i wykresy. Regularnie coś piszczało, 
a maszyny wydawały z siebie specyficzny szum, mówiący o ich nieustannej pra-
cy. Zakopana w głębi łóżka, leżała młoda dziewczyna. Wyglądała jakby już nie 
żyła. Blada i wychudzona. Jedyną oznaką, że tak nie jest, były wskazania moni-
torów. Jej klatka piersiowa unosiła się miarowo, ale tylko dzięki nieprzerwanej 
pracy respiratora. Studenci zamilkli i stali nieruchomo czekając na komentarz 
Zakrzewskiego.
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– Jak myślicie ile ma lat ta dziewczyna? – powiedział to cicho i spokojnie, 
z dużą powagą. Zapanowała jeszcze większa cisza, aż w końcu przerwał ją jeden 
śmiałek.

– Dwadzieścia?
– Dwadzieścia cztery, tyle co wy. Wypadek samochodowy. Ma obrzęk mó-

zgu i inne poważne obrażenia. Jest w śpiączce od dwóch tygodni. – Zakrzewski 
skinął ręką żeby opuścili salę, ale student zdążył zadać jedno pytanie.

– Czy ona nas słyszy? – Wszystkie pary oczu skupiły się na wykładowcy.
– Prawdopodobnie nie, ale nie można tego wykluczyć. Rodzinie mówi się, 

że pacjenci czują ich obecność i ważne jest, by odwiedzali swoich bliskich. Tak 
naprawdę nikt nie wie ile w tym prawdy. Chodźmy już, mam dla was zadanie.

Wyszli z bloku i podeszli do stolika pamiętającego czasy PRL-u, stojącego 
na korytarzu. Zakrzewski wyciągnął białą kopertę z fartucha i pomachał nią 
przed oczami swoich wyznawców.

– Tutaj znajduje się zadanie dla każdego z was. Musicie zapoznać się z pa-
cjentem, wyciągnąć z niego jak najwięcej, potem przejrzeć wyniki badań itd., 
itp. Na kartkach są adresy pacjentów: sala i numer łóżka, imię i nazwisko, że-
byście przypadkiem ich nie pomieszali. – Zakrzewski uśmiechnął się znacząco, 
a  studenci zaczęli się śmiać, chociaż nie było im ani trochę do śmiechu. Nie 
spodziewali się czegoś takiego. Poprzednie roczniki nic nie wspominały. To 
musiało być coś nowego. Eksperyment, od którego będą zależeć ich oceny i to 
czy dostaną za rok stypendium naukowe. Wszystkim zrzedły miny.

– Tak więc, oczekuję od was pełnej opinii lekarskiej. Co w y  byście zrobili, 
jak będziecie leczyć, jakie leki podawać. Proszę tylko o zachowanie realiów finan-
sowych, na marginesie lub na koniec możecie wspomnieć o innowacjach w le-
czeniu. Macie miesiąc, prace wysyłajcie na mojego maila. Od tego zależy połowa 
waszej oceny. Zostawiam wam kopertę. Do widzenia. – Rzucił ją na stół i czym 
prędzej odszedł żeby uniknąć uczestnictwa w rzucaniu się studentów jeden na 
drugiego, jak wygłodniałe zwierzęta. Tylko po to, by dostać najłatwiejsze zadanie.

Wszystkie cywilizowane zachowania odeszły w zapomnienie, każdy chciał 
wyrwać kopertę. Studenci przekrzykiwali się i szamotali, aż pielęgniarka na 
nich nakrzyczała.

– Agata co masz?
– Tego pacjenta z dwójki po bypasach, a ty?
– Tę z rozrusznikiem. Widzę, że sporo czasu spędzimy na kardiologii.
– Ja mam bulimiczkę! No cholera jasna! Co ja mam niby zrobić?! – Mikołaj 

wrzeszczał na cały oddział, ale był tak wściekły, że nawet bojowa pielęgniarka 
bała się do niego podejść.

Tomek i Łukasz w końcu dorwali się do koperty. Zostało w niej jeszcze kil-
ka kartoników. Tomek wylosował pacjenta po operacji bariatrycznej, u którego 
byli kilka dni temu.
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– A ty kogo masz? – Tomek szturchnął kolegę w ramię, ale ten nie reago-
wał. W końcu podniósł wzrok.

– Tę dziewczynę w śpiączce – wymówił to powoli. Wszyscy, którzy zdołali 
usłyszeć, zamilkli i w ciszy współczuli chłopakowi. Oni znali chociaż mniej 
więcej historię choroby i coś doczytywali o podobnych przypadkach. Każdy 
z  wylosowanych pacjentów, to ci u których już byli. Bez wyjątku. Tylko, że 
o tej z OIT profesor nie powiedział właściwie ani słowa. Łukasz zwiesił głowę 
i w myślach zaczął się już żegnać ze swoim stypendium, a tym samym prawdo-
podobnie ze studiami. Nie mógłby pracować, nawet na pół etatu, rozkład zajęć 
na to nie pozwalał. Niestety, będzie to jedyne wyjście, żeby jakoś się utrzymać.

***
Przez kilka następnych dni Łukasz praktycznie nie ruszał się z pokoju. Za-

brał skserowane w szpitalu dokumenty na temat dziewczyny w śpiączce. Wyni-
ki badań, przeprowadzone zabiegi, wszystko. Chłopak buszował po internecie 
szukając sposobów leczenia, podobnych przypadków, artykułów naukowych, 
dosłownie wszystkiego co mogłoby mu się przydać. Najbardziej drażniło go to, 
że jego praca stanie się czysto teoretyczna i oderwana od realiów.

W końcu zebrał się na odwagę i odwiedził dziewczynę. Jego śpiącą kró-
lewnę. Najpierw siedział cicho w sali i oglądał kolejne wyniki badań. Potem 
wyciągnął swoją pracę i zaczął ją czytać na głos, wmawiając sobie, że robi to dla 
siebie. Przed wyjściem opowiedział jej żart.

– Pewien facet był w śpiączce, tak jak ty. Pielęgniarka włączyła radio, a tam 
akurat piosenka Biebera. Koleś od razu się obudził i zaczął krzyczeć, żeby wy-
łączyć to gówno.

Ale dziewczyna nie zaczęła się śmiać. Odpowiedziała mu tylko cisza i szum 
maszyn.

***
Ubrana w niebieską, zwiewną sukienkę, przedzierałam się przez tłum. 

On trzymał mnie za rękę i torował wąski korytarz wśród ludzi. Niekończąca 
się podróż do nikąd. Czułam się osaczona. Nie mogliśmy się wydostać. Ciągle 
przybywało osób. Słyszałam tylko jego niski głos. „Już niedługo. Wydostanę cię 
stąd.” W ułamku sekundy mój mózg zalał okropny jazgot. Niektórzy ośmielali 
się nazywać to muzyką.

***
We wstępie swojej pracy, Łukasz tłumaczył czym jest obrzęk mózgu. Dla 

Zakrzewskiego to zbędne lanie wody, ale dla niego chociaż kilka dodatkowych 
zdań w jego nędznie cieniutkim wypracowaniu. Tłumaczył, że powstaje on w 
wyniku zwiększenia objętości tkanki mózgowej spowodowanego nadmiernym 
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gromadzeniem się płynów lub uszkodzeniem komórek. Najcięższym zagad-
nieniem było leczenie. Poczynając od diuretyków, by odwodnić pacjenta, przez 
wlewy mannitolu, kończąc na kraniektomi odbarczającej. Ostatni zabieg pole-
gał na usunięciu fragmentu czaszki. Przerażająca procedura, stosowana w osta-
teczności.

Chłopak zaczął się zastanawiać co się stanie z dziewczyną, czy kiedykol-
wiek się obudzi? W przypływie nagłych, dręczących go myśli, o jej losie, o tym 
jakie wcześniej prowadziła życie, chwycił ją za rękę. Bardzo chciał powiedzieć 
jej, że znajdzie sposób żeby ją uratować, ale skoro najlepsi lekarze nie dawali 
sobie rady, to jak przeciętny student mógłby tego dokonać? Wyglądała na spo-
kojną, niczym śpiąca królewna. Jej brązowe loki, kiedyś z pewnością puszyste, 
teraz przyklapnięte, spoczywały na poduszce jak wodorosty.

***
„Już niedługo.” W tonie jego głosu wyczułam uśmiech, który musiał po-

jawić się na jego twarzy. Nagle tłum zniknął, wyparował, jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. W tle cicho płynęła moja ulubiona, wolna piosenka. 
Przytuleni do siebie, tańczyliśmy, pochłonięci przez muzykę. Potem poczułam 
kroplę letniego deszczu na policzku.

***
– Poruszyła palcami! – Z wrażenia zerwał się z krzesła. Krzyknął i zdał 

sobie sprawę, że w pomieszczeniu jest tylko on i ona. – Poruszyłaś palcami – 
poprawił się.

Wybiegł w poszukiwaniu doktora Zakrzewskiego. Zaaferowany biegał od 
pokoju do pokoju, prawie taranując przy tym pielęgniarki, o mało nie wytrąca-
jąc jednej z nich tacy z lekami.

– Panie doktorze! Ta dziewczyna, ona poruszyła palcami!
– Jak dziewczyna? Kim pan jest? – Po pobieżnym i chaotycznym tłumacze-

niu Zakrzewski dał się namówić na zobaczenie pacjentki.
– Tak się czasem zdarza. Proszę nie robić sobie nadziei – lekarz zbył go, 

a on musiał powrócić na ziemię, jednak wydawało się, że dziewczyna chce za-
cisnąć palce na pościeli, że w przypływie sił zaraz otworzy oczy i zapyta co się 
stało.

Nie zrobiła tego.

***
Znajomy dźwięk nie dawał mi spokoju. Najpierw cicho mnie szturchał, 

potem coraz głośniej. Nie dał się zignorować. Nacisnęłam pierwszy lepszy przy-
cisk na telefonie, ale dźwięk nie zniknął. Jęknęłam bezsilnie i nie patrząc na 
wyświetlacz odebrałam.
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– Yhym? – burknęłam.
– Wstawaj kochanie. Chcę ci coś pokazać – usłyszałam jego rozentuzja-

zmowany głos. Czułam, że śmieszy go fakt, że mnie obudził.
Wydałam z siebie dźwięk, który jednoznacznie oznaczał sprzeciw, chociaż 

był bardzo podobny do tego, które wymamrotałam jako pierwsze. Już prawie 
zasypiałam.

– Nie daj się prosić. Będzie fajnie. Obiecuję. Zaraz po ciebie przyjadę – na 
koniec usłyszałam tylko chichot, ale jego zapał przekonał mnie, że muszę wstać 
i się ubrać.

***
Otworzyła oczy. Widziała jak przez mgłę. W głowie dudniło jej wysokie, 

miarowe pikanie. Na wpół przytomnie przekręciła głowę i ujrzała jego twarz. 
Chłopak powoli podniósł wzrok, ale nie spodziewał się, że będzie spoglądał na 
nią oko w oko. Przyzwyczaił się już do widoku śpiącej królewny.

– O Boże! Ty żyjesz! Obudziłaś się! – znów zerwał się z krzykiem, ale szyb-
ko oprzytomniał. Widział zdezorientowane spojrzenie dziewczyny.

– Cześć. Znaczy się… yyy. Znajdujesz się w szpitalu. Jesteś pod najlepszą 
opieką. Wszystko będzie dobrze – wyrzucał słowa z szybkością podobną do ka-
rabinu maszynowego wypluwającego naboje.

Powieki okropnie jej ciążyły. Nic nie rozumiała. Szpital?! Nie! To nie może 
być prawda! Oczy zaczęły jej szybko krążyć, poczuła jak rośnie jej ciśnienie. Pod 
powiekami czuła łzy.

Nagle wszystko się uspokoiło. Tak szybko i niespodziewanie jak rozwar-
ła powieki, tak też szybko straciła przytomność. Znów była śpiącą królewną. 
Niestety lekarze nie chcieli wierzyć Łukaszowi. Powiedzieli, że jest zmęczony 
i lepiej żeby poszedł już do domu.

***
Przez kilka następnych dni wysoki, ciemnowłosy student medycyny, nie 

dawał się wyrzucić z sali Kamili Węgrowicz. Łukasz oznajmił pielęgniarce, że 
musi skończyć swoją pracę zaliczeniową, a nie może tego zrobić nie widząc pa-
cjentki i nie kontrolując jej aktualnego stanu zdrowia.

Tak naprawdę usiłował sprawić, by Kamila w końcu się obudziła. Czytał 
jej, opowiadał kawały, nawet zaczął śpiewać z myślą, że obudzi się i każe mu 
zamilknąć. Nic nie pomagało.

***
Nadal śpiąc, próbowałam dobrać jakieś ciuchy, żeby wyglądać jak czło-

wiek, a nie błazen cyrkowy lub uliczny żebrak. Z marnym skutkiem. W końcu 
i tak założyłam to, co pierwsze wpadło mi w ręce. Zeszłam na dół i przywitałam 
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mojego chłopaka. Był tak strasznie zadowolony z siebie, że aż sama się uśmiech-
nęłam mimo okropnego niewyspania. Zaraz potem zaczęłam ziewać.

– To dokąd mnie zabierasz?
– Zobaczysz, będzie fajnie – odpowiedział enigmatycznie i zaprosił mnie 

do samochodu.
– No powiedz – powiedziałam z wyrzutem – i tak już wstałam!
– Ok. Chcę ci pokazać wschód słońca – uśmiechnął się wyszczerzając swo-

je białe, aczkolwiek krzywe ząbki. Ponoć ortodonta chwycił się za głowę widząc 
jego uzębienie. Nie dziwię się, też zastanawiałam się jakim sposobem on konsu-
muje, nie odgryzając sobie przy tym warg.

Już po paru kilometrach usnęłam. Moja głowa spoczęła na pasie bezpie-
czeństwa, jak na maleńkim hamaku.

***
– Obudź się! Obudź się! No już, proszę cię obudź się!
– Nie krzycz, już wstaję. – Mina Łukasza była niepowtarzalna. Dziewczyna 

ocknęła się, jakby z przelotnej drzemki. – To gdzie ten wschód słońca? – Kamila 
rozejrzała się niewidzącym wzrokiem.

– Jaki wschód? Co? – zaskoczony zamrugał.
– Kochanie, ściągnąłeś mnie z łóżka o czwartej rano, mówiłeś że obejrzy-

my wschód słońca. – Łukasz nie wiedząc co się dzieje, postanowił improwizo-
wać, jak na ustnych egzaminach.

– A tak! Zachód. Miał być zachód. Już pora. Zrobimy tak: nie wstawaj, nie 
pytaj co jest grane, zaufaj mi. Pojedziemy obejrzeć najbardziej czaderski zachód 
słońca ever! – W myślach chłopak szybko obmyślił co należy zrobić. Pod nie-
obecność siostry oddziałowej wywiózł dziewczynę na wózku inwalidzkim ścią-
gniętym z korytarza. Odłączył sprzęt, chociaż wiedział, że wywoła tym alarm. 
Właśnie porwał pacjentkę z Oddziału Intensywnej Terapii. Przekrzywił teatral-
nie głowę, z pewnością zastanawiając się co on właśnie, do cholery, wyprawia. 
Jechali windą na dach, na którym znajdowało się lądowisko dla helikopterów. 
Otwierając drzwi wyzwolił kolejny alarm. W samą porę trafili na przepiękny 
zachód słońca. Właśnie kryło się ono do połowy za chmurą, którą rozświetlało, 
dając czerwoną poświatę. Smugi światła, jak niewidzialne wstążki wskazywały 
różne części miasta.

– Robi wrażenie, co? – Łukasz dumny z siebie pokiwał głową z miną godną 
prezydenta Obamy.

– Pięknie – usłyszał delikatny głos Kamili.
Pięć minut później, wiedząc, że zostało im mało czasu, Łukasz zaczął tłu-

maczyć dziewczynie, gdzie jest i dlaczego. Uspokajał ją co chwilę, mając nauczkę 
po ostatnim razie, gdzie nagromadzenie nowych, przerażających informacji wpę-
dziło ją ponownie w śpiączkę. Po wysłuchaniu całej opowieści wyszeptała tylko:



230

– Niemożliwe. – Zaczęła płakać. Powoli dotarło do niej, że Łukasz nie jest 
jej chłopakiem, a wszystko co dotychczas brała za rzeczywistość, okazało się 
delirycznym snem utkanym jej wyobraźnią, połączoną z głosem studenta me-
dycyny i jego podobizną, którą zobaczyła po krótkiej pobudce.

– Więc wszystko na marne. – Nie rozumiejąc, chłopak dopytywał o co jej 
właściwie chodzi. Jej historia nie była przyjemna. Chciała się zabić. Specjalnie 
wjechała w drzewo. Nie udało jej się umrzeć, a tylko o tym marzyła. Jej życie 
było pasmem niepowodzeń, przynajmniej z jej punktu widzenia. Wszechogar-
niała ją beznadzieja i brak perspektyw, które sama sobie wmówiła. Nikt nie 
zauważył jej depresji, aż do spotkania z drzewem.

Zaraz po tym wyznaniu, na dach wparowali z impetem lekarze i ochrona, 
zaalarmowani wtargnięciem na dach i zniknięciem dziewczyny. Łukasz próbo-
wał tłumaczyć. Przez minutę zajęli się nim, oskarżając o porwanie. W tej samej 
chwili, Kamila ostatkiem sił stanęła na krawędzi dachu.

– Nieee!!! – przeraźliwy krzyk Łukasza wprawił wszystkich w osłupienie. 
– Kochanie, nie rób tego! – W tej chwili tylko te słowa wydawały mu się odpo-
wiednie. We śnie, chyba było jej lepiej, a on był jego częścią – przynajmniej po-
średnio. Dziewczyna odwróciła się do niego ze zdziwieniem i łzami w oczach. 
Jemu udało się wyrwać z objęć ochroniarza i podbiegł do swojej „śpiącej kró-
lewny” najszybciej jak umiał.

Wyciągnął ręce.
Czas jakby się zatrzymał, przez siłę przerażenia i osłupienia stężonego na 

kilku metrach kwadratowych dachu.
Ułamki sekund…
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Dorota Kołodziej

Poprawiny

Upał, potworny upał, duszno, suchy język, lepkie ściany, jasno wszędzie, 
światło razi, wstaję. Przy stoliku siedzą szwagier i stryjaszek. Ten ostatni bez 
marynarki, ale ma wielgachne wąsiska. Idę, zmęczony nie pamiętam. Skąd ja 
tutaj? Na krześle jakaś brzydka baba. W nagłym olśnieniu zapuchniętego mó-
zgu odnajduję jej tożsamość – ciocia Zofia. Słyszę jak „muwi”. Wykonuje tę 
czynność właśnie przez ,,u’’. Z jej krtani wydobywa się potok niezrozumiałych 
dźwięków. „Muuuuuwi” – tak jak krowa, jakbym słyszał ryk bydła. Szybko 
jednak porzucam te pseudolingwistyczne rozważania. Tonę w wirze znajo-
mych i nieznajomych krewnych. Tańczą staro–młode, damsko–męskie, zaże-
nowano–szczęśliwe twarze. Spocone lica podrygują. Pijackie mordy wywijają 
chwiejne hołubce. Podchodzi facet. Spocony, brzuchaty i nie wiadomo kto go 
tu zaprosił. ,,Biela jestem” – artykułuje. Pewnie kolejny dziadowujoszwagro-
kuzyn. Brnę w mokry tłum. Lepią się od potu. Do mnie się lepią. Zagadują, 
bo słowo to kleista smycz. Rzucają nią jak arkanem, a kiedy chwyci ciągną ze 
wszystkich sił. A ja jak koń, jakby ktoś mi wędzidło do gęby włożył. Albo raczej 
w pamięć wsadził, w duszę, serce albo do półkuli czy innego organu, odpowie-
dzialnego za stosowanie się do ogólnie przyjętych w danej grupie społecznej 
norm. Powoli się przez nich przedzieram. Wesele, ale nie widzę młodej pary, 
nie ma welonu, drogiego garnituru, ani ślubnych prezentów, dzielenia przesło-
dzonego tortu i gorzkich pocałunków nie ma. Stoły się uginają pod jedzeniem, 
więc spożywam i uginam się, kurczę pod spojrzeniami biesiadników. Znowu 
przylecą do mnie ciocie, wujenki w ciemnych sukniach jak ćmy. Anie-Franie, 
Basie-Kasie, Zosie-Marysie otoczyły mnie krzesłami ze wszystkich stron i ob-
siadły. Syn musiał zostać w jednostce, bo przepustki nie dostał, Julia z małym 
synkiem w domu, brat w bufecie pije z zięciem, Jasiu w szkole, bo ma stopnie 
nie najlepsze, Wera w sklepie jest wyprzedaż, a jak się bawię na poprawinach? 
Ja, tak, świetnie, fantastycznie, oczywiście pozdrów Grzesia. W następnej sali 
czarno od dymu i garniturów. Polityka to tak, jak lewica na lewo, to prawica 
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na prawo i tylko ich racje mają rację! Byle frontem do ludzi, co idą od frontu 
i przodem jak od tyłu!

Nie mogę patrzeć na rodzinę, na jedzenie, wielkie sale. Rosną, we mnie, 
gdzieś w moim wnętrzu, w przestrzeni między żołądkiem a wątrobą, rosną jak 
placek drożdżowy bez formy. Poprawiny mnie od środka rozsadzają, miażdżą 
narządy, przez żebra wyciekają. Idę i zostawiam za sobą, ich resztki spadają 
i dzwonią. Idę i ukazują mi się kolejne odsłony. Kręcą w chocholim tańcu. Prze-
mierzam scenę za sceną. Byle szybciej, do ostatniego aktu. Wszędzie widzę od-
pady, okruchy na kostiumach pań. 

Ty nędzny naśladowco. Literacie żałosny. Ośmielasz się bez pozwolenia się-
gać do narodowego kanonu? Profanować to arcydzieło sztuki dramatopisarskiej 
swoją marną prozą? Kim ty jesteś?

Kim jestem? Kim jest wypowiadający się w pierwszej osobie? Ja bohater? 
Ale nie podejmujący działania, bez motywów i pragnień. Ja narrator? Nie defi-
niuje mnie przecież stworzony przez historyków literatury termin. Ja sprawca? 
Autor? Twórca? Nie mam władzy nad światem przedstawionym. 

Ja widzę. Wykolejony. Wychodzi z formy. Rozpada się świat. Zdanie po 
zdaniu. Litera. Po literze. Znak. Za. Znakiem. 

Kończy. Narracja.
Moja.
Nie 
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Matylda Kołomyjec

Tancerz

 – Dziadku! – Ciszę cmentarza przerwał donośny krzyk dziewczynki z dłu-
gimi, jasnymi warkoczami. – Dziadku, co to znaczy?

Staruszek, podpierając się prowizoryczną laską zrobioną z trzonka od mio-
tły, podszedł do wskazywanego przez swoją wnuczkę nagrobka. Napis na nim 
głosił:

Tu leży Tancerz.
Przybył do nas z daleka,
I już nie wrócił do domu.
Czy chcesz podzielić jego los?
Tuż pod napisem widniał wyryty w ciemnym kamieniu wzór węzła – in-

formacja dla ludzi, że ten, kto leży w tym grobie, został powieszony.
– Dziadku? – dziewczynka wyrwała staruszka z zamyślenia – Kto to był?
– Kiedyś to miasto było o wiele mniejsze niż teraz, była to w zasadzie duża 

wieś, przyszedł tu gościńcem, samotny – zaczął powoli. – Byłem wtedy mały, 
niezbyt dokładnie te wydarzenia pamiętam, ale postaram się dla ciebie wszyst-
ko sobie przypomnieć, opowiem ci historię Tancerza.

Zamilkł na chwilę, a potem rozpoczął swoją opowieść:
Kiedy tylko przekroczył bramę miasta, wiedzieliśmy, że przybył z bardzo 

daleka, miał dziwne rysy twarzy…
Wszyscy widzieli go, jak stał na środku ulicy i rozglądał się. Nie znali go, 

był nowy we wsi, musiał przybyć nocą, bo nikt wcześniej nie zauważył jego 
nadejścia. Trudno było na niego nie patrzeć, jego ubiór był pomalowany w bia-
ło-fioletowe pasy, wyróżniał się znacznie między brązowo-szarymi strojami 
mieszkańców.

– Kim jesteś? – zapytał ktoś, przerywając poranną ciszę.
Nieznajomy odwrócił się i wbił spojrzenie czarnych oczu w pytającego.
– Tancerzem – odpowiedział lakonicznie.
– A skąd przybywasz i dokąd zmierzasz?
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Tym razem odpowiedziało mu tylko zimne spojrzenie nienaturalnie ciem-
nych oczu przybysza. Milczenie panowało przez chwilę, aż w końcu przerwał je 
suchy, niemiły głos Tancerza:

– Wiecie, kto może dać mi pracę? Nie chcę sypiać na ulicach ani żebrać…
Zaprowadziliśmy go do kowala, który akurat podkuwał naszego konia, Ho-

mera, pamiętam to tak dobrze, jakby zdarzyło się wczoraj…
Kowal przerwał pracę i podniósł wzrok na nieznajomego; na chwilę jaskra-

wy wzór pasów oślepił go.
– Kim jesteś? – zapytał po kilku sekundach.
– Tancerzem – po raz drugi tego dnia odpowiedział przybysz. – Potrzebujesz 

rąk do pracy? Mogę się przydać, potrafię więcej, niż się wydaje.
– Nie mam nikogo do miechów – oznajmił w końcu kowal. – Jeśli dasz radę, 

to chętnie ci zapłacę za pomoc.
– Nie potrzebuję zapłaty, wystarczy mi dach nad głową i trochę jedzenia. 

Nie jestem wymagający, możesz mi kazać spać z końmi, a nie będę się skarżył.
Obydwaj zamilkli, boleśnie świadomi obecności ponad dwudziestki ludzi, 

przysłuchujących się ich rozmowie, którzy po jakimś czasie zaczęli się rozchodzić, 
znudzeni ciszą. Wtedy dopiero kowal podjął rozmowę:

– Pięć miedziaków tygodniowo i mogę pozwolić ci spać na strychu stodoły… 
Chyba że nie odpowiada ci panujący tam zapach… – roześmiał się głośno.

– Kiedyś pracowałem w garbarni – tymi słowami Tancerz dobił targu.
– Pracę rozpoczniesz jutro rano, przyjdź do mnie o wschodzie słońca, będę 

czekał. – Kowal odwrócił się i wrócił do podkuwania konia. – Jak masz na imię? 
– zapytał, ale nie doczekał się odpowiedzi…

Byłem tam wtedy, pilnowałem Homera, widziałem, jak kowal umawiał się 
z nieznajomym. Kiedy wracałem do domu, zobaczyłem Tancerza, jak siedział na 
ławce i grał na drewnianej fujarce…

Tancerz szedł ulicą, aż znalazł się na obrzeżach wsi. Wtedy usiadł na drew-
nianej, pomalowanej tanią, brązową farbą ławce i wyciągnął z plecaka malutki 
flet, a kiedy zaczął grać, zebrała się dookoła niego grupka małych dzieci.

– Kim jesteś? – zapytało jedno z nich.
– Tancerzem – nieznajomy przerwał na chwilę grę.
– A zatańczysz dla nas?
– Nie.
– Dlaczego?
– Bo nie potrafię.
Chłopiec, który zadał pytanie zastanawiał się chwilę.
– To dlaczego mówisz, ze jesteś tancerzem? Dlaczego nas okłamujesz?
– Mówię tylko prawdę. Ale ty tego nie możesz zrozumieć.
– Chcesz powiedzieć, że jestem za mały, by wiedzieć, o czym mówisz?
Tancerz uśmiechnął się.
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– Nie o to chodzi. Po prostu nie pozwolę ci zrozumieć…
Przystanąłem, żeby posłuchać, o czym rozmawiał Tancerz z tymi dziećmi. 

W pewnym momencie powiedział, że nie umie tańczyć, ale nie mieliśmy pojęcia, 
jakie to było ważne i nie mówiliśmy o tym nikomu. Następnego dnia okazało się, 
że Tancerz był bardzo punktualną osobą…

Kiedy tylko blady blask świtu rozświetlił niebo, kowal wyszedł z domu, by iść 
do pracy. Pierwszą osobą, jaką zobaczył, był Tancerz siedzący na ławce.

– Już jesteś? – zapytał ze zdumieniem, a Tancerz podniósł się z ławki.
– Punktualność jest bardzo ważną cechą – odparł – więc staram się nie spóź-

niać.
Razem poszli do kuźni i już po godzinie pracy okazało się, że Tancerz zna 

się na rzeczy.
– Umiesz wykuwać ostrza na miecze?
– A także groty strzał i włóczni, różne narzędzia. Jak kiedyś powiedział ktoś, 

kogo znałem: przekuję lemiesz na miecz i ze srebrnych pierścionków zrobię ostro-
gi, by wyruszyć, by uciekać…

– Na Boga, kim ty jesteś?! – wykrzyknął kowal, bardziej zdumiony tonem 
rozmówcy niż czymkolwiek innym, bo Tancerz nie chwalił się, tylko powiedział 
to tak, jakby jego umiejętności były standardem, a nawet poniżej jakiejś przyjętej 
normy.

– Tancerzem.
Kowal popatrzył na niego ze zdziwieniem, a gdy ten odwzajemnił spojrze-

nie, spuścił wzrok. W czarnych oczach Tancerza było coś, czego nigdy wcześniej 
nie widział. Jakaś nienaturalna siła i mrok, cień pogardy i gotowość na wszystko, 
nawet mord…

Był strasznym człowiekiem, baliśmy się go. Niby nic nie robił, ale sama jego 
obecność sprawiała, że czuliśmy się… nie na miejscu. Nigdy nie powiedział nam, 
jak się nazywa, więc nazywaliśmy go tak, jak chciał: Tancerzem. Zawsze było tak, 
jakbyśmy to my nie pasowali do niego, a nie on do nas, onieśmielał nas. Ale miał 
też ludzkie odruchy…

Karczma po raz kolejny przycichła, kiedy otworzyły się drzwi, a każdy chciał 
wiedzieć, kogo tym razem przygnał los za próg „Grubego barana”. I kiedy przy-
bysz uniósł kaptur, jeden ze stałych gości, mając głowę zamroczoną dużą ilością 
alkoholu, krzyknął:

– Patrzcie, ludzie! Tancerz! A już myślałem, że nie jest człowiekiem, tylko 
jakimś demonem, skoro nic nigdy nie je!

Ludzie ryknęli śmiechem, a Tancerz usiadł w rogu karczmy. Jadł baraninę, 
gdy dosiedli się do niego inni…

Nie było mnie przy tym, ale ludzie mówili, że wtedy Tancerz sprawiał wrażenie 
bardziej… ludzkiego. Nawet się upił, jak twierdzą niektórzy. Wierzę w to, bo przecież 
inaczej nie powiedziałby nic, co mogłoby wzbudzić jakiekolwiek podejrzenia…
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– Ależ nie, skąd ten pomysł? – zaśmiał się Tancerz, w odpowiedzi na zadane 
przez garbarza pytanie. – Chyba budzę większą grozę, niż przypuszczałem!

Zaśmiali się wszyscy, bo pod koniec zdania zrobił tak komiczną minę, że nie 
mogli się powstrzymać.

– Jestem tylko Tancerzem, uciekam przed sceną i publicznymi występami, 
nie morduję ludzi – usprawiedliwił się – i, proszę, nie pytajcie mnie o imię, bo nie 
mam imienia, tylko przezwiska.

– Jak „Tancerz”?
– Na przykład – roześmiał się ponownie. – Muszę was pożegnać, rano mam 

robotę do wykonania. – Wstał, ale zatoczył się i przytrzymał krzesła, co wzbudzi-
ło wesołość wśród zgromadzonych.

– Zatańcz dla nas! – zawołał ktoś.
– Nie umiem! Unikam tańca jak ognia od kiedy… – urwał i spojrzał tak, 

jakby nagle wytrzeźwiał. – Muszę iść – powiedział w końcu…
– Następnego dnia sprawiał wrażenie, jakby nie pamiętał o tym, co powie-

dział, kiedy był pijany. A powiedział wiele: że pochodzi ze Wschodu, że kiedyś 
pracował na dworach królewskich, a mówił to tak, że nie wątpiliśmy w jego słowa. 
Teraz nie pamiętam, co dokładnie mówił, ale to, czego nie zapomniałem, było 
najważniejsze. A kilka tygodni później okazało się, kim był…

Dzwony słychać było w całej wsi. A mogły oznaczać tylko jedno: nakaz ze-
brania się na placu. Ludzie wybiegali więc z domów i zbierali się tam. Wszyscy 
przyszli, nawet Tancerz, który zdążył już zyskać w oczach mieszkańców opinię 
„porządnego człowieka”. Kiedy szlachcic, który ich zwołał, zaczął mówić, ludzi 
powoli ogarniał strach. Mówił bowiem o kradzieży i to niemałej: zginęły klejno-
ty będącej przejazdem we wsi baronówny, między innymi wysadzana szafirami 
drogocenna brosza.

Kiedy tylko szlachcic wspomniał o kradzieży, Tancerz zaczął się powoli wy-
cofywać. Wyszedł z tłumu i rzucił się do biegu.

– Łapaj złodzieja! – rozdarła się rozpaczliwie baronówna na widok ucieka-
jącego.

Ludzie zareagowali bardzo szybko i ktoś podstawił Tancerzowi nogę. Po-
tknął się i przejechał na brzuchu kilka metrów. Natychmiast zerwał się do dal-
szego biegu, ale wtedy z jego kieszeni wypadła błękitna brosza. Zawahał się, nie 
wiedząc czy uciekać, czy najpierw podnieść klejnot. Nie zdążył jednak zrobić ani 
jednego, ani drugiego bo dopadli go mieszkańcy wsi. Nie wyrywał im się nawet, 
choć wiedział, co czeka go za kradzież. W jego oczach wciąż malowała się pogar-
da…

– I co się potem stało? – dziewczynka przerwała dziadkowi, chcąc jak naj-
szybciej poznać zakończenie opowieści.

Staruszek uśmiechnął się do niej smutno.
– Baronówna była bardzo porywcza…
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– Niech zapłaci, niech zapłaci! – wydzierała się baronówna. – Ja tak chcę!
– Ciszej, Kaśka – warknął szlachcic – bo cię jeszcze w stolicy usłyszą.
Baronówna zamilkła obrażona, obróciła się na pięcie i poszła do gospody, 

w której wynajmowała pokój.
Szlachcic z niechęcią spojrzał na Tancerza, a Tancerz z niechęcią spojrzał 

na szlachcica.
– Na szubienicę z nim – powiedział w końcu szlachcic.
Tancerz popatrzył na niego z rozbawieniem.
– Będzie mi bardzo miło – odpowiedział z drwiną w głosie…
– Zaciągnęli go na podwyższenie i… To nie jest opowieść dla małych dziew-

czynek.
– Nie jestem aż taka mała – oburzyła się wnuczka.
– Więc zaciągnęli go tam…
– Mam prawo do ostatniego życzenia, czyż nie? – Tancerz przyjrzał się 

uważnie szlachcicowi.
– Tak – z niechęcią przyznał tamten.
– Więc pozwól mi porozmawiać z nimi. – Gestem Tancerz wskazał ludzi 

stłoczonych wokół podwyższenia.
Szlachcic wzruszył ramionami.
– Jak chcesz.
Złodziej wygładził pomięty płaszcz i odwrócił się z drwiącym uśmiechem do 

otaczającego go tłumu.
– Choć liczyłem się z tym, że kiedyś zatańczę, miałem nadzieję tego uniknąć 

– zaczął i ludzie zamilkli. – Jestem Tancerzem, który nigdy jeszcze nie tańczył. 
Lecz dziś, skoro tak tego pragniecie, zatańczę dla was. – Odwrócił się i skoczył na 
stołek, z którego ukłonił się tłumom. Sam założył sobie pętlę na szyję i zaśmiał 
się, jakby był na przyjęciu, a nie na szubienicy. – Zatańczę dla was, choć będzie 
to dla mnie ostatni raz…

– I co potem?
Staruszek westchnął.
– Zatańczył dla nas, jak powiedział. Pierwszy, a jednocześnie ostatni raz 

w swoim życiu.
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Maciej Konopka

Humory rzeczy niekoniecznie martwych

Tego dnia obudziła mnie poranna koordynacja ucho-oko, wywołana przez 
najbardziej znienawidzony dźwięk ludzkości, którzy sami sobie stworzyliśmy, 
budzik. Czasami naprawdę wolałbym zasypiać w lesie, aby budził mnie leśniczy 
okrzykiem: „buuu! dzik!” niż ten skowyt niepozornej maszynki. Już dawno go 
rozgryzłem, jego humorem jest to, że nieważne, na którą godzinę go ustawię po-
przedniego wieczoru, i tak zadzwoni pięć minut wcześniej od czasu, w którym 
bym się wyspał.

– Dobrze wygrałeś, już wstaję. 
Czasu do wyjścia nie było zbyt wiele. Szybka poranna toaleta, umyty, ogo-

lony i gotowy, by zasłonić miejsca intymne oraz pozostałe części mojego bladego 
ciała odpowiednimi ciuchami. Pod uwagę musiałem wziąć dzisiejsze wydarze-
nia, czyli egzamin na uczelni, a następnie randka z niedawno poznaną kobietą. 
Po chwili ułożyłem plan idealny, żeby przebrnąć przez te epizody z płynnością 
surfera, ubrany w jedną koszulę. Oczywiście proszę nie brać tego porównania 
zbyt dosłownie, nie będzie to bynajmniej koszula hawajska. 

Wybór wydawał się prosty, mam tylko dwie takie części garderoby jed-
nak „zachowanie” koszul wcale mi go nie ułatwiło. Otóż ta, która bardziej mi 
pasuje, nie ma ochoty opuszczać szafy – głośniej „woła” o żelazko. Jednak ze 
względu na brak czasu na wyprasowanie, włożyłem tę drugą.

Czas na śniadanie. Tutaj już uwydatnia się mój kunszt, wypracowany 
przez lata prób i błędów w walce z humorami rzeczy niekoniecznie martwych. 
W porannej praktyce wygląda to tak: płatki śniadaniowe wrzucam dopiero gdy 
mleko się zagotuje, żeby zachować chrupkość, do „wrażliwej” czyli miękkiej 
bułki, masło też musi być miękkie, ale tego dnia nawet go nie użyłem, aby za-
pobiec upadkowi kromki na stronę posmarowaną, co zazwyczaj jest zemstą za 
wypuszczenie jej z rąk. Toster „nie przepada” za ciemnym pieczywem dlatego 
wkładam je na krócej niż jasne. Docieram do lodówki, której każde otwarcie 
jest jak loteria, przewidzieć co będzie w środku jest jak z przewidywaniem po-
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gody, niby znam temperaturę jaka aktualnie panuje, ale co spadnie mi z nieba 
to już zależy od szczęścia (tak, jestem studentem).

Gdy już zapełnię swój żołądek, czas się zbierać. Zegarek, który lubi machać 
swoją wskazówką, jeśli chce, żebym już wychodził, zaczyna zamieniać ją w śmi-
gło, jakby starał się odlecieć od ściany. Wtedy staje się to dla mnie prawdziwą 
wskazówką o treści: „pora wychodzić!”. W głowie włączam tryb „pośpiech”, 
który wiąże mi buty i szepcze: „szybciej, przecież nie chcemy się spóźnić”. To 
taki autopilot, który jeśli szwankuje to wracamy, aby sprawdzić czy wyłączyli-
śmy żelazko lub zamknęliśmy drzwi na klucz. Jednakowoż w tym trybie, portfel 
i telefon są jak małe dzieci grające w jednym zespole przeciwko mnie w chowa-
nego. Wtedy najlepszym sposobem jest udawanie, że wcale się nie bawisz i nie 
spieszysz, a więc czekam, kontemplując. 

– Mam was! – krzyknąłem.
Dziesięciosekundowe ułożenie się w krześle wystarczyło, telefon na szafce, 

a portfel na biurku. W obcowaniu z tymi rzeczami liczy się spryt oraz instynkt 
drapieżnika.

Wreszcie wyszedłem, mieszkam na przedmieściach, zatem do centrum 
transportuje mnie mój prawie prywatny wehikuł na stalowych oponach z wy-
toczonym własnym torem, w skrócie pociąg. Jeżdżę nim od bardzo dawna i do-
póki nie mam prawa jazdy to mój jedyny środek transportu oprócz nieśmiałego 
autobusu, który jak już się odważy przyjechać, to krąży tylko po miasteczkach 
wokół jakby bał się miejskiego zgiełku. Wchodzę na peron, na tej podłużnej 
platformie, zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Każdy kto przybył tu wcześniej, 
zajął już swoją pozycję triumfalną, czyli taką na wysokości, której maszynista 
na pewno zatrzyma drzwi wehikułu. Kto jeździ często pociągami dobrze wie, 
że one nie zawsze się spóźniają, robią to tylko wtedy, gdy się spieszysz. Najgorzej 
jest jak spieszy się parę osób, wtedy opóźnienie rośnie proporcjonalnie.

Nagle rogatki zamykają się, ale nie można dać się im zwieść. Lubią oszu-
kiwać i zapowiadać pojazd jadący w przeciwnym kierunku. Uśmiech malują na 
twarzy dopiero trzy przednie światła czoła pociągu, widziane na horyzoncie, 
które są niczym latarnie morskie dla nabierającego wodę okrętu. Kilkuminu-
towe opóźnienie.

– Uf, egzamin uratowany! – pomyślałem. 
Widocznie tylko ja się spieszyłem spośród dzisiejszych użytkowników 

podmiejskiej kolejki. Z pełną gracją, stalowy smok wytraca prędkość w celu 
wyplucia i połknięcia kolejnych pasażerów, ustawiam się drugi w kolejce do 
wejścia. Pozycja ta daje jeszcze nadzieję na dwadzieścia pięć minut przyjemnego 
wciśnięcia się w fotel, jednak nie dzisiaj. Przedział jak ocean, wypełniony po 
brzegi. Nawet mężczyzna na czele nie dał nogom odsapnąć. Czasami wydaje mi 
się, że ci wszyscy ludzie zajmujący siedzenia to statyści i po prostu są podstawia-
ni na początku trasy, żeby sprawdzić ile osób stojących się pomieści. Osobliwym 
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zjawiskiem są kontrolerzy. Dzielę ich na takich, którzy myślą, że osiągnęli już 
w tej profesji wszystko i wystarczy im to do najniższej emerytury oraz na tych, 
którzy ze swoich emerytur chcą kupić własny pociąg i sprawdzać w nim bilety. 
Pierwsi z tego grona potrafią poznać po pasażerze czy ma ważny bilet czy nie. Ci 
drudzy z kolei każą pokazać bilet i legitymację, porównają zdjęcie z dokumentu 
z teraźniejszym wyglądem oraz sprawdzą każdą cyferkę. Dopiero po takiej peł-
nej kontroli ofiarują przepustkę do dworca głównego. 

Jako, że semafor wstrzymywał maszynistę przed odjazdem, to był to do-
bry moment na małą reminiscencję. Kiedyś spotkałem się z kontrolerką, która 
podczas jednego przejazdu potrafiła sprawdzić każdego po trzy razy, ponieważ 
nie wiedziała czy ktoś dosiadł się teraz czy wcześniej. Potem okazało się, że ma 
jakąś dolegliwość, która polega na braku umiejętności rozróżniania ludzkich 
twarzy. Jak w takiej pracy może mieć stanowisko osoba, która nie odróżnia lu-
dzi? To tak, jakby konserwatorka powierzchni płaskich myła podłogę, a potem 
myła ją znowu, bo nie widziałaby czy jest już czysta czy nie. Albo listonosz, 
który dostarczałby listy i potem wracał, żeby sprawdzić czy je dostarczył. Daw-
no jej nie widziałem i szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia czy ją zwolnili 
czy też dostała awans, żeby nikogo nie posądzono o to, że znęca się nad chorą 
kobietą. 

W końcu ruszamy. Stoję oparty o przedział. Nie spotkałem nikogo znajo-
mego, zatem pomyślałem, że posłucham sobie muzyki. Ochoczo sięgam po słu-
chawki, a one „obrażone” na mnie za to, że w pośpiechu zamknąłem i dusiłem je 
w kieszeni kurtki, w odwecie zainspirowały się węzłem gordyjskim i wyglądają 
jak jeden wielki supeł. Węzeł gordyjski po prostu bym rozciął, jednak w da-
nej sytuacji potrzebuję słuchawek w całości, więc podejmuję się ich rozplatania. 
Dwie stacje dalej, triumfalnie zatykam nimi ucho wewnętrzne, by znajdujące 
się tam młoteczek i kowadełko delikatnie muskały dźwięki kolejnych utworów. 

Parę bujnięć głową później, dostrzegam, że ludzie zaczynają zbierać swoje 
rzeczy, co oznacza koniec trasy oraz czas vendetty. Pociąg za twoje stanie, na-
gradza cię potwierdzeniem w rzeczywistości stwierdzenia „ostatni będą pierw-
szymi”. Ustawiam się więc przy samych drzwiach, gotowy do wyznaczania na-
stępnego celu jakim jest uczelnia.

Po drodze wchodzę do sklepu, aby dokupić jeszcze długopis na egzamin, 
bo gdy mam jeden to czuje się on niepewnie podczas naszego wspólnego wystę-
pu i lubi się zająknąć lub całkiem udławić tuszem, nie wypuszczając go już do 
końca papierowego przedstawienia. 

Lubię te sklepy, w których jest jedna kolejka. Zauważyłem, że nawet w naj-
większych supermarketach wprowadzili ten system. Chyba każdy już doczekał 
się wniosku, że gdy jest ich parę, to ta, w której stoisz posuwa się zawsze wolniej, 
a odejście od niej tylko zmienia punkt widzenia, ale nie zmienia humoru. Po 
zakupie niezbędnych wnuków pióra oraz dopisaniu do publicznego długu ka-
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sjerek wiecznie nieobecnego w kasie fiskalnej grosika udałem się bezpośrednio 
na kampus uczelni.

Egzamin nie należał do najłatwiejszych, a bardziej do tych, które budzą 
we mnie refleksje „czy rzeczywiście studia są mi aż tak potrzebne?”. Wskazów-
ka zegara znowu wygląda jak śmigło startującego samolotu, a treści zadań jak 
enigma, przy której moje ściągi były bardziej przydatne do podłożenia pod jed-
ną z nóg chwiejącej się ławki. Pomimo tego, gdy z naukowego transu wybił mnie 
profesor słowami: „Koniec czasu!” byłem z siebie zadowolony. Brak zaufania do 
jednego długopisu, też się potwierdził. Lżejszy o parę kropli tuszu opuściłem 
z uśmiechem salę.

Przyszła pora na randkę. Osoba płci przeciwnej, z którą miałem się spo-
tkać, otworzyła w moim życiu nowy rozdział dwa tygodnie wcześniej, gdy 
rozładowała mi się bateria w telefonie, a musiałem zadzwonić do przyjaciela 
i  poinformować go gdzie jestem. Przy podziękowaniach za pomoc skomple-
mentowałem jej srebrny naszyjnik, który przyciągnął mój wzrok. Tym sposo-
bem, na pierwszy rzut oka martwy wisiorek, „zmęczony” telefon oraz niewinna 
rozmowa, dały impuls do ponownego spotkania.

Stawiliśmy się jednocześnie w umówionym miejscu. Po krótkim spacerze 
zaprosiłem ją do nowo powstałej restauracji w starej części miasta. Pod nazwą 
lokalu wznosiły się trzymetrowe drzwi.

Oczywiste było to, że będę chciał je otworzyć i puścić kobietę przodem, 
jednak nie tak oczywiste było to, czy klamka ulega komuś, kto ją do siebie przy-
ciąga czy odpycha. Tu musiałem pewnym uchwytem zaryzykować i trafiłem! 
Pociągnięcie otwierało ten „sezam”. Przy wejściu potwierdziłem rezerwację, 
bez niej żaden stolik, „nie lubi się nudzić” i jest zajęty przez inną parę. Brak 
białej koszuli na sobie, która bardzo „lubi” plamy, gwarantował schludność. Ko-
lacja przebiegła pomyślnie, odrobina śmiechu, odrobina powagi, aby zachować 
proporcje. Następne spotkanie było formalnością. Aż trudno uwierzyć, że gro-
teskowym zarodkiem tej znajomości była „wyczerpana” bateria. 

Pod koniec tego dnia, wracając ostatnim pociągiem, kładąc się spać i usta-
wiając budzik pięć minut później niż zwykle, zrozumiałem, że z humorami rze-
czy niekoniecznie martwych trzeba żyć, a najlepiej żyć w zgodzie.

 



242

Kowalczyk

Opowieści Starego Dębu

Lipiec 2005 r.
Piotr był zawsze bardzo żywiołowym dzieckiem. Swoją pierwszą samo-

dzielną wycieczkę odbył w wieku 5 lat, stawiając jednocześnie na nogi cała oko-
licę i przyprawiając prawie o zawał swoich rodziców. Kochał otaczającą przyro-
dę, interesował się jej każdą dziedziną. Teraz jest już prawie dorosły, ale ,,bakcyl 
turystyczny” pozostał. Mówili o nim ,,niespokojny duch”, wszędzie go ,,nosiło”. 
Patrząc na jego niepozorny wzrost, trudno podejrzewać o wielki hart ducha. 
Miał stale zmierzwione jasne włosy, niebieskie oczy i mnóstwo piegów na twarzy.

Zaliczył już niemal wszystkie sprawności harcerskie. Poznał już w więk-
szości okoliczne szlaki i trasy turystyczne… Pozostało kilka. Właśnie podróżo-
wał sobie jedną z nich.

Był bardzo upalny dzień, słońce mocno przygrzewało, zaś wiatr chyba 
wziął sobie urlop.

Wędrówka w taki dzień była męcząca, ale nie dla Piotra. Gdy już trochę 
się zmęczył, usiadł pod rozłożystym dębem, mieszczącym się na skraju leśnego 
zagajnika. Wyciągnął z plecaka wodę i szybko ugasił pragnienie. Stary dąb da-
wał spory cień, w taki dzień to było wprost bezcenne. Piotr rozglądał się wokół, 
ukojony lekkim szumem drzewa. Zamknął oczy i nie wiadomo kiedy usnął. 
Delikatny wiaterek muskał gałęzie starego dębu.

Przyszedłem na świat a właściwe wyrosłem z drobnego żołędzia przypadko-
wo rzuconego. Jako mała roślinka rosłem i udało mi się zostać małym drzewkiem 
– dąbczakiem. W okolicy wyróżniałem się spośród drzew, byłem inny. Z początku 
myślałem, że to źle tak różnić się od pospolitych sosen i brzóz, ale w miarę jak 
odrastałem od ziemi – doceniałem swoją inność. Byłem już całkiem duży, bo pa-
miętam, że człowiek mógł objąć mój pień dwoma rękami, w okolicy zaczęły dziać 
się rzeczy naprawdę niezwykłe.

Był rok 1794. Szykowało się jakieś powstanie zbrojne, okoliczni chłopi, 
uzbrojeni w kosy, opuszczali swoje rodzinne wioski i udawali się w nieznane. 
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Wiele kobiet płakało, były to smutne rozstania, ale bardzo z perspektywy cza-
su potrzebne. Wszyscy zbierali się pod wodzą Tadeusza Kościuszki, aby walczyć. 
Wielu chłopów już nie wróciło do domu. Ich żony i dzieci ciągle płakały… A ja 
płakałem razem z nimi. Powstanie zwane od nazwiska przywódcy Kościuszkow-
skim upadło i nastąpił III rozbiór Polski. Smutne to były czasy, Polski już nie było 
na mapie Europy. Cóż, życie trwało dalej. Ludzie rodzili się, kochali i umierali. 
Mijały kolejne wiosny, lata i srogie zimy. Ja rosłem w siłę, byłem coraz bardziej 
rozłożysty i  zauważalny w okolicy.

Dostrzegłem ponownie, że okoliczni mieszkańcy znów przygotowywali się 
do jakiegoś powstania zbrojnego. Była jesień 1830 roku. Bardzo zimno, ale dało 
się wyczuć gorącą atmosferę i ogromną nadzieję w sercach Polaków. Może tym ra-
zem się uda… Trzeba walczyć o wolność. To stale słyszałem. Znów byłem świad-
kiem pożegnań, szlochów kobiet. Serce się krajało. Ale wszyscy wierzyli w sukces. 
Niestety powstanie upadło. Historia nazwie to Powstaniem Listopadowym. Wie-
lu powstańców znów nie wróciło do domu. To takie smutne.

Ale nadzieja zawsze umiera ostatnia, aby po 30 latach znów zainspirować 
Polaków do kolejnego zrywu niepodległościowego. To już rok 1863 – Powstanie 
Styczniowe. Walki zbrojne toczyły się niedaleko stąd, widziałem mnóstwo ofiar. 
To straszne, tyle krwi. Zaborcy ukarali uczestników powstania. Skonfiskowano 
majątki, posługiwanie się językiem polskim było surowo karane. Polacy, musieli 
wiele znieść. Widziałem znów wiele smutnych twarzy, płynące gorzkie łzy. Po 
moim pniu również spływały łzy… Tymczasem rosłem w górę, zmieniali się moi 
sąsiedzi, wiele drzew powaliły wichury i burze.

Kolejnym wielkim przywódcą, który na nowo wlał nadzieję w serca był Jó-
zef Piłsudski. To naprawdę Wielki Człowiek. W 1914 roku wybuchła I Wojna 
Światowa. Naprawdę aż mnie żal ściskał, gdy patrzyłem na morze krwi ludzkiej. 
Pomyślałem nawet, że od tego tutejsza ziemia jest żyźniejsza. W roku 1918 skoń-
czyła się wojna i Polska znów była państwem! Strasznie wyniszczona, ale znów 
po latach wolna. Chyba nigdy nie widziałem takiej radości w ludziach jak wtedy. 
To były naprawdę czasy pełne wzruszeń i łez radości.

Minęło dwadzieścia lat i wybuchła kolejna wojna, która pochłonęła naj-
więcej istnień ludzkich. Nawet rosnące w okolicy drzewa, niektóre bardzo duże, 
łamały się jak zapałki pod gąsienicami czołgów. Wtedy cierpieli wszyscy. Byłem 
świadkiem wielu narad partyzanckich, walk, wielu zwycięstw i porażek.

W 1945 nastał znów pokój. Ludzie powracali do domów i nastała radość. 
Nie były to zbyt spokojne czasy, bo wokół wiele było niesprawiedliwości, ale życie 
toczyło się dalej. Ludzie rodzili się, dorastali, zakładali swoje rodziny i umierali.

A ja ciągle niestrudzenie trwałem na posterunku. Byłem już bardzo potężny, 
moje konary dawały schronienie wielu wędrowcom. Polska również rosła w siłę, 
budowało się dużo zakładów przemysłowych, rozwijało się rolnictwo, pozornie 
wszystko było w porządku ale, czułem, że coś wisi w powietrzu. Pamiętam po-
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czątki strajków w hutach i stoczniach. To były początki kolejnego ruchu niepod-
ległościowego.

Znów nastały niespokojne czasy. Rok 1981 i naprawdę sroga zima. Wiele się 
działo złych rzeczy, brat donosił na brata, Polak walczył z Polakiem, po ulicach 
i lasach jeździły czołgi… Widziałem tajne spotkania na skraju lasu. Działo się 
to do 1989 roku, gdy nastały przemiany ustrojowe, w wyniku której powstała III 
Rzeczpospolita Polska. Na godło Polski wróciła korona. Teraz mieliśmy już orła 
białego w koronie – to bardzo symboliczne. Od tego czasu obserwuję już spokój, 
niewiele się dzieje. Mija wiosna, po niej lato, jesień i zima. Myślę, że nastał już 
czas pokoju i możemy się z niego cieszyć. Nie można jednak zapominać, że na 
przestrzeni kilkuset lat, jakie dane mi jest rosnąć na tej ziemi, było różnie. Mu-
sicie ludzie dbać o swoją ojczyznę, chrońcie wasz język i kulturę, bo o to walczyli 
inni, abyście teraz mogli w spokoju żyć.

Ja, cóż ja być może, pozostanę tu jeszcze przez kolejne 200 lat… Bo to co 
widziałem, nie da się tak po prostu opowiedzieć. Wy młodzi, nie znacie wojen 
i powstań, nie wyobrażacie sobie jakie to może być straszne… Chrońcie też przy-
rodę, bo jesteście jej częścią. Pamiętaj o tym Piotrze, to wy młodzi staniecie się do-
rośli i będziecie odpowiedzialni za losy swojej ojczyzny. Ja stary już jestem, wiele 
widziałem, byłem milczącym świadkiem zła, ale i rodzącego się dobra. Pamiętaj 
Piotrze! Piotrze!

Piotr otworzył oczy. Drzewo wciąż cichutko szumiało. Czy mu się coś śni-
ło? Ten wspaniały dąb to świadek wielu cierpień, ale i też wielu radości. Nigdy 
tak nie myślałem. Ten dąb ma już ponad 220 lat. To pomnik przyrody. Zadu-
mał się chłopiec nad opowieścią starego dębu. To naprawdę niezwykłe, czy to 
wszystko mu naprawdę opowiedziało drzewo? Przecież to wszystko naprawdę 
miało miejsce. Czy jak to komuś opowiem to mi uwierzy? Myślę, że to niezwy-
kłe ale możliwe, to się czuje, to miejsce tutaj jest naprawdę magiczne. Muszę 
więcej o tym poczytać, może trzeba to miejsce oznaczyć dla potomnych. Piotr 
wyjął telefon i zrobił zdjęcie ogromnemu drzewu. Wstawię to zdjęcie do Google 
Earth1 – pomyślał. Tyle mogę na razie zrobić, wielu ludzi zobaczy to zdjęcie 
i być może przyjdą obejrzeć ciebie, może i im opowiesz swoją historię… Zoba-
czą te strony i może usłyszą Twoje przesłanie.

Już wiem kim będę w przyszłości – leśnikiem, będę dbał o lasy i o takie 
perły natury jak ten dąb. O to należy dbać tak jak o nasze korzenie i narodową 
tożsamość.

Dziękuję Piotrze! – zaszumiało drzewo.
Piotrzeeee! – powtórzyło echo.

1 Google Earth – Umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej 
zdjęć satelitarnych, panoram zrobionych z poziomu ulicy, oraz wielu informacji geogra-
ficznych oraz turystycznych. Często wstawiane są tam zdjęcia okolic.
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Po wielu latach, Piotr ocenił, że była to dobra decyzja. Dbał o lasy, eduko-
wał dzieci i młodzież, uwrażliwiał ich na piękno całej przyrody. Opowiadał też 
o historii. To dzięki jego pracy zapewne ocalało niejedno zapomniane drzewo. 
A stary dąb nadal górował w okolicy i opowiadał o swoich przeżyciach, tym 
którzy chcą go posłuchać. Może i tobie się to uda, gdy dobrze się wsłuchasz 
w jego szum.
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Katarzyna Krotos

Dwa słowa

Laura ma dwanaście lat. Siedzi przed telewizorem i bezmyślnie wpatruje 
się w ekran. Obserwuje przystojnych piosenkarzy i piękne piosenkarki. To jej 
ulubione zajęcie, choć doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to co pokazują 
w telewizji, to jedna wielka ściema. Bo niby jak to możliwe, że ci wokaliści bez 
umiaru korzystają z nieograniczonego zasobu słów? Że z ich ust wyrazy wymy-
kają się z prędkością serii karabinu maszynowego? Jak to jest możliwe, skoro 
każdy człowiek może w życiu wypowiedzieć tylko dwa słowa?...

Do jej pokoju bezszelestnie wchodzi mama. Laura błyskawicznie wyłącza 
telewizor. Mama nie lubi, gdy dziewczynka wgapia się w ekran. Oczywiście, 
nigdy jej tego nie mówi. Mamusia wykorzystała już swój cały życiowy dwuwy-
razowy limit słów. Teraz może jedynie milczeć, delikatnie się uśmiechać, po 
cichu złościć lub ewentualnie pisać ważniejsze komunikaty na kartce. Teraz też 
podaje Laurze malutki skrawek papieru. „Potrzebuję mleka ze sklepu.” Laura 
podnosi się, zakłada płaszczyk i wiąże na nadgarstku swoją ulubioną bransolet-
kę, w prosty supełek. To ma jej przypominać, by nie ważyła się bezmyślnie i bez 
potrzeby wyczerpać swojego zapasu wyrazów. Bierze koszyk, mama całuje ją we 
włosy. Laura chce powiedzieć: „Zaraz wracam”, ale przypomina sobie o zakazie, 
więc przygryza język. Udało się. Nic nie powiedziała. Wzdycha z ulgą i wycho-
dzi z domu. Mija malutki, żółty domek. Na chwilę przystaje, żeby mu się przyj-
rzeć. To właśnie wewnątrz niego mieszka jej najlepszy przyjaciel, przez swoje 
odstające uszy nazywany Mikim. Nikt jednak nigdy nie woła go po imieniu. 
Jego rodzice i siostra wyczerpali swój limit słów. Rzecz jasna, także Miki, ale 
on jest ostrożny, jak wszyscy. Miki jest też miły, bardzo zabawny i uroczy. Miki 
jest świetny. Laura bierze głęboki oddech i idzie w kierunku sklepu samoob-
sługowego. Wchodzi do środka, a dzwonek wiszący u framugi drzwi delikatnie 
dzwoni. Za ladą stoi gruba pani sprzedawczyni, a przed nią burmistrz miasta. 
Laura kiwa głową w kierunku pana Mądrego. Ludzie wybrali go na burmistrza 
między innymi dlatego, że podczas swojej kampanii wypowiedział dwa zna-
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mienne słowa: „Będzie dobrze!” Po czym na zawsze zamilknął. Wspaniały czło-
wiek. Laura zbliża się do kasjerki, ta z rutynowym uśmiechem wstukuje ceny 
w kasę fiskalną. Urywa paragon i podaje go dziewczynce. Laura potakuje gło-
wą, przez chwilę grzebie w kieszeni płaszcza i podaje sprzedawczyni pieniądze. 
Kłaniają się sobie w milczeniu, po czym Laura wychodzi, a dzwoneczek u drzwi 
znów przyjemnie dzwoni. 

Laura ma teraz szesnaście lat. Idzie w kierunku przystanku autobusowego. 
Wieje silny wiatr, dziewczyna chowa głowę w kołnierz płaszczyka z czerwonymi 
guzikami. Z daleka widzi już czekającego na nią Mikiego. Ubrany jest w niebie-
ską koszulę w kratę. Macha ku niej, a ona uśmiecha się, jak zwykle na jego widok, 
szczęśliwa lecz i dziwnie zakłopotana. „Ładna koszula” – chce powiedzieć Laura, 
ale patrzy na swój węzełek na nadgarstku i hamuje się. Stoją obok siebie w mil-
czeniu – dwoje młodzieńczych herosów, pilnujących bezpieczeństwa swoich dwu-
wyrazowych skarbów. Nadjeżdża autobus, Miki przepuszcza Laurę w drzwiach. 
„Dzięki” – chce powiedzieć Laura, ale zagryza wargi. Milcząc wchodzi do środka. 
Spogląda niechętnie na kierowcę, który zasłynął z tego, że powiedział do swojego 
brata dwa słowa: „Nienawidzę cię”, po czym zamilknął na zawsze. 

Laura ma teraz dwadzieścia lat. Siedzi u Mikiego, bawiąc się z jego trzylet-
nią siostrzyczką. Biedny dzieciak. W okolicznych domach tradycją jest, że dopó-
ki dziecko nie nauczy się odpowiedzialności za swoje słowa, zawiązuje się mu na 
ustach chustkę, by nic nie mogło powiedzieć. Niestety, wczoraj Justynka oglą-
dała w telewizji program muzyczny. Usłyszała, jak pan z wielką muchą zawią-
zaną pod szyją, „śpiewa” prostą, dziecinną piosenkę. Nie zdawała sobie sprawy, 
że to tylko medialne oszustwo. Ściągnęła z ust chusteczkę i ślicznym dziecięcym 
głosikiem zaśpiewała dwa słowa: „Wlazł kotek…”, po czym zamilkła i nic już 
więcej nie powiedziała. Do pokoju wchodzi Miki, niosąc kubek z parującą kawą. 
Podaje go Laurze. Dziewczyna uśmiecha się, opiera o ścianę i powoli pije gorą-
cy płyn. Wszyscy siedzą w milczeniu: ona, Miki i Justynka. Laura podnosi się 
z ziemi i kieruje ku wyjściu. „Zostań jeszcze” – chce powiedzieć Miki, ale zatyka 
dłonią usta i milcząc patrzy, jak jego przyjaciółka wychodzi. 

Laura ma teraz dwadzieścia osiem lat. Zbiera dokumenty ze stołu i szybkim 
krokiem wychodzi z domu. Jest już ciemno. Laura, jeśli nie chce stracić pracy, 
musi zanieść te papiery do szefostwa,. Jej szef jest bardzo wymagający. Jedyne 
dwa słowa, które wypowiedział w życiu, to: „chcę pracować.” Po czym nigdy 
już więcej się nie odezwał. Prawdziwy człowiek sukcesu. Obcasy Laury głucho 
stukają na upaćkanym błotem chodniku. Kobieta bierze głęboki wdech i wcho-
dzi w ciemną przecznicę. Ten odcinek drogi do pracy jest najgorszy. Przecznica 
pełna jest wyrzutków, pijaków, bezdomnych. Laura trochę się boi. W pośpiechu 
przemierza kolejne metry. Już niedaleko. Nagle tuż przed nią wyrasta Wielki 
Johny i patrzy na nią wyczekująco. „Idź precz” – chce powiedzieć kobieta, ale 
połyka te słowa. Szybko wyjmuje z kieszeni drobniaka i wciska mu do ręki, po 
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czym drżąc cała, wymija go. Gdy ten znika jej z oczu, kobieta wzdycha z ulgą. 
Nigdy nie należy lekceważyć osobnika, który w swoim życiu wypowiedział na 
głos do swojego kumpla tylko dwa słowa: „Zabiję cię” i do tego bez wahania tę 
groźbę spełnił.

Laura ma już trzydzieści pięć lat. Właśnie awansowała i teraz przyjmuje 
od szefostwa gratulacje. Jej upór w dążeniu do celu jest naprawdę imponują-
cy. We wniosku o awans napisała między innymi, że jest ambitna, i że wciąż 
ma niewykorzystane swoje dwa słowa, które bez wahania wypowie w jakimś 
szczytnym celu. Pracodawcy połknęli haczyk. I oto stoi teraz na podwyższeniu, 
patrząc z góry na innych, szarych pracowników, nieudaczników, którzy wyko-
rzystali nieostrożnie swoje dwa słowa. Weźmy na przykład taką Emmę. Tępa 
blondynka, która zdradziła swojego męża. Gdy ten wysłał jej list pełen wyrzutu, 
pojechała do niego taksówką. Stając w drzwiach krzyknęła rozdzierająco: „To 
nieprawda!” Nic to nie dało, bo mężuś wcale nie uwierzył w jej dwuwyrazowe 
zapewnienie. Co za blondynka…

Laura ma teraz czterdzieści dwa lata. Płacze nad grobem swojej mamy. Ma-
musia milcząco odeszła wieczorem. Do Laury podchodzi jej przyjaciel Miki. 
Również ma łzy w oczach. Pachnie tak ładnie, tak naturalnie, kobieta czuje się 
przy nim bezpiecznie. Obejmuje ją ramieniem. Obok grobu staje starszy brat 
Laury. Przyklęka na trawie, całuje kamienną tablicę i szepcze dwa słowa: „Naj-
świętsza mama.” Laura wstrzymuje oddech. Przestaje nawet płakać. Ale jej brat 
nie wygląda tak, jakby żałował wypowiedzianych słów. Przeciwnie. Nieznacz-
nie się uśmiecha i odchodzi kiwając głową. Na cmentarzu pozostają jedynie 
milczący Miki i Laura oraz równie milczące wrony.  

Laura ma teraz pięćdziesiąt lat. Obchodzi urodziny, przy stole siedzi jej 
starszy brat, Miki oraz jego kuzyn – Leo. Leo jest rzeźbiarzem. Podaje Laurze 
kawałek czekoladowego tortu. Kobieta je powoli. „Jest pyszny” – chce powie-
dzieć, ale hamuje się. Uśmiecha się tylko łagodnie i kiwa głową. Otwiera prezen-
ty. Od swojego brata otrzymała nowe buty (Laura uwielbia buty), od Mikiego 
książkę w grubej oprawie, a od Leo malutką rzeźbę w kształcie drzewa. Leo jest 
dziwny. Sześć lat temu na środku rynku wyrzeźbił zagadkową figurę. „Wybu-
dowałem pomnik” – powiedział wtedy. To zdanie przeszło do historii. Ponoć 
kiedyś zacytował je jakiś Homer… Osobliwa sprawa. 

Laura ma sześćdziesiąt dwa lata. Czyta gazetę, jednocześnie mieszając 
gęstą zupę. Tytuł artykułu brzmi: „Napad na młodą dziewczynę”. Laura czyta 
z zainteresowaniem. Artykuł opowiada o Angielce, która wracała w nocy do 
domu. Napadło na nią dwóch zbirów, żądając pieniędzy. Dziewczyna była tak 
wystraszona, że bez wahania wykrzyknęła dwa słowa: „Na pomoc!” I mimo, iż 
nadbiegł jakiś chłopak i obezwładnił napastników, to jednak wyczerpała swój 
pakiet wyrazów. „Biedna dziewczyna” – chce szepnąć do siebie Laura, ale na 
szczęście przypomina sobie o węzełku na nadgarstku. Próbuje zupy. Okropna. 
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Laura ma już siedemdziesiąt lat. Stoi na drodze i podpierając się laską, po-
woli przechodzi przez jezdnię. Z daleka widzi Mikiego. Macha do niego drżą-
cą ręką. Ten uśmiecha się delikatnie i poprawia na nosie okulary w grubych 
oprawkach. Ach, ten Miki. Laura wzdycha i wchodzi do Instytutu. Wewnątrz 
budynku organizowane są różne rozrywki dla osób starszych. Instytut założył 
pan Michał. Jest cudownym człowiekiem. Ma w sobie tyle energii, tyle entuzja-
zmu. Zawsze cierpliwie zajmuje się starszymi ludźmi. Gdy wymyślił ideę Insty-
tutu, pobiegł do Urzędu Gminy i wrzasnął na progu: „Mam pomysł!” Po czym 
zamilknął na zawsze. Ale chyba tego nie żałuje. Laura rozgrywa z nim właśnie 
pasjonującą partyjkę szachów. Gdy jej królowa zbija jego króla, staruszka chce 
krzyknąć: „Szach-mat!”, ale powstrzymuje się. Niespiesznie wychodzi z Insty-
tutu. 

Laura ma siedemdziesiąt dwa lata. Siedzi przy stole i ze łzami w oczach 
czyta list, który jej matka ukryła za ramką fotografii. Atrament jest wyblakły, 
papier pożółkły. 

Najdroższa Lauro!
Pamiętaj, żebyś nie zmarnowała swoich dwóch słów. To tylko Twoje dwa wy-

razy, Twoja decyzja. Teraz mogę Ci wyznać, jakie jedyne zdanie wypowiedziałam 
w swoim życiu. Gdy trzymałam Cię w ramionach, maleńkiego bobasa, mruknę-
łam Ci do ucha: „Mój skarbek”. Czy żałuję tych słów? Nie, mój skarbie. Bo byłaś 
moim najdroższym maleństwem i zawsze nim będziesz. Pamiętaj, co jest dla Cie-
bie najważniejsze. Odważ się i wypowiedz dwa, piękne słowa! Jestem pewna, że 
dokonasz właściwego wyboru.

      Twoja M.

Laura pospiesznie wychodzi z domu. Przed wyjściem nakłada na głowę 
kapelusz. Przegląda się w lustrze. Nie jest już piękną, młodą Laurą. Jest starusz-
ką. Ale jeszcze nie jest za późno. Chwyta laskę, leżącą w kącie pokoju. Trza-
ska drzwiami. Potykając się o własne nogi zmierza w to miejsce. Miejsce jej 
i Mikiego. Widzi go siedzącego na ławce. To dalej jest jej Miki, mimo że teraz 
przygarbiony, nadal w okularach w grubych oprawkach. Macha jej drżącą ręką. 
Wciąż uśmiecha się tak samo, jak kilkadziesiąt lat temu. Jej Miki. Laura siada na 
ławce, opiera się o jego ramię. Patrzy na niego, rozchyla wargi i mówi pełnym, 
donośnym głosem:

– Kocham cię. 
Miki patrzy na nią i lekko się uśmiecha, jak zwykle – trochę ironicznie. 

Z trudnością przyklęka na ziemi i pyta zamszowym, ciepłym głosem:
– Poślubisz mnie?
Laura rumieni się ze szczęścia. Kiwa delikatnie głową. Do domu wracają 

już razem, dwoje milczących, szczęśliwych staruszków.  
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***
A Ty? Co byś zrobił, gdyby w twoim przypadku Ciocia Ewolucja i Mamcia 

Natura szarpnęły się jedynie na prezent w postaci dwuwyrazowego pakieciku? 
Jakie dwa słowa odważyłbyś się wypowiedzieć, zanim twoja nagłośnia odmó-
wiłaby dalszej współpracy? 
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Adriana Krupińska

Artykuł

Był kwiecień 1964 roku. Wreszcie zebrała się na odwagę i zanim dokład-
niej wszystko przemyślała, była już w drodze do szpitala. Podświadomie oba-
wiała się konfrontacji z tym, co miała tam ujrzeć, lecz świadomość, a zwłaszcza 
wola dziennikarskiej hieny, którą była, tłumiła te obawy. Nie chciała już dłużej 
siedzieć przy biurku i męczyć się nad marnymi artykułami o gotowaniu. Ludzie 
pożądali sensacji, a ona pragnęła im jej dostarczać. Miała już serdecznie dość 
opisywania tych wszystkich obiadków i deserków, będących inspiracją dla nie-
zbyt kreatywnych Amerykanek.

Gdy wreszcie dotarła na miejsce, jeszcze w samochodzie sprawdziła czy 
ma ze sobą wszystko, czego potrzeba. Pamięć miała dobrą, nawet bardzo, ale 
notatnik i długopis tak czy inaczej były podstawą jej pracy. O żadnej z tych rze-
czy nie zapomniała. Zaparkowała na zaniedbanym i niemal pustym parkingu 
przed zakładem. Za bramą wjazdową przeszła niewielki podjazd i główną bra-
mą wkroczyła do okazałego budynku. Podeszła do pustej portierni. Uderzyło 
ją, że nikogo tu nie widzi; kompletny bezruch. Za to do jej uszu dochodziły 
niepokojące krzyki. Od samego początku miejsce to robiło dziwne wrażenie. 
Jednak zakazany owoc kusi najbardziej i chciała zgłębić najskrytsze tajemnice 
tego miejsca. Minęło trochę czasu zanim ktoś zauważył obecność nowego przy-
bysza. Do portierni zbliżył się zaspany portier. Musiała mu, rzecz jasna, wy-
jaśnić cel swojej wizyty. Do dziś pamięta rozmowę, która zapoczątkowała ten 
koszmarny okres jej życia. Portier, lat około pięćdziesięciu, patrzył nią czujnie, 
jakby chciał prześwietlić każdą jej intencję.

– Odwiedziny, a może podanie o pracę? – zapytał. – Niestety nie jestem 
upoważniony wpuszczać tutaj każdego, kto sobie tego zażyczy. Rozumie mnie 
pani, pani…? – Spojrzał na nią stanowczo i z nutą irytacji, którą wzbudziła 
w nim obecność nieznajomej.

– Winters. Nazywam się Helen Winters i zamierzam zebrać tutaj mate-
riał do artykułu o Denbigh. Jeśli stanowi to problem, możemy nawet uznać, że 
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kogoś odwiedzam. Uśmiechnęła się przekornie, a kiedy strażnik pokręcił prze-
cząco głową, schyliła się nieco nad jego biurkiem i ściszyła głos. – Naprawdę 
zależy mi na tym artykule, a jeśli przyczyniłby się do rozwoju mojej kariery, 
odpaliłabym panu nagrodę za wpuszczenie mnie. Proszę…

– Gdyby to wszystko byłoby takie proste, szpital nie nosiłby miana obiek-
tu zamkniętego. Nie mogę wpuszczać tutaj każdej przypadkowej osoby, choć-
bym chciał. Administracji by się to nie spodobało. Albo więc udowodni mi pani 
pokrewieństwo z pacjentem lub pokaże to cholerne podanie o pracę, albo nie 
mamy o czym dłużej rozmawiać i osobiście panią wyprowadzę.

Winters zdenerwował się ten opór, ale w zanadrzu miała jeszcze pewien 
pomysł na przekupienie portiera. Nie zdążyła go jednak zastosować, bo pode-
szła do nich młoda zakonnica:

– Daj pani spokój, Edwardzie. Wpuścimy panią na własną odpowiedzial-
ność… Lecz najpierw rozmowa u siostry przełożonej. Więc co panią tu sprowa-
dza, hm…?

– Dziękuję. Cóż, na razie czuję się jak bardzo niepożądany gość. Chciałam 
tylko zaczerpnąć do gazety nieco wiedzy o szpitalu i jego rezydentach… Cóż 
w tym niezwykłego? A jednak sprawia takie problemy…

– Zwykle nie wpuszczamy tutaj prasy. Jest to, co prawda, miejsce publicz-
ne, lecz siostra Cordelia nie jest zachwycona gdy ktoś rozpowszechnia o nas 
nieprawdziwe informacje. Myślę, że to powód całej niechęci.

– Czy ja z góry wyglądam na kogoś, kto sprzedaje ludziom kłamstwa?… 
No, ale dobrze, rozumiem że do pani… przepraszam, do siostry, nie należy po-
dejmowanie decyzji. Helen westchnęła, tracąc nieco ochotę na podjęcie sprawy, 
którą właściwie sama sobie zleciła. W tym zawodzie jednak pochopna kapitu-
lacja często wiąże się z brakiem pieniędzy i rozgłosu, więc uzbroiła się w cier-
pliwość.

 Na schodach zakonnica wyprzedziła dziennikarkę i niedługo potem obie 
znalazły się u drzwi gabinetu tej, od której wszystko tutaj zależało. Gdy zakon-
nica otworzyła drzwi bez uprzedniego pukania, ich oczom ukazał się widok pa-
cjentki, zapewne poddawanej karze przez siostrę przełożoną Cordelię. Polegała 
na wymierzaniu razów w goły tyłek, kijami różnej grubości. Siostra Cordelia 
nie przejęła się, że ktoś to widzi, aż do momentu, gdy zauważyła nową twarz.

– Czy ty nigdy nie nauczysz się pukać?! Jestem zajęta, byłam… Tu zwróciła 
się do dręczonej pacjentki: – Grace… do celi! Jeszcze do tego wrócimy. No już.. 
znikaj!

– A pani nie znam… Chce pani kogoś tutaj umieścić, czy o co chodzi? – 
siostra zmierzyła wzrokiem nieznajomą kobietę, odwieszając do gabloty w ścia-
nie dwa kije, narzędzia do wymierzania kary. Siostra Mary Eunice opuściła 
gabinet ze spuszczoną głową, a przełożona Cordelia Martin wskazała Helen 
krzesło przed biurkiem, na którym przed chwilą znosiła katusze pacjentka.
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Co Grace zrobiła…? Na Boga, mamy lata sześćdziesiąte, żyjemy w wolnym 
kraju… Takie rzeczy są teraz karalne… Gdyby to zgłosić… – Helen z niedowie-
rzaniem pokręciła głową i niepewnie przysiadła na krześle. Wyciągnęła z toreb-
ki notes, w którym naprędce zapisała kilka słów – skrót myślowy, który miała 
zamiar rozwinąć w domu. Cordelia zaśmiała się wyniośle i usiadła za swoim 
biurkiem.

– Czyżby…? A wierzy pani w bajki? To jest szpital psychiatryczny. Tu ni-
kogo nie obchodzą skargi pacjentów. Dla społeczeństwa są jedynie wariatami, 
których należy trzymać od niego z daleka. Opinie chorych nie są ważne, a ja 
jestem w stanie dopilnować, by żadne znieważające teksty o mym zakładzie nie 
ujrzały światła dziennego. Bo po to przecież pani tu przyszła, prawda? Poza tym 
chyba nie dosłyszałam nazwiska. – Podejrzliwie spojrzała na notes, a potem na 
twarz dziennikarki. Coś jej tu nie pasowało, a może obawiała się, że wszystkie 
zbrodnie popełnione wewnątrz Denbigh wyjdą na jaw? Nie, to nie było możliwe 
aby odkryć je przed przypadkowym gościem. Żeby poznać tajemnice zakładu, 
musiałaby zafundować sobie pobyt tutaj, ale stąd łatwo się nie wychodzi.

– Moje nazwisko Winters. Czy wierzę w bajki? Na pewno wierzę, że nie 
tylko w bajkach istnieje zło wyrządzane niewinnym ludziom. Przed chwilą to 
widziałam. Ta kobieta nie wyglądała na obłąkaną, a jeśli nawet…

– Przejdźmy do sedna. Jeśli tak bardzo zależy pani na poznaniu tego 
miejsca, jestem gotowa pokazać część obiektu… Również udowodnić, że nie 
wszyscy są tak odporni na terapię, jak Grace i to personelowi należy się czasem 
współczucie.

Pełna uprzedzeń do dziennikarzy, siostra Cordelia wiedziała, że odmowa 
dziennikarce mogłaby zakończyć się gorszym szumem, niż cały ten jej arty-
kuł, więc zaprowadziła Helen do sali, gdzie w ciągu dnia przebywali wszyscy 
pacjenci. Potem oprowadziła ją po piekarni, stołówce, a nawet pokazała salę 
telewizyjną i wybrane gabinety rozmaitych terapii. Wszystko wyglądało wręcz 
wzorcowo. Mimo dość długiej wędrówki i wyczerpujących objaśnień, Winters 
nie zaspokoiła w pełni ciekawości. Zakład był rozległy, zupełnie pominięto jed-
no z licznych jego skrzydeł, a także nie pokazano jej piwnic. Zebrała całkiem 
sporo informacji, ale żadna z nich nie była sensacją, nie ukazywała, że coś jest 
tu nie w porządku. Widziany naocznie pojedynczy akt brutalnej kary, był ar-
gumentem zbyt słabym; nie wskazywał na seryjność podobnych, niedopusz-
czalnych praktyk. Mógł zostać podważony, zminimalizowany, a wówczas temat 
przepadłby bezpowrotnie. Potrzebowała czegoś więcej.

Wieczorem raz jeszcze pojechała w okolice szpitala. Sama nie wiedziała, 
po co to robi, przecież nikt nie wpuściłby jej tej porze… a na pewno nie oficjal-
nym wejściem. Obchodząc wkoło posesję otoczoną wysokim murem, starała 
zapoznać się z planem budynku. W pewnym miejscu natknęła na coś w rodza-
ju tunelu prowadzącego do środka. Wyglądało na to, że nikt tego nie pilnuje, 
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więc zaryzykowała wejście. Ta decyzja, jak się potem okazało, była brzemienna 
w skutki. Sklepiony łukowo wąski korytarz liczył nie więcej niż półtora metra 
szerokości, po ziemi wiodły w głąb tajemnicze tory. Miejsce przyprawiało ją 
o gęsią skórkę, choć z natury strachliwa nie była. W połowie drogi natknęła się 
na metalowy wózek, służący do transportu przedmiotów o większych gabary-
tach. Był pusty.

Dotarłszy do końca tunelu, ujrzała przed sobą dwoje drzwi. Co do tych po 
lewej miała niejasne przeczucie, jakby działo się za nimi coś okropnego. Dlatego 
wybrała drugie, przez które dostała się już do samego szpitala. Był to przejście, 
o którym wiedzieli zapewne jedynie wtajemniczeni.

Trafiła do szerszego korytarza, który prawdopodobnie wiódł do określo-
nych oddziałów. W migającym świetle jarzeniówek ujrzała szpaler zamkniętych 
drzwi. Było cicho i nic nie wskazywało na to, że ktoś za nimi jest. Winters, 
najpierw czujnie nasłuchując, otworzyła jedne z drzwi i znalazła się w pokoju 
hydroterapii. Stały tam cztery wanny w dość wątpliwym stanie; zanieczyszczo-
ne były żółtym nalotem, a część z nich zżerała rdza, wiele jednak wskazywało, 
że wciąż służyły pacjentom. Miejsce to było jednym z opisywanych przez siostrę 
Cordelię w samych superlatywach, tak samo jak wszystkie inne, których nie 
zdążyła jej pokazać. W nocy, w niebieskawym świetle jarzeniówek, wszystko 
wyglądało potworniej.

Helen przyklękła by sprawdzić, czy pod wannami nie znajdują się jakieś 
dowody okrucieństwa, narzędzia tortur stosowane podczas chłodnych kąpieli. 
Nic takiego jednak nie znalazła, za to usłyszała odgłos zbliżających się kroków.

Kimkolwiek jesteś, nie boję się – pomyślała i już podnosiła się z klęczek, 
gdy została ogłuszona ciosem w potylicę. Upadła na brzuch i straciła przytom-
ność. Nie miała pojęcia, co się z nią działo przez resztę nocy.

Rankiem ziścił się jeden z najgorszych koszmarów, w jaki mogła się wpa-
kować. I to nie był sen, a potworna rzeczywistość. W głowie czuła ból, a do tego 
była ujęta w kleszcze stelażu, który jak się potem zorientowała był przyrządem 
do terapii elektrowstrząsowej. Czuła ból w całym ciele, a jej nogi i ręce przypięte 
były skórzanymi paskami do łóżka, jakby była groźnym przestępcą. Gdy wzrok 
Helen się wyostrzył, dostrzegła obok łóżka siostrę przełożoną.

– Wreszcie się pani obudziła, jakże miło… – Zakonnica uśmiechnęła się 
złośliwie, obracając w dłoniach krzyżyk zawieszony na szyi.

– Co się stało…? – Helen oczekiwała wyjaśnień. – Dlaczego jestem przy-
pięta? Proszę mnie uwolnić.

Powoli dotarło do niej, że prawdopodobnie została pacjentką Denbigh.
– Miała pani mały wypadek…
– Ktoś… coś mnie zaatakowało!
– Dziennikarze mają bujną wyobraźnię i pani nie jest wyjątkiem. Teraz 

czeka panią długa rekonwalescencja… proszę się nie ruszać bez potrzeby.
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– Nie możecie mnie tutaj trzymać… Będą mnie szukać…
– Tak pani uważa? Ja widzę to inaczej. Pojawiła się tu pani z własnej woli, 

licząc w głębi serca na pomoc, czując że ma ze sobą problem. Oczywiście je-
steśmy w stanie pomóc i to zrobimy. Poranne modlitwy zaczynają się o piątej 
i są obowiązkowe. – Obdarzyła swoją podopieczną kolejnym uśmieszkiem, po 
czym wyszła z sali dając znak strażnikowi, że może zamknąć drzwi.

– Wypuść mnie! Wracaj tutaj suko! – Helen aż się trzęsła z emocji, które 
nią owładnęły. Z jej oczu popłynęły łzy. Daremnie próbowała wyrwać się z pa-
sów, którymi została skrępowana. Zrozumiała, że to kara, którą przyszło jej pła-
cić za zbytnią ciekawość. Oto siostra Cordelia wykorzystała pierwszą możliwą 
okazję, by pokazać jej szpitalne życie w pełnej krasie.

Po kilku godzinach krzyku i płaczu, do pomieszczenia weszła szeregowa 
pielęgniarka i zaaplikowała jej uspokajający zastrzyk. Poczuła się bezwładna 
i pozbawiona woli, a kiedy się uciszyła, odwiązano ją od łóżka. Dwaj rośli pielę-
gniarze ujęli ją pod pachy i niemal wlokąc, zaprowadzili do sali głównej, gdzie 
miała spędzać większość czasu. Kiedy wchodziła do środka, wszystkie szalone 
oczy zwróciły się w jej kierunku. Czuła się jak nowe zwierzę wrzucone do klat-
ki, w której wszyscy przymusowo musieli się poznać. Oszołomiona działaniem 
leków, przerażona i przygnębiona uwięzieniem, któremu nie mogła się przeciw-
stawić, mimo że było niezgodne z prawem, Helen nie wiedziała jak odnaleźć się 
w nowej sytuacji. Do tego ta drwiąco radosna francuska piosenka, którą ktoś na 
okrągło puszczał ze starego gramofonu.

Usiadła na wskazanym krześle i przyglądała się każdemu z osobna: starej 
Meksykance tańczącej do rytmów piosenki, mężczyźnie uderzającemu głową 
w ścianę, grupce kołyszącej się jakby mieli chorobę sierocą, czy też zapatrzo-
nym nieruchomo w niewidoczny obiekt. Helen wiedziała, że nie wytrzyma 
w tym miejscu długo i naprawdę straci zmysły jeśli będzie przebywać tu dłużej 
niż miesiąc. Jedynym możliwym sposobem ucieczki wydawał się tunel, którym 
się tutaj dostała. Teraz jednak, będąc pod wpływem silnych leków. nie miała 
pewności, że go łatwo odnajdzie i wymknie się niepostrzeżenie. Oprócz wiel-
kiej sali dziennej, były też mniejsze sypialne, podzielone rzecz jasna na męskie 
i damskie.

Wyglądało na to, że nikt nie zamierzał się z nią zaprzyjaźnić, więc jedyną 
towarzyszką jej niedoli została kartka i ołówek. W rogu sali, na regale z kilkoma 
książkami i dziecięcymi zabawkami, co ją zdziwiło, bo od pierwszego kontaktu 
z zakładem nie widziała tu żadnego dziecka, znalazła kredki. Wybrała czarną 
i sięgnęła po gazetę. Wyrwała z niej kawałek, na którym można było pisać, ale 
zaraz spostrzegła stertę zeszytów do rysowania. Terapia przez sztukę – pomy-
ślała ironicznie; wzięła jeden i zabrała się do sporządzania notatki spojrzawszy 
uprzednio na zegar.

[21.04.1964 14:30]
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Oficjalnie zostałam pacjentką Denbigh, ze względu na podłość siostry Cor-
delii. Bezpodstawnie. Naszprycowano mnie silnymi lekami uspokajającymi. Boję 
się co czeka mnie w dal…

Helen nie skończyła pisać, ponieważ jakaś kobieta szybko wyrwała jej ze-
szyt i schowała do kieszeni swego fartucha. Helen spojrzała na nią pytająco; ta 
twarz była jej znana, lecz w pierwszej chwili nie mogła skojarzyć, skąd.

– Hej! O co chodzi?! Oddaj mi to… – Złapała kobietę za rękaw swetra, lecz 
tamta nie próbując się szarpać, wskazała bez słowa głową drzwi, w których po 
chwili pojawili się dwaj ubrani na biało sanitariusze. Przeprowadzali rutynową 
kontrolę, czy na sali nie dzieje się nic niepożądanego, przeszli tam i z powro-
tem między siedzącymi pacjentami i po kilku minutach opuścili wspólną salę. 
Nowa znajoma usiadła obok Helen.

– Gdyby zobaczyli, że masz to przy sobie i próbujesz opisać cokolwiek, 
dostałabyś albo kolejną porcję leków, albo osobistą karę u Cordelii. Ponadto 
umieszczono by cię w jednej z licznych izolatek, przeznaczonych dla pacjentów 
szczególnie niebezpiecznych. Tutaj każdy chętnie cię podkabluje. On dostanie 
cukierka, a ty kilka batów. Jesteś tu zdecydowanie za krótko żeby podpaść. A ja 
jestem Grace, pewnie kojarzysz mnie z wczoraj.

Kobieta opuściła głowę z bolesnym wyrazem twarzy, być może na wspo-
mnienie swej kary. Mimo wszystko wydawała się być osobą pełną wewnętrzne-
go światła, o ile można tak powiedzieć o kimś w psychiatryku.

– Rozumiem. Ale dlaczego właściwie mi pomagasz? Nie mam jak się od-
wdzięczyć… Nie tutaj, nie w tym miejscu… – Winters uniosła brew i po chwili 
odzyskała swój notatnik. Była ciekawa prawdziwego celu tej pomocy.

– Wkrótce przekonasz się, że każda tutaj znajomość jest cenna. Ty nie wy-
glądasz mi na wariatkę, więc chyba dokonałam właściwego wyboru. Uważaj 
na wszystko, co tutaj mówisz i robisz. A kontrole są codziennie, co godzinę od 
momentu kiedy wejdą po raz pierwszy. Równo godzina, pamiętaj!

Po godzinie do sali weszli dwaj sanitariusze, i od razu skierowali się ku 
nowej pacjentce. Helen bezradnie i ze strachem w oczach spojrzała na swoją 
koleżankę. Kolejnym dość kontrowersyjnym sposobem traktowania tutaj pa-
cjentów było nagłe zaciąganie na zabiegi. Tak właśnie się z nią postąpiono i cho-
ciaż stawiała opór, nie była w stanie pokonać dwóch mężczyzn. Znów została 
przypięta do łóżka. Musieli zrobić jej zastrzyk by przestała się rzucać. Na głowie 
ponownie wylądowało to dziwne urządzenie. Tym razem jednak rzeczywiście 
mieli zamiar go użyć. Helen krzyczała tak, że musieli wcisnąć jej knebel do ust. 
Ostatnią rzeczą, którą pamiętała z tego zabiegu było pojawienie się siostry Cor-
delii i zwiększanie przez nią napięcia elektrycznego.

– To twarda sztuka, kilka woltów więcej nie zaszkodzi – kolejne uderzenia 
prądu sprawiały, że kobieta doświadczyła napadu drgawkowego i straciła przy-
tomność. Gdy ją odzyskała pamiętała tylko ból. Nic więcej, tak jakby zabieg 
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wyczyścił jej pamięć. Czy elektrowstrząsy miały w jej przypadku jakiekolwiek 
podstawy? Skoro nikt nie kontrolował tutaj obchodzenia się z pacjentami, per-
sonel czuł się bezkarny i torturował ich bez oporów. Bezpośrednio po terapii 
miała problemy z pamięcią i wspomnienia zaczęły powracać dopiero po kilku 
dniach. Postanowiła udawać, że jej umysł w dalszym ciągu jest zamazany, że jej 
przytomność pozostawia wiele do życzenia, a więc nie należy obawiać się z jej 
strony żadnych podstępów. Jednym słowem postanowiła udawać ogłupiałą.

Już od dłuższego czasu nie widziała Grace. Być może umieszczoną ją 
w izolatce, żeby kobiety za bardzo się ze sobą nie zaznajomiły. Helen z każdym 
dniem popadała w coraz większe poczucie beznadziei. Ktoś powinien jej szu-
kać, starać się dotrzeć do tego miejsca. Nic się jednak nie działo, nie docierały 
żadne sygnały z zewnątrz. Nie mogła przeniknąć do świata, a dla niego stała 
niewidzialna, znikła nie wiadomo jak i może znajomi myśleli, że się zabiła lub 
wyjechała gdzieś w daleką podróż Mogła więc liczyć jedynie na siebie.

Po roku spędzonym w Denbigh nadeszła pora na podjęcie próby ucieczki. 
Była już starszą pacjentką i nie zwracano na nią szczególnej uwagi. Od jakie-
goś czasu nie przyjmowała lekarstw na schorzenia wymyślone przez lekarzy, 
chomikowała je w policzkach, ukrywała w kieszeniach a potem wyrzucała 
do toaletowej muszli. Była w pełni świadoma tego, co robi. Miała dość sprytu 
w wymykaniu się spod oczu personelu i poszukiwaniu tajemniczego przejścia 
w tunelu. Po pewnym czasie dołączyła do niej Grace, którą już uwolniono z izo-
latki i wspólnie obmyślały plan ucieczki. Robiły wszystko, żeby spotkania sta-
rych pensjonariuszek nie przyciągnęły uwagi personelu.

Wymyśliły, że ucieczkę ze szpitala podejmą podczas wieczorku filmowego 
– rzadkiego wydarzenia, na które łaskawie przyzwalała będąca akurat w do-
brym humorze Cordelia. Wszystkich wariatów zbierano wieczorem we wspól-
nej sali, sadzano na krzesełkach i skazywano na oglądanie, co tu dużo mówić, 
głupawych filmów. Na zewnątrz szalała groźna burza, która wyzwalała w pa-
cjentach wzmożoną pobudliwość i wieczorny seans miał odwrócić ich uwagę, 
a przy okazji ułatwiał wygodną nad nimi kontrolę. Strażnicy chcieli mieć oko 
na wszystkich. Woleli pilnować ich w jednym miejscu niż interweniować biega-
jąc po sypialniach i izolatkach.

W połowie filmu wielu pacjentów wychodziła za pozwoleniem strażników 
do toalety. To samo zrobiły Helen i Grace, oddzielnie, po kolei, żeby nie wzbudzić 
podejrzeń. Spotkały się w umówionym miejscu, po czym ruszyły w kierunku tu-
nelu, którym jak to już wykryły, w okresie największego obłożenia szpitala wy-
wożono kilkanaście zwłok tygodniowo. Pomysł wydawał się nieco szalony. Była 
późna jesień, na zewnątrz panowały okropne warunki, na jakie nie były wystar-
czająco przygotowane. Mogły równie dobrze zginąć, ale też aura, hałas wywołany 
wichurą i strugami deszczu, skutecznie maskował ich poczynania. Ponadto po 
udręce pobytu tutaj były gotowe na wszystko. Przynajmniej tak im się zdawało.
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Weszły do tunelu i w miarę zbliżania się do wyjścia w ich sercach rosła 
nadzieja na odzyskanie wolności. Nagle usłyszały kroki i coś w rodzaju cichego 
stukotu i skrzypienia kół. Ktoś był razem z nimi w tunelu. Zaskoczone kobiety 
spojrzały na siebie lękliwie i ukryły się w pierwszym lepszym pomieszczeniu. 
Helen miała co prawda ukradziony z kuchni nóż, ale wiedziała, że to wątpliwe 
narzędzie obrony. Obie znieruchomiały w ciemności, słysząc jedynie swe od-
dechy i odgłos zbliżającego się wózka. W pewnym momencie coś uchwyciło za 
kostki Winters. Z trudem powstrzymała krzyk. Pochyliła się z nożem w ręku, 
gotowa do zadania ciosu, kiedy usłyszała szept:

– Zabij mnie… Ja już tego nie zniosę… Oni dalej będzie na mnie ekspery-
mentować. Kimkolwiek jesteś, zrób to. Proszę zabij mnie. – Szept był ochrypły, 
pełen cierpienia i było w nim błagalne, szczere pragnienia ostatecznego wyba-
wienia. Grace uchyliła nieco drzwi i wpuściła do wnętrza strużkę światła. Obie 
ujrzały tajemniczą postać i przeraziły się jej wyglądem. Była to Julia, kobieta 
z którą często rozmawiały. Miała obrzmiałą cierpieniem twarz, a może spuch-
niętą od farmakologicznych środków. Do tego nogę odciętą nad kolanem, owi-
niętą przesiąkniętym zakrzepłą krwią bandażem. Helen nie mogła się jednak 
zdobyć na zadanie drastycznego ciosu miłosierdzia. Pochylona nad Julią rzekła 
cicho:

– My musimy teraz uciekać, ale obiecuję, że jeszcze tutaj wrócę i pomogę 
ci. Odłożyła nóż na podłogę, ujęła w dłonie twarz Julii i zapłakała. – Kto ci to 
zrobił?

– Collins… lekarz. Ma tutaj niedaleko gabinet, a raczej salę tortur. Po pro-
stu zabij mnie, albo daj mi nóż, jeśli nie możesz tego zrobić. Eksperymentował 
na mnie bez znieczulenia. Błagam daj mi ten nóż i uciekajcie jak najszybciej.

Niespodziewanie Julia chwyciła leżący obok nóż. To zmaltretowane cia-
ło zdobyło się na ostateczny wysiłek; błyskawicznym ruchem wbiła go sobie 
w szyję. Kobiety z trudem opanowały krzyk. To było straszne, lecz wiedziały, 
że muszą zachować milczenie. Muszą się uratować, żeby świat dowiedział się 
o mrocznych sekretach Denbigh. Właśnie dzięki nim.

Gdy odgłosy wózka oddaliły się i ucichły, Helen i Grace zdecydowały się 
w końcu na opuszczenie kryjówki. Wyskoczyły z niej i szybko pobiegły tune-
lem. Nagle rozległ się strzał. Grace znieruchomiała, a na jej ubraniu zaczęła 
rozlewać się czerwona plama. Po chwili upadła i Helen, wiedząc że zostały za-
uważone, pozostawiła swą koleżankę, której już pomóc nie mogła. Paniczny 
strach i pragnienie wolności pchnęły ją do instynktownej ucieczki. Za chwilę 
padł drugi wystrzał, i dziennikarka poczuła gorące smagnięcie w udo. Nawet 
nie doznała bólu. Wtedy usłyszała głos mężczyzny:

– Pani gdzieś się wybiera?… Nie wydaje mi się, aby to było rozsądne. – 
Wystrzelił jeszcze raz, tym razem celnie raniąc Helen w drugą nogę. Upadła 
czując że z każdą chwilą traci krew i siły do walki. Ocknęła się w gabinecie, 
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a raczej przerażającej sali doktora Collinsa. Leżała na wąskim wysokim łóżku 
w jej centrum, a mężczyzna wyciągał z jej nogi wystrzeloną przez siebie kulę. 
Robił to bez znieczulenia i Helen z bólu znów straciła przytomność. Jednak nie 
na długo, bo szybko ją ocucił.

– Tutaj nie będzie spania, bajek i cukierków. Jesteś tu panienko, bo pró-
bowałaś uciec. Jak zwykle zapobiegłem temu. Teraz tylko zastanawiam się nad 
karą na jaką zasłużyłaś. Może podrzucisz mi jakieś pomysły, co? Nie? No do-
brze, sam się tym zajmę.

– Nie jestem wariatką! Wypuść mnie! Zabiłeś Grace, torturowałeś Julię… 
Co to za chore miejsce, jesteś potworem!

– O tak, wariatką z pewnością nie jesteś. Tak się tłumaczą w więzieniach, 
tam też nikt nie jest winny. Urocze. Ah, no tak.. trafiłaś tu przez przypadek, 
jak wszyscy. Znam te historyjki na pamięć więc daruj sobie… – Doktor Collins 
zaraz po bolesnym zszyciu zadanych przez siebie ran, przeszedł do kary, którą 
było zgolenie włosów Helen. Następnie zabrał się za jej zdrową nogę; poczuła 
potworny ból w kostce i ponownie zemdlała. Tym razem doktor nie zadał sobie 
trudu, by przywrócić ofierze świadomość i przy pomocy mechanicznej piły, od-
ciął jej stopę. Wrzucił do wiadra ten zbyteczny kawałek Helen, uśmiechnął się, 
otarł z twarzy pot i bryzgi krwi. Nieprzyjemna robota, lecz były nazista Collins, 
był z tym otrzaskany.

Helen przebudziła się na pryczy w izolatce, dotknęła głowy i stwierdziła, że 
to nie był sen. Zamiast włosów miała szorstką, niestarannie ostrzyżoną skórę. 
W celi nie było lustra i tylko się mogła domyślać, jak wygląda bez pięknych, 
kasztanowych włosów. Uświadomiła sobie śmieszną małostkowość, bo przecież 
włosy odrosną. Dopiero gdy się uniosła, zauważyła brak prawej stopy. Kiedy do-
tarło do niej, że już nigdy nie będzie mogła normalnie chodzić, doznała szoku 
i ataku paniki. Jej krzyki, przerywane głośnym lamentem rozbrzmiewały na 
całym oddziale. Trwało to do momentu zaaplikowania jej sporej dawki leków 
uciszających. Piekło rozpoczęło się na nowo.

Za murami Denbigh czas nie miał znaczenia. Dni mijały w niekończącym 
się mroku. Zycie było serią okrucieństw i upokorzeń dokonywanych pod róż-
nymi pretekstami. Winters znów została poddana bacznej obserwacji, zupeł-
nie jak za pierwszym razem kiedy tu trafiła. Skończyły się pozory jakiejkolwiek 
swobody. Stan jej zdrowia, zarówno psychicznego i fizycznego, popadł się w ru-
inę. Po utracie stopy wszelkie nadzieje uwolnienia się legły w gruzach. Czuła, 
że jej życie właściwie się skończyło, bez względu na to czy tkwiła tutaj, czy też 
zostałaby zwolniona. Teraz było jej wszystko jedno. Pogrążyła się w duchowym 
letargu; to nie była już nawet rozpacz, to była nicość.

Po czasie, którego nie umiała określić, siostra Cordelia oceniła, że Winters 
jest przypadkiem beznadziejnym i szpital nic dalej nie wskóra. Przekonana, że 
pacjentka jest kompletnie pozbawiona woli i mózgu, że jest już tylko bezmyśl-
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nie wegetującą rośliną, podjęła zaskakującą decyzję i postanowiła ją wypuścić. 
Decyzja była słuszna z punktu widzenia ekonomii. Po co karmić i utrzymywać 
takie coś? Śmierć albo wykopanie z kliniki. Jedyne, co jej podarowano, to stary 
tandetny wózek inwalidzki, bo chodzić o własnych siłach nie mogła.

Przy wyjściu zwrócono jej na portierni reporterską torbę, którą przetrzy-
mano w depozycie. Zajrzała do środka. Na oko było w niej wszystko: kosme-
tyczka, notes, długopis, dokumenty, jakieś kwity i wizytówki, klucze do miesz-
kania i auta oraz trochę pieniędzy. Poprosiła jeszcze o wezwanie taksówki.

Od tej chwili nikt jej nie asystował. Sama wyjechała za bramę okolonego 
murem zakładu. Znalazła się na mało uczęszczanej, podmiejskiej ulicy. Na par-
kingu zobaczyła swoje auto, stary volkswagen garbus, tanie auto modne wśród 
hipisów i artystów. Bez stopy nie mogła prowadzić. A nawet gdyby… garbus 
pokryty był wieloletnim kurzem i najpewniej po kilku latach akumulator był 
martwym złomem. Taksówka już czekała. Kierowca pomógł jej usiąść na tyl-
nym siedzeniu, złożył wózek i zatrzasnął go w bagażniku.

Nagle z bramy zakładu wybiegła siostra Cordelia, jakby chcąc zatrzymać 
taksówkę. Helen pokazała zakonnicy przez okno zdobycz jaką ze sobą zabra-
ła. Była to teczka z dokumentacją przebiegu jej pobytu w Denbigh. Taksówka 
ruszyła, i siostra Cordelia zobaczyła za szybą środkowy palec odjeżdżającej pa-
cjentki. Sprytniejszej niż sądziła.
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Aleksander Krzyżanowski

Legenda

 „…Natomiast w ziemi halickiej, nieopodal samego miasta Halicza, gleba 
może z racji tego, że jest tam żyźniejsza, bowiem to czarnoziem prawdziwy, prze-
to rodzi metalowe owoce. A to spinki, klamry, guzy do sukni, ale nade wszystko 
mnóstwo grotów do strzał i włóczni, a nawet głowni toporów. Metal to słaby być 
musi, bo korozją już naruszony. Jednakowoż wielu uważa, że to nie ziemia sama 
te stopy metali urodziła, jeno że je dla naszych oczu zachowała. Powiadają tedy, 
że w miejscu onym gród kiedyś istniał, ale siłą oręża najeźdźców z powierzchni 
ziemi został zmieciony…” 

[z:] Kroniki Królestwa Naszego przez Dziejopisa 
Wielkiego Koronnego spisanej

***
Kruk stanął na niewielkim wzniesieniu i bacznie obserwował bezkresne 

przestrzenie dzikiego stepu porośnięte świeżą, wiosenną zielenią traw. Był 
dumny, że wartę powierzono właśnie jemu – czternastoletniemu chłopcu, choć 
zdawał sobie przecież sprawę z tego, że w osadzie niewielu już było dorosłych 
mężczyzn. Chciał jak najlepiej wywiązać się ze swoich obowiązków. Linia hory-
zontu wydawała mu się niewyraźna, rozmazana. Może to wina zbyt rozgrzane-
go przy bezchmurnym niebie powietrza? Gwałtowny podmuch silnego wiatru 
przyniósł jednak, zamiast zapachu młodej trawy, swąd spalenizny. Kruk na-
tychmiast się odwrócił i co sił w nogach pobiegł ku nielicznym domostwom 
osady przycupniętym w cieniu ostatniego na granicy stepu leśnego zagajnika. 
Stało się! Wiedzieli przecież, że ta walka jest nieuchronna. Byli ostatnią li-
nią obrony dla swego plemienia, które kilka dni wcześniej ruszyło na zachód 
w ucieczce przed hordami dzikich najeźdźców ze wschodu. Jednak czy uda im 
się opóźnić marsz agresorów, aby dać swojemu rodowi czas na dotarcie w bez-
pieczne rejony? Przerażenie ściskało mu serce i płuca w szaleńczym biegu ku 
zabudowaniom.
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***
…Stanęli u naszych drzwi. Nie łomotali. Nie grozili nam mieczem. Przyjęli-

śmy ich jak gości, ba – niczym swoich ugościliśmy. A oni cóż uczynili? W naszych 
domach zamieszkali, kobiety nasze za żony swe pojęli, ziemie nasze zagarnęli. 
Zawłaszczyli nasz kraj, choć przecie nie ich on był. Dlaczego? Bo im na to pozwo-
liliśmy! Czy im to wystarczyło? Nie! Ciągle było im mało! Wykarczowali nasze 
puszcze, wypalili trawy, zburzyli świątynie. Czy ich powstrzymaliśmy? Nie! Prze-
cie za swoich ich mieliśmy, za prawych i sprawiedliwych! Zabili naszych bogów, 
wyrwali nam z serc wiarę. Zdeptali i opluli naszych bohaterów. Ukradli nasze 
legendy. A my co? Staliśmy bezczynni. Staliśmy oniemiali. Zapomnieliśmy, że: 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”! Teraz duszę naszą zbiorową chcą nam ukraść! Zabrać 
historię! Zawłaszczyć pamięć!

Oto ja, Polinus, skromny mnich i pisarczyk, co bogów swoich zdradził 
i w służbę Jedynemu się sprzedał, postanowiłem wspólne dobro mego ludu: pa-
mięć jego, dzieje i wielkie czyny ocalić dla potomnych. Ocalić nie tylko od unice-
stwienia w bezmiarze niepamięci, ale też przed kłamstwem, fałszem i zdradą, 
które to niekiedy boleśniejsze i nigdy nie gojące się rany zadać mogą. Myślę bo-
wiem, iż po prostu trzeba być uczciwym człowiekiem. Na przekór wszystkiemu 
i wszystkim walczyć o prawdę. Dlatego dzieje mojego ludu, dotąd niesione słowa-
mi pieśni wędrownych bardów, zapisywać postanowiłem w tej oto Tajnej księdze 
utraconej pamięci…

***
Obolałe, zostawiające krwawe ślady nogi odczuwały każdy krok stawiany 

na kamienistym, nierównym stoku. Czasem wydawało mu się, że nie da już 
rady iść dalej. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że samotne pozostanie w tym 
trudnym, wyludnionym terenie oznacza pewną śmierć. Nie potrafił określić, jak 
długo już szli. Od krwawej potyczki z dzikimi księżyc zmienił się wielokrotnie. 
Niedobitki wielkiej armii plemiennej, która w ostatniej chwili przyszła im z po-
mocą, początkowo posuwały się szybko w panicznej ucieczce przed wrogiem. 
Część wojów ruszyła na zachód, aby osłaniać wędrówkę kobiet i dzieci ku Wi-
śle, gdzie były główne siedziby plemienia. Jednak ich coraz mniej liczna grupa 
skierowała się na południe odciągając za sobą wojska napastników. Początkowo 
tropieni i nieustannie nękani przez dzikich toczyli niezliczone drobne potyczki 
okupione ciężkimi stratami. Teraz od wielu dni wiedzieli, że nie podąża już 
za nimi pogoń. Szli jednak dalej. Musieli znaleźć ludzkie osady i bezpieczne 
miejsce, gdzie będą mogli odpocząć i odzyskać siły. Wciąż jeszcze trwożnie spo-
glądali – nie za siebie, lecz na niebo, wyglądając olbrzymich, pokrytych łuską 
bestii, które lecąc nisko nad ziemią ziały ogniem siejąc śmierć, a ziemię wypa-
loną zostawiając. Z ludźmi potrafili walczyć, choć w obliczu przeważających sił 
wroga był to pojedynek krwawy i okupiony ogromnymi stratami. Nie wiedzieli 
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jednak, jak zabić żmije smokami niekiedy zwane, które to gady tym ludziom 
służyły.

***
…W tych czasach mrocznych podstawy naszego bytu w perzynę się obróciły 

za sprawą hord niezmierzonych ludów dzikich, okrutnych, śmierć i pożogę niosą-
cych. Ale to nie ich moc i bezwzględność trwogę w sercach naszych obudziły, lecz 
bestie potężne w ich służbę zaprzęgnięte. Te wijożmije, smokami takoż zwane, 
wielkości kilku turów były i na swych skórzastych skrzydłach latać w przestwo-
rzach potrafiły. Skóra ich łuską pancerną pokryta była i ni groty strzał, ni włóczni 
przebić jej nie potrafiły. Straszliwe te bestie z nieba niespodziane ataki prowa-
dziły, grody i obrońców żywym ogniem paląc, a w polu otwartym całe drużyny 
wojów tratując i pożerając…

[Polinus, Tajna księga utraconej pamięci]

***
Kruk obserwował niespiesznie zbliżający się oddział rzymskich legioni-

stów. W stronę Rzymian wyruszyli trzej przedstawiciele wiejskiej starszyzny. 
Nie wiedział, czy większa jest jego ciekawość, czy strach przed bitwą. Stał u boku 
swych towarzyszy na skraju wsi. Czekali na wynik negocjacji. Byli gotowi na 
wszystko. Wszakże w zamian za żywność i bezpieczne schronienie przysięgli 
bronić mieszkańców okolicznych przysiółków przed wszelkimi wrogami: tak 
łupieżczymi Alemanami i Hunami, jak i równie niebezpiecznymi legionistami, 
którzy wielokrotnie dowiedli, że nie zawahają się wybić do nogi pokojowo na-
stawionych mieszkańców osad. Panonia nie była spokojną krainą.

Rozmowy najwyraźniej zakończyły się sukcesem, gdyż wysłannicy uspo-
kajająco zamachali do oczekujących, dając sygnał do zaniechania oporu. Żoł-
nierze powoli ruszyli w ich stronę. Najwyraźniej zgodzono się na ich popas we 
wsi. Drużynnicy rozluźnili się, ale Kruk nadal pozostawał w gotowości, napięty 
jak struna. Intuicyjnie wietrzył wciąż zagrożenie. Kiedy zostali otoczeni przez 
oddział konnych stało się jasne, że miał rację. Na nic się zdała próba obrony. Nie 
mieli szans, więc lepiej było zaprzestać bezsensownej walki. 

Zostali zdradzeni! W zamian za pokój starszyzna wydała ich w rzymską 
niewolę.

***
…Początkowo myśleliśmy, że smoki, to jeno gady olbrzymie, do których po-

konania potrzeba nie tylko siły ogromnej, ale nade wszystko konceptu niezwykłego 
i sprytu wyjątkowego. Później dopiero pojęliśmy ich prawdziwą naturę i zrozumie-
liśmy, jaką niemożnością jest ich zabicie. Wydawało nam się, iż są zwierzętami na 
usługach człowieka. Nic bardziej mylnego! Kto wie, czy nie odwrotnie zgoła rzecz 
się miała? Smoki to istoty przedwieczne, starsze nawet niż sami bogowie i ziemia, 
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która je nosi. Zrodziły się z czystej materii prapoczątku – z Chaosu. Może dlatego 
w ich naturze prastara drzemie mądrość jednocześnie z nieujarzmionym chaosem. 
Kto chce je pokonać, bardziej myślą to uczynić może, niż bronią jakowąś…

[Polinus, Tajna księga utraconej pamięci]

***
Siedzieli nad parującym nad ogniem kociołkiem ze strawą. Cienie powo-

li rozpoczynały swój taniec wokół płonących ognisk. Znużeni całodziennym 
treningiem walk wręcz, posługiwania się różnymi rodzajami broni, a nade 
wszystko monotonną, wyczerpującą musztrą rozcierali obolałe mięśnie. Mimo, 
że z  racji nabytego doświadczenia należeli już do principes, każdy dzień był 
podobny do poprzedniego i jednakowo ciężki. Chyba, że stawali do prawdziwej 
walki. Wiedzieli jednak, że nie powinni narzekać. Lepszy trudny żywot legioni-
sty, niż niewola, której doświadczyli. Przed Krukiem, dzięki usynowieniu peł-
noprawnym rzymskim obywatelem, rysowała się nawet kariera oficerska. 

Ich centuria trzymała się zawsze razem. Kruk jednak wieczorami najczę-
ściej siadywał przy ognisku pochodzącego z Tracji Dracchusa. Uwielbiał śpie-
wane przezeń waleczne i dzikie pieśni w bliskim mu, ale nie do końca zrozu-
miałym języku oraz barwne gawędy i ludowe bajania z jego rodzinnych stron. 
Szczególnie jednak poruszyła go opowieść o smokach, które według legend 
żyły w niedostępnych, górskich rejonach Tracji. Zakładały gniazda na szczy-
tach i wychowywały tam młode, ale na żer ruszały do ludzkich siedlisk w do-
linach.

– Ich skóra jest tak twarda, że nie przebije jej włócznia ani pocisk z kuszy 
– opowiadał. – Grzbiet natomiast mają pokryty łuską wielką niczym bochen 
chleba, a twardszą niż najmocniejszy rzymski napierśnik.

– Jak więc z nimi walczyliście? – pytał mając ciągle w pamięci tragiczny 
ostatni bój w obronie rodowej osady.

– Najpewniejszym sposobem jest nakarmienie bestii siarką w skórę zwie-
rza jakiegoś zawiniętą – tłumaczył Draco. – Jednak jeśli trzeba gada w walce 
bezpośredniej pokonać, to tylko taki obsydianowy grot skórę jego na szyi, o tu, 
tuż nad mostkiem przebije. 

Wtedy Draco pokazywał pieczołowicie w kawał sukna zawinięty długi, 
czarny i mieniący się połyskliwie przedmiot precyzyjnie uformowany i za-
ostrzony. Kruk z nabożną czcią oglądał ostrożnie złożony w jego ręce magiczny 
grot i pytał:

– Jak i z czego twój lud je wyrabia?
– Nie my go wyrabiamy – odpowiadał Dracchus. – Te groty z miejsc mocy 

w jaskiniach Rodopów pochodzą i wolą bogów najpewniej zostały stworzone.
Pewnego dnia Draco odwołał Kruka w ustronne miejsce i wręczył mu swój 

skarb.
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– Jeśli dane ci będzie wrócić do domu, będziesz wiedział, jak się nim po-
służyć.

***
…Mimo, iż Dzicy smokami władają, sami nie wiedzą, jak im się to czynić 

udaje. Wierzą, że władzę taką nadał im pradawny Mag w zamian za ofiarę zło-
żoną przez ich wodza ze swego pierworodnego. Wolą smoka kierują natomiast 
dzięki czarodziejskiej mocy tajemnych przedmiotów, ni to kamieni, ni ostrzy me-
talowych, które od Maga uzyskali. Niektórzy nawet myślą, że dzięki ich właściwo-
ściom niezwykłym, smoka unicestwić mogą. W rzeczywistości jednak kamienie 
owe sprawiają, że między człowiekiem, a smokiem rodzi się więź nierozerwalna. 
Magiczne połączenie dusz i umysłów najpierw, a później niewidzialny związek ich 
ciał. Te nici tajemne wiążą obie istoty na wieczność, poza czas, miejsce i materię…

[Polinus, Tajna księga utraconej pamięci]

***
Gracchus metodycznie przemierzał pobojowisko mając nadzieję na odna-

lezienie jeszcze żywych towarzyszy. Tym razem im się nie udało. Wpadli w urzą-
dzoną przez barbarzyńców zasadzkę i zostali praktycznie wybici do nogi. I to 
właśnie teraz, kiedy skończyli już swą służbę w rzymskiej armii, odebrali żołd, 
a ich ostatnim zadaniem był powrót do Rzymu. Z jego świetnego niegdyś legio-
nu została garstka, najwyżej dwie, może trzy centurie. Zrezygnowany zawrócił 
ku prowizorycznemu obozowisku urządzonemu pod lasem przez jego kompa-
nów. Ranni zostali już opatrzeni. 

– Nie mamy tu czego szukać – rzekł nabierając miskę strawy i siadając przy 
ognisku. Posilali się w ciszy. Jeden z oficerów odezwał się:

– Nasz żołd ocalał, zakopany na czas w jaskini. Napastnicy go nie znaleźli. 
Zebraliśmy z pola broń i wszystko, co cenne. Jakie są twoje rozkazy, Gracchusie 
Tyberiuszu?

– Gracchus Tyberiusz poległ na tym polu bitwy. – Potoczył wzrokiem po 
pobojowisku. – Na drodze do Rzymu są barbarzyńskie hordy. Nie możemy za 
nimi podążyć. Nie jestem już waszym dowódcą. Staliście się wolnymi ludźmi. 
Sami musicie podjąć decyzję, co dalej – dodał.

– Jakie są twoje rozkazy, wodzu? – oficer powtórzył pytanie patrząc mu 
w oczy.

Przyjrzał mu się, potem badawczo zlustrował inne twarze. Wszystkie wy-
rażały to samo. Wstał i powoli podszedł do juków. Wymacał podłużne zawi-
niątko, wyjął je i obejrzał długi i lśniący obsydianowy grot. Następnie meto-
dycznie go owinął i ponownie schował do juków. Wrócił do swoich ludzi. Przez 
chwilę przypatrywał się im uważnie, a potem powiedział:

– Wracam do domu. Nie mogę was zmusić, abyście podążyli za mną, ale 
przyjmę każdego, który zechce to uczynić.
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– To znaczy gdzie? – zapytali.
– Nad Wisłę. Tam gdzie jest dom wszystkich Lechitów – odpowiedział. 

Spojrzeli po sobie, ale nie było w nich wahania. Wstali z okrzykiem: „Do domu!”.
– Prowadź nas do domu Krakusie, nasz kneziu!
Północny wiatr poniósł ten głos ku ich przeznaczeniu.
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Maja Kwaśny 

Moja piosenka

Opuszki palców bolały mnie niemiłosiernie. Wbrew temu zaczęłam szar-
pać struny gitary z jeszcze większą siłą. Wibracje mojego własnego głosu bole-
śnie drapały gardło, mimo to wytężyłam go i śpiewane przeze mnie słowa stały 
się głośniejsze, wyraźniejsze, mocniejsze. W ten sposób docierały do większej 
publiki.

Na chwilę otworzyłam oczy i ujrzałam opustoszałą stację metra. Nie było tu-
taj nikogo poza sprzedawcami z podupadłych sklepów, nędznym żebrakiem oraz 
mną. Nikt od dłuższego czasu nie słuchał mojego śpiewu. Nie ta godzina. Póź-
nym wieczorem już nikt się nie zatrzyma, nie posłucha, nie rzuci kilku złotych. 

Nabrałam powietrza i zaśpiewałam ostatnią nutę, która odbiła się echem 
od ścian stacji. Zabrzmiała wysoko, głośno i mocno, czyli dokładnie tak, jak 
chciałam. Z ulotnym uśmiechem oderwałam palce od twardych strun gitary 
i podmuchałam na ich obtarte opuszki. Schowałam instrument do czarnego 
futerału i zajrzałam do papierowego kubka po kawie, do którego przypadkowi 
przechodnie wrzucali pieniądze. Wysypałam jego zawartość na dłoń i dokład-
nie policzyłam wartość monet. 

Całkiem nieźle, siedemnaście złotych. Nawet nie tak dużo osób mnie dzi-
siaj słuchało, ale niektórzy jak już wrzucają, to nie patrzą ile. Takich ślepo rzu-
conych pięciozłotówek dostałam w życiu niemało i zawsze bez drgnięcia powie-
ki chowałam je do kieszeni, w duszy śmiejąc się z własnego głupiego szczęścia. 

Podzieliłam swój skromny zarobek na dwie równe części. 
I zawsze będziemy się dzielić sprawiedliwie, pięćdziesiąt – pięćdziesiąt. 
Osiem złotych i czterdzieści groszy schowałam do kieszeni skórzanej kurt-

ki, zapinając suwak, a resztę ukryłam w ręce, czując metalowe monety między 
zziębniętymi palcami.

Wiadomo, na początku będzie ciężko. Ale wiesz, my się nawet z trzech zło-
tych będziemy cieszyć, bo wiemy, że kiedyś będziemy zarabiać tysiąc razy tyle. Ba, 
dziesięć tysięcy razy tyle! A nawet więcej. Trzeba być cierpliwym. 
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Podeszłam do stoiska z kanapkami i rzuciłam pieniądze na ladę. 
− Coca-colę poproszę – powiedziałam krótko, a sprzedawca postawił 

przede mną napój. Zabrał należne pięć złotych, a ja wzięłam puszkę z colą i ode-
szłam. Zarzuciwszy futerał z gitarą na plecy, wybiegłam ze stacji metra, wprost 
w zimną, listopadową noc.

Kiedy znalazłam się na zewnątrz, zaczęłam trząść się z zimna jak osika. 
Spojrzałam w niebo, które było czarne jak smoła, a jednocześnie przyozdobione 
śmietanką chmur wiszących upiornie nad wierzchołkami wieżowców. Zanosiło 
się na mroźny deszcz, a ja nie miałam parasola, toteż ruszyłam żwawo. Po chwi-
li jeszcze przyspieszyłam i zanim się zorientowałam, biegłam między ciemnymi 
uliczkami Warszawy, błądząc w szarym mroku i zmierzając do niezmiennego 
od miesięcy celu. 

Dotarłam do żółtej skrzynki pocztowej. Obłażący z farby, pokryty graffiti 
obły kształt stał na rogu chodnika, świecąc kolorem w mrocznej nocy. Pode-
szłam do niego i wyjęłam z kieszeni kopertę. Wygładziłam jej brzegi i prze-
jechałam palcem po zapisanym drobnymi literkami adresie, rozmazując nie-
co czarny atrament. Z głębokim westchnieniem otworzyłam ją i włożyłam do 
środka odliczoną wcześniej połowę swojego zarobku. Zakleiłam kopertę, po 
czym wrzuciłam ją do skrzynki. Przytknęłam do niej ucho i usłyszałam głuchy 
szelest mojego listu, kiedy opadł na stertę innych. To dawało mi pewność, że 
moja korespondencja dotrze do adresata.

Skierowałam się w stronę mieszkania. Popijałam colę prosto z puszki, cho-
ciaż usta drętwiały mi z zimna. Nuciłam sobie pod nosem piosenkę, którą napi-
sałam wieki temu. Wtedy jeszcze mieszkała z nami Lena i często pomagała mi 
w wymyślaniu tekstów. Jednak pamiętam, że tę piosenkę wymyśliłam, napisa-
łam i skomponowałam zupełnie sama. Wątpię nawet, by moja siostra wiedziała 
o jej istnieniu. To była jedyna rzecz, której jej nie pokazałam, którą zatrzyma-
łam jedynie dla siebie. Do dziś nie wiem, czy dobrze zrobiłam.

***
Przekręciłam klucz w zamku i jak najciszej wślizgnęłam się do mieszka-

nia. W progu zdjęłam z nóg Martensy, ściągnęłam także kurtkę, rzucając ją 
niedbale na stertę ubrań, która od dłuższego czasu dekorowała szafkę na buty, 
po czym weszłam w głąb domu.

Chciałam iść od razu do swojego pokoju, ale sama sobie te plany znisz-
czyłam, zapalając światło. Kiedy żarówka zatliła się żółtawą poświatą, ujrza-
łam babcię, która najwyraźniej siedziała w mrocznej kuchni i po ciemku wy-
szywała krzyżykowym ściegiem poduszki. Kiedy mnie ujrzała, jej wiekowa 
twarz rozświetliła się delikatnym uśmiechem, a ja w duchu przeklęłam swoją 
nieuwagę. A tak bardzo miałam ochotę pogapić się w sufit i posłuchać Sex 
Pistols.
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− Ach, już jesteś, Paulinko – powiedziała wolno babcia. Wzdrygnęłam się 
na dźwięk tych słów. Nienawidziłam, kiedy ktoś zdrabniał moje imię w jaki-
kolwiek sposób. Paulinka, Paulisia, czasami nawet jakiś wyjątkowo zuchwały 
śmiałek posunął się tak daleko, jak Paulińcia. Paula było dobrze. Nie, najlepiej 
Paulina. Tak po prostu.

− Cześć, babciu – odparłam.
− Gdzie byłaś?
− Śpiewałam. 
− To dobrze, wnusiu. To dobrze. Pierożka ci odgrzać? Takie dobre dzisiaj 

wyszły, z kapustą.
− Nie jestem głodna, dzięki. Zresztą jest już po dwudziestej trzeciej.
− To może herbatki? Kiedyś wieczorami tak lubiłaś pić herbatę. Pamiętam 

do dziś, jakeśmy we trzy siedziały i piły herbatę, ja, ty i Lenka…
Kiedy usłyszałam imię mojej siostry, wstrzymałam oddech. W duchu 

modliłam się, żeby babci nagle nie zebrało się na wspominki, ale stara kobieta 
jedynie westchnęła cicho i postukała zakrzywionymi paznokciami w brudny, 
kuchenny blat. 

− A właśnie – zagadnęła znowu babcia, akurat gdy podjęłam ponowną 
próbę udania się do swojej sypialni na resztę wieczoru. – Listy jakieś do ciebie 
przyszły, Paulinko. Na łóżku ci je położyłam.

− Listy? Ile dokładnie?
− Stosik cały. 
Nic już nie powiedziałam, tylko pognałam do swojego pokoju. Wpadłam 

do pomieszczenia jak petarda i uderzyłam pięścią o włącznik światła. Po chwili 
migotania jarzeniówki, sypialnia ukazała się w blasku bladego światła. Rozej-
rzałam się nerwowo po swoim niepościelonym łóżku, szukając wspomnianej 
przez babcię sterty listów. Kiedy je w końcu zobaczyłam, poczułam, jak serce 
gwałtownie przyspieszyło rytm. Drżącymi rękami podniosłam stos korespon-
dencji i obejrzałam go dokładnie. Poczułam się, jakby ktoś mnie walnął z buta 
w brzuch. 

Listy, które właśnie trzymałam, były napisane przeze mnie. A dokładniej 
były to wszystkie listy, jakie kiedykolwiek wysłałam Lenie po tym, kiedy wy-
prowadziła się z domu. Te, w których szczegółowo opisywałam naszą wspólną 
przyszłość, ze mną jako znaną piosenkarką, a Leną w roli mojej niezawodnej 
menedżerki. Te koperty, do których wkładałam cenne grosze, które zarabiałam 
na długich, zimnych, samotnych nocach, śpiewając w cuchnącym, ciemnym 
metrze, aż gardło miałam całe zdarte. Czemu one są tutaj, a nie u Leny?

Rozdarłam jedną kopertę, a jej zawartość upadła z głuchym szczękiem na 
podłogę. Mimowolnie uklękłam i zaczęłam zbierać porozrzucane monety, cho-
ciaż w głowie miałam totalny mętlik. Spojrzałam na pieniądze w mojej dłoni i na 
oko stwierdziłam, że ich wartość wynosi kilkadziesiąt złotych. To musiał być je-
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den z tych lepszych dni, kiedy monety sypały się do mojego skromnego kubeczka 
złoto–srebrnym wodospadem, a moja publiczność rosła z każdą śpiewaną nutą. 
Wtedy występy dodawały skrzydeł, a ja mimo bólu, ran i zmęczenia, chciałam je 
kontynuować. W takich momentach jeszcze mocniej wierzyłam, że kiedyś stanę 
na oświetlonej scenie i zaśpiewam przed tysiącami ludzi, a ich łzy, krzyki i uśmie-
chy będą przeznaczone dla mnie. I że za kurtyną będzie czekać na mnie Lena.

Powoli odzyskałam zmysły. Pierwotny szok został teraz zastąpiony innymi 
emocjami. Gniewem. Smutkiem. A przede wszystkim, uczuciem zdrady. Cze-
mu siostra nic mi nie powiedziała o zmianie adresu? Czemu odesłała moje listy? 
Czy wina jest po mojej stronie? Czy to ja coś zrobiłam źle?

Ze złości zacisnęłam szczęki . Gorące łzy zaczynały płynąć z kącików moich 
oczu, więc gwałtownie otarłam je wierzchem dłoni. Wstałam chwiejnie z klęczek 
i wybiegłam z pokoju. W korytarzu włożyłam na stopy ciężkie buciory, mocno 
zawiązując sznurówki i błyskawicznie zaciągnęłam zamek kurtki. Wychodząc 
z domu, nie obejrzałam się ani razu. Wcale nie było mi spiesznie do powrotu.

Na zewnątrz panowały już warunku podobne do tych na Syberii. Chmury, 
które wcześniej wydawały się deszczowymi, teraz sypały gęsto płatkami śniegu. 
Niesione przez wiatr szczypały mnie w twarz. Wdychane powietrze było lodo-
wate, że aż mroziło w płucach. Palce zrobiły się podobne do sopli lodu, którymi 
uwielbiałam się bawić w dzieciństwie. Wepchnięcie ich do kieszeni kurtki wcale 
nie pomogło, gdyż ich materiał był cienki. Każda komórka mojego ciała krzyczała, 
że mam w te pędy wracać do domu, wskoczyć pod kołdrę i nie ruszać się stamtąd  
przynajmniej do pierwszej po południu. Jednak jakaś mała, zbuntowana część 
mnie szeptała, że trzeba załatwiać sprawę od razu i to właśnie jej się posłuchałam.

Obok pubu, który znajdował się niedaleko mojego mieszkania, stała budka 
telefoniczna. Kiedyś rzadko z niej korzystałam, ale ostatnio odcięli nam w domu 
telefon i jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym musiałam utrzymywać 
właśnie przez tę budkę. Nie żebym miała wielu znajomych w szkole. Ba! Moja 
komunikacja z kolegami i koleżankami z klasy ograniczała się do: „Pożyczysz 
długopis?” albo „Co było z chemii na środę?”. Ale w awaryjnych sytuacjach po-
trzebny był telefon. Na przykład teraz, kiedy natychmiast potrzebowałam roz-
mowy z Leną.

Jej numer znałam na pamięć. Włożyłam do automatu wcześniej zakupioną 
kartę do budki telefonicznej, którą trzymałam zawsze „na wszelki wypadek”, 
wcisnęłam dziewięć klawiszy i nadusiłam guzik dzwonienia. Przyłożyłam słu-
chawkę do ucha i czekałam, aż moja siostra łaskawie odbierze. Usłyszałam sy-
gnał raz, drugi, trzeci, piąty… Zaczynałam tracić nadzieję.

− Cholera… – jęknęłam, opierając czoło o brudną szybę budki. Już byłam 
bliska płaczu. – Odbierz no!… Lena!

Nie mogłam powstrzymywać łez, więc pozwoliłam im płynąć. Przemknę-
ło mi przez myśl, że popłynie mi cały makijaż, ale w sekundę o tym zapomnia-
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łam. Z mokrymi od stopniałego śniegu włosami, które okalały moją bladą 
twarz czarnymi zasłonami, ubraniami godnymi ikony stylu punk i toną biżu-
terii, dawno przyklejono mi nalepkę „dresiary”, więc strugi spływającej po po-
liczkach rozmazanej mascary chyba nawet dobrze uzupełniły mój wizerunek.

− Dobry wieczór, Lena Wiśniewska – odezwał się w słuchawce głos, a ja 
zachłysnęłam się powietrzem, gdy go usłyszałam. Przez telefon brzmiał nieco 
inaczej, dojrzalej, ale to był jej głos. Głos mojej ukochanej starszej siostry, która 
zaszczepiła we mnie marzenie i determinację, jakiej nigdy nie miałam. 

− Lena?!
− Paulina? Boże, to ty? Dziecko, ty masz spać… wiesz, która jest godzina? 

Babcię obudzisz! 
Lena nie ma pojęcia, co się dzieje w domu. Wyjechała na studia i przyjeż-

dża do Warszawy raz na ruski rok. Tłumaczy się, że nie ma pieniędzy. Wcze-
śniej wierzyłam w każde jej słowo, ale teraz zaczynam się zastanawiać, czy ona 
aby przypadkiem nie okłamuje wszystkich, którzy jej ufają. 

− Dlaczego mi nie powiedziałaś o zmianie adresu? Wszystkie listy dzisiaj 
do mnie wróciły! Absolutnie wszystkie, co do joty! Słuchaj, ja tam w nich pie-
niądze wysyłałam!

− Ale o co ci chodzi?
− O te listy. Każdego dnia śpiewam w metrze i zbieram za to kasę. Czasem 

więcej, czasem mniej, ale zawsze coś. A ty… Ty mi powiedziałaś wtedy, że się 
będziemy dzielić po połowie. No to tak robiłam. 

Po drugiej stronie linii usłyszałam głębokie westchnienie, takie które sły-
szy się u zmęczonych pracą przedszkolanek. Tak wzdychają, kiedy jakieś małe 
dziecko zrobi coś wyjątkowo irytującego. Poczułam, jak w ustach robi mi się 
sucho. Czy Lena ma mnie teraz za jakiegoś głupiego, niedojrzałego, naiwnego 
bachora? Ależ ja nic nie zrobiłam…

− Aaa… Sorki. Mieszkam teraz u… kolegi. Sorry, nie powiadomiłam was. 
A co do tego, że zarabiasz na śpiewaniu… Gratki. Pamiętasz, jak kiedyś mówi-
łyśmy, że w przyszłości ty będziesz piosenkarką, a ja twoją menedżerką? To były 
niezłe czasy… Chyba ze trzy lata oszczędzałyśmy na tę twoją gitarę, kojarzysz? 
A ten film Sid i Nancy obejrzałyśmy tyle razy, że aż nam się płyta porysowała! 
I całymi dniami pisałyśmy piosenki i słuchałyśmy tych twoich dziwnych pun-
kowych kapel… Znaczy, fajnie było. Taka zabawa w młodości, którą potem miło 
się wspomina. 

Z kamienną twarzą słuchałam jej radosnego paplania, a z każdym słowem 
serce ściskało mi się z żalu. W głowie dzwonił mi jej głos mówiący: „zabawa 
w młodości”, „to były niezłe czasy”. Czyli dla Leny to była tylko zabawa i uda-
wanie. Czułam się, jakby ktoś mi żywcem wyrwał mi serce z piersi i rzucił nim 
o ścianę, a ono niczym krucha szklanka spadło na chodnik i rozprysło się na 
miliony kawałeczków, których nie sposób poskładać. 



272

Zalała mnie fala gorącego gniewu. Nagle zamiast bólu zdrady czułam 
okropną złość, która aż buchała mi parą z uszu. Na usta cisnęły mi się najgorsze 
przekleństwa, dłonie zaciskałam w pięści tak mocno, że polakierowane na czar-
no paznokcie oraz wszelkich rozmiarów pierścionki wpijały się boleśnie w skó-
rę. Pokręciłam głową, chcąc powstrzymać chęć trzaśnięcia słuchawką i kopnię-
cia tej całej telefonicznej budki.

− Cholera jasna! To ty mi teraz mówisz, że to było dla jaj?! Masz pojęcie, 
ile ja się nacierpiałam, dążąc do spełnienia tego snu? Płakałam, krwawiłam, 
wymiotowałam… A jednak stałam każdego dnia w tym szatańskim metrze, 
śpiewając i grając, czekając na jakiś uśmiech losu, na cokolwiek… Na jakiś znak, 
że mój wysiłek jest wart więcej niż marne pięć złotych w papierowym kubku 
po karmelowym macchiato! Ale ty… słuchaj. Zakład, że kiedyś przyjdziesz na 
mój koncert i będziesz płakać, ponieważ to nie ty towarzyszyłaś mi w drodze 
do sukcesu! – wrzasnęłam i zanim Lena zdążyłaby się zorientować, że płaczę, 
rzuciłam słuchawką i wyszłam z budki. 

Ukryłam twarz w dłoniach i dopiero wtedy pozwoliłam sobie na pierwszy 
głośny szloch. Było późno, a w okolicy nie było nikogo, toteż nikt nie przyszedł 
mi z pomocą. Tak głośno płacząc, idąc w śniegu, jakoś doczłapałam do domu, 
ponownie obiecując sobie, że kiedyś zaśpiewam swoją piosenkę przed wielkim 
tłumem, na prawdziwej scenie z desek. I Lena mnie zobaczy. I będzie mi bić bra-
wo tak głośno, że to właśnie odgłos jej dłoni dotrze do moich uszu i rozpoznam 
go pośród innych gromkich braw. I moją siostrę będzie rozpierała duma i żal 
– duma, ponieważ jej mała siostra, jej mała Paulina zaszła tak daleko, a żal, bo 
szansa na śledzenie tej drogi prześliznęła się niezauważalnie, jak przesypywany 
w dłoniach piasek. 

***
Wzięłam głęboki oddech i uniosłam wzrok. Hala była ogromna, było 

w niej niesamowicie duszno, pachniało kurzem. Zobaczyłam ludzi, mnóstwo 
ludzi – wszyscy zastygli w bezruchu, kiedy wyszłam na scenę. W oczach każ-
dego malowało się inne oczekiwanie, inne uczucia. Dostrzegłam nadzieję, pod-
ekscytowanie, nawet lęk. Ta cisza należy do mnie. Zacisnęłam palce  na rączce 
gitary, a po chwili spod szarpniętych strun wybrzmiały pierwsze nuty; słodkie, 
a zarazem cierpkie, kwaskowate, jak owoce morwy jedzone prosto z gałęzi. 

Zanim zaśpiewałam pierwsze słowa piosenki, jeszcze raz spojrzałam na 
widownię. Twarzy było tysiące, ale ja szukałam wśród nich tylko tej jednej. 

Wiem, że tutaj jesteś. Nie chowaj się przede mną. Proszę… Bo tę piosenkę 
śpiewam właśnie tobie. 

Zbliżyłam nieco usta do mikrofonu i na chwilę przywołałam w myślach 
wszystkie wspomnienia związane z Leną. Zawsze tak robiłam przed śpiewa-
niem tego utworu. Zabawne, bo ona nigdy go nie słyszała. Przynajmniej tak 
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sądzę. Była to ta moja pieśń, którą chowałam przez lata pod poduszką, żeby 
przypadkiem siostra jej nie znalazła. 

Szary tłum zabiera barwy
Kradnie śmiech, pali sny
Wyciąga dłoń pomocną
Żeby potem jedynie cofnąć ją
Wartością interes własny jest
Miłość na półce kurzy się 
Jednak ja, 
Ja mam mą pieśń
Ona bronią, tarczą
Ocaleniem jest
Widzę ją. Szczupła blondynka o wielkich, zielonych oczach i twarzy 

upstrzonej piegami stoi tuż przy scenie. Policzki nadal ma suche, jednak jej 
oczy wyraźnie robią się szkliste. Rozciągam usta w uśmiechu i puszczam do 
niej oczko, na co Lena odpowiada tym samym, ale już nie może powstrzymać 
płaczu. Ociera łzy szybko, ale już zdążyłam je zauważyć. 

I śpiewam ją 
Właśnie dla ciebie
Bo ty jak ta pieśń 
Chronisz mnie
I dlatego
Zostań przy mnie…
Ostatecznie osoba, która dała mi marzenie, ale zostawiła mnie w połowie 

drogi, znalazła się na jej końcu. I to mi wystarczy.  
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Anna Ligęza

Wrota intymności

Jedna z tych wiktoriańskich kamienic. Żeby było romantyczniej, to przy 
jej zgrzybiało ceglastych ścianach rozprzestrzeniał się tętniący życiem ogród. 
Przytulny i ciepły. Wybaczcie moją nieznajomość botaniki i przeróżnych nazw 
roślin. Nie doczekacie się opisu tej małej kamieniczki i pięknego przy nim 
ogródka. 

Któregoś deszczowego, depresyjnego popołudnia, w jednym z pomiesz-
czeń wiktoriańskiej kamienicy pewien Martin ugniatał ciasto, nucąc smutną 
pieśń. Pomieszczenie było jednocześnie kuchnią i skrzynią w głowie Martina. 
Ból był nieznośny. Martinowi pękała głowa (także w sensie dosłownym, bo na 
jego czaszce od pewnego czasu powiększało się, jak w uszkodzonej skorupce 
jaja, dziwne pęknięcie). Nie chciał przerywać swojej roboty. Chciał ugniatać 
swoje dzieło i wraz z pracą obolałych dłoni zrozumieć istotę zdarzeń zachodzą-
cych właśnie w pękniętej czaszce. Wpadł w cug, w którym każdy ucisk ciasta 
koił ból głowy. Zapomniałam dodać, że kuchnia w której się znajdował była 
zapleczem paryskiej restauracji. Nie najlepszej, jeśli chodzi o smak potraw, jak 
i niezbyt czystej. Królował w niej pewien Szatan (czytaj szef kuchni), który sły-
nął z szarpania nerwów pracownikom. Szarpał te ich nerwy tak samo jak swój 
fartuch. Naprawdę. Codziennie rano gdy przychodził do pracy z lekką ironią na 
twarzy zakładał swój brudny chałat, delikatnie go dotykał a potem szarpał jak 
w jakimś napadzie drgawkowo-szaleńczym przez równo dwie minuty po czym 
z krzywym uśmiechem brał się do pracy w kuchni. 

Szatan tamtego dnia wyjątkowo głośno krzyczał. Jego krzyki prowadzi-
ły do zaburzenia spokojnej atmosfery w kuchni. Dla przykładu dwa tygodnie 
temu gdy Martin miał upiec Le Dinde Szatan tanecznym krokiem zbliżył się do 
niego, wygładził swoją święcącą łysinę i zaczął wbijać (tradycyjnie z uśmiechem 
na twarzy) widelec w jego lewe ramię. Następnie zaczął krzyczeć srampam 
srampan panpam! Krzyczał tak w kółko i po kilku minutach odszedł. Dzisiaj 
natomiast, niezrozumiałych krzyków nie było. Były za to znane każdemu wul-
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garyzmy. Krwiste i ochrypłe. Gdy Szatan krzyczał, słuchaczy zaczynały boleć 
gardła. Teraz Martin ze łzami w oczach, ciastem w dłoniach, sercem ognistym 
gotowym do boju stał i wyobrażał sobie, że gałki oczne szefa zaczynają strzelać 
ogniem w jego stronę, a on powoli znika. Tak, momentami chciał żeby wład-
ca krzyknął coś w rodzaju ZNIKAJ TY PACAPENIE TY KUREWSKI Z OKA 
I Z ŻYŁY MOJEGO KRÓLESTWA. Niestety, nigdy tak nie było. Dzisiaj również 
jego strzemiączko nie drgało symfonią Mozarta pod wpływem zardzewiałego 
łomotu wychodzącego z krtani szefa (zabawny fakt – Martin posiadał pewną 
nadprzyrodzoną siłę, wyczuwał, że zaraz ktoś na niego podniesie głos – i wtedy 
w jego uszach grał Mozart). Tym razem jego idol nie przypominał mu o swo-
im geniuszu, więc nie było zagrożenia. Nagle huk, pisk i trzaśnięcie drzwiami. 
A potem cisza i tylko lekkie obijanie sztućców. Psychol odszedł a wraz z nim 
całe piekło krwistego strachu.

***
Martin Dickblerg znajdował się aktualnie w swojej aksamitnej sypialni. 

Malował piękno. Piękno nieokreślone, wieczne i nigdy nie widoczne, łatwo wy-
obrażalne przez wszystkich. Myśli o pięknu krążyły po (nie bolącej już) głowie 
Martina. Malował na płótnie kobietę wijącą się w kaszmirze. Co za staromodna 
ekstrawagancja. Ujrzał ją jakiś czas temu jadąc autobusem. Krajobraz był wtedy 
delikatny. Za nim Luwr a przed nim czarnowłosa, blada kobieta z czerwonymi 
ustami i strachem w oczach. Boskość z niej spływała. Cóż za idealne kości po-
liczkowe, mimika. Zrozumiał wtedy, że w piękno wpatrywać się można godzi-
nami i fruwać z nim i dryfować i łapać i kosztować go dopełniając siebie samego. 
Mozart w tle. Nie ma już obojętności. Portret kobiety nie oddawał do końca tego 
jak czarująco wyglądała naprawdę, posiadał jednak pierwiastek czaru. Czaru 
stworzonego przez Martina. Następnie położył delikatnie pędzle na pozłacanej 
komodzie, popatrzył jeszcze przez moment na swe finezyjne dziełko znajdujące 
się na starej, drewnianej sztaludze i zgasił światło. Atłasowy, krwistego koloru 
szlafrok wił się po parkiecie a Martin spokojnym krokiem podszedł do marmu-
rowego barku. Słuchając sonaty numer 12 nalewał sobie burbona do kryształo-
wej szklaneczki. Jego mieszkanie było wielkim składem antyków. Wszystko to 
odziedziczył po rodzicach, a ci po swoich i tak dalej. Wrażliwość na piękno była 
główną cechą rodu Dickblerg’ów. Stać ich było na kolekcjonowanie urodziwych 
przedmiotów. Dla romantyka, jakim był Martin, takie mieszkanie to istny raj. 
Podszedł do gramofonu, podniósł delikatnie do góry igłę i odłożył płytę. Cisza. 
Delikatnie przejechał opuszkami palców po swojej szyj i dopił niebezpieczne 
piękno. Teraz jego chude palce powoli chwyciły za sznurek od szlafroka i roz-
wiązały go. Martin wyciągnął barki do tyłu i atłas przejechał po jego ciele. Stał 
nagi i powoli zaczął wznosić się na palcach ku górze. Anioł u schyłku świętości. 
Upadł na ziemię i usnął.
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***
,,These boots are made for walkin and this is what they do…”. Kolejny 

poranek. Martin ociężale podniósł się z ziemi i zaczął jęczeć. Ból przedarł 
się właśnie oknem, zaplątał się w koronkową firanę i powoli wszedł w plecy 
Martina. Zaczął walkę z mięśniami koło lewej łopatki i zmusił naszego boha-
tera do jęków. Z gramofonu dobiegały ciche dźwięki piosenek, pamiętanych 
z pięknego okresu dzieciństwa, słuchanych wtedy przez jego ojca. Na śnia-
danie jajko. Zapach kawy, mocnych męskich perfum, starych mebli, grzyba 
i książek. Następnie skórzana kurtka, skórzane buty, czarne spodnie i opięty 
t-shirt. Gotowość do boju z życiem. No nie do końca, bo pojawiła się przeszko-
da czyli czarne buty. Zacznijmy od tego, że Martin naprawdę rozkoszował się 
odrodzonym gotykiem i łezka kręciła mu się w oku na widok wiktoriańskich 
kamieniczek w stylu angielskim. Nie było więc innego rozwiązania: musiał 
zamieszkać w jednej z nich. Jego serce nie zniosłoby bólu wywołanego miesz-
kaniem w nowszym budynku, nie starszym niż czterdzieści lat. Dekonstruk-
tywizm to według niego zabójstwo architektury mieszkalnej. Jednak z zami-
łowaniem do antyku mogą wiązać się zaburzenia psychiczne. Romantycy po 
prostu są bardziej podatni na pewne problemy. Kamienica Martina zamiesz-
kiwana była właśnie przez takich ludzi. Artystów i chorych. Sama historia bu-
dynku też jest zresztą bardzo smutna. Wiele samobójstw, dziwnych zniknięć 
mieszkańców, czarnej magii itd. Wracając do butów: należały do mężczyzny 
bez ręki mieszkającego piętro niżej. Czarne, skórzane, odrapane i cuchnące. 
Codziennie rano sąsiad kładł je na schodach a Martin bał się ich jak chole-
ra. Dzień w dzień drżał cały schodząc na dół. To nie jakieś tam stare buty 
tylko siedlisko złej mocy. Najgorsze w tym wszystkim było to, że zawsze gdy 
obok nich przechodził (z zamkniętymi oczami) w uszach powoli rozlegały się 
dźwięki Symfonii numer 40 Mozarta. Dickblerg nigdy nie wytrzymywał na-
pięcia, zawsze uciekał. 

***
– Dickblerg! Ty kutasie gdzie jest sos do pieczeni! I czemu znowu się spóź-

niłeś padalcu?
Witam. Nazywam się Martin i właśnie znajduję się w kuchni, czyli mo-

jej jakże przyjemnej pracy. Codziennie oglądam tutaj paskudną mordę moje-
go władcy czyli Andre Purstament. Gdybyście tylko mogli usłyszeć jego głos. 
Cienki jak struna od skrzypiec i na dodatek z domieszką pedalstwa. Jest mały, 
podły a jego wąs to dosłownie surrealistyczna pomniejszona rzeźba bez na-
tchnienia. Ciekawe co kryje się pod tymi jego sklejonymi włoskami nad górną 
wargą. Pewnie jego dusza hi, hi. Tak, wiem że nie wypada tak mówić, ale trudno 
momentami mi wytrzymać. Mój szef mnie śmieszy tak jak i ja śmieszę siebie. 
Ach, co za dolce vita! 
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– Najmocniej przepraszam szefie, miałem mały incydent na klatce schodo-
wej. Znowu moja schorowana sąsiadka…

– Oj zamknij wreszcie tą parszywą japę Dickblerg! W dupie mam twoją 
sąsiadkę. Gary w łapska i smaż jaja!

– Tak szefie!
Biorę jaja. Jedno mi się wyślizgnęło – cholerka. Ale to nic, do groma tu 

składników. Rozbijam kilka na patelni rozgrzanej do czerwoności, dodaję sól 
i pieprz i szybko wrzucam na talerz. Pierre energicznie łapie talerz i przenosi 
danie w inne miejsce w celu dalszej obróbki smakowej. A więc moi drodzy, za-
powiada się jajeczny poranek. Hi, hi. 

Opowiem wam o tym jak stałem się marnym kucharzem w złej restaura-
cji. Odkąd pamiętam cierpiałem na depresję i nadwrażliwość. Nic dziwnego, 
moi rodzice byli koneserami sztuki. Mówiono na nas la famille artistique – 
moja jakże wiecznie rozmarzona przepiękna matka, była malarką. Ojciec pro-
wadził firmę zajmującą się produkcją porcelany. Duży majątek odziedziczył też 
po bogatych przodkach naszego rodu. Ulala, wpadła mi skorupka na patel-
nię. Przepraszam, ale trudno jest mi opowiadać moją historię gdy taki tu huk 
i nerwy. No ale, kto nie próbuje ten się cofa. W wieku szesnastu lat moje życie 
nieźle dachowało i wkrótce potem wpadło do bagna. Razem z rodzicami mie-
liśmy wypadek samochodowy. Ojciec uparł się aby kupić starego, uszkodzone-
go cadillaca. Nie chciał identycznego modelu z nowym silnikiem i całym tym 
sprawnym sprzęciorem. Chciał calusieńki, starodawny samochód z zepsutym 
mechanizmem napędowym. No i stało się, dopiął swego. Cadillac został naszą 
nową zabawką do transportu. Któregoś ciepłego dnia familijnie wybraliśmy 
się podziwiać jeden z naszych ulubionych zamków czyli Chateau de Cham-
bord. Samochód dziwne pyrkał czy cholerka wie jakie dźwięki wydawał i nagle 
klops. Klops gorszy niż w naszym menu. Nie mieliście okazji skosztować tej 
papy z  przyprawami w naszej restaurant. Pocieszę was – nie żałujcie, a tym 
bardziej nie płaczcie hi, hi! Naprawdę nieee maaa czego żałować. Nasze klop-
sy są pewnie najgorsze w Paryżu i tyle wam wystarczy do wyobrażenia sobie 
jaki marny klops musiał się uformować po tym straszliwym wypadku. Ach, 
gdybyście cię tylko widzieli. Klops z bagnem. Rodzice, niestety, nie przeżyli 
wypadku, ja wyszedłem bez szwanku na ciele, ale moje życie straciło wtedy 
sens. Nienawidzę słowa sens i nienawidzę go używać, ale w tym momencie 
musiałem. Nie miałem co ze sobą począć więc wyprawiłem pogrzeb rodziców 
i wyprowadziłem się z naszej epokowej wilii pod Paryżem. Tak na marginesie 
– chcę się do niej wprowadzić gdy będę wystarczająco gotowy. Na razie starczy 
mi mieszkanie w mojej przytulnej kamienicy. I tak oto żyję sobie skromnie. 
Bez wykształcenia. Miło jest mi mówić do was i nie oczekiwać żadnej odpowie-
dzi. Lubię tak. Dobra, 30 jaj usmażonych to teraz pora na papieroska, a potem 
marynowanie mięsa.
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***
Przepraszam za nieodzywanie się do was przez cały dzień, ale normalnie 

nie mogłem wydusić z siebie słowa. Taka chichatka w pracy mnie złapała, że 
przez dwie godziny nie mogłem nabrać tchu a potem tak się zamyśliłem i od-
leciałem do mojej krainy czerwieni, że aż zapomniałem o rozmowie z wami. 
Najważniejsze, że teraz daję znaki życia. Wracam właśnie do domu. Jest prze-
cudowny wieczór a Paryż wydaje się być jeszcze bardziej pociągający. Cóż za 
miejski seksapil! Normalnie się rozpływam. Ach, jak ja kocham ten dzisiejszy 
dzień! O jejku… przepraszam, ale chyba ukazała mi się bogini w ludzkiej po-
staci. Od kilki dni maluję tę cudowność jaką miałem okazję ujrzeć w miejskim 
autobusie. Ona istnieje, naprawdę proszę państwa! Normalnie wyłania się z ka-
nału. Powoli wychodzi z czarnej dziury, moja uciekinierka z Hadesu. Jak ja bym 
ją schrupał! Ona i kamienice w małej uliczce. Drodzy moi, ona wyszła. Boże! 
Mamma mia! Ma na sobie krwisty atłas i takiego samego koloru szminkę na 
ustach. Nie mogę nie patrzeć. Płynę, topię się! Pomocy! Moja dusza wznosi się 
do miłowania nieludzkich pierwiastków perfekcji i piękna w duszach homo sa-
piens. Czy to w ogóle możliwe? Zaraz upadnę! O matulu! IDZIE DO MNIE! Nie 
mogę pozwolić aby zaatakowała mnie niechciana mimika twarzy, po prostu nie 
mogę. Kobieta idealna kroczy niczym anioł ciemności. Jej mina wyraża naj-
większy sekret ludzkości. Ona pożera Wenus z Milo zębami z macicy perłowej. 

– Kocham cię nieznajoma i kochać nie przestanę do końca moich dni.
– Chodź – odpowiada głosem melodyjnym.
– Ale dokąd? 
– Do krainy w kierunku której zmierzasz całe swe życie. Do krainy piękna 

ukazanego w postaci materialnej, widzialnej i… namacalnej.
– Słucham? – odpowiadam drżąc cały
– Chcesz skosztować największej słodkości piękna całej ludzkości. Moc-

niejszej od uroku Paryża?
– Ty jesteś tą definicją piękna – cholerka, zaraz się zsikam.
– Nie. Jestem zaledwie dwucentymetrowym fragmentem arcydzieła na wi-

dok którego serce napełnia się wagą miłości i przestaje spełniać swoje naturalne 
funkcje.

– Chcesz żebym umarł podczas admiracji nieludzkiego i najpiękniejszego 
wytworu wyobraźni wszechświata? Chcesz aby moje ostatnie tchnienie napeł-
nione zostało smakiem romansu?

– Otóż to. Samo wyobrażenie tego rozsadza żądze ciała nawet najwięk-
szych marzycieli, a nie jest wyobrażalne dla ludzi o najtwardszych kamiennych 
sercach.

– Ale skoro mam dostąpić śmiertelnego orgazmu, obłędnej przyjemno-
ści… przecież ja już pani nie ujrzę… umrę najpiękniejszą z możliwych śmierci, 
ale co mi z tego skoro nie skosztuję pani?
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– Mój głupiutki książę ciemności… skosztujesz zarówno mnie jak i słodycz 
całego wszechświata.

– Dobrze. Zatem prowadź.
Najmilsi chyba jesteście świadkami mojej śmierci. Właśnie zapoczątkował 

się ostatni okres mego życia… zaraz umrę najpiękniej jak się tylko da. Szkoda, 
że nie możecie mnie teraz dotknąć, bo telepię się jak szalony. To już nawet nie 
są drgawki. Mój motyl w brzuchu osiągnął rozmiary spragnionego namiętności 
krwiopijcy. Już czuję jak kolana uginają mi się pod wpływem adrenaliny. Mam 
apetyt. 

***
Drodzy moi powracam z boskich zaświatów. Chciałbym powiedzieć wam 

jak pięknie tam było… lecz nic nie pamiętam. Wstyd przeogromny. Skorzy-
stałem z możliwości poznania najpiękniejszej tajemnicy Czystej Formy bez ja-
kichkolwiek zanieczyszczeń czy trucizn. Wszystko to co było drogą wolną do 
poznania kwintesencji romantycznej kopulacji… nie wyszło. Ach, jak przykro, 
jak głupio i beznadziejnie mówić o czymś co okazało się komiczną i powierz-
chowną pomyłką. Wierzę, że doświadczyłem czegoś niemożliwego w kategorii 
klimatu. Bowiem klimat, w którym się znalazłem był obcy nawet dla najbardziej 
delikatnego niczym cukrowa konstrukcja psychiczna, hipochondryka Na pew-
no doświadczyłem cudu. Cóż, mimo to czuję się obnażony psychicznie. Niczym 
szmatka która oczyściła największy ludzki syf. Leżę na mojej najwygodniejszej 
sofie z okładem na czole. Zaginąłem na dwie godziny. Widocznie tyle potrzeba 
magii aby zdziałała swoje. Ocknąłem się kilka godzin temu pod kamienicą. Na 
szczęście na schodach nie było butów. Jakoś zdołałem wejść do domu lecz byłem 
cały sparaliżowany. Zajęło mi to sporo czasu. Teraz obudziłem się, jest godzina 
6:20. Próbuję przypomnieć sobie cokolwiek z minionej nocy, ale na próżno.

– Martin otwieraj! To ja!
O cholerka, ktoś się dobija. Czyżby mój brat?
– To ja! Twój brat!
Jeremi tu przyszedł. Wybaczcie. Muszę kończyć.

***
Martin podszedł do drzwi, pociągnął za klamkę i lekko je uchylił. W prze-

ciągu kilku sekund jego brat znalazł się przy łóżku i nerwowo zaczął mówić:
– Bracie tak się martwiłem. Mówili o tym wszystkim w telewizji. Jak do-

brze, że już zmienili ci lekarza. W ogóle to…
– Jakiego lekarza? O czym ty mówisz?
– No tego wąsatego Purstamenta.
– Jeremi na miłość naszej pięknej matki! Przecież Purstament to mój szef, 

a nie jakiś tam lekarz. Ogarnij się!
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– Ej młody luz, co? Jak tam chcesz. Może i dla ciebie jest szefem. Ważne, że 
wiesz jak wygląda i się nazywa. W każdym razie był niezłym psycholem i cieszę 
się, że będziesz miał teraz nową opiekę. Bardziej doświadczoną i w ogóle…

– Nie wiem o czym mówisz, ale tam są drzwi – Martin burknął i wskazał 
bratu wyjście.

– Dobra… już się zamykam. Żyj gdziekolwiek chcesz… 
– Ciągle nie rozumiem co dokładnie chcesz mi przekazać. Od wypadku 

rodziców kompletnie ci odbiło. Nachodzisz mnie i wygadujesz bzdury. Czemu 
nie wejdziesz w swoją duszę głębiej, co? 

– Zrozumiesz moje postępowanie gdy wyjdziesz ze szpitala.
Jeremi podniósł obraz przedstawiający brunetkę zawiniętą w długą szatę 

z ziemi i po chwili dodał:
– Wiem że tęsknisz za mamą, ale muszę to zabrać. Nie można tu trzymać 

rzeczy sentymentalnych.
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Justyna Luszyńska

Rozbieraj mnie powoli

Stał przede mną i wpatrywał się uporczywie w moją twarz. „Nie zawsty-
dzisz mnie”, pomyślałam i utrzymywałam wzrok na jego czekoladowych oczach, 
dopóki nie zobaczyłam delikatnych zmarszczek w ich kącikach. Zaśmiał się 
i odwrócił na chwilę twarz. Nie pozwoliłam sobie na to samo. Stałam nieru-
chomo z zaciętą miną, czekając na jego kolejny krok. Wiedział, że ma swoistego 
rodzaju władzę nade mną, tak samo jak miał ją nad niemalże każdą kobietą. 
Roztaczał wokół siebie aurę tajemniczości i sprawiał, że czułyśmy się piękne 
i pożądane. Jego naczelnym pragnieniem było posiadanie. Jeżeli czegoś lub ko-
goś chciał, musiał to zdobyć. Tym razem przypadek zrządził, że chciał mnie. Ja 
jednak nie należę do kobiet, które można po prostu sobie wziąć, rozebrać i rzu-
cić do łóżka, otulić kołdrą, wycałować, dotknąć każdego skrawka ciała, a potem 
się wymknąć tak, by się nie obudziły. Nie potrafię, bo nie chcę, być przygodą, 
wspomnieniem. Wolę się wgryźć, być rozbierana z kolejnych warstw powoli – 
najpierw mój śmiech, potem łzy, wspomnienia, dusza. I kiedy stanę przed tobą 
kompletnie naga, odarta ze wszystkich myśli… nie będziesz chciał mnie wypu-
ścić z rąk. Ja jestem kobietą, którą będziesz się delektował, której będziesz się 
bał dotknąć, a jednocześnie tak rozpaczliwie będziesz pragnął mnie posiadać 
w każdy możliwy sposób. Nie jestem kobietą, która podchodzi do uprawiania 
miłości bez emocji. Jestem kobietą przy której będziesz chciał się obudzić rano, 
zaparzyć jej kawę, zrobić śniadanie. Jeżeli nie myślisz o poranku ze mną, nie 
myśl o mnie w ogóle. 

Znałam siebie wystarczająco dobrze, by wiedzieć, że znajdzie na mnie 
sposób. Widziałam to w zagryzanej przez niego wardze, w rękach błądzących, 
szukających mojego dotyku. Nie mógł mnie tknąć i doprowadzało go to do 
wściekłości. Ba, to żadne odkrycie – zawsze najbardziej chcemy tego, czego nie 
możemy mieć. Gdy coś posiadamy, zdaje nam się to z czasem boleśnie zwyczaj-
ne. Mogłabym z nim iść. Chciałam z nim iść. Mój rozsądek nie pozostawiał mi 
jednak złudzeń – gdy mnie dostanie, nie będzie mnie już pragnął. Nasyci się tą, 
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o którą musiał przez chwilę walczyć, i zapomni. Bo zdobędzie mnie jak każdą 
inną; z dziecinną łatwością. 

– Nikt się nie dowie – szepnął mi do ucha, a niski ton jego głosu przyprawił 
mnie o gęsią skórkę. 

– Nie przyszłam tu sama – broniłam się. 
Znów się delikatnie zaśmiał i odwrócił za siebie. 
– Z nim? – wskazał ruchem głowy mojego partnera. – Jesteś zbyt piękna, 

by towarzyszyć komuś takiemu. 
Ta uwaga była arogancka i nie mogłam jej przytaknąć. Byłam jednak zda-

nia, że związek z człowiekiem, z którym pojawiłam się na przyjęciu nie był traf-
nym wyborem. Tak to jest, gdy ludzi boli samotność. Spotka się dwoje takich 
i myślą, że coś mogą zaradzić, jeśli tylko usiądą razem do stołu i beznamiętnie 
od czasu do czasu się do siebie przytulą. Nie zawsze dwoje samotnych ludzi jest 
w stanie usunąć wzajemnie swoje samotności. Czasem samotność staje się przez 
to większa. 

– Jestem z nim – obstawałam przy swoim. 
Czułam jak bije mi serce. Dlaczego tak bardzo chcemy tego, co nieosiągal-

ne? Dla niego nieosiągalne było moje ciało. Dla mnie, jego dusza. 
– Dobrze. Nikt nie mówi, że musisz przestać. Co byś powiedziała na krótki 

romans? Romans, nic więcej. 
Przejechał dłonią po moim ramieniu, ponownie przeszedł mnie dreszcz. 

Nie każdy mężczyzna potrafił mnie tak dotykać. Wiedziałam, że gdyby on to 
kontynuował, nie nasyciłabym się. Do końca życia postałby bolesny niedosyt. 
Potrząsnęłam głową na znak sprzeciwu. Opór jednak był coraz słabszy. Czułam 
zapach jego wody kolońskiej. 

– Nikt się nie dowie. Jedna noc. Rano obydwoje o tym zapomnimy. 
Mówił tak straszne rzeczy. Jedna noc, zapomnienie! A przecież ostatnią 

rzeczą, której pragnęłam, było istnienie w czyjejkolwiek pamięci jako nic nie 
znaczący epizod. Nie chciałam być epizodem, nie jestem nim i nigdy nie będę! 
Jestem książką, którą ktoś musi przeczytać do końca. I nie będę epizodem w 
niczyim życiu. Jeżeli już się w nim pojawię, to jako rozdział. Długi, wyciskający 
łzy z oczu rozdział. Taki, do którego się wraca, odczytuje od nowa i tęskni. Tak 
bardzo się do niego tęskni, jak do wiersza, który miało się okazję przeczytać 
tylko raz i potem gdzieś się zapodział w pamięci i nie wiadomo, gdzie go szukać. 
A pragnie się odczytać go raz jeszcze, bo poruszył na moment niebo i ziemię! 
Poruszył serce, poruszył umysł i duszę! Jak piosenka usłyszana tylko raz, która 
przypomina się zaledwie we fragmencie, więc śpiewamy w kółko dwa wersy, 
jak zacięta płyta, próżno szukając dalszego ciągu. Nie będę epizodem, nic nie 
znaczącym zdaniem wśród setek stron. 

– Dobrze – zgodziłam się. – Romans na jedną noc. Ale na moich warun-
kach. 
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Przez chwilę patrzył na mnie, zbity z tropu, lecz szybko się opanował. 
Uśmiechnął się arogancko.

– Chcesz dyktować warunki? 
Przytaknęłam. 
– Dobrze – zgodził się. – Romans na jedną noc. Na twoich warunkach. 
Wtedy jeszcze nie wiedział na co się zgadza. 
Odkleiłam się od ściany i ruszyłam w stronę wyjścia. Odczekał chwilę 

i posłusznie za mną wyszedł, nie zadając zbędnych pytań. 
Miasto spało. Gdzieś w oddali słychać było muzykę. Ludzie od dawna le-

żeli w łóżkach, gdzieniegdzie plątali się pijani lub zakochani. Zwolniłam i ode-
tchnęłam. Po upalnym dniu letnia noc otulała rześkim chłodem. Wokół latarń 
mgła rysowała świetlne kręgi. Księżyc prezentował się w połowicznej odsłonie. 
Szłam z głową ku niebu, szukając spadających gwiazd. 

– Gdzie idziemy? – przerwał moje zamyślenie. Twarz miał zaniepokojoną, 
bowiem minęliśmy już drugi hotel. – Jeśli to jakaś gierka…

– Zamknij się – poleciłam krótko. Oburzył się na mgnienie, lecz po chwili 
wrócił do swej roli

– Lubisz rządzić, co? 
Nie odpowiedziałam. Skręciłam w wąską ścieżkę między drzewami. Pano-

wał tam półmrok. Szedł za mną posłusznie, a ja zaczęłam powątpiewać w słusz-
ność podjętej decyzji. Zatrzymałam się przy stawie i usiadłam na trawie. Poczu-
łam wilgotną rosę, łaskoczącą moje łydki. Przysiadł się i ku mojemu zdziwieniu 
milczał. A jednak nie zawiódł mojej intuicji – już po chwili jego ręka błądziła po 
moim kolanie. Wstałam i przykucnęłam za nim, zakryłam mu oczy. 

– Co robisz? – spytał zaniepokojony. 
– Zaufaj mi. 
– Nie znam cię, jak mam ci ufać? 
– A jednak spać ze mną chcesz. 
Zamilkł. Uniosłam jego głowę do góry i odsłoniłam oczy. Spojrzał w nie-

bo i wydał z siebie stłumiony okrzyk zachwytu. Wskazywałam ręką wszystkie 
znane mi konstelacje gwiazd. Słuchał i nie przerwał mi ani razu. Wiedział, że 
aby osiągnąć to, czego chce, musi pozwolić mi mówić. Gdy skończyłam poło-
żyłam się z powrotem na trawie. Przez chwilę leżałam nieruchomo wpatrując 
się w sklepienie niebieskie i zastanawiając się nad tym, jakie to wszystko jest 
ogromne. Wszechświat jest olbrzymi, a my znaczymy mniej niż kurz zbierają-
cy się na nieużywanych encyklopediach. My, ludzie, mamy o sobie tak wielkie 
mniemanie, a jesteśmy tak mali. Nasze decyzje, czyny, słowa, znaczą tyle co 
nic. W porównaniu ze starym światem, nasz marny żywot porównać można do 
mrugnięcia okiem. Szybkie i nic nie znaczące. 

Po kilkunastu minutach uznałam, że czas iść dalej. Podniosłam się bez 
słowa i spojrzałam na niego, prawdopodobnie pierwszy raz od wyjścia z zabawy. 
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Twarz miał zamyśloną, a włosy lekko rozwiał mu wiatr. Wyglądał prawdziwiej, 
lecz wciąż sztucznie. 

– Dokąd idziemy teraz? – spytał. 
– Znam jedno ciekawe miejsce – odparłam i uśmiechnęłam się tajemniczo.
– Pierwszy raz widzę jak się uśmiechasz. 
Wzruszyłam ramionami. 
– Wyglądasz łagodniej, gdy to robisz. I mogłabyś to robić częściej. 
Nie odpowiedziałam mu. Odnalazłam jednak jego rękę i splotłam swoje 

palce z jego. Szłam przy jego boku, chwilami ocierając się o jego ramię. Nie od-
wzajemniał uścisku mojej dłoni, jakby się bał, iż to będzie znaczyć coś więcej, 
niż splątanie się ciał. Nie miałam zamiaru go puścić. Powoli się uspokajałam 
i rozluźniałam. Milczenie przestało być pełne napięcia. Wiedziałam doskonale, 
że zachodzi w głowę i oddałby wiele, by dowiedzieć się w końcu, co planuję. 
A ja nie miałam żadnego planu. No, może tylko kilka punktów, które chciałam 
zrealizować. 

– Jest taki wiersz… – zaczęłam nieśmiało i wyrecytowałam mu go. Wysłu-
chał całego, a potem słuchał, gdy mówiłam jak go interpretuję. Mówiłam o tym, 
dlaczego jest tak wyjątkowy, dlaczego każdy powinien go znać i czemu trzeba 
słuchać, gdy ludzie mówią o sztuce. Bo sztuka to jedyna rzecz, która sprawia, 
że nic nie jest aż tak bardzo bez sensu, jakby mogłoby się wydawać. Dzięki niej, 
nawet kurz leżący na encyklopedii może mieć swoje przeznaczenie. Być może 
otula książki, by chronić je, uciszyć ich samotność i uczucie bezużyteczności. 
Bo co jeżeli książki cierpią, gdy nie są czytane? Co z tymi, które zostały ledwo 
rozpoczęte i nigdy nie dokończone? Co z tymi, których strony były pieszczo-
ne ludzkimi pacami zaledwie raz? Czy są szczęśliwsze, gdy ich kartki splamio-
ne są łzami, oblane kawą, gdy czytane po raz piąty pod rząd towarzyszą przy 
śniadaniu? Co z obrazami, które zostały zniszczone zaraz po namalowaniu? Co 
z tymi, które zostały skrytykowane, skradzione? Co z niedokończonymi szkica-
mi? Co z muzyką, która była zbyt nieśmiała, by zabrzmieć? Co z melodią, której 
nikt nie słucha? Co z instrumentami, na których nikt nie chce grać? 

– Sztuka – dokończyłam – to ludzie. Sztuka jest jedyną rozsądną odpowie-
dzią na pytanie: Jaki jest sens istnienia? Gdy skończyłam swój monolog, nastała 
krótka cisza. Nie liczyłam, że coś powie. Nie był tam ze mną, by dyskutować. Nie 
musiał mnie nawet słuchać. Zastanawiałam się nawet czy moje słowa w ogóle do 
niego dotarły, gdy powiedział: 

– Sztuka to nie tylko książki, obrazy i muzyka. 
– Nie? 
Potrząsnął delikatnie głową. 
– Sztuką może być bukiet kwiatów, trzymany przez pannę młodą. Stół zro-

biony przez stolarza – zastanawiał się przez chwilę. – Człowiek to sztuka, ale 
nie tylko w pojęciu jego duszy. Twoje niebieskie oczy, starające się ukryć blask. 
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Dreszcz, przeszywający twoje ciało. Palce oplecione wokół moich. Pierś unoszą-
ca się od oddechu. Intymność to sztuka. Umiejętność dotykania kogoś w taki 
sposób, by odebrać mu dech, doprowadzić do utraty zmysłów. Nie da się tego 
wytłumaczyć w żaden naukowy sposób. 

Przerwał, a ja czułam, że mógłby mówić więcej. Przerwał, by się opanować. 
Jak ja starałam się opanować, kiedy stałam pod ścianą i mu odmawiałam. Tak 
on teraz opierał się mnie. Zatrzymał oddech i natłok myśli. Dotarliśmy na miej-
sce. Spojrzałam na niego rozbawiona i uśmiechnęłam się. 

– Wiedziałeś, że w tym mieście można kupić lody w dowolnej porze dnia 
i nocy? 

Przed nami malowała się budka z lodami. Przyozdobiona czerwonymi 
kwiatami. Właściciel drzemał na krześle, a interesu pilnował stary owczarek 
niemiecki, który na nasz widok poruszył się niespokojnie, trącając swojego 
pana. Mężczyzna obudził się i spojrzał na nas zamglonymi oczyma. 

– W czym mogę pomóc? – spytał podnosząc się ciężko z krzesła. 
– Poprosimy dwa lody. Jaki smak? – zwróciłam się w jego stronę. Wyglądał 

jak zagubione dziecko. – Masz jakiś ulubiony smak? 
Pokręcił przecząco głową. 
– Poproszę białą czekoladę i malinę dwa razy – wyrecytowałam. 
Lodziarz zajął się nakładaniem lodów, a my staliśmy w ciszy. Ścisnęłam 

mocniej jego rękę. 
– Jaki sens ma sprzedawanie lodów w nocy? – spytał lodziarza.
Tamten, oderwany od pracy, spojrzał na niego nieprzytomnie, poprawił 

czapkę i odpowiedział: 
– A jakie jest prawdopodobieństwo, że komuś zachce się lodów o… – zerk-

nął na zegarek – trzeciej nad ranem? 
– Praktycznie zerowe – odpowiedział mu natychmiast. 
– A jednak tu jesteście. Gdyby mnie tu nie było, straciłbym klientów – od-

parł i mrugnął do mnie okiem. 
Wzięliśmy lody, zapłaciliśmy, życzyliśmy panu dobrej nocy i ruszyliśmy dalej. 
– Co jeszcze wymyślisz? – spytał zniecierpliwiony kończąc pierwszą gałkę 

lodów. 
Wzruszyłam ramionami. 
– Jest już późno. Nie na to się zgadzałem…
– Zgodziłeś się na moje warunki – przerwałam mu. 
– Tak, ale… 
Z jakiegoś powodu nie dokończył. Szliśmy powoli w stronę centrum mia-

sta, Co chwilę mijaliśmy jakichś przechodniów. Młodych ludzi udających trzeź-
wych i takich, którzy wcale tacy nie byli i nawet nie próbowali udawać. Parę 
staruszków, która w milczeniu spacerowała po parku, trzymając się pod rękę. 
Kobietę, prawdopodobnie wracającą z pracy do domu. 
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Wskoczyłam na wąski murek i starałam się utrzymać równowagę. Jego 
uścisk po raz pierwszy się wzmocnił. 

– Spadniesz – ostrzegł. 
– Złapiesz mnie – odparłam zadziornym tonem. 
– Nie mam zamiaru cię łapać. 
– Więc pozwolisz mi spaść – skwitowałam i w tej samej chwili ześlizgnę-

ła mi się noga i straciłam równowagę. Spadłam prosto w jego ramiona, które 
wbrew ostrzeżeniom złapały mnie odruchowo bez nawet najmniejszego zawa-
hania się. Moja twarz niebezpiecznie blisko jego twarzy. 

– Złapałeś mnie – wyszeptałam. 
– A ty nie masz wcale niebieskich oczu. 
– Nie mam. 
– Czemu nie wyprowadziłaś mnie z błędu?
Wzruszyłam ramionami. 
– Po co miałabym to robić? To romans tylko na jedną noc. 
Po tych słowach bez namysłu zbliżyłam się i pocałowałam go. Nie zachłan-

nie, lecz delikatnie pozwalając motylom w moim brzuchu tańczyć najpiękniej 
jak tylko umiały. Zdziwiony odwzajemnił pocałunek, przyciskając mnie do sie-
bie. Wyswobodziłam się z jego objęć i wyciągnęłam w jego stronę rękę. 

– Idziemy dalej? 
Złapał ją i mocno ścisnął. Szliśmy w milczeniu może piętnaście minut… 

Gdy dotarliśmy na miejsce. Nieduża restauracja z błękitnymi okiennicami 
i przyciemnianym wewnątrz światłem. Na werandzie kwitły kwiaty, a ze środka 
dało się słyszeć spokojną francuską piosenkę. Zamknęłam na chwilę oczy i po-
czułam przeszywające mnie szczęście. 

– Zatańcz ze mną – poprosiłam go. 
– Nie, nie ma mowy. Nie potrafię tańczyć – bronił się, lecz na marne. Pode-

szłam do niego i położyłam jedną jego dłoń na swoim biodrze, drugą chwyciłam. 
Nie mógł, być może nie chciał, się sprzeciwiać. Tańczył ze mną w rytm francu-
skiej piosenki na środku pustej ulicy. Nawet nie wiem kiedy przytulił mnie do 
siebie i nucił ją zatopiony między moimi rozpuszczonymi włosami. Muzyka się 
skończyła, a my dalej, niczym w transie kołysaliśmy się w swoich ramionach, 
jakby świat się nagle zatrzymał. Gdy w końcu znieruchomiał, wiedziałam, że już 
czas dać mu to, czego tak bardzo pragnął. Biegiem ruszyliśmy do najbliższego 
hotelu i poprosiłam o pokój. Zamknęliśmy się w nim i bez słowa mnie roze-
brał, rzucił na łóżko i… nie wiedział co ze mną zrobić. Scałował każdy kawałek 
mojego ciała, co chwilę zerkając w moje rozbawione oczy. Dopytywał, co mnie 
śmieszy, lecz nie mogłam mu odpowiedzieć. Nie mógł wiedzieć, że rozebrałam 
go pierwsza; że dostałam się do jego głowy i miałam zamiar zostać tam, jako ca-
lusieńki rozdział. Jako zagadka, której nie był w stanie pojąć. Do rana badał moje 
ciało, a gdy skończył nie wymknął się, tylko położył obok i przyległ do mnie 
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ściskając tak mocno, jakby chciał, by nasze serca się dotknęły. Wypuścił mnie 
z ramion i poprosił o powtórzenie wiersza, który wyrecytowałam mu wcześniej. 

Tańcz ma Miłości
walca wiedeńskiego
wśród kropli deszczu pod tęczą 
Nie chcę pamiętać 
niczego złego 
Duszę ci oddam 
zwiniętą 
Tańcz ma Miłości 
muzykę słyszę 
Śpiewa ci serce piosenkę 
Wiem że nie umiesz
i kroków nie znasz 
Niech cię prowadzi 
za rękę 
Nie bój się cierpieć
Nie trwóż się bólu 
Nie myśl o dniu wczorajszym 
Nie płaczesz dzisiaj 
Nie chcesz umierać 
Szczęście ci w oczy
patrzy
Spróbuj Miłości 
Jesteś przepiękna 
Cudną włożyłaś sukienkę
Tańcz ma bezbronna
Tańcz ma namiętna 
Niech cię prowadzi 
za rękę. 
Gdy skończyłam ujął moją twarz i całą ją scałował. Potem leżał i patrzył 

w moje oczy. 
– Chodź do mnie – zapraszał. – Zrobię ci śniadanie i kawę. 
Pokręciłam głową. 
– Czemu nie? – zmartwił się. 
– To miał być romans na jedną noc. 
Przez chwilę milczał. 
– Nie jesteś kobietą na jedną noc. 
Zaśmiałam się. 
– Nie jestem kobietą, którą można po prostu wrzucić do łóżka, a potem ją 

z niego wyprosić. Nie taka była nasza umowa. Nie chodziło tylko o to. 
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– Jak to nie? Romans na jedną noc. Jak to inaczej rozumieć? 
– Romans to nie tylko rozebranie kogoś. W tym wszystkim najwięcej było 

romansu, gdy powiedziałeś mi o sztuce, zauważyłeś mój kolor oczu, tańczyłeś, 
choć nie było muzyki. 

Zastanowił się. 
– Nie, to była magia. 
– Gdy w romansie nie ma magii, to nie ma romansu. Jest tylko nic nie zna-

czący akt. Trzeba było mnie wtedy wprost poprosić o seks. Chciałeś romansu, 
więc dałam ci to, o co nieświadomie poprosiłeś. 

– Oszukałaś mnie. 
– Przechytrzyłam. Niech to będzie dla ciebie nauczką. Romans skończył 

się wraz z nocą i wraz z nocą ja odejdę. 
Poruszył się niespokojnie jak pies lodziarza, niepewny czy chcemy okraść 

jego pana, czy też tylko przechodzimy obok przypadkiem. 
– Jest jakiś sposób byś jednak została? Może zaproponuję ci romans na 

resztę tygodnia? Miesiąca? A może dopóki ci się nie znudzę? 
Tym razem to ja się zaniepokoiłam. 
– Gdy dostajemy to, czego pragniemy, przestajemy tego pragnąć – powie-

działam cicho. 
Odgarnął z mojej twarzy włosy.
– Chyba, że dostajemy to, czego od dawna szukaliśmy – powiedział. 
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Aleksandra Łach

Historia pewnej przyjaźni

Pierwsze promienie słońca wdarły się do sali tronowej, która rozjaśniała 
tysiącem barw. Witraże dumnie stały wzdłuż ściany i spoglądały na marmuro-
wą posadzkę. Dzień wydawał się być piękny. Nie minęło wiele czasu, a już dało 
się usłyszeć krzyk i lament. Królowa siedziała na łożu i płakała gorzkimi łzami. 
Próbowano ją pocieszyć, ale było to daremne. Zrozpaczony król wkroczył do 
sali i bezwiednie opadł na tron.

– Biada mi nieszczęsnemu. Zbolałe me serce przez te tragiczne zdarzenie. 
Cóż się stało, że nikt nic nie widział, żadnego cienia? Żadnego szmeru nikt nie 
usłyszał? Co ja pocznę, ja biedny? Nici z moich planów – żałośnie powiedział 
zastanawiając się nad szarą przyszłością bez syna.

Otóż, jak co rano, służba rozpalała ogień w wszystkich kominkach zamku. 
Była to bardzo pracochłonna i żmudna praca zważając na wielkość zamku. Gdy 
służka dotarła do komnaty księcia, zauważyła potarganą pościel. Kobieta po-
deszła bliżej, aby ją poprawić, nie mogła dopuścić się takiego zaniedbania. Jed-
nak zamarła w pół drogi. W łóżku nikogo nie było. Czym prędzej powiadomiła 
straż. Mimo wszelkich starań nie znaleziono księcia i plotka o jego zaginięciu 
rozeszła się po całym królestwie Szefelin. Wtem rozwarły się drzwi sali trono-
wej i nieśmiało wszedł kapitan straży królewskiej. Jego zbroja była przedziwnie 
podrapana. Rzekł powoli, ale dobitnie:

– Wasza wysokość, pojmaliśmy zwierzę, które jest zamieszane w porwanie 
księcia Henryka.

– Wprowadzić je! – rozkazał władczo król.
– Wasza wysokość, radzę uważać, gdyż jest niebezpieczne – po tych sło-

wach dał znak i wprowadzono jeńca.
Było to zwierzę niezwykle rzadkie. Podobne do geparda, ale znacznie 

mniejsze. Jego ciało było smukłe i muskularne z długimi łapami, mimo że wy-
glądał na wątłego i delikatnego. Białe futro kontrastowało z okrągłymi czarny-
mi plamkami i czarnymi liniami po bokach pyska. Oczy połyskiwały szafiro-
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wym błękitem. W puszystą pierś wtulił się srebrny pokrowiec na zwinięte listy. 
Niespokojnie machał ogonem rozglądając się za drogą ucieczki. Na szyi miał 
zawiązaną pętlę ze sznura i spętane sznurem nogi. Król zaskoczony podniósł się 
z tronu. Po chwili zaczął mówić uwzględniając wszystkie uprzedzenia związane 
z charakterem zwierzęcia.

– Nie wierzę, że cię widzę! – wymknęło mu się. – Prawdziwy śnieżny go-
niec. Myślałem, że już dawno wyginął ten podły gatunek ohydnych poczwar. 
– Król odczuwszy władzę nad stworzeniem, deklarował dalej swoją złość. – Ty 
perfidna bestio, ukartowałaś to razem z innymi. Mój dziad i pradziad tępili 
was od wieków. Wiedzieli, jakie zagrożenie niesie trzymanie we własnym kraju 
podłych zwierząt. Ponoć jesteś szybki i zręczny. Jednak moi rycerze cię złapali. 
Legendy kłamią tak samo jak ty. Łajdaku, czy myślałeś, że nie zauważę, jak 
porywasz mego jedynego syna? Powiesić go za łapska głową w dół i zamknąć 
w najciemniejszym zakątku lochu. Trzymać pod strażą całą noc. Niech jutro 
o brzasku słońca zostanie ścięty toporem. Dla takiego zdrajcy to i tak łagodny 
wyrok.

W miarę tych słów goniec coraz bardziej napinał mięśnie i wpatrywał się 
złowrogim wzrokiem w króla. Cierpliwie znosił obelgi, ale władca przekro-
czył granicę mówiąc: „Moja decyzja jest nieodwołalna.” Wtedy to złość w peł-
nej sile zapanowała nad zwierzęciem. Zdecydował się opuścić pomieszczenie 
i  w  mgnieniu oka rozłożył płetwę, która była umiejscowiona tuż przy końcu 
ogona. Ale nie była to zwykła płetwa ogonowa, przechylająca się z najmniej-
szym ruchem powietrza, jaką miewają ryby morskie. Była czarna jak noc, o wy-
trzymałości diamentu i szerokości łokcia. Najważniejszą jej cechą była ostrość 
nie mająca sobie równych. Najstarsi z ludzi pamiętają, jak na własne oczy wi-
dzieli zbroje przecięte jak masło. Śnieżny goniec wykonał zgrabny ruch ogo-
nem i sznury opadły na podłogę. Rycerze wyciągnęli swe miecze, lecz już po 
sekundzie trzymali w rękach same rękojeście. Przestraszony król cofnął się, lecz 
przy tym potknął się o swój płaszcz i upadł. Czując przemożny strach z coraz 
większą bezsilnością wołał:

– Straż, straż…
Rozdrażnione zwierzę powoli podeszło do władcy. Stanęło na dwóch ła-

pach pokazując śnieżnobiały brzuch i ostre pazury. Otworzyło paszczę z po-
tężnymi kłami. W tym samym momencie przyszło mu na myśl, że zemsta nie 
wyjdzie mu na dobre. Powiedział:

– Udowodnię, że jestem niewinny.
Następnie wyskoczył przez okno rozbijając witraż na milion drobnych ka-

wałków. Miękko opadł na wóz z sianem. Dzwony alarmowe biły z każdą minutą 
coraz słabiej, aż zupełnie ucichły.

Po pewnym czasie wyskoczył z wozu. Był już daleko od zamku, a więc miał 
bardzo małe szanse na spotkanie rycerzy, którzy go poszukiwali. Otrząsnął się 
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z resztek siana i powędrował na zachód. Mijał łąki pełne lobelii i dalii, kolorowe 
wrzosowiska, strumyki szumiące przy drodze i stare grusze samotnie stojące 
wśród pastwisk pełnych krów i owiec.

W końcu dotarł do lasu. W głębi zobaczył dziewczynkę siedzącą pod czer-
wonym klonem. Przebiegł obok niej tylko raz zerkając na jej twarz. Te parę se-
kund wystarczyło, aby ich wzrok się spotkał. Goniec natychmiast się zatrzymał. 
Przestraszona dziewczyna poderwała się z siedzenia i wyciągnęła sztylet scho-
wany w czarnym bucie z wysoką cholewką. Była ubrana w lnianą tunikę spiętą 
w pasie cienkim paskiem i ciemne legginsy. Cała postać była otulona czarnym 
płaszczem dotykającym ziemi. Niedbale spiętą fryzurę przysłaniał obszerny 
kaptur. Wpatrywała się w zwierzę, które się jej pokłoniło niemal dotykając ziemi.

– Co robisz? – szepnęła zaciekawiona zachowaniem nieznajomego.
– Wszakże jesteś księżniczką Anną III, następczynią tronu Spisy. Należą 

ci się pokłony.
– Ale jak to możliwe? Jestem tylko sierotą bez dachu nad głową. Popatrz 

na moje szaty, czyż nie powinny być kosztowne? Jak możesz myśleć, że jestem 
księżniczką?

– Moja pani, ubranie nie czyni z człowieka kogoś wielkiego. Jestem pe-
wien, że jesteś córką króla Bolesława IV, gdyż przez pewien czas mu służyłem. 
Wtedy to zobaczyłem cię pierwszy raz. Byłaś bardzo malutka. Potem stała się 
tragedia, bo znikłaś z kołyski. Oczywiście obwiniono moją rodzinę.

Przy ostatnim zdaniu zwierzak odwrócił głowę i zawiesił głos. Wyraźnie 
było widać, że to trudny dla niego temat.

– Jeśli mówisz prawdę, powinnam pójść do zamku i ogłosić nowinę – po-
wiedziała i dumna z siebie poszła ścieżką.

– Moja pani, Spisa jest w drugim kierunku.
– Oczywiście.
Gdy wyszli na skraj lasu, przed nimi ukazał się widok zapierający dech 

w piersiach. W oddali widniały granitowe góry o ostrych szczytach. U ich pod-
nóża roztaczała się równina w jesiennej szacie. W centrum znajdowała się mała 
osada. Ale najpiękniejszą rzeczą był zachód słońca. Wierzchołki gór były spo-
wite w różowe chmury, a czerwone wstęgi mieszały się ze złotymi promieniami 
słońca. Całość wyglądała bajkowo.

– Dla takich chwil się żyje – szepnęła, nie chcąc zmącić uroku tego widoku. 
– Prawda?

– Tak, moja pani, nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnie pięknego.
Gdy szli ku wiosce, księżniczka powiedziała:
– Muszę w końcu wiedzieć, jak ci na imię?
– Mam na imię Dobrutro, a znany jestem jako Nieuchwytny, gatunku 

śnieżny goniec. Dziwne, że wcześniej się nie pytałaś.
– Bałam się, jak zareagujesz – wydukała.
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– Myślisz, że jestem poważny i mściwy, że denerwuję się na każde słowo? – 
zaśmiał się serdecznie. – Doprawdy cię polubiłem.

– Nieuchwytny to dziwny pseudonim.
– Może to powód do dumy albo wstydu, ale ja się z tego śmieję. Chodzi 

o to, że za każdym razem, kiedy mnie schwytają, znajduję sposób na odzyskanie 
wolności.

– Ale musi być przyczyna, dla której cię ścigają.
– Wystarczy, że przebywam na terenie królestwa.
– To niesprawiedliwe.
– Moja pani, z niektórymi rzeczami trzeba się pogodzić.
Przez jakiś czas szli w ciszy. Słońce już zniknęło za górami. Doszli do 

karczmy o wdzięcznej nazwie „Pod karmazynowymi górami”. Gdy tylko we-
szli, ucichły rozmowy i wszyscy tam przebywający skierowali swój wzrok na 
przybyłych. Bezszelestnie podeszli do karczmarza i poprosili o schronienie. Jed-
nak odmówiono im stanowczo.

– Proszę pana, tylko jedna noc – błagała księżniczka.
– Czy przypadkiem to nie ta bestia, za którą można dostać 5000 sztuk zło-

ta? – usłyszał Dobrutro przyciszony głos. – Jeśli go złapiemy, będziemy bogaci.
– Jest niezwykle perfidny, nieokiełznany. Może zdziesiątkować nasze stada 

owiec – szeptał inny głos
Goniec skierował się ku wyjściu. Wtem dwaj rośli młodzieńcy stanęli mu 

na drodze. Bez słowa wyciągnęli sznur, który próbowali zarzucić mu na szyję. 
Jednak Dobrutro szybko przesunął się w bok. Następnie wskoczył na stół, przy 
którym siedział niejaki Agenor, łowca potworów. Spojrzał na stworzenie okiem 
specjalisty i mocno zaskoczony czekał na sposobność zyskania łatwego łupu. 
W  tym samym czasie Dobrutro uskakiwał przed uderzeniami mieczy mło-
dzieńców. Zdawało się, że już go dogonili, a on był już gdzie indziej. Zmęczeni 
napastnicy zdecydowali się na ostateczny krok. Złapali dziewczynę i przyłożyli 
miecz do jej szyi.

– Gdy tylko się ruszysz, będzie nieżywa.
– Jeśli się poddam, będzie bezpieczna?
– Oczywiście.
Nieuchwytny schylił głowę. Zapomniał, że wcześniej niczym nie ryzyko-

wał, ale teraz czuł się odpowiedzialny za życie Anny. Zawiązano mu na szyi 
mocną pętlę i kazano wyjść. Pochmurne niebo zwiastowało chłodny dzień.

– Najlepiej od razu dać go królowi – wyszeptał chłopak.
– Mogę od was go odkupić – usłyszeli głos za sobą. – Powiedzmy za 6000 

sztuk złota.
Sprzedaż była bardzo opłacalna, wiec przystali na propozycję. Agenor 

potarł ręce i popatrzył na zwierzę rozmarzonym wzrokiem. Myślał o uwięzie-
niu tego zwierzęcia. W ten sposób mógłby szczycić się posiadaniem ostatniego 
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śnieżnego gońca. Jednak nie był pewien, czy się mu to uda. Dobrutro postano-
wił poznać jego zamiary, stał i wpatrywał się swymi niebieskimi oczami w jego 
uradowaną twarz. Rozciął węzeł pazurem i skierował się do studni, gdzie stała 
Anna.

– Nie tak szybko! – Agenor przyłożył mu miecz do gardła. – Będziesz robił, 
co tylko ci rozkażę.

– Niedoczekanie!
Przełamał ostrze na dwie części swą płetwą ogonową i zaryczał donośnie 

pokazując ostre kły. Drobne płatki śniegu mozolnie opadały na ziemię. Ludzie 
widząc niecodzienną parę dziwili się, dlaczego goniec i dziewczyna w czarnym 
płaszczu spokojnie się oddalają. Czy to możliwe, aby zabójca zaprzyjaźnił się 
z sierotą bez żadnej przyczyny? Czy on ją wykorzystuje? Nikt tego nie wiedział 
i nie mógł wiedzieć, gdyż śnieżne gońce ze swej natury były tajemnicze. Wzrok 
widzów przeniósł się na łowcę potworów. Poczęli go karcić, że nie zatrzymał 
i nie zabił zwierzęcia, a teraz pewnie nastąpi ogromna katastrofa. Agenor, wi-
dząc w którą stronę poszła para, zrozumiał, iż goniec musi być bardzo mądry 
albo szalony.

Tymczasem Anna i Dobrutro szli naprzód brnąc przez coraz większe zaspy. 
W końcu zmarznięta dziewczyna ujrzała zarośnięte wejście do jaskini. Chwilę 
później próbowała odczytać słowa na tablicy wiszącej z boku. Napis głosił: Czło-
wieku, czyś mądry, czyś głupi, nigdy tędy nie chodź, bo nigdy nie wrócisz!

– Nic z tego nie rozumiem. Możesz mi to przetłumaczyć? – prosiła.
– Najkrótsza droga, moja pani – rzekł bez namysłu.
Szli bardzo długo przez ciemny korytarz. Zwierzę znało go na pamięć. Na-

gle Anna potknęła się o coś i wpadli do ogromnego jeziora. Szybko wyszli na 
brzeg, gdzie czekał na nich potwór, który spał tam od wieków. Była to hiena cała 
pokryta czerwonymi piórami. Za sobą ciągnęła trujący ognisty ogon, przypo-
minający pawi. Była znana jako Szkarłatna Mścicielka, jedno z najniebezpiecz-
niejszych stworzeń.

– Pokonam cię i będziesz błagała mnie o litość – ozwał się Dobrutro.
– Grozisz mi? Jak możesz mnie pokonać. Kiedy mnie dotkniesz, zostanie ci 

ledwie sekunda życia. Nigdy ci się nie uda – powiedziała Mścicielka.
– Nie znasz mnie. Będę próbował, aż mi się uda.
– Będę czekać – roześmiała się.
Goniec podszedł do Szkarłatnej Mścicielki. Obrzucił ją gniewnym spojrze-

niem i skoczył prosto na nią. W błyskawicznym tempie oboje trafili w otchłań. 
Anna usłyszała tylko plusk. Podczas szamotaniny Mścicielka, zaskoczona bra-
kiem oddziaływania trucizny, wściekle drapała gońca. On natomiast odczuł 
ogromną falę gorąca, trawiącą go od środka. Wydawało mu się, iż serce mu się 
pali. Mścicielce zaczęło brakować tlenu, lecz goniec miał skrzela. Wydostali się 
na powierzchnię i napastniczka krzyczała w niebogłosy.
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– Coś ty mi zrobił?!
– To, co było trzeba – odpowiedział wyniośle.
– Zapłacisz za to!
Ponownie rzuciła się z pazurami ostrymi jak brzytwa. W czasie tej walki 

sypały się iskry, krwawe pióra i biała sierść. Dobrutro walczył dzielnie, ale jego 
oddech stawał się coraz cięższy. Nagle wróg złapał go za gardło i ściskał mocno, 
mocniej i jeszcze mocniej, aż stracił przytomność. Chwilę przed zamknięciem 
oczu zobaczył szkliste spojrzenie przeciwniczki. Jej pióra straciły blask. Osunę-
ła się na ziemię, a w jej grzbiecie tkwił sztylet wbity, aż po rękojeść.

– Nie pozwolę ci umrzeć. Kto by mnie stąd wyprowadził? – zawołała Anna 
usatysfakcjonowana tym, że zażegnała niebezpieczeństwu.

– Jestem ci, dłużn… – zakaszlał krwią.
– Musimy czym prędzej opuścić to miejsce.
Dobrutro z wysiłkiem wstał i wolno skierował się w kierunku pnącego się 

ku górze korytarza. Szli naprzód w szybkim tempie. Gdy wyszli na powierzch-
nię, byli tak uradowani, że na chwilę zapomnieli, po co idą. Błogie szczęście 
ogarnęło ich całkiem. Była to piękna, gwiaździsta noc. Położyli się na pola-
nie i zasnęli. Pierwszy wstał goniec przyzwyczajony do krótkich odpoczynków. 
Jego ciało szybciej się regenerowało.

W kolejnym dniu maszerowali długo. Księżniczka zażądała postoju, bo 
opadała z sił. Odpoczywali wśród drzew. Nagle usłyszeli tętent kopyt. Zakap-
turzony młodzieniec uciekał przed trzema rycerzami. Bez zastanowienia Do-
brutro zrzucił pierwszego. Konie reszty z przerażenia stanęły dęba i uciekły 
włócząc za sobą swoich jeźdźców. Pierwszy rycerz pozbierawszy się z ziemi i zo-
baczywszy, kogo ma za przeciwnika, rzucił się do ucieczki. Gdy młodzieniec 
zauważył, że już nikt go nie ściga, zszedł z konia. Jednak swego wybawiciela 
nie potraktował uprzejmie. Od razu wyciągnął miecz z pochwy. Czubek ostrza 
wycelował w zwierzę, które cofnęło się. Ponownie zaczęła trawić go wysoka go-
rączka. Sierść mu się zjeżyła i oblał go pot. Jak rozżarzony węgiel coś go paliło 
wewnątrz. Ostatkiem sił spojrzał w zielone oczy chłopca. Rozpoznał je. To był 
książę Henryk. Szepnął jeszcze: „Co ja ci zrobiłem?” i zemdlał.

Anna wybiegła na drogę i odważnie krzyknęła:
– Kim jesteś?
– Jestem książę Henryk II, o nieznajoma – mówiąc pochylił delikatnie gło-

wę w geście szacunku.
– Ja jestem Anna i według śnieżnego gońca jestem księżniczką – powie-

działa tając imię przyjaciela.
– Iście mądra ta bestia – powiedział życzliwie.
– Ciekawe, skąd to wiesz? Jak to poznałeś? Po moim wyglądzie?
– Ludzie rozpoznają się sercem, księżniczko Anno. To nie uroda czyni ich 

osobami nadającymi się na swe urzędy.
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Zamyślona dziewczyna wsiadła na konia rycerza, który uciekł z strachu 
i rzekła zuchwale: „Prowadź królewiczu” Nie czekając, związał gońcowi łapy po 
czym wrzucił go do worka. Zdziwił się ciężarem, kiedy mocował worek do siodła.

– Nie martw się, Dobrutro, jeszcze to naprawię – szepnął.
Wsiadł na karego rumaka i skierował się na wschód, w kierunku morza. 

Anna zaciekawiona, kim byli goniący  królewicza rycerze, więc  spytała:
– Książę, dlaczego nie przebywasz w królewskich pokojach?
– To długa historia… – odpowiedział wymijająco.
– Mów śmiało. Lubię słuchać długich historii – rzekła nie mogąc się do-

czekać.
– Wszystko zaczęło się pewnego dnia, kiedy mój ojciec stwierdził: „Mój 

synu, czas się ożenić.” Zupełnie mnie sparaliżowało. Nie wiedziałem, co mam 
odpowiedzieć. Wtedy on kontynuował: „Idealną kandydatką na żonę jest księż-
niczka Elwira następczyni tronu Dardy. Dzięki temu małżeństwu traktat po-
kojowy zostanie przypieczętowany na stałe. Nasze królestwa zostaną wzmoc-
nione…” Dalej nie słuchałem. Ja z Elwirą? Nie widziałem jej od czasu, kiedy 
byliśmy dziećmi. Miała przybyć już następnego dnia. Czekałem niecierpliwie, 
bo chciałem zobaczyć, z kim spędzę resztę swego życia. Rano na dziedziniec 
wjechała czarna kareta. Czekałem na nią przy wejściowych schodach. Osłupia-
łem na widok jej pulchnej twarzy. Miała długie rozczochrane blond włosy. Jak 
kultura nakazuje, serdecznie ją powitałem i zaprowadziłem do jej komnaty. Ani 
jednym słowem się do mnie nie odezwała. Całą noc nie spałem przerażony wi-
zją ślubu z nią. Pocieszyłem się, że może była zmęczona podróżą. Następnego 
dnia odbyły się zaręczyny. Moja przyszła żona przyszła ubrana w seledynową 
sukienkę, która sprawiała wrażenie znoszonej i nijak nie pasowała do jej bladej 
cery. Potem był uroczysty taniec. Wziąłem Elwirę za rękę i poczułem cos lepkie-
go. Postanowiłem o tym nie myśleć. Gdy zaczął się bankiet, zobaczyłem kobietę 
w czerwonej sukni z odsłoniętymi ramionami. Jej czarne loki były spięte w kok. 
Podeszła do mnie z gracją i usłyszałem melodyjny głos. Przedstawiła się, jako 
księżniczka Klementyna, następczyni tronu Spisy. Miło się z nią rozmawiało. 
Wokół niej unosił się zapach róż. Była bardzo mądra i uprzejma. Niestety mu-
siała wracać do domu, bo król Bolesław IV był chory. Tej samej nocy podjąłem 
decyzję. Była bardzo szalona, ale zaryzykowałem. Wyruszyłem do Spisy tylko 
z moim koniem. Czego nie robi się z miłości? Chyba nie chcesz mnie słuchać, 
widzę, że się nudzisz – zerknął na zasypiającą dziewczynę.

– Mów dalej, jeszcze długa droga przed nami.
– Musisz się przespać Anno.
Razem ze znikającym słońcem zasnęli oboje. Ranek był chłodny, toteż 

szybko się rozbudzili i przygotowali konie do dalszej wędrówki. Morskie fale 
uderzały z hukiem w klif. Wiatr był szczególnie silny.

– Uciekłeś mimo zaręczyn, bo kobieta była nieatrakcyjna?
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– Nie, jak ci to przyszło na myśl. Ja po prostu nie zgadzałem się z rozkazem 
mojego ojca.

– Nie lękasz się jego gniewu?
– Nie dbam o to. Wszystko zrobiłbym w imię miłości. Szkoda, że to jednak 

nie miłość – nastała chwila milczenia. – Byłem głupi ulegając urodzie Klemen-
tyny. Była inna niż wszystkie. Teraz już wiem, że pragnie tylko władzy – powie-
dział z żalem.

– Co się stało w Spisie?
– Rycerze mnie pojmali, gdy tylko przekroczyłem bramę. Zaciągnęli mnie 

do lochu, gdzie zastałem Klementynę. Szczegółowo opowiedziała mi swój plan, 
w którym osłabione wojną królestwa Szefelin i Darda zamierzała zająć bez naj-
mniejszego problemu.

– Aby tego dokonać, musiałaby się stać królową.
– Uknuła i to. Zmierzała otruć i tak chorego ojca. Nadal nie mogę uwie-

rzyć, że chce to zrobić. Jest zaślepiona żądzą władzy.
– Jednak tu jesteś.
– Szczęśliwie zapomniano mnie rozbroić. Z łatwością się uwolniłem. I wła-

śnie w ten sposób dowiedziałem się o spisku. Chcę powiadomić o tym ojca, aby 
nie wszczynał wojny.

– Musimy się pośpieszyć. To wiadomość najwyższej wagi.
Około południa minęli główną bramę. Henryk odwiązał worek i kazał 

zaprowadzić konie do stajni. Wszedł do sali tronowej, gdzie czekali na niego 
zatroskani rodzice.

– Ojcze, matko, wróciłem. Abyście się nie gniewali, przywiozłem wam pre-
zent – zaczął rozwiązywać worek.

– To cię nie usprawiedliwia. Jak mogłeś to zrobić swoim rodzicom. Myśle-
liśmy, że już nigdy cię nie zobaczymy – powiedziała królowa.

– Nie martw się mamo, zaraz ci wszystko wytłumaczę – spokojnie odpo-
wiedział odwracając worek do góry dnem.

Król na początku przestraszył się, a potem zauważył, że stworzenie się nie 
rusza. Zerknął na zadowolonego księcia.

– Po co przyniosłeś mi to ścierwo? – zdziwił się.
Anna poczuła się urażona słysząc, jak król mówi o jej przyjacielu, ale nie 

śmiała się odezwać. Dobrutro ruszył głową i próbował zebrać myśli. Wstał 
i zbliżył się do władcy. Królowa skamieniała.

– Całe życie poświęciłeś, by wyplenić mój gatunek. Wiedz, że ci się udało. 
Stoję przed tobą o królu, jako ostatni, więc co postanawiasz?

– Synu, powiedz katu, aby ostrzył topór. Zostajesz skazany na śmierć.
– Ojcze, czy nie lepiej byłoby go utopić? – książę niezauważalnie mrugnął 

do Dobrutro.
– Czy mogę mieć ostatnie życzenie? – goniec napomknął o tradycji.
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– Oczywiście, że nie, przecież możesz zażyczyć sobie wolności – król 
uśmiechnął się szyderczo.

Goniec nie odwzajemnił pogardliwego gestu, tylko oddał się w ręce straży 
królewskiej. W przypływie odwagi Anna krzyknęła:

– Co on wam zrobił, że tak się z nim obchodzicie? To szlachetne zwierzę.
Henryk odrobinę się zmieszał. Wszakże to król odpowiadał za wyrok, więc 

wstał i doniośle zawołał:
– Jak musisz być głupia, skoro nie wiesz o kłamliwości tych stworzeń? 

Udają przyjaciół, abyś im zaufała. Potem wykorzystują to, namawiając do złych 
rzeczy. Nie mają za grosz szacunku!

– Jak mogłeś! – krzyknęła Anna i rzuciła się na gońca ze sztyletem.
– To nie tak jak myślisz! Anno, nie zrobiłbym tego tobie! – zwierz rozpacz-

liwie się bronił.
Nie miał wyboru. Nikt nie wierzył w jego niewinność. Wyskoczył, jak po-

przednio rozbijając witraż na milion drobnych kawałków.
Książę Henryk dzięki tej przygodzie bacznie myślał o konsekwencjach 

swego postępowania oraz znalazł prawdziwą miłość. Była nią starsza siostra 
księżniczki Klementyny, zatem kochał Annę, która została dobrotliwą i wraż-
liwą królową.

Krążyły pogłoski, że widziano Dobrutro na dworze króla Dardy, którego 
prosił o zaprzestanie działań wojennych. Uchronił też króla Bolesława IV od wy-
picia trucizny. A może był to wiatr? Słuch zaginął o ostatnim śnieżnym gońcu.
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Maciej Kocowski

Lek na śmierć

Gwałtownie otworzyłem oczy. Moje ciało było mokre od potu, który prze-
siąkł już na piżamę i prześcieradło. Spojrzałem na zegarek. Wskazówki pokazy-
wały trzecią osiemnaście. Sekundy mijały bezpowrotnie, jakby chciały mi przy-
pomnieć o przemijającym czasie i uświadomić, jak mało mi go już zostało. Co 
mnie wyrwało z tego snu? Śnił mi się drewniany grób obsypany kwiatami. Stał 
na pustym kawałku ziemi koło wielkiego i starego drzewa, jakby baobabu. Zno-
wu to usłyszałem. Dwa głośne uderzenia. Zorientowałem się, że to pukanie do 
drzwi. Kto przyszedł o tak późnej porze? Potrzebuje mojej pomocy lekarskiej? 
Może to ktoś z pracy? Jakaś pilna poważna operacja i potrzebują najlepszych 
lekarzy? Zrodziła mi się myśl, że to musi być pielęgniarka ze szpitala. Byłem zły 
i otwierając drzwi spytałem, czy dana osoba wie, co to znaczy wolna niedziela, 
którą miałem mieć. 

– Wie pani co to znaczy wolna niedziela? – powiedziałem z przymrużony-
mi oczami, aby podkreślić nocną godzinę, a w moim głosie słychać było więcej 
skargi i wyrzutów niż miałem w zamiarze.

– Nie będę panu tłumaczyć, że ja jednak jestem panem i niestety, nie wiem, 
co to znaczy wolna niedziela – podniosłem wzrok i zobaczyłem mężczyznę 
w średnim wieku, ubranego w wojskowy mundur. Oczy w kamiennej twarzy, 
początkowo bardzo poważne, okazywały teraz nutkę rozbawienia. Byłem tak 
oszołomiony, że nie zdołałem nic powiedzieć, tylko wpatrywałem się w wojsko-
wego i zastanawiałem, czy jest on prawdziwy czy to kolejny sen.

Mężczyzna chyba to zauważył, dlatego uśmiechnął się lekko. Zapytał 
o moje imię i nazwisko. 

– Adam Wróblewski. 
Wojskowy nazywał się Sebastian Szulc i należał do fundacji ,,Moje serce 

dla Afryki”. Opowiedział mi, że jutro wyjeżdżają do Rwandy, a lekarz, który 
miał z nimi jechać, w ostatniej chwili zrezygnował. Wiedziałem już do czego 
zmierza. Chciał, abym to ja jechał do Afryki. Bez mrugnięcia okiem zgodziłem 
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się i niemalże zacząłem tańczyć. Nie mogłem opanować emocji, które wylewały 
się ze mnie jak lawa z wulkanu. Serce zaczęło bić tak szybko, że miałem wra-
żenie, że na jego miejscu jest bomba, która zaraz eksploduje, rozrywając moje 
ciało i trafiając w nieszczęsnego wojskowego, który nigdy nawet nie miał wolnej 
niedzieli. Byłem podekscytowany. Ustaliliśmy, że razem z pozostałymi człon-
kami akcji przyjedzie po mnie wieczorem o 20:00. 

Tej nocy nie poszedłem już spać. Z szafy wyjąłem starą torbę koloru khaki, 
do której się spakowałem. Wziąłem wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Docho-
dziła siódma rano. Pojechałem do szpitala, w którym pracowałem. Musiałem 
opowiedzieć wszystko szefowi, który był też moim przyjacielem. Jednak naj-
ważniejsze co musiałem zrobić to poprosić go o podpisanie fałszywych wyni-
ków badań. Nikt mnie nie puści do Afryki z guzem w klatce piersiowej. 

Opowiedziałem Maćkowi o nocnej przygodzie. Słuchał mnie z lekkim nie-
dowierzaniem, ale był równie podniecony jak ja.

– Najpierw musisz się wyleczyć. Dopiero wtedy pojedziesz do Afryki leczyć 
innych – powiedział z powagą i troską w głosie. Moje ciało zapełnił teraz żal 
i gniew.

– Mnie się już nie da wyleczyć. Zostało mi najwyżej pięć miesięcy życia. 
Wiesz, przecież sam mnie diagnozowałeś. Chcę je wykorzystać i w pełni po-
święcić ten czas na pomoc innym. wstałem z krzesła i zmierzałem do wyjścia. 
Byłem zdenerwowany. Miałem ochotę wszystko zniszczyć. Czułem, jakby we 
mnie szalało tornado. Maciek również wstał. Jak zwykle miał elegancko dopa-
sowany garnitur, który idealnie komponował się z bordowym krawatem. 

– Dobro to jedyna rzecz, dla której można się poświęcić i pod żadnym 
pozorem tego się nie przegra, nawet jak coś pójdzie nie po twojej myśli. – przy-
pomniałem mu jego własne słowa i wyszedłem. Teraz musiałem wkroczyć do 
laboratorium i znaleźć jakieś dobre wyniki morfologii. Gdy mający teraz dyżur 
chemik wyszedł, wziąłem jedną probówkę krwi. Zerwałem przyczepiony do niej 
papierek z nazwiskiem pacjenta. Wyszedłem z laboratorium, dałem probówkę, 
którą podpisałem swoim imieniem i nazwiskiem, przechodzącej pielęgniarce. 
Kobieta powiedziała, że za pół godziny będą wyniki. Usiadłem na chwilę na 
krześle. Jednak los się do mnie uśmiechnął. Mimo mojej choroby pojadę do 
Afryki. Szczęście w nieszczęściu. To będzie taka piękna katastrofa mojego życia. 
Katastrofa, ponieważ umrę, a piękna, ponieważ ostatnie chwile spędzę w Afry-
ce. Teraz już czas się dla mnie nie liczy. Liczą się działania, jakie podejmę w tym 
czasie, ponieważ on i tak upłynie. Rozmyślając, nie zauważyłem, jak podeszła 
do mnie pielęgniarka. Powiedziała mi, że mam wzorowe wyniki i wręczyła 
kartkę, na której było wszystko wypisane. Teraz musiałem poprosić jakiegoś 
lekarza, żeby mi to podpisał albo podkraść pieczątkę Maćkowi. Ta druga opcja 
bardziej mi się podobała. Nie będę wzbudzał podejrzeń wśród innych lekarzy. 
Może stracę przyjaciela? Jednak szczęście wymaga ofiar. Poczekam, aż wyjdzie 
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z gabinetu. Mogę mieć nadzieję, że nie weźmie ze sobą pieczątki. Idę pod jego 
biuro. Czekam. Po dziesięciu minutach wychodzi. Sukces. Wchodzę i zaglądam 
do szuflady jego dużego, drewnianego biurka. Znalazłem pieczątkę. Przybijam 
na swoją kartę z wynikami. W tej chwili drzwi do gabinetu się otworzyły. Stanął 
w nich Maciek. Wrócił po pieczątkę. Jego twarz wyrażała gniew, jednak oczy 
troskę. 

– Cokolwiek zrobisz, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, będę z tobą – po-
wiedział spokojnie, a ja nie mogłem uwierzyć, że się nie rozgniewał. Cały czas 
trzymałem fałszywe wyniki w drżącej ręce. Nie wiedząc czemu, łzy napłynęły 
mi do oczu. Przytulił mnie. Kazał mi wrócić, jednak obaj wiedzieliśmy, że tak 
się nie stanie, a każdy z nas bał się powiedzieć to na głos. Czas to odwieczny 
wróg człowieka. To tylko jednostka spośród wielu jednostek. Wyraża coś, ale 
nikt nie jest w stanie powiedzieć co. Nie mogę mu ulegać. Szef mówił, że muszę 
się z nim kontaktować i mam robić co do mnie należy. Muszę oszukać czas. 
Chcę wyleczyć jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie. Spytał, o której 
mam wylot i się pożegnaliśmy. 

O dwudziestej pod mój dom przyjechał wojskowy wóz. Sprawdziłem, czy 
mam pozamykane okna, zakręcone krany, wyłączone ogrzewanie i dokładnie 
zamknąłem drzwi wejściowe na dwa zamki. Gdy ze średniej wielkości torbą 
wsiadłem do samochodu, zostałem ciepło przywitany przez każdego członka 
misji.

– Wszystkie mózgi gotowe? – zawołał radośnie Szulc i wydał kierowcy roz-
kaz do jazdy. Na lotnisko dotarliśmy w pół godziny. Czułem głęboką radość 
z wyjazdu, jednak w głębi serca skrywał się żal i smutek. Mieszkałem we Wro-
cławiu czterdzieści lat i najprawdopodobniej nigdy już tu nie wrócę i nie zoba-
czę mojego przyjaciela. Jednak ten koniec nie jest końcem. Czeka mnie nowe 
życie, bez względu na to, ile będzie trwało.

Nasz wojskowy samolot o nazwie Hercules powoli kołował po pasie. Spoj-
rzałem w okno. W punkcie widokowym na lotnisku stał Maciek. Trzymał dwa 
kciuki uniesione w górę. Zawsze tak sobie pokazywaliśmy w szpitalu, że pacjent 
przeżyje. Wystartowaliśmy. Rotacja. Potężna siła przyciągania wbiła mnie w fo-
tel. Z mojego oka po policzku spłynęła łza. 

Podróż samolotem minęła spokojnie. Lecieliśmy piętnaście godzin z mię-
dzylądowaniem na Krecie w Heraklionie, aby wlać w Herculesa kolejne litry pa-
liwa. Wylądowaliśmy w stolicy Rwandy Kigali. Gdy moja stopa po raz pierwszy 
dotknęła gorącej płyty lotniska, a mój mózg po raz pierwszy poczuł wspaniałe 
rwandyjskie powietrze, wiedziałem, że w tym kraju musi być coś niezwykłego. 
Nie myślałem już o śmierci, ale o życiu. Z samolotu przesiedliśmy się do wojsko-
wego land rovera. Wspólnie nadaliśmy mu imię Smok. Z Kigali udaliśmy się do 
oddalonej o dwieście kilometrów wioski o nazwie Muko, gdzie miał być szpi-
tal, czyli moje nowe miejsce pracy. Podróż Smokiem, według nawigacji, miała 
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nam zająć trzy godziny i dwadzieścia dwie minuty. Możliwe, że gdyby nie nasza 
przygoda, to podróż tyle by zajęła. Mianowicie nasz Smok odmówił współpracy 
na około pięćdziesiątym ósmym kilometrze. W okolicach małej wioski Gita-
ramy. Gdyby nie grupa mężczyzn, którzy tamtędy przechodzili, nie wiem po 
jakim czasie dojechalibyśmy do Muko. Zgodzili się nam pomóc. Wielką radość 
sprawiły im oględziny samochodu. Okazało się, że coś z ,,brzucha’’ naszego 
Smoka wystaje i zahacza o koło. Afrykańczycy wyrwali kawałek bambusa, ro-
snącego przy drodze i przywiązali trawą do spodu auta. Takim sposobem przez 
resztę drogi jechaliśmy z bambusem wystającym na wszystkie strony samocho-
du. Podziękowaliśmy mężczyznom za pomoc. Nie chcieli nic w zamian. Przez 
to zdarzenie podróż przeciągnęła się o dwie godziny, więc na miejscu byliśmy 
chwilę przed osiemnastą. 

Zamieszkałem w niedużym drewnianym domku naprzeciwko szpitala, 
w  którym pracowałem. Miałem łóżko, szafę, mały stolik z krzesełkiem oraz 
łazienkę. Szpital w niczym nie przypominał europejskiego szpitala. Sale ope-
racyjne często nie miały drzwi i podstawowego wyposażenia. Dlatego zorga-
nizowałem zbiórkę pieniędzy na szpital w krajach europejskich. Miesiąc póź-
niej kupiłem nowe łóżka dla pacjentów, zrobiłem salę operacyjną z pełnym 
wyposażeniem, nawet kupiłem trochę zabawek dla najmłodszych, którymi się 
najczęściej opiekowałem. Pracował ze mną jeszcze jeden lekarz – Anglik Tho-
mas Steward oraz czarnoskóra pielęgniarka Zeedee, którą przezywaliśmy Zed. 
Dobrze nam się razem pracuje. Nie powiedziałem im jednak o moim guzie w 
klatce piersiowej. Z czasem potrzebowałem więcej morfiny, gdyż ból był nie do 
zniesienia. Wymieniałem listy z Maćkiem i spędzałem wiele czasu z Szulcem, 
który mi tej morfiny dostarczał. Najczęściej leczyłem dzieci. Dawały mi nie-
samowitą radość. Najczęściej wyprowadzałem je z choroby głodowej, malarii. 
Trafiła do nas sześcioletnia dziewczynka – Nel. Padła ofiarą koszmarnego stwo-
rzenia, które nazywa się putzi fly. Jest to mucha, która żyje w okolicach drzew 
mangowych. Składa jaja najchętniej na ubraniach. Jajka przywierają do skóry, 
a pod nią rozwija się larwa, która przez kilkanaście dni rośnie do ogromnych 
rozmiarów, żywiąc się człowiekiem i rusza w dalszą drogę. Przez te kilkanaście 
dni gdy robal rośnie, usunięcie go jest bardzo ryzykowne. Nel nie mogła za 
dużo się ruszać. Prowadziłem z nią właśnie towarzyską rozmowę, gdy przez 
okno zobaczyłem samochód, wyglądający jak policyjny, ale w Afryce nic nie jest 
pewne. Dostrzegłem, jak dwóch mężczyzn wysiada, aby otworzyć tylne drzwi, 
w których zobaczyłem mizernego chłopaka. Wyglądał tak, jakby nie jadł przez 
tydzień, a jego oczy były tak smutne, że serce zaczęło mi pękać. Sama skóra i 
kości. Wybiegłem z sali, aby jak najszybciej zacząć działać z nowym małym 
pacjentem. Okazało się, że na imię ma Ben, a nazwisko nie jest znane. Przy-
nieśliśmy go na noszach do sali zabiegowej. Od razu zjawili się Zed i Thomas. 
Nie miałem historii jego choroby, więc zaczęliśmy od zera. Stres ogarnął całe 
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moje ciało, choć z zewnątrz wyglądałem na silnego, w środku zacząłem pękać, 
płakać i krzyczeć. Chłopak ważył dziewiętnaście kilogramów, a powiedział, że 
ma czternaście lat. Od razu pobraliśmy krew do badań. Bez jej wyników nie 
możemy podać żadnych leków. Rozpoczęła się walka z czasem. Zed pobiegła do 
laboratorium, a ja z Thomasem staliśmy nad leżącym Benem, głaszcząc go po 
głowie i uśmiechając się. Byłem zdziwiony, że potrafiłem zmusić się do uśmie-
chu. Postanowiłem, że zrobię wstępne oględziny jego ciała, tak aby oszukać 
czas. Powiedziałem, aby otworzył usta. 

– A czy jak otworzę, to zatańczymy mój ulubiony układ do Michaela Jack-
sona? – zapytał słabym i ochrypłym głosem. Musiałem się nad nim pochylić, 
żeby go zrozumieć. Uśmiechnąłem się lekko. Odpowiedziałem, że jeszcze nie 
raz zatańczy, tylko najpierw musi pozwolić się zbadać i leczyć. Otworzył usta. 
Zobaczyłem pleśniakowate nadkażenia, które sięgały aż do przełyku. To powo-
dowało, że Benek nie jadł, bo przełknięcie choć kęsa wiązało się z potwornym 
bólem. Miałem nadzieję, że nic więcej mu nie dolega. Poczuliśmy ulgę. Nasza 
radość nie trwała jednak długo. Do sali wróciła Zed. Jej mina była pełna niepo-
koju i rozpaczy. 

– AIDS – zaawansowane studium, nie leczone zapalenie płuc i niedoży-
wienie – wyszeptała przez łzy. Ale to nie musiał być wyrok. Choć nasz tancerz 
wyglądał jak wrak, chciał dalej tańczyć. Pojechaliśmy z nim na kolejne badania. 
Benek był cały czas uśmiechnięty. Od samego początku poczułem z tym chłop-
cem więź, której nie umiem do końca wyjaśnić. Nie zapomnę, jak zapytał mnie, 
dlaczego jestem taki poważny. 

– Ja się cieszę. Może niedługo pójdę do nieba. A wie pan, że jest tam moja 
siostrzyczka? – popatrzył na mnie swoimi nienaturalnie dużymi oczami. Nie 
mogłem uwierzyć, że rozmawiam z czternastoletnim dzieckiem. Gdy spytałem, 
skąd wie takie rzeczy, odpowiedział, że kiedyś do jego wioski przyjechał misjo-
narz z Grecji, a on chował się za drzewa i podsłuchiwał co mówi do dorosłych. 
Byłem pełen podziwu. Benek, prowadzony przez Thomasa, wjechał na salę, 
w której zaczęliśmy podawać mu odpowiednie leki. Nie traciłem nadziei. Zaraz 
potem poczułem okropny ból w klatce piersiowej. Zgiąłem się w pół. 

– Wytrzymaj jeszcze guzku, jeszcze nie czas, muszę uratować tego chłop-
ca! – szepnąłem przez zaciśnięte zęby. Z trudem łapałem kolejny oddech. Z jed-
nej strony śmierć byłaby ulgą, z drugiej, nie uratowałbym Benka. Musiałem 
żyć. Dla niego. Nie mogłem oddychać, upadłem na ziemię. Nie mogłem wydu-
sić słowa. Zobaczyłem Szulca i poczułem bolesne ukłucie w brzuch. Zastrzyk. 
Czerwone krwinki znowu swobodnie zaczęły transportować krew do komórek 
w moim ciele. Połknąłem dwie tabletki morfiny. Za Sebastianem zobaczyłem 
niewyraźną postać. Miała spodnie wojskowe i bordowy krawat. Maciek! Gdy go 
zobaczyłem, łzy napłynęły mi do oczu. Mój najdroższy przyjaciel. Pomógł mi 
wstać z ziemi i przytuliliśmy się. 
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Minął tydzień. Maciek uczył się ode mnie leczenia chorób afrykańskich. 
Ktoś musiał przejąć szpital po mojej śmierci. Ja potwornie schudłem, bywały 
dni, kiedy nie mogłem wstać z łóżka. Coraz częściej brałem morfinę. Robiłem 
to dla Benka. Każdego dnia, kiedy chodziłem go odwiedzać, miałem wrażenie, 
że jest tym ostatnim. Przesiadywałem u niego całe noce z obawy, że jeśli będzie 
potrzebował pomocy, to przez mojego guza nie dam rady wstać. Tancerz (jak 
nazywaliśmy Benia) stał się dla mnie jak syn. Szulc przyniósł do jego sali radyj-
ko, w którym cicho grała muzyka Michaela Jacksona. Czasami Tancerz biegał 
po całym szpitalu, był niezwykle radosny, jak mało które dziecko, posiadające 
wszystko, czego zapragnie. Siadał na moim biurku i przypatrywał się temu co 
robię, uczestniczył też w codziennych obchodach. Bywały dni, kiedy cały dzień 
leżał w łóżku. Wtedy siadałem koło niego i rozmawialiśmy o Bogu i tańcu. Jego 
wyniki nie poprawiały się. Dużo też rozmawiałem z Maćkiem. Opiekował się 
mną, a ja opiekowałem się Benkiem. Tancerz nie mógł już trawić, ale mówił, że 
czuje się dobrze. Byłem z nim, jak najdłużej się dało. Pewnego wieczoru zaczę-
ła się męka. Koniec był bliski. Benio cierpiał strasznie. Wymiotował, nie mógł 
oddychać, jego płuca przestawały pracować. Jako lekarz nie mogłem już nic zro-
bić, mogłem jako człowiek. Przez ostatnie godziny, minuty, sekundy trzymałem 
mocno jego dłoń. Mówiłem do niego dużo, robiłem tylko przerwy, aby próbować 
powstrzymać łzy. Nie chciałem, żeby walczył o każdy oddech. Nie mogłem znieść 
widoku tak ogromnego cierpienia. Jako lekarz powinienem być przyzwyczajony 
do takich sytuacji, jednak śmierć Benka była inna. On, mimo tak nieznośnego 
bólu, wciąż się uśmiechał. Podnosił co jakiś czas obie ręce wysoko do góry, jakby 
ktoś go za nie ciągnął. Może jego siostra? Benek zaczął majaczyć. Mówił tylko 
,,Jeszcze chwilę mnie na ziemi zostaw, poczekaj do końca piosenki”. Tak się sta-
ło. Benek umarł, gdy Michael skończył śpiewać ostatni utwór Smooth Criminal 
z płyty, która przez cały czas cicho grała. Ostatni raz wyciągnął ręce ku górze po 
czym opadły one bezwładnie. Jego dusza opuściła ciało. Benek był w szpitalu trzy 
tygodnie. Poznałem go lepiej niż kogoś, kogo znam całe życie. Czułem jakbym 
stracił bardzo mi bliską mi osobę. Moje marne ciało niewiele mogło już zrobić. 
Morfina nie pomagała. Trzy później odbył się pogrzeb Benka. Grób był dokład-
nie taki, jak widziałem we śnie przed wyjazdem do Afryki. 

***
Teraz leżę w łóżku i ostatkami sił dyktuję Maćkowi moją historię.

***
Dziewięć dni po śmierci Tancerza umarł niezastąpiony doktor Adam. By-

łem przy nim, trzymałem go za rękę. A oto jego ostatnie słowa: 
– Maciek, ja wiem, że umieram, ale Afryka działa na mnie tak uspokaja-

jąco, że wcale nie czuję śmierci. Afryka to taki lek na śmierć. Trzeba tego leku 
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skosztować, a jest on słodki i rozkoszny. Lek pod postacią uśmiechu Afrykań-
czyków, tutejszego słońca i powietrza. Tu nie ma śmierci. Jest tylko życie bez 
bólu. Maciek, uśmiechnij się, bo uśmiech to najlepsza droga, jaką można prze-
być od życia do… życia.

Umarł przy piosence Michaela Jacksona Smooth Criminal. W ostatnich se-
kundach życia wymawiał co chwilę imię Tancerza. Szpital, w którym pracował 
i w którym obaj umarli, nazwano – ,,Adam i Benio”. Teraz ja prowadzę szpital. 
Przy drzwiach wejściowych, obok nazwy, znajduje się zdanie napisane przeze 
mnie i Szulca dla Adama, założyciela tego szpitala – ,,Ty jesteś fundamentem, 
w oparciu o ciebie ludzie mogą odbudować tu swoje ciało”. 

Mojego przyjaciela pochowano koło Benia i nigdy nie przewieziono jego 
prochów do Polski. 
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Dorota Madzia

Gniew

Obudziła się zlana potem.
Co za koszmar! – krzyknęła przerażona, siadając na łóżku.
Za oknem szalała burza. Zdezorientowana po omacku odnalazła włącznik 

i pokój oświetlił się przyjemnym niebieskim kolorem.
Grzmot.
Lampka zamigotała i zgasła.
Położyła się z powrotem do łóżka i próbowała zasnąć, jednakże oczyma 

wyobraźni ciągle widziała pochylonego nad sobą mężczyznę, który bez wątpie-
nia chciał ją zgwałcić. Siedemnastoletnia Jagoda miała wrażenie, że już kiedyś 
go spotkała, ale jak to bywało w jej snach, postać zamazywała się z każdą sekun-
dą i dziewczyna nie była w stanie zidentyfikować owego człowieka.

Na spełnienie takiej bzdury nie ma szans – uznała i spokojnie zasnęła.
Nastał ranek i w domu Bobrowiczów rozległ się dzwonek.
Nieee… Ja chcę spać, dajcie mi wszyscy święty spokój… – pomyślała, prze-

wracając się na drugi bok.
To pewnie znowu ten idiota. Myśli, że przychodząc w środku nocy jest 

romantyczny!
Ponownie rozległ się wcześniejszy dźwięk, a pukanie nasiliło się.
Aaa! Już idę!
Przemierzając bogato zdobiony salon, wreszcie dotarła do drzwi. 
Spojrzała przez wizjer. To Waldek chłopak, z którym spotykała się od 4 ty-

godni i nie mogła już na niego patrzeć. Otworzyła.
– Czego chcesz?! – rzuciła ze złością.
– Cześć kochanie, obudziłem cię? – przywitał się słodko.
– A nie widać?!
– Przestań, jest jedenasta. Pomyślałem, że ugotuję ci pyszny obiad.
– Nasza służąca to zrobi.
– Miałem nadzieję, że się ucieszysz – odparł ze smutkiem.
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– Wejdź dalej bo mi zimno, nie mam zamiaru być przez ciebie chora, 
zwłaszcza, że jutro muszę wyglądać zjawiskowo.

– Gdzie się wybierasz? – zapytał siadając na sofie.
– Później ci powiem.
– Dobrze moja boróweczko.
– Nie mów tak do mnie! Ile razy mam ci to powtarzać?!
– Przepraszam najdroższa.
– Nieważne. Śniło mi się, że leżałam na podłodze, a jakiś gość sapał nade 

mną i rozbierał mnie obleśnym wzrokiem. Nie mam pojęcia dlaczego ci to mó-
wię, ale czułam potrzebę żeby to komuś opowiedzieć. W każdym razie mam 
nadzieję, że ta wizja się nie urzeczywistni.

– Ach, te twoje prorocze sny… Może to byłem ja? – powiedział z uśmie-
chem i nadzieją w oczach.

– Mało mnie to obchodzi, nie mam ochoty na takie zabawy.
– A może jednak…
– Skończ. Pamiętasz jak śniłam o babci idącej przez las w poszukiwaniu 

grzybów, która nagle przewróciła się wprost na mrowisko? I okazało się to 
prawdą, dwa dni później wróciła do domu cała pogryziona.

– Albo ten sen o tacie, który miał wypadek w swoim BMW i przez miesiąc 
leżał w szpitalu? A…

– Tak, opowiadałaś mi, ale wiesz przecież, iż kilka z nich w ogóle nie miało 
miejsca w rzeczywistości np. ta wizyta u okulisty z ogromnymi zębami.

– Przepraszam bardzo, jakim prawem śmiesz mi przerywać? Wiem, to 
prawda, a poza tym ten dzisiejszy sen był tak nierealny, że nie ma szans się zda-
rzyć. Zresztą skończmy ten temat. Chcę ci coś powiedzieć.

– Tak?
– To koniec naszych spotkań.
– Ale dlaczego?
– Dlaczego? Też mi pytanie. Litości spójrz na siebie, co ty mi możesz dać?
– Miłość! Zmienię się tylko…
– Przestań, jesteś niemęski. Poza tym jutro mam randkę z Arturem, stu-

dentem piątego roku prawa, jest ambitny, najlepszy z całej uczelni, a jego rodzi-
ce są prokuratorami. Ma też willę z basenem… Ale co ty o tym wiesz? Jesteś 
tylko zwykłym robotnikiem, nie masz żadnych wyjątkowych zdolności. Ktoś 
taki jak ty nie jest mi potrzebny.

– Wiesz, że muszę pracować żeby opłacić studia. W tym roku mam egza-
min licencjacki, będę bibliotekarzem, poradzimy sobie…

– Przestań bo się popłaczę – powiedziała sarkastycznie. Wynoś się!
– Proszę! Przecież ja cię kocham!
– A co mnie to obchodzi? Żegnam – rzekła zatrzaskując mu drzwi przed 

nosem.
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Gdy zrozpaczony Waldek zmierzał w kierunku mostu, Jagoda jak gdyby 
nic się nie stało, umówiła się z przyjaciółką na zakupy. Już zakładała kurtkę, 
kiedy ujrzała gosposię Anastazję, brzydką trzydziestoletnią kobietę o tłustych 
włosach w starym spranym fartuchu:

– Nie zje panienka obiadu?
– Nie, zjem coś w mieście.
– Przykro mi, tak długo się trudziłam aby danie było godne państwa pod-

niebienia.
– Mało mnie to interesuje. Gdyby mamusia pytała to wrócę wieczorem. 

Mam przy sobie sześć tysięcy, myślę, że zdołam coś za to kupić.
– Oczywiście, przekażę. Do zobaczenia.
Siedemnastolatka jednak tego nie usłyszała, gdyż już wyszła. Zresztą jakie 

miało znaczenie to, co mówiła tamta kobieta. Nigdy nie powiedziała nic, god-
nego uwagi jej szlachetnych uszu.

Na zakupach było fantastycznie, Jagoda nabyła pięć par nowych butów, 
kilka torebek i wiele innych drobiazgów. Obładowana reklamówkami najdroż-
szych marek, ciężko usiadła na sofie.

– Ależ jestem zmęczona. Cóż jednak począć? Muszę wyglądać bosko! – 
krzyknęła zostawiając nabytki i pobiegła się odświeżyć.

Po długiej kąpieli spryskała się nowymi perfumami i zasiadła z rodzicami 
do kolacji.

– Cześć.
– Cześć kochanie. Chciałam ci powiedzieć, że wybieramy się dzisiaj z tatą 

do kina.
– Super.
Jedli w milczeniu.
– Znalazłaś córeczko jakąś kreację na jutrzejsze chwile z Arturem?
– Tak, kupiłam oszałamiającą zieloną sukienkę podkreślającą blask moich 

uwodzicielskich oczu.
– Na pewno oniemieje na twój widok – rzekła rozmarzona mama.
– Nie wątpię – rzekła śmiejąc się.
– Przepraszam czy homar państwu smakuje? – zapytała Anastazja z na-

dzieją.
– Tak, tak, oczywiście. Proszę pozmywać naczynia i może pani iść do 

domu.
– Dziękuję, już wykonuję polecenie.
Kolacja Bobrowiczów dobiegła końca i rodzice poszli się przebrać. Mama 

Jagody włożyła wysokie błyszczące szpilki i ciemnoniebieską sukienkę do ko-
lan, tata zaś garnitur. Byli gotowi do wyjścia. Dziewczyna odprowadziła ich do 
drzwi. Zobaczyli, że również gosposia zabiera swą biedną jasnopomarańczową 
torebkę.
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– O wyjdziemy wszyscy razem – spostrzegł ojciec.
– Do widzenia państwu, życzę niezapomnianych wrażeń.
– Miłej zabawy – powiedziała nastolatka zamykając za nimi.
Pobiegła do swojego pokoju i położyła się na łóżku. Rodzice wyszli. Dom 

był pusty. Tak się jej przynajmniej wydawało.
Wybiła godzina pierwsza w nocy.
– Co za piękne chwile, Zbysiu – rzekła rozpromieniona Anastazja wzno-

sząc kolejny toast w luksusowej kuchni Bobrowiczów. – Nigdy nie pomyślała-
bym nawet, że w tym przeklętym miejscu może być tak rozkosznie i przyjem-
nie. Rany… Przepraszam kochany za te uwagi. Ty jesteś zrozpaczony po śmierci 
Waldka, a ja tak beznadziejnie się zachowuję.

– Nieprawda, ciesz się tymi chwilami. Szkoda tylko, że mój syn musiał 
ucierpieć aby do tego doszło.

– Co się właściwie wydarzyło? Bo tyle już rozmawiamy, a ja nadal nie 
orientuję się co chodzi.

– Jak wiesz, spędzam 12 godzin dziennie w tym zatęchłym, starym za-
kładzie produkcji opon zimowych obok pewnej szerokiej rzeki, której nazwy 
nie pamiętam. Skończyłem właśnie jedną z nich i poszedłem sobie zapalić, jak 
to mam w zwyczaju na krótkich przerwach. Wychodzę i patrzę, a przy brzegu 
stoi kilkunastu ludzi wpatrzonych tępo w ziemię. „Może wreszcie stało się coś 
godnego uwagi?” – pomyślałem i pobiegłem w ich kierunku. Gdy dotarłem, 
przeraziłem się.

– To mój syn! – wrzasnąłem i padłem przy nim na kolana.
– Ma pan przy sobie jakiś dokument potwierdzający tożsamość i pokre-

wieństwo? – zapytał mnie jakiś idiota.
– A nie widać?! – nie mogłem wytrzymać. Byłem zrozpaczony, kiedy tam-

ten gość podał mi szczelnie zamkniętą butelkę z nazwijmy to listem pożegnal-
nym, który został znaleziony w jego marynarce. Drżącymi rękoma otworzyłem 
ją i zacząłem czytać:

Tak cię zobaczyć chciałem
jednak się nie spodziewałem
tych słów z ust twoich
łez z oczu moich.
Jak możesz mnie tak ranić
za każde słowo ganić.
Ja swoją miłość okazujący
teraz niezwykle cierpiący
niepotrzebny się czuję
straszne myśli snuję.
Wiedz, że bardzo cię kochałem
i serce swe na zawsze ci oddałem.
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– Zemdlałem. Obudziłem się w szpitalu i około siódmej wieczorem wy-
puścili mnie do domu. Byłem zdezorientowany, ale wiedziałem co należy zro-
bić. Trzeba rozprawić się z tą małą… nie będę się wyrażał. Zabrałem więc 
swój skuter i przyjechałem pod tą obrzydliwie bogatą willę, a potem cię zoba-
czyłem. Krążyłaś wokół domu, tajemniczo wpatrując się w okna. Co chciałaś 
zrobić?

– Nic, czynię to każdego dnia, lubię wpatrywać się te drogie okna, złote 
ozdoby, ach…

– Dalszą historię już znasz.
– Tak, super, że dorobiłam te klucze nie? Jupi! jestem taka szczęśliwa!
– Mam jeszcze jedno pytanie, dlaczego od tylu lat mając dostęp do wejścia 

tutaj, nie zrobiłaś tego wcześniej?
– Sama? Co mogłabym tutaj począć? Czekałam na księcia z bajki…
– Aha. Dobra dopij szampana i idziemy zapewnić młodej prawdziwe wra-

żenia.
– Gotowe – rzekła, odstawiając kieliszek na stół. –  Musisz iść tym koryta-

rzem i pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do jej pokoju.
Nie odpowiedział. Wolnym krokiem zmierzał w wyznaczonym kierun-

ku… W pewnym momencie Jadwiga obudziła się. Muszę do łazienki – stwier-
dziła i wstała zakładając różowe kapcie. Zaspana spojrzała na zegar: 01:47. 
„Och! cóż za okropność budzić się o takiej porze” – pomyślała i wyciągnęła rękę 
by otworzyć wrota swego królestwa. 

Stał za drzwiami.
Automatyczne światło nie zadziałało. Cofnęła rękę, czując się wyjątkowo 

nieswojo.
– Gdzie jesteś latareczko? – zapytała po cichu i podbiegła do biurka.
– Tutaj – dotknęła jej, zrzucając przy okazji jeża z kredkami. Przedmioty 

hałaśliwie upadły na podłogę, rozsypując się po pokoju. Poczuła dziwny niepokój.
– Jestem już przecież taka dojrzała, a głupie dziecinne myśli krążą po mojej 

ślicznej główce.
Zapaliła swoją nowoczesną latarkę oświetlającą wszystko różowym kolo-

rem. Podeszła do drzwi.
Tymczasem Zbigniew położył dłoń na klamce i z demonicznym uśmie-

chem patrzył przed siebie.
Pociągnęli w tym samym momencie. Ona zdecydowanie, on tak delikat-

nie, że nawet tego nie poczuła. Wzniosła latarkę ku górze. Jej oczom ukazał się 
obraz zgarbionego potwora, wpatrującego się w nią obłąkanym wzrokiem. 

– Aaa!!! – krzyczała Jagoda usiłując zamknąć drzwi.
– Nie tak prędko – powiedział cicho, otwierając je coraz szerzej.
– Chodź tu do mnie maleńka! – rzekł i szybkim ruchem złapał dziewczynę 

za włosy.
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– Puść mnie! Aaa!
Mężczyzna jednak kompletnie nie zwracał uwagi na żałosne protesty. Spo-

kojnym krokiem ciągnął ją przez korytarz w stronę salonu. Siedemnastolatka 
wiła się, kopała, wbijała paznokcie w jego ręce, lecz nic to nie pomagało. Nie 
zwracając również uwagi na trzy stopnie schodów, wlókł Jagodę za sobą

– Jak ci się podoba nasz nowy mop? – zapytał opartej o ścianę kobiety.
– Ach Zbysiu, jaki ty jesteś uroczy! – stwierdziła podchodząc z liną.
Napastnik nie wahając się ani chwili, przyciągnął dziewczynę do kaloryfe-

ra i trzymał ręce, które wspólniczka bez trudu przywiązała do urządzenia.
– Co ja wam zrobiłam?! Rozkazuję natychmiast mnie uwolnić!
– Zamknij się – odparła Anastazja.
– Co się dzieje? Mówcie!
– A przez kogo mój Walduś skoczył z mostu?!
– Co mnie to obchodzi?
– Zaraz nie wytrzymam! Dlaczego robiłaś mu nadzieje skoro cię nie inte-

resował?! 
– Przepraszam, że zakłócam uroczystą chwilę, ale czy mogę udać się do 

toalety? – zapytała gosposia.
– Idź.
Po chwili mężczyzna wyciągnął czarną zapalniczkę.
– Masz zdecydowanie za długie włoski… – szepnął i je podpalił.
– Zgaś! Natychmiast!
– Jak ty się odzywasz do gościa? Chcesz, żeby cokolwiek zostało na twojej 

głowie?!
– Przepraszam pana – powiedziała, nie zdając sobie sprawy, że po raz 

pierwszy używa takich słów.
– Tak lepiej – odrzekł gasząc płomienie swoją przepoconą koszulką. 
Dziewczyna zemdlała z przerażenia i ocknęła się, gdy w domu rozległa się 

skoczna muzyka.
Anastazja wróciła. Jej tłuste dotąd włosy zmieniły się w burzę pięknych 

zdrowych loków. Założyła też nową cekinową kreację Jagody, która trochę za 
mocno opinała jej kształty, oraz cudne czarne szpilki.

– Pierwszy raz w życiu jestem taka piękna! – krzyknęła radośnie.
– Fantastycznie – skomentował Zbigniew patrząc na nią obojętnie.
– Zaraz wam zatańczę! – pisnęła szczęśliwa i załączyła radio. W głośni-

kach rozległa się piosenka Cherry cherry lady.
Kobieta zaczęła tańczyć, robiła obroty przemierzając cały salon śmiałym 

krokiem po czym wskoczyła na schodek wymachując rękami w rytm muzyki.
– Uspokój się! Przyszliśmy tu robić piruety? – krzyknął mężczyzna.
– Rozluźnij się kochanie, ach… twoje oczy są takie głębokie… – powie-

działa rozmarzona porywając go do tańca.
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– Ogarnij się kobieto! – ryknął, popchnął ją i nachylił się by wyrwać wtycz-
kę z gniazdka.

Kiedy odwrócił się spostrzegł że popchnięta Anastazja zataczając się bez-
władnie runęła na wielkie akwarium ze złotymi rybkami.

Po całym salonie rozlała się woda i odłamki szkła, a ryby podskakiwały na 
lśniących kafelkach. Przerażony usiadł obok niej i z zainteresowaniem poszu-
kiwał jakiegokolwiek uszczerbku na jej skórze. Przemoczonej kobiecie o dziwo 
nic się nie stało.

– Przepraszam – rzekł. 
– Zawsze chciałam mieć troskliwego męża... – mówiła, patrząc na niego 

zalotnie.
– To sobie go znajdź.
– Chyba już mi się udało… – powiedziała głaszcząc go po twarzy.
– Na mnie nie licz – stwierdził chłodno wnosząc ręce w geście poddania.
– Dlaczego nikt mnie nie chce? – zaniosła się płaczem.
Nagle coś przykuło jej uwagę. Ryba. Złapała jedną, spojrzała w jej małe 

oczka i powiedziała:
– Niech Zbigniew mnie pokocha i pocałuje – zażyczyła sobie trzymając 

zwierzę za ogon i patrzyła wyczekująco to na nią, to na wybranka serca. Ten 
jednak nie patrzył już na nią i podszedł do otępiałej Jagody. Anastazja mimo 
wszystko nie poddawała się.

– Niech mnie chociaż przytuli! Później już go sama uwiodę.
Nadal nic.
– Ty przeklęta rybo! Spełnij moje życzenie bo… bo… bo cię zjem!
Złapała stworzenie w garść tak mocno, że jego oczy wyszły na wierzch 

i powoli zaczęła wsuwać ją do gardła.
– Oszalałaś?! Zostaw to biedne zwierzę! – rozkazał Zbigniew i podbiegł do 

kobiety.
– Ale ona nie spełnia moich życzeń. Masz rację, może inna będzie lepsza – 

uznała i rzuciła felerną rybą w okno.
– To ty, wiem! Ty mi pomożesz – powtórzyła prośbę.
I tym razem nic się nie wydarzyło. Zrezygnowana położyła ją z powrotem 

na podłogę.
– Nigdy nie będę szczęśliwa – wyszeptała płacząc.
– Nie martw się, zobaczysz, na pewno kogoś spotkasz.
– Myślę sobie – ożywiła się – że w ramach rekompensaty za moje usługi 

zabiorę najcenniejsze rzeczy z tego okropnego mieszkania.
– Jak uważasz.
– Idę po to co moje!
Po 5 minutach wróciła obwieszona biżuterią w każdym możliwym miejscu. 

W jej dłoniach zaś spoczywały dwie ogromne walizki napełnione pieniędzmi.
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– Teraz sobie pożyję, żegnaj przyjacielu – oznajmiła wychodząc z gracją.
Zostali sami. Jagoda, która nie odzywała się już od długiego czasu, ze zdzi-

wieniem obserwowała rozgrywające się sceny. Mężczyzna podszedł do kalory-
fera i wpatrywał się w nią.

– Przepraszam, ja już wszystko zrozumiałam, proszę mnie uwolnić, bła-
gam! W piwnicy są jeszcze trzy takie walizki, niech pan je weźmie, ale mi nic 
nie robi! Obiecuję, nic nikomu nie powiem!

– Mam gdzieś wasze pieprzone pieniądze – rzekł i zaczął rozwiązywać liny.
– Dziękuję, jest pan taki dobry, tak się cieszę.
– Nie masz z czego. Skrzywdziłaś moje dziecko, ciebie czeka to samo! – 

ryknął i rzucił ją na podłogę pełną odłamków szkła.
Krzyknęła z bólu.
Nachylił się nad nią gwałtownie i obnażył zęby w obleśnym uśmiechu.
– Ona mi się nie podobała, za to ty… ty to co innego… – szepnął jej do 

ucha i lekko je ugryzł.
– Puść mnie ty zboczeńcu!
– No cóż, przez dziesięć lat musiały mi wystarczyć opony w czasie długich 

przerw… A teraz taka okazja, grzech nie skorzystać – uznał.
– Oto ja Zbi i mój gniew, gniew, gniew…
Wrzask rozległ się w całym mieszkaniu.
Darła się wniebogłosy, zaś na zewnątrz panowała błoga cisza, a wiatr deli-

katnie unosił jesienne liście.
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Joanna Majkowska

Duchy przeszłości 

Siedzieli w jego ulubionej kawiarni, a para wydobywająca się z kubków 
przepływała między ich spojrzeniami, zamazując obraz i sprawiając, że wza-
jemny widok zdawał się utrzymywać na granicy sennego marzenia. Uwielbiała 
takie chwile milczenia albo cichych rozmów złożonych z łagodnych pomruków 
i szeptów. I jego oczy wciąż utkwione w niej, nie w ten zwyczajny sposób, lecz 
pełne nieopisanego zachwytu, łagodnej czułości i czegoś jeszcze, na co nigdy 
nie znalazła odpowiedniego słowa. Takie momenty wydawały się jej najcenniej-
sze – spokój, cisza, aromat pitej przez nią herbaty zmieszany z wonią czarnej 
kawy, którą on tak uwielbiał. Tylko zapachy i jego oczy. I uczucia, mnóstwo 
uczuć wypełniających jej serce, wywołujących zachwyt i unoszących ją kilka 
centymetrów ponad rzeczywistością.

Czasem zabierał ją też w inne miejsca. Któregoś wieczoru stanął pod jej 
domem z kraciastym kocem i miękkim uśmiechem na twarzy. Zaprowadził ją 
na skarpę, z której roztaczał się widok na powoli zapadające w sen miasto: czerń 
i szarość rozpraszane przez żółte światła okien i ulicznych lamp. A ponad nimi 
bezchmurne niebo pełne gwiazd. Położyli się wtedy na kocu, ona jak zwykle 
oparta na jego piersi, on z dłonią na jej ramieniu. Patrzyli w niebo i nawet słowa 
nie byłyby im potrzebne. Mimo to nie milczeli. Prowadzili rozmowę nadawaną 
na ich prywatnej częstotliwości – częstotliwości bliskiej szeptom.

Miał swoją własną listę miejsc, do których chciał ją zabrać. Często wspo-
minał o kolejnych celach, o planach do zrealizowania. Czasami były to zamia-
ry równie piękne jak wieczór spędzony na skarpie, innym razem okazywały 
się błahostkami. Choćby to wspólne wyjście do biblioteki, w której on czasem 
uczył się do egzaminów. Nie widziała w tym żadnego sensu, o wiele lepiej przy-
swajała wiedzę w domu, gdy siedzieli na kanapie pod jednym kocem, każde ze 
swoimi notatkami w dłoni i w przyjemnej ciszy szeleszczących kartek spędzali 
leniwe godziny. On jednak obstawał przy swoim, jakby nauka w bibliotece była 
dla niego czymś niezwykle ważnym, więc zgodziła się i jeszcze tego samego 
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dnia przesiedzieli tam całe popołudnie. Nawet nie musiał długo prosić. Wystar-
czyło, że spojrzał na nią swoimi niezwykłymi oczami pełnymi tych wszystkich 
uczuć, które tak bardzo lubiła w nich odnajdywać. Zawsze stawała się miękka 
pod jego spojrzeniem.

Potem zabrał ją na koncert. Pamiętała szeroki uśmiech na jego twarzy, gdy 
przyszedł do jej domu tuż po kupieniu biletów. Ściskał je w dłoni i był z siebie 
dumny bardziej jak mały chłopiec niż jak mężczyzna. Jego oczy oprócz wszyst-
kiego, co tak w nich kochała, tym razem miały jeszcze jakąś inną, ciepłą iskier-
kę. Starała się cieszyć z tej próby sprawienia jej przyjemności, to nie był jednak 
rodzaj muzyki, którego zazwyczaj słuchała. O wiele chętniej spędziłaby kolejny 
wieczór na spacerze ulicami miasta czy na spotkaniu z ich wspólnymi znajomy-
mi. Mimo wszystko zgodziła się, bo chciała go uszczęśliwić. Zresztą w każdym 
miejscu było jej dobrze, kiedy on znalazł się tam wraz z nią. Ku jej zaskoczeniu 
muzyka wcale nie była taka zła. Nim się obejrzała, już podskakiwała wraz z tłu-
mem i śpiewała pojedyncze wersy, których mimowolnie nauczyła się podczas 
spotkań w jego domu, kiedy to włączał kolejne płyty. Nie wracała jednak do 
tych piosenek później, po powrocie. Mimo wszystko wolała sięgać po dobrze jej 
znanych wykonawców, mniej krzykliwych, za to bardziej lirycznych.

Następnym razem, kiedy zaproponował rzecz, dla której wymyśliła pocią-
gającą alternatywę, a mimo to on wciąż upierał się przy swoim, spojrzała mu 
w oczy i zapytała, po co to wszystko. Przeczuwała, że jego działanie ma jakiś 
głębszy sens, że cała misternie sporządzona lista rzeczy do zrealizowania nie 
jest zwyczajnym kaprysem. Chciała zapytać o to już dawno, ale podświadomie 
czuła, że odpowiedź mogłaby się jej nie spodobać.

Prawda zaskoczyła ją i zmiękczyła jej nogi, ale w zupełnie inny sposób niż 
zmiękczało je jego głębokie spojrzenie. On próbował zatrzeć wspomnienia. To 
z kimś innym spędzał kiedyś popołudnia w bibliotece, z kimś innym bawił się 
na koncercie zespołu, kogoś innego zabrał na skarpę. Choć nie kochał już tamtej 
poprzedniej, jakiegoś widma przeszłości, którego imienia ona nawet nie chciała 
poznać, ta osoba wciąż przypominała o sobie, gościła w zbyt wielu wspomnie-
niach, których on próbował się pozbyć.

Od tej pory godziła się na wszystko, co zaproponował, starając się czer-
pać z każdej chwili jak najwięcej przyjemności i sprawiać, by on też zapamię-
tał te momenty jak najlepiej. Pragnęła uczynić nowe miejsca doskonalszymi 
niż w jego wspomnieniach, tchnąć w nie nowe życie i starannie wymieść z ich 
wspólnej teraźniejszości okruchy czyjejś dawnej obecności. Za każdym razem 
czuła, że przestrzeń między nimi staje się coraz czystsza, bardziej uporządkowa-
na, ale zagrożenie wciąż nie zostało zażegnane. Choć zjawa nie była już częścią 
jego życia i miłość do niej też stała się jedynie słodko-gorzkim, coraz bledszym 
wspomnieniem, tajemnicza dziewczyna wciąż majaczyła gdzieś na horyzoncie, 
chowała się w ich cieniach, prześlizgiwała przez najmniejsze szpary. 
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Porządki trwały długo, nieznośnie długo, ale pełne były też momentów, 
w których przeszłość się nie liczyła. Razem tworzyli nowe sytuacje, odkrywali 
miejsca, których nie można było w żaden sposób powiązać z duchem dawnych 
relacji międzyludzkich. Chodzili brzegiem plaży, wyjechali na kilkudniową wy-
cieczkę do innego miasta. I tak upływała ich codzienność owiana aromatem 
jego kawy i jej ulubionej herbaty, a widmowa nić, jaką do tej pory podszyty był 
ich związek, pruła się coraz bardziej, zastąpiona kawałek po kawałku czymś 
trwalszym i bardziej obecnym, bardziej teraźniejszym.

A zaledwie chwilę po tym kiedy ostatnie strzępki udało się wyciągnąć 
z włókien materiału ich miłości, cały świat runął. Wystarczył moment, by zmie-
niło się wiele, zbyt wiele. Nagle kiedy uczyła się w swoim pokoju, koc wydawał 
się nienaturalnie wielki, bo znajdowała się pod nim sama. Herbata w kawiarni 
nie smakowała tak dobrze, kiedy nie mieszała się z zapachem kawy. Skarpę za 
miastem omijała, nigdy więcej tam nie poszła. A gdy przypadkiem usłyszała 
piosenkę zespołu, na którego koncert on kiedyś ją zabrał, szybko przełączała 
stację, z trudem połykając łzy. Już nie miękły jej nogi, już nie prowadziła roz-
mów na granicy szeptu i już nie musiała się borykać z odpędzaniem czyichś 
duchów. Teraz sama stała się jego duchem. Już wyobrażała sobie, jak niedługo 
wraz z inną dziewczyną, którą obdarzy tym głębokim spojrzeniem, będzie za-
prowadzał porządki, pruł kolejną nić na materiale. Tym razem musiał zastąpić 
nie tylko wspomnienia jego dawnej zjawy, które wspólnie przemienili w coś 
nowego, ale także ich własne wytwory miłości, nowe miejsca i nowe zdarzenia 
skalane tylko jedną zjawą, tylko wspomnieniem niej samej. 

Wydawało jej się, że ten stan rzeczy będzie trwał w nieskończoność, a może 
jeszcze dłużej. Omijała znajome miejsca spowite powłoką przeszłości, która kie-
dyś wydawała się pełna ciepła i słodyczy, a teraz raniła i sprawiała, że wilgot-
niały oczy. Włóczyła się po mieście z rękami wciśniętymi głęboko w kieszenie 
płaszcza, ze spuszczoną głową, wpatrzona w czubki swoich butów, jakby w ten 
sposób mogła ukryć się przed światem. Tak mijał dzień za dniem, tydzień za ty-
godniem, aż w końcu na swojej drodze spotkała kogoś, kto sprawił, że na nowo 
nauczyła się chodzić z podniesioną głową.

Tęskniła za uczuciem miłości i wszystkimi drobnymi gestami, jakie się 
z nią wiązały. Z jakiegoś powodu przypuszczała, że już nigdy nie zazna czegoś 
podobnego. Jak bardzo się myliła! Teraz znów dostrzegała niezwykłą głębię, gdy 
patrzyła w tęczówki kogoś coraz jej bliższego, choć były to oczy zupełnie innego 
koloru niż te, w które wpatrywała się wcześniej. Znów potrafiła się uśmiechać, 
już nie czuła się sama, rzucona w wir świata, zagubiona i bezbronna, nie na 
miejscu. 

Nie minęło dużo czasu, nim zaczęła swoje własne życiowe porządki. Zro-
zumiała już, czemu kiedyś on tak bardzo nalegał na pozbywanie się duchów 
przeszłości. Teraz sama musiała starannie i cierpliwie odpruwać kawałek po ka-
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wałku nici, którymi przed miesiącami wyszyła własne życie. Zaczęły się wizyty 
w kawiarniach, które trzeba było zapełnić nowymi wspomnieniami, spacery 
po parku, w którym kiedyś trzymała za rękę kogoś zupełnie innego. Tak wiele 
trzeba było zmienić, nić ciągnęła się i ciągnęła, a choć wydawało się, że każde 
zmienione wspomnienie pozwala odpruć jeszcze kawałek i uszyć wszystko na 
nowo, koniec wciąż pozostawał odległy.

Aż kiedyś postanowiła wybrać się na skarpę. To był jeden z tych letnich, 
przyjemnych wieczorów z powietrzem nie gęstym i ciężkim, ale orzeźwiają-
cym mimo ciepła. Ruszyli drogą, której dawno nie przemierzała. Ściskała koc 
pod pachą i uśmiechała się na myśl, że oto pozbędzie się kolejnego fragmentu 
krzywdzącej przeszłości. Przystanęła jednak w połowie drogi, a koc opadł na 
zieloną, zwilgotniałą trawę. Wpatrywała się w parę siedzącą na szczycie, trwa-
jącą w swoich objęciach pod kopułą nieba. Najwyraźniej nie tylko ona wciąż 
odpruwała nici. 

Zawrócili. Nie obyło się bez wyjaśnień. Podczas drogi powrotnej ze spusz-
czoną głową i wzrokiem tak jak dawniej utkwionym w czubkach swoich butów, 
opowiadała o tym, jak kiedyś pruła nici duchów swojego ukochanego i jak teraz 
to on sam stał się zjawą, którą musiała wypędzić. Uparcie twierdziła, że to już 
blisko, że tylko kilka wspomnień zostało do stworzenia na nowo. 

Wtedy ten, którego teraz darzyła uczuciem, spojrzał na nią z cieniem po-
wagi i smutku w swoich pięknych oczach. Powiedział, że w ten sposób nigdy się 
nie uwolni. Że wciąż w głowie będzie nosiła listę wspomnień, odhaczała kolejne 
punkty i dopisywała nowe. Bo był pewny, że duchy przeszłości zaczną się wy-
łaniać na każdej drodze jak ponure strachy na wróble. I że tamten wciąż będzie 
z nimi, że nigdy nie pozostaną sami, ciesząc się beztrosko łączącym ich uczu-
ciem. Nie wszystkie nici można odpruć. Można jednak dodać kolejne i stwo-
rzyć zupełnie inne wzory. Wyciągnął więc ku niej rękę i powiedział: „chodźmy 
stworzyć własne wspomnienia”, a ona chwyciła jego palce bez wahania i razem 
ruszyli ku linii horyzontu.

W ten sposób znaleźli się w końcu na dachu jego domu, siedząc pod ko-
cem i obserwując gwiazdy. Było jej ciepło, dobrze i wreszcie odkryła prawdzi-
wy spokój, odetchnęła i nie martwiła się o kolejne miejsca, do których musieli 
pójść, jakby ich spotkania były jedynie przykrym obowiązkiem. Chłonęła ciszę 
i zapach gwieździstej nocy i te lekkie drgania miłości unoszące się w powietrzu. 

Zrozumiała, że nici przeszłości nigdy nie da się spruć całkowicie i że była-
by to bolesna walka z wiatrakami. Zresztą nie sądziła, że naprawdę warto było 
zapomnieć o wszystkim, czego dawniej doświadczyła. Odetchnęła głęboko, za-
mknęła oczy, a wtedy dotarło do niej, ile jeszcze chwil miała przed sobą, ile 
nowych miejsc, zupełnie pustych, czekało, aż zapełni się je wspomnieniami. 
Współczuła nawet swojej dawnej miłości, chłopakowi, który tego dnia na skar-
pie próbował uprzątnąć widmo jej samej. Póki zachowywał się w ten sposób, 
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jej cień miał pozostać przy nim wraz z cieniem tamtej innej dziewczyny, której 
kiedyś sama pomagała się mu pozbyć.

Odetchnęła po raz kolejny, powietrze wniknęło głęboko do płuc, czyjeś 
ramię objęło ją, obdarzając pełnym miłości ciepłem. Kiedy uniosła powieki, 
mogła patrzeć w gwiazdy, na piękne, rozświetlone tysiącami punktów niebo. 
Uśmiechnęła się szeroko, rozumiejąc, że tworzenie nowych wspomnień ma 
w sobie coś o wiele piękniejszego niż zmienianie strzępków przeszłości. W kre-
owaniu teraźniejszości nie znajdywała tego niepokoju, tego przymusu. Jedynie 
bezgraniczne szczęście i głęboką, prawdziwą miłość. I wydało jej się, że duchy 
przeszłości stają się coraz bledsze, coraz słabsze i nic nieznaczące. 

Podał jej termos z herbatą. Upiła łyk, wdychając cudowny aromat. Tym 
razem był tylko jeden  zapach – tylko herbaty. Tym razem nikt nie pił kawy.
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Aleksandra Małecka

Niedopowiedzenie

Siedzimy, nastał kolejny poniedziałek, pierwsze godziny po weekendzie, 
dobry dzień by powiedzieć „dzień dobry” albo się zabić. Ale tak tkwimy i nie 
patrzymy sobie w oczy.

Jesteśmy każde sobie z osobna, roztopieni pod wpływem własnego emo-
cjonalnego ciepła, najgorszy dzień tygodnia mija nam spokojnie, a jednak pod 
skorupą regularnych oddechów i leniwie przymkniętych oczu czai się jakieś 
niewypowiedziane drżenie.

Nagle słyszymy irytujący dźwięk dzwonka (kiedyś ta piosenka była naszą 
ulubioną). Jedno z nas leniwie zerka na wyświetlacz i odbiera:

– Cześć! Halo?! Słyszysz mnie? – rozlegają się chwilowe trzaski na linii – 
O dobra, nie miałam chwilkę zasięgu, mam nadzieję, że u ciebie wszystko do-
brze, pytałaś ostatnio jak w pracy, cóż mogę rzec, zarabia się na tych pociągach 
Pendolino dobrze, ale bywa ciężko. Słuchaj tylko co się wczoraj stało! Miałam 
mieć dzień wolny, ale akurat pociąg z innej zmiany kogoś rozjechał. Oczywiście 
w wiadomościach to wypadek, gdzie by powiedzieli w TVP1, że się ktoś targnął 
na własne życie, już firma o to zadba. Świat się chyba na mnie uwziął, nawet lu-
dzie popełniają samobójstwo mnie na złość, dlaczego żaden człowiek w depresji 
nie pomyśli o tym, że ktoś ściągnie mnie o piątej rano z łóżka na zastępstwo? 
Czemu nie pomyśli o tym, że szpachelką trzeba go będzie w y s k r o b y w a ć 
z kadłuba pociągu? Przecież to jest mocno obrzydliwa i niegodna człeka śmierć! 
Lepiej się powiesić, nawet jak rdzeń się przerwie i porobisz w majtki i ktoś cię 
tak znajdzie to nie trzeba będzie głowy szukać w polu, o ile zostało z niej coś 
więcej niż krwawa miazga. Wyobrażasz sobie kogoś kto o tym informuje ro-
dzinę? Coś typu: „Dzień dobry, syn, którego dwadzieścia sześć lat temu wyplu-
ła pani z własnej macicy postanowił popełnić czyn konkretnie zasługujący na 
miano «braku szacunku». Ale jak to co zrobił? No wziął i rzucił się pod pociąg. 
Jak to jaki? Pod Pendolino proszę pani, jak ginąć to z klasą, tu przyznam jakieś 
podstawowe wartości wpojone miał. Generalnie jest mały problem, bo z masy 
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osiemdziesiąt kilo z groszem, które posiadał na barkach przed śmiercią na razie 
wygrzebaliśmy coś około dwudziestu, ale jest też dobra wiadomość: palce zna-
leźliśmy w całości, chociaż otwarta trumna na pogrzebie byłaby niezalecana ze 
względów czysto estetycznych. Wiadomo, ktoś dziwny może się trafić i chciałby 
popatrzeć, ale co tu pokazać jeśli kawałka zmielonego mięsa nawet i najlepszy 
technik sekcyjny w garnitur nie ubierze? Tak, oczywiście to straszna tragedia, 
ale proszę nie zamykać się w żalu, że ostatni raz widziała pani syna rok temu 
bo wyjechał być wielkim człowiekiem w korpo, są ludzie, których pracą było 
posprzątanie bałaganu jaki po sobie pozostawił. W ramach ulżenia w ciężkiej 
żałobie jesteśmy w stanie udostępnić pani możliwość przytulenia się do kadłuba 
naszego pociągu nr 10967HG, zanim oddamy go na chemiczne czyszczenie, 
ostatnie dotknięcie potomka może być pewnym pocieszeniem w tak niepoko-
jącej sytuacji oraz swego rodzaju katharsis i nirwaną w jednym. Halo słucham? 
Nie, nie mówiłem o zespole, którego plakaty 12 lat temu wisiały w pokoju dena-
ta, przykro mi, ale oczywiście polecamy nasze usługi, w najbliższym miesiącu 
śniadania w klasie biznes minus 10 procent, lecz promocja dotyczy jedynie wy-
branych pozycji z menu. Wyrażamy głębokie współczucie, z pozdrowieniami 
i kondolencjami załoga pociągu Pendolino nr 10967HG!”

Rozłączam się. Telefon milczy już od siedemnastu minut. Wciąż siedzimy, 
delikatnie zawieszeni w poniedziałkowej przestrzeni niedopowiedzeń, jesteśmy 
na tej samej kanapie – zbyt daleko by się pocałować, zbyt blisko by wymienić 
szczere spojrzenie, ale ty się odzywasz:

– Kocham cię – mówisz.
Ja wstaję burząc tym samym aurę otaczającą nas spokojem, wychodzę i idę 

przed siebie. Słyszę dźwięk nadjeżdżającego pociągu.
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Marta Marciniak

Ostatnia komunia

Pociąg Cebulanka z Warszawy do Warszawy odjedzie z toru pierwszego przy 
peronie trzecim. Perony, długie nici, żyły z betonu, betonobieg. Długie poskręca-
ne korytarze. Długie poskręcane pociągi. Schron pełen skóry, układów, tkanek. 
Tunel śpiewający, obleczony zimnem, cały w marmurowej łusce. W przejściu 
niepełnosprawny człowiek wygrywa na cymbałkach polską piosenkę o tym jaki 
dziewczyny lubią kolor. Starowinka cieszy się, że może po raz kolejny przejechać 
się pociągiem – nie jechała od ślubu brata elektryka. Ach, niech mu Bóg w nie-
bie zapali najjaśniejszą żarówkę amen – myśli i jeszcze raz sprawdza czy przy-
szła na odpowiedni peron. Starowinka kuca pod ścianą i obserwuje tłum ludzi 
na peronie. Idą do przodu, czy z przodu są lepsze miejsca? Do pociągu jeszcze 
kilka minutek. W torebce ma spakowaną kanapkę w sreberku, ze sreberkiem. 
Swędzi mnie skóra okropnie na plecach – myśli Starowinka i płat skóry odrywa 
się i wypada na zimną posadzkę. Dziecko się przewraca, ma płat na sztruksach. 
To tylko dziecko, nie zrobiło tego specjalnie, myśli Starowinka. Jedzie. Dziwne 
stare zasłonki. Podróż jest nudna. To jak siedzenie w domu w jednym miejscu 
i oglądanie nudnego filmu w którym przesuwa się krajobraz. Naprzeciwko niej 
usiadła kobieta około trzydziestki i od razu zaczęła rozwiązywać krzyżówki.

– Na osiem liter polska bitwa – odzywa się do wszystkich, ale ludzie milczą 
nie chcąc udzielić złej odpowiedzi i tylko chrząkają, że niby coś mówią, kręcą 
się, że niby czegoś szukają.

Ewelina bardzo lubiła rozwiązywać krzyżówki. Urodę miała jak panie 
z okładek krzyżówek. Na plecach miała wytatuowaną wieżę Eiffla, ponieważ 
kocha Paryż. Na ramieniu Audrey Hepburn, ponieważ kocha Audrey Hepburn. 
Nie wiedziała o tym, że wiele razy, dzięki niej, mężczyźni z którymi spała czuli 
się jakby byli na wakacjach z Audrey Hepburn, a właściwie tak jakby rżnęli 
Audrey Hepburn w Paryżu. Dla Eweliny były to najczęściej wielkie, mało pa-
ryskie frustracje, które musiała jakoś wytrzymać. Wyobrażała sobie wtedy że 
jest hrabianką Czartoryską-Potocką von Broecker herbu Nałęcz, ma delikatne 
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rysy, wąskie wargi, że mówi do ojca papo, a on przynosi jej kakao. Papa znał 
wszystkie odpowiedzi w krzyżówkach. To był mistrz krzyżówkowy – Krzyżak 
tak zwany, król krzyżówek herbu Nałęcz.

– Kędzierzyn-Koźle – odpowiada Starowinka
– Nie pasuje, za długie.
– Dobra, dobra – odpowiedziała Starowinka i wyciągnęła kanapkę ze sre-

berkiem.
– Mogłabym dostać to sreberko, kiedy zakończy pani posiłek?
– Ok – odpowiedziała Starowinka i podała dziewczynie sreberko. Ewelina 

zaczęła formować z niego wieżę Eiffla i bawić się nią przesuwając po horyzon-
cie za oknem. Współpasażerowie już wcześniej zdiagnozowali u niej niepełno-
sprawność, ale teraz przekonali się o tym jeszcze bardziej. Ewelina już nie czu-
ła się jakby jechała do Radomia. Czuła się jakby jechała TGV, a konduktor to 
Garou, a współpasażerowie mówią tylko o pięknej buzi Audrey Hepburn. Kie-
dy Starowinka skończyła jeść kanapkę, byli już w Radomiu. Szybko ta podróż 
minęła – pomyślała Starowinka, gdy Ewelina pomagała jej wysiąść z pociągu. 
Ślisko. Teraz trzeba znaleźć hotel – myśli Starowinka.

Teraz trzeba iść do pracy – myśli Ewelinka.
Zimą hotel był raczej pusty i od czasu do czasu tylko tirowcy zbłąkani pod 

drzwiami hotelu Radom prosili o ciepłą strawę i dach nad głową, żeby prze-
czekać gorszą aurę. Ewelina się nad nimi litowała, nawet kiedy wmawiali jej że 
nie mają pieniędzy, więc rozniosło się przez CB radio, że bramy hotelu Radom 
zawsze dla jeźdźców otwarte. Ale oprócz starych tirowców, z chustkami baweł-
nianymi na głowach na Ryśka Riedla, nikt się tu nie zjawiał. Dzień już dawno 
w podróbę nocy się zamienił, kiedy Starowinka doszła do stacji benzynowej. 
Kupiła czipsy i papierosy.

– Przepraszam droga pani, ale tutaj nie można palić – zwrócił jej uwagę 
czujny benzyniarz

– Odpierdol się pan – odpowiedziała Starownika.
– Dobrze, czy jeszcze w czymś pomóc?
– Tak. Słyszałam, że tu można za darmo się posilić i spoczynku zaznać, 

wskaż mi drogę, benzyniarzu.
Benzyniarz posłusznie wyjął telefon. Miał na tapecie fotkę papieża, bo bar-

dzo chciał zostać papieżem. Najpierw pokazał jej zdjęcie swojego synka, a na-
stępnie drogę do hotelu Radom za pomocą aplikacji. Szybka wola, wolna wola, 
szybka Starowinka na radomskich powolnych ulicach, dotykasz ziemi i ona za-
wsze zimna, nieważne czy lato czy słońce w kształcie czipsa, ciężkie, patrzysz 
i cię brzydzi, podwodna zima i wszyscy ludzie z butami od soli. Co ty mi Ra-
domiu uczyniłeś, co ja tobie uczyniłam, czy nazwałam cię choć raz swoim do-
mem? A przecież jesteś domem wszystkich Polaków, bo wszyscy Polacy to jedna 
zmarzlina. Mleczne kolory, chłodna mgła pokrywająca miasto, tuląca miasto 
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tak mocno, że kolory się zlewają, stopniują, tak że nie widać już budynków, ale 
wszystko ma ten sam kolor bladej skóry. 

Starowinka lubi zimę. O tej porze roku, może niespiesznie wywoływać lawi-
ny. Cieszy się, że od teraz wszyscy będą chodzili zmartwieni. To nie tak, że życzy 
innym źle, o nie! Po prostu za dużo w życiu radości widziała, często też sztucznej, 
że ma dosyć, bo wie że jeżeli jest zmartwienie, to prawda musi iść za nim. Nie ma 
innej możliwości. Nie możesz udawać zmartwienia. Zatrzymuje się babcia, butem 
dotyka zmarzniętej kałuży pochyla się do przodu. Fajnie skrzypi. A to już tu – 
rozpoznaje czujnie. Wokół hotelu wytworzył się pierścień z takich kałuży – roz-
poznała ponownie. Żyjemy w czasach, w których na półkach nie ma nawet chleba 
z glutenem – myślała dalej. Nic nie czyni z nas generacji. Nie widziałam żadnych 
wielkich umysłów, pokolenia też nie widziałam, pokolenie nie miało czasu, więc 
tylko rysujemy kółka patykiem na piasku, mówiąc że to jakieś bardzo skompli-
kowane równanie. Kondycja duchowa na poziomie Kulfona i Moniki. Starowinka 
dotarła wreszcie do hotelu, w którym miała zasnąć snem niesprawiedliwych.

Było już późno, ale pod hotelem ksiądz rózgą machał. Co on tak macha – 
myślała uważnie – co on tak pluska i pluska? Ksiądz szambo święcił, szambo 
w którym ponoć dawno temu objawiła się matka szambocielka. Koko szambo 
– powiedziała Starownika do siebie rozglądając się wokoło. 

Weszła do środka przez drzwi obrotowe. Sklejka i zielone ściany. Zapach 
pasty. Pałacu strzegł tej nocy człowiek-czoło, masyw górski, chrupek gigant. 
Zmierzył Starowinkę przyjaznym wzrokiem i gestem zaprosił do środka. Staro-
winka podeszła do recepcji.

– To ty jesteś Ewelina, znana czarnula na falach CB, a imię twoje oznacza 
światło, imieniny dzisiaj obchodzisz. Chyba cię skądś znam.

– Nie rozumiem...
– Pokój Starowince dasz, kawałek chleba w wigilijny wieczór. Patrz, już 

Jezus pełza pod drzwiami, a my przecież się poznałyśmy w pociągu.
Ale Ewelina nie widzi nikogo prócz ochroniarza, człowieka-czoło – Bart-

ka, który kochał jadalną bieliznę. Zrobiło jej się żal babci, szczególnie, że nie 
była to Wigilia.

– Babcia sobie siądzie.
– Babcia sobie nie siądzie. Pokój dasz albo chociaż jakąś salę. 
– Babciu, bardzo proszę, nie denerwuj się to wszystko jest podyktowane 

twoim dobrem.
– Jakim dobrem, co rozumiesz przez dobro? 
– Jaki był ten dzień, co darował, co wziął? – nuci Ewelina.
– Czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno? – kończy Starowinka.
Ewelina postanowiła pokazać babci salę. Potrząsnęła choinkę zapachową, 

żeby się jakoś milej zrobiło w powietrzu, raźniej. Szły wąskim korytarzem, wy-
łożonym wykładziną.



323

„Sala pożegnań” – było napisane na szyldzie przed salą. Weszły obie, ra-
zem do sali, w której na środku stał bukiet sztucznych kwiatów, a z magnetofo-
nu leciała muzyczka. Ewelina złapała babcię za rękę. To już babciu – powiedzia-
ła – nie bój się, w hotelu Radom nie musisz się bać, jesteś wśród najbliższych. 
W środku stał ksiądz i wymachiwał mini-miotłą nad obiektem uwagi wszyst-
kich zebranych – brata babci, benzyniarza, Ewelinki wnuczki kochanej, córek 
najukochańszych, zięciów wielkich synów syjamu, stryjów i wszystkich, w któ-
rych centrum zainteresowania zawsze chciałaś być. Na środku stało drewniane 
pudło z kukłą w środku. W kukle rozpoznała Starowinka swojego męża. Ksiądz 
zaczął mówić.

– Zebraliśmy się tutaj, żeby pożegnać Stanisława. Spójrzmy na nierówną 
ziemię jego twarzy, wygląda nam tu jak Królewna Śnieżka. Zima się już kończy, 
ale jak wiadomo kwiecień-plecień co przeplata trochę śmierci, trochę śmierci. 
How cool is that! Pomódlmy się. 

Ale ksiądz zapomniał tekstu modlitwy i tylko pomachał mini-miotłą. Sta-
rowinka zaczęła płakać i krzyczeć, że to nieprawda, że nie po to tu przyszła, ale 
że tylko po jakąś ciepłą strawę i że dziś jest Wigilia, że nie możemy się kłócić 
w Wigilię, że co tu się dzieje i czemu ten pan tak pluska i pluska przecież szam-
bo święcił. 

Korowód wokół trumny powstał. Wszyscy usiedli kołem i zaczęli się bujać 
w przód i w tył, w bok i w bok. Zapalali jakieś kadzidełka, śpiewali żałobne pie-
śni, zagłuszając magnetofon. Ksiądz, wyszedł święcić dalej, a jego serce gorące 
prowadziło drogą bożą.

Płachty hotelu Radom zaczęły wilgotnieć i się rozpadać, ale sala pożegnań 
jak stała tak stała. To przypływ, babciu, to przypływ – tuliła babcię Ewelina, 
kiedy ta tonęła w pluskach łez i wody święconej. Ewelina zaczęła zaplatać bab-
ci warkocze wiedząc jak bardzo to lubi i przyniosła jej sok z bzu, bez niczego 
więcej. Czipsy otworzyła, a Starowinka ujęła w dłonie swoją maczugę z szałwii 
i zaczęła nią wymachiwać w rytm muzyczki biesiadników.
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Katarzyna Marczak

„Przerwa”

Na toruńskim rynku nie jest wcale łatwo o pracę. A gdy już ją masz to… 
no właśnie – to co? Godziny latania z tacą w samym środku miasta, w samym 
środku dnia, w samym środku lata. Gdy palące słońce jest akurat na samym 
środku lipcowego nieba. I podobnie długie godziny nad wyraz miłych rozmów 
z klientami, którzy nie rozumieją, że nie jestem w stanie przygotować im lat-
te na podwójnym espresso z dodatkową bitą śmietaną i syropem. Po pierwsze, 
tego nie ma w ofercie, a po drugie: tak się nie robi kawy! I, co nie mniej ważne, 
ale lepiej nie mówić tego na głos, zwłaszcza przy naszym szefie: nie mam pojęcia 
jak w ogóle robi się latte.

To wszystko zdarzyło mi się w zeszłe wakacje, tuż po maturze. Właściwie 
dzieje się nadal, tylko że teraz już bez większych przygód. 

Wpadłam do „Przerwy” na początku czerwca, gdy roznoszenie po mie-
ście CV i jedyna udana rozmowa kwalifikacyjna były już za mną. Osiemna-
stolatka wśród pracowników z ponad rocznym stażem, starszych o lata i wyż-
szych o głowę. Mimo wszystko pchnęłam wtedy te masywne drewniane drzwi 
z napisem „Zaplecze”, a chwilę później chodziłam już po kawiarence w far-
tuszku à la lata 60. i z typową plakietką sezonowca – „uczę się”. Pierwszy 
podszedł do mnie kumpel, z którym do dzisiaj mam świetny kontakt. Zresztą, 
kto nie jest z Julkiem w dobrej komitywie? Od razu przedstawił mi się i zagaił 
jakimś żartem sytuacyjnym, a potem oddał w ręce Weroniki, która zajęła się 
mną przy kasach. Kilka dni szybkiego kursu kawowego spędził ze mną Ma-
rek, a końcowego rozliczenia uczył mnie sam menadżer, pan Jarek. Sprzątania 
uczyłam się od Ali, obsługi klienta od Magdy, otwarcia kawiarni od Przemka, 
i tak dalej. Julek był za to zawsze gdzieś obok i patrzył, jak sobie nowa radzi. 
Julek uczył mnie też „drugiego życia” kawiarni, czyli – kto z kim, dlaczego, do 
kogo można powiedzieć to, do kogo co innego, z kim pożartować, a do kogo 
się nie zbliżać. 



325

***
– Chciałabyś zostać tu na stałe? – zapytała mnie Gusia. 
– Nie, raczej nie – rzuciłam, podstawiając wysoką szklankę pod ekspres do 

kawy. – Mam taki projekt, który chciałabym zrealizować. Potrzebuję kasy, stąd 
„Przerwa” – dodałam.

– Jaki projekt? – podała mi saszetkę z brązowym cukrem, o której właśnie 
pomyślałam. Skąd wiedziała, że nie mam pojęcia, gdzie leżą?

– Długo by mówić. – uśmiechnęłam się – w skrócie, chcę wydać tomik poezji. 
– Serio? Piszesz? 
Ruch był nieduży ze względu na porę obiadową. Zwykle w tym czasie mie-

liśmy trochę czasu na odpoczynek. Podałam kawę klientowi, wydałam paragon 
i wróciłam do Gusi. Spędzałyśmy razem każdą wolną chwilę na rozmowach 
udając, że coś robimy, ponieważ nasz szef nie lubił, gdy jego pracownicy nie 
mieli zajęć. Nawet, gdy faktycznie tych zajęć nie było. 

– Pewnie, lubię pisać. Fajnie byłoby tak pracować! Tylko, że musiałabym 
pojechać gdzieś, gdzie ktokolwiek będzie chciał mi za to zapłacić. 

– Może Warszawa?
– No, to pewnie jedyna logiczna opcja. Chociaż całkiem lubię Toruń. A ty?
– Ja nie. 
– Jakie „nie”, Guśka? – wpadł nam w słowo Julek, w swoim stylu. 
– Nie lubię Torunia – powtórzyła.
– Oj, nie smuć się. Przyniosłem wam czekoladę – wyszczerzył się. Miał już 

23 lata, a radość pięciolatka. 
– Dzięki! – Gusia szturchnęła go przyjaźnie i wzięła kawałek. Ech, chcia-

łabym mieć z nimi już tak dobry kontakt. – Chodź, Iza, nauczę cię czyszczenia 
sprzętu – dodała i pociągnęła mnie za rękę.

Obróciłam się, by iść za nią, i nagle wszystko zaczęło piszczeć. Stanęłam 
jak wryta, szeroko otwartymi oczyma patrzyłam na kolegów. Gusia od razu 
wzięła się za szukanie przyczyny alarmu. Widać było, że sama do końca nie 
wie o co chodzi, więc stwierdziła po chwili, że pójdzie po menadżera. Zrobiło 
mi się gorąco, chyba krew płynęła właśnie do kończyn, szykując je do ucieczki. 
Czekałam aż szef przyjdzie i powie, że coś zepsułam i trzeba będzie potrącić 
mi koszta naprawy z pensji. Albo gorzej – że mnie wyrzucą. Albo i jedno i dru-
gie. Gdy przyszli, pan Jarek był dziwnie spokojny. Pogrzebał trochę w kablach, 
alarm ucichł, a on wstał i powiódł oczami po klientach, którzy z niepokojem 
rozglądali się wokoło. 

– Zajmijcie się nimi. – mruknął niezadowolony i wrócił na zaplecze. 
Byliśmy wtedy na zmianie w trójkę. Gusia mrugnęła do mnie z uśmiechem 

i wyszła do gości. Ja nadal nie bardzo wiedziałam, co się stało, więc też zastoso-
wałam się do polecenia. Julek wziął się za sprzątanie sprzętu. 
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Kilkanaście zamówień później Gusia wróciła do mnie, żeby mnie uspoko-
ić. Skąd wiedziała, że nadal się martwię?

– Izka, wszystko jest w porządku. Jarek zawsze się tak wkurza. 
– Co ja właściwie nabroiłam?
– Poprzestawiałaś coś w kablach.
– Ale wstyd! Pierwszy tydzień, a ja już coś psuję!
– Daj spokój, nie takie rzeczy się tu działy. Wiesz, jakie ja głupoty robiłam? 

– zaśmiała się.
Uśmiechnęłam się do niej. Nie sposób było zareagować inaczej. Przecież 

i tak nie wierzyłam, że tak doświadczony pracownik jak ona też się myli. Ale 
muszę przyznać, że zrobiło mi się lepiej. 

 
***

Czasem do „Przerwy” przychodziła rodzina Gusi. Pięcioletnia cudowna, 
szczerbata blondyneczka, ze swoim wiecznie uśmiechniętym dziadkiem. Za-
wsze wchodzili trzymając się za ręce i zawsze córeczka robiła to samo – jak tyl-
ko dochodzili do lady, wspinała się na palce i zaglądała do środka. Zadzierając 
głowę do góry pytała wtedy: „Dzień dobry, czy jest mama?”. Zdarzało się też, 
że Gusia była akurat na sali i obsługiwała klientów. Wtedy dziewczynka biegła 
do niej i bezpardonowo obejmowała rączkami w kolanach. Mama uśmiechała 
się do zamawiających – zazwyczaj wywiązywała się przy tym dłuższa, sympa-
tyczna rozmowa z klientem, który był zwykle totalnie zauroczony dzieckiem – 
spokojnie kończyła zapisywanie zamówienia i kucała obok córki tłumacząc, że 
„mamusia jest w pracy i musi dokończyć swój obowiązek, ale wróci do ciebie za 
chwilę i wszystko opowiesz”. Wszystko, czyli: jak pani w przedszkolu pochwa-
liła ją za ładny rysunek motylka, jak bawiła się z chłopczykiem w piaskownicy, 
co dziadzio zrobił jej dziś na deser, jakiego wierszyka nauczyła ją babcia. To 
wszystko dla dziecka było ważne! 

Tak było też dzisiaj. Stałyśmy z Gusią przy kasach, gdy otworzyły się drzwi 
„Przerwy” i weszli oboje. Klepnęłam ją po ramieniu i powiedziałam: 

– Idź, zajmę się wszystkim. 
Bez zastanowienia wyszła zza baru i zaczęła rozmawiać z rodziną.
Dobrze, w gruncie rzeczy nie do końca wiedziałam, co to znaczy „zająć się 

wszystkim”, bo byłam tu dopiero ósmy dzień i stale dowiadywałam się o no-
wych obowiązkach. Na szczęście nic wielkiego się nie działo i panowałam nad 
sytuacją. Spokojnie zbierałam zamówienia, wydawałam paragony, parzyłam 
kawy i serwowałam szarlotki. 

– Dzięki za pomoc, Izunia – powiedziała z serdecznością, gdy jej goście 
wyszli.

– Nie ma sprawy, miło patrzeć jak świetnie się dogadujecie. 
– Staram się korzystać z każdej chwili z rodziną.
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***
– Dzień dobry! – zawołałam, wchodząc na zaplecze w czwartkowe popo-

łudnie. Dzisiaj wieczorna zmiana, ta gorsza. Sześciodniowy maraton „dziewią-
tek” dobiegał końca, po tym wieczorze miały mnie czekać dwa dni wolnego, 
więc mimo braku sił witalnych moje nastawienie było dosyć pozytywne. Na-
rzuciłam na siebie fartuszek i spojrzałam w grafik. Oprócz mnie w „Przerwie” 
mieli być dzisiaj Monika, Rafał i Maciek. Nazwisko Gusi zostało skreślone, a na 
jej miejsce wszedł właśnie Maciek.

– Monia, Gusi dzisiaj nie ma? – rzuciłam do koleżanki, szykując się do pracy.
– Wzięła L4 – poinformowała mnie Monika.
– Coś się stało?
– No tak. Gusia przecież od dawna choruje – powiedziała, a jej głos był 

przygaszony.
Usiadłam naprzeciwko niej i gapiłam się uparcie, próbując zrozumieć.
– Na co? – głos stanął mi w gardle. 
– Nic ci nie mówiła? W takim razie ja też nie mogę. Nie wiem, czy chciała-

by to rozpowszechniać, wybacz. 
Zrobiło mi się sucho w gardle, ale szybko uspokoiłam się w myślach, że to 

nie może być nic poważnego, bo przecież jeszcze wczoraj zaczynając zmianę 
widziałam, jak ona ją kończy i zbiera się do domu. Skinęłam Moni głową, dając 
znak, że rozumiem, i bez słowa wyszłam z zaplecza. 

***
Od tamtego czasu minęło kilka miesięcy. Gusia raz wracała do pracy, raz 

znów brała wolne. Często nas odwiedzała, bo ta kawiarenka była dla niej bardzo 
ważna, pracowała tu od początku. Nie wiedziałam, że tak radosny człowiek, 
osoba, która pomagała mi od pierwszego dnia, która domyślała się każdej mojej 
troski i uspokajała mnie, ktoś, kto z wielką prostotą i życzliwością odnosił się 
do irytującego szefa i nachalnych klientów, kto cieszył się każdym dniem, mógł 
w głębi duszy sam mieć tyle trosk. Gusia nie ma męża, a jej córka nie ma ojca. 
Stara się stworzyć swojemu dziecku jak najlepsze warunki, na szczęście rodzice 
jej to bardzo ułatwiają. Codziennie dostaje w życiu wiele powodów do radości. 
Najtrudniej jest, gdy musi tłumaczyć córce, dlaczego taty nie ma obok. Najtrud-
niej, gdy potrzebuje oparcia, a obok niej nie ma mężczyzny na dobre i złe. Mimo 
to nie traci radości i stara się ją odnajdywać w każdej chwili. 

– Iza, wiesz, chciałabym być szczęśliwa. Albo nie… niech tylko Anielka 
będzie szczęśliwa! – powiedziała mi raz, podczas jednej z naszych rozmów 
o wszystkim. A częściej powtarzała:

– Pomódl się za nas, dobrze?
Nie była wierząca, albo raczej nie wiedziała jak wierzyć. Ale wiedziała, że 

ja jestem, więc zawsze gorąco prosiła mnie o modlitwę. 
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Do dziś, mimo że już się nie widujemy, wysyłam jej co jakiś czas SMS z za-
pewnieniem o modlitwie i przypomnieniem, że pamiętam o niej, a ona odpo-
wiada mi równie życzliwą wiadomością.
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Andrea Marx

Towarzysze broni

Po maturze Paweł Zientarski miał sprecyzowane plany na przyszłość. Jed-
nak życie – chociaż jego brat mówił, że to Pan Bóg – zweryfikowało te plany. 
Jako że był człowiekiem bardzo zdeterminowanym, ostatecznie został tym, kim 
chciał być – dziennikarzem w magazynie muzycznym – ale wszystko inne nie-
samowicie się pokomplikowało. Nie przewidział, że ożeni się już po pierwszym 
roku studiów, a po czwartym – zostanie wdowcem. Nie sądził też, że zdoła sobie 
sam poradzić z wychowaniem córki, ani że pogodzi się z braćmi swojej żony, 
którzy traktowali go tak, jakby to on był winien śmierci ich siostry. Założenie 
gazety rock’n’rollowej też mu się nie śniło, a tym bardziej lata ciężkiej pracy na 
wyrobienie jej marki. W międzyczasie obserwował częste porażki szkolne swo-
jego dziecka i równie liczne… sukcesy muzyczne.

Wielokrotnie głowił się, czy ma do czynienia z tą samą osobą, porównu-
jąc dwa świadectwa – jedno ze zwykłej szkoły, drugie ze szkoły muzycznej. Na 
pierwszym zwykle widywał rządek dwój i ledwo mierną ocenę z zachowania, na 
drugim – same piątki i niemieszczące się w rubryce opisy wybitnych umiejęt-
ności i zdobytych nagród. W obecności kierowników kolejnych placówek czuł 
się jak dr Jekyll i mr Hyde – w gabinecie dyrektora gimnazjum kulił ogon, słu-
chając o wagarach i niekulturalnych odzywkach Zuzi Zientarskiej, z gabinetu 
dyrektora szkoły muzycznej zawsze wychodził dumny jak paw, z nosem zadar-
tym do sufitu. Odbierał gratulacje i głębokie ukłony, dyrektor wręcz był gotów 
pucować mu buty i specjalnie dla jego córki otwierać szkołę II stopnia, byle by 
tylko mógł firmować swoim nazwiskiem każdym jej sukces. Paweł Zientarski 
długo nie wiedział, skąd to się bierze.

– Powiem panu, ale niech pan nie mówi moim przełożonym, bo to nie-
pedagogiczne – powiedziała pewnego razu konspiracyjnie nauczycielka Zuzi 
z liceum. – Pańska córka jest geniuszem – zaczęła polonistka.

– Co? – Paweł nie krył zdziwienia.
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– No normalnie. Po prostu polski system oświaty nie ogarnia geniuszów. 
Jest dla nich za biedny. Zuzia się nudzi w szkole, bo zadania nie wymagają od 
niej żadnego wysiłku. Robi je szybko i byle jak, stąd biorą się błędy, które rzutu-
ją na oceny. W szkole muzycznej stawia się jej większe wymagania, więc widzi 
cel i do niego dąży. Ma jak spożytkować dodatkowe, że tak powiem, siły inte-
lektualne. A poza tym zgaduję, że kiedyś była dobrą uczennicą, ale rówieśnicy 
przestali ją lubić, bo zawyżała poziom, więc postanowiła się już nigdy w życiu 
nie wychylać. Rozumie pan, o czym mówię?

Paweł nie odpowiedział. Słuchał tego wszystkiego z niedowierzaniem. 
Przypomniał sobie, że Zuzia rzeczywiście na początku nauki w szkole radziła 
sobie bardzo dobrze, ale zaczęło się to psuć na przełomie trzeciej i czwartej klasy.

– To, że Zuzia nie wykonuje najprostszych zadań, nie oznacza, że jest tępa, 
tylko że te zadania są tępe – powiedziała dosadnie nauczycielka – polska szkoła 
jest tępa, po prostu.

– No dobrze, rozumiem, oceny to jedno, ale ona ma całą masę uwag od 
nauczycieli, że przeszkadza im w lekcjach.

– Też nieraz miałam ochotę jej wpisać uwagę – uśmiechnęła się polonistka 
– Zuzia często wypali czymś, czego nauczyciel się nie spodziewa. Stawia trudne 
pytania, nie słucha poleceń, krytykuje. Jeśli nauczyciel nie wie, co odpowiedzieć, 
zaczyna awanturę, która kończy się wpisaniem uwagi. Zuzię to oczywiście znie-
chęca maksymalnie. Mądrzejsi ode mnie pedagodzy udowodnili, że nauczyciele 
boją się stracić kierowniczą funkcję na lekcji i autorytet u innych uczniów, więc 
zrównują takiego geniusza z ziemią. Obserwuję Zuzię i gdyby do tego wszystkie-
go, co panu powiedziałam, dodać jeszcze specyficzne poczucie humoru i nieza-
leżność, to ma pan książkową wręcz definicję szkolnego geniusza.

Zientarski po rozmowie z nauczycielką zupełnie inaczej patrzył na swoją 
córkę. Poszperał też w Internecie i przekonał się, że to, co usłyszał, było prawdą. 
Dziwną, ale – jak sam sprawdził – udowodnioną. Kiedy tego dnia Zuzia wróciła 
z zajęć, nie przepytał jej standardowo z tego, czy była w szkole, jakie dostała 
oceny i czy szykują się jakieś sprawdziany. Dzisiaj miał ochotę spędzić z nią 
wieczór w ulubionej w przez nich oboje formie.

To był ich rytuał, tradycja. Niczym opłatek na wigilię albo pączki na tłusty 
czwartek – wspólne słuchanie płyty od początku do końca, w ich domowym 
studiu muzycznym, w całkowitej ciemności i przy wyłączonych telefonach. Pa-
weł nauczył swoją córkę, że dobra muzyka wybrzmiewa w odpowiednich wa-
runkach, czyli na przykład przy zgaszonym świetle, kiedy nikt i nic im nie prze-
szkadza. Najlepiej się tak słucha utworów nastrojowych albo muzyki klasycznej, 
ale nieraz słuchali też AC/DC. Zuzia pamięta pierwszy raz, kiedy tak słuchała 
płyty. Ukończyli już budowanie studia, mieli najlepsze głośniki i wzmacnia-
cze, na które było ich stać. Prawie wtedy zbankrutowali. Ale byli przeszczęśli-
wi. Zgasili wszystko, drzwi zamknęli na wszystkie zamki, wyłączyli telefony, 
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naznosili do wytłumionego pokoiku koców, poduszek, jakiś materac nawet się 
znalazł. Słuchali wtedy albumu Brothers in Arms Dire Straits. So Far Away ro-
biło piorunujące wrażenie. Wyobrażała sobie wtedy, że jest w jakimś innym 
świecie. Coś ją niosło. Nie wiedziała, co. Do dziś nie wie, jak to nazwać. W każ-
dym razie był to ich ulubiony sposób wspólnego spędzania czasu. Wydaje się, 
że leżenie bez ruchu po ciemku i bez słowa nie jest zbyt atrakcyjne. Czasami 
nawet zdarzało im się zasnąć, ale niesamowicie ich to zbliżało. Był to jeden z po-
wodów, dla których ich relacja była tak silna – nie było opcji, aby słuchać płyty 
w studiu samotnie. To udawało się tylko w dwójkę. Tego wieczoru słuchali Roda 
Piazzy i jego zespołu Mighty Flyers.

– Albo się nie znam, albo to jest słabe – powiedziała w mroku Zuzia, prze-
słuchawszy już z trzy, cztery utwory.

– To muzycy światowej sławy. Nie mogą być słabi. Słuchaj.
Kiedy płyty się kończyły, rozmawiali o nich. Zuzia, jako wykształcona 

muzycznie, zawsze zwracała uwagę na coś innego niż Paweł i dlatego taki od-
biór był zbliżony do ideału – ich komentarze uzupełniały się. Zientarski wy-
korzystywał później te wspólne spostrzeżenia do swoich artykułów. Zuzia 
oczywiście wiedziała o tym, a czasem nawet sama coś pisała, jeśli jakiś krążek 
wyjątkowo jej się spodobał lub też ją zniechęcił. Pod jej tekstami podpisywał 
się Paweł.

Do Roda Piazzy jeszcze się nie przekonała. Na płycie było dwanaście dosyć 
długich utworów.

– Nie wiem, co mogę powiedzieć. Nie znam się zbyt dobrze na bluesie.
– No ale tak ogólnie?
– Prawie zasnęłam.
Paweł zaśmiał się.
– Sama mi o to marudziłaś. A mnie się bardzo przyjemnie słuchało. Super 

muzyka.
– Ale też ci się chce spać.
– Ale nie z powodu muzyki.
– Może na żywo inaczej bym to odebrała. Oni grają w tym roku na Rawie?
– Mhm… – mruknął Paweł i przewrócił się na drugi bok.
– Myślę, że powinnam się przekonać do bluesa.
– Zapomnij, że tam pojedziesz.
– No tato! Nigdzie nie mogę jeździć.
– Nigdzie? Przecież co tydzień cię gdzieś zabieram. A miesiąc teamu wró-

ciłaś z wymarzonych wakacji, powinnaś mnie całować po rękach. Inni nie mają 
połowy tego, co ty. Mam rację, prawda? – zapytał, leżąc nadal na boku w po-
duszkach. Przez chwilę panowała cisza. – No właśnie. Słuchaj, dzwonił dzisiaj 
do mnie gość. Twierdzi, że organizuje przegląd big bandów ze szkół muzycz-
nych. Wiesz coś o tym?
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– Nie wiem. Nasz big band ciągle gdzieś gra. Może na przeglądach też. 
Pokaż pudełko tej płyty.

Zuzia chciała zobaczyć listę utworów. Któryś wpadł jej w ucho, ale zapo-
mniała już który. Zresztą przejścia były płynne, więc czasami nie było wiado-
mo, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna jaka piosenka. Nie mogła znaleźć żadnego 
punktu zaczepienia w muzyce, którą przed chwilą słyszała.

– Punktem zaczepienia jest harmonijka. Zwróciłaś na nią uwagę?
– Teraz mi to mówisz?!
– Z nas dwojga to ty tu jesteś muzykiem.
– W takim razie muszę jeszcze raz to przesłuchać.
– Naprawdę nie zwróciłaś uwagi na harmonijkę?
 Tym się właśnie różnili – Zuzia nie doceniała takich instrumentów, jak 

harmonijka. Albo na przykład „przeszkadzajki”. Do czego miałyby służyć, sko-
ro żaden Vivaldi ani Strauss na nich nie grali i nie ma ich w składzie żadnej 
szanującej się orkiestry w filharmonii? To znaczy są, ale – jak sama nazwa wska-
zuje – przeszkadzają. Dla Pawła natomiast było oczywiste, że nietypowe instru-
menty „robią dobrą robotę” w muzyce i że są niezbędne. Zawsze się śmiał, kiedy 
jego córka irytowała się na widok pana grającego na gwizdkach i maszynkach 
do ćwierkania podczas wiedeńskiego koncertu noworocznego. Zientarska po-
stanowiła jednak otworzyć się na harmonijkę, żeby zrozumieć fenomen Roda 
Piazzy. Bo podobno bez tego nie da rady. Obiecała sobie odsłuchać krążek po 
raz drugi w najbliższym czasie.

Nie było to jednak następnego dnia, ani też w niedzielę. Weekendy wyglą-
dały bardzo podobnie w tej dwuosobowej rodzinie. W soboty Paweł odsypiał 
tydzień pracy, a mógł sobie na to pozwolić, bo życie dziennikarza muzycznego 
zaczyna się i tak dopiero pod wieczór. Często w domowym zaciszu rozprawiał 
się jeszcze z niektórymi sprawami, których nie zdążył załatwić w redakcji w ty-
godniu, ale przynajmniej już nikt nie stał mu nad głową i nie smędził, że czegoś 
n i e  m a. „Nie ma” to było słowo klucz w „Rolling Stone”. Nie ma fotografów, 
nie ma recenzji, nie ma autoryzacji, nie ma okładki, nie ma miejsca na reklamę, 
plakat, zdjęcie i tak dalej. To jednak nie zniechęcało Zientarskiego, bo wtedy 
przypominał sobie czasy, kiedy okazywało się, że nie ma… pieniędzy, a to było 
dużo gorsze. Nigdy natomiast nie zdarzyło się, w prawie dwudziestoletniej hi-
storii magazynu, aby nie było tematów i ludzi chętnych tymi tematami się zająć.
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Maciej Matraszek

Ridens

Ja tego nie pojmuje i wierzę, że tak nie jest. Albo przynajmniej chcę wierzyć. 
Tak nie wolno mówić, pisać, a nawet myśleć. A ja niestety tak myślę. Nie chce 
i żałuję, ale myślę!

Kiedy byłem szczęśliwym malcem miałem pewien niezbyt sensowny, jed-
nakowoż zupełnie niewinny zwyczaj. Po ulewnych nocach, kiedy tylko nasta-
wał świeży poranek wybiegałem natychmiast z domu, założywszy szare kalosze 
oraz swój bury dziurawy płaszczyk, a to tylko po to by poskakać po kałużach. 
Dlaczego? Nie sposób doszukiwać się jakichś sensownych powodów tej decyzji. 
Można by wyrzec proste: „Bo tak” i skwitować zwykłym „Dzieckiem byłem” 
i to powinno wszystko tłumaczyć. Niezależnie od tego czy to jakoś rozumiesz, 
czy nie, faktem jest, że miałem taki zwyczaj. Tak też było tego razu, który mimo 
upływu lat i tylu ważnych spraw zapamiętałem.

Skakałem i bawiłem się, a podczas tej jakże fascynującej zabawy, która tak 
zajmowała mnie bez reszty, kątem oka dostrzegłem coś ciekawego. Natychmiast 
zakończyłem ten mój dziecięcy taniec by przyjrzeć się ciekawemu zjawisku.

Nieopodal na wydeptanym obszarze przysiadł chłopiec, ubrany w bardzo 
jasne, schludne i eleganckie ubrania. Odziany w starannie wyprasowaną, czy-
stą, śnieżnobiałą koszulę, wyróżniał się straszliwie tą swoją jasnością na tle ca-
łego szarego, ponurego świata. Wydawało się to może trochę zabawne, gdy z tą 
powagą, elegancją zestawiło się młody wiek. Był niezwykle czymś zaintereso-
wany. Wznosił coś w rodzaju barykad, czy innych budowli.

Natychmiast podszedłem do niego zapominając o kałużach. Stanąłem so-
bie z boczku i przyglądałem się. W końcu jak to mają dzieci w zwyczaju bez 
zbędnych ceremonii i z naturalnym wrodzonym brakiem troski, jaki jest prze-
cież typowy u najmniejszych, zapytałem:

– Co robisz?
– Mam żuczka – odpowiedział równie prosto.
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– Co robisz z tym żukiem?
– Ja? Tworzę dla niego świat, ha, ha.
– Świat? – dopytałem.
– Tak świat. Zobacz to jest labirynt. Stworzyłem go dla niego, wielki prawda?
– Owszem jest naprawdę wielki, na pewno dla żuka. Po co go stworzyłeś 

i dlaczego tam go umieściłeś?
– A dlaczego by nie?
– No ale po co?
– W zasadzie to mnie ugryzł. Strasznie mnie to zdenerwowało. Zobacz 

mam czerwony palec. Mogła mi krew lecieć. Miałem go zabić, ale w sumie dla-
czego by nie dać mu szansy?

– Nie rozumiem.
– On ma zadanie. Zobacz to jest labirynt. La-bi-rynt. Jest dobra droga, któ-

rą można z niego uciec. Ale tu jest pełno pułapek i trzeba uważać bo można źle 
iść. I jeżeli on przejdzie przez ten labirynt to wyjdzie z niego, ale jeśli nie, zginie. 
I jeszcze jak przejdzie to wtedy stanie się szlachetny!

– Ale dlaczego stanie się szlachetny?
– Nie wiem. Ale tak będzie. Tak gdzieś słyszałem, że… że… że trudy 

uszla… chetniają. Tak. Trudy uszlachetniają.
O nic już nie pytałem. Stałem sobie tylko i przyglądałem się, jak to koleżka 

będzie uszlachetniał żuczka. A ten postawił go w imponującym labiryncie i cze-
kał. Żuczek na swoich leciwych chudych nóżkach począł przemierzać ten jego 
świat. Nie zdążył zajść jednak daleko, a chłopiec już zirytował się.

– Gdzie idziesz! Wyjście jest tam! Źle idziesz!
– On chyba nie rozumie… – zacząłem nieśmiało.
– Masz iść tam! Tam masz przecież drogę do wyjścia!
– Nie wie…
– On jest głupi! Mówię mu przecież. Idź tam. Teraz!
– Może go wypuść…
– Nie! Zawinił. Musi się najpierw uszlachetnić i wtedy go uratuję! Nie ma 

za darmo! Trzeba doceniać!
W tym momencie zirytowany chłopiec chwycił kija i jął dziobać nim 

w głupiego żuczka o cieniutkich, biednych nóżkach. To jednak nie pomogło. 
Stworzenie miast uszlachetniać się zgodnie z planem, wystraszyło się i zaczęło 
biegać ogłupiałe. Uderzany wysuszonym kijeczkiem chłopca miotał się na zu-
pełnie wszystkie strony. Co za niewdzięcznik.

– Masz iść! Przecież jestem dla ciebie i tak za dobry!
Głupi żuczek jednak chyba nie był w stanie docenić łaski jakiej dostąpił. 

Chłopiec zobaczywszy, że nic z tego, postanowił mu dopomóc. Wziął butelkę 
z wodą i otworzywszy ją wylał zawartość na głupiego żuczka. Strumień wody 
pociągnął go ze sobą spływając do dołeczka tworząc coś w rodzaju sadzawki.
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– Potop – skwitował chłopiec.
A głupi żuczek uparcie i zatwardziale odrzucał zsyłaną pomoc. Miast 

uszlachetniać się, machał swoimi nóżkami próbując wydostać się z wody.
Krzyknąłem na chłopca. Ten wzniósł oczy ku górze zirytowany, że prze-

szkadzam mu w jego wielkim planie zbawienia tej istoty i łaskawie uderzył su-
chym kijeczkiem w głupiego żuczka tak, że został wypchnięty na brzeg z sa-
dzawki.

Skutek jednak wciąż był niezadowalający. Twórca labiryntu począł chyba 
wątpić, i kto wie może by i zaniechał swych litościwych działań. Jednak wpadł 
na pomysł. Zdecydowanie najbardziej… radykalny.

– Jestem za miłosierny. Ale spróbuję jeszcze. On chyba jest zbrukany. Trze-
ba go oczyścić i zapalić w jego sercu szlachetność… Ogień oczyszcza! – krzyk-
nął i wyjął pudełko zapałek, a następnie jedną z nich i zapalił. Dwa błyski. Za-
pałka i oko. Stał tak chwilę i przymierzał się do rytuału oczyszczania kierując 
jasną dłoń w kierunku głupiego żuczka o cienkich biednych nóżkach.

Dość! Rozwścieczony uderzyłem prosto na niego i przewróciłem go. Nie 
zważając na nic kopnąłem prosto w labirynt. Cała ta barykada runęła i roztrza-
skała się. Proch i pył. Gdy tylko mury runęły żuczek powoli wyszedł z wielkiego 
jak dla niego gruzowiska i poczłapał wesoło gdzieś do zielonej trawki.

Ja tego jakby nie widziałem. Patrzyłem dzikim wzrokiem na chłopca, prze-
pełniony gniewem i wściekłością. Jego uczucia były podobne, ale zdecydowanie 
silniejsze. Wyglądał jakby pragnął mnie zabić. Popsułem mu zabawę. On leżał 
a ja stałem przez chwilę w milczeniu. Chłopiec wreszcie jakby pod wpływem 
czarodziejskiego dotknięcia roześmiał się. Nie był to jednak śmiech radosny, 
dziecięcy, beztroski, ale podstępny i jadowity. Wstał otrzepał swoje spodnie, od-
wrócił się na pięcie i poszedł w swoją stronę.

Nadal święcie oburzony stałem i nie drgnąłem nawet. W końcu siłą woli 
starałem się coś powiedzieć, ale szczęki odmówiły mi posłuszeństwa. W końcu 
wydukałem:

– Jak… jak możesz?!
Chłopiec przystanął, zwrócił się przodem do mnie i z szatańskim, obrzy-

dliwym uśmiechem rzekł:
– Jak On może to ja też…
Odwrócił się i odszedł. A ja zostałem sam stojąc u progu pozostałości labi-

ryntu, gruzowiska świata.
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Maria Mazurkiewicz

Tak już jest?

Świty bywają łudząco podobne, gdy patrzy się tylko przez jedno okno. Nad 
tymi samymi dachami co dzień z czerni szarzeje poranek, coraz wyraźniej od-
cinając je od nieba. Potem wkrada się róż świtu, zalewając śpiące okna – gdzie-
niegdzie ktoś nastawia już wodę na kawę, ale jeszcze przez drogocenną chwilę 
będzie cicho i spokojnie, aż nie do wiary, że miasto przynosi taką ciszę i spokój.

 A miasto rzeczywiście jest piękne, nawet kiedy szarość i mgła jeszcze je 
okrywają. Paru młodych wraca dopiero nad ranem, podśpiewując trochę – tym 
się wybacza, gorzej z innymi, których pijackich okrzyków i szukania okazji do 
bójki nie można zrzucić na młodość. Tych właśnie ludzie zmierzający wcze-
śnie rano do pracy mijają z lekką irytacją, że taki to sobie może, i co komu po 
uczciwym życiu? Było zostać takim, zawsze się ktoś zlituje, na zupę da, grosz 
rzuci. Tylko ten grosz tak na odczepnego, że chyba nikt życia takiego nie chce, 
bo na odczepnego to pacierz zmówić dla uspokojenia sumienia – ale żyć tak 
codziennie? Ta myśl dopiero uspokaja nieco, można już ze spokojną rezygnacją 
pomaszerować do pracy, uczciwie spędzając osiem godzin z myślą z tyłu głowy, 
że dzięki temu to wszystko w końcu będzie inaczej. 

 Adam tym razem wracał z pracy, a nie zmierzał do niej. Chwiejny krok 
mógł być nieco mylący, Adam był zmęczony. Przyzwyczaił się do nocek. Dzięki 
nim mógł zarobić, a nie chciał prosić o pomoc ojca, który i tak wszystko, co 
mógł, oddał, by ten mógł się dalej uczyć, tak jak przecież chciała mama, przed 
tym wszystkim.

 Był zmęczony, a zdawał sobie sprawę z tego, że jeszcze dziś do książek 
musi usiąść i na wykład po południu się wybrać – jeden z tych nieinteresujących 
zupełnie, na których siedzi się z poczuciem straconego czasu, jednak w ocze-
kiwaniu na listę, na którą będzie można wpisać swoje nazwisko, bo bez tego 
to i egzamin ustny raczej utrudniony. Adam nigdy nie rozumiał tych z wykła-
dowców, którzy zamiast pokazywać, że warto tam być, zastraszali Listą. T a 
L i s t a. Jak w dzienniku w podstawówce, tylko tutaj usprawiedliwienia od ro-
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dziców się nie przyniesie, ani chorobą nie zasłoni. Dorośli ludzie – pomyślałby 
kto – a na listę się wpisują, jakby rozdawali coś za darmo (bo za darmo to się 
weźmie nawet coś, co się ani nie podoba, ani nie przyda). 

Najpierw pójdzie do sklepu, a droga trochę mu się dłuży – zgubił gdzieś 
słuchawki, bez których czuje się dziwnie nagi i  bezbronny przed dźwiękami 
ulicy powoli wypełniającej się ludźmi i ich rozmowami, czasem gorszymi niż 
ostre dźwięki mijanego skrzyżowania. Wchodzi do zwykłego sklepu spożyw-
czego (tylko dwie bułki na śniadanie, a potem położy się na chwilę), gdzie trafia 
na jedną z tych rozmów tak polskich, że aż byłoby to powodem do uśmiechu, 
gdyby nie brak sił i zniecierpliwienie – on chce tylko dwie bułki na śniadanie, 
dziewiętnaście groszy za jedną. Normalnie Adam nie miałby nic przeciwko hi-
storiom rzewnym, opowiadanym przez starsze panie klientom, całkiem to miłe, 
poczciwe takie. Zdaje sobie też sprawę, że być może to ich jedyna okazja, żeby 
opowiedzieć, jak to z małżonkiem – świeć Panie nad jego duszą – się zeszli 
(a wcześniej jego ojciec chodził do jej matki, a dziadek do babki i nic z tego nie 
było, trzecie pokolenie dopiero się rodzinie postawiło!). 

Tym razem jednak w rozmowie dominuje polityka, co samo w sobie już 
jest dla niego trudne do zniesienia. A dalej tylko gorzej: dwie panie – relikty 
rodem z PRL-u, co to nie zauważyły, że świat się zmienił, bo ich mentalność 
na pewno nie – układają scenariusz życia prostego, szarego człowieka. I tylko 
czarno-białe kolory w tych rozmowach, bo przecież nigdy nie ma czegoś pomię-
dzy. Są ludzie święci albo ci, co do piekła pójdą za wyznawanie innej prawdy, 
bo przecież tej innej prawdy nie ma, a więc wyznają kłamstwo! Adam już nie 
uznaje czerni i bieli, dawno zrozumiał, że pomiędzy jest cały szereg „być może”. 
I zrozumiał też, że ludzie żyją w tym „być może”, choć sami o tym nie wiedzą. 
Przynajmniej te dwie panie nie wiedzą. Ale za to znają przepis na życie i na pla-
cek drożdżowy z rabarbarem. 

Adam chce zapytać je o radę na przyszłość, skoro mają receptę na wszyst-
ko. Nie dla siebie – nie czuje się pokrzywdzony czy nieszczęśliwy, choć wie też, 
że nie może sobie pozwolić na stan „co ja właściwie chcę w życiu robić?”, a musi 
zacząć robić coś, co uspokoi kalendarz palący go w oczy zawsze przed pierw-
szym. Nie chce, by Agnieszka była w tej samej sytuacji, co on – ona powinna 
mieć szerszy horyzont. Być może i  on na niego zapracuje pewnego dnia, na 
razie chciał zapracować dla niej. Patrzy na rówieśników, którzy kpią z siebie 
nawzajem, mówiąc za plecami o drugim, że „zawód – syn” i „ja to niestety mu-
szę zarobić, jeśli coś chcę mieć”, po czym wydają pieniądze rodziców na paczkę 
papierosów albo połówkę, bo na zero siedem już jednak trochę szkoda. Tego też 
dla niej nie chciał. Jak znaleźć coś pomiędzy zrozumieniem a niepoznaniem? 
Czy to możliwe, żeby uchronić się zarówno przed przeżyciem, jak i ignorancją, 
czy to nie są wykluczające się logicznie zmienne? On sam zrozumiał dopiero 
kiedy był zmuszony, sam przecież kiedyś robił tak samo i wstyd teraz przewier-
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ca mu żołądek na samo wspomnienie. Nie, on nie chce być taki i bardzo nie 
chce też, by o jego małej siostrzyczce o dobrym sercu ktoś kiedyś tak pomyślał. 
A przecież w dobie Disneya i termomiksów łatwo się zgubić małym siostrzycz-
kom o dobrych sercach. 

Wracając do domu z tymi dwiema bułkami – w milczeniu wyczekanymi – 
myśli sobie, że może dorosłość zaczyna się wraz ze spokojną rezygnacją, a może 
kiedy godzisz się z wyborem, który nie daje tak naprawdę szczęścia, ale stabil-
ność i równowagę. Odstawiasz na bok to „kiedyś jeszcze wszystko będzie inaczej” 
i zaczynasz żyć tym „tak już jest”. A może – kiedy dostrzegasz, że niekoniecznie 
wciąż jesteś najlepszy w tym, w czym najlepszy byłeś w liceum w małym mieście. 
Perspektywy się zmieniają, z nimi muszą zmienić się oczekiwania.

Potem, na wykładzie, próbuje powtarzać sobie: teraz notuj, skup się, skoro 
już tu jesteś, to wynieś coś z tego. Ale kiedy uporczywy temat utkwi w głowie, to 
wypędzić go stamtąd nie zdoła zdecydowanie monolog niskiego (za to z manią 
wielkości) starszego pana, który kiedy kończy zdanie, to nikt nie wie, co było 
na początku. Adama ogarnia niepokój, którego nie umie wyjaśnić. Rozbrzmie-
wa mu w głowie cytat z dawno przeczytanej książki: „i co z tego, że człowiek 
marzył...” – odbija się od ścian głowy i dręczy, kłuje, wplata się w słowa profe-
sora, stając się ważniejsze od nich (gdyby on tylko o tym wiedział!). Jak zapo-
mnieć o tym wszystkim, co budowało jego „ja” od dzieciństwa? Przecież to jak 
sprzedać za bezcen na targu perły po prababci, a może nawet dopłacić komuś, 
prawie mówiąc „tak, możesz zabrać moje ambicje, ja usiądę w kącie i popatrzę 
na własne życie z boku”. A przecież Adam rozumie, że świat niczego nie daje 
za darmo. Przynajmniej nie to, co warte jest najwięcej – to trzeba wywalczyć, 
czasem nawet ukraść, wyszarpać, wykłócić. Bo stać obojętnie i patrzeć to moż-
na na ekran telewizora, gdzie obrazy idiotyczne robią papkę z tego, co ważne 
– mieszając z pragnieniami wmawianymi, których sami z siebie nigdy byśmy 
nie poczuli.

Co z marzeniami? Adam potrząsa głową, patrząc w okno zdziwiony swy-
mi myślami o tym, że tak po prostu mógłby zrezygnować z bycia sobą na rzecz 
tego bezpieczeństwa złudnego – niebezpiecznego wręcz, że tak łatwo mu po-
rzucić marzenia o tym, kim się jeszcze miał stać. Czy można dążyć do czegoś 
lepszego nie wierząc, że jest możliwe? Jaki głupi musiałby być, by zostawić za 
sobą, depcząc po drodze, najlepsze części siebie – pełne przekory, siły i dziecię-
cej wiary, że dopiero zaczęła się ta jego podróż. Może nie dojdzie tam od razu, 
ale ci, którzy nie mają żadnego z takich celów, nie dojdą tam nigdy. Śmieje się 
z tej myśli rodem z poradnika coachingowego – kolejnego modnego wynalaz-
ku, który ma sprawić, że ludzie zdobędą szczyty myśleniem życzeniowym, nie 
rozumiejąc najczęściej, że na sukcesy się ciężko pracuje. Tak ciężko, że w poło-
wie większość rezygnuje, mówiąc sobie „tak już jest”. 
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Wchodząc na klatkę schodową, zatrzymuje się i waha przed drzwiami, 
po czym wbiega po schodach na ostatnie piętro, mijając zaskoczoną sąsiadkę 
z psem. Pies być może też okazałby zaskoczenie, gdyby jeszcze był zdolny do 
bardziej gwałtownych ruchów niż powolne przesuwanie łapy za łapą tak, by 
brzuchem nie zahaczyć o stopnie. Na górze Adam znajduje drabinę przylegającą 
do ściany i z radością stwierdza, że klapa u góry jest otwarta.

Wychodzi na dach. Miasto skąpane jest w ciepłym pomarańczu, przera-
dzającym się już gdzieniegdzie w czerwień. Wszystko jeszcze tętni życiem, ale 
już niedługo – zachód odwrotnie do świtu powoli przyniesie ciszę i uspokoje-
nie. Jeszcze nie sen, ale wieczorne wiadomości, kolację i ostatni odcinek serialu 
o nazwie równie oryginalnej jak fabuła. I skończy się kolejny dzień – ale póki co 
Adam patrzy na oddalone nieco wysokie, strzeliste wieże budynków w centrum 
miasta, na ludzi wciąż jeszcze podbiegających do tramwajów, śpieszących się, by 
zdążyć – bo przecież tyle jest miejsc do zobaczenia, tyle rzeczy do przeżycia, tyle 
zapachów, których jeszcze się nie poczuło, tyle nowych smaków do sparzenia 
języka. Adam uśmiecha się lekko na myśl o ostatnio wypróbowanej okropnej 
potrawie – niezdrowo pikantnej, niezdrowo modnej i niezdrowo drogiej. Ale 
przecież gdyby nie spróbował, nigdy by się o tym nie przekonał.

A więc lepiej przeżyć – myśli z uśmiechem. – Może czasem właśnie po to, 
by wiedzieć, że to nie ta właściwa droga. Słońce powoli znika za horyzontem. 
Miasto jest piękne. Wszystko staje się takie odmienne, kiedy poszerza się per-
spektywę – tak już jest.
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Aleksander Melanowicz

Moja cicha piosenka

Grupa badawcza Pew Research Center zadała mieszkańcom 39 krajów 
całego świata pytanie o tolerancję dla homoseksualistów. Polska plasuje się 
na miejscu 38, za nami jest tylko Rosja. 42% naszych rodaków uważa, że inna 
orientacja powinna być tolerowana, jednak procent przeciwników związków 
osób tej samej płci przeraża.

Zamykam laptopa i szybko przeczesuję włosy palcami. Spoglądam na ze-
garek, i to co widzę dosłownie zrywa mnie na równe nogi. Mam tylko dwadzie-
ścia minut, aby wziąć prysznic i się przebrać. W pośpiechu biegnę do łazienki, 
zdejmuję ubrania i odkręcam wodę. Jak na złość, jej temperatura się nie zmienia 
przez dłuższy czas, więc zmuszony jestem umyć się w lodowatej.

– Pokaż im kto tu rządzi i zmieć przeciwników ze sceny, stary! – słyszę 
za sobą głos Snajpera i delikatnie się uśmiecham. Chwytam drżącymi dłońmi 
mikrofon i wsłuchuję się w głos prowadzącego, który opowiada w ogromnym 
skrócie moją przygodę z muzyką, a następnie wyczytuje moje nazwisko. Przyja-
ciel klepie mnie po plecach, a ja wchodzę na scenę, poprawiając nerwowo przy-
ciasną marynarkę. Uśmiecham się do licznie zgromadzonej publiczności i daję 
znak pianiście, że jestem gotowy.

Jestem gotowy?
Do moich uszu dobiegają znajome dźwięki, za niecałe cztery takty wcho-

dzę. Jeden, dwa, trzy, cztery  i... ,,I heard that you’re settled down”. Jestem zado-
wolony z tego, jak zacząłem, a to całkowicie rozluźnia mnie i odpycha cały stres 
gdzieś na bok.

– Rozniosłeś tę scenę, Marcel! – Wszyscy za kulisami biją brawo, krzyczą 
i rzucają mi się na szyję. Chyba nie było najgorzej. Snajper otwiera szampana, 
ale odmawiam mu zdecydowanym ruchem głowy.

– Przecież jeszcze nie ma wyników! – próbuję przekrzyczeć moich gło-
śnych znajomych, ale przyjaciel najwyraźniej nie słyszy i nalewa mi pełny kieli-
szek. – I nie mam osiemnastu lat! – tym razem drę mu się do ucha. Skutecznie.
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– Za dwa dni! – Obejmuje mnie ramieniem, a ja czuję szalejące motyle 
w moim brzuchu. Gdyby tylko wiedział…

– Więc za dwa dni się napiję – mówię trochę ciszej, ale moje usta są wystar-
czająco blisko ucha Snajpera.

– Jak chcesz. – Wzrusza ramionami i wypija całą zawartość potencjalnie 
mojego kieliszka. Przyglądam mu się, gdy robi skrzywioną minę i nie mogę 
zwalczyć chichotu. – Zamknij się. – Chłopak zabiera rękę z moich ramion 
i  szturcha mnie żartobliwie barkiem. Patrzę na niego, wciąż się uśmiechając, 
a on tylko przewraca oczami i odchodzi z butelką szampana w ręce. Uśmiech 
znika z mojej twarzy i patrzę w podłogę, obserwując czarne, znoszone trampki. 
Dlaczego założyłem trampki do garnituru?

– Wyniki za pięć minut, wszyscy wykonawcy na scenę! – oznajmia przez 
mikrofon niski chłopak w koszulce polo i czapce z daszkiem, po czym znika 
gdzieś w pomieszczeniu dla osób zajmujących się festiwalem od strony czysto 
technicznej. Przeczesuję grzywkę spoconą dłonią i szukam wzrokiem Snajpera. 
Zawsze wspiera mnie w takich momentach, za co jestem mu ogromnie wdzięcz-
ny. Ku mojemu zdziwieniu, dostrzegam go z Zuzią, wysoką blondynką z trzeciej 
klasy. Siedzi mu na kolanach i popija wino. Chce mi się płakać, ale nie mogę 
doprowadzić się do tego stanu przy wszystkich znajomych. Zwłaszcza, że nikt 
nie wie. Z zamyślenia wyrywa mnie czyjaś pięść, uderzająca mnie w łopatki. To 
Kaśka – dziewczyna, która porwała publiczność szybką piosenką The Rolling 
Stones. Uśmiecham się do niej.

– Wygrasz. Zawsze wygrywają nudziarze z niesamowitą skalą głosu. – Ci-
cho się śmieje, a ja nie mogę powstrzymać uśmiechu. Ta dziewczyna ma zaraź-
liwe poczucie humoru i potrafi rozchmurzyć człowieka nawet w takich momen-
tach, jak ten.

– Niewątpliwie to miłe, ale nie mogę się z tobą zgodzić. Masz wspaniałą 
chrypę, charyzmę, a przede wszystkim scena cię lubi – mówię w stu procentach 
szczerze, a jej wyraz twarzy nagle poważnieje.

– Nieprawda. Spójrz tylko na mnie, chłopaku! Kto lubi dziewczęta z kol-
czykiem w nosie, tatuażami i czerwonymi włosami? – Wskazuje dłonią na całą 
długość swojego ciała, a ja próbuję odgadnąć, co przedstawiają jej tatuaże na 
nogach, brzuchu i ramionach. – No a przede wszystkim tolerancja to zdecy-
dowanie nie najlepsza strona Polaków – wzdycha, a ja odruchowo, może zbyt 
prawdziwie, potakuję. – Nie mów, że coś o tym wiesz! – Szturcha mnie biodrem. 
– Jesteś idealnie grzecznym facetem z idealną buźką! – Ściska dłońmi moje po-
liczki niczym babcia zakochana w swoim wnuku i wybucha zaraźliwym śmie-
chem, a ja, nie mogąc wytrzymać, dołączam do niej.

– Dobra, dobra, koniec tych żartów. Szybko na scenę! – Snajper popycha 
mnie i Kaśkę w kierunku drzwi. Wzdycham głośno i pewnym ruchem chwy-
tam za klamkę.
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Problem w tym, że nie jestem ani trochę pewny siebie.
– Zwycięzcą dzisiejszych eliminacji do X Międzynarodowego Konkursu 

Nastoletnich Wokalistów zostaje… – zaciskam dłonie w pięści ze zdenerwowa-
nia i mocno przygryzam dolną wargę. Ten festiwal to dla mnie wielka szansa 
nie tylko na nagranie płyty, ale przede wszystkim na studia i ucieczkę z mojego 
małego miasteczka. Chciałbym za wszelką cenę pomóc mamie finansowo. Pra-
gnę tego, odkąd pamiętam. Zawsze powtarzałem, że gdy dorosnę, to kupię jej 
przepiękny dom z wielkim ogrodem, a na dodatek zatrudnię osoby do sprząta-
nia i gotowania. Były to tylko dziecięce obietnice, ale teraz z każdą sekundą czu-
ję, że jestem blisko spełnienia marzeń zarówno moich, jak i mamy. Podnoszę 
wyczekująco wzrok na prowadzącego, a on unosi mikrofon do ust – …Marcel 
Ogoński! Gratuluję! – otwieram szerzej oczy, a gdy dociera do mnie każde sło-
wo, wypowiedziane przez mężczyznę, zakrywam twarz dłońmi i kręcę głową 
z niedowierzaniem. Kobieta wręczająca statuetkę i kopertę z czekiem uśmiecha 
się, zapraszając mnie na środek. Cała sala bije mi brawo, ale ja rozpaczliwie 
pragnę przytulić się do Snajpera. Mam wrażenie, że jestem wtedy najważniejszą 
osobą na świecie. To nic, że dla niego to tylko przyjacielski uścisk. Zostawiam 
jednak tę myśl na później i podchodzę do kobiety, by odebrać swoją nagrodę. 
Zapinam po drodze marynarkę, jak zazwyczaj robią to zwycięzcy Grammy, czy 
Oscarów i wyobrażam sobie, jak odbieram tę statuetkę w Sydney, na głównym 
festiwalu. Z dumą i radością odwzajemniam uścisk dłoni prowadzącego i całuję 
w policzek wręczającą.

– Marcel leci do Austraaaaalii! – krzyczy lekko już pijany Snajper, kiedy 
wracamy taksówką do domu. Właściwie Kuba. Ksywkę „Snajper” nadaliśmy 
mu podczas grilla, kiedy to strzelał z pistoletu na kulki w bocianie gniazdo. Jed-
nak ptak postanowił się odegrać i narobił prosto na jego talerzyk z pieczonym 
ziemniakiem. Uśmiecham się na samo wspomnienie.

– Cicho, Kuba! – błagam go, kiedy widzę zdenerwowanie kierowcy. – Le-
piej, żeby Twoja mama nie widziała cię dzisiaj w takim stanie. – Spoglądam na 
jego czerwone i lekko załzawione od alkoholu oczy.

– Przenocujesz mnie, prawda przyjacielu? – jego głowa bezwładnie opada 
na moje ramię, a ja czuję alkohol wymieszany z jego perfumami. Czy jest coś 
lepszego?

– Jasne. – Z trudem powstrzymuję dłoń, która rozpaczliwie pragnie pogła-
dzić jego przydługie, brązowe włosy.

Kiedy wciągam go do domu, widzę, że mama leży na kanapie w salonie 
i czyta książkę. Nie mam pojęcia, która jest godzina, ale chyba dość późno. Moja 
rodzicielka mierzy wzrokiem kompletnie pijanego Snajpera, ale nie komentuje. 
Posyłam jej przepraszające spojrzenie i próbuję wciągnąć go do swojego pokoju.

– Marcel wygrał. – Kuba uśmiecha się i niemal się na mnie kładzie. O mały 
włos nie upadam pod wpływem jego ciężaru.
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– Połóż go – mama kompletnie ignoruje jego słowa i wraca do swojej lek-
tury. Staram się ukryć, jak bardzo jest mi przykro i po prostu ciągnę pijanego 
przyjaciela przez próg mojej sypialni. Kiedy w końcu udaje mi się położyć go 
na jednoosobowym łóżku, sam postanawiam spać na podłodze. Snajper zasy-
pia w ciągu minuty, a ja nie mogę powstrzymać się od patrzenia na jego lek-
ko rozchylone usta i zmierzwione włosy. Żałuję, że nie zdjąłem mu marynarki, 
bo byłoby mu zdecydowanie wygodniej, ale teraz jest na to za późno. Kiedy w 
końcu udaje mi się oderwać wzrok od przyjaciela, zdejmuję swoją marynarkę, 
koszulę, spodnie i przebieram się w coś znacznie wygodniejszego. Biorę z szafy 
koc i kładę się na zimnej podłodze. Gdy przymykam oczy, do moich uszu dobie-
ga najsłodszy dźwięk świata. Zamykam oczy i zasypiam w akompaniamencie 
cichego chrapania Kuby.

– Marcel, hej… – Ktoś delikatnie mną potrząsa, a ja otwieram oczy. Snaj-
per siedzi przy mnie w pogniecionej koszuli i śladem odciśniętej poduszki na 
policzku. W dłoni trzyma szklankę. – Chciałem ci tylko powiedzieć, że idę do 
domu. Wziąłem sobie wodę, bo twoja mama jeszcze śpi. – Przeciera podpuch-
nięte oczy.

– Jak się czujesz? – pytam zaspanym głosem. Nie chcę, aby sobie szedł.
– Głowa mi pęka, ale nie jest najgorzej – śmieje się cicho, a ja tylko kiwam 

głową.
– Odprowadzić cię? – pytam szybko, ale po chwili zastanowienia stwier-

dzam, że nie był to najlepszy pomysł. Jeszcze coś sobie pomyśli. – Żartowałem, 
frajerze! Nawet nie odprowadziłbym cię do drzwi! – wybucham nerwowym 
śmiechem, zdając sobie sprawę, jak bardzo idiotycznie to zabrzmiało. Uderzam 
się w myślach w czoło.

– Okej… – Kuba uśmiecha się delikatnie, najwyraźniej kompletnie nie ro-
zumiejąc, o co mi chodzi. Boże, co za wtopa.

– Nieźle się wczoraj upiłeś – stwierdzam, przymykając oczy.
– To był ostatni raz! – Słyszę to samo co tydzień, więc tylko cicho się śmieję.
Szukam w internecie informacji na temat sprawdzenia własnej orientacji, 

ale wszędzie radzą, aby udać się do psychologa. W moim przypadku nie jest to 
najlepszy pomysł, więc rozwiązuję pierwszy lepszy test. Domyślam się, że mógł 
go ułożyć każdy nudzący się gimnazjalista, ale mimo wszystko, nie zaszkodzi. 
Gdy odpowiadam na wszystkie pytania, nerwowo wyczekuję odpowiedzi. Kół-
ko na monitorze się kręci, a napis „Trwa sprawdzanie” denerwuje mnie jak jesz-
cze nic w życiu. W końcu dostaję wynik:

,,Zdecydowanie czujesz coś do osób swojej płci. Bez wątpienia nie jesteś 
stuprocentowym heteroseksualistą, więc radzimy konsultację z psychologiem. 
Nie załamuj się! Z tego da się wyjść!”

Da się wyjść? Dlaczego mam z tego „wychodzić”? To nie moja wina, że 
podobają mi się chłopcy! Jestem człowiekiem, jak każdy inny! Postanawiam dać 
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upust emocjom, a moją ofiarą staje się ohydna niebieska lampka, stojąca na biur-
ku. Z hukiem rzucam nią o ścianę, i ku mojemu zaskoczeniu czuję się znacznie 
lepiej. Rzucam jeszcze ramką na zdjęcia, doniczką i kilkoma książkami.

Dziś są moje osiemnaste urodziny. Postanawiam pewną sprawę załatwić 
raz na zawsze, jak prawdziwy dorosły mężczyzna. Wybieram numer Snajpera 
i wsłuchuję się w irytujący dźwięk sygnału.

– Halooo, mój dorosły mężczyzno? – słyszę rozbawiony głos przyjaciela, 
ale jego słowa splątują nieznośny supeł w moim żołądku.

– Musimy się spotkać. Za godzinę na moście – mówię całkowicie poważnie 
i nie czekając na jego odpowiedź rozłączam się. Postanawiam wziąć prysznic 
i ubrać się w najlepsze ciuchy. Muszę mu to powiedzieć. Muszę mu to powie-
dzieć. Muszę mu to powiedzieć.

Gdy dochodzę na miejsce, widzę go. Nogi zwisają mu z niewielkiego mo-
stu, a w ustach trzyma papierosa. Muszę przyznać, że wygląda z nim fenome-
nalnie. Biorę bardzo głęboki oddech i podchodzę do niego, zajmując miejsce po 
jego prawej stronie.

– Hej – uśmiecha się do mnie, zaciągając się.
– Ja muszę… Kuba… – Błądzę wzrokiem po jego twarzy, ale decyduję się 

spojrzeć na wodę. – Ja chyba… Znaczy nie jestem pewien…
– Jesteś na coś chory? – Snajper rzuca papierosa prosto do rzeki i spogląda 

swoimi zielonymi tęczówkami prosto w moje.
Tak, jestem – myślę sobie.
– Chodzi o to, że po prostu… Jestem… Zakochałem się w tobie – mówię 

szybko i automatycznie odwracam wzrok.
– Co!? – Kuba niemal się dusi, a ja klepię go odruchowo po plecach. Czuję 

ogromny zawód, kiedy odsuwa się ode mnie na sporą odległość. Szukam ja-
kiejkolwiek wskazówki, jakiejś podpowiedzi w odgadnięciu jego uczuć. Ale nie 
potrafię. Szeroko otwiera oczy i patrzy pusto przed siebie. Nie jestem pewien, 
czy chcę znać jego reakcję.

– Powiedz coś – niemal go błagam. – Kuba… Nieważne, naprawdę. Zapo-
mnij. Dziś są moje urodziny! Możemy się napić, w końcu! – gestykuluję roz-
paczliwie przed swoją twarzą i wyobrażam sobie, jak bardzo żałośnie musi to 
wyglądać. – Snajper… – szepczę, nie spuszczając wzroku z jego oczu.

– Muszę… Obiecałem coś mamie. Najlepszego, Marcel – w ułamku sekun-
dy pokonuje biegiem całą plażę i znika z mojego pola widzenia. Jedyne, co mogę 
zrobić, to rozpłakać się. Nie ma tutaj nikogo, to tylko i wyłącznie nasze miejsce. 
Od zawsze. Zaczynam płakać tak mocno, że czuję każdy napinający się mię-
sień mojego ciała. Płacz przeradza się w żałosny i głośny ryk. Wiedziałem, że to 
wszystko było błędem! Wiedziałem, że tak to się skończy! Straciłem najlepszego 
przyjaciela przez własną głupotę. Mogłem przeczekać, aż całe to zauroczenie 
minie, byłoby jak dawniej…
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Przez kolejne dwa tygodnie nie spotykam się z Kubą, nie odbiera moich te-
lefonów, ani nie odpisuje na moje wiadomości. To boli. Tak bardzo boli… Każ-
da próba bez niego kończy się kompletną katastrofą. Nie potrafię nawet wycią-
gać najprostszych dźwięków i czuję, jak moja szansa na sukces w Sydney ucieka. 
Teraz siedzę przed komputerem i bezcelowo odświeżam tablicę na facebooku, 
łudząc się, że Snajper odpisze na chociaż jedną z moich wiadomości. Prawie 
podskakuję, gdy nagle słyszę dźwięk przychodzącego powiadomienia. Szybko 
najeżdżam na globus w rogu ekranu. Zawodzę się jednak, kiedy dostrzegam 
treść.

„Asia Wróbel dodała post na twojej osi czasu.”
Z wielkim rozczarowaniem włączam link. To, co ukazuje się moim oczom 

rozcina mi serce na milion kawałków. Filmik przedstawia pomalowanego chło-
paka, w butach na obcasie. Całuje się on ze swoim chłopakiem, który jest ubra-
ny cały na różowo. Ze łzami w oczach czytam wiadomość dołączoną do linku:

„Fajnie, że się ujawniłeś, Marcuś! Nasz dorosły gej!”
Przeraża mnie liczba polubień, która wzrasta z każdą sekundą. Kolejne 

kompromitujące zdjęcia pojawiają się na moim profilu, a komentarzy wciąż 
przybywa. Jak on mógł mi to zrobić? Powiedział wszystkim o najintymniejszej 
rzeczy w całym moim życiu. Uważałem go za przyjaciela, tyle razem przeszli-
śmy… Wybucham niekontrolowanym płaczem.

Przez calutkie cztery dni Kuba nie pojawił się w szkole. Nie mam poję-
cia, czy ze wstydu, czy może ze strachu. Za to wiem, że poniedziałek, wtorek, 
środę i czwartek mogę zaliczyć do najgorszych dni mojego życia. To, jak nie-
mal wszyscy obrzucali mnie pogardliwym wzrokiem, wyzywali i poniżali, było 
czymś, czego nie życzyłbym największemu wrogowi. Najbardziej poniżającym 
doświadczeniem było wkładanie mojej głowy do szkolnej ubikacji przez ludzi, 
których do niedawna nazywałem przyjaciółmi. Jednak żaden ból fizyczny nie 
odzwierciedli teraz tego, co czuję przez Kubę. Nie pomyślał ani przez chwilę, że 
wyjawiając mój sekret, niszczy moje życie. Nie chcę już nigdy go widzieć. Już 
nigdy nie chcę być poniżany, ani odrzucany. To, co przeszedłem w dzieciństwie 
z moim ojcem, zniszczyło mnie wystarczająco, teraz nie potrafię stawić czoła 
jakimkolwiek problemom. Należy z tym skończyć raz na zawsze.

Ściskam buteleczkę leków w dłoni, a łzy płyną po moich policzkach jak 
woda z kranu. Straciłem właśnie najważniejszą osobę mojego życia, a wręcz cały 
jego sens. Nie widzę na tym świecie nic, co mogłoby nakłonić mnie do konty-
nuowania tego żałosnego przedstawienia ze mną w roli głównej, więc wysypuję 
wszystkie leki nasenne na dłoń. Chwilę się waham i bawię się nimi, ale w końcu 
podejmuję męską decyzję. Jestem dorosły i nie chcę dłużej żyć. Nikt nigdy nie 
będzie tolerował smutnego geja z wielkimi muzycznymi marzeniami. Biorę do 
ust wszystkie tabletki i popijam je wodą.

Znowu płaczę.
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Kładę się pod kołdrę i cierpliwie czekam na sen. Myślę o wszystkich rze-
czach, których nie zdążyłem zrobić w moim osiemnastoletnim życiu. O nie-
spełnionych marzeniach, niewypowiedzianych słowach. Jest jednak coś, z czego 
jestem dumny i nie żałuję tego, ani w jednym procencie. Cieszę się, że Kuba do-
wiedział się o moich uczuciach. A to, że nie udało mi się zrealizować najskryt-
szych marzeń wynika tylko z tego, że po prostu musiało tak być. W myślach 
żegnam się z moją smutną mamą i najcudowniejszym śmiechem Kuby. 

Słyszę piski szpitalnych sprzętów. No świetnie. Nawet w samobójstwie je-
stem beznadziejny. Otwieram oczy i dostrzegam białe ściany, potwierdzające 
moje myśli. Musieli mnie odratować. Tylko po co? Jak tylko stąd wyjdę, połknę 
trzy opakowania leków i nikt mi tego nie zabroni. Czuję na swojej dłoni ciepły 
uścisk. Powoli przenoszę wzrok na mamę, ale szybko orientuję się, że to wcale 
nie jest mama. Snajper? Błagam, tylko nie to…

– Marcel! – krzyczy zachrypniętym głosem i wtula się w moją szyję. Nawet 
półprzytomny wciągam jego idealny zapach. – Tak się bałem… Co ty odwaliłeś, 
co? Jak mogłeś mi to zrobić!? – głos mu się załamuje, a ja czuję jego łzy na swojej 
szyi.

– Ja? Po co odgrywasz tę scenkę? – próbuję mu się wyrwać. – Dobrze się 
bawiłeś, oglądając ten cały cyrk? Fajnie było patrzeć, jak robią z kogoś g… – te-
raz to ja płaczę. – Jak mogłeś im powiedzieć!? – z całych sił próbuję odepchnąć 
od siebie jego głowę, ale on ani drgnie.

– Próbowałem w ten sposób oszukać sam siebie, Marcel. Nie udało się – 
szepcze. – Ja…

– Przestań – błagam go słabym głosem. – Nie uwierzę już w żadne twoje 
słowo! – odsuwa swoją głowę i wpatruje się intensywnie w moje załzawione 
oczy. – Wyjdź! Zawołam lekarza, zabiorą cię stąd. Nigdy mnie już nie zobaczysz!

– Próbowałem się okłamywać, rozumiesz? Ale tak się nie da. Nie umiem 
bez ciebie żyć – ignoruje to, co do niego mówię. Ale nie rozumiem jego obec-
ności tutaj, ani jego słów. Przecież dał mi wyraźnie do zrozumienia, że nie za-
akceptuje mojej orientacji. Wyczekująco szukam odpowiedzi w jego oczach, ale 
on tylko wybucha płaczem. Nigdy nie widziałem mojego przyjaciela w takim 
stanie, boję się tego, co może zdarzyć się za chwilę. Wtula się w mój brzuch. 
Mocno. Tak mocno, że z trudem oddycham. Otwieram usta, by przerwać mu tę  
popisową scenkę i dać do zrozumienia, że nic od niego nie chcę.

– Nie ucieknę przed tym, że cię kocham – te słowa odbijają się echem w moim 
umyśle. Próbuję się uszczypnąć, bo to nie może być prawda. – Nie mogłem w to 
uwierzyć. W to, że jestem gejem. Ale nim jestem, Marcel. I chcę spróbować. Prze-
trwamy razem. Za kilka dni lecimy do Sydney, słyszysz? Wszystko się tam ułoży. 
Zarobisz, pomożesz mamie, skończymy szkołę, wyjedziemy, będziemy razem, 
rozumiesz? Razem! – krzyczy i zbliża swoją twarz do mojej. Czuję tylko mizerną 
łzę na swoim policzku, ale po chwili coś jest nie tak. Bardzo nie tak.



347

– Słabo… – mówię półprzytomny, a moje powieki nie chcą współpraco-
wać. Stają się coraz cięższe i cięższe… Słyszę krzyki, dużo krzyków, ale nie ro-
zumiem żadnego z wypowiadanych słów. Nagle przestaję czuć cokolwiek i prze-
noszę się w ciemny, cichy świat.

***
Każdy dzień spędzam na cmentarzu, przy moim Marcelu. Minęło dokład-

nie pięć lat, właśnie kończę studia. Codziennie z nim rozmawiam, przynoszę 
mu kwiaty. Nic nie jest w stanie opisać tego, jak bardzo mi wstyd. Gdybym tylko 
mógł cofnąć czas, zrobiłbym to bez wahania. Marcel wiele razy powtarzał, że 
chciałby napisać książkę. Dokładnie opisującą jego dzieciństwo i to, ile prze-
szedł. Codziennie walczę z jego uśmiechem, z tym jak zatracał się w każdej pio-
sence. Odszedł z tego świata przeze mnie. To ja zatrułem mu osiemnaste uro-
dziny i pokazałem, jak brutalny jest dorosły świat. Tylko, cholera, wcale taki nie 
jest. Gdybym tylko pomyślał o nim, o jego uczuciach… Zdałem sobie sprawę, 
jak bardzo go kocham i jak ważny jest dla mnie dopiero po tym, gdy został mi 
odebrany. Ale Marcel uświadomił mi jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. 
Pokazał, kim naprawdę jestem. Gdyby nie jego wyznanie, to jestem przekonany, 
że złamałbym w przyszłości serce mojej żonie, a nawet dzieciom, gdybym je po-
siadał. Od śmierci Marcela nie byłem z nikim, nie jestem gotowy i nie wiem, czy 
kiedykolwiek będę. Każdy z dzieciaków, który przyczynił się do zniszczenia ży-
cia Marcelowi poszedł w swoją własną stronę. Czasem żałuję, a wręcz obwiniam 
Tego na górze o to, że to ja mam możliwość studiowania, odkrywania świata… 
Ten chłopak miał tyle planów, tyle niespełnionych marzeń. Z moim wsparciem 
podbiłby świat, jestem tego pewien.

Postanowiłem napisać tę historię w imieniu Marcela, aby wam coś uświa-
domić. Nikt nigdy nie dowie się, co on czuł, jednak ja mogę się tylko domyślać. 
Byłem z nim blisko, a mimo wszystko nie na tyle, bo zorientować się, jak cierpi 
z powodu nieodwzajemnionej miłości. Wczułem się w jego sytuację, jego pro-
blemy. Współczesny świat jest pełen pułapek, czekających właśnie na was. Ale to, 
czy w nie wpadniecie zależy tylko i wyłącznie od was, od waszego światopoglą-
du i podejścia do innych osób. Czym Marcel różnił się od was? Jestem pewien, 
że macie plany, marzenia, cele. Chcielibyście, aby zostały one wam odebrane za 
piegi, kolor włosów, wyższą wagę, chorobę, czy chociażby orientację? Zadajcie 
sobie pytanie, ile razy w swoim życiu sprawiliście komuś przykrość i zastanów-
cie się, czy warto. Za każdym razem, gdy będziecie chcieli robić dokładnie to, 
co robiłem ja i reszta nastolatków, znających Marcela, pomyślcie właśnie o nim.
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Jarosław Mitrus

Szczęście w nieszczęściu

Od tego wydarzenia minęło już piętnaście lat, a ja mam wrażenie, jakby to 
było wczoraj. Tamtego pamiętnego dnia grałem w piłkę z kolegami, kiedy Ma-
ciek kopnął tak mocno piłkę, że uciekła za ogrodzenie. Koledzy poprosili, abym 
to ja ją przyniósł. Zgodziłem się. Gdybym wiedział, co się później ze mną stanie, 
nigdy bym się na to nie zgodził. Niestety, człowiek nie jest w stanie przewidzieć 
wyroków losu. Wszystko w życiu ma swój naturalny porządek a każda próba 
ominięcia różnych zdarzeń kończy się złośliwym chichotem losu. Ta prawidło-
wość potwierdziła się całkowicie w moim przypadku.

Biegnąc za piłką, byłem już po drugiej stronie ulicy i miałem wracać, ale 
nie zauważyłem nadjeżdżającego samochodu. Zostałem przez niego potrącony. 
Nagle cały świat zawirował mi przed oczami, ziemia uciekła spod stóp a potem 
nastała ciemność. Straciłem przytomność, zanurzyłem się w niebyt. Kiedy po-
nownie otworzyłem oczy, zaniemówiłem z wrażenia. Okazało się, że doznałem 
poważnych obrażeń ciała. Leżałem na szpitalnym łóżku całkowicie unierucho-
miony, „zakuty” w gipsowy pancerz. Dowiedziałem się, że przeszedłem dwie 
poważne operacje, dzięki którym przeżyłem, ale jak się później okazało, nie 
przywróciły mi one dawnej sprawności. W jednej chwili mój świat się zawalił. 
Nie widziałem sensu życia. Rozpacz i poczucie winy dręczyły mnie każdego 
dnia. Przez cały czas zadawałem sobie pytanie: dlaczego ja? Chociaż wszyscy 
mnie pocieszali, nie widziałem dla siebie dalszego życia. Byłem przykuty do 
łóżka i nic nie wskazywało na to, że cokolwiek odmieni mój los.

Samego wypadku nie pamiętam, niedawno o wszystkim opowiedziała mi 
mama. W śpiączce farmakologicznej leżałem cztery tygodnie a po wybudze-
niu doznałem szoku. Chciałem wstać, ale nie mogłem, chciałem się poruszyć, 
wszystko mnie bolało. Okropny ból paraliżował moje całe ciało. Z trudem na-
cisnąłem dzwonek i pielęgniarka szybko przybiegła. Zapytała, dlaczego pła-
czę i  czy coś mnie boli? Wciąż płakałem, bolał mnie każdy centymetr ciała, 
chciałem zobaczyć się z mamą. Pielęgniarka, poprawiając kroplówkę, uspokoiła 
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mnie: „Twoja mama rozmawia z lekarzem, zaraz przyjdzie.” Po chwili zobaczy-
łem rodziców, w oczach mieli łzy. Z moich ust wypłynęło wiele pytań, na które 
nie uzyskałem odpowiedzi. Mama, tuląc mnie powiedziała, że jeszcze miesiąc 
będę tutaj leżał. Jednak nie to było najgorsze. To, czego się później dowiedzia-
łem przysporzyło mi dużo cierpienia. Mijały dni, czas dłużył się, ciągle leki, 
wizyty lekarzy i oczekiwanie na dzień wypisu. Pewnego poranka przyszła do 
pracy salowa, która zaczęła użalać się nad sobą. Miałem jeszcze zamknięte oczy, 
nie wiedziała, że wszystko słyszę. Salowa mamrotała coś pod nosem. Nie mo-
głem wszystkiego zrozumieć, ale dotarły do mnie słowa o tym, że jej syn potrą-
cił chłopca, który już nigdy nie będzie chodził.

Otworzyłem oczy i zapytałem: „Czy coś się stało?” W tym momencie ko-
bieta zaczęła mnie obwiniać, mówiąc: „przez ciebie moja rodzina cierpi”. Po 
tych słowach wybiegła. Nie wiedziałem, o co chodzi. Czekałem z niecierpliwo-
ścią na mamę, aby pomogła mi zrozumieć tę sytuację. Minął dzień. A ja wciąż 
zastanawiałem się, dlaczego ona jest dla mnie taka niemiła. Następnego dnia 
sytuacja znów się powtórzyła. Miałem tego dość. Otwarcie zapytałem tę kobie-
tę, dlaczego tak się zachowuje wobec mnie. Wówczas dowiedziałem się prawdy. 
To ja byłem tym chłopcem, który już nigdy miał nie stanąć na własne nogi. I to 
przeze mnie jej syn ma problemy z prawem.

Miałem żal do rodziców, że nie powiedzieli mi o tym osobiście. Rozu-
miałem, że zrobili to dla mojego dobra, gdyż nie chcieli zabić we mnie nadziei. 
Nadziei na powrót do świata normalnych, pełnosprawnych ludzi. Nadziei na 
realizację moich marzeń.

Po zdjęciu gipsu nastąpiło najgorsze – początek mojej walki z własnym cia-
łem, przełamywanie samego siebie. Musiałem pokonać własne słabości i prze-
zwyciężyć strach przed usprawnianiem niedołężnego ciała.

 Przyszły monotonne dni rehabilitacji, byłem załamany. Mój świat zawa-
lił się. Mimo żmudnych ćwiczeń, nie mogłem wykonać prostego ruchu, samo-
dzielnie zrobić paru kroków. Nie chciałem nikogo widzieć i z nikim rozmawiać.

Pewnego dnia rehabilitantka przyszła do pracy ze swoją córką. Była to 
dziewczyna średniego wzrostu o ciemnych włosach, śniadej karnacji i przepięk-
nym spojrzeniu. Jej uśmiech oczarował mnie. Miała na imię Helenka. Zauwa-
żyłem, że dziewczyna coraz częściej przychodzi z mamą do pracy. Zaczęliśmy 
ze sobą rozmawiać i to właśnie dzięki niej solidnie przykładałem się do wy-
konywania ćwiczeń. Zauważyłem pierwsze postępy. To jeszcze bardziej mnie 
zmotywowało, więc ćwiczyłem coraz częściej i dokładniej. Długa i ciężka praca 
zaczęła przynosić oczekiwane efekty. Każdego dnia czekałem z niecierpliwością 
na spotkanie z Helenką, bo chciałem pochwalić się postępami w rehabilitacji.

Po długim okresie ćwiczeń i wyrzeczeń wróciłem nareszcie do domu. Za 
pomocą kul stawiałem pierwsze samodzielne kroki. W dniu wypisu ze szpitala 
z bukietem kwiatów serdecznie podziękowałem za rehabilitację, a moja mama 
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zaprosiła Helenkę wraz z rodzicami na wspólny niedzielny obiad. Z biciem serca 
czekałem na umówione spotkanie i tak sobie myślałem, że całe moje nieszczę-
ście przemieniło się w radosną przyjaźń. Niedzielne spotkanie zaowocowało 
pomysłem na wspólne spędzenie wakacji nad morzem. Od tamtego czasu nasze 
drogi często się spotykały. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, rozmawiając o tym, 
co dobre i piękne w życiu. Pewnego dnia zrozumiałem, że nie mogę bez niej żyć.

Obecnie sam jestem rehabilitantem i pomagam dzieciom powrócić do 
pełnej sprawności fizycznej. Moje życie nabrało kolorów, stałem się potrzebny 
innym. Mogłem bez przeszkód realizować swoje marzenia. Nie jestem już sa-
motnym chłopcem, ale szczęśliwym mężczyzną, który odnalazł sens życia. Jest 
przy mnie mój anioł stróż – wspaniała kobieta, towarzyszka dobrych i gorszych 
dni. Na przestrzeni lat, kiedy wspominam tamte wydarzenia, myślę, że każdy 
z nas wcześniej czy później może spotkać na swej drodze człowieka, który po-
może mu przetrwać trudne chwile. W moim przypadku była to Helenka i jej 
rodzina. Właśnie jej zawdzięczam to, kim teraz jestem. Przyniosła mi dobro, 
miłość i nadzieję.
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Aleksander Młyński

Kot

Trzęsienie ziemi nastąpiło o poranku. Kot był tym bardzo zaskoczony, choć 
jego wąsy przeczuwały, że coś dziwnego może się niedługo wydarzyć. Wszystko 
zaczęło się parę tygodni wcześniej, gdy Pan wrócił do domu dużo później niż 
powinien, skazując go w ten sposób na głodówkę. Tak długo, jak regularnie 
dostajesz michę z mięsem, niewola ci nie przeszkadza. Tego dnia kiszki gra-
ły mu bardzo dynamicznego marsza, gdy w stanie agonalnym dostrzegł błysk 
światła z korytarza, które wlało się gdy wszedł Pan. Było coś dziwnego w jego 
zachowaniu, kroki stawiał sztywno i niepewnie, dyszał przy tym i wykonywał 
nieskoordynowane ruchy. Ale to Kota tak bardzo nie dziwiło, znał już tę chore-
ografię. Przecież wcześniej już zdarzało mu się być świadkiem wizyt znajomych 
Pana – innych Facetów. Zwykli siadać w salonie (na jego ulubionym pufie też), 
otwierać napoje i krzyczeć do świecącego okna pod ścianą. Kot nie rozumiał 
tego skomplikowanego rytuału ryków, mlaśnięć, uderzania swojej łapki o łapkę 
innego Faceta, skakania, miauczenia i szczekania. Koniec tego obrzędu był jed-
nak taki sam – późno w nocy Faceci wychodzili z domu tym samym krokiem, 
którym teraz do mieszkania wszedł Pan.

Jeden szczegół mocno zaniepokoił Kota. Jego czujny nos wychwycił nie-
typową nutę – zapach innego Człowieka. ,,Pani?” – pomyślał Kot, zbliżając się 
z ciekawskim spojrzeniem do swojego właściciela. Ale to nie był zapach Pani. 
Zapach Pani charakteryzował się przytulnym poczuciem bezpieczeństwa i za-
ufania (nieco dawała kurczakiem). Nie, to było coś innego. Pan pachniał tro-
chę tak jak wtedy, gdy przyniósł bukiet czerwonych, niesmacznych kwiatów do 
domu. Tak, trochę kwiatów, i trochę perfum, którymi kiedyś Pani się pryskała. 
Kot nie lubił tych perfum, bo zawsze po nich kichał. W każdym razie Kot me-
todą dedukcji stwierdził, ze Pan zaczął używać perfum Pani. A może pachniał 
tak, bo spotkał się z inną Panią? Kot nie miałby mu tego za złe, w końcu jako kot 
miał do tego bardzo liberalne podejście, sam miał w swoim życiu wiele przyja-
ciółek serca.
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Pan czule przywitał Kota, pogłaskał go za uchem (,,O tak, właśnie tam, 
jeszcze trochę w prawo”), i rzucił mu parę czipsów, które zostały po ostatnim 
obrzędzie z Facetami. Potem poszedł wziąć prysznic, wchodząc Tam Gdzie Ko-
tom Wchodzić Nie Wolno. W tym czasie do mieszkania weszła również Pani – 
od paru dni wracała do domu później – była bardzo zdenerwowana i zmęczona. 
Nie gotowała w kuchni tych pysznych rzeczy (Pan rzucał mu wtedy czasami co 
nieco pod stół), tylko przynosiła pudełka pachnące cebulką. W środku znajdo-
wały się pierogi, za którymi Kot nie przepadał, bo nie miały mięska. Tak było 
i tym razem. Później dzień potoczył się swoim normalnym rytmem – kolacja 
(dzisiaj wątróbka, z tej samej puszki co wczoraj), oglądanie świecącego okna 
(Pan wypił jedną butelkę czegoś, co gorzko pachniało), rozmowa Pani z kimś 
niewidzialnym (chodziła wtedy po sypialni z jakimś małym przedmiotem przy 
uchu i coś do niego co jakiś czas mówiła, by potem nasłuchiwać dźwięków, któ-
re się stamtąd wydostawały. Kot próbował kiedyś tego użyć, ale nie był w stanie 
łapkami wcisnąć odpowiednich guzików). Potem Pan wykonał swój klasyczny 
manewr, i gdy Pani poszła Tam Gdzie Kotom Wchodzić Nie Wolno, wyszedł 
na balkon, wyciągnął białą tutkę i ją zapalił. Kot lubił go obserwować, bo spo-
między jego zepsutych zębów wylatywał wtedy taki duży, śmierdzący obłok. 
Spać chodzili, gdy w szklanym oknie kończyła się rozmowa pomiędzy ludźmi 
w garniturach a elegancko ubraną blondynką.

Czasem w nocy Kot chadzał na spacer po mieszkaniu i natykał się na Pana 
w salonie. Oglądał po ciemku świecące okno, przez które widać było jakiegoś 
obcego Gołego Faceta i Gołą Babę. Leżeli w dziwnym zapaśniczym uścisku, 
dysząc jak jego znajomy kot, Gruby, gdy musiał wtoczyć się na trzecie piętro do 
gabinetu Weta. Gdy Pan zauważał, że Kot go podgląda, bił go gazetą po grzbie-
cie. Obrażony zwierz prychał na niego i szedł do sypialni poskarżyć się Pani, 
która go wtedy drapała za uchem przez sen. 

Pan i Pani nie wiedzieli, że Kot potrafi się wydostać z mieszkania, gdy ich 
nie ma. Wyskakiwał z balkonu na dach garażu poniżej, a stamtąd mógł już ze-
skoczyć na ziemię. Kiedyś jeszcze rozważał ucieczkę – w końcu byłby wtedy sa-
modzielny, miał inne kotki na wyciągnięcie ręki i mnóstwo jedzenia w śmietni-
kach. Niestety, okazało się, że jego żołądek nie jest odporny na nieświeże dania, 
i  chorował gdy jadł te pyszne szprotki, które wyrzucała ich sąsiadka. Oprócz 
tego kotki okazywały się czasem bardzo namolne – część z nich była o niego 
zazdrosna i robiła mu straszne awantury, gdy spotykał się z jakąś nową kocicą. 
Innym mankamentem było to, że część z nich była już zaręczona z innymi kocu-
rami. Te zniewolone babeczki nie chciały mu się oddać. Gdy jednak do tego już 
dochodziło, czasami ich partnerzy zwąchiwali go, i próbowali spuścić mu lanie. 
Nie lubił tego typu aktywności fizycznych i z reguły musiał uciekać gdzie pieprz 
rośnie. Poza tym, był kocim mizantropem (część kotek mówiła, że był też mi-
zoginem). Udawał się na samotne spacery, podczas których mógł mieć w dupie 
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wszystko. Z reguły podczas takiej marszruty spotykał tego wielkiego psa z blo-
ku naprzeciwko. Wtedy wszystko zależało od tego, kto go wyprowadzał. Jeżeli 
Chłopak, to był bezpieczny, bo był w stanie utrzymać psa, który dostawał szew-
skiej pasji na widok Kota. Ale jeżeli psa wyprowadzała Dziewczyna, mógł liczyć 
jedynie na siebie. To wszystko trzymało go przy mieszkaniu Pana i Pani. Nie 
ma nic bardziej wiążącego, niż siła przyzwyczajenia i poczucie bezpieczeństwa.

Kot pamięta dzień, gdy przybył do mieszkania po raz pierwszy. Został za-
brany od Mamy, i przywieziony do nowego domu. Pan i Pani cały czas się nim 
interesowali, dawali mu ciągle jedzenie i smakołyki, kąpali go (w przeciwień-
stwie do innych kotów, on to lubił), drapali go za uszkiem i pozwalali spać ra-
zem z nimi. Wyjątkiem były te dni, kiedy nie wychodzili rano z domu. Wtedy 
nie mógł leżeć jak zwykle na łóżku, bo wyganiali go do kuchni. Tam kładł się na 
poduszce, by przenieść się na kanapę w salonie gdy zamykali drzwi od sypialni. 
Ale nie mógł wtedy spać, bo słyszał jakieś łupanie w ich pokoju i ciche jęki Pani. 
Od czasu do czasu wyganiali go też w środku tygodnia, ale później ten rytuał 
stał się coraz rzadszy. Kot nie jest w stanie przypomnieć sobie, kiedy ostatnim 
razem miała miejsce ta operacja.

Kiedyś Pan przynosił od czasu do czasu te pachnące kwiatki i smaczne 
czekoladki. Pani wtedy go przytulała i robiła żeberka. Kot uwielbiałby te dni, 
gdyby nie to, że potem musiał spać w salonie.

 Pani przez te wszystkie lata mocno wyblakła. Kot miał wrażenie, że sporo 
przytyła, jej sierść była dużo krótsza i mniej zadbana. Była coraz bardziej obwi-
sła. Już nie zakładała tych tupiących wysokich butów. Pan też się zmienił. Dalej 
był wysoki, ale sprawiał wrażenie mniej postawnego. Może przez to rosnące 
wybrzuszenie pod koszulą. Akurat Kotu się ono podobało, bo wygodnie się na 
nim spało. Oprócz tego był mocno wyliniały. Dziwne było to, że Faceci, którzy 
przychodzili poryczeć i pooglądać świecące okno również się zmieniali. Różni-
ca w tej zmianie polegała jedynie na tym, że jedni na głowie siwieli, a drudzy 
linieli.

Wraz z tymi zmianami ubywało czułości w mieszkaniu. Kot odczuł to 
oczywiście najmocniej względem siebie. Już nie dostawał tak często smakoły-
ków, a o drapanie za uszkiem musiał się prosić żałosnym mruczeniem i ociera-
niem o kolano, i nawet gdy nareszcie go łaskawie drapnęli, robili to od niechce-
nia przez parę chwil, nie zwracając na niego żadnej uwagi i zostawiając w stanie 
połowicznej, niedokończonej rozkoszy. Czuł też, że Pani nie pachniała już per-
fumami lecz kurczakiem, a Pan wodę kolońską zamienił na jajka i grzyby.

Później jeszcze parokrotnie Pan powtórzył swój manewr późnego powrotu 
do domu chwiejnym krokiem. Pewnego dnia coś poszło nie tak, bo Pani wróciła 
wcześniej i zdybała Pana na tym, że coś z nim jest nie tak. Próbował pośpiesz-
nie wejść Tam Gdzie Kotom Wchodzić Nie Wolno, ale burza już się rozpętała. 
Pani krzyczała, on z początku mówił, ale później też krzyczał. Gdy Pani zaczęła 
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płakać Pan próbował ją przytulić, ale ta go odepchnęła i uciekła do sypialni. 
W nocy Pan spał w salonie, a Pani spała w sypialni. Kot wolał nie zabierać sta-
nowiska w tym konflikcie, więc spał w kuchni.

Status quo utrzymywało się przez parę dni, ale którejś nocy Pan zakradł się 
do sypialni Pani. Kot z satysfakcją usłyszał po jakimś czasie znany mu już jęk 
Pani. Sytuacja wróciła do normy, wychodzili rano do pracy, jedli obiad, oglą-
dali świecące okno, od czasu do czasu wyrzucali Kota z sypialni i chodzili spać. 
Pewnego dnia ta rutyna znowu została zakłócona. Pani nie wyszła rano z domu 
– spała do późna. Nazajutrz ponownie. I w ten sposób Pani przestała wycho-
dzić z domu, a co za tym idzie z domu przestał wychodzić Kot, ponieważ stale 
znajdował się pod czujnym okiem właścicielki. Pani sprzątała, gotowała pyszne 
rzeczy, oglądała świecące okno. Kotu cała sytuacja nawet odpowiadała, do mo-
mentu, gdy któregoś razu do mieszkania przyszedł jeden z Facetów. To było za-
raz po tym, jak Pan wyszedł z domu, ale okazało się, ze facet składa wizytę Pani, 
a nie Panu. Siedział i rozmawiał z nią w salonie – przyniósł kwiaty i czekoladki. 
W pewnym momencie Pani i Facet wstali, poszli do sypialni i się zamknęli. Po 
jakimś czasie Kot usłyszał krzyk Pani.
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Magda Murawska

To dłuższa historia

To był zwykły, piękny, lipcowy dzień. Słońce świeciło, obłoczki, jasne jak 
baranki, sunęły leniwie po niebie, delikatny wietrzyk mierzwił fryzury potęż-
nych dębów. Tak piękne dni należą tylko do lata, czasu, w którym każdy szanu-
jący się nastolatek… Szaleje.

Karol chodził bez celu po domu. Obejrzał odcinek serialu, zrobił sobie ka-
napkę, zjadł ją, obejrzał kolejny odcinek. I wtedy w jego głowie wykiełkowała 
myśl: „Muszę zabrać szklankę z mojego pokoju.” Wszedł po schodach, otworzył 
drzwi i… zamarł w pół kroku.

Na mój widok wrzasnął tak głośno, że pewnie usłyszeli go w sąsiednim 
Obwodzie. Musiałam wszystko mu wyjaśnić.

– Słuchaj, dla mnie to też jest trudne, ale potrzebuję twojej pomocy. Jest 
taka mała robota w stolicy i szukałam kogoś, kto będzie umiał zająć się sprawą 
transportu towaru, dojazdu na miejsce i poruszania się po tym okropnym mie-
ście. Wchodzisz?

Wszedł. Już następnego dnia wszystko było gotowe: plecak podróżny z kilko-
ma ubraniami i prowiantem, kołczan ze strzałami i łuk w poręcznym plecaczku, 
plan Obwodu Północnego, w którym mieliśmy zająć się misją, i mój „kuferek’’, 
jak nazwał go Karol. Tak naprawdę w tej małej walizeczce kryły się najpotrzeb-
niejsze narzędzia: okulary na podczerwień, wytrychy, jednorazowe rękawiczki, 
środek odkażający, noktowizor, puszki z gazem łzawiącym, paralizator, noże…

No tak, do rzeczy.
Karol był trochę zdenerwowany, w końcu pierwszy raz wyjeżdżał na praw-

dziwą „misję”. Ciągle nie rozumiał moich intencji, ale to chciałam mu wyja-
śnić trochę później. Najważniejszą sprawą było dostać się do stolicy bezpiecznie 
i niepostrzeżenie. Tu pojawiał się problem. Nie mogliśmy ani odlecieć ze Sta-
cji Silników Odrzutowych, ani pojechać Międzyobwodową Koleją Podziemną, 
a własnego auta nie mieliśmy. Dlatego postanowiliśmy zrobić najbardziej ryzy-
kowną rzecz na świecie: dostać się tam Kapsułą Dalekobieżną.



356

Może to nie jest najbardziej ryzykowny sposób podróżowania, jeśli tylko 
od początku aż do końca wycieczki siedzi się w wygodnym fotelu, ogląda kra-
jobrazy za oknem i popija wodę mineralną opłaconą z pieniędzy podatników. 
My chcieliśmy wysiąść przed stacją, a ponieważ kapsuły nie zatrzymują się po 
drodze, mieliśmy tylko jedno wyjście: wyskoczyć.

Kiedy wreszcie wylądowaliśmy, pojawił się problem; co zrobić ze spado-
chronami? W tym właśnie momencie potrzebny był mi Karol, człowiek, który 
umie wszystkim się zająć. A on co? Po prostu zakopał je w dole. Ruszyliśmy 
w stronę miasta, do którego, zostało nam dwanaście kilometrów. Po dwóch ki-
lometrach przebytych w czterdziestostopniowym upale zrozumieliśmy, że po-
trzebujemy podwózki, więc kiedy po chwili usłyszeliśmy nadjeżdżającego pika-
pa, poczuliśmy, że naprawdę mamy szczęście.

Kierowca nazywał się Ayron i miał dziewiętnaście lat. Uśmiechnął się pro-
miennie, kiedy poprosiliśmy go o podwiezienie do miasta, a jedyne pytanie, 
jakie zadał, brzmiało: „Do którego Obwodu?”

 Było już po północy, kiedy dotarliśmy wreszcie do granicy z Obwodem 
Północnym. Ayron gorąco nas przepraszał, ale nie miał przepustki i nie mógł 
wjechać. Jednak zanim odjechał, powiedział:

– Jeśli będziecie mieć kłopoty, wejdźcie do dowolnego sklepu, baru czy 
restauracji i mówcie, że jesteście ode mnie. Zrobią dla was wszystko. – Po czym 
zawrócił z piskiem opon i odjechał w stronę Obwodu Zachodniego.

– To co, idziemy? – spytał cicho Karol.
– Jasne – odparłam i ruszyliśmy w stronę strażników przejścia.
O dziwo, przepuścili nas bez problemu, chociaż każdy normalny strażnik 

powinien wykazać chociażby minimalne zainteresowanie dwójką nieletnich, 
zjawiających się na granicy Obwodu o pierwszej w nocy. Cóż, to ich problem, nie 
nasz, a skoro zaszliśmy aż tutaj, to znaczyło, że nic nie może nas powstrzymać.

Wtedy pojawił się jeden z tych problemów, w których mogli nam pomóc 
znajomi Ayrona. Nie mieliśmy gdzie spędzić tej nocy.

Weszliśmy do pierwszego całodobowego sklepu, jaki znaleźliśmy. To był 
zwykły, nieduży market, sprzedający wszystko, od smoły w torebkach, przez 
zupę w proszku, aż po rajstopy w spreju. Podeszłam do ekspedientki.

– Hej, mam na imię Lennox, a to jest Karol. Przywiózł nas tu Ayron. Czy 
możesz nam pomóc? Nie mamy gdzie spać – dziewczyna uśmiechnęła się ciepło 
na dźwięk imienia naszego nowego znajomego.

– Jasne, przyjaciele Ayrona są moimi przyjaciółmi. Mam na imię Ewa. 
Chodźcie za mną – po tych słowach odwróciła się i przeszła przez drzwi „Tylko 
dla personelu”.

Prowadziły do małego magazynu, w którym walały się pudła z różnymi to-
warami. Na wprost były szklane drzwi z napisem „Uciekać tędy!”. Po lewej stro-
nie pomieszczenia znajdowały się schody, po których weszliśmy na górne piętro.
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Urządzono tam małe, przytulne mieszkanko, z rozkładaną kanapą, tele-
wizorkiem wiszącym na ścianie, stolikiem kawowym, dwoma fotelami, niską 
lodówką znajdującą się obok dużego małżeńskiego łóżka, łazienką, regałem na 
książki stojącym obok okna i tajemniczymi drzwiami, które okazały się być 
wyjściem na schody pożarowe.

– Proszę, czujcie się jak u siebie. Jeśli będziecie potrzebowali czegokolwiek, 
to wiecie, gdzie mnie znaleźć. – Puściła oczko do Karola i już jej nie było. Za-
częliśmy się rozglądać.

Kiedy Karol poszedł odświeżyć się w łazience, ja włączyłam telewizję. 
„Przynajmniej nie próbował poznać mnie lepiej” pomyślałam, przeskakując 
między kanałami. Niestety, w nocy lecą tylko państwowe propagandówki, za-
chęcające do popierania obecnej partii rządzącej, a tego nie chciałam za nic 
oglądać. Wtedy Karol wyszedł z łazienki… w samym ręczniku zawiązanym na 
biodrach. Mimowolnie się uśmiechnęłam. „Łał, on ma do mnie zaufanie? Pew-
ność, że nie zrobię mu zdjęcia i nie wrzucę tego do sieci?”

– Woda nie leci z kranu. Czy mogłabyś pójść i poprosić Ewę o pomoc?
– Jasne – rzuciłam. W końcu miałam coś do zrobienia. I nie musiałam 

patrzeć na pół nagiego Karola. – Nigdzie się stąd nie ruszaj.
– Bez ciebie? – Jakbym śmiał. – Uśmiechnął się szelmowsko. „To idzie 

w bardzo złym kierunku” – pomyślałam.
Już schodziłam do sklepiku, kiedy usłyszałam Ewę. Odruchowo zaczęłam 

nasłuchiwać.
– …Tak, są na górze… Mhm, ma wspólnika, pani kapitan… Około sie-

demnastu… Chyba nie, nie rozpoznałam… To dostanę za nią nagrodę, czy 
nie?… Dobrze, przetrzymam ich do… – nie chciałam już dłużej tego słuchać. 
Najciszej jak potrafiłam wróciłam do mieszkanka. 

– Załatwiłaś mi wodę? – Karol wychylił się z łazienki.
– Nie, ale Ewa załatwiła nas. Rozpoznała mnie i już zdążyła zadzwonić po 

gliniarzy. Niedługo tu będą, więc wycieraj się szybko, pakujemy graty i zwiewa-
my stąd, zanim trafimy na Federalnych – mówiłam to wszystko, pakując kufe-
rek z narzędziami.

– Co?! Czemu cię ścigają?
– Może opowiem ci historię swojego życia, kiedy już będziemy bezpiecznie 

w drodze?
– Dobra, dobra… Już idę. – Zrezygnował i wrócił do łazienki.
Piętnaście minut później udało mi się otworzyć wyjście awaryjne z pomo-

cą wytrychu, a Karol zgasił światła. Po cichu zeszliśmy i zamknęliśmy drzwi od 
zewnątrz. Uciekliśmy jedną z ciemnych uliczek, kierując się w stronę Ratusza. 
Za sobą ciągle słyszeliśmy wycie syren policyjnych, szum silników i turkot kół 
na kocich łbach. Mimo to udało nam się uniknąć wątpliwej przyjemności spo-
tkania Strażników Federalnych.
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Postanowiliśmy spędzić noc razem z grupką bezdomnych, ulokowanych 
w jednej z uliczek. Nie uwierzycie, ale nawet oni rozpoznali moją twarz. Tro-
chę się krzywili, bo myśleli, że strażnicy będą ich przesłuchiwać, ale daliśmy 
każdemu po dwadzieścia złotych i przestali szemrać. Karol znowu dopytywał, 
za co mnie ścigają, ale zbyłam go banałem w stylu „jest późno, powiem ci kiedy 
indziej”. W końcu nikt tak naprawdę nie wiedział, co zrobiłam, więc nie chcia-
łam tego rozgłaszać wśród pierwszych lepszych bezdomnych. To była dłuższa 
historia.

Ruszyliśmy z samego rana. Nasz obecny plan miał tylko jeden punkt: do-
stać się do Ratusza „po cichu”, żeby nikt nas nie zauważył. To stwarzało pewne 
problemy, szczególnie, że był poniedziałek.

– Tam musi być około… Osiemdziesięciu osób – oszacował Karol.
– Czyli nasze szanse na wejście niezauważenie wynoszą… – przeliczył 

jeszcze raz. – Jakieś dwa procent?
– Dwa procent, świetnie – rzuciłam ironicznie. – No dobra, po to cię ze 

sobą wzięłam, panie Nikt-Mnie-Jeszcze-Nie-Złapał-W-Pracy. Masz jakieś po-
mysły?

– Hmm… mamy w sumie kilka opcji – uśmiechnął się – pierwsza: prze-
branie się za pracowników.

– Odpada – ucięłam – w tym mieście nie ma chyba takiej osoby, która nie 
znałaby mojej twarzy.

– No dobra, opcja druga: przeczekamy ich. Zaczekamy do zamknięcia 
i wśliźniemy się, kiedy wszyscy wyjdą.

– Nie, jeśli nie zrobimy tego do wieczora, to po godzinie policyjnej wyślą 
patrole na ulice. Mam takie wrażenie, że tym razem żadni bezdomni nam już 
nie pomogą.

– No dobra, więc opcja trzecia… – zmarkotniał dziwnie.
– Co się dzieje? – „Czyżby opcja trzecia nie istniała?” pomyślałam z prze-

rażeniem.
– Nic, po prostu… To stwarza strasznie duże ryzyko – uśmiechnął się 

krzywo – ale dla ciebie to pewnie będzie niezła zabawa.
– Mów dalej…
– Opcja trzecia to akcja dywersyjna. Musimy zrobić coś takiego, żeby 

wszyscy wynieśli się z budynku. Wtedy ty wślizgujesz się do środka, robisz co 
masz robić i uciekasz.

– Dobry plan – pochwaliłam go. – Mam tylko dwa zastrzeżenia; co takiego 
można zrobić, żeby ewakuować cały budynek?

– …Alarm pożarowy?
– Dobra, niech ci będzie. A drugie zastrzeżenie: nie j a, skarbie, tylko m y 

tam wejdziemy i m y  zajmiemy się sprawą. Potrzebuję kogoś, kto będzie stał na 
czatach, kiedy ja będę szukała dokumentów.
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– Dokumentów?!
– Wyjaśnię ci później.
Sprawę rozwiązaliśmy całkiem prosto: bomba dymna przywiązana do 

ogona strzały. Całkiem proste zadanie: jedna strzała na poddasze, druga do 
magazynu na drugim piętrze, trzecia do łazienki na parterze.

– Pamiętaj, że musisz być szybka, ale precyzyjna. Masz jedną szansę – 
ostrzegł mnie Karol.

„Jasne, jakbym nie wiedziała” myślałam, skradając się ku budynkowi Ra-
tusza. Oczywiście, w efekcie udało mi się wypełnić pomieszczenia dymem. 
Alarm wył tak głośno, że niewiele brakowało, a bym ogłuchła. Mimo wszystko 
udało nam się w całym tym zamieszaniu wejść niepostrzeżenie na czwarte pię-
tro. W jaki sposób? To dłuższa historia.

Otwarcie drzwi do Wielkiej Kartoteki Kodeksu Karnego okazało się ba-
nalne. Dużo większym problemem stało się znalezienie odpowiedniej teczki 
z danymi osobowymi.

– O rany! – wyrwało się Karolowi, kiedy wszedł za mną do środka.
Pomieszczenie z początku wydawało się małe. Miało około dziesięciu me-

trów szerokości, piętnaście długości i jakieś cztery wysokości. W sumie niedu-
żo, jak na „Wielką Kartotekę”, ale było doskonale zagospodarowane. Ściany, su-
fit i podłoga były zrobione z kuloodpornego szkła. W normalnych warunkach 
za nim byłaby ściana, ale tutaj każdy wolny centymetr przestrzeni zajmowały 
teczki z danymi. Na środku sali stały dwie okrągłe kolumny, które również były 
szklanymi regałami, a między nimi znajdowało się coś w rodzaju gabloty. Kiedy 
podeszłam bliżej, zobaczyłam w środku całe stosy starych, pożółkłych już kart, 
teczek i segregatorów. W żadnym miejscu nie widziałam ani klamek, ani zam-
ków na klucze lub karty, nie było tu też żadnych zawiasów czy zasuwek. „Jak oni 
to otwierają?” myślałam gorączkowo.

– Hej, spójrz na to – zawołał mnie Karol.
– Idę – mruknęłam. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że chłopak stoi 

przy czymś w rodzaju panelu, umiejscowionego tuż przy drzwiach, obok któ-
rego wisi kartka.

– Musisz to przeczytać – powiedział, sam zagłębiając się w lekturze. „Do-
bra, niech ci będzie”, pomyślałam, pochylając się nad kartką.

Rozmieszczenie akt w W.K.K.K
Akta pomniejszych sprawców, spisy wykroczeń, przestępstw, nałożonych 

kar i przebiegów procesów sądowych (ściany, podłoga) Kod A01.
Akta spraw wysokiej rangi; morderstwa, przemyt, handel towarami niele-

galnymi (sufit) Kod B14.
Akta osób uniewinnionych, spraw przedawnionych i procesów nieważ-

nych (gablota) Kod N39.
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Akta spraw wagi państwowej (kolumny honorowe) Kod H57.
Akta sprawy „Operacja ELEN” blokada typu D, nr 608 – P.N.O.
– Czyli… – zaczął Karol – do której grupy cię zaliczyli?
– O matko… – szepnęłam. „Operacja ELEN” to był kryptonim akcji, za 

którą ścigają mnie wszyscy gliniarze z całego miasta. A teraz dowiaduję się, że 
nałożono blokadę typu D? To była najbardziej tajna ze wszystkich technik ko-
dowania. Oczywiście odkryłam, że podawane są trzyliterowe kody, które funk-
cjonują jako skrótowce. Wystarczy rozszyfrować, co dany skrót znaczy, a będzie 
wiadomo jak znieść blokadę. Niestety, możliwości rozwiązań jest nieskończenie 
wiele.

– Lennox? – chłopak był wyraźnie zaniepokojony, więc wyjaśniłam mu 
całą sytuację.

– Och… Czyli nie wiemy, co robić. W takim razie, może mi chociaż po-
wiesz, co to za sprawa?

– Trzy lata temu… ja i paczka moich przyjaciół postanowiliśmy zrobić coś 
dla naszego kraju. Polepszyć sytuację, jaka tu panuje. Pomóc ludziom, uspraw-
nić gospodarkę, poprawić stosunki z innymi krajami, cokolwiek, byle żyło się 
łatwiej… Mój brat Florian wpadł na pomysł szantażu. „Zabierzmy im coś waż-
nego, a w zamian zażądajmy zmian”, tak mówił… I to zapoczątkowało Opera-
cję ELEN. W ciągu jednej nocy wykradliśmy dwadzieścia najważniejszych pism 
państwowych w formie rękopisów i… porwaliśmy premiera. Władze nie podały 
tego do wiadomości publicznej, bo wstydzili się, że grupka nastolatków zdołała 
wywołać aż taką burzę. W grupie oprócz mnie i Floriana byli też bliźniacy, Jan 
i Fred, oraz moja najlepsza przyjaciółka, Clarisse. Wszystkie „dowody papiero-
we” rozwieźliśmy po kraju i schowaliśmy w różnych, dziwnych miejscach, ale 
premiera trzymaliśmy stale blisko siebie, pod kluczem. Któregoś dnia do na-
szej kwatery głównej wpadły siły antyterrorystyczne. Wszyscy, jak jeden mąż, 
stanęliśmy i osłoniliśmy kryjówkę premiera. Mierzyli do nas. Wtedy Clarisse 
wyciągnęła premiera z jego „celi” i… przystawiła mu lufę pistoletu do potylicy. 
Powiedziała, że go zastrzeli, jeśli coś zrobią jej albo komukolwiek nas. Wszyscy 
naraz zaczęli krzyczeć, bliźniaki na gliniarzy, żeby odłożyli broń, gliniarze do 
Kapitana Straży, żeby pozwolił im strzelać, Kapitan do mnie i Floriana, żeby-
śmy uspokoili „ferajnę”, a my darliśmy się na Clarisse. Premier wyrywał się, 
podniósł się jeszcze większy wrzask, zaczęła się szarpanina i wtedy… Usłyszeli-
śmy huk. Clarisse wystrzeliła, chciała to wreszcie skończyć, ale… chybiła – tutaj 
głos mi się załamał.

– …I? – szepnął Karol.
– Trafiła Floriana. Więc nie mieliśmy wyboru, musieliśmy uciec… Prze-

prowadziłam szybką akcję dywersyjną, wiesz, popchnięcie premiera w stronę 
Strażników… A… jego ciało musieliśmy tam zostawić. Rozeszliśmy się wtedy po 
różnych częściach kraju, osiedliliśmy w miejscach, w których nikt nas nie znał… 
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Próbowaliśmy zacząć od nowa, i prawie zapomnieliśmy o wszystkim – westchnę-
łam – ale dwa dni temu przyszła do mnie paczka od niejakiej Cecylii Gardo. Tak 
naprawdę to była Clarisse. Napisała do mnie list, w którym wyjaśniła, że mo-
żemy wszystko naprawić. Pisała, że wynalazła reset pamięci, urządzenie, które 
dosłownie niszczy wspomnienia związane z całą tą sprawą. W tej większości nie 
zawarła nas, wielkiej paczki ELEN, bo chciała, żebyśmy na zawsze zapamiętali te 
chwile. Przysłała mi ten reset, a także wszystkie skradzione przez nas dokumenty. 
Te papiery udało mi się już zwrócić, a teraz przyszedł czas na drugi etap planu: 
zabranie wszystkich akt tej akcji, żeby nie pozostał po niej żaden ślad.

Popatrzył na mnie jak zahipnotyzowany. Kiedy przemówił, głos mu się za-
łamał.

– Ja… O rany… to… niezwykła historia… – szepnął Karol – masz jakiś 
pomysł, co może znaczyć to P.N.O.?

– Kiedy prowadzono moją sprawę, bo to mnie uznano za „przywódczynię 
gangu”, bardzo często powtarzano zdanie „Podać nazwisko oskarżonej”. Może 
to właśnie hasło? – zaproponowałam. Teraz, kiedy już wszystko z siebie wyrzu-
ciłam, było mi łatwiej myśleć.

– Pewnie, spróbujmy. – Karol uśmiechnął się ciepło. Podszedł do panelu 
i stuknął w środek. Mały ekranik ożył, a w ścianie tuż pod nim otworzył się ma-
lutki właz, bardzo podobny do otworu w skrzynce na listy. Czyli tak to działa, 
uświadomiłam sobie, kiedy na panelu pojawiła się ikonka mikrofonu. Ekranik 
wyświetlił polecenie: „proszę podać kod/typ blokady.” Zaczęłam mówić.

– Eeee… blokada typu de, numer sześć zero osiem, Lennox Merr.
– Operacja ELEN, rok rozpoczęcia: 2072, sprawa wciąż w toku – powie-

dział mechaniczny głos gdzieś z głębi ściany, a otwór wypluł teczkę z aktami 
wprost w ręce Karola. Uśmiechnęliśmy się do siebie. Chłopak włożył teczkę 
z powrotem do maszyny.

– Blokada typu de, numer sześć osiem zero dwa, Lennox Merr. Wymaż 
dane – powiedział Karol, a maszyna zaszumiała i ekran wreszcie zgasł. Chłopak 
urwał część informacyjnej kartki, na której napisano o mojej Operacji, zgniótł 
ją i wsadził do kieszeni spodni.

W końcu, po trzech latach zmagań, udało się wszystko naprawić. Teraz 
pozostało tylko jedno: wymazać to zdarzenie z pamięci wszystkich ludzi.

Wyszliśmy z Kartoteki i jakimś cudem wydostaliśmy się niepostrzeżenie. 
Ale… to dłuższa historia.

Karol stanął w progu. W końcu jego pamięć trzeba było wyczyścić także 
w kwestii tej misji, aż do momentu, gdy mnie zobaczył. Nawet, jeśli wiedział, że 
ja i moi przyjaciele byliśmy niewinni.

– Nie chcę ryzykować, że powiesz o tym komukolwiek, nawet przez przy-
padek. Chyba to rozumiesz? – spytałam spokojnie. I tak wymazałabym mu pa-
mięć. Po prostu wolałam mieć pewność, że on to rozumie.
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– Jasne, Lennox – uśmiechnął się smutno. – To twoje życie, twoja Operacja, 
twoje problemy. Ja jestem tu przez przypadek. Rób co masz robić. – Podszedł 
i przytulił mnie po przyjacielsku. To podniosło mnie na duchu.

– Dziękuję – szepnęłam, gdy już wyskakiwałam przez okno. Stanęłam na 
jego trawniku i wyciągnęłam z kieszeni „Reset”. Potem wcisnęłam przycisk.

Ostatnim, co usłyszałam, zanim uciekłam, były słowa Karola:
– Po co ja tu przyszedłem?… Widać nie było ważne… – i dźwięk oddala-

jących się kroków.
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Aleksandra Nalepka

*** 

Biegnę ulicą, dookoła mnóstwo ludzi, nikt nikomu nie patrzy w oczy. Każ-
dy idzie w swoim kierunku, niektórzy spieszą się do pracy, inni na spotkanie ze 
znajomymi, lub do stacji metra. Mam wrażenie, że ci ludzie nie widzą nic. Czas 
upływa bardzo szybko. Na ulicach roi się od żółtych taksówek, ogromnych bil-
lboardów. Nowy Jork to miasto kontrastów. Można spotkać ludzi bardzo boga-
tych, którzy maszerują dumnie, trzymając w jednej dłoni torby snobistycznych 
marek np. Tiffany’s, Henri Bendel, zaś w drugiej kubek z cafe mocha od Star-
bucksa. Obok niech egzystują bezdomni. Z lewej strony widzę panią, która pro-
wadzi na złotej smyczy pięć pudli, biznesmena rozmawiającego przez komórkę. 
Z prawej rząd pizzerii. Każdy z mieszkańców Nowego Jorku ma swoją ulubioną.

Zmierzam do Lombardi’s Pizza, w której umówiłam się z Angeliną Jo-
lie. Tak, jestem dziennikarką. Chciałabym porozmawiać z aktorką o jej życiu, 
a zwłaszcza o podróży do Afryki. Angelina postanowiła zamienić życie gwiaz-
dy na żywot wolontariusza. Pragnie wybudować w Afryce szkołę, a także za-
pewnić ludziom egzystującym na granicy ubóstwa godne życie. Dowiedziałam 
się, że Angelina nie chce być już gwiazdą, goszczącą co wieczór na wielkich im-
prezach, udzielać milion wywiadów. To życie ją zmęczyło, dlatego postanowiła 
przeprowadzić się do Afryki, do Maitri. Angelina wiele razy wspominała, że 
męczy ją błysk reflektorów, że na każdym kroku jest śledzona przez wścibskich 
paparazzi, nie ma prywatnego życia, nie może spokojnie wyjść, by spotkać się 
ze znajomymi, pójść do kawiarni, bo zwykle napada na nią tłum fanów. Pod-
czas wywiadu poprosiłam aktorkę o zrobienie kilku zdjęć z życia codziennego 
w  Afryce. Chciałabym porównać życie ludzi ciężko pracujących, dla których 
każda kropla wody i kromka chleba jest na wagę złota i ludzi, którzy mają mnó-
stwo pieniędzy, kupują najdroższe jedzenie, a ich największym problemem jest 
to, żeby zdążyć na popołudniową wyprzedaż.

Wracając do domu mijałam ludzi, wydawali się przeraźliwie smutni. Ich 
twarze zlały się w plamę, przypominającą postać z obrazu Muncha „Krzyk”. 
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Zatrzymałam się. Rejestrowałam każdy fragment rzeczywistości. Świat wydał 
mi się pustką.

Weszłam do mieszkania, w którym czekał na mnie Franek, mój kot. Strasz-
nie zawodził. Pomyślałam, że jest chory, stąd to przeraźliwe wołanie. Zdjęłam 
szpilki od Blachnika, założyłam miękki szlafrok i zasiadłam w wygodnym fo-
telu. Wtedy dotarło do mnie, że mój kot jest głodny. Zajrzałam do lodówki – 
a  tam puszka przeterminowanych sardynek, whiskas i lody. Pomyślałam, po 
raz pierwszy, że życie singielki nie jest porywające. To nie buty, czy sukienka 
od Chanel są gwarancją szczęścia. Sięgnęłam po lody czekoladowe – zawsze 
pomagały. Nic z tego, łzy lały się strumieniem. Otuliłam się kocem i zasnęłam. 
Drzemałam krótko, bo sen miałam okropny. Było w nim coś z groteskowych 
wizji Tima Burtona: ja – Alicja w krainie smutku. Dookoła dziwne postaci. Na 
tronie siedział Tadeusz Różewicz i przez megafon krzyczał:

Kochani ludożercy
nie zjadajmy się Dobrze
bo nie zmartwychwstaniemy
Naprawdę
Obudziłam się zalana potem, kot siedział na mym brzuchu. Włączyłam 

telewizor, by obejrzeć „The Holiday” z Judem Law i Cameron Diaz. Pomyśla-
łam, że może i ja zamieszczę w Internecie podobne ogłoszenie. Tak też zrobiłam 
i zasnęłam.

Czas mijał szybko. Nadeszła kalendarzowa zima. O godzinie dziewiątej 
wybrałam się do redakcji. Pracowałam nad kolejnym artykułem. W wirze zajęć 
nie zauważyłam, że ktoś położył na mym biurku kopertę. Dopiero, kiedy Anka 
powiedziała: „Hej, pracusiu, strasznie jestem ciekawa co dostałaś od Angeliny 
Jolie”, dostrzegłam list i otworzyłam go pospiesznie. W środku były przepiękne 
fotografie. Na jednej z nich aktorka uwieczniła całą wioskę. Ludzie zgromadzili 
się wokół chaty, którą zniszczył huragan. Zamierzali wspólnie ją odbudować. 
Wzruszyłam się. Zdjęcie oprawiłam i powiesiłam na ścianie w kuchni. Zawsze, 
kiedy mu się przypatrywałam, czerpałam zeń pozytywną energię. Pewnego 
wiosennego dnia, pijąc kawę pachnącą cynamonem i jedząc przepyszne nale-
śniki z truskawkami, postanowiłam sprawdzić pocztę. W skrzynce e-mailowej 
znalazłam wiadomość od Zdruzgotanej. Pisała, że świat się jej zawalił, że straci-
ła miłość życia, że chciałaby zasmakować życia w wielkim mieście. Odpisałam, 
że bardzo chętnie wybiorę się na wakacje w góry. Następnego dnia wyruszyłam 
w wielką podróż… 
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Karolina Olszewska

Ślad

Zbieżność osób i nazwisk jest nieprzypadkowa.
Był kiedyś taki czas w życiu świata, kiedy ludzkość prawie wymarła. W Biblii 

ten czas nazwany został potopem i tłumaczono go zepsuciem moralnym sze-
rzącym się po wszystkich zakątkach i krańcach Ziemi. Bóg był wtedy Bogiem 
młodym i niedoświadczonym, ale… o bardzo miłym usposobieniu. Zapragnął 
pewnego dnia spełnić marzenia wszystkich swych umiłowanych córek i synów. 
Nie miał ich zresztą w tamtych czasach nazbyt wielu.

W ten sposób narodziły się złote czasy istnego koszmaru. Gdy Bóg zaczął 
czynić zadość swoim zamiarom i odpowiadał na każdą modlitwę radosnym 
przeniesieniem w rzeczywistość tego, o co Go poproszono, natychmiast bez-
pardonowo uszczęśliwieni zostali wszyscy wokół. I to tak uszczęśliwieni, że hej!

Opadły na podłogę sztuczne szczęki i runęły budowle karciane rozsta-
wione na lodzie w zgrabne osiedla. Żona Niteosa padła trupem, Niteos został 
wywałaszony, co najmniej czterdziestu damom w jednej chwili osunęły się 
z ponętnych ciał tuniki, namnożyło się – skąd i dlaczego? – szlachetnych kur-
tyzan-wolontariuszek, Paragodot został ojcem po raz nie wiedzieć który, usu-
nięto z powierzchni Ziemi niektóre pluskwiaki i prostoskrzydłe, wskrzeszono 
całą armię formalnie zmarłych, ktoś się wzbogacił, ktoś się odmłodził, ogólnie 
zrobiło się makabrycznie wesoło. Kształt rzeczywistości zmieniał się z minuty 
na minutę i przypominał wodę od farbek, do której zaciekawione dziecko wkła-
da naraz kilka ubabranych w wielu różnych barwach pędzelków. Przez kilka 
sekund było pięknie, ale z każdym dokładanym do ewoluującej mikstury ko-
lorem, woda stawała się coraz brudniejsza i brzydsza. Taki też był świat: przez 
ulotną chwileczkę bardziej zachwycający niż kiedykolwiek, a wraz z przybywa-
jącym, jak rycerz w lśniącej zbroi, spełnieniem, drapieżnie obrzydliwy.

Kiedy nasz przesympatyczny niczym trzymiesięczny golden retriever Bóg 
zorientował się, że nie jest w stanie zapanować nad powstałym chaosem, zrobiło 
się już naprawdę niebezpiecznie. Przez dość długi czas stwórca uparcie utrzy-
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mywał, że to nic takiego, że się naprawi, że się polepszy, udoskonali, podreperu-
je. Z chwilą jednak, kiedy kula ziemska zaczęła się odkształcać, a Słońce zbliżyło 
się do tego stopnia, że woda w oceanach parowała z niekontrolowaną szybko-
ścią, nie sposób było dłużej się oszukiwać. Stały kontakt z ludźmi, ciągłe im do-
gadzanie okazało się tragiczne w skutkach. Trzeba było powziąć jakieś działania 
w celu naprawienia świata. A że Bóg, jako zostało powiedziane, był podówczas 
młody i niedoświadczony, z właściwym swemu wiekowi dramatyzmem stwier-
dził: „Oto skończyło się rumakowanie, zamykamy. Trzeba od nowa”. Po tych 
słowach postanowił zgładzić to, co stworzył, i zwrócił się do Noego.  

Noe pełnił w tym wszystkim rolę cokolwiek osobliwą. Niby to objawił 
mu się Pan i takie tam, ale jakoś nikt mu nie chciał wierzyć, ani tym bardziej 
(śmiech na sali) traktować jego ostrzeżeń poważnie. Uważany przez swą spo-
łeczność za nieszkodliwego pijaczynę (którym zresztą był) i według świadectwa 
jego żony za szaleńca, nie miał szans by przekonać innych, że najbezpieczniej 
byłoby dla nich wyprzeć się swojej pamięci, zaprzedać przeżyte chwile na rzecz 
umownego milczenia, czyli udawać. Gdyby postąpili, jak im radził, kto wie, 
może by przeżyli. Ale nikt nie chciał zapomnieć tego krótkiego czasu, kiedy 
z Boga był naprawdę równy gość. Dlatego musieli zginąć. Odejść do niebytu. 
Nawet w piekle miało nie być dla nich miejsca. Po śmierci zostali wygnani na 
wieczną samotność, tam, gdzie nikogo nie ma, aby nikt nie usłyszał, nikt nie 
dowiedział się o hańbiącej prawdzie. Nikt nie miał prawa o tym wiedzieć. Dla-
tego Biblia tak zręcznie okrywa maskującą tajemnicą całe zjawisko.

Nastąpił potop, wszystko zostało zalane. Deszcz padał i padał, już ledwo 
było widać szczyty najwyższych w owym czasie gór, w końcu zniknął ląd, jak-
by Ziemia wcale go nie posiadała w swych zasobach, jakby składała się z sa-
mej jedynie wody. A Noe siedział sobie w Arce z uratowanymi zwierzątkami 
(przywrócono pluskwiaki i prostoskrzydłe, Bóg uznał, że jednak są potrzebne), 
i powtarzał swej rodzinie dzień w dzień, do znudzenia: „Ani mi słowa o tym, 
coście widzieli, bo was szlag jasny trafi!”. Oni kiwali ze zrozumieniem głowami 
i, co ciekawe, faktycznie dochowali straszliwych tajemnic. Gdy w końcu Ziemia 
została na nowo osuszona, nie znaleziono żadnych ciał, nawet trucheł zwierzę-
cych. Noe z rodziną oczywiście to zauważyli, ale mieli dość rozsądku, by nie 
komentować. 

Został wszakże jeden ślad, który się przeoczyło, o którym się zapomniało.
Ślad trudny do wytłumaczenia.
Walka Jakuba z Aniołem.
Kiedy Bóg, wcielony w Wieczystego Lizusa, dogadzał swym dzieciom, 

Aniołowie buntowali się notorycznie, bo ich jakoś nikt nie traktował ulgowo, 
ani tym bardziej ich nie rozpieszczał. Nic dziwnego, że czuli się pokrzywdzeni.

Historia Jakuba walczącego z Aniołem jest w tej samej księdze, co opis 
potopu, w Księdze Rodzaju. Trochę dalej i niby to miało być kiedy indziej, dużo 
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później. Ale tak naprawdę to było właśnie wtedy, tylko wtedy, synchronicz-
nie i nigdy indziej. Jakub był jednym z nielicznych, którzy doświadczyli Bożej 
Hojności i umieli z niej korzystać w sposób umiejętny. Nie prosił o bogactwo, 
długie i dostatnie życie, nie chciał nikogo wskrzeszać ani uśmiercać. Chciał po 
prostu by, póki żyje, miał jak żyć. I to wszystko. Skromniuchno sobie poczynał 
Jakub z rozrzutną, hulaszczą wręcz Łaską stwórcy. Prosił o to tylko, co miało 
wystarczyć do istnienia, póki ono jeszcze trwa. Łebski gość był z tego Jakuba.

Pewien Anioł, dość krnąbrny i skory do buntu, korzystając z swych aniel-
skich umiejętności skłaniania ludzi w stronę takich czy innych działań, pra-
gnął, by jak największa ich liczba wybłagiwała sobie najdurniejsze z możliwych 
darów. Chciał siać chaos, dlatego tacy jak Jakub byli mu solą w oku. Właściwie 
to szczególnie Jakub, bo tak się składa, że jego działania niosły ze sobą skut-
ki globalnie nieinwazyjne, a takich to właśnie Anioł z całego serca pragnął. 
W swej orkiestrze rozgardiaszu i odjazdowych szaleństw brakowało mu pierw-
szych skrzypiec Jakuba. Tak inteligentny mężczyzna mógłby być narzędziem 
tworzenia bardziej skomplikowanego zła, kontrolowanego, ale więcej jeszcze 
strasznego, bo obdarzonego wielką wiedzą i wyobraźnią. A Jakub, jak na złość, 
pragnął pokoju.

No i się pobili. Walczyli aż do jutrzenki, jak mówi pismo. Ani słowa o tym, 
co było wcześniej.

A wcześniej Anioł prosił Jakuba. Proponował mu układ, zachęcał, targo-
wał się. Jakub nie dał się namówić i nie skusiła go żadna z oferowanych wspa-
niałości. Anioł w końcu stracił cierpliwość i mu przyłożył. W zasadzie miał 
przewagę, bo skrzydła dawały możliwość zadawania większej liczby ciosów 
i atakowania z powietrza. Mimo to – Jakub wygrał. Ale i przegrał zarazem.

Jakub się złamał. Wiedział, że nie ma żadnych szans na pokonanie Bożego 
posłańca, nawet jeśli ów posłaniec działa pokątnie i wbrew tak zwanej Woli Bo-
żej. W chwili, kiedy tracił już siły i wiarę, że uda mu się wywalczyć zwycięstwo, 
pokruszyły się kolejno jego proste, dobre zasady życiowe. I poprosił. Poprosił 
o możliwość zwyciężenia nad Aniołem.

Błyskawicznie działający Mechanizm Boskiego Rozpieszczania Wszelkie-
go Stworzenia podarował mu wygraną. Jakub pokonał i Jakub zapłakał. A kiedy 
zapłakał, wkrótce też zapłacił.

Później było już przewidywalnie, Bóg wszystko zatopił, a następnie od-
nowił, ożywił, rozwinął wstęgę tęczy na niebie. Taki szyderczy znak niby to 
szczęśliwego zakończenia koszmarnej historii, której najmniej makabrycznym 
elementem było wyginięcie prawie wszystkich ziemskich stworzeń. Trudno so-
bie wyobrazić grozę skrzywionego świata, w którym ludzie groteskowo wypięk-
nieni i ubogaceni zyskali władzę decydowania o wszystkim, co ich dotyczy.

A może jednak nie tak trudno. 
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Ofelia Paczosa

Blask Księżyca

Gdy słońce powoli kryło się za horyzontem, jego leniwe promienie przesą-
czające się przez stare gałęzie zostały zastąpione przez delikatny blask księżyca. 
Dzięki niemu Elianne zawsze czuła się silniej, pewniej. Obserwowanie nocnego 
sklepienia ją wyciszało, pozwalało zapomnieć o troskach. Z jej dłoni wysnuły 
się przyjemne dla oka wstęgi światła, które uformowały się w białe kule dodat-
kowo rozświetlające polanę. Zaczęła śpiewać. W pewnej chwili głos dziewczyn-
ki zadrżał, na dźwięk łamanego chrustu. Obserwujący ją od dawna chłopak 
zaklął pod nosem i wyszedł z gęstwiny.

– Kłusujesz?! – zapytała Elianne łypiąc spode łba na łuk przerzucony przez 
jego plecy. – Mój ojciec każe cię wychłostać albo nawet powiesić!

„Coś w tym jest”, pomyślał chłopiec, gdyż często widywał siniaki szpecące 
jej blade ręce.

– To i tak nic w porównaniu z twoimi wyczynami – wskazał na mieniące 
się kule zawieszone pod koronami drzew. – Może i jestem niedouczonym wie-
śniakiem, ale wiem, że w naszej prowincji magia jest surowo zakazana. 

– Czyli szpiegujesz mnie, aby donieść!
– Nie szpieguję, tylko słucham – odparł unosząc dłonie w pojednawczym 

geście. 
Gdy pierwszy raz usłyszał ją w mroku lasu, sądził, że to syrena wabi go 

w swój śmiercionośny uścisk. Jednak znajdowali się w głębi lądu, a to była nie 
bestia, tylko jedenastoletnia dziewczynka. Osóbka o nieziemskim głosie i nie-
ziemskich zdolnościach. 

– Przepięknie śpiewasz – powiedział chłopak przerywając niezręczną ciszę 
i wykorzystując okazję, by podejść bliżej.

Elianne rozpromieniła się.
– Naprawdę? Naprawdę ci się podoba? – Również zbliżyła się, a jej ciem-

nobrązowe loki falowały przy każdym ruchu. – To pieśń o Valli Anthyjskiej, 
Dziedziczce Bogów, śpiewana z perspektywy jej ukochanego Jonathana. Miała 
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wielką moc, ale była bardzo ponura – oparła się o pobliską sosnę, wzruszyła ra-
mionami. – Chciałabym kiedyś być taka, jak ona, a już teraz jesteśmy podobne, 
wiesz? Potrafię czarować, jestem dziedziczką rodu Durnhyldów, a życie płata mi 
takie numery, że czasem… czuję się samotna.

Młody myśliwy uśmiechnął się niewesoło.
– Tylko ukochanego brakuje – mruknął, bardziej do siebie. – Czy mógł-

bym zrobić coś, abyś więcej nie musiała płakać?
– Cóż… Valla zawsze znajdowała oparcie w swojej przyjaciółce Mavet. Ja 

też miałam prawdziwą przyjaciółkę, Valerie, ale rok temu zabrała ją biała ospa, 
a dla Enreydii, mojej siostry znaczę tyle, co słona woda na pustyni. Potrzebuję 
kogoś dobrego i szczerego. Jestem Elianne Raissa Durnhyld. A ty?

Chłopak uścisnął jej drobną dłoń, popatrzył głęboko w błyszczące, szma-
ragdowe oczy. 

– Nicholas. 
– Tylko? Żadnego nazwiska, przydomka?
– Jako twój przyjaciel zdradzę ci pierwszy sekret. Rodzice porzucili mnie, 

bo mieszki mieli puste, nie mam pojęcia, kim byli, zostałem przygarnięty przez 
rzeźnika Mikkego – mówił to z nutą wdzięczności. – Chodźmy już, w naszych 
domach się niepokoją, a wilki gustują w młodych ciałkach.

– Lubię wilki – wyznała Elianne. – Raz spotkałam jednego i wcale mnie 
nie pożarł.

– Banialuki.
– Gdzie tam, wżdy stoję przed tobą! Zawarczał, a potem się uspokoił i dał 

mi się pogłaskać. Odprowadzisz mnie, to ci opowiem.

***
Bór wokół wioski od rana brzmiał ptasimi trelami, tłumionymi w połu-

dnie przez głosy mieszkańców niosące się echem pośród pni, zaś wraz z zapad-
nięciem zmroku słychać było pohukiwanie sów i dźwięki, o których pochodze-
niu Elianne i Nicholas woleli nie dysputować. Dla nich każdy dzień był nową 
przygodą, godzina potokiem myśli i słów, bez namysłu wypływających z ich ust. 

Mędrzec siedzący nad księgami, ceniący harmonię uznałby ich za rozbi-
surmanione basałyki, pchające się pod kły jakowegoś drapieżcy, lecz im to nie 
przeszkadzało. Bajarz z pewnością zsyłałby na nich nowe groźby w postaci wa-
tahy dzikich psów bądź też zaklętych przedmiotów czekających, by aktywowali 
ich moc. Elianne, pomimo młodzieńczej ciekawości, nie dała się nabrać. A jeśli 
nawet nadprzyrodzone moce nie były jej straszne, przekonała się o tym podczas 
pewnej, późnopopołudniowej wycieczki do najgęstszej puszczy.

– Nie uważasz, że zaszliśmy za daleko? – zapytał półgębkiem Nicholas 
trzymając łuk na podorędziu i rozglądając się sokolim wzrokiem. – Wcześniej 
tu nie polowałem.
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Elianne dumnie uniosła podbródek, kipiąco wykrzywiła wargi. 
– Jeśli się boisz, możesz zawrócić, jednakowoż pozbawisz się możliwości 

powrotu. Kto oświetli ci drogę? Wawrzynowe wróżki? Sympatyczne jędzony? 
Może chochlik, co siedzi w twojej łepetynie i sączy do niej niezmierzone bał-
waństwo?

Nicholas milczał przez dłuższą chwilę świadom, że ostatnimi czasy Elian-
ne zrobiła się zuchwała. Zażartowałby, że złość piękności szkodzi, lecz zełgałby. 
Jej oczy przypominały krople wężowego jadu, śmiertelnie niebezpieczne, jed-
nak wciąż fascynujące. 

– Popatrz – powiedziawszy to przykucnęła za oplecionymi cierniem krza-
kami. W widoku na kotlinę pełną starego bluszczu i butwiejących pni domino-
wały różnokształtne głazy tworzące krąg. W jego środku wzniesiono kamienny 
konstrukt – niewielki, lecz intrygujący, pokryty zatartymi już rycinami.

– Co to takiego?
– Za chwilę się dowiemy – mruknęła dziewczyna i szurając trzewiczkami 

ześlizgnęła się po wilgotnym mchu. Nicholas wahał się przez chwilę, ze względu 
na niesprzyjające otoczenie. Każdy skrawek rozmytej w mroku gęstwiny zdawał 
się przyzywać go do siebie, kilka razy w jego uchu rozbrzmiał niecny szept wy-
rwany poniekąd z innej rzeczywistości.

W ślad za Elianne znalazł się na dole, jego przyjaciółka wnikliwie przyglą-
dała się gładkim głazom. Nie znaleźli na nich rytów czy wskazówek, jednak-
że wymiarkowali, że pionowe kamienie są ustawione w jednolitej kombinacji, 
według kształtów i wysokości. Coś chrzęściło i chrupało pod suchą, splątaną 
trawą, ku swemu obrzydzeniu spostrzegli, że są to stare kości. Czyje? Mogli się 
jedynie domyślać.

Budowla z kolei rozmiarem przypominała małą kapliczkę lub grobowiec 
zamożnej rodziny. Z przodu uwydatniały się drzwi, lecz ściśle przylegały do 
reszty, jakby ktoś tylko wyrzeźbił ich zarys i ornamenty. Nad nimi wyżłobiono 
dziwaczną, ośmioramienną gwiazdę, której ramiona przywodziły na myśl pną-
cza. Miała nieregularne wymiary: dwa górne ramiona wydłużono, pozostałe, 
krótsze tłoczyły się bliżej siebie, okalając pusty środek. Z zapałem zaczęli ostu-
kiwać każdą cegłę, grzebać w każdej szczelinie. Bezskutecznie.

Zrezygnowani oddalili się od reliktu, szelest zgniłych liści wcale ich nie 
rozchmurzał. Elianne ostrożnie stawiała nogi, uważając na wszechobecne ko-
rzenie, gdy jeden z nich wyrósł nie wiadomo skąd. Zahaczyła o niego i wyrżnęła 
twarzą w ziemię. 

– Elianne! Elianne, uważaj!
Gorączkowe nawoływania Nicholasa prawie do niej nie docierały, obraz 

przed jej oczami wirował i tracił kontury. Odruchowo obróciła się, by ujrzeć 
twór, nie tyle z piekła rodem, co uosabiający piekło. Z podartej szaty wystawały 
tylko szponiaste dłonie o długich, czarnych palcach. W ziejącej spod kaptura 
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pustce lśniły złote ślepia, zaś poniżej nich nikłe światełko, które Elianne była 
skłonna uznać za trzecie oko. 

– Skąd to się wzięło?! – wykrzyczała wiedząc, że nie otrzyma odpowiedzi. 
Nicholas jednym, szybkim ruchem naciągnął cięciwę i posłał strzałę w kie-

runku stwora, lecz pocisk przeleciał przez niego jakoby przez ducha. Może nim 
był? Odczuł jednak obecność strzały, gdyż zawył wściekle. Nicholas strzelił jesz-
cze dwa razy i mimo bezdyskusyjnej precyzji nie poprawił ich sytuacji. Kolejne 
kłącze wystrzeliło nad ziemię, oplotło jego kostkę i zaczęło ciągnąć w stronę 
ożywionego koszmaru.

Dziewczyna nie miała czasu myśleć o sposobie oswobodzenia przyjaciela, 
jej ostatnią deską ratunku była magia. Zebrała w sobie całą energię i wyciągnęła 
rękę przed siebie z nadzieją wywołania fal pobrzasku. Jedyne, co uzyskała, to 
mizerne iskry.

Istota zaalarmowana błyskiem na powrót zainteresowała się Elianne, która 
rozglądała się pilnie. Jak mogła nie zauważyć, że utworzony z listowia baldachim 
osłaniający krąg nie przepuszcza ani strużki światła? Nicholas, który wreszcie 
wyplątał nogę z uścisku kłącza podniósł łuk, lecz Elianne go powstrzymała.

– Nie! Strzelaj w korony! – zawołała ile sił w płucach i pokazała na zastygłą 
plątaninę gałęzi.

Młodzieniec popatrzył niepewnie.
– Księżyc o tej porze powinien już być widoczny! – wyjaśniła.
Tymczasem stwór sunął ku niej, strzępy czarnego płaszcza wlekły się za 

nim jak chmura. Z lasu, z morderczym impetem wyleciała chmara ptaków: 
kruków, wron, gołębi, wszystkie o jednakowym celu.

Elianne uświadomiła sobie, z czym się mierzą. Podniosła pierwszy lepszy pa-
tyk i rzuciła się do ucieczki. Za jej plecami melodyjnie śpiewała cięciwa Nicholasa.

– Strzelaj, psiakrew! – krzyczała rozpaczliwie próbując odgonić od siebie 
natręctwa. Mroczny stwór stał spokojnie, a w wyobraźni widziała jego szyder-
czy uśmiech. 

Jakiś pazur rozorał jej policzek, bezlitosne dzioby kuły ją w brzuch. Słania-
ła się na nogach i machała kijkiem na oślep.

– Nicholas! do stu biesów!…
I wtedy wypuszczona strzała dosięgła celu. Trzasnęły gałęzie, opadły liście, 

przepuszczając wąską strużkę światła. Elianne resztkami sił uniosła dłoń, stara-
jąc się zaczerpnąć odrobinę…

To wystarczyło. Determinacja i szał szły w parze ze wzrostem mocy. Uwol-
niony blask księżyca zawładnął polaną, zmuszając bestie, by wróciły do szarugi. 
Nicholas zachwiał się i przyklęknął, by nie upaść, starannie zasłaniając wzrok 
przed promieniami. Elianne wykazała się nadludzką wolą przerywając exodus 
w odpowiednim momencie. Mocarne światło zgasło. Widmo stanęło, przemie-
nione w kolejny kamień tworzący krąg. 
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Potem zaczął się giąć pod dziwnymi kątami, jak gnie się kawałek papieru 
i… rozleciał się na drobinki. Na stercie pyłu coś zalśniło. Nicholas i Elianne 
otrząsnęli się i nie bacząc na ostrożność podeszli do szczątków potwora. Dziew-
czyna przyglądała się klejnotowi z trzewi potwora.

– To jest Mroczny Druid – rzekła dysząc.
– Chciałaś powiedzieć: był.
Naszyjnik łudząco przypominał gwiazdę zdobiącą ścianę konstrukcji. 

Krótki łańcuszek przyczepiono do jego górnych ramion, a wszystkie skupiały 
się wokół gładkiego kamienia dodatkowo oplecionego siatką cienkich jak włos 
drucików. W dłoni Elianne mienił się jaskrawo.

– O nie – odparła w końcu. – Mroczni Druidzi nigdy tak naprawdę nie 
giną. Nauczyciel dawnego języka pramatek (po kiego diabła się go uczę?) dał mi 
do przetłumaczenia bardzo starą księgę o legendach. Wtedy się na nich natknę-
łam. Gdy druid staje się fanatykiem, to z zimną krwią morduje ludzi za zdepta-
nie kwiatka. Jego natura ulega spaczeniu; izoluje się od społeczeństwa, zaszywa 
się w borze, stając się jego nieodłączną częścią. Flora i fauna czerpie z  niego 
moc, podobnie jak on z ich. Zwierzęta stają się posłuszne, drzewa donoszą mu o 
intruzach na jego terytorium, wędrowcom zdarzają się wypadki. Nie spotykają 
się bezpośrednio z Druidem, tylko ze skutkami jego panowania. Tacy jak on 
znajdują miejsce o  źródle magii, najczęściej w formie takiego kręgu.

– Skoro miałaś źródło magii, to po jakie licho kazałaś mi strzelać? – Nicho-
las wskazał z przyganą na pusty kołczan. 

– Ponieważ mówiłam o magii najbardziej… hmmm… typowej, jak u cza-
rowników z Mattsbridge bądź Gevirelli. Nie wiem dokładnie, czym się posługu-
ję, ale cieszę się, że byłam zdolna go pokonać. Pokonać, nie zabić – podkreślam! 
Dekady miną, nim na powrót zbierze siły, ale wówczas, gdy ktoś naruszy jego 
spokój… Nas to ominęło, ale uwierz mi, tylko o długość ostrza.

– A to cacko? Co to takiego?
– Nie mam pojęcia, lecz według niektórych podań Mroczny Druid nie 

tylko broni swego siedliska. Aby mógł istnieć, musi powiązać swą egzystencję 
z potężnym przedmiotem i tylko moc z nim związana będzie w stanie go znisz-
czyć. To coś jakby… czekał na godnego przeciwnika.

– Weź to w dłoń!
W ręce Nicholasa amulet zgasł, pozwalając zawładnąć ciemności. Gdy 

Elianne go odebrała, polana znów jaśniała, jakby czas cofnął się o kilkanaście 
godzin, do poranka.

– Najwyraźniej reaguje tylko na mnie, gdyż jako osoba obdarzona magicz-
ną mocą wyczuwam ją także w nim. A jako osoba szlachetnie urodzona znam 
się na tym i wiem, że jest to kamień księżycowy. 

Nicholas wzniósł oczy. Wydawało jej się, że jest bystra jak czterdziestolat-
ka, choć lat miała dopiero czternaście. 
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– Zaś jako osoba rozsądna powinnaś już wracać do domu, zanim napytasz 
sobie biedy.

 
***

– Biegnij, Elianne! Biegnij, jakby cię sam czart gonił!
– Jeśli już teraz nie goni! – odkrzyknęła dziewczyna znużonym głosem 

i przyśpieszyła. Drałowała szaleńczo, na złamanie karku, skupiając swą złość 
nie na podążającym za nimi niedźwiedziu, tylko na Nicholasie. – Mówiłam ci, 
nie poluj tam, gdzie znajdujesz ślady drapieżników!

Dyszeli znojnie, gdyż nie ustawali od blisko dwudziestu minut. Kłujące 
oczy promyczki słońca oraz liczne gałęzie grzmocące ich twarze wcale nie po-
lepszały sytuacji. Niosący się ryk z wielkich płuc zwierza sprawiał, że serce pod-
skakiwało im do gardeł. Ukazała się rozległa polana, a na jej skraju masywny, 
szeroko rozgałęziony dąb.

Nicholas, jako że był wyższy, skoczył, sięgnął najniższej gałęzi i wdrapał się 
wysoko. Następnie podał rękę Elianne. Jej ciężkie buty osuwały się na mokrej 
korze, ale w ostatniej chwili umknęła i skryła się w bujnym listowiu drzewa. 
Gdy odetchnęła rześko, zorientowała się, że to jest miejsce o szczególnym zna-
czeniu. Miejsce, gdzie spotkali się po raz pierwszy.

– Musiałeś biec akurat tu? – syknęła. – Teraz będzie tu przyłaził! 
– Cicho bądź. – Słowa Nicholasa, chociaż ledwie dosłyszalne przywiodły 

jej na myśl trzaśnięcie bicza. Skrzywiła się i z lękiem obserwowała rozjuszoną 
bestię.

– Nie możesz porazić go blaskiem księżyca lub zauroczyć swoją mocą? – 
Nicholas niecierpliwił się prędzej niż zazwyczaj. Na jego czoło wystąpiły ma-
leńkie krople potu.

– Ile razy mam powtarzać, że dzień po pełni moja moc ma wartość sterty 
siana? Poza tym zauroczenia działają tylko na wilki. – Zirytowała się Elianne. 
Dzień wcześniej błądzili w lesie do północy i obydwoje przypłacili swoją nie-
ostrożność ostrą reprymendą. W przypadku dziewczyny, rzecz jasna na tym 
się nie skończyło. Nienawidziła swojej bezsilności w niektórych przypadkach, 
chociaż widziała, że pozyskanie większej potęgi byłoby problematyczne.

– Więc… Dlaczegóż to nie nosisz amuletu?
– Widzisz… wolę być słabsza niż posiadać moc, nad którą nie panuję. Pa-

miętasz, czym skończyła się próba polepszenia ci wzroku w ciemności? Byłoby 
krucho, gdybym oślepiła wszystkich w promieniu mili, poza tym inkwizytorzy 
mogliby się mną zainteresować. Próbowałam ćwiczyć nosząc go, lecz akurat 
do pokoju weszła Enreydia i głośno wyraziła swą zazdrość. Uwielbia błyskotki, 
durna sroka. Postanowiłam go ukryć tak, by go nie znalazła, to będzie lepsze 
dla każdego.

– Słusznie. – Nicholas cmoknął z uznaniem. – O, psiakrew, idzie tu!
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W rzeczy samej, niedźwiedź zwrócił ku nim swój ogromny łeb, zawarczał 
gardłowo i poczłapał w kierunku ich drzewa. Niezgrabne przednie łapy rwały 
trawę, pożółkłe zębiska lśniły srogo. W popłochu spróbowali wejść wyżej, a pa-
zury drapiące korę ponaglały ich.

– Warkensiten, maleseis! – mruknęła Elianne.
– Dama nie powinna tak bluzgać! 
– I ty masz czas na takie gadanie?! Przecie nie wiesz, co to znaczy!
– Właśnie, że wiem! – Nicholas oburzył się jeszcze bardziej niż przedtem. 
– Raz pewien rybałt…
– W nosie to mam, podaj mi te kuropatwy!
Nicholas łapczywie przygarnął worek z myśliwskimi trofeami do siebie, 

patrząc na dziewczynkę z dezaprobatą.
– Ludzie w wiosce nie będą mieli co do garnca wsadzić! – zaoponował. 
– A wiesz, co on może wsadzić do paszczy?! – wskazała na potwora napie-

rającego kończynami na pień. – Dawaj, ale już!
– Ale…
– Już!!!
Dziewczyna wydobyła z worka sflaczałego ptaka, z zakrwawionymi oczo-

dołami. Nicholas zawsze trafiał w oczy, gdyż nie życzył sobie, aby jakiekolwiek 
kawałek mięsa się marnował.

Upewniła się, że niedźwiedź na pewno widzi zdobycz, zamachnęła się 
i rzuciła ptaka jak najdalej. Osiągnęła zamierzony rezultat: zwierz w podsko-
kach pomknął za pożywieniem.

– Co miałeś na myśli mówiąc, że ludzie w wiosce nie będą mieli co jeść? 
– spytała szeptem Elianne. – Myślałam, że polujesz, gdy jest to konieczne, gdy 
Stary Mikke nie otrzyma dostawy.

– Bo tak było, do niedawna – odrzekł Nicholas przeczesując palcami wło-
sy koloru miodu, wiecznie nieuporządkowane. – Nastały ciężkie czasy, siedząc 
przy kominku, wśród majętnej rodziny możesz nie zdawać sobie z tego sprawy 
i nie winię cię za to. Lord Durnhyld podniósł podatki i jedna trzecia wioski nie 
ma co jeść. Tylko nie rób mi histerii o ryzyko i narażanie się dla obcych.

– Nie będę. Gdybyś nie upolował tych ptaków, bylibyśmy martwi.
– To ja byłbym martwy. Rzuciłbym się bestii na pożarcie, byś ty mogła 

uciec i bez problemów dotrzeć do domu. Nie obchodzi mnie nikt, prócz ciebie.
Elianne popatrzyła prosto w jego piwne oczy, wyrażające czułość i dobro. 

Nie potrafiła się skupić na niczym innym, tylko na ich głębi. Uśmiechnęli się do 
siebie w tym samym czasie.

Dlaczego, na bogów, to wszystko wydarzyło się dopiero teraz? – pomyślała.
Lepiej późno niż wcale – myśli Nicholasa mogłyby być odpowiedzią na jej 

pytanie, gdyby je zadała. Lecz to było zbędne. 
Rozumieli się bez słów. Od zawsze.
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***
Elianne od dziecka marzyła, aby być jak Valla Anthyjska. Właśnie na po-

oranym przez niedźwiedzie szpony drzewie, na cudownej, należącej do nich 
polanie zrozumiała uwagę Nicholasa dotyczącą braku ukochanego. Teraz jesz-
cze bardziej się do niej upodobniła, z jedną, zasadniczą różnicą. Nicholas czynił 
ją szczęśliwą, była tego świadoma ilekroć skradał jej pocałunki w blasku księ-
życa, ilekroć sycili się swoją obecnością na polance rozświetlonej magicznymi 
kulami. Przestały się liczyć konsekwencje i fakt, że niedługo dorosną i wszystko 
się zmieni.

Taką nieuwagę potępił los, który sprawił, że wszystko odmieniło się o wiele 
wcześniej: w noc szesnastych urodzin dziewczyny, o pełni, gdy księżyc święcił 
wysoko, czuwając nad każdą nieszczęsną duszą, która miała wkrótce odpłynąć 
w zaświaty. 

***
Nicholasa zbudziły krzyki i wściekłość dochodzące zza wrzosowych 

wzgórz. Dopiero, gdy przetarł oczy, dotarło do niego, że to właśnie tam mieści 
się posiadłość Durnhyldów. 

Spodziewał się takiego obrotu zdarzeń, zwłaszcza, że lud pogrążał się 
w biedzie, a w tym czasie lord Durnhyld obrastał w tłuszcz. Rozwścieczony tłum 
walczył zaciekle, z zamiarem grabieży, gwałtu, a jak będzie trzeba, to i mordu, 

Podniósł się z siennika, włożył to, co się nawinęło, i puścił się pędem w kie-
runku tłuszczy, poprzysięgając w duchu przeszycie strzałą każdego, kto spróbu-
je tknąć Elianne. 

Spotkał się z przejawem grubiaństwa, pogardy i dzikości ludzi, wśród któ-
rych żył. Z krwawą żądzą wymalowaną na obliczach wybijali okna czym tylko 
się dało: widłami, kijami, patelniami, ktoś nawet rzucił zdechłym kotem.

– Oddajcie naszą strawę!
– Przeklęte pijawki!
– Na pohybel łotrzykowi!
Nicholas bezwładnie patrzył, jak wyważają mosiężne drzwi i wdzierają się 

do środka. Dwie sekundy później ucieszył się, że zachował dystans, ponieważ 
w tym momencie rozpętało się piekło.

Z wszelakich okien, szpar i wnęk wydobyło się oślepiające, srebrne światło, 
ziemia zadrżała. Usłyszał rwący się z głębi trzewi wrzask, nienaturalny, niosący 
się echem po łąkach. Potem nastała niepokojąca cisza.

Na miejscu zastał trupy, zwęglone lub przeistoczone w popiół. Meble po-
przewracane i zdewastowane. Stół przygniatał lorda Durnhylda do trzeszczącej 
podłogi. Panika utrwaliła się na jego martwej twarzy. A obok niego…

Obok niego… Elianne zwinęła się w kącie i szlochała, choć nie było nad 
kim. Nad motłochem, który chciał ją rozszarpać żywcem? Nad tyranem, który 
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całe życie bił ją i poniżał? A może przez świadomość, że już nie ma nikogo, 
prócz Nicholasa? Chłopak ujął w dłonie jej twarz, jej przeuroczą twarz i otarł 
łzę z zaróżowionego policzka. Na jej szyi dostrzegł mieniący się naszyjnik, tak 
długo przez nią unikany.

– Pamiętasz, jak poprosiłeś mnie, bym z tobą uciekła? – szepnęła.
– Wykpiłaś mnie wówczas – rzekł tonem przesyconym nie wyrzutem, lecz 

łagodnością.
– Teraz nie jest mi do śmiechu – załkała gorzko. – Gdy tylko ich zobaczy-

liśmy, wydobyłam i założyłam naszyjnik, myśląc, że mnie ochroni, ale… Ja ich 
zabiłam, Nicholas. Ktoś mnie chwycił, wbiegli z pochodniami i wtedy ja, ja… 
Nie wiem, jak, ale nie żyją. Nie chciałam, ja tylko…

– Już dobrze – Nicholas przytulił ją, odgarnął kosmyk włosów z wilgotne-
go czoła. – Jesteś bezpieczna, wolna i ze mną. Znikniemy stąd, a ja nigdy cię nie 
opuszczę. Nigdy.

I uciekli daleko, tam, gdzie magia jest dozwolona, gdzie kłusownictwem 
nikt nie zawraca sobie głowy. Na przekór prawu, obcym oraz blaskowi księżyca 
oświetlającemu ich drogę przez resztę życia.
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Marcin Pawlik

Ślad 

Smukły stalowy wąż mknął przez hipnotyzujące połacie równin dzikiego 
stepu. Zgniłe kolory jesieni, jak zaraza spadły na kipiącą życiem jeszcze niedaw-
no zieleń; bezzębne szczęki bezgłośnie przeżuwały każdy jej skrawek. Głuche 
milczenie stepu zagłuszał jedynie odgłos pędzącego pociągu. Jesień nadciągnę-
ła aż po linię horyzontu, który dla staruszki podróżującej tym właśnie pocią-
giem, wydawał się być kresem jej życia. Kresem, od którego nie ma ucieczki, 
bez względu na to, w którym kierunku zdecydowałaby się wyruszyć. Wschód, 
zachód, północ czy południe. Horyzont dopadnie mnie wszędzie – przemknęło 
jej przez myśl, gdy narastający niepokój zacisnął w pięści jej pomarszczone dło-
nie tak kurczowo, że nawet gdyby od tego zależało jej życie, nie byłaby w stanie 
ich rozluźnić.

I rzeczywiście, nieuchwytna a zarazem wyraźna linia horyzontu, zdawała 
się nie spuszczać jej z oczu. Wrota do tak zwanej wieczności, jeszcze nigdy tak 
zuchwale nie demonstrowały swego majestatu. Staruszka, bo jak inaczej nazwać 
osuwający się bliżej i bliżej ku ziemi, trzeszczący stelaż zanikających mięśni, 
tego dnia wyraźnie jak nigdy wcześniej, dojrzała przez wąskie oko judasza, 
błyskiem racjonalnej myśli wychylającej się ponad lęk zwierzęcego instynktu 
przetrwania, cel swej podróży, która niezależnie od obranego kierunku, musi 
zakończyć się w jeden tylko sposób. Śmiercią.

Jednak nim to się stanie, nim barwy śmierci przeżują jej butwiejące ciało, 
wpierw musi coś zrobić. Inaczej nie jechałaby tym pociągiem. Starcze otępienie 
i  przytłaczający krajobraz, o mało co nie odebrał jej ostatniego bastionu pa-
mięci, zawartego w zdjęciu podpisanym koślawymi literami: fRaNek. Na myśl 
o tym imieniu, coś się w niej działo, jakby ktoś przekręcił kluczyk w stacyjce 
samochodu; silnik kręci i kręci, zaczyna chwytać, a jednak nie odpala. I tak 
już od ładnych paru przeklętych lat, gdy starcza demencja zaszyfrowała w jej 
głowie wspomnienia życia. Cholerna Enigma… – miała w zwyczaju złorzeczyć 
na własną niemoc.
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,,Franek i ja, cudowne lato 1967. Motylkowo, dom na wzgórzu.” Nałożyła 
okulary i przyjrzała się bacznie fotografii. Obok wysportowanego mężczyzny 
w rozpiętej koszuli rozpoznała siebie, młodą dziewczynę. Zarówno na jej, jak 
i na jego jego serdecznym palcu, była obrączka. Jak nic miesiąc miodowy nowo-
żeńców. Wlepiła wzrok w rozpromienionego młodzieńca, starając się odnaleźć 
w jego spojrzeniu, wspomnienia wspólnych dni. Tych kilka kropel atramentu 
imitujących jego oczy, nie powiedziało jej nic. Enigma pozostała nieustępliwa.

Na drugim planie widniał zwieńczony rzędem jaskółek elegancki dworek 
z dwiema kolumnami u wejścia. Na schodach prowadzących do frontowych 
drzwi stał posążek przedstawiający motyla. Na piedestale wyryty był napis: 
,,Motylkowo, kraina niezapomnianych chwil.” Przeczytawszy to zdanie, sta-
ruszka raz jeszcze zacisnęła pięści; mimowolnie, jak większość rzeczy dzieją-
cych się u schyłku jej życia.

W przedziale zrobiło się ciemniej. Gdy podniosła wzrok, było już po za-
chodzie słońca. Z dwóch zakurzonych lamp, sączyło się światło. Na blat stolika 
przy oknie padał od nich cień staruszki. Nagle światło rozbłysło i ponownie 
przygasło, a do cienia rozczochranych włosów dołączył inny – kontur postaci 
w meloniku. Kobiecina uniosła wzrok i z osłupieniem stwierdziła, że miejsce 
przed nią jest puste. Ale na blacie stolika wciąż rysowała się wyraźna sylwetka 
postaci w meloniku. Ich cienie stykały się. Staruszka wyciągnęła rękę, nie ufając  
oczom i zamachała przed sobą ściśniętą w pięść dłonią (znów niekontrolowa-
ny skurcz), jak niewidomy laską. Cień jej ręki utonął w cieniu nieznanej zja-
wy. Chciała zignorować ten fakt i na chwilę zamknęła oczy, po czym spojrzała 
w ciemne już okno. Ujrzała własne odbicie. Odbicie kobiety tracącej zmysły.

Pociąg gnał pod bezkresnym czarnym niebem, wypełniając ciszę miaro-
wym stukotem, gdy odezwał się tajemniczy głos: 

– Myślisz, że jest mi do śmiechu?
Staruszka rozejrzała się panicznie dookoła. Nikogo w przedziale nie było.
– Siedzę tutaj z wariatką, która balansuje na granicy szaleństwa, tropiąc 

zaginione ślady minionego życia.
Teraz nie miała wątpliwości. Głos dochodził z przeciwka. Nikt jednak przy 

stoliku nie siedział. Drgnęła od zimnego dreszczu. Wbiła wzrok w padający 
na stolik cień, starając się zachować przytomność. Pociąg mknął jak przed-
tem, tymczasem cień zdjął melonik i położył obok. Na blacie ukazała się kępka 
zmierzwionych włosów, a właściwie ich… cień.

Wciąż nie mogła się przemóc, by podjąć rozmowę z tym kimś. Podejrze-
wała, że to kolejny psikus jej starczego mózgu. Mrużyła oczy, skupiając wzrok 
na cieniu i potem unosząc go żeby odszukać przedmiot, od którego pochodził. 
Jedyne co dostrzegła, to grubą muchę na kloszu lampy. Muchę, która po chwili 
oderwała się i wylądowała na stoliku. W tym momencie coś mocno trzasnęło, 
tak że cały stolik zadrżał i na blacie zamiast muchy widniała lepka plama. Sta-
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ruszka z rozwartą szczęką, krzyknęła piskliwie. Zdała sobie sprawę, że właśnie 
na jej oczach, niewidzialny intruz zmiażdżył muchę. Nim zdołała przełknąć 
ślinę, osobliwość zwana dalej cieniem, ześlizgnęła się z blatu stolika i powę-
drowała na drugi koniec przedziału, ku drzwiom. Niewidzialna ręka zasłoniła 
roletę i zablokowała drzwi, odbierając staruszce ostatni (o ironio!) cień szansy, 
że ktoś przyjdzie jej na ratunek.

Staruszka wstrzymała oddech i przerażona nasłuchiwała całym dygoczą-
cym ciałem. Wciąż miała nadzieję, że to tylko zwidy.

– Masz coś przeciwko? – znów zabrzmiał dźwięczny, męski głos.
Zanim zdołała zaczerpnąć powietrza, aby odpowiedzieć, usłyszała szorstki 

trzask i ujrzała płomień długiej zapałki. Cień zapalił papierosa, po czym pew-
nym krokiem wrócił do stolika.

– Jesteś dziś mało rozmowna. Ale może to i lepiej. Nie lubię, gdy ktoś wcho-
dzi mi w słowo. Powiem krótko – przychodzę po ciebie! Zauważ, przychodzę 
aczkolwiek jeszcze nie przyszedłem…

Papieros żarzył się tuż przed jej nosem, wędrując z jednego do drugiego 
kącika niewidzialnych ust. Nad stolikiem zawisła chmura niebieskawego dymu.

Staruszka zauważyła ze zdziwieniem, że mimo wstrętu do papierosowego 
dymu, nic nie czuła.

– W czasie mojej kariery łowcy dusz doszedłem do wniosku, że umiera-
jących można zaliczyć do jednej z czterech kategorii. Czasami do wszystkich 
jednocześnie… to jest: Niekochanych, Niespełnionych, Niezauważonych a tak-
że do najsmutniejszej kategorii ludzi Nienarodzonych. Ostatnia jest kumulacją 
tych trzech pierwszych.

– Aborcja… – słowo to wypowiedział tak żałośnie, że światło na ułamek 
sekundy znów przygasło. – Żadna przyjemność patrzeć we wszystko wiedzące 
oczy i prowadzić za sobą sięgającą do kostki istotę, która odchodzi tak straszli-
wie samotna, nie poznawszy choćby jednego człowieka… matki, ojca. Nie po-
znawszy nawet własnego imienia. Bez wspomnień, bez pamięci. To tak, jakby 
ktoś odłączył prąd w trakcie ładowania systemu. System został już wgrany, ale 
ktoś postanawia wyjąć wtyczkę, jeszcze zanim pozna swój głos. Niemy odcho-
dzi na zawsze.

Te zdania wybrzmiały równie żałośnie jak płacz ryczącego lwa. Po chwili 
ciszy, zjawa odezwała się na nowo:

– Dziecko zazwyczaj umiera dopiero po oderwaniu wszystkich kończyn. 
Lekarz ma problem, żeby uchwycić w kleszcze wyrywające się nóżki i rączki. 
Na końcu usuwa głowę. Jest za duża, by usunąć ją w całości. Musi ją zmiażdżyć. 
Gdy dostrzega wypływającą z ciała kobiety białą maź, jest pewien, że czaszka 
została skruszona, gdyż wypływająca ciecz to mózg dziecka. Na koniec, biały ki-
tel musi podsumować swoje dokonania. By upewnić się, że w ciele wypatroszo-
nej kobiety nie zostało nic z dziecka, lekarz skupia swoją uwagę na niewielkim 
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stoliku obok, na którym na nowo układa rozszarpane ciało. Wokół maleńkiego 
tułowia leży para dopiero co rozwijających się rąk, para nóżek z wypustkami, 
które ostatecznie miały przybrać kształt stóp i palców, a w miejscu głowy bliżej 
nieokreślona breja; kawałki czaszki umazanych kremową papką powstającego 
mózgu. Chłopiec czy dziewczynka? Czasami nieposłusznej myśli zdarza się za-
dać „doktorowi śmierć” takie o to pytanie. Zbywszy próżną ciekawość głęb-
szym westchnieniem, zwraca się do kobiety: „Jak się pani czuje?”

Nie czekając na odpowiedź, schyla się ku szafce i wyjmuje czarny worek na 
śmieci. Notuje w  pamięci, że musi zaopatrzyć się w nowy komplet, gdyż tego 
lata, jak stwierdził, miał prawdziwe żniwo. Zsuwa zmasakrowane ciało ze sto-
łu, niezdarnie chwyta worek i udaje się w kierunku łazienki. Po chwili słychać 
wodę spływającą w spłuczce klozetowej i szelest gniecionego worka. Stuk, stuk, 
stuk (to obcasy), trzask zamykanych drzwi, to ostatnie odgłosy jakie pamięta 
kobieta, leżąca na stole z rozstawionymi nogami. Na moment coś przelatuje jej 
przed oczami, para niebieskich oczu nad gumowym cumelkiem. Obraz jednak 
szybko zanika i prócz ciemności, nie ma już nic.

– Coś pominąłem? – kłęby siwego dymu buchnęły w twarz staruszki. Na 
stolik, obok zmiażdżonej muchy padały krople słonych łez. Kobiecina zachły-
snęła się intensywnym szlochem; z jej ust pociekła ślina, gdy łamiącym się gło-
sem, powiedziała: – Pamiętam… Pamiętam… Miałam dziewiętnaście lat… Tuż 
przed maturą…

Wstała od stolika i podreptała w kierunku wyjścia. Chciała otworzyć drzwi 
jednak ściśniętymi w pięści dłońmi nie była w stanie uchwycić klamki. Spojrza-
ła za ramię, cień stał tuż za nią. Tym razem jednak miał widoczną twarz. Twarz 
dorosłego mężczyzny o błękitnych oczach.

 – Cześć mamo… – mężczyzna skrzywił usta w gorzkim uśmiechu. – 
Wiedziałem, że kiedyś cię poznam. Gdybym tamtej nocy nie został odłowiony 
w twoim brzuchu, dziś byłbym przy tobie. Nie ja sam. Ze mną także moje dzieci, 
Filip i Krzyś. Para nieposkromionych urwisów, o których zawsze marzyłem. 
Spójrz, mam ich portrety. Ten mniejszy to Krzyś.

Staruszka znieruchomiała. Ostatnią rzeczą jaką widziała, nim bezwiednie 
osunęła się na podłogę, był jej syn, którego nigdy nie miała poznać. Zdołała 
jeszcze usłyszeć nawołujący z korytarza głos, by otworzyć drzwi. Ciężar jej bez-
władnego ciała, utrudniał ich rozsunięcie i być może zabrakło  kilku cennych 
sekund, podczas których reanimacja staruszki mogłaby ocalić ją od śmierci. 
Wkrótce zamknęła oczy, a gdy to zrobiła zniknął jej syn, a wtedy zniknął też 
cień. Jednak nim całkiem wyzionęła ducha, coś jeszcze poczuła. Jej policzek 
okrył ciepły pocałunek.

W tym momencie, za oknem wyłonił się inny, pędzący w przeciwnym 
kierunku, pociąg. Siedząca przy oknie dziewczyna krzyknęła, obudziwszy się 
z koszmaru. Mokre od łez oczy owiewał cieplutki wiaterek. Spojrzała na pociąg 



381

jadący obok i na ułamek sekundy ujrzała światło w pustym przedziale, których 
drzwi zasłaniała purpurowa roleta jak z jej dopiero co minionego snu. Gdy stra-
ciła z oczu stalowego węża, ustał ciepły podmuch wiatru.

Z niedowierzaniem stwierdziła, że okno w jej przedziale jest zamknięte. 
Wtedy sięgnęła po wymiętą kartkę papieru, którą trzymała w kieszeni bluzy. Na 
kartce wyrwanej ze szkolnego zeszytu w kratkę, widniał adres: Klinika Aborcyj-
na, ul. Węzłów 3. Wtorek, godz. 21:30.

Dziewczynie znów napłynęły do oczu łzy. Uwiesiła się na uchwycie nie-
otwieranego przez wieki  okna i w końcu ono ustąpiło. Do przedziału wpadł 
mocny i jednocześnie orzeźwiający podmuch wiatru. Wystawiwszy rękę na 
zewnątrz, rozwarła dłoń. Pomięta i poplamiona łzami kartka papieru poszy-
bowała w dal. Dławiona szlochem, osunęła się na siedzenie. Nie miała sił, by 
zamknąć okno. Wtem rozbłysło światło i z głośnym hukiem okno zamknęło się 
samo. Poczuła na policzku ciepły dotyk.

– Jeśli będziesz chłopcem, dam ci na imię Krzyś. Będziesz Krzysiem! – wy-
krzyczała w duchu i wybuchnąwszy gwałtownym szlochem, objęła drżącymi 
dłońmi swój brzuch. Nigdy wcześniej nie była tak bardzo przerażona… i tak 
bardzo szczęśliwa.
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Aleksandra Pawlonka

Kobieta

Leżała zmęczona jak nigdy, nie malowała się już od tylu dni. Nie czesała 
włosów, nie przebierała się z piżamy. Zawsze perfekcyjna kobieta, wyglądała 
ostatnio jak pacjentka psychiatryka. W głowie miała potok myśli. Żałowa-
ła wszystkiego czego dokonała i czego nie zrobiła. Obwiniała się o wszystko i 
chciałaby o wszystkim zapomnieć. Czuła, że jest zakałą społeczeństwa i całego 
rodzaju ludzkiego. Była sama w domu, miała do dyspozycji tylko jeden mały 
pokój. Walały się po nim brudne szklanki i kurz. Nie miała już siły nawet po-
sprzątać. Wydawało jej się, że ten nieporządek daje pełny obraz jej osoby, jej 
stanu. Przecież było z nią coś nie tak. Chciała leżeć, wyłączyć mózg i po prostu 
niczego już nie analizować. Każda myśl za bardzo ją bolała. Patrzyła w telewi-
zor oglądając nieciekawe talk show lub zerkając, to do telefonu, to do laptopa. 

Kiedy wychodziła z domu, spędzała godziny na nakładaniu swojej „ma-
ski wojowniczki”. Myła dokładnie wodą swoją różową twarz, ale kiedy patrzyła 
w lustro, płakała. Jej policzki przybierały kolor purpury, a oczy stawały się pięk-
ne. Nakładała bazę. Pierwsza warstwa znieczulenia. Nawet z tą zieloną mazią 
czuła się lepiej, inaczej. Nakładała warstwę płynnej skóry i powoli stawała się 
piękną, zadbaną kobietą. Przybliżała twarz do lustra i podziwiała swoją uro-
dę. Zapomniała już prawie o tej desperatce, którą była przed chwilą. Pokry-
wała rzęsy czarnym tuszem, malowała powieki na czarno i na koniec rysowała 
czarną, grubą kreskę na dolnej powiece. Była gotowa, piękna i silna. Odcho-
dziła gdzieś obłąkana Lisa i zostawała kobieta pełna uroku. Ból skrywała pod 
kusicielskim uśmiechem i spojrzeniem. Kiedy wychodziła z domu zmieniała 
się jak kameleon. Była nieosiągalna, ale zarazem przystępna, smutna lecz tak 
bardzo rozweselona, pod wpływem używek, choć trzeźwa. Była tą, której aku-
rat potrzebowało towarzystwo. Zmieniała twarz w mgnieniu oka, a to potrafiła 
uwieść najprzystojniejszego z tłumu, a to nie umiała nawet zamienić z nim sło-
wa, nawet często zapominała o swojej orientacji. Umiała stać się tym, kim tylko 
chciała. Zmieniała się i dopasowywała na zawołanie. Grała pierwsze skrzypce, 
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choć z czasem nudziła się ludziom. Odrywali się od niej, szukając kogoś inne-
go. W tamtej chwili jej świat się burzył, płakała, wściekała się, znów była sobą. 
Wtedy, przez tę chwilę załamania mogli zobaczyć jej prawdziwą oblicze. Była 
bezradną, tak bardzo żałosną kopią samej siebie. Wtedy chcą znowu wtopić się 
w mentalność tłumu sięgała po używki ze zdwojoną siłą i, oczywiście, krzyw-
dząc samą siebie. Wracając do domu niechętnie zmywała makijaż często przy 
tym płacząc. Kładła się do łóżka śmierdząc papierosami, alkoholem i słodkawą 
wonią marihuany. Znów płakała, żałowała wszystkiego. Podawania numeru te-
lefonu bezwartościowym facetom, pocałunków tak wstrętnych, że najchętniej 
wyrwałaby sobie język i wyparzyła gardło, zdjęć, które zrobiła sobie po pijaku 
i wszystkich używek, które teraz sprawiają, że trzęsie się i ma do nich wstręt. Nie 
mogła zmrużyć oka. Pragnęła zapomnieć albo wyjść ze swojego ciała i być inną 
osobą. Wiedziała, że zasłużyła na tę rozpacz bo sięga dna. Musi robić to wszyst-
ko, bo jest nic nie warta, nie walczy o siebie. Wszystkie poniżenia i cierpienia 
brała na swoje barki, bo jej bliscy nie zasługiwali na ból. Wiele razy słyszała, że 
jest bardzo egoistyczna, bezuczuciowa i zachłanna, złościło ją bardzo. Nigdy się   
o to nie kłóciła, odpowiadała chłodno i celnie, co denerwowało jej słuchaczy. 
Wtedy mieszali ją z błotem, a ona czerpała z tego chorą satysfakcję – czuła się 
spełniona. Bała się wielu rzeczy. Często czuła, że jest chora choć nie była. Można 
było ją nazwać „człowiekiem paradoksu”. 

Nie kochała nikogo, nic jej nigdy nie łączyło z żadną z chwilowych zdo-
byczy. Nie chciała kochać, a może nie umiała.  Lubiła oglądać komedie roman-
tyczne choć kpiła z miłości. Nigdy nie świętowała walentynek, dzień singla był 
dla niej właściwym świętem. Wtedy kupowała swoje ulubione antydepresanty 
i spotykała się ze swoją paczką. Świętowali ten dzień wesoło. Żyła w przekona-
niu, że przez całe życie nic dobrego jej nie spotka. 

Czytała tylko poważną literaturę, która dawała ukojenie, a czasem poma-
gała jej przybrać nową, jeszcze nietestowaną twarz. Nie lubiła innych ludzi, źle 
na nią działali i nie mogła na nich patrzeć na trzeźwo. W pracy nie miała do-
brych szefów. Kładła się w ciemnym pokoju i płakała, ponieważ nie chciała już 
być sobą, ale ciągle chciała żyć. Czasem jednak wyobrażała sobie przyszłość 
w optymistycznych barwach, czuła wtedy, że dostaje nowy wiatr w żagle. Tak 
naprawdę czuła się artystką, jej słabością był balet. Miała gibkie ciało, jej ruchy 
były płynne. Mogła ćwiczyć godzinami do utraty sił, jej ciało jednoczyło się 
z muzyką. Zawsze pragnęła być kobieca i wesoła, ale najczęściej ubierała się na 
czarno. wybierała czerń. Samotność w domu nie uwierała Lisy, czuła się w niej 
dobrze choć czasem potrzebowała towarzystwa, rozmowy. 

Uwielbiała deszcz, siadała wtedy przy oknie, obserwowała ciemne niebo 
i miasto spowite w mroku. Taka pogoda była podobna do niej, niebo płakało 
i płakała ona, co odczuwała jako oczyszczenie. Patrzyła na krople spadające na 
ludzi, na ich szare ubrania i na dziwnie niepasujące do całości różnobarwne 
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parasole. Tyle miała pasji, a nie potrafiła pokochać człowieka, który mógłby to 
odwzajemnić

Coraz trudniej było jej z tym żyć. Patrzyła na ludzi sukcesu i wpadała w fu-
rię, rozbijała naczynia, krzyczała i płakała ze złości. Zawsze czuła, że musi coś 
zrobić, ale tylko leżała, bo nie miała na to siły ani ochoty. Wszyscy ciężko pra-
cowali o lepsze jutro, a ona nie widziała sensu żeby się starać. Przecież to nie 
ważne, bo i tak wszyscy umrzemy. Lubiła być sama, i jednocześnie pragnęła 
by ktoś pomógł jej wyjść z tego stanu. Płakała całymi dniami, ale nikt jej nie 
słyszał, nie uleczył. Wydzwaniała wtedy do znajomych z paczki i zadręczała ich 
swoimi opowieściami. Nie wiedziała już co ma w głowie, nie wiedziała kim jest. 

Czasem wychodziła z domu w rozciągniętym swetrze, okrągłych okularach 
przeciwsłonecznych, podartych czarnych spodniach, białym t-shircie i tramp-
kach z włosami upiętymi w kok. Szła do księgarni czy biblioteki, popatrzeć na 
nowości lub zakurzone starocie. W bibliotekach szukała tych z najdłuższą hi-
storią wypożyczeń. Lubiła zalane, zniszczone książki wyczuwając, ich historię. 

Pewien dzień przyniósł przełom. Poszła do pubu w starym, rockandrollo-
wym stylu. Często tam przesiadywała. Siedząc przy barze i pijąc piwo ujrzała 
kobietę zupełnie różną od niej samej. Od razu poczuła z nią niezwykłą więź 
i patrzyła na nią z zachwytem. Była bardzo kobieca, ubrana kolorowo i ciągle 
się uśmiechała. Wyglądała na osobę, która wie czego chce, a której życie jest 
pasmem sukcesów. Z pewnością nie musiała stosować środków Lisy by się od-
stresować i odprężać. Siedziała z mężczyzną, z którym chyba łączyła ją miłość. 
Lisa patrzyła na kobietę ze łzami w oczach, i choć nie chciała być taka jak ona, 
to jej wzrok nie mógł oderwać się od idealnej blondynki. Miała wszystko, a Lisa 
nie miała nic. Obserwowała ją z narastającym płaczem. Czuła złość i despera-
cję. Była tylko upadłym aniołem, a tam siedziała jej wymarzona wersja. Jej życie 
straciło sens. Jeszcze niedawno łudziła się, że nie wszystko jest stracone, ale 
teraz szczerze w to zwątpiła. Wyszła z pubu zmieszana, słaniając się na nogach. 
Wróciły bolesne wspomnienia i emocje. Całe ciało jej pulsowało, głowa prawie 
wybuchała od natłoku myśli. Zaczął padać śnieg. Wiedziała, że to idealny czas. 
Pobiegła do pobliskiego parku. Było tam pięknie, latarnie dawały nikłe światło, 
w którym błyszczały płatki coraz intensywniej padającego śniegu. Odnalazła 
wielkie drzewo, którego gęsta korona zasłaniała niemal całe światło. Rozpuściła 
długie, czarne włosy i patrzyła jak płatki śniegu układają się na nich. Odetchnę-
ła głęboko. Nie płakała, czuła się taka, jaką zawsze chciała być. Po jej głowie 
nie wędrowały żadne myśli ani dobre ani złe, nie było wspomnień, rozmyślań, 
analizowania. Stała tak w śniegu, szczęśliwa i pierwszy raz pewna swojej decy-
zji. Spokojnie wyciągnęła pistolet, przyłożyła do serca. Ostatni raz zaciągnęła 
się powietrzem i strzeliła. Upadła na śnieg, powoli okrywała ją biała warstwa 
puchu. Na jej martwej twarzy pozostała łza i nikły uśmiech wolności.
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Karolina Pipowska

Moja saksofonowa przygoda

Ta lekcja historii była wyjątkowo nudna. Aga zasypiała, Gacek grał na 
smartfonie, Doris rysowała w zeszycie kwiatki, a Paula oglądała swoje paznok-
cie. Tylko jedna osoba w klasie uważnie słuchała pani. Oczywiście, był to Mi-
siek. Historia to jego ulubiony przedmiot. Siedziałam w ostatniej ławce razem 
z Kaśką i Cienką. Przyglądałyśmy się ze współczuciem dwóm muchom, które 
były uwięzione w lampie. Nagle Kaśka powiedziała: 

– Wiem! Mam genialny pomysł. Mówiłyście, że wam się nudzi w domu. 
Właśnie wymyśliłam zajęcie, które na pewno wam się spodoba… zapiszcie się 
do orkiestry dętej. 

Zamurowało mnie. Przecież ja się nie znam na muzyce. Na niczym nie 
umiem grać. Nie znam dźwięków, wartości nut i pauz, a na lekcjach muzyki 
zawsze przysypiałam. 

– Kaśka, wiesz co, ty to już lepiej nie myśl. Tobie to chyba szkodzi – powie-
działa Cienka.

– Ale dlaczego nie? Ja gram i uważam, że to jest cudowne!
– Ja nie umiem grać i nie nauczę się, bo to jest za trudne – odpowiedziałam.
– Ale ja też nie umiałam i nauczyłam się. Co tydzień w czwartek przyjeż-

dżają instruktorzy, którzy cię wszystkiego nauczą. Poza tym, nasza miejscowa 
orkiestra to orkiestra amatorska. Jutro, w czwartek, przyjeżdżamy do waszego 
kościoła na próbę orkiestry. Przyjdźcie sobie posłuchać. Zobaczycie, na pewno 
wam się spodoba. 

– A co z instrumentem? Nie mam kasy, żeby go sobie kupić. Przecież to 
duży wydatek.

– Orkiestra może ci wypożyczyć za darmo. To co? Zapisujecie się?
– Nie wiem. Muszę się zastanowić – powiedziałam.
W tym momencie pani zauważyła, że jej nie słuchamy. Zagrzmiała na nas 

z nerwów. Wzięła Cienką do odpowiedzi, ale nie zdążyła jej zadać ani jednego 
pytania, ponieważ zaraz zadzwonił dzwonek i wszyscy wybiegliśmy z klasy.
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Na szczęście historia to była nasza ostatnia lekcja. Po całym dniu w szkole 
byłam wykończona. Wróciłam do domu i włączyłam komputer. Poszukałam 
w Internecie informacji o miejscowej orkiestrze i zaczęłam czytać. Dowiedzia-
łam się, że jest miła atmosfera, nauka jest bardzo przyjemna i orkiestra serdecz-
nie zaprasza na próby, które są w poniedziałki i w czwartki o godzinie 18:00. 

Zapytałam rodziców, co o tym sądzą, abym się zapisała do orkiestry dętej. 
Mamie się ten pomysł bardzo spodobał. Stwierdziła, że po raz pierwszy zna-
lazłam sobie porządne i zarazem normalne zajęcie. Tata powiedział, że może 
mnie zawozić na zajęcia, jeśli nie opuszczę się w nauce, ale o to akurat byłam 
spokojna. Nie jestem, co prawda, prymusem, ale oceny mam dobre. Natomiast 
mój brat, kiedy usłyszał, że chcę się zapisać do orkiestry, zaczął się ze mnie śmiać 
i mówił, że żeby grać, to trzeba się najpierw nauczyć. Zaczęłam mu tłumaczyć, 
że instruktorzy mnie nauczą. Jestem ambitna, więc na pewno dam sobie radę. 

Następnego dnia poszłam z Cienką na godzinę osiemnastą do naszego ko-
ścioła na próbę orkiestry, aby zobaczyć, jak taka próba wygląda. Po tym jak 
wszyscy się rozłożyli, zaczęli się rozgrywać. Panowało ogromne zamieszanie 
i  słychać było wielki szum. Kiedy dyrygent podniósł ręce, wszystko ucichło 
i  nastała grobowa cisza. Następnie poprosił o zagranie gamy. Wszystko było 
idealnie zgrane! Na początku gama przypominała odgłosy wydawane przez żu-
bra, a górne dźwięki były podobne do śpiewu ptaków. Potem kapelmistrz po 
kolei prosił każdą sekcję instrumentów o dźwięk, aby wszystko idealnie stroiło. 
Następnie orkiestra zaczęła grać różne utwory, o które prosił dyrygent. Nie-
które były bardzo znane, np. What a wonderfull world, czy też różne melodie 
z polskich filmów połączone ze sobą w jednym utworze. Kilka utworów było 
dość szybkich, inne były wolniejsze. Kiedy kapelmistrz stał tyłem do nas, był 
łudząco podobny do mojego wujka. Podobna budowa ciała i fryzura sprawiały, 
że miałam wrażenie, iż są tacy sami. Lecz twarze mieli zupełnie inne. Po tej 
próbie wiedziałam już, że chcę należeć do tej orkiestry. Wszystko dzięki Kaśce. 

Pozostawał jeszcze problem wyboru instrumentu. Kaśka gra na sakshor-
nie altowym, ale w mojej klasie są też inni muzycy; Pixel, Patrol i Maciuś grali 
na trąbkach, a Paula na klarnecie. Wszyscy czworo także grają w orkiestrze. 
Doris kiedyś uczyła się grać na flecie poprzecznym, ale ze względów rodzinnych 
musiała zakończyć naukę. Jest jeszcze Kamyk, który grał na keyboardzie. Ra-
zem ze swoim tatą, który jest gitarzystą, muzykuje na weselach, osiemnastkach 
i innych imprezach tego typu. Ten duet ma też kilka swoich piosenek.

Każdy z klasowych muzyków polecał mi swój instrument, ale ja przez 
weekend zastanawiałam się nad saksofonem. Dowiedziałam się, że jest kilka ro-
dzajów tego instrumentu: saksofon sopranowy, altowy, tenorowy i barytonowy. 
Różnią się one przede wszystkim wielkością, kształtem i brzmieniem. Wiedząc, 
że w orkiestrze, do której chciałam się zapisać, nie ma saksofonu sopranowego, 
od razu go odrzuciłam. Uznałam, że saksofon barytonowy jest dla mnie za duży 
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i szczerze mówiąc, nie podobało mi się jego brzmienie, toteż ten saksofon tak-
że odrzuciłam. Został saksofon altowy i tenorowy. Alt jest mniejszy od tenora 
i można na nim zagrać wyższe dźwięki. W końcu zdecydowałam się na altowy. 

Był piękny majowy poniedziałek. Stwierdziłam, że jest dosyć ciepło, więc 
postanowiłam pojechać na próbę rowerem. Na miejscu od razu dostrzegłam 
Kaśkę. Powiedziała, że może ze mną pójść do kapelmistrza. Bardzo mnie to 
ucieszyło. Podeszłyśmy do dyrygenta. 

– Dzień dobry. Chciałabym się zapisać do orkiestry – rzekłam zdecydowanie.
– O, to dobrze. Grałaś już na czymś wcześniej? Znasz nuty? – zapytał.
– Niestety, ani na niczym nie grałam, ani nie znam nut, ale szybko się uczę 

i na pewno dam sobie radę. Jestem ambitna. 
– A przyszłaś z własnej woli, czy ktoś ci kazał?
– Sama, oczywiście że sama! 
– Zaśpiewaj może jakąś piosenkę. Muszę sprawdzić, czy masz słuch mu-

zyczny. Może Wlazł kotek na płotek?
Zaśpiewałam tę piosenkę najlepiej jak potrafiłam. Wyszło nawet nieźle. 
– Myślę, że do ciebie pasowałby sakshorn tenorowy. Obejrzyj go sobie i za-

stanów się, czy chciałabyś grać na tym instrumencie. Przepraszam cię bardzo, 
ale muszę już iść, bo niedługo będzie ważny konkurs i musimy ćwiczyć. Tylko 
zastanów się nad tym sakshornem.

Nie miałam zamiaru zastanawiać się nad żadnym innym instrumentem. 
Chciałam grać na saksofonie. Inny instrument nie wchodził w grę. Kiedy zoba-
czyłam na „Youtube” jazzmanów, którzy grają bez patrzenia w nuty i wyginają 
się podczas gry, od razu było widać, że muzyka jest dla nich całym życiem. 
Chciałabym, żeby ze mną było tak samo. Saksofon to piękny instrument i nie 
chciałam innego. 

W czwartek była kolejna próba orkiestry. Tym razem pojechałam tam 
z tatą. Podeszłam do kapelmistrza i przywitałam się, a on na to: 

– Bry, bry. I co? zastanawiałaś się nad tym sakshornem tenorowym? 
– Tak i nie chcę na nim grać. Chciałabym grać na saksofonie – odpowie-

działam stanowczo. 
– Mamy dużo saksofonów w naszej orkiestrze, ale zastanowię się nad tym. 
Pan uśmiechnął się do mnie i poszedł gdzieś zamyślony. Nie mogłam tego 

zrozumieć. Może rzeczywiście powinnam grać na sakshornie… Nie, na pewno 
nie. Będę grać na takim instrumencie, jaki sobie wymarzyłam! Nagle zauwa-
żyłam kapelmistrza idącego w moją stronę, ale… nie był sam. Za nim podążał 
jakiś pan. Był mniej więcej mojego wzrostu, włosy koloru ciemny blond, a na 
sobie koszulę w kratkę. 

– Dobrze. Będziesz grała na saksofonie tenorowym. Dziś jest pan Grzegorz 
– instruktor sekcji saksofonów. Masz wielkie szczęście, ponieważ pan Grzesiu 
bywa bardzo rzadko. 
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– Cześć. Jestem Grzesiu. Będę Cię uczył gry na saksofonie. 
W budynku, w którym ćwiczy orkiestra było wiele pomieszczeń. Każda 

sekcja zajmowała jedno pomieszczenie i tam ćwiczyła. Nasza sekcja razem z pa-
nem Grzesiem trenowała w trzecim pokoju. Razem ze mną uczyły się także 
Tyna i Niki. Pan zapytał, czy ktoś mnie zmusił do przyjścia, czy sama chciałam 
się zapisać. 

– Przyszłam dobrowolnie, nikt mnie nie zmuszał.
– To dobrze, połowę sukcesu mamy już za sobą. 
Wybuchnęłam śmiechem. Tylko tyle? Poważnie? Teraz to już na pewno 

dam radę.
Pan kazał mi założyć specjalne szelki, które pomagają w utrzymaniu sak-

sofonu, bo wbrew pozorom saksofon jest naprawdę ciężki. Potem nauczył mnie 
oddychać przeponą. Od razu załapałam. Następnie wyciągnął saksofon z fute-
rału. Był ogromny. Miał srebrny kolor. Był trochę zniszczony, widać, że długo 
używany. Nie mogłam w to uwierzyć. Będę grać na saksofonie! Pomyślałam, że 
MÓJ instrument powinien mieć imię. Kiedy powiedziałam na głos: „saksofon 
tenorowy”, pierwsze co mi przyszło do głowy to TENOREK. Tak jest! Nazwę go 
Pan Tenorek. Kiedy się otrząsnęłam, instruktor powiedział, że czas na pierwsze 
dźwięki. Trochę się wystraszyłam, ale to było chwilowe. Pan Grześ dokładnie 
mi wytłumaczył, jak mam ułożyć usta. Spróbowałam… i nic, drugi raz… i zno-
wu nic. No, nie! Może jednak to nie dla mnie? Pan powiedział, że nie mam się 
poddawać, że on też tak zaczynał i że mam idealne predyspozycje. Próbowałam 
jeszcze kilka razy i dalej nic. Muszę przyznać, że pan Grzesiu był wtedy na-
prawdę cierpliwy. Tyna i Niki wygrywały melodie, a ja nie mogłam wydobyć 
dźwięku. Przez czterdzieści minut nie mogłam nic zagrać, aż w końcu saksofon 
pisnął! Ale się ucieszyłam!!! Potem już było coraz lepiej. Ufff, na pierwszej lekcji 
nauczyłam się czterech dźwięków. 

Wróciłam do domu i opowiedziałam rodzicom całą próbę z najdrobniej-
szymi szczególikami. Chciałam im zagrać te cztery dźwięki, ale niestety… za-
pomniałam, jak się montuje stroik do ustnika. Jak mogłam zapomnieć o takiej 
ważnej rzeczy! Teraz to dopiero mój brat miał ze mnie ubaw. Starałam się zapa-
miętać chwyty, a nie zapamiętałam najważniejszej rzeczy. 

Następnego dnia w szkole Paula wytłumaczyła mi to jeszcze raz. Kiedy to 
pokazywała, miałam wrażenie, że śmieje się ze mnie pod nosem. Zresztą wcale 
jej się nie dziwiłam.

No to teraz już na pewno nie zapomnę – pomyślałam. 
W domu wydrukowałam sobie tabelę chwytów i zaczęłam się uczyć no-

wych dźwięków. Po dwóch tygodniach umiałam już wszystkie dźwięki i na-
uczyłam się wartości nut i pauz. Zaczęłam ćwiczyć mój pierwszy utwór: Poje-
dziemy na łów. Nauczyłam się go w piętnaście minut. Potem zaczęłam grać inne 
łatwe utwory, np. Kto chce albo Wlazł kotek na płotek. Ależ byłam szczęśliwa! 
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Nareszcie nauczyłam się trochę grać! Może łatwe utwory, ale dla mnie to był 
ogromny sukces. Zaczęłam grać i już nie mogłam się od tego oderwać. Orkie-
stra stała się moją największą pasją, z której nie umiałabym zrezygnować. Gra-
łam coraz trudniejsze utwory. Gra coraz bardziej mnie pochłaniała. 

W czasie wakacji zajęcia orkiestry nie były obowiązkowe, toteż nie jeździ-
łam na próby, tylko ćwiczyłam w domu. Wszyscy sąsiedzi mnie chwalili i mó-
wili, że mam wielki talent. Ja odbierałam to inaczej. Po prostu lubię grać i to mi 
sprawia przyjemność. W wakacje, kiedy było więcej czasu, częściej ćwiczyłam. 
Cieszyłam się, że robię to, co lubię. Rodzice słuchali granych przeze mnie utwo-
rów. Niewątpliwie, zawsze mnie bardzo wspierali i wspierają do dziś. 

Od września regularnie chodziłam na próby orkiestry. Ćwiczyłam co-
dziennie. Każdą wolną chwilę poświęcałam na naukę nowych utworów. Gdy-
bym mogła, grałabym od rana do wieczora. W poniedziałkowe próby ćwiczyłam 
z kapelmistrzem, a w czwartki pomagała mi w nauce Olcia. Czasem przyjeżdżał 
pan Grzesiu. Pojawiał się rzadko, dlatego gdy był, wykorzystywałam to mak-
symalnie. Poświęciłam wiele czasu na naukę nowo poznanych utworów. Dużo 
grałam w domu: po trzy, cztery godziny dziennie. Każdą wolną chwilę przezna-
czałam na moją pasję. 

Na koniec roku, w połowie grudnia kapelmistrz powiedział, że ma zamiar 
przyjąć już kogoś do orkiestry. Byłam bardzo podekscytowana. Nie spodzie-
wałam się, że to będę ja. Pan powiedział, że wykonałam największą pracę i że 
jest pełen podziwu, bo w pół roku nauczyłam się połowy utworów z repertuaru 
orkiestry. Czułam się bardzo szczęśliwa, słysząc takie pochwały z ust kapelmi-
strza. Oprócz mnie do orkiestry doszła także Tyna. Później też Wercia. Byłyśmy 
bardzo szczęśliwe, że nareszcie nam się udało. Od tej chwili muzyka stała się 
częścią mojego życia. Cały mój wysiłek nie poszedł na marne. Dobrze, że kapel-
mistrz wybrał dla mnie saksofon tenorowy, a nie altowy. 

Mój pierwszy występ odbył się 11 stycznia 2015 roku podczas „światełka 
do nieba”, które było podsumowaniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Byłam bardzo zestresowana. Ledwo trzymałam się na nogach. Kiedy usiadłam 
na scenie, na swoim miejscu i spojrzałam na kapelmistrza, poczułam przypływ 
odwagi i pewność siebie. Pomyślałam, że włożyłam tyle wysiłku w grę na in-
strumencie nie po to, aby teraz stchórzyć. Bądź odważna. Dasz radę! – pokrze-
piałam się w duchu.

Potem pomyślałam o moim dziadku. Nie zdążyłam go poznać, ale wiem, że 
był muzykiem. Nie z wykształcenia, po prostu interesował się muzyką i był samo-
ukiem. Umiał grać na skrzypcach, mandolinie i na flecie. Kiedyś znalazłam na 
strychu jego skrzypce. Były bardzo zniszczone. Wtedy po raz pierwszy poczułam 
muzykę w moich żyłach. Niby przypadkiem mój pierwszy występ był 11 stycznia, 
ale ja sądzę inaczej. W tym dniu mój dziadek miał urodziny. Nie wiem, gdzie te-
raz jest, ale wyobrażałam sobie, że patrzy na mnie i że jest ze mnie dumny. 
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Jak nie teraz, to nigdy – pomyślałam i cały lęk mnie opuścił. Zagrałam 
wszystkie utwory, które kapelmistrz wyznaczył na ten koncert. Wprawdzie je-
den nie poszedł mi najlepiej, ale dałam z siebie wszystko. 

Potem jeździłam na każdą próbę, każdy koncert, każdy konkurs. Cała ro-
dzina mnie wspierała. Na każdą rodzinną uroczystość zabierałam instrument, 
aby umilić gościom przyjęcia. Miałam także oddanych przyjaciół, którzy do-
dawali mi otuchy w trudnych chwilach. Doris mogłam powiedzieć wszystko. 
Okazała się prawdziwą przyjaciółką. Pewnie moje opowieści z orkiestry bardzo 
ją nudziły, ale nigdy tego nie okazywała. Paula i Kaśka doskonale mnie rozu-
miały, ponieważ też należały do orkiestry. Moi rodzice kibicowali mi z całych 
sił. Znosili moje początkowe fałsze, nic nie mówili, kiedy przez moją grę nie sły-
szeli, na przykład radia. Po prostu słuchali. Mama pomagała mi przy wyborze 
nowych utworów, a tata oceniał całokształt. Dzięki ich aprobacie pokonywałam 
wszystkie przeszkody, które napotykałam podczas nauki gry. Gdyby nie oni, 
pewnie nie dotrwałabym do tego momentu, w którym jestem. 

Dni mijały, zbliżał się 26 maja, dzień matki i dzień mojego zapisu do or-
kiestry. Moje dotychczasowe życie zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Nie 
wyobrażam sobie teraz życia bez muzyki, bez cotygodniowych prób, bez kon-
certów. Kiedy pewnego razu byłam chora i nie mogłam przez kilka dni grać, 
szalałam z rozpaczy. Jeśli musiałabym zrezygnować z orkiestry, moje życie stra-
ciłoby sens, a ja nie miałabym już celu, do którego chciałabym dążyć. Po roku 
spędzonym z orkiestrą jestem bardzo szczęśliwa. Wstąpienie do orkiestry, to 
była najlepsza decyzja w moim życiu. 

W czerwcu zaczęły się przeglądy orkiestr dętych. Co weekend mieliśmy 
jakieś grania. Nawet w moje urodziny grałam na festiwalu. Szczęście, że był on 
akurat w mojej miejscowości. Nie było takiego konkursu, z którego nie wróci-
libyśmy z sukcesem. Rzadko ponosiliśmy porażkę. Na niektórych przeglądach 
zgarnialiśmy wszystkie nagrody. Uważam, że jesteśmy niezłą orkiestrą, choć 
amatorską. Żaden z członków nie jest muzykiem z zawodu, ale myślę, że nieje-
den profesjonalista mógłby się przy niektórych schować. Jesteśmy amatorami, 
a odnosimy duże sukcesy. To nam daje satysfakcję. Takie hobby to naprawdę 
wspaniała rzecz. 

Po całym roku koncertowania zorganizowano trzydniowy wyjazd nad je-
zioro, aby odpocząć. Nauczyłam się pływać kajakiem. Było cudownie! W kajaku 
byłam razem z Kaśką. Na początku każde drzewo było nasze, ale potem wysunę-
łyśmy się na prowadzenie. Po wyprzedzeniu kapelmistrza z Olcią, wpłynęłyśmy 
w trzcinę i nie mogłyśmy z niej wypłynąć. Na szczęście po długich zmaganiach 
w końcu się udało. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Biegaliśmy z kapelmistrzem 
po lesie, bawiąc się w podchody. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym odkryliśmy 
słabe strony naszego dyrygenta. Tamtego dnia Kara zostawiła w podchodach – 
specjalnie dla kapelmistrza – zagadkę na rozpoznawanie gatunków drzew. 
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– Ja wiedziałem, że te podchody będą przeciwko mnie – powiedział kapel-
mistrz. 

– Nie moja wina, że jestem w technikum leśnym i znam się na tym – odpo-
wiedziała Kara z uśmiechem. 

Mogę się też pochwalić, że pomogłam Kaśce nauczyć się pływać. 
To były niezapomniane wakacje. Jednak po wakacyjnych szaleństwach 

trzeba było wrócić na ziemię, do rzeczywistości, czyli do… szkoły. 
Zawsze umiałam pogodzić szkołę z orkiestrą, choć czasami było to trudne, 

ale zawsze stawałam na wysokości zadania i wszystko było w jak najlepszym po-
rządku. Pierwszą i drugą klasę gimnazjum ukończyłam ze świadectwem z pa-
skiem i mam nadzieję, że trzecią klasę zakończę z takim samym wynikiem. Od 
mojego wstąpienia do orkiestry mam lepsze wyniki w nauce, no i oczywiście 
mam pasję, z której nie da się zrezygnować. Oprócz orkiestry zyskałam jeszcze 
jedną pasję… czytanie książek. Zazwyczaj na próby przyjeżdżałam przed cza-
sem, a że biblioteka znajdowała się w tym samym budynku co sala prób, wolny 
czas przed próbami spędzałam właśnie tam. Tak więc książki stały się dla mnie 
drugą ważną rzeczą, zaraz po orkiestrze. 

Od pewnego czasu saksofon towarzyszy mi bezustannie. Nie umiem sobie 
nawet wyobrazić jednego dnia bez niego. Moje życie wypełnia teraz muzyka. 
Zapisanie się do orkiestry to była najlepsza decyzja w moim życiu. Natomiast 
błędem było to, że zapisałam się tak późno. Na początku było ciężko, ale się 
nie poddałam i ciągle wierzyłam, że się uda. Gdyby nie ta wiara oraz wspar-
cie rodziny i przyjaciół, pewnie nie dotrwałabym w orkiestrze i porzuciłabym 
saksofon. Jednak tak się nie stało. Dalej się rozwijam i mam nadzieję, że długo 
tak pozostanie. Teraz będę szukać szczęścia w konkursach dla młodych instru-
mentalistów. Może tam mi się powiedzie. Kocham to, co robię. Włożyłam dużo 
pracy w mój muzyczny rozwój, ale gdyby nie wiara w sukces, nie dałabym rady. 
Szczęściu trzeba pomóc, a kiedy się w siebie uwierzy, sukces ma się w kiesze-
ni. Wszystkie marzenia się spełnią. Ja swoje marzenia związane z saksofonem 
spełniłam. No, może nie całkowicie… W przyszłości chciałabym grać na swoim 
własnym saksofonie, a nie na wypożyczonym z orkiestry. Gdyby ktoś mi dwa 
lata temu powiedział, że będę grać w orkiestrze, to bym nie uwierzyła. Szczęście 
jest obok nas, wystarczy tylko po nie sięgnąć i przezwyciężyć w sobie strach 
przed nieznanym. Wystarczy uwierzyć. 

Moja saksofonowa przygoda nadal trwa i mam nadzieję, że trwać będzie 
do końca mojego życia.
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Płomienna kula powoli tonęła w szarych wodach morza, zostawiając świe-
tliste refleksy na wodzie. Chmury od spodu różowe, z góry niebiesko–fioletowe 
wolno płynęły po niebie, na którym rozgrywał się właśnie koncert kolorów. Na 
początku czerwień okalająca słońce stopniowo oddawała pałeczkę delikatnej 
pomarańczy. Tuż za nimi postępował róż z nielicznymi akcentami fiołkowego. 
Dalej ciągnął się lawendowy, który powoli znikał w szarości. Granice między 
barwami były nieregularne i zatarte. Im dalej na wschód tym nieboskłon stawał 
się coraz bardziej granatowy, by w końcu dojść do nieprzeniknionej czerni, na 
której świetliste punkty zaczynały tworzyć gwiazdozbiory. Morze z tęsknotą wy-
syłało fale w kierunku brzegu. One w cichym szumie wypowiadały swe smutki, 
szlochały, składały skargi, których nikt nie rozumiał, a potem z żalem rozbijały 
się o wysoki klif. Bryza niosła ze sobą słony, ożywczy smak wody. Na tarczy słoń-
ca pojawiła się czarna sylwetka samotnej mewy, zmierzającej do tylko jej znane-
go celu. Gdyby przechodził tędy jakiś turysta, z pewnością zachwyciłby się tym 
widokiem. Zrobiłby zdjęcie, może nawet kilka, by uwiecznić tę chwilę. Jednak 
żaden turysta tędy nie przechodził. Jedyny człowiek, którego Bóg obdarzał tym 
pięknym widokiem, niewzruszony siedział w małym, rozsypującym się domku. 
Jadł kolację przy wątłym świetle świecy. Ryba i chleb, do popicia woda. Codzien-
nie na śniadanie, obiad, kolację. Jutro rankiem trzeba wypłynąć w morze. Na 
jak długo? Nie wiadomo. Czy wróci? Nie wiadomo. Co później? Nie wiadomo. 
Starzec nigdy się nad tym nie zastanawiał. Żył z dnia na dzień. Na niczym mu już 
nie zależało. Nikt go już nie obchodził. Po prostu czekał na śmierć.

Melancholijną ciszę przerwało nieśmiałe pukanie do drzwi. Staruszek nie 
ruszył się z miejsca. Zapewne nic nie usłyszał, ale być może udawał, że nie sły-
szy. Drzwi otworzyły się, a zza nich wychyliła się pyzata twarzyczka pokryta 
rumieńcem. Delikatne piegi zdobiły prosty nos. Czarne włosy były związane 
w warkocz, a luźne kosmyki pospinane spinkami w kształcie biedronek. Piwne 
oczy wodziły niepewnie dokoła.

Joanna Pokrop

Iskra
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Gdy dziewczynka zobaczyła mężczyznę, nieśmiało wydukała: „Dzień do-
bry”. Starzec nie zareagował. Dziecko zmarszczyło nos i powoli weszło do izby. 
Żadnej reakcji. Stanęło przed nim, głośno odchrząknęło i dobitnie przeciągając 
każdą sylabę powtórzyło powitanie. Mężczyzna bez mrugnięcia powieką da-
lej konsumował jedzenie. Dziewczynka przekrzywiła głowę, by zobaczyć jego 
twarz. Pomachała przed nią ręką. Z powodu braku reakcji postanowiła spraw-
dzić, czy ma do czynienia z człowiekiem, czy z posągiem. 

Tego już dla starca było za wiele. O ile wchodzenie do jego domu bez 
pytania, czy zakłócanie ciszy mógł zignorować, tak uderzanie piąstkami 
w czaszkę i pociąganie za włosy było nie do zniesienia. Oparł ręce na stole 
i powoli uniósł się, drżąc z oburzenia. Jego szare oczy skupiły się na rozjaśnio-
nym obliczu dziewczynki. Niezmiernie ucieszył ją fakt, że stoi przed nią żywa 
istota. Zaniosła się szczerym, radosnym śmiechem. Mężczyznę rozsierdziło 
to jeszcze bardziej. Energicznym jak sądził ruchem wskazał na drzwi. Jed-
nak jego koścista, blada ręka nie poruszyła cię tak szybko, by mógł osiągnąć 
zamierzony efekt. Do tego bardzo drżała, co jeszcze bardziej rozśmieszyło 
dziewczynkę. Starzec chciał ją wyrzucić, ale był już tak wściekły, że nie mógł 
z siebie wydusić słowa. Stali więc naprzeciw siebie: dziecko zanoszące się gło-
śnym, perlistym śmiechem i staruszek z oburzoną miną i drżącą ręką wska-
zującą drzwi.

Dziewczynka zamilkła, przyglądając się z zaciekawieniem stojącemu przed 
nią panu, jakby był starożytną mumią egipską. Wciąż uśmiechała się szeroko, 
lecz bezgłośnie. Oczy starca zwęziły się do szparek.

– Wynocha – wycedził przez zęby. Dziecka w jednej chwili zmieniło minę; 
spojrzało smutnym, błagalnym wzrokiem.

– Zgubiłam się i nie wiem, gdzie są moi rodzice, i jestem głodna, i zmęczo-
na – oznajmiła, co chwilę pociągając nosem.

– Wynocha – powtórzył niewzruszony starzec.
Wtedy z otwartej buzi dziewczynki wydobył się krzyk, który stopniowo 

przeszedł w urywany szloch. Po jej twarzy spłynęły łzy. Starzec z zaciętą miną 
wskazywał drzwi. Nie patrzył na dziewczynkę, tylko na jakiś  punkt na ścianie, 
ponad jej głową. Dziewczynka, wciąż pochlipując, wyszła. Na progu jeszcze się 
obróciła. Z całej siły tupnęła nogą i ze złością trzasnęła drzwiami. Starzec tylko 
prychnął i wrócił do jedzenia.

Przesiedział bez ruchu dwie godziny, wpatrując się w płomień świecy. My-
śli przepływały mu przez głowę jak kłody po rzece, a on żadnej nie był w stanie 
uchwycić, co sprawiało, że był coraz bardziej rozdrażniony. W głowie pojawiały 
się różne obrazy, łączyły się z innymi w dziwny sposób. Do tego dręczyło go 
nieodparte przeczucie, że powinien wyjść na zewnątrz. Początkowo drażniło go 
niewinnie, jak pojedyncze ziarnko piasku w bucie, ale z czasem zaczynało coraz 
bardziej uwierać i irytować.
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Starzec podniósł się, usiadł i znów wstał. Podszedł do drzwi, chciał je 
otworzyć, lecz powstrzymał się. Zwariowałem – pomyślał. Przeczucie, też coś. 
Już mi się w głowie mąci. Chciał usiąść, ale coś,  podpowiadało mu, żeby wyj-
rzał na zewnątrz. Stał przez dłuższą chwilę, bijąc się z myślami. Sprawdzić nie 
zaszkodzi – zdecydował w końcu.

Pchnął drzwi. Nie otworzył się lekko jak zazwyczaj. Pchnął ponownie, 
mocniej. Nic to nie dało. Oparł się o nie i pchnął na tyle mocno, na ile pozwa-
lało mu jego stare ciało. Udało się. W jednej chwili uderzyła w niego potężna 
bryza i zacinający deszcz. Ledwo zdołał utrzymać się na nogach. Nad morzem 
panował sztorm. Ciemne, burzowe chmury kłębiły się nad wzburzoną wodą. 
Spienione fale biły o klif. Lodowaty deszcz ciął niczym bicz, a wyjący wiatr tyl-
ko potęgował efekt. Co jakiś czas niebo przecinała błyskawica, a zaraz po niej 
rozbrzmiewał ogłuszający grzmot. Między morzem a niebem toczyła się prze-
rażają, a zarazem niezwykle piękna walka.

Mężczyzna rozejrzał się dokoła, próbujac przypomnieć sobie, po co otworzył 
drzwi. Nie mógł zbyt wiele dojrzeć. Nagle zamarł. Pod ścianą jego domu siedziała 
skulona dziewczynka. Ta sama, którą wyprosił kilka godzin wcześniej. Mokre, 
poplątane przez wiatr włosy przylepiały się jej do szyi. Miała na sobie tylko letnią 
bluzkę, spódniczkę i sandałki. Wszystko przemoczone. Wstrząsały nią dreszcze.

Siedzi tu w taką pogodę?… – przeraził się starzec. Podszedł do dziewczyn-
ki chwiejnym krokiem. Jego ubranie całkowicie już zamokło. Położył rękę na 
jej ramieniu.

– Wejdź do środka. Przeziębisz się – powiedział łagodnym głosem.
Dziecko odwróciło głowę. W jego oczach pojawiło się niedowierzanie. 

Jeszcze niedawno ten człowiek wyrzucił ją z mieszkania. Teraz patrzył serdecz-
nie i zapraszał do środka. Jakby wcześniejsze scysja nie miała miejsca. Chciała 
powiedzieć mu, żeby sobie poszedł i zostawił ją w spokoju. Skoro wcześniej nie 
chciał jej pomóc, niech teraz nie zgrywa miłego dziadka. Myślałby kto! Miała 
mu to wygarnąć i już otwierała usta, lecz w porę ugryzła się w język. Uświa-
domiła sobie, że nie przyjęcie pomocy w tej właśnie sytuacji byłoby nad wyraz 
nieroztropne. Dlatego szybko skoczyła na nogi i wbiegła do domu, a starzec 
podążył za nią.

W środku było niewiele cieplej, ale przynajmniej sucho. Ciągle dał się sły-
szeć porywisty wiatr i huk grzmotów. Mężczyzna uświadomił sobie, że wcześniej 
zupełnie nie zwracał na to uwagi. Jego ubranie ociekało wodą. Dziewczynka 
wyglądała jak zmokła kura. Stała przy stole niepewna, co robić. Świeca rzucała 
na jej ciało delikatne refleksy. Starzec podszedł do łóżka. Nie miał problemów 
z poruszaniem się w mroku. Doskonale znał położenie wszystkich przedmio-
tów w domu. Przy posłaniu stała lampa naftowa. Zapalił ją. Otworzył szafę. 
Wyjął suche ubranie dla siebie. Jakiś czas dumał nad tym, co może dać dziew-
czynce na przebranie. W końcu zdecydował się na dużą flanelową koszulę.
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– Masz. Przebierz się – rzucił ją dziewczynce, a sam skierował się do wy-
chodka, który znajdował się bezpośrednio przy domu. Czyścił go regularnie, 
dzięki czemu zminimalizował, a nawet pozbył się nieprzyjemnego zapachu, 
właściwego zazwyczaj takim miejscom. Przebrał się szybko. Gdy wrócił, dziew-
czynka z dezaprobatą patrzyła na koszulę, wciąż trzęsąc się z zimna.

– Jeśli chcesz, to siedź w tym mokrym ubraniu. Nie mam sukienki. Lepsze 
to niż nic – mruknął.

Dziewczynka kichnęła i spytała, gdzie może się przebrać. Wskazał jej 
ustęp. Poszła tam niechętnie, ponownie kichając. Starzec w tym czasie podszedł 
do kuchni z białego kamienia. Podpalił drewno w piecyku, a na żeliwnej pły-
cie postawił patelnię, na której zaczął smażyć rybę. Kiedy dziewczyna wróciła, 
polecił jej okryć się kocem leżącym na łóżku. Dziewczynka opatulona kocem 
usiadła na łóżku, kichając i kaszląc. Mężczyzna przełożył usmażoną rybę na 
kromkę chleba i podał swojemu gościowi. Ona od razu łapczywie wgryzła się 
w posiłek, lecz zaraz syknęła. Jedzenie parzyło. Teraz zaczęła jeść powoli, dmu-
chając na gorące.

Starzec, patrząc, jak je, zaczął się zastanawiać, dlaczego to zrobił. Dlaczego 
w ogóle zajął się tą małą dziewczynką, która, jak się przekonał, potrafiła być nie-
bywale denerwująca. Jednak miała w sobie coś niezwykłego. Jakąś iskrę, która 
poruszała. Sprawiła, że obudził się z beznadziejnej wegetacji. Kiedy zobaczył ją 
wtedy pod ścianą, naprawdę bardzo się przeraził. Zapomniał, już czym są uczu-
cia. Był w tak beznadziejnym stanie, że nic go nie obchodziło. Dziś przeżył wię-
cej niż w ciągu tych kilkudziesięciu lat. Niezwykłe doświadczenie. Dziewczynka 
skończyła jeść i słodko zaszczebiotała: „Dziękuję”, a on zadumany pokiwał głową.

– Jak pan ma na imię?
Starzec otrząsnął się i poprosił o powtórzenie pytania. Gdy to nastąpiło, 

zastanowił się chwilę. Uświadomił sobie, że nie pamięta swojego imienia. Go-
rączkowo zaczął nad tym myśleć. Na szczęście niektóre rzeczy na stałe pozosta-
ją w zakamarkach pamięci. Trzeba je tylko tam odnaleźć.

– Mateusz – odparł w końcu.
– Ja mam na imię Karolina Amelia – powiedziała z uśmiechem dziewczyn-

ka. – Ma pan rodzinę?
– Nie – padła krótka odpowiedź.
– A, to szkoda. Ja mam bardzo liczną rodzinę. Mój tata ma jeszcze piątkę 

rodzeństwa, a mama czworo. Nie mówiąc już o dziadkach. Mam bardzo dużo 
cioć i wujków, do tego trzy razy więcej rodzeństwa. Na święta wszystkich od-
wiedzamy. Trochę to męczące, ale ja się cieszę. Podczas odwiedzin mam się 
z kim bawić. Wie pan, niedługo będę miała braciszka. W domu czuję się trochę 
samotna. Co prawda mam koleżanki, lecz chciałabym mieć kogoś do zabawy 
na stałe. Rodzice poświęcają mi dużo czasu, ale to nie to samo. Tak w ogóle… – 
opowiadanie przerywała atakami kaszlu.
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Starzec potarł czoło. Chyba pospieszył się z oceną. Nienawidził gadulstwa. 
Jak mówi stare przysłowie: „mowa jest srebrem, a milczenie złotem” i tej zasady 
w życiu święcie przestrzegał. Nie miał ochoty słuchać opowieści rodzinnych. Po 
prostu słuchał jednym uchem, a drugim wypuszczał. Nagle nastał długi atak 
kaszlu, a potem zapadła cisza. Mężczyzna spojrzał zaniepokojony na dziew-
czynkę. Miała szkliste oczy i wypieki na policzkach. Spytał, jak się czuje.

– Nie wiem, głowa mnie boli – odparła słabym głosem.
Mężczyzna przyłożył rękę do jej czoła. Było rozpalone. Nakazał, by się po-

łożyła i okryła kołdrą, a sam poszedł zaparzyć zioła. Gdy, już gotowe podał jej, 
wzbraniała się. Jednak starzec nie ustępował, więc niechętnie, małymi łyczkami 
wypiła, a potem opadła na poduszkę. Siedzieli prze jakiś czas w milczeniu.

– Jednak cię lubię – uśmiechnęła się dziewczynka. On spojrzał na nią 
marszcząc brwi. – Mimo że wcześniej mnie wyrzuciłeś, to jednak w końcu mi 
pomogłeś, więc jednak cię lubię. W ramach podziękowania zaśpiewam ci pio-
senkę. Chcesz?

Skinął głową. Dźwięcznym głosem zaczęła śpiewać „Białe róże”. Melodia 
płynęła nostalgicznie. Światło lampy delikatnie migotało. Starzec siedział zasłu-
chany. Przez jego głowę zaczęły przesuwać się obrazy. Początkowo wydawały się 
snem, lecz później zaczął niektóre rozpoznawać. Wspomnienia z czasów wojny.

Dzień przed jej rozpoczęciem był z przyjaciółmi na rybach. Urządzili 
ognisko na zakończenie wakacji. Następnego dnia mieli iść do szkoły, ale tak 
się nie stało. Pierwsi zaatakowali Niemcy, a kilkanaście dni później Sowieci. 
Oczywiście wstąpił do konspiracji. Był przecież patriotą, gotowym oddać życie 
za kraj. Wtedy tak myślał. Tam w konspiracji poznał Olgę, uroczą dziewczynę. 
Zakochał się od pierwszego wejrzenia. Te miodowe oczy, długie kręcone włosy, 
uroczy dołki na policzkach i śliczny głos. „Białe róże” to była jej ulubiona pio-
senka. Nagle po twarzy spłynęły mu łzy. Zacisnął pięść.

– Wystarczy – odparł szorstko. Karolina spojrzała na niego zdziwiona.
– Nie podoba ci się?
On nic nie odpowiedział. Po prostu wstał i wyszedł. Wprost w objęcia sza-

lejącej burzy. Sztorm jeszcze bardziej przybrał na sile. Walka między żywiołami 
była coraz zacieklejsza, żadne z nich nie zamierzało odpuścić. Jednak starzec 
nie przejmował się. W jego duszy toczyła się teraz o wiele straszniejsza burza. 
Na przemian ukazywały mu się obrazy z akcji i spotkań z ukochaną. Obiecali 
sobie, że po wojnie wezmą ślub i wyjadą na wieś. Tak bardzo wierzyli w to, że 
przeżyją. Potem przyszło powstanie warszawskie. Ona była łączniczką. Minęło 
jakieś pięćdziesiąt dni. Było już naprawdę ciężko. Brakowało papierosów, wody 
i jedzenia. O amunicji już nie wspominając. Olga nie niosła żadnego ważnego 
meldunku. Poszła tylko po wodę. Jednak snajpera to nie obchodziło. Trafił ją 
w brzuch. Zapamiętał spojrzenie, pozbawione strachu, tak pełne wiary, i ostat-
nie słowa: „Musisz żyć dalej. Kocham cię.”
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Mężczyzna upadł na kolana. Krzyczał, ale grzmoty go zagłuszały. Płakał, 
lecz w strugach deszczu nie było widać łez. Nie czuł porywistego wiatru. Nie 
czuł zacinającej ulewy. Nie czuł zimna. Czuł tylko rozdzierający go ból. Nie 
miał siły się ruszyć. Przed oczami ciągle widział obraz jej nieruchomego, mar-
twego ciała. Tych półotwartych ust. Tych przerażających oczu pozbawionych 
życia. W uszach dźwięczała ta okropna cisza. Długi czas tak klęczał.

Cisza została zmącona jakimś dźwiękiem. Nie chciał go słyszeć, ale stawał 
się coraz bardziej natrętny. Nie był to ryk wiatru czy grzmot. Słyszał czyjś głos. 
Nie wiedział, do kogo należy. Początkowo nic nie rozumiał, ale stopniowo za-
czął rozróżniać szczątki, a potem całe wyrazy. Głęboko wciągnął powietrze. To 
był głos Olgi. To były jej ostatnie słowa.

Powoli wypuścił powietrze. Te dwa zdania wciąż dźwięczały mu w głowie. 
Nagle coś sobie uświadomił. Nie spełnił ostatniej prośby ukochanej. Gdy umar-
ła, on umarł razem z nią. Wtedy zaraz po pogrzebie opuścił oddział. Uciekł, 
zanim powstanie się skończyło. Nie obchodziło go, że przegrali, że komuniści 
zajęli Polskę. Miał dość walk, dość ludzi. Zaszył się tu. Żył z dnia na dzień. Nie, 
nie żył – istniał.

Poczuł ból w całym ciele. Rozejrzał się dokoła. Przyroda wokół niego sza-
lała. Przerażony wrócił do domu. Dziewczynka już spała. Też poczuł się zmę-
czony. Przebrał się po raz drugi dzisiaj. Okrył kocem. Zgasił lampę. Zasnął, 
siedząc na krześle z głową opartą na stole.

Rankiem obudziło go pukanie do drzwi. Nie miał ochoty otwierać. Czuł 
się okropnie. Głowa go bolała. Wiedział, że ma gorączkę. Jednak pukanie nie 
ustawało, robiło się coraz bardziej natarczywe. W końcu powlókł się w stronę 
drzwi. Za nimi stała policja. Szukali zaginionej dziewczynki. Pokazali zdjęcie. 
On bez słowa wszedł w głąb domu, dając znak by poszli za nim. Wskazał na 
łóżko, gdzie leżała Karolina. Policjanci obudzili ją. Gdy tylko usłyszała, o co 
chodzi, pobiegła przebrać się w swoje ubrania. Czuła się już zupełnie dobrze. 
Starzec przyglądał się wszystkiemu w milczeniu. Siedział na krześle, pilnując 
się, by nie zemdleć.

Dziewczynka podziękowała i uściskała go na pożegnanie. On blado się 
uśmiechnął. Wychodząc w asyście, Karolina zatrzymała się jeszcze na progu; 
odwróciła głowę i po raz ostatni uśmiechnęła się do niego. Po chwili pobiegła 
za policjantami i już jej nie było, a drzwi zamknęły się lekko.

Starzec położył się do łóżka. Nie miał siły myśleć. Potrzebował snu. Jednak 
po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat chciał jak najszybciej wyzdrowieć.
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Patrycja Popko

Demon Stróż

Chodź, opowiem ci pewną historię.
Historię o chłopcu, który bał się świata. Był zamknięty w sobie, a rodzice 

już dawno stracili nadzieję na to, że wyrośnie z niego wartościowy mężczyzna, 
który osiągnie coś w życiu. No, bo czego można się spodziewać po osiemna-
stolatku, który jeśli ma przyjaciół, to zmyślonych , nie wychodzi z domu i całe 
dnie spędza nad książkami? Żeby się chociaż uczył, ale on nie! On czyta, pisze, 
rozmyśla o dalekich krainach i Bóg wie o czym jeszcze! 

Przepraszam, źle się wyraziłem. Ja też wiem, przecież jestem jedną z nie-
licznych istot, które mają możliwość przebywania z nim przez dłuższy czas. 
W sumie, tylko ja jestem z nim blisko, najbliżej, jak to jest możliwe. 

Jestem jego Demonem Stróżem.
Tak, wiem, że zazwyczaj dzieci mają Aniołów Stróżów (mogą nie wierzyć, 

ale ich mają), jednak mój Feliks dostał Upadłego. Deficyt u Szefa, czy co? Nie 
wiem, mało mnie to obchodzi. 

Znam jego rodzinę, całkiem przyzwoici ludzie. Matka pracuje w jakimś 
biurze jako sekretarka, a ojciec jeździ za granicę, żeby dorobić do skromnego 
domowego budżetu i prawie nigdy nie ma go w domu, a siostra… nie, siostra 
zdecydowanie nie jest sympatyczna, ani tym bardziej przyzwoita. Zwykła, pu-
sta ladacznica, która za wódkę, paczkę fajek i kilkanaście złotych zrobi wszyst-
ko. Dwulicowa szmata, która jest „wzorową” uczennicą w najlepszym liceum 
w mieście i pupilkiem tatusia. Chciałbym, żeby znał sposób, w jaki jego mała 
Elizabeth zdobyła tak dobre oceny… Ale po co ja o niej rozmawiam? Nie wiem, 
wróćmy do tematu, który najbardziej mnie interesuje.

Opowiem ci o moim Feliksie.
Kiedyś był miłym, uczynnym i rozmownym chłopcem, miał wielu ko-

legów. Uroczy, wiecznie uśmiechnięty i z burzą złotych loczków na głowie. 
Wszystkie stare ciotki były zakochane w jego niebieskich oczkach, w których 
zawsze błyszczały iskierki radości oraz w uśmiechu małego urwisa. 



399

Ja nadal kocham ten jego uśmieszek i spojrzenie.
Dorastał. Przedszkole, potem szkoła podstawowa. Grzeczny, przykładny, 

z początkami fobii społecznej. Nadal idealny syn, który nigdy nie sprawił za-
wodu ukochanym rodzicom. No, może z wyjątkiem małych wypadków jak np. 
ta dwója z matmy w piątej klasie, której nigdy nie mógł sobie darować, czy nie-
umyślne rozbicie ulubionego wazonu mamy, ale kto by się długo gniewał na tak 
kochanego chłopca?

Miłował zwierzęta i cechował się niezwykłą wrażliwością. Pamiętam, że 
w wieku ośmiu lat dostał od rodziców łaciatego chomika, taki mały prezent 
pod choinkę. Miękkie, puszyste i ruchliwe stworzonko, które szybko stało się 
ulubieńcem domowników.

Pamiętam też, jak wszyscy się głowili, co się z nim stało. Zapamiętałem 
także, że był naprawdę smaczny, a Feliks może to potwierdzić.

Gdy mój Chłopiec przekroczył magiczną granicę piętnastu lat w jego życiu 
pojawiła się Ona. Także kochała te niebieskie oczy, a on kochał w Niej wszystko. 
Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, jak to młodzi ludzie, w dodatku zakochani.

Jednak serce miała złe. Zwykli ludzie tego nie widzą, ale my demony potra-
fimy z daleka i z dużym wyprzedzeniem wyczuć zapach rozkładu. Ostrzegałem 
Dzieciaka, ale mnie nie słuchał, był zaślepiony i widział w Niej ideał. Gdyby 
tylko mnie wysłuchał, wszystko potoczyłoby się inaczej. 

Kiedy go zawiodła i zraniła, przygasiła blask źrenic Feliksa. A my zrani-
liśmy ją prosto w to zimne, nieczułe, rozkładające się moralnie serce. Strzałem 
z pistoletu. Nie miała szans.

Sprawca nieznany, co było dla nas korzystnym zbiegiem okoliczności. Nikt 
nie posądzał młodego Lavsona o morderstwo, przecież tak mocno ją kochał, 
bardziej nawet niż mnie. 

Na pogrzebie tej zdziry słychać było mój śmiech, nie mogłem się powstrzy-
mać. Na zewnątrz słychać to jako wycie wiatru; mówiono, że dziś wyjątkowo 
silnie wieje. Idealna pogoda na pogrzeb, nieprawdaż? 

Jednak razem z Jej śmiercią umarła też Dusza mojego Chłopca. Depresja, tak to 
chyba nazywali. Załamał się morderstwem Ukochanej. Był taki wrażliwy, szlachetny 
i niewinny, więc ufny i pełen wiary w dobro świata, a wiara ta została zachwiana. 

Stał się teraz podatny na opętanie… Nie! Nie mogę tego zrobić!… Mam go 
chronić, a nie wyniszczać. Nie jadł już trzeci dzień, a ja nie byłem władny go do 
tego zmusić. 

– Tylko ty mi zostałeś – do moich bezcielesnych uszu dobiegł słaby głos 
Feliksa. – Obiecasz mi coś?

– Słucham, maleńki – odparłem wpatrując się w niego badawczo. – Co 
mam ci obiecać?

– To, że nie opuścisz mnie nawet po śmierci i nie weźmiesz sobie innego 
dziecka.
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– Obiecuję – powiedziałem bez wahania, ciesząc się, że tylko tego chciał. 
– Ja nawet nie chcę innego dziecka, jesteś dla mnie najważniejszy na świecie.

– Dziękuję. Cieszę się, że już zawsze będziemy razem. Dobranoc – za-
mknął zapłakane oczy i po kilkunastu sekundach już spał. Jedynym dźwiękiem 
w pokoju był jego oddech, spokojny i regularny.

Mój wzrok zatrzymał się na bliznach na nadgarstkach chłopaka. Gdybym 
mógł odebrałbym mu żyletkę, ale nic nie mogłem zrobić. Przecież nie mam cia-
ła, do cholery! Byłem zły, że nie potrafiłem go ochronić przed samym sobą, ale 
przynajmniej przed światem chronimy się w naszej małej samotni. 

Jednak problemem jest jego siostra, która zakłóca nam ciszę. Przychodzi tu 
i sieje wszechobecny zamęt. A to jeden chłopak nie zadzwonił, a to znowu mama 
nie pozwoliła jej wyjść na imprezę, na której umówiła się z drugim, a to trzeci obie-
cał jej coś kupić, i nie spełnił obietnicy… A Feliks musi udawać, że obchodzą go 
jej „problemy”, bo chce być dobrym bratem dla swojej złej siostry i tylko cierpliwie 
czeka, aż ona w końcu wyjdzie i przestanie irytować swą natrętną obecnością…

Muszę rozwiązać ten problem, by chronić Feliksa. Dla niego wszystko, 
czyż nie? 

Znalazłem ją na mieście, jak zwykle pijaną czy naćpaną, kto ją tam wie? 
Ech, tak bardzo obrzydza mnie ta panna, że nie mogę pojąć, jak taka istota może 
być siostrą takiego ideału, jakim jest mój Podopieczny. No, ale już niedługo. 

Niedaleko na chodniku siedział jej również nietrzeźwy znajomy, to chyba 
nawet jeden z jej kochanków. Ledwo się trzymał, chwiał się i coś bełkotał; był 
w stanie podatnym na opętanie. Jak można było nie skorzystać z takiej okazji? 

Wstąpiłem w jego ciało i z ulgą stwierdziłem, że alkohol obecny w organi-
zmie mężczyzny nie zaburzał mojego kierowania nim. Uhuhu! Nareszcie skoń-
czę z tą suką!

Podniosłem z ziemi jakiś przedmiot i rzuciłem nim w Elizabeth, po czym 
zacząłem kopać ciało, a gdy i to mi się znudziło poderżnąłem gardło nieprzy-
tomnej dziewczynie. Charczała przez chwilę, dławiąc się krwią, po czym wy-
zionęła ducha. Niech Szef ją rozliczy, ja mam za zadanie tylko chronić Feliksa. 

Ależ ona miała tej krwi? Cały chodnik nią spłynął, a stygnące ciało Eliza-
beth było naprawdę piękne, przypominała w pewien sposób Felka. Akt mor-
derstwa tak bardzo mnie upoił, że nie mogłem powstrzymać się od gwałtu. Na 
szczęście, nie mnie za to oskarżą i osądzą. 

Opuściłem to miejsce, zostawiając odurzonego mężczyznę sam na sam ze 
„swoją” zbrodnią. 

Wróciłem do mojego Chłopca, który wciąż spał, nieświadom niczego. Mam 
nadzieję, że po śmierci stanie się takim jak ja i spędzimy razem całą Wieczność, 
choć szanse na to są znikome.

Usłyszałem syreny policyjne na podjeździe, energiczne stukanie do drzwi, 
donośny, męski głos i przeszywający szloch matki. 
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Szybką ją znaleźli, brawo. 
– Co się stało? – hałasy obudziły mojego Feliksa. Za to też mi zapłacą…
 – Twoja siostra została zamordowana – poinformowałem Małego. – Wy-

bacz, ale musiałem to zrobić, teraz już nikt nie będzie zakłócał naszego spokoju, 
ani próbował cię skrzywdzić… – dodałem uspokajającym tonem. Jednak moje 
słowa nie do końca były prawdą, zostali jeszcze rodzice.

Chłopiec wieść o śmierci Elizabeth przyjął obojętnie. Była i jej nie ma, żad-
nej straty. A jeszcze niedawno tak mocno ją kochał, nawet chętnie słuchał tego 
jej narzekania na cały świat. Nie poznaję go, czy ludzie mogą aż tak się zmienić? 
Najwidoczniej mogą. 

Tak, zostali jeszcze rodzice. Znikną oni, a wtedy naprawdę będziemy sami 
i nikt nie będzie nam przeszkadzał.

Wstąpiłem w ciało Feliksa i bez skrupułów oddałem dwa strzały z pisto-
letu, który ojciec Małego trzymał w sejfie w sypialni, a który miał go ochronić 
przed utratą życia, a jak na ironię posłużył do odebrania mu go. 

Oboje byli w kuchni roztrzęsieni po tragedii, więc nietrudno było go 
zabrać. Musiałem tylko złamać szyfr, ale nie było to trudne; odgadłem go za 
pierwszym podejściem: data urodzenia Elizabeth?… Serio? To był ich śmiertel-
ny błąd. Heh, żart mi się udał.

Wyszedłem z ciała mojego Podopiecznego, zostawiając go stojącego z pi-
stoletem w dłoni nad ciałami zabitych rodziców. Kiedyś ukochanych, a przez 
długi czas mu obojętnych. Po tych strzałach zapadła ciężka, złowroga cisza, któ-
rej długo żaden z nas nie przerywał. Staliśmy tak patrząc na siebie.

– Dlaczego to zrobiłeś? – zapytał ze łzami w oczach, klękając na poplamio-
nych krwią kafelkach. Przez chwilę znów zobaczyłem iskierki, które tak uwiel-
białem. Iskierki, które uwielbiała także Ona. – Ja… Ja nie chciałem. Zgubiłeś 
mnie! Mordercy i samobójcy nie idą do Nieba, a ja tak bardzo chciałem być tam 
z tobą! Chciałem spędzić Wieczność z moim Stróżem! Żałuję wszystkiego, co 
zrobiłem. Byłeś dla mnie wszystkim, a teraz nawet ciebie nie będę miał. Boję się 
śmierci, ale jeszcze bardziej przeraża mnie życie. Żegnaj, i pamiętaj o obietnicy.

Strzelił. 
Chciałem go powstrzymać, ale był szybszy. Nie ochroniłem mojego Chłopca. 

Żałował za grzechy, więc nie będziemy razem. Złamałem obietnicę. Przegrałem.
Jego Dusza jest w Niebie. Beze mnie. Wiem, że jestem skazany na wieczne 

potępienie, ale dlaczego nawet jego tak wcześnie mi odebrano? Najwidoczniej 
Upadli nie nadają się na Aniołów Stróżów.

Pytasz, dlaczego ci to opowiadam? Sam nie wiem, ale przyznasz, że lubisz 
słuchać mojego głosu, gdy tak szepczę ci do ucha, gdy siedzimy sami w ciem-
nym pokoju. Odebrano mi Feliksa, więc muszę się błąkać samotnie, a ty jesteś 
miłym towarzystwem. Nie garb się, a teraz nie prostuj i nie szukaj mnie wzro-
kiem, bo i tak nic nie zobaczysz.
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Ludzie są naprawdę nieuważni. Zasłuchałeś się tak bardzo, że łatwo było 
cię opętać.

Jestem już wewnątrz ciebie.
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Aleksandra Przybyło

Szczyt na dwie stopy

Za drzwiami z metalową tabliczką w kolorze platyny, która informowała 
o stopniu naukowym i specjalizacji doktora Limanowskiego, w gabinecie le-
karskim siedziała skulona postać młodej kobiety. Była sama w zimnym, wyło-
żonym białymi płytkami i białym linoleum, pomieszczeniu. Duże okno, wy-
chodzące na park przyszpitalny, stanowiło źródło słonecznego światła, którego 
wiązki, odbijając się od jasnych powierzchni, przecinały przestrzeń niczym 
ostre szpady. W jej oczach błyszczały uwięzione łzy.

Z korytarza dochodziły odgłosy kółek łóżek szpitalnych, sunących po ce-
mentowej tafli podłogi, krzyki pielęgniarek o różnym natężeniu i, od czasu do 
czasu, wysokie dźwięki płaczu dziecka. Zgiełk nasilił się. Do pokoju wszedł 
doktor Limanowski, szybko zamykając za sobą drzwi. Na moment zapanowała 
cisza. Wydawało się, że Ziemia przestała się obracać.

– Witam panią, pani Julio – męski głos przeciął powietrze. Usiadłszy 
przy biurku, zamaszyście przerzucał szeleszczące kartki druków medycznych 
i świstki papieru, nerwowo zerkając na twarz młodej kobiety, jak gdyby z rysów 
jej twarzy starał się wydobyć nazwisko interesującego ją pacjenta.

– Stanisław Bierkowski – wypowiedź lekarza oscylowała na granicy pyta-
nia i wypowiedzi twierdzącej, dlatego Julia nieznacznie poruszyła głową, choć 
dla doktora Limanowskiego gest ten nie miał znaczenia, gdyż jego wzrok znaj-
dował się wówczas na poziomie pierwszej szuflady biurka, z której po chwili 
wyciągnął na blat gruby segregator – oznaczony na grzbiecie drugą literą alfa-
betu. Po przestudiowaniu licznych kart dokumentacji medycznej, zawierającej 
zdjęcie oraz historię choroby sześćdziesięciodwuletniego mężczyzny, zdjął oku-
lary w cienkich oprawkach i popatrzył na bladą twarz kobiety, siedzącej na skra-
ju plastikowego krzesła, naprzeciwko niego. Nie spotkał jej wzorku. Spuszczone 
oczy Julii błądziły, nie mogąc znaleźć punktu zaczepienia pośród bezkresu bieli.

– Proszę mi powiedzieć… – powiedziała jednym tchem zupełnie niespo-
dziewanie po długim czasie milczenia, co wprawiło lekarza Limanowskiego 
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w zakłopotanie. – Proszę mi powiedzieć prawdę – dodała stanowczo, wpatrując 
się już opanowanym, wzrokiem w czarne źrenice zielonych tęczówek swojego 
rozmówcy.

– Cóż, co mogę pani powiedzieć. Nowotwór drobnokomórkowy płuca le-
wego wykryty podczas pierwszej biopsji to… szczyt góry lodowej. Nacieki na 
oskrzelach i niedawno zdiagnozowane przerzuty do węzłów chłonnych. Żyły 
nie wytrzymywały chemii podawanej z kroplówki. Zmieniliśmy na tabletki, 
chociaż przyznam… prawdę. Od jutra chcemy stopniowo zacząć wprowadzać 
morfinę. Na początku małe dawki, ale proszę się liczyć z pogarszaniem się sta-
nu, szczególnie psychiki, pani ojca. Rozumie mnie pani?

– Tak – bezbarwny głos kobiety zharmonizował się z surowym wnętrzem 
gabinetu. 

Julia przesuwała dłonią po śliskiej fakturze drzwi, pomalowanych akrylo-
wą farbą w kolorze akwamaryny. Przeszła próg sali nr 23 i skierowała się w stro-
nę łóżka, stojącego najdalej od wejścia. Pod naciskiem kroków cichutko skrzy-
piały włókna linoleum. Jego kolor, świadczący o nadmiernym eksploatowaniu, 
uświadomił Julii, że musiało ono pamiętać pierwszych pacjentów tego szpitala, 
który został wybudowany tuż po wojnie. Przysiadła na niewygodnym, niskim 
taborecie. Na metalowym rusztowaniu wysokiego wieszaka, zaczepiona była 
plastikowa torebka połączona rurką z ciałem chorego. Pojedyncze krople prze-
zroczystego płynu bezgłośnie skapywały. W podobnym rytmie, maszyna reje-
strująca pracę serca, kreśliła na czarnym ekranie monitora, zieloną, pulsacyjną 
linię życia. Zegarek, oplatający nadgarstek lewej ręki Julii, wskazywał kilka mi-
nut po godzinie piętnastej. Kobieta wpatrywała się w blaknącą, pokiereszowaną 
zmarszczkami, twarz najbliższego jej człowieka. Straciła poczucie czasu, zawie-
szona na granicy letargu i półsnu, podczas gdy mała, złota wskazówka zdążyła 
poruszyć się naprzód o ponad dziewięćdziesiąt stopni.

– Witaj, Juleczko… moje… dziecko – dopiero po chwili dotarło do Julii, 
że wypowiadane z trudem wyrazy nie są majaczeniem, ale zdrobnieniem jej 
imienia.

– Tak, jestem tutaj – starała się ubierać słowa w najłagodniejsze tony swo-
jego głosu. Przez wąskie szparki powiek dostrzegła błyszczące wycinki blado-
niebieskich oczu. Mimo zmęczenia i wycieńczenia całego organizmu, ten jeden 
element – ich blask – pozostał niezmieniony od kilkudziesięciu lat.

– Dawno przyszłaś? Ostatnio dużo śpię.
– Potrzebujesz snu… odpoczynku.
– Niewątpliwie od zawsze i z każdym dniem coraz bardziej. Tylko, o ile 

mogę się pogodzić z faktem, że prześpię swoje życie, tak nie chciałbym, byś ty 
przespała swoje, przesiadując tu – mimo choroby i trudności z mówieniem, po-
czucie humoru go nie opuszczało. Zaś Julię rozdzierała rozpacz, gdy widziała 
swojego ojca w tak świetnym nastroju, jednocześnie podającego rękę śmierci.
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– Ale… moje życie… moje życie jest przy tobie – głos jej się załamywał, 
przechodząc w bardzo wysokie dźwięki, które szybko niknęły wyrzucone 
w przestrzeń. Z oczu pociekły grube, ciężkie łzy.

– Moje dziecko, życie to droga…
– Tato, ja proszę…
– Tak, wiem, wiem jakie to oklepane porównanie, ale przyznasz, że trudno 

o bardziej trafne, prawda? Chociaż teraz cię zaskoczę – więc ta droga, to przy-
mus, obowiązek – bo jakby nie spojrzeć – samo jej podjęcie przez ciebie, nie jest 
twoim wyborem. Na podejmowanie decyzji przyjdzie czas później, ale póki co, 
zostajesz zepchnięta na nieznany szlak przez dwie kochające cię osoby, które 
mają nadzieję, że twoja ścieżka będzie pasmem sukcesów… bo ich nie była… 
albo nie mogła być – szybko wypowiedział ostatnie słowa, ucinając. Julia nie 
przerywała. Odpowiadała tylko nieśmiałym uśmiechem, bo nie była pewna czy 
iskierki, które pojawiły się w jego oczach są determinowane zapałem, jaki prze-
jawiał podczas rozmów z nią, czy też odzwierciedlają niespełnione pragnienia, 
zakotwiczone gdzieś na dnie duszy starego człowieka.

– Na początku widzisz równinę. Z pozoru bezludną, ale jeśli dobrze się 
przyjrzysz, ziemia jest tu zorana śladami stóp. Podejmujesz wyzwanie. Jak inni 
przed tobą, jak wielu po tobie. Gładki piasek przynosi ulgę stopom za dnia, 
a wieczorami umysł nasyca się widokiem rubinowego zachodu słońca. Mimo 
to, często potykasz się o małe kamienie lub ranisz o ostre odłamki skał. Niby nic 
takiego, a jednak opóźnia marsz…

– Może chcesz się przespać? – jedyne sensowne zdanie, jakie udało się Julii 
z siebie wykrzesać, wydawało się nie dotrzeć do świadomości ojca. Nie wyglądał 
na znużonego, lecz na intensywnie pogrążonego we własnych myślach.

Do sali weszła przygarbiona starsza kobieta, ubrana w długą spódnicę 
i chustkę na głowie. W ręce trzymała parcianą torbę, która wydawała się ciężka. 
Niepewnie rozejrzała się dokoła i przycupnęła na brzegu łóżka, stojącego tuż przy 
drzwiach. Dopiero teraz Julia dostrzegła, że na szpitalnym posłaniu leży młoda 
dziewczyna, o mizernym wyglądzie ciała, które wstrząsają ciche konwulsje. 

– Sen regeneruje siły. Będziesz ich potrzebować kiedy zacznie się równia 
pochyła – kontynuował ojciec, któremu propozycja Julii podpowiedziała dalszy 
ciąg opowieści. – Łagodne zakręty, pierwsze rozwidlenia i skrzyżowania, czer-
wone światła. Znaki i drogowskazy nie ułatwiające wyboru pomiędzy lodami 
malinowymi, a filmem w kinie. Ale nie jesteś sama. Masz wokół serdecznych 
ludzi. Twoja droga jest waszą wspólną, drogą na kilka par stóp, na której upadki 
mniej bolą. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Jeszcze nie…

– Ten odcinek już za mną. Nie można… zawrócić? – Bystre spojrzenia ojca 
i córki spotkały się na ułamek sekundy.

– Nie można zawrócić. Można popatrzeć za siebie, choć to niewskazane 
– często oczyszcza. Pozwala stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Podjęcie się 
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wędrówki szlakiem górskim wymaga umiejętności i doświadczenia. Nie warto 
przeceniać swoich sił i zatrzymać się w połowie ścieżki. Jednak, uważam, że 
zawsze warto podjąć wysiłek. 

Kobiecina, zdjąwszy barwne nakrycie głowy, wyjmowała z siatki słoiki 
kompotu i zupy, chociaż Julia nie przypuszczała, by chora była w stanie przyjąć 
cokolwiek innego niż roztwór glukozy. Z tego samego powodu ona przestała 
przynosić jedzenie ojcu. Pomarańcze podrażniały drogi pokarmowe, a świeże 
kwiaty powodowały jedynie alergię, więc od dłuższego czasu na stoliku noc-
nym znajdowała się tylko, przepisowo niezbędna, butelka wody mineralnej 
i stos wacików.

– Pamiętasz Juleczko, nasz wyjazd w góry, z mamą, latem? 
– Tak. Pamiętam szczyty pokryte śniegiem, a najwyższe z nich zasnute 

kłębami chmur. – Julia przywołała w wyobraźni postać małej dziewczynki, 
z rączką zatopioną w dłoni taty – silnego mężczyzny, ostoi jej bezpieczeństwa. 
Stali u podnóża Tatr, nie podjęli się wtedy wspinaczki na żaden szczyt.

– Widzisz, najwyższe góry kuszą najpiękniejszymi widokami. To cel, dla 
którego należy wiele poświęcić. Jednak nigdy nie zapomnij, że jest tylko celem – 
chwilą, zdobyczą, zwycięstwem – który poprzedza długa droga. Teraz wybieraj. 
Do wycieczek najbardziej uczęszczanymi szlakami dołączają przewodnika w ce-
nie, w najgorszym wypadku dokładne darmowe mapy. Często zastanawiałem się 
nad sensem tego procederu – te ścieżki są tak wydeptane, nadmiar roślinności zo-
stała wycięta, zniechęcając tym samym dziką zwierzynę do obcowania z człowie-
kiem. Co rusz napotkasz słupy przydrożne z planami trasy, a po drodze mnóstwo 
turystów chętnych do pomocy. Powiedz mi zatem, jak można się zgubić?

– Pewnie tak, jak można się potknąć o kamień na równinie – Julia zaczęła 
podchwytywać zasady gry ojca, a uczestnictwo w niej sprawiło jej szczerą ra-
dość. Uśmiechała się.

– Słusznie, jednak nie chcemy się cofać do przedszkola, prawda? – skłon-
ność do żartów nie opuszczała ojca, mimo że na jego czole pojawiły się kropelki 
potu, błyszczące pośród szarości pokoju. – W każdym razie, jeśli już pokonasz 
tę łatwiejszą drogę, zdobędziesz cel. Tylko może się okazać, że na szczycie nie 
wciśniesz stopy pomiędzy chorągiewki, pozostawione przez poprzednich zdo-
bywców.

– Łatwiejsza droga, a więc są dwa bieguny?
– Zawsze są dwie opcje, moje dziecko. Jeśli nie przewodnik, to pozostaje 

iść na własną rękę. Nielegalnie zboczyć ze szlaku, zatopić się w dzikiej puszczy, 
wyjść na spotkanie przygód natury. Zafascynuje cię różnorodność dzikiej przy-
rody i nieujarzmionej fauny. Jednocześnie…

– …to niebezpieczne – szeptem dokończyła Julia.
– A czy życie jest bezpieczne? – Jej twarz natychmiast stężała, w głowie 

przewinął się film z tragicznymi kadrami, jakich była widzem albo uczestni-
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kiem, włącznie z obrazkiem, jaki w tym momencie miała przed sobą. Zauważy-
ła, że babcia, czuwająca przy dziewczynie, niemo porusza wargami, a w dłoni 
ściska mały przedmiot. Modliła się na paciorkach pierścionka. Julia od dawna 
tego nie praktykowała. Nie mogła sobie przypomnieć, dlaczego przestała.

– Właśnie. To będzie cię kosztować zmęczenie, załamanie, może także 
zwątpienie. Szczyty niezdobytych gór są najtrudniejszymi przeciwnikami. Lecz 
satysfakcja z ich pokonania rośnie proporcjonalnie, zupełnie jak w matematyce 
– nieoczekiwanie przerwał i zamknął oczy. Julia wspomniała czasy, kiedy przez 
ponad trzydzieści lat był wykładowcą matematyki na wyższym uniwersytecie. 
Przylgnęła do niego opinia kontrowersyjnego, lecz skutecznego profesora, cał-
kowicie oddanego swojej pasji. Uwielbiał to zajęcie. Teraz Julia zdała sobie spra-
wę, że dla niej samej rzadko był nauczycielem.

– Już sięgasz dłonią wierzchołka, ostatnie wdrapanie, ostatni krok i lek-
ka bryza owiewa twoją twarz. Krajobraz zapiera dech w piersiach, niezmącony 
powiewającymi proporcami zwycięstwa – ty jesteś jedynym. A szczyt mieści 
idealnie twoje dwie stopy.

– To droga samotności.
– Już blisko koniec – nerwowo zakaszlał. – Stajesz wyprostowana, niemal 

sięgając chmur, ostrożnie balansujesz ciałem utrzymując równowagę. Zamy-
kasz oczy i delikatnie, powoli rozciągasz ręce, rozdzielasz palce dłoni. Możesz 
się nieznacznie obracać wokół własnej osi. 

– To piękne, ale…
– …i wtedy, zupełnie się nie spodziewając, natrafisz na inne dłonie rozpo-

startych ramion. Splatacie swoje nadgarstki, doświadczone podobnymi truda-
mi wspinaczki. Tak powstaje najtrwalsza na świecie sieć – więź. 

Starsza kobieta opuściła pokój, z lnianą chustką przytkniętą do nosa, któ-
rą ocierała także łzy. Julia była bliska wybuchu płaczu, jednak była pewna, że 
siła eksplodującą to radość. Uklękła przy szpitalnym łóżku i przytuliła swojego 
tatę. Jej ciało drżało od nadmiaru emocji. Jego oddech był niejednostajny. Ich 
policzki się stykały, a Julia poczuła na swojej skórze kropelki potu, zraszające 
wycieńczoną twarz. Poczuła wyrzuty sumienia i chciała zaproponować odpo-
czynek, który przydałby się im obojgu w równym stopniu. Chociaż czuła, że 
żadne z nich nie byłoby w stanie poukładać swoich myśli wirujących w prze-
strzeni umysłu. Upewnił ją serdeczny uśmiech i łagodne spojrzenie ojca.

– A ty… którą opcję wybrałeś?
– Czyżbyś mnie nie znała, Juleczko? – nagle zmieniło się jego oblicze. Spo-

ważniał. Z trudem wykonał gest palcem wskazującym, nakazujący przybliżenie 
się Julii. Słowa, wypowiadane niemal niesłyszalnym szeptem, zdawały się przy-
bierać rangę tajemnicy i formę magii. – Od zawsze byłem takim ryzykantem 
– chociaż nie poruszył wargami, wydał z siebie lekki chichot.

– Opłaciło się?



408

– Tak. Bez zastanowienia.
– Mimo, że nad twoim szczytem zebrały się ciemne, gęste chmury, zasła-

niające panoramę nieustającego szczęścia? I tak często pada deszcz, po którym 
nie pojawia się tęcza? – w głosie Julii pojawiła się nuta ironii, zmieszana z gory-
czą żalu i głębią rozpaczy.

– Nieprawda. Wszystko widzę jak na dłoni – ostrożnie dobierał słowa, by 
dać czas do rozważań swojej córce. Zatopił spojrzenie w jej jasnym, choć zatro-
skanym obliczu. – I jest istotnie przepięknie. 

Mała lampka o ostrym, zimnym strumieniu światła, skierowanym w stro-
nę sufitu, rozpraszała ciemności w najdalszej części sali nr 23. Julia, siedząc na 
niewygodnym taborecie, opierała się plecami o zimne żebra kaloryfera. Chło-
nęła każdą sekundę, jaką mogła spędzić wpatrzona w – na przemian opadające 
i podnoszące się za sprawą oddechu – ciało sześćdziesięciodwuletniego mężczy-
zny. Słońce zmieniło się na warcie z księżycem.

– Przepraszam, mówimy sobie dobranoc i kończymy wizytę – obojętnym 
tonem zakomunikowała siostra oddziałowa, robiąca pośpieszny obchód tuż 
przed godziną końca odwiedzin pacjentów.

Julia oddalała się w kierunku akwamarynowych drzwi, a za nią rozmy-
wały się neonowe smugi linii życia. Przystanęła przy oszklonej ścianie, gdzie 
poczuła się jak matka noworodka, którego życie zawieszone jest pomiędzy nie-
pewnością a inkubatorem. Nagle, na jej ramieniu spoczęło lekkie ciepło dłoni. 
Julia nie poruszyła się. Ostrość skupiła na własnym odbiciu w zimnym szkle, 
obok którego zobaczyła podobne, należące do młodej lekarki.

– Będzie dobrze, na pewno – powiedziała zupełnie niepatetycznie, lecz 
z dozą nonszalancji i lekkości, co wprawiło Julię w osłupienie i nie wiedziała 
jak zareagować, tym bardziej, że miła pani doktor najwyraźniej nie zamierzała 
odejść.

– Dobrze? Co pani mówi? On ma tylko mnie! – wybuchła w odpowiedzi, 
skupiając na sobie spojrzenia pacjentów i personelu medycznego. Natomiast jej 
rozmówczyni nie wydawała się poruszona potokiem gniewnych słów, jaki zo-
stał na nią wylany przez zupełnie obcą osobę.

– A może jest tak, że to pani ma tylko jego? – niegrzecznie, z zadziornym 
uśmiechem, odpowiedziała pytaniem na pytanie i odeszła w stronę recepcji, 
zawieszając na szyi stetoskop.

Ciężkie skrzydło drzwi ustąpiło pod naciskiem ciała Julii. Owionął ją 
chłodny powiew letniej nocy. Opuszczała szpitalny gmach, gdy miasto spowiły 
już ciemności gęstego snu. Niebo było krystalicznie czyste, poprzetykane migo-
czącymi koralikami. Julia pomyślała, że gwiazdy zawieszone nad jej głową są 
naprawdę przepiękne.
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Joanna Radzio

Bieg po wyzwolenie

Otwieram oczy i wyciągam rękę w poszukiwaniu sprawcy tego całego 
hałasu. Po kilku nieudanych próbach udaje mi się wyłączyć budzik. Godzina 
5:30. Nie mam czasu na użalanie się nad sobą. Wychodzę na dwór, biorę kil-
ka głębokich wdechów i zaczynam trening. Pierwsze kilometry to tak zwane 
„rozbudzacze”, służą one pobudzeniu krążenia, przygotowaniu organizmu do 
wysiłku, czyli w skrócie wskrzeszeniu mnie do życia po niespełna trzech godzi-
nach snu. A najbardziej przerażające jest to, że na więcej nie ma co liczyć w cią-
gu zbliżającej się doby. Uroki studenckiego życia dają się we znaki. Wydział 
prawa, drugi rok, najlepsze wyniki na uczelni – to musi odbijać się na życiu 
prywatnym, a właściwie jego braku. Jedynym pocieszeniem była myśl o zbliża-
jących się świętach, które dawały nadzieję na odrobinę odpoczynku. Pogrążony 
w myślach właśnie przebiegłem do kolejnej fazy mojego treningu, która zawsze, 
niczym pijawka wysysała większość sił z moich mięśni. Kilkanaście kilometrów 
walki z samym sobą, własnymi barierami i chaotycznymi myślami w głowie. 
Mijający mnie ludzie nie mają pojęcia, że zdyszany chłopak właśnie wyzywa 
na ring wszystkie swoje lęki, chwile słabości i strach, który towarzyszy mu od 
dzieciństwa. I bardzo dobrze. To jest tylko sprawa pomiędzy nami.
 

***
Siedzę w przedziale pociągu. Spoglądam na płatki śniegu, które leniwie 

opadają na szybę, tworząc nieodgadnione wzory. Pani siedząca naprzeciw jest 
pogrążona w lekturze. Ja próbowałem już wszystkiego – czytałem książkę, słu-
chałem muzyki, ale na niczym nie mogę skupić myśli. Wracam do rodzinnego 
miasta po jedenastu miesiącach. Tyle czasu nie widziałem się z rodziną. Czu-
ję delikatne mrowienie pod skórą, które wprawia mnie w przyjemny nastrój. 
W torbie obok mnie spoczywają prezenty dla najbliższych. To wszystko wokół 
wpływa na tę magiczną atmosferę. Święta od zawsze kojarzą mi się z rodziną. 
Tym razem nie może być inaczej. W oddali widzę już zarys zbliżającej się stacji 
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w mojej rodzinnej miejscowości. Zdejmuję torbę, naciągam mocniej czapkę na 
zmarznięte uszy i wysiadam na peron. Jakie szczęście, ze obok jest postój tak-
sówek – przemyka mi przez myśl. Podróż do domu mija bardzo szybko. A póź-
niej wszystko dzieje się według corocznego rytuału. Najpierw czułe przywitanie 
z rodziną, później warta w kuchni przy lepieniu pierogów, wieczorem ubieranie 
choinki. Wszystko byłoby bardzo powtarzalne, jednak w tym roku los sprawił, 
że te święta miały być inne. Bardziej wyjątkowe. Od momentu, kiedy przyje-
chałem mama zabroniła mi wchodzić do mojego dawnego pokoju. Każda próba 
wejścia tam kończyła się kuksańcem od niej. Dopiero, gdy choinka rozbłysnęła 
tysiącem drobnych światełek, a w kuchni piekł się piernik nastał moment, kiedy 
wszystko miałem zrozumieć. 

– Teraz możesz iść do siebie. – powiedziała mama.
– Mam się bać? – zapytałem ze śmiechem, który miał maskować moją cie-

kawość.
– Nie. Dla ciebie to całkiem normalne.
Uchyliłem drzwi do pokoju i rozejrzałem się niepewnie. W pomieszczeniu 

panował mrok, rozświetlony jedynie bladym blaskiem jednej świecy. Minęła 
chwila zanim moje oczy przystosowały się do takiego światła. Dopiero teraz 
zauważyłem, że łóżko było pościelone, a na nim ktoś delikatnie się poruszył. 
Podszedłem bliżej. Spojrzały na mnie duże, zielone oczy przerażonej dziewczy-
ny. Na jej twarz spadało kilka jasnych kosmyków włosów. Mimo, że jej twarz 
była skryta w cieniu, dostrzegłem spuchnięte od płaczu powieki i bladą cerę. 
Dopiero po chwili rozpoznałem w niej dawną przyjaciółkę. 

– Pamiętasz mnie? – zapytała, a jej głos wydawał mi się wręcz beztrosko 
dziewczęcy.

– Tak, jasne. Jak mógłbym nie pamiętać – mój głos zabrzmiał wyjątkowo 
szorstko na tle jej łagodnego tonu. – Jestem trochę zaskoczony. Wybacz – doda-
łem już nieco lżej. 

– Nie wypytujesz, o co chodzi? – zapytała zdziwiona. – Wydaje mi się, że 
od ostatniego spotkania mamy ze sobą wiele więcej wspólnego, niż może ci się 
wydawać – zawiesiła głos. 

Nic nie odpowiedziałem. Nad nami wręcz wisiały słowa, które chciała 
z siebie wydobyć. Chwyciłem jej dłoń w swoją i delikatnie pogładziłem. 

– Jeśli ty mi nie pokażesz jak żyć, to nikt inny tego nie zrobi. Nie uwierzę 
mu. Rozumiesz? – zaczęła z siebie wyrzucać te słowa. Wywołało to grymas na 
jej twarzy. – W tobie moja jedyna nadzieja.

Byłem tak zaskoczony jej słowami, że nawet nie próbowałem o nic pytać. 
Patrzyła na mnie wzrokiem pełnym nadziei, ale i strachu. Po chwili jej zielo-
ne oczy napełniły się łzami, które powoli zaczęły spływać po jej twarzy. Deli-
katnym ruchem zsunęła z siebie koc, którym była przykryta. Zrozumiałem… 
Przygarnąłem ją do siebie, gładziłem po włosach i lekko kołysałem. 
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***
Nadszedł dzień Wigilii. W moim mieście tradycyjnie odbywał się świą-

teczny bieg. Dystans dwudziestu kilometrów. Obiecałem Emilii, że wystartuję. 
To jest taka nasza umowa. Nie chodziło mi o czas, wynik, czy rekord. To miał 
być bieg po marzenie. Bieg nadziei. Bieg wyzwolenia. Słyszę strzał do startu. 
Ruszam, tak jak na moich treningach. Zaczynam normalnym tempem. Próbuję 
skupić się na biegu, jednak w głowie cały czas echem odbijają mi się jej słowa 
– W tobie moja jedyna nadzieja… W tobie moja jedyna nadzieja… W tobie 
moja… – i tak ciągle. Próbowałem odgonić myśli. Kilometry mijały. Zacząłem 
rozmyślać o sobie i swojej przeszłości. Później o początku. Początku każdego 
z nas. Różni ludzie mają różne teorie na temat tego, co się z nami dzieje zaraz 
po urodzeniu. Ja myślę, że Bóg każdego z nas przywiązuje niewidocznymi lina-
mi do portu przeznaczenia. Czuję, jak zaczynają mi drętwieć nogi. Mięśnie są 
rozrywane, co powoduje ogromny ból. Nie mam już sił na jakikolwiek ruch no-
gami. Jednak jakimś cudem biegnę dalej. Krople potu spływają mi na oczy, ale 
widzę, że odległa do tej pory meta, teraz wydaje się być już prawie na wyciągnię-
cie ręki. Moje liny życia są bardzo grube. Sznury, które je tworzą są wytrzymałe. 
Niemal czuję, jak liny wżynają mi się w skórę i tworzą na niej nieodwracalne 
blizny. Jestem spętany sznurami życia, które krępują moje ruchy. Od wielu lat. 
Do mojej głowy przebijają się krzyki. Ludzie klaszczą i wiwatują, a ja właśnie 
zrywam taśmę mety. Jednak w tej chwili nie tylko wstęga została przerwana. 
Po ciężkiej walce przerwałem liny, które tak naprawdę były mocne, ponieważ 
żywiły się moimi upadkami, strachem i zwątpieniami. Wyzwoliłem się z nie-
ziemskich sideł. Przestałem być marionetką, skazaną na życie według scena-
riusza napisanego przez kogoś innego. Już nie jestem zależny od innych, sam 
tworzę własną historię. Jestem pewien, że nigdy nie będę żałował tego dnia. Ani 
jutro, ani za miesiąc, ani za dwadzieścia lat. Przebiegłem ten dystans bez nóg. 
To znaczy z protezami, które od kilkunastu lat nieudolnie próbują zastąpić mi 
kończyny… Obok mety czekała na mnie Emila. Tamtego wieczoru powiedziała 
mi, że miała wypadek samochodowy. Jest taka sama jak ja. Też jest kaleką. Też 
nie ma nóg. Przerosło ją to. Miałem pobiec w imię jej wyzwolenia z kalectwa. 
Teraz stoi o własnych siłach, co wcześniej było dla niej niewykonalne. 

– Pokazałeś mi, że żadne liny mnie nie trzymają. Mogę wszystko. Wiem, że 
aby coś osiągnąć trzeba opuścić bezpieczną przystań. Nic mnie już nie pokona. 
Bo mam ciebie. 

– A ja mam ciebie – odpowiedziałem, jeszcze ciągle z trudem łapiąc od-
dech.
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Dominika Rosiak

„sen-tęsknota”

Ciszę jedynie można było zobaczyć w otchłani spokoju, pogrążoną na dnie 
jeziora. 

Tutaj… wciąż przelatywał spasiony ptak, po drodze zagrabiając resztki i tak 
już podziobanych i gnijących (wcześniej jednak obficie czerwonych) czereśni. 

Nigdy nie mówiła za głośno, a ja lubiłam wsłuchiwać się w szept. To jak-
by słowa muskały powietrze, lekko wydobywały się z jej wnętrza, by ujrzeć 
i zaczerpnąć rozkoszy istnienia tego świata, a na koniec – zaginąć, rozwianym 
przez bezwzględne echo. 

Stała tak bezwiednie w oddali. Wydawałoby się, że przez jej głowę przepły-
wają tuziny minionych chwil i ten usilny wyraz twarzy wyrażający chęć zatrzy-
mania choć jednej – na zawsze. Gdy tak ujrzana, wśród żółtawych traw i zie-
leni drzew, doglądanych zresztą codziennie przez jej zacne, choć zdradzające 
starość dłonie – wydawała mi się wyrocznią wszystkich istnień. Przecież żyła 
dłużej niż każda rosnąca wokół jabłoń. Biel włosów rozwianych porannym wia-
trem, zapach mydła i błękit oczu, sprawiały, że nie chciałam nawet wyobrażać 
sobie jak piękną była za młodu. 

Te rosłe drzewa, mimo systematycznej pielęgnacji wymykały się spod kon-
troli. Swym niezgrabnym konarem ilustrowały przeżyty, trwale gnający przed 
siebie, nawet czasem okrutny czas. Niektóre gałęzie już dawno obezwładnione 
przez zawieruchy, wtulone w nadmiar poplątanych traw, czekały na swój kres, 
by z trzaskiem spłonąć szybko ogarniającym je płomieniem.

Wyszeptała mi kiedyś, że widziała ptaka, który wyglądał jak podłużny, 
latający smok. Wyszeptała mi też kiedyś, że przerażona leżała w polu kukury-
dzy podczas bombardowania, a uderzenia były tak mocne, że przewracała się 
z brzucha na plecy do chwili zaprzestania całej akcji.

Teraz nie mam słów, nie mam też łez. Nie mam nic. Bez niej nie ma już nic.
Gdy zasypiam widzę jej oczy. To tylko niebieskie szkiełka, ale odbijają zie-

leń sadu, żółte trawy wypalone przez upalne słońce. Dostrzegam lekkie poru-
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szanie się wysokich, dzikich traw. Potem, jeśli doczekam – czerwone zmierz-
chy… potrafię czasem usłyszeć wesoły śpiew, wieczorne odgłosy żab, szczekanie 
spuszczonych z łańcucha psów i zobaczyć iskrzące się na niebie drobinki popio-
łu wystrzelone z wielkiego ogniska. Czasem czuję nawet wiatr na policzkach, 
który lekko smaga mi twarz i przerzuca włosy. Widzę uśmiechy i zmęczone 
życiem ręce, które wcześniej nosiły niejeden najprawdziwszy cud. 

Mam tak wiele. Najwięcej tego, co co jestem w stanie sobie wyobrazić. 
Ciszę. Sad. Wyschnięte jezioro, którego tak naprawdę nigdy nie było – ono 

pojawia się zawsze w snach.
Ptaka już nie ma, nie ma też czereśni. 
Płomienie ogarnęły gałęzie. Mam wrażenie, że ogarniają też mnie – każ-

dego, samotnego dnia.
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Anna Rutkowska

Tam gdzie nie ma mroku

Nazajutrz o świcie słońce wschodziło czerwone jak krew, której tak wiele 
przelano minionej nocy. Teraz już ulica była cicha i spokojna, tak powiedziałby 
każdy śmiertelnik idący tą drogą, ale nie ja, nie ja. Moje nogi wtopiły się w as-
falt, ale ja chciałem uciec jak najdalej. Moje oczy patrzyły, ale ja pragnąłem, by 
spowiła je ciemność. Moje serce krzyczało z rozpaczy, ale ja ponad wszystko 
usiłowałem nic nie czuć, krzyczało z rozpaczy na widok stosów nieżywych ciał 
ludzkich, leżących jedno na drugim. Jeszcze przed chwilą leżeli osobno każdy 
w innym miejscu, ale trzeba je było sprzątnąć z ulicy, żeby znów była przejezd-
na. Nie, nie było spokojnie, bo ich dusze płakały. Inni, tacy jak ja, starali się 
zabierać je jak najszybciej tam na górę, do nieba, lecz było ich tak wiele. I nie-
które dusze widziały, jak potraktowano ich ciało sponiewierane niczym stare 
ubranie, w którym już nie będzie się chodzić, wyrzucone lub przeznaczone na 
szmaty do wycierania podłogi. Tak właśnie wyglądały ciała ludzi, którym inni 
„ludzie” zgotowali ten los. 

To był mój pierwszy dzień w pracy. Też powinienem był te dusze prowa-
dzić do nieba, lecz nie potrafiłem, bo ta śmierć, którą widziałem, odbiegała od 
tej, jakiej mnie uczono. Że zazwyczaj zabiera ludzi starszych, którzy przeżyli 
już wystarczająco długo, którzy umierają w spokoju, w ciepłym łóżku, we wła-
snym domu otoczeni przez najbliższych. Jakże wielkie to było kłamstwo. Tu 
były młode, piękne kobiety, silni, przystojni mężczyźni i małe dzieci leżące na 
bruku jedno na drugim. Dlaczego umierają dzieci? Przecież niczym jeszcze nie 
zawiniły, nie poznały nawet życia, a już znają śmierć. Czy Bogu nie chciało się 
napisać dla nich dalszego scenariusza, bo ludzie wierzą, że to On posiada pełnię 
władzy nad ich życiem, że jest wszechmogący i sprawiedliwy. Nie wiem, czy to 
prawda, ale zastanawiam się czy pięć lat życia równa się siedemdziesięciu? Bo 
jeśli tak, to niech ktoś mi wytłumaczy, na czym polega ta sprawiedliwość. Może 
Bóg nie chce, aby ich młode serca zaznawały tak wielkiego cierpienia, może gdy 
otwierał przed nimi świat, nie przypuszczał, że przyjdzie im żyć w czasie, gdy 
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będzie nim rządzić wojna. Może właśnie dlatego tak szybko zabiera je do siebie, 
do lepszego miejsca, gdzie jest wieczne szczęście. Ale czy przez samo szczęście 
to miejsce nie jest puste? A dusze płaczą za życiem na ziemi, którego nie dane im 
było dobrze poznać i które utracili bezpowrotnie, bo przecież ono już nigdy nie 
wróci. Dopiero potem dowiedziałem się, że to nie Bóg decydował. Trzymałem 
w ręku listę z nazwiskami tych, co mieli dzisiaj umrzeć albo już umarli, powi-
nienem był zabierać ich dusze, ale nie mogłem, bo wydawało mi się, że czuję ten 
przeogromny ból i cierpienie, jakie oni teraz czuli. Potem powiedziano mi, że 
wcale mi się nie wydawało i że to minie. Nie minęło. 

Wróciłem na górę. Ktoś wziął ode mnie listę z nazwiskami, żeby wykonać 
za mnie moją robotę. Dodał zdaje się, że mam pecha, bo zaczynam akurat na 
wojnie, Będę mu musiał potem podziękować. Nie tak wyobrażałem sobie swój 
pierwszy dzień pracy. Będąc na górze zastanawiałem się nad wszystkim, co 
zobaczyłem. Przypadkiem usłyszałem rozmowę mojego nauczyciela z nowym 
uczniem. Nauczyciel już dość długo wypełniał swoje obowiązki jako Śmierć i te-
raz uczył zawodu innych. Powiedział, że takiego okrucieństwa jeszcze nigdy nie 
widział. Choć wojen widział wiele, ta była najgorsza… Wojna… Czymże jesteś 
okropna, niszczycielska istoto, która przybywa wołana przez ludzi, i przez lu-
dzi próbuje być zgładzona? Dlaczego przychodzisz, dlaczego sprawiasz, że jeden 
człowiek staje przeciw drugiemu, że jeden drugiego zabija? Czy nie masz sumie-
nia, czy pozbawiasz go ludzi? Jak wiele obiecałaś zysku tym, którzy sprawili, że 
jesteś, i czy w ogóle niesiesz ze sobą jakiekolwiek korzyści prócz bólu, cierpienia 
i śmierci. A może powiedziałaś im, że wtedy będą jak Bóg, bo to oni zadecydują 
kogo zabić, a komu darować życie? A Bóg chyba już odpuścił w starciu z tobą, bo 
niewątpliwie jesteś potężna, ale ludzie się nie poddadzą i zawsze znajdą się tacy, 
co będą walczyć. Przyjaciele często mówili mi, że nie zabrali nikogo, kto umarł 
naturalną śmiercią, a dusz były setki każdego dnia. Bóg już nie chciał więcej 
śmierci nad te, które ludzie sami sobie zadawali, Bóg już nie odbierał życia, ale ja 
słyszałem, jak Go obwiniali, jak tracili wiarę, jak nazywali Boga imieniem swego 
wroga, mówili o Nim „niemiecki Boże”. Czy On też to słyszał tego nie wiem, ni-
gdy Go nie spotkałem, ja tylko zaprowadzałem do Niego dusze. Ale zastanawia-
łem się dlaczego, skoro jest taki wielki i potężny, jak mówią ludzie, to nie umie 
sprostać wojnie i pozwala, aby na świecie szerzyło się tyle zła? Czemu nie może 
temu zapobiec i sprawić, żeby zapanowało dobro? Przecież jest wszechmogący. 
A może wojna to inny bóg, który inaczej postrzega dobro i posiada tak wielka 
władzę nad człowiekiem, że ten staje przeciw swemu bratu i obaj strzelają do sie-
bie, póki jeden z nich nie padnie martwy. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, co się 
teraz na świecie dzieje? I kiedy to się skończy? Przecież nie da się wszystkich zabić. 

Następnego dnia znów dostałem listę z nazwiskami, tym razem zamie-
rzałem należycie wywiązać się ze swoich obowiązków, to nie był czas na moje 
uczucia. 
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– Czy Bóg był na mnie zły za wczoraj? – zapytałem nauczyciela. 
– Nie – odpowiedział. – Bóg jest dobry. 
Miałem szczęście, bo kilka osób z mojej listy miało umrzeć w tym samym 

miejscu i czasie. Zjawiłem się tam wcześniej, jak zwykle, i patrzyłem jak wypro-
wadzają tych ludzi z jakiegoś budynku i ustawiają obok siebie na chodniku pod 
ścianą. Przed nimi stanął inny człowiek w mundurze. Wyglądał zupełnie inaczej 
niż jego ofiary, o twarzach przepełnionych bólem i strachem, które wiedziały co 
ich zaraz czeka. Jego twarz nie wyrażała nic, zupełnie nic. Trzymał w ręku broń 
wycelowaną w pierwszego człowieka po prawej stronie. Dotarło do mnie wtedy, 
że broń została stworzona do zabijania ludzi, przez ludzi. Do tej pory nie potra-
fię tego pojąć. I strzelił do pierwszego człowieka, a potem po kolei do drugiego, 
trzeciego, czwartego, jego twarz nawet nie drgnęła, nic się na niej nie zmieniło. 
Na końcu stała kobieta z dzieckiem. Dlaczego akurat postanowił zabić tę kobietę 
jako ostatnią. Może miał jednak serce i chciał jak najdłużej utrzymać ją przy ży-
ciu, bo póki żyła, istniała nadzieja. A może przeciwnie, był tak okrutny, że chciał, 
aby widziała śmierć innych, żeby miała tę świadomość, że za chwilę ona i jej syn 
też zginą w ten sam sposób i że nie uda jej się uciec. Bo pewnie myślała o uciecz-
ce, a na pewno myślała o tym, jak ratować syna. Gdy inni tracili życie ona miała 
jeszcze trochę czasu, mogła coś zrobić, wciąż przecież żyła, mogła cos zrobić, 
dlaczego nie zabił jej pierwszej? Dlaczego pozwolił, aby jej serce rozdzierała roz-
pacz bezsilności, bo wiedziała, że jej syn też zaraz zginie, a ona nie mogła zrobić 
nic, nie mogła zrobić nic, żeby ratować syna. I myślę, że ta świadomość zabiła 
ją, zanim zrobił to człowiek w mundurze. Bo nie ma chyba na świecie miłości 
większej, niż miłość matki do dziecka. Jej syn zginął pierwszy, dopiero potem 
ona. Czy to był akt miłosierdzia ze strony zabójcy, że najpierw zabił kobietę, żeby 
dziecko nie widziało śmierci matki? Była pierwsza w kolejności, ale on strzelił do 
dziecka. Zastanawiam się, co czuł ten człowiek o twarzy bez wyrazu, bo chyba 
coś czuć musiał, bo jeśli człowiek ma duszę. to nie może być kamieniem. Dla-
czego nie miał żadnych oporów przed zabiciem tych ludzi, dlaczego ani przez 
chwilę się nie zawahał i strzelał do nich z taką obojętnością, jak gdyby wykony-
wał codzienne obowiązki. A jeśli miał rodzinę, to co musiał czuć, zabijając matkę 
z dzieckiem? A gdyby to jego najbliżsi byli na miejscu tych, co umarli, czy myślał 
o tym? Dlaczego to zrobił? Bo mu kazano? Jeśli tak to kim trzeba być, żeby wyko-
nywać takie rozkazy. Dlaczego udawał, że nic nie czuł, bo nie wierzę, że tak było 
naprawdę. A może go nauczono, aby nie mieć sumienia, ale jak można uczyć się 
jak nie być człowiekiem? Jeśli miał serce, to musiało ono też krzyczeć z rozpaczy, 
tak jak serce kobiety, która do ostatniej chwili myślała, jak ratować syna. I wydaje 
mi się, że ten człowiek w mundurze cierpiał o wiele bardziej niż jego ofiary, bo 
miał tę świadomość, że oprócz nich zabije jeszcze wielu, dopóki sam nie umrze. 

Kilka miesięcy później zabierałem też jego duszę. Krzyczała, a ten krzyk 
zdawał się być odzwierciedleniem bólu i cierpienia wszystkich tych, którzy zgi-
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nęli z jego ręki, a także jego osobistego bólu, skrywanego gdzieś przez cały ten 
czas. Człowiek nie może być kamieniem. 

Codziennie słyszałem wystrzały broni i wybuchy bomb. Codziennie sły-
szałem płacz ludzi. Codziennie widziałem tak wiele śmierci i tak mało narodzin. 
Codziennie widziałem twarze bez uczuć i te przepełnione bólem i cierpieniem, 
i za każdym razem czułem ten ból i to cierpienie. Mówili, że to minie, kiedy 
skończy się wojna, bo wraz z nią upadną rządy smutku, a zacznie panować ra-
dość. A jeśli wojna nigdy nie przeminie, jeśli będzie trwać do końca świata? 
A może tak właśnie wygląda koniec świata, może wystarczy już tylko czekać 
aż wszyscy się pozabijają, a ten kto pozostanie jako ostatni na ziemi, zabije sam 
siebie z rozpaczy, że nie ma już nikogo, z bezsilności, bo nie mógłby cofnąć tego, 
co się wydarzyło i ze strachu przed niewiedzą, czy cokolwiek jeszcze nadejdzie. 
A potem świat znów zacząłby istnieć, lecz istniałby zupełnie inaczej. 

„Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe ka-
rze”, tak modlili się ludzie w kościele; mówili, że Bóg jest dobry. A jeśli sprawie-
dliwość wymaga podjęcia decyzji, która jest uczynieniem zła, to czy wtedy Bóg 
też jest dobry? Jeżeli ukarze kogoś, kto zrobił coś złego i pośle go na wieczne 
cierpienie do ognia piekielnego, to czy wtedy Bóg nadal jest dobry? Widzia-
łem raz sprawiedliwość, która była zła. Widziałem, jak człowiek w mundurze 
stał z wyciągniętą bronią naprzeciw chłopaka i dziewczyny. Ale nie wyglądał 
jak jego poprzednik, o twarzy bez wyrazu, nie, ten płakał, a jego ręka drżała. 
Celował w dziewczynę. Stali tak przez chwilę w bezruchu, gdy nagle mężczy-
zna nacisnął spust i broń wystrzeliła, a wtedy młody chłopak w ułamku sekun-
dy objął ukochaną i ochronił ją od pocisku własnym ciałem, sam tracąc życie. 
I wskrzesiła się we mnie nadzieja, że jeszcze istnieje miłość na tym świecie, bo 
nie ma większego dowodu miłości niż poświęcenie. A potem usłyszałem prze-
raźliwy krzyk. To krzyczała ta dziewczyna, próbując ze wszystkich sił utrzymać 
w ramionach bezwładne ciało martwego chłopca. Wreszcie się poddała i wraz 
z nim osunęła się na ziemię, wciąż go obejmując. Mężczyzna w mundurze pa-
trzył na nich przez chwilę, chyba dotarło do niego, co zrobił, bo przyłożył sobie 
pistolet do głowy, strzelił i padł martwy. Jego nazwisko też było dziś na mojej 
liście. Dziewczyna nie zwróciła na niego uwagi, wciąż krzyczała, gdyż uświa-
domiła sobie, jak bardzo musiał ją ten chłopak kochać, oddając za nią życie i ta 
świadomość doprowadzała ją do coraz większej rozpaczy. Jej łzy opadały na 
policzki młodzieńca i przez chwilę wydawało mi się, że on jednak żyje, ale to 
były jej łzy. I wiem, że ona też o tym pomyślała, bo krzyczała jeszcze bardziej, 
a ja czułem, jak jej serce rozrywa się na kawałki i znów składa, i znów rozrywa, 
i znów składa. I chciałem wtedy nie istnieć, bo tego już było za wiele, bo jej 
nazwisko też było na mojej liście. Ile jeszcze, Boże, tego cierpienia mają znosić 
ludzie? Dlaczego z tym nie walczysz, dlaczego ich opuściłeś, dlaczego się pod-
dałeś? I dotarło do mnie, że tak jak wcześniej ludzie, ja sam zacząłem obwiniać 
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Boga z bezsilności, ponieważ tak bardzo chciałem coś zrobić, a nie mogłem zro-
bić nic jak tylko czekać na śmierć tej przepięknej, młodej dziewczyny, która już 
nie miała przyszłości ani szczęśliwego zakończenia swej historii. Gdy przestała 
płakać, podeszła do ciała mężczyzny w mundurze, wzięła pistolet, wróciła do 
ukochanego, położyła się przy nim i sama do siebie strzeliła.

Zaprowadziłem dusze tych dwojga do nieba, duszy człowieka, który do 
nich strzelał nie mogłem znaleźć. Czasem zdarza się tak, że umarli sami wie-
dzą, gdzie powinni iść, bo prędzej czy później i tak trafią do miejsca, jakie jest 
im przeznaczone. Byłem przy tym jak Bóg osądzał tych dwoje młodych ludzi, 
wtedy pierwszy raz Go zobaczyłem, ale dziś w mej pamięci widzę tylko światło. 
Chłopcu Bóg wskazał drogę do krainy wiecznego szczęścia, ale przed dziewczy-
ną zamknął bramy nieba i odesłał do ognia piekielnego za karę, że sama siebie 
pozbawiła największego daru, życia. Nie rozumiałem tej sprawiedliwości, bo 
według mnie nie była ona sprawiedliwa. Dlaczego Bóg ukarał tę dziewczynę? 
Bo za bardzo kochała, bo nie chciała zostać sama, bo nie miała już siły płakać, 
bo nie wyobrażała sobie dalszego życia bez tego chłopaka. A jeśli, to on był ca-
łym jej życiem? Czy naprawdę zasłużyła na wieczne cierpienie, skoro doświad-
czyła go już wystarczająco dużo za życia. To była ta sprawiedliwość? To była ta 
wielka dobroć Boga? Jeśli tak to nie wiem już co czynić aby być dobrym, a co, 
aby wystrzegać się zła, skoro nawet decyzje Boga wydają mi się złe. Ale wtedy 
zobaczyłem coś jeszcze, zobaczyłem prawdziwą miłość, która trwała aż po ko-
niec istnienia, bo chłopak słysząc wyrok Boga powiedział, że jeśli w niebie nie 
ma miejsca dla jego ukochanej, to nie będzie też miejsca dla niego. Myślałem, 
że Bóg się rozgniewa nieposłuszeństwem chłopca i oboje wygna do piekła, ale 
nie. Stwórca słysząc jego słowa, zbudował im dom ponad niebem, wśród gwiazd 
i pozwolił im tam zamieszkać. 

Wojna się skończyła, a nie wierzyłem, że to kiedykolwiek nastąpi, bo czyż 
można było oczekiwać końca tak okropnej historii, a jeśli tak, to czy mogło ono 
być szczęśliwe? Z każdym dniem zabierałem coraz mniej dusz, a ich śmierć nie 
była już taka straszna. Długo jeszcze zastawiałem się nad postrzeganiem Boga 
przez człowieka. I wydaje mi się, że jest on bardziej ludzki niż boski. Niewąt-
pliwie posiada wielką moc, ale nie jest wszechmogący, bo gdyby był, to wojna 
nigdy nie miałaby miejsca. I jest dobry, ale jak każdy czasem może się mylić, 
choć wiem, że w swoich sądach stara się być sprawiedliwy. Wiele razy też pró-
bowałem sprecyzować, czym tak naprawdę jest ta wojna i myślę, że się myliłem, 
sądząc, że jest to potężna istota, mająca niewyobrażalną władzę nad ludźmi. Te-
raz już wiem, że wojna to czas, kiedy to nie Bóg, nie Bóg, ale człowiek decyduje 
o śmierci drugiego człowieka. 
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Małgorzata Rybak

Rekin

Nie wiem czy można uznać mnie jeszcze za zwierzę. Jedyne co po zostało 
z mojego ciała to kilkanaście kości, które i tak za jakiś czas się rozłożą. Praw-
dopodobnie nawet zmienią swój kształt i stan, a wtedy nikt nie będzie mógł 
rozpoznać, że kiedyś byłem dziełem sztuki. Oczywiście, to dość osobliwa sy-
tuacja, kiedy dzieło sztuki zostaje wyrzucone ponownie do oceanu. Sam się 
o to nie prosiłem, najchętniej wróciłbym do tego co było kiedyś i nikt mnie nie 
znał. Żyłem sobie może czasem trudno, bo przykładowo takie foki to sprytne 
zwierzęta i często uciekały mi sprzed zębów. W efekcie zdarzało się nie raz, że 
nie miałem co jeść na obiad, jednak pocieszałem się, że wolę już głodówkę niż 
to co czasem spotykało na przykład rozgwiazdy. Widziałem z daleka jak jakiś 
obcy stwór w dziwnym stroju płynął w ich stronę i po kolei przyglądał się im, 
a następnie brał sobie jedną i odpływał w dal. Nie mogłem niestety podpłynąć 
dalej, bo z chęcią zjadłbym tego pływającego dziwaka. Jego mięso nie należy do 
najbardziej smacznych, jednak wolę już to niż kolejną fokę. Najbardziej zasta-
nawiające było, po co tamte osobniki kradną rozgwiazdy i podpływają do raf 
koralowych. Czy ich interesują naprawdę te nudne krzaki, które widuję na co 
dzień? To nie było jednak wszystko, co wymyśliły stwory. Od pewnego czasu 
zauważyłem jak ogromna klatka ze stworem w środku wpływa i później nie-
którzy z nas podpływali do nich. Wiadomo było, że przez metalowe pręty klatki 
nic nie da się ugryźć, a co dopiero zjeść, ale nie dało się im przemówić do ro-
zumu i koniec końców zawsze co najmniej jeden z nich wracał z nadłamanym 
zębem albo rozkrwawionym nosem. Pytałem: po co tam płynęliście? Wiecie, że 
do stworów opłaca się tylko płynąć gdy są same, inaczej zawsze to my będzie-
my poszkodowani. I klatka z metalu, to idealne schronienie. Nie rozumiecie, że 
choćbyście mieli najostrzejsze zęby w całym oceanie, i tak jej nie przegryzie-
cie? Kiwali wtedy głowami i przyznawali mi rację. Wyróżniałem się ogromną 
ostrożnością i myślałem, że jestem niezłym szczęściarzem. Wiedziałem, że nie 
ma co poświęcać bólu zęba za próbę zjedzenia stwora.
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Stałem się taki od pewnego zdarzenia. W końcu ranę od harpuna pamięta 
się dość długo. Byłem wtedy młody i naiwny, i za radą kolegów podpłynąłem 
do stwora w celu kulinarnym. Nic z tego nie wyszło. Już widziałem dokład-
nie jak wygląda, już go miałem złapać. Nagle przede mną pojawiło się dziwne 
coś; nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ukłuło mnie dwa razy i wtedy szybko 
umknąłem. Potem przez długi czas dostawałem od przyjaciół różne skrawki 
mięsa, ponieważ sam nie mogłem ruszyć się z bólu. Nie wiedziałem, że kiedyś 
jeszcze przyjdą czasy, że nie będę mógł się ruszyć w ogóle, jednak o tym opo-
wiem za chwilę. Zastanawiacie się pewnie, skąd wiem, czym jest harpun? Dzię-
ki żółwiom, które potrafią podsłuchać gadania stworów kiedy wyjdą na plażę. 
Dowiedziałem się też o tym, że z moich zębów stwory potrafią zrobić naszyjnik, 
a mięso jest dla nich przysmakiem. Ląd to straszne miejsce dla większości zwie-
rząt, i prawdopodobnie z powodu powietrza by umarły. A wyprawy z klatką to 
forma rozrywki dla stworów. Nie mogłem zrozumieć co może być ciekawego 
w oceanie. Ot, ogromna ilość wody, a w niej tysiące gatunków zwierząt. Nieste-
ty, przez moją wagę jestem nie do przeoczenia, co niestety zgubiło mnie w dniu, 
gdy zostałem złowiony przez stwory. 

Nie jadłem od wielu dni i każdy pływający kształt jawił się jako posiłek. 
Dlatego nie posłuchałem intuicji i szybko podpłynąłem do stwora, który pływał 
na górze. Może powinienem przewidzieć, że jeśli jest zanurzony w połowie to 
prawdopodobnie coś nie gra. Kiedy miałem wykonać jakiś gwałtowniejszy ruch, 
nagle istota zniknęła i poczułem, że zostałem w czymś zamknięty. Po chwili 
zdałem sobie sprawę, że to znana metalowa klatka. Czułem, że to zły znak. Moje 
obawy się sprawdziły, powędrowałem w górę i znalazłem się na lądzie. Po chwili 
powietrze zaczęło mnie dusić. Nie mogłem zrobić nic, bo miałem wrażenie, że 
nie mogę się już ruszać. Domyślałem się, że zapewne zostanę przeznaczony na 
mięso lub biżuterię. Bardzo się zdziwiłem, kiedy stwory przeniosły mnie do 
ogromnej skrzyni i przewieziono mnie w dziwne miejsce. Mnóstwo ludzi za-
stanawiało się co ze mną zrobić, żeby uzyskać jak najlepszy efekt i pan Hirst 
był zadowolony. Efekt czego? Kto to jest pan Hirst? Po kilku dniach wlewania 
we mnie dziwnych substancji i pływaniu w dziwnej cieszy wiedziałem, po co to 
wszystko. Chociaż byłem unieruchomiony, słyszałem co mówią stwory. Oka-
zało się, że siebie samych nazywają ludźmi, kiedy to pan Hirst mówił „Ludzie, 
ta praca to ma być przełom. Nie chcę, żeby rozpadł się po kilku dniach, ma być 
trwały i nienaruszony” i wskazywał na mnie. 

Kim był pan Hirst? Mówiono, że artystą. Po jakimś czasie i kilkunastu 
sposobach wymiany substancji, w której byłem zanurzony, wsadzono mnie 
do jeszcze większej skrzyni i dotarłem w inne miejsce. Wokół mnie stały inne 
zwierzęta, np. owca, krowa, zebra czy gołąb, umieszczone w mniejszych skrzy-
niach ze szkła, unieruchomione w przezroczystej cieczy. Co one sobie myślały, 
jak je złapano? Nie wiedziałem, ale podejrzewałem, że to ja budzę w panie Hir-
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ście i jego towarzyszach najwięcej emocji. Rozmawiali też o innych zwierzętach, 
o tym jak je ustawić, ale o mnie mówili: 

To będzie prawdziwy sukces albo porażka. Nikt czegoś takiego do tej pory 
nie zrobił i nie pokazał jako dzieła sztuki, więc myślmy pozytywnie. Do cho-
lery, 50 tysięcy funtów to nie przelewki, oby koszt zwrócił się potem w liczbie  
odwiedzających.

Tak też się stało. Przyszedł dzień, w którym pan Hirst w grupie towarzyszy 
rozmawiali bardzo długo. Za kilka godzin pojawiły się tłumy ludzi. Wyglądały 
jak ławice ryb. Tamte jednak uciekały na mój widok, a ludzie stali przede mną 
i z bliska się zachwycali. Byli też tacy, co stwierdzali, że to przesada, a ja nie je-
stem żadnym dziełem sztuki. Nie były to jednak głosy większości. Kilka dni po 
wielkim dniu z panem Hirstem przyszła grupka ludzi i rozmawiali o mnie. Czy 
to możliwe, że nazwano mnie „Fizyczna niemożliwość śmierci w umyśle istoty 
żyjącej”? Dlaczego jestem niby symbolem śmierci i życia? Tego typu pytania 
początkowo wydawały mi się ciekawe, a bycie dziełem sztuki interesującym do-
świadczeniem. Nie mogłem jednak długo udawać, bo wiedziałem, że najlepiej 
było mi w wodzie. Wtedy żaden stwór na mój widok nie pomyślałby „fascynu-
jące dzieło sztuki”.

I tak, lata mijały, kilka razy przenoszono mnie w inne miejsca, wciąż ła-
wice ludzi patrzyły się na mnie, czasem za pomocą dziwnego urządzenia i wi-
działem wówczas błysk światła. Po jakimś czasie okazało się, że to aparat, dzięki 
którym ludzie robią zdjęcia. Pan Hirst też często stawał obok mnie i dawał sobie 
zrobić zdjęcie. Po co? Pewnie to przez ludzi, którzy przy nim prawie zawsze wy-
powiadali się, jakby był geniuszem, a ja efektem jego talentu. Gdy go nie było, 
słyszałem różne rzeczy o nim i o sobie, że to wszystko, co robi jest kpiną. 

Sam po kilku latach przywykłem do tego stanu rzeczy, ale pan Hirst przy-
chodził i co jakiś czas narzekał, że nie jestem już taki jak na początku a przecież 
miałem być niezmienny. Wiele ludzi patrzyło na mnie i nie mówili już, że je-
stem wspaniały, a częściej, że rozkładam się powoli i powinni coś z tym zrobić. 
Wnoszono mnie znowu do różnych płynów w skrzyniach, i przypomniałem 
sobie czasy, gdy złapano mnie po raz pierwszy i jak bałem się, że ludzie przero-
bią mnie na naszyjnik lub kolację. Teraz na pewno tego by nie zrobili, ale ludzie 
to i tak paskudne stworzenia. Woleli zastąpić mnie nowym, lepszym rekinem, 
a mnie przenieść z powrotem do oceanu. Ocenili, że „nikt nie kupi dzieła sztuki 
w rozkładzie”, zaś wyrzucenie mnie w miejsce zwane wysypiskiem śmieci nie 
jest dobrym pomysłem, bo pan Hirst miałby potem kłopoty. 

Wrzucono mnie w ocean, gdzie w końcu mogłem naturalnie rozłożyć swo-
je ciało. Nie wiem jak żyje mój następca, może nie będzie się rozpadał i zostanie 
w muzeum na wieczność. Ja jednak wolę za jakiś czas zniknąć zostawiając po 
sobie ślad w miejscu, w którym byłem najbardziej szczęśliwy.
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Artur Sadkowski

Obrazki z wojny

Opowiadania nie zawsze muszą być wymyślone. Prawdziwe, zaczerpnięte 
z życia, również potrafią wzruszyć, przestraszyć, rozśmieszyć, a nawet czegoś 
nauczyć. Postanowiłem, że przedstawię w tej pracy historie autentyczne. Za-
cznijmy od tego, że interesują mnie opowieści o życiu podczas wojny i zmaga-
niach Polaków z okupantami. Będąc w szkole podstawowej, uwielbiałem pod-
czas długich jesiennych wieczorów wsłuchiwać się w opowiadania babci. Mimo, 
że podczas II wojny światowej była tylko kilkuletnim dzieckiem, pamięta dwa 
dość niezwykłe wydarzenia z tamtego okresu. Jestem dość konkretnym czło-
wiekiem i nie lubię zbędnych słów, dlatego też obie historie przedstawię w pro-
stej formie, wspierając się jedynie własnymi refleksjami. Zacznijmy więc.

Z relacji mojej babci jednoznacznie można wywnioskować, że wojenna 
rzeczywistość pozbawiona jest jakichkolwiek skrupułów i szacunku. Brutal-
ność i bezwzględność, to cechy niemieckich oficerów i żołdaków. Wiadomo mi, 
iż w miejscowości, w której mieszkała moja babcia, w budynku szkoły mieściła 
się baza Niemców. Z okien domów było widać transportery, motocykle i cięża-
rówki wojskowe. Pewnego dnia do uszu mieszkańców dobiegła wiadomość, że 
schwytano mężczyzn podejrzanych o partyzantkę. Nikt nie mógł potwierdzić, 
że przypuszczenia te są słuszne, jednak decyzja zapadła szybko. Rozkaz: roz-
strzelać! 

Na miejsce egzekucji wybrano polanę, która graniczyła z domem babci, 
a  po przeciwnej stronie znajdowała się szkoła. Po południu niemiecki oficer 
wraz z miejscowym volksdeutschem, przyszedł poinformować, że następnego 
dnia odbędzie się egzekucja. Jak było zaplanowane, tak się stało. Około połu-
dnia, cztery motocykle i ciężarówka z więźniami pod strażą Niemców, wje-
chały na polanę. Oprócz wyżej wymienionych, na egzekucję przybyli również 
mieszkańcy wsi. Krwawy widok i demonstracja siły nie mogły ominąć nikogo 
z wyjątkiem dzieci. Tym ostatnim nakazano, aby wróciły do domów z matkami 
i nie przyglądały się całemu zajściu. Moja babcia i jej mama wróciły do domu, 
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lecz jego umiejscowienie sprawiało, że i tak skazane były na przykry widok. 
Więźniów ustawiono w szeregu. Naprzeciwko nich stanęli esesmani. Wtedy do 
okna domu mojej babci podszedł niemiecki oficer i kazał jej odwrócić się, aby 
nie widziała momentu śmierci mężczyzn. Gdy to zrobiła, po chwili usłyszała 
komendę i serie z karabinów maszynowych. Bała się odwrócić, jednak zrobi-
ła to… Niepotrzebnie. Widok był nie do opisania. Niemcy nakazali ludziom 
ze wsi, aby pochowali należycie zmarłych, transportując ich ciała na cmentarz. 
W miejscu masakry zakazano ustawiać jakiekolwiek krzyże upamiętniających 
poległych. Mieszkańcy nie zastosowali się do tego restrykcyjnego nakazu i na-
stępnego dnia, na polu pojawiły się krzyże z desek i brzozy. Niemcy codziennie 
je usuwali. Krzyży było coraz mniej, bo ludzie zaczęli bać się o własne życie. 
W końcu nadszedł dzień, w którym na polanie pozostał jeden krzyż. Przejeż-
dżający patrol zatrzymał się przy nim. Z furgonetki zeskoczył niemiecki żoł-
nierz i z całej siły kopnął w krzyż, który rozleciał się na kawałki. Z ust Niemca 
poleciało jeszcze kilka obelg i wyzwisk odnośnie Polaków, po czym wsiadł na 
pakę samochodu i odjechali. Świadkiem tego wszystkiego była moja babcia, wi-
dząca te wydarzenia oczami dziecka. Myślę, że historia ta mówi sama za siebie, 
a wszelka dzisiejsza krytyka w stronę Niemców i tak nie odda cierpienia i emo-
cji jakich doznali ówcześni ludzie.

Druga historia z kolei ma całkiem inny finał. Ukazuje trochę inne obli-
cze wojny i rodziny. Pewnego dnia po obiedzie, gdy wszyscy domownicy byli 
w domu, w drzwiach wejściowych stanął żołnierz niemiecki. Hełm, broń w rę-
kach trzymana w gotowości do strzału – to wszystko budziło strach i powodo-
wało paraliż myśli i ruchów. Zmierzył wzrokiem całą rodzinę, a w tym i moją 
babcię… i wszedł w głąb mieszkania. Zauważył wolne krzesło i usiadł na nim. 
Zdjął hełm i sięgnął do kieszeni. Wyjął z niej granat… i położył na stole. Na-
stępnie ponownie sięgnął do kieszeni i tym razem wyjął z niej puszkę o meta-
licznym połysku. Spojrzał na granat leżący na stole i lekko się zmieszał, bowiem 
dotarło do niego, że przestraszył tym całą rodzinę. Schował go. Spojrzał na 
dzieci stojące przed rodzicami, uśmiechnął się. Wskazał na jedno z nich, jedno-
cześnie machając ręką, aby się zbliżyło. Nikt jednak nie wykonał najmniejszego 
ruchu. Uśmiech zniknął. Niemiec ponownie wskazał palcem – tym razem na 
moją babcię. Drugą ręką wskazał siebie, a na koniec pokazał na palcach liczbę 3. 
Nietrudno się domyślić, że chciał przekazać w ten sposób informacje o swoich 
dzieciach, których trójka została u niego w domu. Zza pasa wyciągnął potężny 
nóż i zaczął otwierać nim puszkę. Gdy skończył, pokazał domownikom jej za-
wartość. Okazało się, że była to czekolada. Niemiec wstał i zbliżył się częstując 
wszystkich po kolei. Nikt jednak nie odważył się spróbować. Żołnierz spodzie-
wał się tego. Nie wiadomo było czy owa czekolada nie jest zatruta oraz jakie 
zamiary ma przybysz. Żołnierz chwycił nóż i nadział na jego czubek kawałek 
czekolady, po czym zdjął go z ostrza i włożył sobie do ust. Teraz wiadomo było, 
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że czekolada jest w porządku. Moja babcia i jej rodzeństwo spróbowali łakoci, 
a Niemiec bardzo się ucieszył. Postawił puszkę na stole. Włożył hełm, jeszcze 
raz na wszystkich spojrzał, pożegnał się po niemiecku i wyszedł z domu. Dzieci 
podeszły do stołu, aby spróbować po raz kolejny czekolady. Gdy jadły, żołnierz 
podszedł do okna i zapukał w nie. Pomachał do dzieci, a na jego policzku wi-
doczna była spływająca łza. Uśmiechnął się i odszedł. Komentarz do tego zda-
rzenia może być tylko jeden: był żołnierzem, bo musiał, a nie dlatego że chciał. 
Zwyczajne ludzkie uczucia zwyciężyły.

Tych dwóch opowiadań, mógłbym słuchać nieustannie z ust babci. Mam 
nadzieję, że każdy czytelnik wyciągnie z nich odpowiednie wnioski. Czasami 
myślę, że miło byłoby móc kiedyś swoim wnukom, opowiedzieć tak poruszające 
historie. Zmieniłbym tylko jedno – wojnę na pokój…
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Łukasz Sala

Niesamowity mecz

Chciałbym opowiedzieć historię, która przydarzyła mi się w zeszły piątek. 
Po przyjściu ze szkoły i zjedzeniu obiadu mama zapytała: 

– Masz jakieś plany na popołudnie?
– Nie mam żadnych. A o co chodzi? – zapytałem.
– Co byś powiedział, gdybyśmy odwiedzili ciocię Anię?
– Dobrze, właściwie i tak nie mam co robić.
Mama wyszła z mojego pokoju, a ja zacząłem pakować najpotrzebniejsze 

rzeczy na wyjazd. Co prawda to tylko niecały dzień, ale i tak trzeba coś ze sobą 
wziąć. Około piętnastej, gdy byłem już spakowany, mama weszła do pokoju.

– Jesteś już gotowy? – zapytała.
– Tak, tylko jeszcze spakuję piłkę i wezmę telefon.
– Po co ci telefon? – zapytała mama.
– Kolega ma do mnie dzwonić, ponieważ był nieobecny w szkole, a chce się 

dowiedzieć, co było na lekcjach.
– Dobrze, za piętnaście minut wyjeżdżamy, tylko zgaś komputer – odpo-

wiedziała.
Mama poszła włożyć do samochodu spakowane rzeczy, a ja w tym czasie 

wyłączyłem komputer i przypomniałem sobie, że trzeba jeszcze nakarmić ryby 
w akwarium.

Podróż do cioci nie była długa. Trwała około dwudziestu minut, bo ciocia 
mieszka niedaleko. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, przywitał nas jeden z moich 
kuzynów, Tomek. Bardzo się ucieszył, że przyjechałem. Muszę jeszcze powie-
dzieć, ze niedaleko cioci Ani mieszka mój wujek Piotr, który jest bratem mojej 
mamy. Ma on dwoje dzieci: Kasię i Kubę. Kasia jest ode mnie o rok młodsza, 
a Kuba o dwa lata starszy. Kasia mnie nie lubi, bo gdy byłem mały, to dokucza-
łem jej i do tej pory mi tego nie wybaczyła. Natomiast z Kubą mam dobry kon-
takt, świetnie się rozumiemy i lubimy ze sobą przebywać. Gdy Kuba zobaczył, 
że przyjechałem, natychmiast do mnie przyszedł i przywitał się.
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– U kogo będziesz nocował?
– Jeszcze nie wiem – odpowiedziałem.
Kątem oka zobaczyłem, że Tomek zrobił się smutny, bo gdy przyjeżdżałem 

do nich, to zawsze nocowałem u niego. Naszą rozmowę przerwała mama.
– Łukasz, wyciągnij z samochodu bagaże – powiedziała.
– Zaraz – odparłem.
Gdy wyjmowałem bagaże, Kuba zobaczył wśród nich piłkę.
– Może zagramy? – zapytał.
– Dobrze, ale gdzie? – odpowiedziałem pytaniem.
– Niedaleko mojego domu niedawno wybudowali boisko. To idealne miej-

sce do gry.
– Ale jest nas trochę mało – zauważyłem.
– Mogę zadzwonić do swych kolegów; w piątek nie mają nic ciekawego do 

roboty – powiedział Kuba.
– Dobrze, to ty dzwoń, a ja wniosę rzeczy do domu.
Pół godziny później byliśmy już na boisku. Bardzo spodobało mi się to 

miejsce. Szkoda, że u nas takiego nie ma. Po przybyciu zobaczyliśmy, że na bo-
isku już gra kilku chłopaków mniej więcej w naszym wieku. Przez chwilę przy-
glądaliśmy się, jak grają. Jeden z nich podszedł do nas i zapytał:

– Chcecie z nami zagrać? 
Bardzo chciałem zagrać, ale obawiałem się, że mnie wyśmieją, bo niezbyt 

dobrze gram. Więc zaproponowałem, że stanę na bramce. Zaczął się mecz. Na 
początku mojej drużynie niezbyt dobrze szło, przegrywaliśmy zero do dwóch. 
Nie obroniłem dwóch dość prostych strzałów. Było mi ogromnie głupio, wie-
działem, że chłopaki są niezadowoleni z mojej gry. Ale w drugiej połowie meczu 
moja drużyna wyrównała i dziesięć minut przed końcem zdobyliśmy trzecią 
bramkę. Byliśmy pewni, ze wygramy ten mecz. Niestety, w ostatniej minucie 
Tomek sfaulował przeciwnika w polu karnym i rywale mieli świetną okazję do 
strzelenia gola na remis, z rzutu karnego. Kolega z mojej drużyny powiedział:

– Łukasz, teraz wszystko zależy od ciebie!
Byłem pod wielką presją, nie chciałem zawieść drużyny tylko udowodnić, 

że jednak potrafię dobrze bronić. Jeden z przeciwników położył piłkę w wy-
znaczonym miejscu do strzelania karnych. Następnie drużyna przeciwna długo 
naradzała się, kto będzie strzelać. Wybrali najlepszego ze swojej drużyny. Sta-
łem na środku bramki i drżałem. Wątpiłem, czy uda mi się obronić. Koledzy 
z mojej drużyny wstrzymali oddech. Przeciwnik kopnął piłkę bardzo mocno w 
sam róg bramki. Nawet nie wiem jak, ale jednak udało mi się obronić. W tym 
momencie zobaczyłem, ze mecz obserwuje kilkanaście osób, w tym moja ku-
zynka Kasia. Wszyscy zaczęli klaskać i wołać.

– Brawo Łukasz, brawo!
Kasia podeszła do mnie i powiedziała:
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– Całkiem nieźle bronisz. Już od dawna nie gniewam się na ciebie o to, co 
było kiedyś. Może przyjdziesz do mnie jutro i pogadamy sobie.

– Dobrze – odpowiedziałem.
Byłem bardzo zaskoczony tym, że obroniłem, a zwłaszcza reakcją mojej 

kuzynki. Po tym wszystkim pożegnałem się z chłopakami z boiska i obiecałem, 
że następnym razem też chętnie z nimi zagram. Wróciliśmy do domu cioci Ani. 
Zdecydowałem, ze będę nocował u Tomka, ale obiecałem Kubie, że następnym 
razem będę u niego, tym bardziej, że pogodziłem się z Kasią, co mnie bardzo 
cieszy. Po powrocie do domu długo nie mogłem dojść do siebie. Byłem bardzo 
zadowolony. Moi kuzyni nie musieli się wstydzić za to, jak gram. Gdy byliśmy 
już w łóżkach, długo jeszcze rozmawialiśmy z Tomkiem o meczu. Nagle do po-
koju weszła ciocia i zapytała:

– O czym tak długo rozmawiacie?
– Wygraliśmy dzisiaj mecz – odpowiedział Tomek.
– To świetnie – powiedziała ciocia – ale już zgaście światło, bo jest późno.
– Dobrze, już gasimy.
Następnego dnia, gdy zjedliśmy śniadanie, poszliśmy z Tomkiem do Kuby 

i Kasi. Gdy zapukaliśmy do drzwi, otworzył nam wujek.
– Słyszałem, że graliście wczoraj mecz – powiedział.
– Tak, wygraliśmy trzy do dwóch. Łukasz w ostatniej minucie obronił kar-

nego – powiedział Tomek. 
– Brawo – odparł wujek.
– Gdzie jest Kuba? – zapytałem.
– U siebie w pokoju – odparł.
Wychodząc na górę, spotkałem Kasię.
– Cześć – przywitałem się.
– Cześć Łukasz – odparła i zapytała – wejdziesz do mojego pokoju? 
– Tak, ale tylko na chwilę, bo zaraz wracamy z mamą do domu.
Rozmawialiśmy przez kilka minut o wczorajszym dniu, o szkole i różnych 

innych rzeczach. Było bardzo miło. Naszą rozmowę przerwała mama:
– Łukasz, jedziemy do domu.
– Już idę – odpowiedziałem.
Pożegnałem się z kuzynami i pojechałem do domu.
Gdy wróciliśmy, mama zapytała:
– Fajnie było?
– Oczywiście, mecz był kapitalny, pierwszy raz w życiu obroniłem karnego.
– To świetnie, następnym razem też zagrasz? – zapytała.
– Pewnie, myślę, że teraz będę częściej grać w piłkę.
To był naprawdę udany wyjazd, na długo go zapamiętam.
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Eryk Salomon

Bez przebaczenia

Wydawało się, że tego dnia słońce postanowiło zrobić sobie wolne i ni-
gdy nie pojawić się nad horyzontem. Jemu to odpowiadało, gdyż noc jest porą, 
kiedy wieśniacy zaczynają się bać, a ludzki strach podsyca apetyt. Zerknął na 
wybebeszone szczątki leżące pod jego kopytami. Księżyc posępnie oświetlał 
zmasakrowane zwłoki, nadając blasku wystającym z trupa resztom organów. 
To była śliczna dziewczynka, na oko dwunastoletnia o pięknych, rudych wło-
sach i piegowatej cerze. Smakowała również nie najgorzej. Raksza chwycił le-
żące pod nim truchło i cisnął je w przepaść. Z jego owłosionego cielska wydarł 
się okrzyk, którego echo niosło się jeszcze długo nad pustymi łąkami i polami. 
Słońce wreszcie przypomniało sobie o swojej służbie i leniwie zaczęło wychylać 
się zza horyzontu, rzucając blade światło na miejsce krwawej uczty Rakszy. Ten 
bezceremonialnie zatarł kopytem krwawe ślady i wszedł w mrok swojej jaskini. 
Nienawidził słońca – jego ciało przybierało wtedy ludzki wygląd, który tak bar-
dzo napawał go wstrętem.

W środku było duszno i ciemno, a w powietrzu unosiła się woń rozkładu 
i  stęchlizny. Pomimo panującego wewnątrz jaskini mroku, Raksza doskonale 
widział porozrzucane wszędzie ludzkie kości i ponadziewane na stalagmity 
przegniłe czaszki. To było legowisko bestii, a nawet one potrzebują odrobiny 
dekoracji. Raksza uwalił swoje umięśnione cielsko na stercie ludzkich skór le-
żących w rogu jaskini i wyciągnął swoje wielkie kopyta. Sen przyszedł szybko. 
Bestia zasnęła, a świat mógł odetchnąć spokojem – aż do kolejnego zachodu 
słońca.

***
– Dobrze, mamo! Nie martw się o mnie! – zapewniał zniecierpliwiony 

młodzieniec. Już nie mógł doczekać się nadchodzącego polowania. Ucałował 
mamę w policzek (aby to zrobić musiał stanąć na palcach), po czym wybiegł 
pośpiesznie z dworku.
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Pod rozłożystym, wiekowym dębem stał jego ojciec, trzymając za lejce ka-
rego konia i kasztanowego kucyka, który spokojnie czekał na chłopca, skubiąc 
leniwie trawę. Młody Timy podbiegł do ojca z wypiekami na twarzy. Tamten 
zbadał go wzrokiem i spytał:

– Gotowy na swój pierwszy raz?
Dla młodego chłopca był to zalążek dorosłości. Ojciec bierze go na polowa-

nie! Wciąż zafascynowany tym faktem Timy zdołał bąknąć krótkie:
– Tak.
Ojciec wręczył synowi niewielki łuk i mały kołczan ze strzałami, które sta-

ły oparte o drzewo, a których Timy wcześniej nie zauważył. 
– To nie jest zabawka, ale jeśli ktoś lub coś będzie chciało cię skrzywdzić 

– nie wahaj się go użyć. Pamiętaj, że dla ciebie, twoje życie jest najcenniejszą 
rzeczą, jaką posiadasz.

– Wiem, tato. Prędzej czy później będę musiał liczyć tylko na siebie. 
Wszystko wiem, a teraz możemy już jechać?

– Ruszajmy więc.
Timy naśladując ruchy ojca, przerzucił kołczan przez swoje lewe ramię, 

a łuk zawiesił na prawym. Skórzany pasek kołczanu trochę go uwierał, lecz nie 
przejmował się tym zbytnio. Wskoczył sprawnie na kucyka, który widocznie 
nawet nie odczuł ciężaru chłopca, ponieważ wciąż zainteresowany był tylko po-
wolnym skubaniem trawy. Timy naprężył lejce i skierował wierzchowca stępa 
za ojcem, który ruszył już w kierunku gościńca.

Podróż minęła im w ciszy i spokoju. Uwiązali wierzchowce na jasnej 
polanie osłoniętej od strony drogi gęstymi zaroślami. Powietrze było ciężkie 
i duszne. Chłopiec zdążył cały się spocić, nim skończył wiązać swojego kucyka. 
Wokół panowała cisza, niekiedy przerywana tylko świergotem ptaków. Ojciec 
Timy’ego objaśnił chłopcu jak ma się poruszać, by jak najmniej hałasować oraz 
jak określić północ, gdyby zbytnio się od niego oddalił i zgubił. Timy słuchał 
uważnie rad ojca, gdyż nie chciał dać plamy na swoim pierwszym w życiu po-
lowaniu. Po krótkim szkoleniu obaj ruszyli w głąb lasu, dzierżąc w dłoniach 
swoje łuki i uważnie nasłuchując otoczenia. Młody Timy podążał za ojcem krok 
w krok.

Nagle ojciec przykucnął i uniósł na moment prawą dłoń. To znak dla Ti-
my’ego, żeby był cicho i schował się w trawie. Chłopak powolnym ruchem wyjął 
z kołczanu strzałę i założył ją na cięciwę łuku. Młodzieniec niemal czuł adre-
nalinę, która zaczęła pulsować mu w żyłach. Jego mięśnie napięły się, a umysł 
skupił się tylko na jednym zadaniu – strzelić i trafić.

Chwilę trwało nim wreszcie mężczyzna wyprostował się i odwrócił do 
syna ze słowami:

– Widocznie coś musiało mi się przesłyszeć. Nie odeszliśmy jeszcze tak 
daleko od drogi, żeby…
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Za ojcem pojawił się mały błysk, niby światło latarni morskiej widzianej 
z  daleka, Światło przybrało formę elipsy. Dziwne zjawisko emanowało ciem-
nopomarańczową łuną, która z czasem zaczęła przybierać barwy czerni i czer-
wieni. W istocie wyglądała niczym portal do samego serca piekielnej otchłani.

– Tato, spójrz…
Zdumiony chłopiec przerwał ojcu w pół słowa i drżącym palcem wskazał 

na powstające za jego plecami cuda. Ojciec z początku chciał skarcić chłopca za 
przerywanie mu w środku zdania, ale widząc jego przerażoną minę, odwrócił 
się i w ułamku sekundy zamarł. Ostatnie chwile życia, które zarejestrował, to 
olbrzym zamachujący się na niego ogromnym, dwuręcznym toporem i mrożą-
cy krew w żyłach, demoniczny śmiech wydobywający się z głębi portalu.

Timy stał jak wryty, patrząc wytrzeszczonymi oczyma na scenę rozgry-
wającą się przed nim. Widział, jak nagi mężczyzna ścina głowę jego ojca, która 
spadła prosto pod nogi Timyego. Malec nie był w stanie wydusić z siebie krzyku. 
Gapił się tępo na głowę ojca, w którego szklistych, martwych oczach zastygł wy-
raz przerażenia. Nagle jakaś potworna siła wyrwała Timyego do góry. Olbrzym 
chwycił Timyego pod pachę i bezceremonialnie zaniósł w stronę magicznego 
wejścia. W oczach chłopca pojawiły się łzy, ale nie mógł zmusić się do płaczu. 
Żal dusił go od środka, a w uszach dźwięczały słowa jego porywacza – „Jesteś 
wybrańcem”.

***
Raksza zbudził się gwałtownie i odruchowo zaczął rozglądać się po jaski-

ni. Jego czerwone ślepia jakby ostygły, przemawiał przez nie strach i otępienie. 
Jeszcze nigdy nie przeżył snu tak realnego, zupełnie jakby to on sam uczestni-
czył w tych wydarzeniach. Kolory, dźwięki, krajobrazy – wszystko wydawało 
mu się tak bardzo znajome, a jednak obce. Czy to była wizja, która chciała prze-
strzec go przed czymś? A może to umysł płatał mu figle…, a może to on był ma-
łym Timym? Raksza rozdarł się w niebogłosy, tłukąc i kalecząc pazurami swoją 
pierś. Bestia odgoniła od siebie myśli o niedawnym śnie i gniotąc pod swoimi 
monstrualnymi łapami ludzkie szczątki, udała się w kierunku wyjścia z jaskini. 
Słońce zaczęło chować się za horyzontem, zmieniając się na widnokręgu wartą 
z księżycem. Noc zapowiadała się spokojnie, a bezchmurne niebo zwiastowało 
brak opadów. Raksza czuł rosnący głód, który bezlitośnie ściskał mu żołądek. 
Lekarstwem na to mogła być jedynie kolejna porcja świeżego, ludzkiego mięsa. 
To już stało się jego uzależnieniem, ale cholernie smacznym uzależnieniem.

Potwór stanął przed swoją jaskinią, delektując się rześkim smakiem nocy. 
Jego ślepia przybrały teraz inny odcień – stały się czarne niczym węgiel. Jego 
zmysły wyostrzyły się, a z pyska wydobył się ryk, który poszybował lasem, 
niosąc ze sobą echo nadchodzącego polowania. Raksza opadł na cztery łapy 
i pognał na wschód, do miasta Acyrom. Mieszkańcy już od kilku tygodni pa-
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dali ofiarą Rakszy, a ten ochoczo pożywiał się szpikiem z ich kości. Zwierzęca 
natura i dzikość nie odebrała jednak bestii zdolności racjonalnego myślenia. 
Zawsze starał się zmieniać rejony polowań, a głupota mieszkańców tego miasta 
pozwoliła Rakszy na dłuższy pobyt w tych stronach. Byli naiwni i tępi – wy-
wieszali czosnek i krucyfiksy na krużgankach, licząc że to odstraszy łowcę. Nie 
wiedzieli, że TA bestia nie zlęknie się niczego.

Acyrom było średnim miastem zbudowanym na planie koła z dużym 
dziedzińcem w centralnej części. Najbogatszymi przybytkami były oczywiście 
domostwa burmistrza i kapłana, którzy jako jedyni mogli pozwolić sobie na 
mieszkanie w luksusowych pałacach. Mieszczaństwo zaś musiało zadowolić się 
podupadającymi kamieniczkami z czerwonej cegły albo chatkami o słomianych 
dachach. Nie licząc rosnącej liczby zgonów wynikającej z działalności potwora, 
Acyrom nie wyróżniało się na tle innych miast niczym szczególnym.

Dotarcie do miasteczka zajęło Rakszy kilka chwil. Nie zdążyła wybić pół-
noc, gdy mieszkańcy Acyrom usłyszeli pod swoimi drzwiami ryk, który zwia-
stować miał pukającą do ich drzwi śmierć. Raksza stanął na placu w central-
nej części miasta i rozkoszował się zapachem strachu, którym aż nasiąkły ulice 
miasta. Mógłby trwać w tej ekstazie przez resztę nocy, ale głód doskwierał mu 
coraz bardziej. Ulice były opustoszałe – nawet strażnicy ukryli się w jakiejś 
norze, nie chcąc natknąć się na bestię. Można by pomyśleć, że nocą to miasto 
umiera, ale potwór dokładnie czuł trwogę mieszkańców poukrywanych w naj-
ciemniejszych zakamarkach. Nadszedł czas, aby rozpocząć rzeź!

– Ognia! – Rozległ się krzyk kilkunastu mężczyzn. Zaskoczony Raksza za-
czął rozglądać się wkoło. Dzięki swej nieprzeciętnej zdolności widzenia w ciem-
ności zdołał szybko wypatrzyć intruzów na wieży osadzonej w północnym 
skrawku muru w momencie, w którym wypuścili salwę bełtów w jego stronę. 
Bestia uskoczyła w bok, a pociski odbiły się głucho od kamiennej drogi. Potwór 
ryknął z gniewu – nie przypuszczał, że ktoś może próbować stawić mu czoła.

– Zabić! Zjeść! – ryczał wściekły, biegnąc w stronę kuszników. Mężczyźni 
kontynuowali swój ostrzał, trafiając raz po razie w ceglane ściany budynków 
albo łaskocząc bestię po twardej skórze. Czuł przerażenie, które zaczęło wkra-
dać się do ich serc. Bali się, ale mimo wszystko nie potrafili wyobrazić sobie 
męki, jaka czeka ich, gdy tylko Raksza wdrapie się na górę. Śmierć stanie się dla 
nich wtedy największą łaską, na jaką będą mogli liczyć.

Bestia skoczyła w bok i wspinając się niczym kot, znalazła się na płaskim 
dachu jednej z kamienic. Stąd rozciągał się widok na całe niemalże miasteczko, 
które w tym momencie zaczęło się budzić z martwoty. W okiennicach poja-
wiały się świece, a na ulice wybiegały ciemne postacie z pochodniami. Raksza 
nie przejmował się tym – dla niego istnieli tylko kusznicy, którym miał ocho-
tę wyrwać wątroby z bebechów. Pędził dalej w ich kierunku, skacząc długimi 
susami z jednego budynku na drugi. Nagle, jakby na czyjąś komendę strzelcy 
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zaprzestali ostrzału i schowali się za blankami, którymi otoczona była wieża. 
Podniecony Raksza przyśpieszył i odbijając się swoimi potężnymi łapami, sko-
czył w kierunku wieży z kusznikami. Już czuł w ustach smak ich krwi. Oczami 
wyobraźni widział, jak rozrywa ich miękką skórę na strzępy, a jego futro oblewa 
fala ciepłej krwi. Marzył, aby zachowali świadomość, gdy będzie ich po kawałku 
pożerał, żeby z ich gardeł wydobywał się krzyk, który z każdą sekundą będzie 
coraz cichszy, aż w końcu umilknie zastąpiony jękami agonii.

Kusznicy powstali, ponownie zajmując swoje pozycje. Jednakże tym razem 
ich bełty jarzyły się jasnym ogniem. Niczym jeden mąż wystrzelili w lecącego 
w ich stronę Rakszę, trafiając go w miękką skórę na brzuchu. Pociski utkwiły 
w mięśniach bestii zaledwie po grot, jednak to wystarczyło, by Rakszę prze-
szył niczym błyskawica potworny ból. Zdezorientowana bestia zaczęła machać 
bezładnie łapami, spadając na ziemię niczym paląca się, włochata kukła. Za-
czął warczeć i wrzeszczeć z bólu, a jego futro szybko zajmowało się ogniem, 
obejmując kolejne partie ciała. Upadek złamał wystające z mięśni bełty, ale to 
nie zmniejszyło męczarni, które odczuwa ktoś palony żywcem. Niesiony dzi-
kim instynktem przetrwania, Raksza pognał w stronę wylotu z miasta. Miesz-
kańcy nasyceni widokiem rannej bestii zaczęli miotać w niego pochodniami, 
ale gdy ten przebiegał koło nich, szybko kryli się w swych chatach. Bestia nie 
zwracała na nich najmniejszej uwagi – głód przestał mieć jakiekolwiek znacze-
nie. Wszystko przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Liczył się tylko ból, ogień 
i dym, który dusił go w nozdrza i drażnił w oczy. Łapy napędzane adrenaliną 
gnały przed siebie, zostawiając za sobą resztki świadomości. Świat zaczął mu 
się zlewać w jedną, niespójną paletę kolorów. Ludzkie krzyki stawały się coraz 
odleglejsze, aż w końcu przestał na nie zwracać uwagę. Cały świat pogrążył się 
w ciemności.

***
Wszędzie panował gęsty mrok, spoza którego dobiegały tylko krzyki rozpa-

czy i ogromnego cierpienia. Wiedział, że śni, czuł to i dlatego doświadczał tego 
jeszcze bardziej niż poprzednio. Mrok przerzedził się, ujawniając mu miejsce, któ-
rego widok napoił go uczuciem, którego nie czuł już od dawna – strachem. Chciał 
się jak najszybciej obudzić – nie wiedział co to za miejsce i nie chciał wiedzieć.

Było to ogromne pomieszczenie wyłożone skórą z ludzkich twarzy. Mar-
twe, puste oczodoły tych bezimiennych masek spoglądały ponuro na scenę roz-
grywającą się przed Rakszą. Wszędzie widać było czerwoną łunę, która spowiła 
w swoich oparach całe pomieszczenie. Raksza czuł, że powoli powraca mu pa-
mięć. Przypominał sobie niewyobrażalne cierpienie i ból związany z tym miej-
scem. Nie chciał tego oglądać, chciał się ocknąć.

Czerwona poświata przerzedziła się, ukazując postać młodego chłopca 
przykutego do skały. Był nagi, po jego polikach płynęły łzy, które mieszały się 
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z kroplami potu. Chłopak był spocony i wyczerpany panującym tu gorącem, ale 
nie umarła w nim wola życia. Krzyczał coraz ciszej, swym piskliwym głosikiem, 
który przeradzał się już w łkanie:

– Mamoooo, błagam, pomóż. Mamoooooooo….
Wtem z tych wszystkich martwych oczodołów, które spoglądały na chłop-

ca, zaczęła płynąć lawa na wzór wylewanych przez niego łez. Za jego plecami 
rozbłysła para czerwonych jak ogień ślepi, z których biło pierwotne zło. Po-
mieszczenie rozdarł szyderczy śmiech:

– Mamy nie ma tutaj z nami. Nadszedł czas, żebym to wreszcie ja się tobą 
zajął!

– Nie! Nie chcę tego oglądać! Chcę się już obudzić! – krzyczał w myślach 
Raksza – Niech to się już wszystko skończy!

Łańcuch wiążący chłopca nagle pękł, a ten runął jak kamień w czarną ot-
chłań.

***
Przez pierwsze chwile po przebudzeniu wydawało mu się, jakby ktoś wy-

rwał jego duszę z ciała i umieścił w innym. Miał totalny mętlik w głowie – sen 
przeplatał się z rzeczywistością – nie wiedział już, co jest prawdą, a co uroje-
niem. Otworzył oczy, które momentalnie oślepił blask słońca, którego nie wi-
dział od dawna. Odruchowo zasłonił twarz ręką i wtedy doznał kolejnego szoku 
– był człowiekiem!

– Wreszcie wstałeś! – usłyszał kobiecy, delikatny głos znad swego prawego 
ramienia. – Jak się czujesz? Zranili cię bandyci? Ostatnio ich tu pełno…

Kiedy oczy wreszcie przywykły do słońca, Raksza zobaczył, że leży na łóż-
ku w małym i jasnym pokoju. Izba wyłożona była dębowymi, ciemnymi deska-
mi, a światło dostawało się do środka przez duże, jak na to pomieszczenie, okno 
umieszczone dokładnie na wprost Rakszy. Wszędzie zawieszone były różne łby 
i poroża, a w rogu stał kamienny piecyk, na którym wesoło podskakiwał mały 
garnek.

Kobieta pochylała się nad Rakszą, a jej długie blond włosy niemalże doty-
kały jego twarzy. Chciał jej odpowiedzieć, ale przez te wszystkie lata egzystencji 
w ciele potwora kompletnie zapomniał jak porozumiewać się po ludzku. Czuł, 
że jeśli spróbuje wydobyć z siebie choć jedno słowo, zakończy się to jedynie 
warknięciem. Uznał, że nieznajoma będzie musiała zadowolić się skinieniem 
głowy zamiast odpowiedzi.

– Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Powiedz chociaż, jak masz na imię. Mnie 
zwą Auriel.

– Timy – ledwo wycharczał Raksza. – Timy.
Auriel słysząc jego dziwny głos, spojrzała na niego podejrzliwym wzro-

kiem. Już miała zadać kolejne pytanie, gdy wywar w garnku zaczął obficie ki-
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pieć. Kobieta podeszła do piecyka i zaczęła dodawać jakieś zioła, przyprawy 
– wszystkie wydawały się Timy’emu znajome, ale nie mógł za nic w świecie 
przypomnieć sobie ich nazw, albo chociaż smaku.

Po chwili, gdy już sytuacja w garnku uspokoiła się, Auriel mogła usiąść na 
małym stołku przy oknie i bacznie obserwowała swojego pacjenta. Timy’emu 
to nie przeszkadzało, a nawet cieszył się z jej obecności. Pierwszy raz widok 
człowieka nie napawał go wstrętem i żądzą krwi. Dobro i spokój, jakie biły od 
tej istoty, przynosiły mu ukojenie w bólu, który zostawiły po sobie groty bełtów 
wbite w jego ciało. Myśląc o tym, Timy zaczął dotykać swojego brzucha, szuka-
jąc miejsc po ranach – znalazł tylko świeży i miękki w dotyku bandaż.

Auriel widząc jego ruchy, szybko pośpieszyła z odpowiedzią:
– Kiedy znaleźliśmy cię o świcie z moim bratem, byłeś w opłakanym stanie. 

Leżałeś nagi na skraju rzeki z zakrwawionym torsem. Z początku myśleliśmy, 
że nie żyjesz, ale wtedy nagle zacząłeś dziwnie warczeć przez sen. Zaciągnęli-
śmy cię tutaj i po kilku godzinach ocknąłeś się; miałeś niesamowite szczęście, 
że tamtędy przechodziliśmy. Zwykle łowimy ryby bliżej źródła, gdzie woda jest 
czystsza. W tamte strony udajemy się naprawdę rzadko.

Timy przyglądał się uważnie wyrazistym, pełnym uroku rysom Auriel, 
a w głowie rodziła mu się masa pytań. Jak on teraz wygląda? Dlaczego nie czuje 
potrzeby mordu i siania strachu? Czy każdy człowiek rodzi się z natury dobry? 
Wszak on czuje, jakby się właśnie urodził. Czy te sny miały przypomnieć mu 
jego przeszłość – dom rodzinny, ściętą głowę ojca, tortury i cierpienia – by mógł 
odnaleźć się teraz w społeczeństwie? Czy los dał mu drugą szansę? Jeśli tak, to 
po co? Wszystko wydawało mu się nie mieć najmniejszego sensu, a jednakże 
układało się w logiczną, spójną całość. Jedyne czego się teraz obawiał to nadej-
ścia zmroku.

– Zjesz ze mną zupę? – spytała Auriel zestawiając garnek z ognia.
Timy kiwnął przecząco, pomrukując przy tym. Nie mógł skłonić się do 

zjedzenia czegokolwiek innego poza mięsem.
– Powinieneś ją zjeść! Musisz się wzmocnić. Nie będziesz przecież wiecznie 

zajmował mojego łóżka! – rzekła stanowczo, ale zaraz uśmiechnęła się do niego 
życzliwie. Timy również odpowiedział uśmiechem; przyjął z jej rąk talerz go-
rącej zupy i łyżkę. Naśladując ruchy kobiety, zaczął nią energicznie wiosłować, 
napełniając swoje usta ciepłym wywarem z niewielkimi kawałkami chudego 
mięsa.

Ku własnemu zdziwieniu posiłek smakował mu wyśmienicie. Uczucie sy-
tości błogo rozlewało się po kolejnych partiach jego ciała. Oddał talerz kobiecie, 
dziękując jej lekkim skinieniem głowy.

– Powinieneś się przespać. Musisz odzyskać siły – rzekła kobieta, uśmie-
chając się do niego szeroko. Uwiodła go jej dobroć i troska o niego. Nawet nie 
spostrzegł, jak ogarnęła go senność.
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Obudził się wypoczęty i zrelaksowany. Był szczęśliwy, gdyż ponury sen nie 
nawiedził go tym razem. Pomieszczenie było puste – widocznie Auriel musiała 
gdzieś wyjść. Chciał spokojnie poleżeć i poczekać na nią, gdy wtem zorientował 
się, że słońce zmieniło swą barwę na pomarańczowo-czerwoną i teraz zaledwie 
słabe promienie oświetlają pokój. Zbliżał się wieczór. Zląkł się nadejścia nocy, 
która do tej pory była jego jedyną przyjaciółką. Przeczuwał co się stanie, jeśli 
słońce na dobre zniknie z widnokręgu – znów stanie się potworem Rakszą. Nie 
chciał tego, nie chciał, aby Auriel wydarzyła się przez niego krzywda.

Za wszelką cenę próbował zgramolić się z łóżka i uciec stąd jak najdalej, 
ale gdy tylko postawił nogi na ziemi, odczuł że stracił w nich czucie. Runął głu-
cho na drewnianą podłogę, a wtedy jego ciało przeszył ogromny ból. Czuł jak 
jego mięśnie są niemalże rozrywane na strzępy. Widział, jak jego dłonie puchną 
i powiększają się do absurdalnych rozmiarów, zmieniając się w narzędzia do za-
bijania. Jego ciało zaczęło gęsto zarastać futrem, wychylając się z bandaża, któ-
rym owinięta była rana. Przestał myśleć racjonalnie, znów pojawił się tylko tępy 
instynkt, każący mu siać zło i cierpienie. Zmysły wyostrzyły się, pozwalając mu 
wyczuć dwa dwunożne kawałki mięsa, które zmierzały raźno w jego stronę. 
Raksza postanowił nie czekać. Skoczył długim susem, rozbijając swoją mocarną 
łapą okno i lądując przed wystraszonym rodzeństwem. Nim brat Auriel zdołał 
chwycić za miecz, Raksza rozorał jego twarz swoimi pazurami. Kawałki mózgu 
zmieszane z krwią ochlapały jego siostrę, która krzycząc wniebogłosy, zaczęła 
uciekać w stronę lasku. Raksza ryknął za uciekającą Auriel i potężnym skokiem 
przycisnął ją do ziemi. Czuł, jak pękły jej kości, mimo to kobieta dalej krzyczała 
i próbowała się wyrwać z jego szponów. Bestia zatopiła swoje kły w miękkiej 
skórze, kończąc żywot Auriel i smakując krwi tej, która okazała mu dobroć. Zło 
takie. jak Raksza, nigdy nie powinno zasługiwać na współczucie. To krwiożer-
czy stwór zdolny był tylko do mordownia.
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Agnieszka Sarniak

Przebudzenia

A kto jest moim bliźnim? 
(Łk 10, 29)
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. 
(J 8, 7)

Bezpośrednią przyczyną zgonu był zawał serca.
Serce to największa cholera. 
Człowiek się tyle namęczy, a potem i tak szlag to trafi.
Wiktor zaciągnął się papierosem. Tyle pracy. Wypuścił z ust kłęby szarego 

dymu. Sześć godzin operacji, sześć cholernych godzin, żeby na koniec przykryć 
ciało prześcieradłem i wyjść w milczeniu z sali.

Był zmęczony, bolały go głowa i kark. Strzelił sztywnym nadgarstkiem, ale 
bez poczucia ulgi. Trzeba się wreszcie wyspać. Przekrwione oczy utkwił w tlą-
cym się papierosie.

Trzciński, jego młodszy kolega, przesadnie się stresował. Dukał i dukał, 
zamiast powiedzieć krótko: „pacjent nie żyje”. I tyle. Stali we dwóch przed żoną 
tego faceta, Trzciński, przestępując z nogi na nogę, drżał jak na torturach. Wik-
tor patrzył pusto w przestrzeń, czekał aż kolega się wysłowi, potem rzucił krót-
kie: „pacjenci czekają” – i odszedł. Młody miał żal, że chłód, że bezduszność. 
Wiktor zmierzył go ostrym spojrzeniem – póki go nie pokroiliśmy, facet żył. 
Współczucie tu nic nie zmieni.

Kiedyś sam był jak Trzciński, mokry na myśl o spojrzeniu w oczy czyjejś 
żonie, matce, synowi. Przejęty i blady. Praca go zmieniła. Życie.

Zgasił niedbale peta.

Ten cudowny moment, kiedy wracasz z pracy. W progu czeka na ciebie 
dziecko i merdający radośnie na twój widok pies. W kuchni kochana osoba po-
daje do stołu obiad, siadasz wygodnie i zdejmujesz zegarek. Ulga. Jesteś w domu.
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Wiktor zamknął z hukiem lodówkę. Wino i przeterminowany kefir. Dwie 
zwiędłe cytryny i jedna samotna parówka, czyste szaleństwo. Z brudnego kub-
ka wylał resztki kawy do zlewu i nalał wina. Nie powinien pić, pusty żołądek. 
Zagryzł parówką, poszukał w telefonie numeru pizzerii. Pepperoni. Tak, na 
grubym cieście. Coś do picia? Nie, mam. Napił się z kubka. Wino miało teraz 
posmak kawy, niedobrze. Ale co z tego, to tylko alkohol.

Rozprostował nogi na kanapie. Upił duży łyk, patrząc na pełne kartony 
na środku pokoju. Minęły dwa miesiące, a on wciąż nie mógł się zebrać, żeby 
wszystko rozpakować.

Dostawca z pizzerii dzwonił i dzwonił. W końcu wściekły odjechał. Wik-
tor zasnął.

***
Na wycieraczkę kapała krew.
Dzwonek pod palcem dziewczyny wydawał z siebie przeraźliwy wizg.
Magda z trudem opierała się o drzwi, mocno kręciło jej się w głowie. Cze-

kając, zastanawiała się, jaki idiota instaluje takie dzwonki.
Chudy mógłby otworzyć. Mógłby wreszcie ruszyć swój tyłek i…
Nie otworzył.
Magda czuła, że słabnie. Do szpitala nie może iść. Tylko nie to.
Nie wiedziała, że pod tym numerem mieszka już ktoś inny.
Wiktor podchodzi, ma otworzyć, ale przez wizjer widzi wydekoltowaną 

dziewczynę. Nie trzyma pizzy. Niech to szlag. Kto tam? – rzuca wściekły przez 
drzwi.

– Potrzebuję pomocy! – Płaczliwy głosik.
Taaak, już coś chce wyciągnąć. Wiktor nigdy nie miał cierpliwości do 

dzwoniących po mieszkaniach. Zbieracze na fundacje, fałszywi wnuczkowie 
i monterzy TV. Kominiarze, sekciarze i pseudogazownicy. Tylko czyhają na 
portfel i puste mieszkanie. Miesiąc temu poszło kilka skarg wolontariuszy ze 
schroniska, którzy trafili na gorszy dzień Wiktora. Był bardzo zmęczony i tro-
chę pijany, posypały się wtedy dymki z niecenzuralnymi wykrzyknikami. Nie 
jest przecież samarytaninem, chce się wyspać, niech zbierają gdzie indziej na te 
zapchlone pieski.

– A kto mi pomoże? – burknął wydekoltowanej i wrócił do pokoju.

Dryń, dryyń. Dryyyń, dryyyyyń. Dzwonek świdruje, dźwięk przewierca 
czaszkę. Uparła się, cholera. Wiktor zrywa się nagle z łóżka i z impetem otwiera 
wejściowe drzwi. Miał już krzyknąć, zmieść ją z powierzchni ziemi, ale słowa 
zastygły mu na ustach.

Czas nagle przyspieszył.
Dziewczyna leżała nieprzytomna.



438

***
Ciemność.
Biegła wąskim korytarzem, za nią dwóch osiłków.
Znieważyła Arka. Krew za krew.
Bili ją. Kopali.
Nie policzkuje się szefa przy jego ludziach.
Dała Arkowi w twarz, bo ją zdradził. Sprzedał.
Zasrany książę z bajki.
A tak bardzo chciała bajki.
Krew na policzku. Rozmazana. Wygląda jak Indianin.
Zaraz wypluje płuca. Albo padnie na serce.
Jego bicie chyba słychać już na kilometr.
Chudy jej pomoże.
Niech tylko otworzy te przeklęte drzwi.
Cisza.
Podłoga się kręci, ból rozsadza skronie.
Tylko nie szpital.
Gdzie teraz…? Nie ma dokąd.
Naprawdę nie ma dokąd.
Ciemność.

***
– Budzimy się, laleczko.
Otworzyła zamglone oczy. Leżała na pogniecionej pościeli w wąskim, 

dusznym pokoju. Przez częściowo odsłonięte żaluzje do pokoju sączyło się bla-
de światło. Zmrużyła oczy. Oprócz łóżka nie było tu nic, tylko krzesełko w kącie 
pokoju, na którym rozparty siedział Arek.

– I po co te nerwy? – uśmiechnął się, ale w jego oczach nie było nawet cie-
nia uśmiechu. – Nie można po dobroci?

Ukłucie strachu. Magda w otępieniu uświadomiła sobie, że nie pamięta zu-
pełnie, jak się tu znalazła. Ostatnie wspomnienie… Kiedy przyjechała do War-
szawy, do Arka… Dworzec Centralny, tłumy kolorowych przechodniów. Pękata 
walizka z całym jej życiowym dobytkiem szurała tępymi kółkami po chodniku. 
On zajechał czarną beemką. Magda aż zachłysnęła się na ten widok. Arek wy-
glądał lepiej niż na zdjęciach, miał kilkudniowy zarost i pachniał drogą wodą 
kolońską. Pocałował jej dłoń na powitanie, dżentelmen. Jej książę. Przyjechała 
do niego w ciemno, po miesiącu pisania przez internet. Mówił, że ją kocha, że 
Magda zasługuje na coś więcej niż życie na wsi zabitej dechami, pod opieką 
szurniętych dziadków. Łykała to, karmiła się każdym jego słowem, uzależniona 
od wizji przyszłości.

Wsiedli do samochodu.
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I film się urwał.
Wypełniło ją chwytające za gardło przeczucie, że coś nie tak.
Coś bardzo nie tak.
Arek wstał z krzesła i podszedł bliżej do łóżka. Światło zza żaluzji układało 

się w paski na jego twarzy.
Zauważyła, że na brudnej pościeli jest krew. Jej krew, miała ją też na udach. 

Dopiero teraz poczuła silny ból między nogami.
Okazało się, że bajki są w książkach, a dziwki w burdelu.

– Hej, słyszysz mnie? SŁYSZYSZ?
Wiktor błyskawicznie sprawdził oddech i puls. W porządku, wyciągnął 

z kieszeni komórkę i zadzwonił po karetkę. Dziewczyna zaczęła mruczeć pod 
nosem o szpitalu i Arku, ale Wiktor zignorował jej słowa. Uważnie badał stan.

Wydekoltowana nie wyglądała najlepiej. Porządnie podbite oko, mniejsze 
i większe siniaki na całym ciele. Część nowych, a część już starszych. Najgorzej 
wyglądało biodro, jakby ktoś chlasnął je nożem. Ciemnoczerwona plama roz-
szerzała się na obcisłej, przykrótkiej spódniczce.

***
Przebudziła się.
Chłód pod plecami, nad głową sufit z pulsującym nerwowo światłem ża-

rówki. Rozejrzała się niespokojnie, przypominała zaszczute zwierzątko.
– Jak się czujesz? – spytał siedzący obok niej mężczyzna.
– Może być. – Zagryzła wargę, żeby nie jęknąć i usiadła z trudem. Nadal 

kręciło jej się w głowie, ale czuła się lepiej. Zauważyła opatrunek na biodrze. 
Spojrzała ze zdziwieniem na nieznajomego.

Palił spokojnie papierosa, trzymając go niedbale kciukiem i środkowym 
palcem. Jego oczy pozostały jednak czujne, uważnie obserwował dziewczynę. 
Miał pewnie koło czterdziestki, czarne włosy mocno posiwiały mu na skro-
niach.

– Zaraz przyjedzie pogotowie. Choć może zaraz to za wiele powiedziane. – 
Skrzywił się i zgniótł peta w popielniczce. Wyjął z kieszeni paczkę papierosów, 
wyjął nowego.

– Pamiętasz, co się stało?
Magda odwróciła wzrok.
Nie wytrzymała, spoliczkowała Arka. Darła się, że więcej nie zniesie i co 

ciekawego sądzi na jego temat. Niestety byli tam też jego goryle. Uciekła im 
kawałek, ale dopadli ją tuż przed bramą. Potem zostawili na trawie, chyba nie 
przypuszczali, że w amoku dziewczyna dostanie przypływu sił i nie pilnowana 
pokona ogrodzenie.

Pokręciła głową. – Nic nie pamiętam.
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Brunet zamyślił się, świdrując ją spojrzeniem szarych oczu. Zapalił papierosa.
– Nieźle cię urządził – zawiesił głos. – Klient czy alfons?
– Spadłam ze schodów.
– Jak szybko wróciła pamięć – uśmiechnął się krzywo. – Schodów klienta 

czy alfonsa?
– Myślisz, że jestem pierwszą lepszą dziwką? – W jej oczach pojawiły się 

iskierki. Wyglądała jak mała, zagniewana dziewczynka, co na swój sposób by-
łoby urocze, gdyby nie ostry, wyzywający makijaż.

– Na zakonnicę nie wyglądasz – odparł szybko – chyba że pracujesz w prze-
braniu. Pod blokiem rozległ się dźwięk syreny pogotowia. Magda poczuła przy-
pływ adrenaliny. Szarpnęła się. Nieznajomy pochylił się, żeby ją przytrzymać, 
ale odepchnęła go.

– Nie potrzebuję szpitala.

***
Uisge beatha. Aqua vitae. Woda życia. Mówiąc po ludzku – whisky.
Wiktor podniósł szklankę do oka i ogląda pokój w bursztynowym pry-

zmacie. Ściany i meble przepływają gładko, tracąc swój rozmiar i kształt. Two-
rzą teraz jedność, nierealny bursztynowy świat. Wiktor chciałby się w nim za-
nurzyć, zapomnieć.

Dotarł wzrokiem zza szklanki do fotografii na półce. Chwilowe otrzeźwie-
nie, nieprzyjemny wyrzut z tyłu głowy. Wiktor niechętnie odkłada alkohol na 
stół. Nie powinien tyle pić. Ale to już ostatnia szklaneczka, tylko parę łyków. To 
był ciężki dzień, najpierw śmierć pacjenta, potem ta prostytutka pod drzwia-
mi. Upił łyk. Wciąż miał przed oczami jej posiniaczoną twarz. I niesamowite 
tęczówki w różnych kolorach. Powinien był ją zatrzymać do czasu pojawienia 
się ratowników. Nie mogła być wiele starsza od jego osiemnastoletniej córki. 
Wybrała złą drogę, fakt. Potrzebuje jednak pomocy. Teraz wróciła pewnie już 
do tego kochasia, który ją tak uślicznił.

Westchnął. Gdzie się podział jego nieodłączny dystans i cynizm?
Może powinien zrobić przerwę. Wyjechać na parę dni w góry, odpocząć od 

tego wszystkiego. Brat tyle razy zapraszał go do swojego pensjonatu w Krynicy.
Dopił ostatni łyk whisky, a po chwili sięgnął jednak znowu po butelkę. 

Zanim nalał kolejną szklankę, podszedł jeszcze do fotografii, i starając się na nią 
nie patrzeć, wstawił za książki.

*** 
Magda do kochasia nie wróciła, nie po to uciekła, żeby wracać. Ani do 

Arka, ani do rodziny w Kasprówce. Daleko nie odeszła, nie miała sił. Usiadła na 
ławce kilka podwórek dalej. Jedyna osoba, której mogła zaufać zmieniła adres. 
Jak ją teraz znajdzie?
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Skuliła się na ławce. Mijały ją różne osoby, ale nikt nic nie mówił. Prze-
chodnie zdawali się w ogóle jej nie zauważać, na widok łez i obrażeń tylko przy-
spieszali kroku. Byle dalej. Byle dalej od cudzych problemów.

Magda w końcu uspokoiła się i zasnęła.
Śniły jej się domki na brzegu lasu. Leśne ścieżki, spróchniały domek na 

drzewie. Wilgoć mchu pod bosymi stopami i ostre kolce szyszek. Zapach ży-
wicy, zapach ziemi po deszczu i obiadu w kuchni. Siwe włosy babci zaplecione 
w misterny warkocz.

Oraz czerwone, piekące pręgi po razach pasa.
Odmieniec. Tak tam na nią mówiono. 
Kasprówka miała swoje standardy. Może mała wieś tuż przy granicy, a wo-

kół dzikie lasy, ale przecież wiedzieli tam, co normalne, a co nie. I kto jak kto, 
ale ona była inna. Widać po oczach. Jedno niebieskie, a drugie zielone, kocie. 
Wiadomo, że jakieś zło w niej siedzi. Do tego włosy, tak jasne, że prawie białe. 
Do nikogo niepodobna. Jej matka oddała życie przy porodzie. Ojciec zostawił ją 
teściom, teściowe przyjęli. Niechętnie. Tłukli, żeby zło wypędzić, nie dać mu się 
w dziewczynce rozwinąć. Potem?… Podrosła i uciekła, licho wie dokąd.

***
Wiktor westchnął pod nosem i wyszedł z przyjemnego, klimatyzowanego 

sklepu na zalany słońcem chodnik. Żar uderzył go od pierwszych kroków. Na-
grzany beton piekł w stopy 

Przesadził wczoraj, oj przesadził! Dotknęła go gueule de bois. Francuzi 
wiele się nie mylą, nazywając kaca drewnianą gębą. Wczorajsze procenty roz-
sadzały głowę Wiktora tępym bólem. Szedł prawie na oślep, ledwo otwierając 
oczy. Nie chciał zwymiotować na trawnik, wystarczy, że przed sąsiadami pre-
zentuje chód paralityka.

Wiktor ścisnął mocniej siatkę z zakupami i skręcił za blokiem, żeby kawa-
łek iść w cieniu. Wtedy zobaczył. Na ławce…

Nie, na pewno mu się przywidziało.
– Ej, pobudka!
Magda już nie spała. Patrzyła na zbliżającego się bruneta, zastanawiając 

się, czy ma nagle zerwać się i uciekać, czy jednak poczekać na rozwój wydarzeń. 
Zresztą, cóż ma do stracenia?

Gdy odezwał się do niej, usiadła na ławce, przeciągając się.
– Nie śpię. Przyjrzała się nieznajomemu – nie najlepiej pan wygląda.
– Nie gorzej od ciebie – odparował. – Chodź, zjesz coś.
Magda zastygła. Pozorna pewność siebie zniknęła, na twarzy dziewczyny 

nieufność walczyła z rosnącym strachem.
– Co, boisz się mnie? – uśmiechnął się z przekąsem. – Gdybym miał ci coś 

zrobić, to już by się to stało. W końcu leżałaś niedawno pod mymi drzwiami.
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– Dlaczego chcesz mi pomóc?
Nie odpowiedział.
– To idziesz czy nie?
Właściwie nie wiedział, dlaczego to robi. Dlaczego taki facet jak on siedzi 

teraz we własnej kuchni z nieznajomą dziewczyną, co więcej – nie najcięższych 
obyczajów. I smaży jej jajecznicę. Już miał zadać pytanie, czy woli bardziej ścię-
tą, ale ugryzł się w język. Postawił bez słowa na stole dwa talerze. Wydekoltowa-
na, która teraz nie była już wydekoltowana, patrzyła na niego z nieukrywanym 
zdziwieniem. Wyglądała zupełnie inaczej, wykąpana, bez makijażu, ubrana 
w duży męski t-shirt Wiktora. Dopiero teraz widać było jej młody wiek.

– To jak masz na imię? – zapytał, gdy kończyli jeść.
– Magda.
– Może Maria Magdalena? – nie mógł się powstrzymać. – Pasuje ci do 

zawo…
Nie zdążył dokończyć. Kubek, który Magda trzymała w ręku, wykonał 

krótki lot i z hukiem roztrzaskał się o podłogę.
– Tak cię to bawi? – wybuchnęła. – Nie masz pojęcia, co przeżyłam!
Wiktor zesztywniał i zamilkł. Czekał w napięciu na kolejny wybuch, ale 

ten nie nastąpił. Magda stała przez chwilę, drżąc silnie, a potem usiadła i zasło-
niła twarz dłońmi.

– Opowiem ci.

*** 
Zapadła cisza.
Wiktor palił kolejnego już papierosa. Nikomu by się do tego nie przyznał, 

ale wciąż miał na ciele gęsią skórkę. Historia tej małej wstrząsnęła nim, słuchał 
bez najmniejszego komentarza. Magda mówiła długo, o tym skąd i dlaczego 
uciekła oraz jak prysł piękny sen. Do czego była zmuszana i jakie metody sto-
sował jej książę. Chwilami łamał jej się głos, przerywała, by po chwili kontynu-
ować opowieść.

Gdy skończyła, Wiktor spuścił wzrok, nie wiedząc zupełnie, co powie-
dzieć. Wszelkie poklepywania czy słowa współczucia były pozbawione sensu.

– Możesz na razie tu zostać – odezwał się obojętnym głosem i sięgnął po 
butelkę.

*** 
Obudził go krzyk.
Wiktor zerwał się gwałtownie, wyciągnął rękę w stronę nocnej lampki. 

Cisza. Przez chwilę nasłuchiwał hałasów z drugiego pokoju, ale nie rozległ się 
już stamtąd żaden dźwięk. Pewnie znowu miała koszmar. Już drugi raz w tym 
tygodniu. Wiktor zerknął na zegarek i przeklął pod nosem. 02:44. O piątej musi 
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być już na nogach, czeka go poranny dyżur w szpitalu. Cudownie. Nie mógł 
przygarnąć osoby, która nie ma problemów przynajmniej ze snem?

Gorąco. Gorąco od poduszki, gorąco od kołdry. Wiktor przewracał się 
z boku na bok, ugniatał pościel, liczył barany i klął pod adresem Magdy. Już 
odwykł od budzenia się w nocy z powodu czyjegoś krzyku czy płaczu. Minęło 
sporo czasu odkąd córka…

Gdy zaczynał zapadać w płytki, niespokojny sen, poczuł napór pęcherza. 
Akurat teraz.

Wracając z łazienki dostrzegł światło w kuchni. Nie dość, że młoda drze się 
w nocy, to jeszcze biwakuje o tej porze. Zaraz jej powie, co o tym myśli, zaraz…

Magda siedziała skulona na krześle, z podciągniętymi pod brodę kolana-
mi. Zaczerwienione od płaczu oczy wbiła martwo przed siebie. Wiktor wziął 
głęboki oddech i podszedł bliżej. Zamiast poczęstować ją porcją ironii, nalał 
wody do dwóch szklanek, podał dziewczynie jedną z nich.

 Siedzieli razem w milczeniu, pijąc powoli i starając się nie patrzeć na siebie 
nawzajem.

Gdy rozchodzili się do pokoi, Magda zatrzymała go, łapiąc lekko za ramię. 
Miała coś powiedzieć, ale nie była w stanie. Wiktor uśmiechnął się zakłopotany. 
– Dobranoc.

*** 
Fatalna pani domu wie, jak zrobić, żeby w całej kuchni był jeden wielki 

bałagan. Jak doprowadzić kotlety do koloru węgla, a cierpliwie zbierane okrusz-
ki rozsypać po całej podłodze. Magda była w tym doskonała. Jej dobre chęci 
rewanżu za pomoc często kończyły się kuchenną katastrofą, na której widok 
Wiktor pytał, czy w mieszkaniu miało miejsce kolejne tsunami.

Tym razem zrobiła tradycyjną pomidorową, nietradycyjnie bardzo słoną.
– Całkiem niezła – powiedział z pełną powagą Wiktor.
Magda kiwnęła tylko głową. Jedli dalej w ciszy, lecz po kilkunastu minu-

tach nie wytrzymł.
– Masakra! – stwierdzili jednocześnie i wybuchnęli śmiechem.
Kiedy weszła wieczorem do salonu, Wiktor znowu był pijany. W stałej 

swojej pozycji, wyciągnięty na kanapie, ze szklanką w dłoni i butelką tuż przy 
łóżku.

Magda usiadła na fotelu, naprzeciwko kanapy. Spojrzała na wypchane kar-
tony pod oknami, przesunęła wzrokiem na książki, za którymi odkryła wcze-
śniej ramkę ze zdjęciem.

– Odeszła, bo pijesz, czy pijesz, bo odeszła?
Wiktor zaskoczony otworzył usta, ale nic nie odpowiedział.
– To drugie – odparł po dłuższej chwili.
– Zdradziłeś?
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– Nie – zaprzeczył gwałtownie.
– Ale schrzaniłeś?
– Co tak mnie wypytujesz? Może to ona mnie zdradziła? – zdenerwował się.
– Nie – pokręciła głową – wieje od ciebie poczuciem winy na kilometr.
Nie odpowiedział. Znowu zapadła cisza, tym razem dłuższa. Wiktor nie 

odrywał wzroku od telewizora, choć wciąż leciały reklamy. Magda nie chciała 
przerywać milczenia. Czekała.

– Wypaliłem się – powiedział cicho. – Nie mogła znieść. Spakowała mi 
rzeczy.

– I nie walczyłeś? O nią? O córkę?
– Poszedłem się upić. Potem dzwoniłem, nie odbierała. Przyjechałem do 

domu po kilku dniach, ale za późno.
– Dlaczego?
– Wyjechały do teściów. Do Szkocji. Miała plan.
Magda spojrzała krytycznie – to co ty jeszcze robisz w Polsce?
Wiktor usiadł na kanapie, zmierzył ją chłodnym spojrzeniem.
– Mam coś powiedzieć na temat życiowych rad udzielanych przez prosty-

tutki?
Uniosła ręce w obronnym geście i skierowała się w stronę drzwi.
– Wiem, dlaczego mi pomogłeś.
Wiktor podniósł brwi z miną: oświeć mnie.
– Nie jesteś wcale taki zły, jakiego udajesz – rzuciła, wychodząc.

*** 
Może zwariował. Może go całkiem pokręciło.
Wziął głęboki oddech i spojrzał na ubrania ułożone w kostkę na łóżku. 

Niewiele tego, ale niewiele potrzebuje. Włożył do skromnej walizki. Dorzucił 
parę niezbędnych rzeczy.

Nie, to nie ma sensu.
Jeśli spróbuje, to jeszcze może uda mu się cofnąć zwolnienie w szpitalu. 

Może dyrektor przyjmie go z powrotem.
Cholera, co tu robić. Jak się powiedziało A, to przecież…
Kupił bilet do Szkocji. W jedną stronę.
Zamknął walizkę. Już czas. Życzymy państwu miłej podróży.

*** 
Magda ściskała w ręce paski plecaka. Nowy początek. Do Krynicy zostało 

już niewiele kilometrów. Co będzie dalej? Czuła drobny niepokój, ale nie mogła 
oprzeć się przeczuciu, że będzie dobrze. Że wreszcie się układa.

Wiktor odprowadził ją na peron. Gdy się żegnali, podał jej oficjalnie rękę, 
ale odsunęła ją i wtuliła się w niego mocno.
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– Masz bez nich nie wracać, zapamiętasz?
Wiktor uśmiechnął się – masz nie otruć mi brata, zapamiętasz? 
Nie była pewna, czy sprawdzi się jako pomoc w pensjonacie, ale Wiktor 

uspokajał, że jego brat jest od niego dużo milszy. 
– Wystarczy, żeby był taki jak ty – odparła.
– Czyli strasznie wredny? – Zmierzwił jej włosy.

*** 
Przez okna samolotu widoczne były już tylko białe kłębki chmur. Wiktor 

odłożył gazetę i przyglądał się widokowi. Czy jest jeszcze szansa?
Poprawił obrączkę na palcu.
Przed oczami stanęła mu Magda. Gdy się żegnali, była zupełnie inną osobą 

niż ta, którą znalazł przed dwoma miesiącami przed drzwiami. Wszystko jest 
możliwe.

Dla niego również.
Serce może nie jest jednak największą cholerą.
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Katarzyna Skibińska

Duszna przyjaźń

Wszystko ma sens,
nawet ból i cierpienie, 
tak długo jak w to wierzysz.

Czy kiedykolwiek uważałeś, że jesteś nie w tej bajce, że jakimś twoja postać 
i jej kreacja nie pasują do fabuły życia, w którym bierzesz udział? Myślisz cza-
sem: jeśli Bóg jest pisarzem, autorem książki zwanej życiem, czy przypadkiem 
nie pomylił scenariusza i nie obsadził cię w niewłaściwej roli? Gdy wszystkie 
elementy współgrają, a mimo to nadal poszukujesz zaginionego, ostatniego ka-
wałka puzzla do skończenia układanki i choć jest tak niewielki że mógłby się 
wydawać nie znaczący, to jest niezbędny, aby uzupełnić całość, aby dać coś peł-
nego. Wielu poświęca całe życie, by odnaleźć pasję, miłość, spełnienie, i wów-
czas ten jeden mały, nie znaczący element, ma ogromne znaczenie na postrzega-
nie świata, ludzi nas otaczających, a przede wszystkim widzenie samego siebie. 
Lata mijają, a ty wciąż szukasz i szukasz i pomimo starań czujesz, że to nie to. 
To nie jest życie, to nie jest moje życie – mówisz sobie – nie tak chcę spędzić swój 
krótki żywot.

Tak właśnie świat postrzega Connor. Pięćdziesięcioletni rozwodnik bez 
dzieci. Pisarz-amator. Nauczyciel z powołania. Zdarzają się czasami, może raz 
na milion takie przypadki, że człowiek jest stworzony do danej rzeczy i choćby 
nie wiadomo jak długo starał się tego unikać, przeznaczenia nie oszuka, i tak 
było w jego przypadku. Mimo, iż nigdy nie widział siebie na miejscu mentora, 
przewodnika, to właśnie ten zawód dał mu poczucie misji, uświadomił, że jest 
dla kogoś ważny i w pewnym stopniu od niego zależy los innej osoby. Postać ta, 
choć tak zwyczajna i bezbarwna, była jednak fascynująca. Jego życie niczym nie 
różniło się od schematu. Zbuduj dom, spłódź syna i zasadź drzewo. Connorowi 
wszystko się udało tyle, że nie w sposób go zadowalający. Zbudował dom, założył 
rodzinę, lecz wszystko to wyłącznie na papierze. Bo tylko tam mógł być w peł-
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ni sobą, osobą, którą pragnął być. To w tym miejscu zapominał o dręczących 
go pytaniach bez odpowiedzi. Ale czy wyimaginowany świat nie jest przesadą? 
Czy miejsce, w które uciekasz przy trudnościach codziennego życia, przestrzeń, 
gdzie czujesz się bezpieczny i spełniony nie jest syndromem jakiś problemów 
z samym sobą? Bo jeśli codzienność staje się zbyt szara, a imaginacja coraz bar-
dziej wciągająca, to czy nie przekroczysz granicy? Jaka jest szansa na to, że świat 
rzeczywisty nadal utrzyma cię przy zdrowym rozsądku? Z czasem granica staję 
się coraz cieńsza, prawda a fałsz, rzeczywistość a fantazja przestają mieć znacze-
nie, w końcu to tylko zwykłe słowa. A co znaczy kilka słów wobec tak wielkiej 
idei. Idei, że życie to tylko kilka chwil, parę decyzji złych bądź gorszych. 

Connor nigdy nie czuł się winny, że może pozwolić sobie na chwilę szczę-
ścia. Pisząc, czuł się wolny. Wolny od ciężarów i bagażu, które sukcesywnie do-
kładało mu życie. Nieudane małżeństwo – plus pięć kilo, utrata pracy – kolejne 
pięć kilo, depresja – kolejne, choroba – kolejne i tak dalej. Choć każde z nich 
oddzielnie były możliwe do przezwyciężenia, to razem ciągnęły cię w dół, nim 
zdążyłeś się obejrzeć. Czy więc gdy życie daje ci w kość, to czy wyimaginowana 
przestrzeń jest złym pomysłem? Świat idealny, bez skazy. Tam sprawiedliwość, 
bezinteresowność czy honor nie giną. Wyobraź sobie pustkę. Nic, a nic tam nie 
ma, a teraz to od ciebie zależy, jak dalej potoczy się los. Tak właśnie wygląda 
proces pisania: z białej, czystej, nieskalanej kartki możesz zrobić zarówno ar-
cydzieło, które zapisze się w umysłach ludzi na wieki, coś, co pozostawisz po 
sobie jako gwarancję twojej nieśmiertelności, ale także bezsensowne zapiski, 
które jedynie zniszczą prawdziwe, surowe, piękno. Tak samo jest z wyobraźnią, 
która podobno nie ma granic. Connor nie żałował i żałować nie będzie swojej 
słabości do tworzenia. Każda kolejna rzeczywistość posiada tyle płaszczyzn do 
odczytania, że grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Więc tak to się mniej 
więcej zaczęło. Cała przygoda z piórem.

Mówi się, że wszystko w życiu ma jakiś cel. Każde wydarzenie, każda sy-
tuacja i decyzja kształtują naszą osobowość, prowadząc do miejsca, w którym 
się znajdujemy. Nasze życie jest jak ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeden wybór 
prowadzi do kolejnego, a ten z kolei do następnego i tak dalej. Jak można się 
domyślić, nie każda nasza decyzja będzie dobra; będą i złe, a raczej te nieod-
powiednie. Connor popełnił w życiu parę błędów i podjął kilka nie do końca 
przemyślanych decyzji. Jednej z tych najgorszych żałować będzie jeszcze przez 
długi czas. To na pewno…

Sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku. Jak co dzień mężczyzna wykony-
wał swoje rutynowe czynności. Wstał o świcie, nakarmił psa – jedyną namiast-
kę życia rodzinnego, jaką w tej chwili posiadał (i nic nie zapowiadało, żeby mia-
ło się to zmienić). Wypił ulubioną kawę na werandzie, oglądając wschód słońca. 
Jego, jak to lubi mówić – schron, znajduje się na uboczu miasta, niemalże na wsi. 
Decyzja o porzuceniu miejskiego zgiełku, wydała mu się istnym darem niebios, 
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a widok z werandy, sprezentowany przez matkę naturę, ósmym cudem świata. 
Domek położony nad malutkim jeziorem i otoczony lasem ze starych świerków 
– niby nic nadzwyczajnego, a jednak. Wibrujące barwy wschodzącego słońca 
oświetlały przestrzeń i nadając jej niespotykanego wymiaru sprawiały, że jak 
słońce ogrzewa ciało, tak miał wrażenie, że wszystko to wypala piętno na jego 
duszy; oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa. Przeważnie człowiek nie 
docenia piękna przyrody otaczającego go świata, nie zwraca uwagi na to, jak 
rzadkie i niezwykłe widoki dostrzega codziennie, jednak w momencie kiedy 
wiesz, jak mało czasu zostało ci na ich podziwianie, doceniasz każdą chwilę 
i pragniesz, aby choć namiastkę tego zabrać ze sobą do grobu. Przynajmniej tak 
mówią ludzie. Connor nie podziela tego przekonania. 

Od kiedy przed rokiem dowiedział się, a raczej został uprzejmie poin-
formowany, że zostało mu około półtora roku życia. Chyba, że los mu będzie 
sprzyjał, wówczas ma szansę na jakieś dodatkowe dwa lata. O ironio… Mężczy-
zna nigdy wcześniej nie wierzył w te bezsensowne gadaniny, że zaczynasz coś 
doceniać, kiedy możesz to stracić. Coś w tym jednak jest. Najpierw przychodzi 
zaprzeczenie, no bo jak to możliwe, że na całą mnogość ludzi, akurat ty się zna-
lazłeś w gronie wyznaczonych aby zagościć w swoim ciele skorupiaka, choler-
nego raka i to jeszcze w stadium zaawansowanym. Potem przychodzi czas na 
złość, bo jakżeby inaczej. W końcu czemu padło na ciebie? co zrobiłeś nie tak? 
Przecież nikt nie zasługuje na taką karę! 

Po paru miesiącach zrezygnowany akceptujesz diagnozę, a mówiąc bez 
ogródek – wyrok. Godzisz się z nieuniknionym. Czas mija i nic na to nie po-
radzisz. Ludzie przychodzą i odchodzą, i nie masz na to wpływu. Nie, nie 
w przypadku Connora. Mężczyzna, mimo iż pogodził się z losem i nie zamierza 
trzymać się kurczowo życia, w tym właśnie momencie powziął postanowienie, 
aby wynieść się z miejskiego ścisku gdzieś, gdzie może się poczuć, jakby nic 
w jego życiu się nie zmieniło. Każdego ranka wychodzi z psem do lasu na spacer 
i udaje, że czas wcale nie biegnie nieubłaganie. W końcu kłamstwo powtarza-
ne tysiąc razy staje się prawdą. Czyż nie? Przechadzając się między świerkami 
starymi jak świat, ma możliwość wyciszenia się. Jak wielu wydarzeń były one 
świadkami, jak wiele cierpień ludzkich i lamentów wysłuchały? Ile prawd o ży-
ciu znają? Drzewa są swoistym łącznikiem między niebem, a ziemią. Istnieją tak 
długo, że gdyby potrafiły mówić, opowiadałyby najpiękniejsze i najstraszniejsze 
historie. I właśnie w tym zawiera się cud, jakim jest pisarstwo. Connor od nie-
pamiętnych czasów kochał czytać. To była jedyna czynność, która dawała mu 
ukojenie. Z czasem miłość ta przeobraziła się w zafascynowanie pisarstwem. 
I choć nigdy nie ukończył swojego jedynego dzieła, to uważał się za pisarza 
w pełnym znaczeniu tego słowa .

Podczas wędrówki, pochłonięty swoimi myślami nie zauważył, jak daleko 
zaszedł. Jeszcze ani razu w czasie porannego spaceru nie dotarł tak głęboko 
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w las. Pogrążony w myślach nie spostrzegł leżącego na ziemi konara i potknął 
się. Poczuł silny ból w głowie, który jednak po krótkiej chwili przeszedł. 

– Cholera! Wszędzie te gałęzie… – burknął, podnosząc się z ziemi i otrze-
pując zeschnięte świerkowe igły z ubrania.

– Pewnie dlatego, że to las – odpowiedział mu młody chłopięcy głos.
– Co do diabła? – burknął mężczyzna, rozglądając się w poszukiwaniu źró-

dła dźwięku.
Nigdy nie spodziewałby się spotkać o tej porze, tutaj w lesie, kogokolwiek. 

Po chwili spostrzegł pod drzewem, kilka metrów od siebie, nastoletniego chłop-
ca. Jak mógł nie zauważyć go wcześniej, czy aż tak pochłonęły go rozważania? 
Chłopak siedząc opierał się plecami o konar drzewa i bawił się szyszkami. Coś 
w jego wyglądzie wzbudzało w Connorze niepokój.

– Niezbyt wyrafinowane słownictwo muszę przyznać – odpowiedział po 
chwili, dalej nie patrząc na Connora.

Mężczyzna zignorował przytyk i podszedł nieco bliżej. Dopiero teraz zo-
baczył, co było nie tak. Chłopiec wyglądał jakby przed chwilą brał udział w bój-
ce i nie wyglądało na to, aby ją wygrał. Podbite oko, rozcięta warga, posinia-
czona twarz i krew spływająca ciurkiem z prawdopodobnie złamanego nosa na 
i tak już zaplamiony sweter, który kiedyś pewnie był biały. Nie to jednak, lecz 
nienaturalna bladość chłopca wywołała w nim poczucie trwogi.

– Ech, czy ty… czy ty dobrze się czujesz? Wszystko w porządku? – spytał 
po chwili zawahania.

– Naprawdę to pana obchodzi? – odpowiedział chłopak.
– Czy nie tak powinno się zachować, gdy widzi się pobitego człowieka 

w środku lasu? – odrzekł bez zastanowienia mężczyzna.
– Czyż nie jest zabawne, jak działa na nas społeczeństwo, pytamy o rzeczy, 

które nas w ogóle nie obchodzą, bo tak się powinno robić, bo tak nakazuje ety-
kieta. Jak sztuczne jest udawanie, że obchodzi nas coś, co tak naprawdę mamy 
daleko w poważaniu… – ciągnął chłopak. – W pewnym stopniu na pewno… Ale 
nie ma nic gorszego niż nieczułość i uodpornienie na ludzkie cierpienie – dodał.

Dopiero teraz przestał bawić się szyszką i uniósł głowę. Spojrzał na Conno-
ra. Wyglądał znacznie gorzej niż na pierwszy rzut oka. Siniaki, widoczne wcze-
śniej wyłącznie na policzku, ciągnęły się przez cały bok twarzy i przechodziły 
na szyję, aż po kołnierz swetra.

– Każdy cierpi, tylko nie każdy to pokazuje. Wszyscy mamy niedobrą hi-
storię w swoim życiu, którą nie dzielimy się z innymi – rzekł, znowu spuszcza-
jąc głowę.

– Uwierz mi, wiem coś o tym – powiedział Connor siadając nieopodal 
chłopaka.

Pies, który wcześniej zniknął, wrócił zasapany. Pewnie uganiał się za jakąś 
wiewiórką lub innym biednym stworzeniem. Ku zaskoczeniu Connora pies nie 



450

podszedł do niego, tylko powoli poczłapał w stronę chłopaka, po czym położył 
mu łeb na kolanach. Zaskoczony chłopak zastygł w bezruchu. Dopiero po chwi-
li rozluźnił się i zaczął głaskać psa.

– Ciekawe… mój pies nie lubi obcych – bąknął pod nosem mężczyzna.
– Jak się wabi? – zapytał chłopak, ignorując wcześniejszą uwagę mężczy-

zny.
– Nie ma imienia.
– Nie ma? Dziwne! Nie sądzi pan?
– Nie. Uważam, że to dość normalne. Mam go od roku i nigdy nie zastana-

wiałem się, czy potrzebne mu imię.
– To źle!
– Niby czemu?
– Imię to jedna z ważnych rzeczy, która różni nas od innych. Nadając ko-

muś imię lub choćby przydomek, sygnujemy jednocześnie jego niepowtarzal-
ność. Od tej chwili rozpoczyna historia tej osoby, czy rzeczy… – odpowiedział 
zamyślony chłopak. – A czy pan ma jakąś historię? – spytał po chwili.

– Mam, ale nie jest warta opowiedzenia.
– Każda jest – odparł chłopak bez zastanowienia.
– Skoro tak, niech będzie. Wymiana? Historia za historię? – zaproponował 

Connor
Nastąpiła długa cisza. I kiedy myślał, że już nie usłyszy odpowiedzi, chło-

pak odezwał się 
– Niestety nie mogę zapewnić wesołej opowiastki ze szczęśliwym zakoń-

czeniem.
– Bo takich nie ma – odpowiedział po namyśle mężczyzna.
Już miał coś dodać, kiedy chłopak zaczął snuć swą opowieść:
 – Zdarza się, że ludzie mówią: nie masz prawa być smutny, bo przecież 

inni mają gorzej, więc nie powinieneś narzekać. Jesteś w ten sposób niewdzięcz-
ny wobec innych. Bzdury…

Connor słuchał Daniela (jak się okazało, tak miał na imię) jak oniemiały. 
Po skończonej opowieści przyszła kolej na niego. I choć nigdy wcześniej nie 
rozmawiał z nikim tak szczerze, uczucie ulgi po otwartym wyznaniu było dziw-
nie znajome – myśl, że ktoś cię wysłuchał bez krytyki, bez oceniania i nawet 
bez zrozumienia. Po prostu wysłuchał… Siedzieli w ciszy kolejne pół godziny. 
Daniel głaskał psa, a Connor myślał, jaki był głupi. Przez całe życie uważał, że 
coś należy mu się bezwarunkowo. Nie zastanawiał się i nie myślał, że są osoby 
takie jak Daniel. Pomimo bolesnych doświadczeń, myślał teraz o sobie, jako 
o szczęściarzu, który by zapracować na późniejsze szczęście, znosił wszystko, co 
mu życie przyniosło, potulnie jak baranek. Jako mały chłopiec przeżył wypa-
dek samochodowy, w którym zginęli jego rodzice. Był jedynym świadkiem ich 
śmierci. Następne lata spędził w sześciu różnych domach opieki i sierocińcach. 
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Rówieśnicy znęcali się nad nim, bo był inny, miał coś niespotykanego w dzisiej-
szych czasach: pokorę i cierpliwość wobec losu. Jednak nie to najbardziej nim 
wstrząsnęło, lecz to, że teraz opowiadał o tym z pogodą, z uśmiechem, jakby 
wiedział, że wszystko ma jakiś cel, że jego cierpienie coś znaczy. Ostatnie słowa 
Daniela zapamiętał na długo: ,,Wszystko ma sens nawet ból i cierpienie, tak 
długo jak w to wierzysz”. 

I chciał zapytać, co to dla niego znaczy, ale obraz zaczął się rozmywać, 
kolory zlewały się ze sobą, a w głowie poczuł silny ból promieniujący od czoła 
do wnętrza. Coś ciepłego i lepkiego zaczęło spływać mu z czoła do oczu. Leżał 
na trawie. Ból spowodowany był raną po upadku… ale jak? Czy to wtedy kiedy 
się potknął? Jeśli tak, to jak długo tu leżę? Nagle poczuł język psa zlizujący mu 
krew z policzka, żałośnie przy tym skomląc.

– Przecież wstaję, już wstaję… Uspokój się – odburknął, odsuwając psi 
pysk i w tym momencie dotarło do niego, że nigdzie nie widzi Daniela.

– Daniel? – zaczął wołać… 
Cisza. Brak odzewu.
– DANIEL!!! – krzyczał rozpaczliwie, jakby nawołując zaginione dziecko, 

którego nie miał.
 Możliwe, że już odszedł? Ale kiedy?
Usłyszał głośne szczekanie psa, wstał i podążył za nim. Zauważył go po-

środku małej doliny, pod niewielką płaczącą wierzbą. Zszedł ku niemu.
– No i po co ten hałas? – powiedział bardziej do siebie niż do psa.
Minutę, a może kilkanaście trwało jego osłupienie. Nie wiedział, jak długo, 

nim spostrzegł za gąszczem gałęzi mały drewniany krzyż, a na tabliczce do nie-
go przybitej wyryte: Wszystko ma sens, nawet ból i cierpienie tak długo, jak w to 
wierzysz. Kochanemu Danielowi 

Tego dnia nie zasnąłem, ani następnego, ani kolejnego.
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Tadeusz Spankowski 

Kapelusz

Kiedyś, oczywiście gdy żyłem jeszcze, miałem piękny, brązowy kapelusz. 
Nikt na świecie nie miał tak wspaniałego kapelusza. Nikt, powtarzam. Choćby 
i ktoś twierdził, że ma lepszy kapelusz niż mój, kłamstwem by to było i nie-
prawdą wszelką, gdyż jak mówiłem wszechświat nie zniósłby istnienia więcej 
niż jednego tak wspaniałego kapelusza. A jednak, coś dziwnego w nim było 
i niepokojącego. Coś takiego, że dreszcz człowieka przechodził, gdy się go za-
kładało i to nie taki zwykły, gorączkowy dreszcz, to był raczej taki tajemniczy, 
metafizyczny dreszcz. O tak, metafizyczny dreszcz, właśnie taki był. Później nic 
już. Zwyczajny kapelusz. Ale ten dreszcz, to było coś nieziemskiego, coś jakby 
dusza nagle wyskoczyła z ciała i w chwili jednej przykryła sobą wszechświat 
cały, każdą planetę, galaktykę i wszystko co dalej jeszcze, tak jakby się było tym 
wszystkim, a w chwili drugiej z powrotem do ciała wracała. I nic się już potem 
nie zmieniało.

Musicie pojąć mnie w pełni dobrze, żeby dokładnie zrozumieć to uczucie. 
Nie składało się na nie wrażenie bycia częścią wszechświata, ani nawet uczucie 
stanowienia jakiejś synergii z wszechrzeczą. O nie. To było coś o wiele większe-
go. To było bardziej doświadczenie w którym to wszechświat był częścią ciebie. 
Nie było nic więcej, nic dalej, wszystko było tobą.

Oczywiście całość trwała ułamek sekundy, albo i mniej. Ciężko więc było 
określić dokładnie co tak naprawdę się dzieje.

Najdziwniejsze było jednak to, w jaki sposób ten kapelusz trafił w moje 
ręce. Pewnego dnia otwieram moją szafę, a tam on leży, na samym środeczku, 
jak jakiś król wśród ubrań. Dodam, że sam mieszkam i miewam gości rzadko. 
Żart jakiś dziwaczny, czy co? Przyglądam mu się i wydał mi się piękny nie-
samowicie, w zasadzie tak piękny, że jeszcze nigdy czegoś tak cudownego nie 
widziałem, więc chciałem zobaczyć przed lustrem jakbym w nim wyglądał. To 
jest to, co robi człowiek, gdy znajduje w szafie nie swój kapelusz, którego jeszcze 
wczoraj tam nie było, sprawdza jakby w nim wyglądał. Możecie się dziwić, ale 
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tak właśnie zrobiłem i wtedy po raz pierwszy to poczułem. Ten metafizyczny 
dreszcz. Wybuch świadomości rozpryskanej jak farba na płótnie. Myśl rozry-
wająca spopielałe ciało, niczym ognista kula. Coś wyjątkowego, a zarazem, wy-
dawać by się mogło, naturalnego.

Zdjąłem kapelusz i założyłem raz jeszcze, znowu doświadczając tego prze-
dziwnego uczucia. Powtórzyłem to jeszcze kilka razy, upewniając się, że nie 
zwariowałem i przysiąc mogę, że nie zwariowałem. To wszystko naprawdę się 
działo.

Od tej pory nie rozstawałem się już z nim nijak, ani też nigdy nie zdradzi-
łem nikomu swojego sekretu. Żyłem dalej jak wcześniej i wydawać by się mogło, 
że nic tak naprawdę się nie zmieniło, a jednak coś we mnie pękło.

Minął dokładnie rok. Obudziłem się, a kapelusza nie było. Zniknął do-
kładnie tak samo jak się pojawił i nigdy już więcej go nie widziałem. Szkoda mi 
było, bo czułem się jakby jakaś cześć mnie zniknęła. Czy ktoś inny nosi teraz 
ten kapelusz? Czy on wybiera sobie właścicieli, pokazuje im coś niedostępne-
go dla zwykłych ludzi i nieopisanego, a potem zostawia ich? Nie mam pojęcia. 
Przez długi czas wydawało mi się, że tak naprawdę to wszystko nigdy się nie wy-
darzyło, że wymyśliłem to sobie. Minęło wiele lat i kiedy już miałem pewność, 
że to wszystko było moją wyobraźnią, umarłem. Najpierw był dreszcz, a potem 
moja świadomość wybuchła, rozpryskując się po pustym płótnie.
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Aleksandra Suska

Skrzydła baletnicy

Szła samotnie chodnikiem z uniesioną głową. Czarne kosmyki jej lśnią-
cych włosów wirowały na wietrze. Poruszała się z gracją i lekkością, jakby 
płynęła nad ziemią. Ze słuchawek, które niedbale zarzuciła na szyję, sączyła 
się spokojna muzyka. Ludzie na ulicy obrzucali ją obojętnym spojrzeniem. 
Uśmiechała się do nich delikatnie. Nikt nie odpowiedział jej tym samym, ale 
nie czuła się dotknięta. „Boją się być szczęśliwi” – myślała. Był zwykły, bez-
barwny listopadowy dzień. Powoli zbliżała się do celu. Z daleka widziała zarys 
szkoły – masywny budynek zbudowany z czerwonej cegły, przeplatany dużymi 
oknami. Nad wejściem głównym widniał wizerunek baletnicy w pozie attitude, 
żeby nikt nie miał wątpliwości, do jakiej szkoły trafił. Pchnęła masywne drzwi 
i weszła do środka. Od progu uderzyła ją woń najdroższych perfum. Ściągała 
na siebie spojrzenia wszystkich dziewczyn znajdujących się w holu. Wyróżniała 
się. Jej czarne, potargane wiatrem włosy miały się nijak do pięknie wykonanych 
koków na głowie każdej baletnicy, współgrających z idealnie dobranym makija-
żem. Jej charakteryzację stanowił delikatny uśmiech oraz pasja i determinacja 
w dużych, niebieskich oczach. Zajęła małą przestrzeń pomiędzy lustrami a to-
aletą. Wyciągnęła z torby stare, zniszczone wieloletnim użytkowaniem baletki 
oraz delikatną, błękitną sukienkę przetykaną srebrną niteczką, którą dostała 
od mamy na urodziny. Idealny prezent. Powoli, celebrując każdy szczegół tej 
wymarzonej chwili, założyła strój, w którym planowała wystąpić. Stała obok 
innej kandydatki, ubranej w piękną, lśniącą, różową sukienkę i nowe, idealnie 
wykrojone baletki, przy dużym, wypolerowanym lustrze i przyglądała się swo-
jemu odbiciu. Kruczoczarne włosy spływały po jej delikatnych, lekko różowych 
policzkach w dół pleców. Błękitna sukienka akcentowała głębię dużych oczu 
i porcelanową cerę. Nawet zdarty materiał starych butów wpasował się w jej 
wizerunek.

– Jest beznadziejnie – powiedziała dziewczyna obok, obserwując się w lu-
strze.
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Jest idealnie – pomyślała i uśmiechnęła się do swojego odbicia.
Ćwiczyła w holu ten sam układ, który zaprezentowała rok temu. Nie de-

nerwowała się. Każdy kolejny ruch sprawiał jej radość i dawał satysfakcję. Nie 
zwracała uwagi na pozostałe baletnice, które szydziły z jej stroju. 

Weszła na scenę jako jedna z ostatnich. Pamiętała dobrze skład jury, nie-
zmienny od kilku lat. 

Oświetlał ją blask jasnych reflektorów. Uśmiechnęła się delikatnie, czując 
przyspieszone bicie serca. Kiedy usłyszała muzykę, przeniosła się do własne-
go jeziora łabędziego. Zaczęła od powolnego rond de jambe z allongé, unio-
sła głowę wysoko w górę, jakby swoimi długimi rzęsami próbowała dotknąć 
sufitu, zgrabnie przeszła do tour lent z podniesieniem dłoni w taki sposób, że 
wyglądała jak łabędź w locie, dumnie prezentujący swe śnieżnobiałe skrzydła, 
szybkie soubresaut, wykonała pięć skocznych pas de bourrée w lewo, z rękoma 
w górze, kiwając głową na boki z uśmiechem tak szerokim i tak szczerym, że 
łapał za serce każdego członka jury. Fouetté, po którym nastąpił piruet. Wiro-
wała delikatnie, jak liść tańczący wesoło na wietrze, płynęła niesiona nurtem 
muzyki, uśmiechając się w blasku świateł, otoczenie zniknęło, była tylko ona, 
taniec i bicie serca… kończąc obrót lekko się zachwiała, ale szybko wyciągnęła 
szyję i dłoń w stronę jasnego reflektora, dodając pas marché, kilka jeté z wysoko 
uniesioną brodą, a później najtrudniejszy element jej układu, czyli développé. 
Ćwiczyła go popołudniami w domu, codziennie, przez cały rok. Poczyniła duże 
postępy, jednak nie uniknęła małego zachwiania. 

To nic pomyślała. Uśmiechnęła się i wykonała ostatnią figurę assemblé ze 
złączonymi rękoma. Skończyła, dysząc ze zmęczenia. Stała, z lekko uniesiony-
mi kącikami ust, zadowolona z siebie, wpatrując się w jury. Co roku powtarzali 
to samo. Wiedziała, co usłyszy. Ukłoniła się, podziękowała i z podniesioną gło-
wą wyszła z sali. 

Przebierając się, obserwowała płaczące dziewczyny, które nie dostały się do 
szkoły. Tusze do rzęs mieszały się ze łzami i ciężko opadały na drogie materiały 
sukienek. A ona wciąż się uśmiechała. Wyszła na zewnątrz i nałożyła słuchawki 
na uszy. Czarne kosmyki jej lśniących włosów wirowały na wietrze. 

Za rok znów spróbuje.
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Martyna Szymborska

Dziewczynka bez szczęścia 

Nie tak dawno temu do starego domu wprowadziło się dwoje młodych 
ludzi. Nazywali się Marek i Joanna. Jednak nie spodziewali się, co czeka ich 
w tym domu.

Dwadzieścia lat wcześniej mieszkała tam wraz z córką młoda kobieta. Ko-
bieta nazywała się Jadwiga, a jej córka Martyna. Córka miała 6 lat a Jadwiga le-
dwie 25 i nie radziła sobie w roli matki. Ojciec Martyny, a zarazem narzeczony 
Jadwigi, opuścił je ponieważ był przekonany, że Jadwiga jest chora psychicznie. 
Kobieta nie pracowała i nie miała z czego się utrzymywać, więc brakowało jej 
jedzenia i picia. Gdy mała Martyna płakała, to matka biła ją bez opamiętania. 
Kiedy Martyna miała siedem lat matka pozostawiła małą całkiem samą. Mała 
zaczęła rozmawiać sama ze sobą. Dziewczynka po jakimś czasie zmarła z gło-
du. Znajdowała się w szparze za szafą, bo tam zawsze chowała się przed swoją 
matką. Minęły trzy lata od tego strasznego zdarzenia. Do starego domu wpro-
wadzili się Marek i Joanna. Nie znali historii jaka się tam wcześniej zdarzyła. 
Marek był budowlańcem, a Joanna nie pracowała ponieważ była w 9 miesiącu 
ciąży. Kilka dni po wprowadzeniu się do nowego lokum, na świat przyszła mała 
Aleksandra. Kobieta wróciła wraz ze swoją nowonarodzoną córeczką do domu 
i  położyła małą Olę spać. Sama położyła się obok Marka i zaczęła zasypiać. 
W tej chwili usłyszała, że ktoś chodzi po domu. Zlękniona i wystraszona Joanna 
spojrzała na Marka i powiedziała:

– Kochanie czy ty też to słyszałeś?
– Nie nic nie słyszałem. Na pewno coś ci się wydaje, a teraz już śpij – odpo-

wiedział lekceważąco Marek.
Kobieta z niepokojeniem odwróciła się i usnęła. Joanna nie wiedziała, że 

to mała Martyna nawiedzała ten dom w poszukiwaniu szczęścia, jakiego nie 
zaznała za czasów, kiedy jeszcze żyła. Następnego dnia, gdy Marek poszedł do 
pracy, Joanna została sama z małą Olą. Kobieta zostawiła małe dziecko w jadalni 
nieopodal kuchni i gotowała obiad. Po kilkunastu minutach, po domu rozległ 
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się płacz dziecka. To mała Ola zaczęła płakać, ponieważ duch Martyny wyrzucił 
dziewczynkę z łóżeczka. Joanna szybko przybiegła do jadalni i podniosła małą 
Olę z podłogi. W tym momencie uświadomiła sobie, że w tym domu dzieje się 
coś dziwnego. Położyła córeczkę w wózku i kontynuowała swoje zajęcie. Jednak 
duch Martyny zdenerwował się i wszystko w jadalni uniosło się do góry, a potem 
gwałtownie opadło na ziemię. Kobieta z przerażeniem zabrała Olę i wybiegła 
z domu. Po powrocie Marka z pracy Joanna opowiedziała mu całe zdarzenie. 
Marek nie wierzył Joannie i zaczął ją uspokajać powtarzając, że duchy nie istnie-
ją. Przyszedł wieczór i cała rodzina poszła spać. Kilka minut później po domu 
ponownie rozległ się krzyk dziecka. Joanna i Maciek obudzili się i od razu pobie-
gli do pokoju obok. Po wejściu ujrzeli pobitą i wiszącą za nogi Olę. Natychmiast 
zawieźli ją do szpitala, gdzie opatrzono małą dziewczynkę, która na szczęście nie 
odniosła mocnych obrażeń. Następnego dnia Marek powiedział do Joanny:

– Kochanie znam pewną osobę, która mogła by nam pomóc.
– Kto to jest? – odpowiedziała zaniepokojona Joanna.
– To Viktoria. Ona potrafi rozmawiać z ciemnymi mocami, więc może 

poradzi sobie i z tym duchem.
Maciek natychmiast zadzwonił do Viktorii i poinformował ją o wszyst-

kich zdarzeniach jakie zaszły w ich domu oraz poprosił o pomoc. Po niecałej 
godzinie kobieta przyjechała. Weszła wraz z Markiem, Joanną i małą Olą do 
domu. Wszyscy zasiedli przy stole w jadalni, zgasili wszystkie światła i zapalili 
świecę. Viktoria wyciągnęła z torby ogromną starą księgę, a następnie wszy-
scy chwycili się za ręce i zaczęli przywoływać ducha. Duch Martyny wyszedł 
z szafy, w której ona zginęła i zabrał Viktorię do świata duchów. To właśnie tam 
kobieta poznała całą historię tego domu i wiedziała jak pomóc tej rodzinie. Gdy 
kobieta wróciła ze świata duchów, opowiedziała wszystko Markowi i Joannie, 
a następnie dodała:

– Ta dziewczynka nie zaznała w swoim życiu szczęścia, radości oraz miło-
ści. Siedziała całe życie sama bez znajomych, przyjaciół i kolegów. Dlatego teraz 
będzie chciała zrobić to samo z waszą córką.

Wystraszona i zaniepokojona tą wiadomością Joanna spytała:
– Więc co my mamy teraz zrobić?
– Wy nic nie możecie. Tylko ja mogę wam pomóc. Muszę jedynie przenieść 

się do świata duchów i dać tej dziewczynce trochę radości i czułości. Ale to musi 
potrwać ponieważ muszę się do tego przygotować, a na razie nie spuszczajcie 
małej Oli z oka.

– No dobrze, ale ile te przegotowania mogą potrwać? – zapytała Joanna.
– To kwestia kilku dni – odrzekła kobieta.
Kobieta po trzech dniach wróciła do rodziny. Wszyscy znów usiedli przy 

stole w jadalni, zgasili wszystkie światła, zapalili świece i po raz kolejny przenie-
śli Viktorię do świata duchów. 
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Po wkroczeniu do innego świata kobieta ujrzała dom taki sam w jakim 
mieszkali Joanna i Maciek. Weszła do niego, przeszła do jadalni i zaczęła wzy-
wać ducha Martyny. Martyna wyszła zza szafy, gdzie umarła i zaczęła obserwo-
wać Viktorię. Po upływie chwili kobieta uklękła koło Martyny i powiedziała:

– Nie będziesz nękała tego dziecka nie pozwolę ci na to. Wiem że w swoim 
życiu nie miałaś lekko, ale to nie znaczy, że musisz nachodzić to dziecko. Jestem 
twoim przyjacielem i kocham ciebie jak nikt inny na świecie. Bądź moją małą 
córeczką.

Martyna nie uwierzyła w słowa kobiety. Rozwścieczona uniosła się do góry 
i zaczęła rzucać w niewiastę różnymi przedmiotami. Viktoria zaczęła uciekać 
w przerażeniu, a po chwili znalazła się w pomieszczeniu bez drogi ucieczki. 
Wyciągnęła z kieszeni krzyż uklękła i zaczęła wymawiać słowa: „Panie Boże za-
bierz tę złą duszę tam skąd przyszła. Oddaj mi niewinną Martynkę”. Po chwili 
dziewczynka osłabła i spadła na ziemię. Wówczas kobieta wzięła butelkę z wodą 
święconą i polała nią ducha Martyny. Za chwilę po duchu nie było już śladu. 
Viktoria wróciła do świata żywych i przekazała Markowi i Joannie dobrą wia-
domość.

– Już nie musicie się obawiać o swoje dziecko. Duch Martyny wrócił do 
diabła, tam gdzie jego miejsce.

Na co Joanna odrzekła:
– Dziękuję, nie wiem co byśmy bez pani zrobili. Naprawdę bardzo dzięku-

jemy!
– Nie ma za co dziękować, taka jest w końcu moja praca.
Od razu po tych słowach kobieta wyszła pomagać innym ludziom w zda-

rzeniach paranormalnych.
Joanna wraz z Markiem i swoją kochaną córeczką Aleksandrą mieszkali 

w tym domu, a kilka lat później Joanna napisała książkę na podstawie zdarzeń 
jakie zaszły w jej domu. Dzieło to stało się przestrogą dla wszystkich złych ro-
dziców oraz nadzieją dla niekochanych dzieci. Marek dalej pracował na budo-
wie i pełnił rolę kochającego ojca dla swojej córeczki, której już nie nękał żaden 
duch ani inny stwór. Zdjęcie tamtej nieszczęśliwej dziewczynki z napisem „Ko-
chamy ciebie Martynko” zdobi kominek ich domu.
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Kamila Świątkowska

Wypis

– Gdzie miałam iść z tym wypisem?
– Do tej z downem.
Usłyszałam to i zrobiło mi się gorąco. Czułam, że serce zaczyna bić szyb-

ciej i że robią się czerwona. Jak zawsze w momencie największego stresu poczu-
łam mrowienie pod włosami. Kiedy się denerwuję mam wrażenie, że skóra jest 
jakby z papieru, a pod włosami czuję ciarki, coś jakby się ruszały, jakby zaraz 
miały zacząć boleć. Rozumiem osoby, które mówią, że mruganie boli, bo mnie 
potrafią zaboleć włosy. I właśnie zaczęły drgać, gdy padły te słowa, ale udawa-
łam, że nie słyszałam i po raz trzeci wygładziłam brzydką, szarą koszulę do kar-
mienia. Janek też pewnie usłyszał, ale nic nie powiedział, patrzył się na zieloną, 
szpitalną salę. Podobno zielony jest kolorem kojącym, ale raczej nie w szpitalu. 
Tu jest denerwujący jak wszystko inne. Wszystkie wydaje się brzydkie, choćby 
szpital był najnowszy i najlepiej wyposażony. Albo ja tak myślę, bo pobyt tu 
to jeden wielki koszmar i wszystko dla mnie wygląda jak rozpad osobowości. 
Kobieta z łóżka obok też to słyszała, ale nawet nie podniosła głowy. Nie zrobiła 
żadnej miny, nie poruszyła się. Dalej wpatrywała się w swojego różowego bo-
baska, który wisiał przy jej piersi. W zasadzie nie mam na co narzekać, moje 
dziecko też było piękne, nikt by nie poznał, że jest chore. Dużo o tym myśla-
łam, bo wbrew pozorom wraz z narodzinami nie wstępuje w nas moc ignoro-
wania rzeczywistości i przeniesienia na wyższy poziom poznania. Jasne, żaden 
rodzic się nie przyzna, ale każdy patrzy na to czy jego dziecko jest ładne, tym 
bardziej żaden rodzic chorego dziecka nie przyzna, że wolałby je zobaczyć bez 
tej choroby. To nic nie zmienia w uczuciach do niego, ale nie pozbędziemy się 
ludzkiego myślenia. Ale nie powinnam narzekać, przecież widziałam te dzieci 
na intensywnej terapii, które dalej walczą o życie, widziałam to dziecko, które 
zawieźli do innego szpitala, a matka została sama wśród innych noworodków. 
Widziałam maleńkie wcześniaki ważące 800 gram, które spędzą w szpitalu 
jeszcze długie miesiące. Przecież po nim nie widać, że ma downa. Ta kobieta 
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mówiła, że jest taki śliczny, a przecież nie wiedziała, że jest chory. Wstyd mi, 
że myślę tak, jakbym chciała go ukryć, żeby nikt tej choroby nie widział. Teraz, 
gdy wyjdziemy ze szpitala, nikt nie zauważy, że wygląda inaczej, bo nie wyglą-
da. A kiedy zacznie? Kiedy zauważymy, że nie chowa języka i że ma migdało-
waty kształt oczu? Czy zauważymy fałd mongolski? Co to w ogóle jest? W za-
sadzie nie muszę wiedzieć, nie jestem lekarzem. Nie zauważyłam, żeby ludzie 
z zespołem Downa mieli większe czy grubsze czoło, ale w sumie nigdy się nie 
przyglądałam. Właściwie rzadko ich widywałam, albo nie zwracałam uwagi. 
Jak na większość rzeczy, bo zazwyczaj ledwo zauważałam, że w ogóle żyję. Jeżeli 
wiedziałam, jaki jest dzień tygodnia, to był to spory sukces. Często wpadałam 
na nie swoje zajęcia, bo w środę wybierałam się na te wtorkowe. Nie chce mi 
się liczyć czapek i rękawiczek, które zostały na przystankach i w tramwajach. 
Ani ile razy zorientowałam się w szkole, że nie mam plecaka. A teraz co? Życie 
z kalendarzem w ręku, rehabilitacja, neurologopeda, basen, masaż. Może spró-
bujemy akupunktury, podobno bardzo pomaga. Nie wiem na co, chyba nie na 
dodatkowy chromosom, ale na rozwój w ogóle. Wiem, że w domu czeka już na 
mnie paczka książek o wychowaniu dzieci z zespołem. Literatura popularna też, 
nawet ta dla dzieci. Jak zaakceptować takie dziecko, o czym ono myśli, jak się 
zachowuje i jak z nim postępować. Potem pójdzie do przedszkola. Normalne-
go czy integracyjnego? A jakie to przedszkole nienormalne? Dalej będę dzieliła 
na normalnych i nienormalnych? Przecież choroba nie jest normalna, dlatego 
się z nią walczy. Tylko to inna choroba, wszyscy mówią wada, schorzenie, żeby 
mnie nie urazić. I tak mnie jeszcze urażą, celowo lub nie. A co jak nie będzie 
chodził, jak i kiedy się ocenia czy dziecko ma bardzo ciężkiego downa czy pra-
wie żadnego. Podobno niektórzy dowiadują się, że dziecko jest chore jak ma trzy 
miesiące. Czy będzie mógł chodzić do przedszkola jak będzie cierpiał na nie-
drożność jelit? Czy w ogóle przeleżymy życie w szpitalu, co też jest jakimś roz-
wiązaniem. Przynajmniej stała opieka i brak zagrożenia, że czegoś nie zauważę, 
nie zareaguję. Chociaż u mnie na studiach był chłopak z downem, widziałam 
go ze dwa razy pod gabinetem, czekał na konsultacje. Dziadek z nim przycho-
dził. To znaczy, że skończył szkołę, zdał maturę. Nie jednemu zdrowemu nie 
udaje się przejść przez gimnazjum, a on kończy studia. W zasadzie nie wiem 
czy je skończył, potem już na niego nie trafiłam. Ale pewnie ta wola walki była 
w nim od urodzenia i pewnie skończył. Była też niewidoma dziewczyna. Często 
ją prowadziłam na zajęcia, bo często się spóźniała, tak jak ja. Ktoś jej czytał 
zadania, a ona odpowiadała, chyba nagrywała sobie wykłady. Na ćwiczeniach 
nie zauważyłam, ale nosiła ze sobą dyktafon. I ta dziewczyna i tamten chłopak 
jakoś żyli normalnie, to moje dziecko też powinno. Tak jak Maciuś z Klanu. 
Nauczył się grać na pianinie i gra w serialu. Występuje w telewizji, marzenie 
wielu. Ja nigdy nie byłam w telewizji. Dla każdego jest jakieś życie. Do szkoły 
rejonowej raczej nie pójdzie. O ile w ogóle będzie mógł do niej chodzić, to że 
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Maciuś z „Klanu” sobie radzi, nie znaczy że wszyscy radzą sobie równie dobrze. 
Przecież może ujawnić się wada serca, poza tym osoby z zespołem Downa nie 
żyją zbyt długo. Ale oczywiście znam historię takich, co żyli długo. Teraz usły-
szałam w ogóle wiele historii. O dzieciach chorych, które urodziły się w zamar-
twicy, które nie miały powłok brzusznych, które nie widziały, nie słyszały, a te-
raz zdrowe dzieci, same szóstki na świadectwie i mistrzowie olimpijscy. Jeżeli 
chociaż jedna z tych historii zagwarantuje mi, że moje dziecko też tak skończy, 
to dobrze, cieszę się bardzo. Ale nikt niczego nie gwarantuje. Nawet lekarze 
„proszę się przygotować”, „to jeszcze nie koniec”, „nie da się tego teraz określić”, 
„trzeba obserwować”.

Co by było, gdybym wróciła do domu sama? Może ktoś by go adoptował, 
takie maleństwa mają największą szansę. Nawet chore, podobno chore chętnie 
adoptują, byleby się rodzice zrzekli praw. Może trafiłby do rodziny lepiej przy-
gotowanej, doświadczonej w opiece nad trudnymi przypadkami. Może kobieta 
byłaby psychologiem, a mężczyzna lekarzem. Albo ona byłaby położną, a on 
profesorem pedagogiki. Zapewniliby mu prawidłowy rozwój, wielowymiarową 
terapię, specjalistyczny sprzęt, zdroworozsądkowe podejście i wychowali by ge-
niusza mimo wszystko. Może adoptowałaby go para z Ameryki, gdzie zrobiłby 
karierę, nikt by się z niego nie śmiał i wiódłby godne, dostatnie życie. Nikt nie 
nazywałby go „półpszenicą”. 

Ale w zasadzie ja nie chcę mieć geniusza i nie chcę go oddawać. Chcę mieć 
swojego słodkiego muminka mimo wszystko. I to jak najdłużej. I chcę być, sko-
ro już jestem, „tę od downa”, a on niech będzie „tym jej downem”. Bo przecież 
jest mój i możemy być razem w zespole, całą trójką.

W końcu dostałam ten wypis więc Janek bierze fotelik z małym, a ja czła-
pię kaczym krokiem do windy. 
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Katarzyna Tuła

Pięć liter

Do opisania, czym jest świat, wystarczy tylko pięć liter. Tę myśl wpoił mi 
mój brat tak dalece, iż codziennie rano, wręcz obsesyjnie stawiam sobie za cel 
odkrycie słowa będącego esencją istnienia człowieka.

Wojna. Walka. Wybór.
Gdy byłam młodsza, biegłam do brata z niekłamaną radością, jaką mogło 

czuć jedynie dziecko nie zszargane przez brutalną rzeczywistość kryjącą się pod 
określeniem „dorosłość”.

– Filip! Filip! Czy tym słowem jest „dobro”? – pytałam z nadzieją, że tym 
razem trafiłam. Jednak zawsze odpowiadał mi tym samym serdecznym śmie-
chem i głaszcząc mnie po głowie mówił:

– Kiedyś sama się przekonasz.
Na samo wspomnienie uśmiech ciśnie mi się na usta. To jedyne, co pozo-

stało po mym kochanym braciszku. Zabrali mi go dawno temu. Teraz idą po 
mnie.

Z oddali słyszę dzwon z ratusza, obwieszczający południe. Podnoszę się 
ze zniszczonego fotela, stojącego w tym samym miejscu od ponad stu lat. Echo 
roznosi moje kroki po wszystkich rzędach siedzeń, przerywając martwą ciszę. 
Rozglądam się z obawą, jakbym swoją obecnością zakłócała spokój ducha tego 
miejsca, uśpionego od kilku dziesięcioleci. Stoję chwilę w bezruchu. Stary teatr 
ponownie pogrąża się w letargu.

Próbuję rozwiać niepokój, rosnący mimo woli od chwili wybicia dwuna-
stej. Mam do wykonania zadanie i nie mogę zrezygnować. Mój tryb życia po-
niekąd wymusił na mnie wyuczenie się umiejętności przetrwania, a co za tym 
idzie, podkradanie opanowałam wręcz mistrzowsko. Sięgam do leżącego na 
ziemi plecaka i wyciągam z niego rzeczy zdobyte pod osłoną nocy: plan miasta, 
suknię oraz identyfikator C6ZXII52 należący do niejakiej Nataszy Popiel.

Ściągam stare, podarte ciuchy i wkładam białą, zwiewną sukienkę. Zaci-
skam dłonie na miękkim materiale. Odnoszę wrażenie, jakbym założyła na sie-
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bie puchatą chmurę. Czuję się w niej obco, a jednocześnie przyjemnie. Luksus, 
na który nie pozwoliłabym sobie w zwyczajnych okolicznościach.

Rozpuszczam włosy stale dotąd związane w warkocz. Boso wspinam się 
na scenę, do której prowadzą schody rozpadające się z niemałą pomocą korni-
ków. Teatralnym krokiem obracam się w stronę widowni, oczyma wyobraźni 
widząc tłum ludzi zajmujących wszystkie fotele i obserwujących moje przed-
stawienie.

Teatr. Scena. Farsa.
Tak! Słyszę Brawa! 
– Czyż to nie wspaniałe zakończenie? – pytam urojoną publiczność, wtó-

rującą mym słowom gromkim aplauzem.
Kłaniam się kończąc widowisko. Gdy ponownie się prostuję, dostrzegam 

jedynie pyłki kurzu wznoszące się opieszale w promieniach słońca wpadającego 
przez zrujnowane sklepienie. Zeskakuję ze sceny i nakładam moje podniszczo-
ne trampki z nadzieją, że nie będą widoczne pod materiałem sukni. Do lewe-
go buta wsuwam scyzoryk, a także identyfikator pracownicy Głównej Kwatery 
Rządu Naczelnego. Do plecaka chowam najpotrzebniejsze rzeczy, które mam 
zamiar schować kilometr dalej w lesie, nim wyruszę do miasta. Nie mogę wziąć 
ich ze sobą, by nie wzbudzać podejrzeń. Jeśli chcę dostać się do archiwum za-
wierającego wszelkie informacje na temat obecnej struktury prawa, muszę 
wcielić się w postać Nataszy.

Aby ułatwić sobie zadanie, muszę czymś zająć strażników miasta. Biorę do 
ręki przygotowaną wcześniej butelkę i przy użyciu zapałki podpalam wystający 
zwitek tkaniny. Rzucam na parkiet prowizoryczną broń, z nieznanych mi po-
wodów nazywaną przez brata „koktajlem Mołotowa”.

Ogień.
Przez moment obserwuję morderczy żywioł rozprzestrzeniający się po 

opuszczonym zabytku kultury. Płomienie w błyskawicznym tempie pochłania-
ją drewnianą konstrukcję. Powietrze staje się gęste i duszne. Dym rozchodzi się 
na wszystkie strony. Trzask i syk palonych elementów ostrzega przed niebezpie-
czeństwem i namawia mnie do opuszczenia tego miejsca.

Mam wyrzuty sumienia, doszczętnie rujnując jeden z niewielu pozosta-
łych dowodów na to, że kiedyś ludzi obchodziła sztuka. Za parę minut pojawią 
się tu strażnicy. Udaje mi się przywrócić staremu teatrowi zainteresowanie choć 
na te kilka chwil przed ostatnim tchnieniem.

Kiedy chowam plecak do środka pustego pnia starego drzewa w lesie za 
miastem, docierają do mnie syreny wozów strażaków. Dotarli do płonącego 
gmachu. Słyszę ich krzyki, rozkazy. Wiedzą, że nie uda im się odratować teatru. 
Nawet gdyby mogli, nie zrobiliby tego. Zależy im zaledwie na tym, by pożar 
nie rozprzestrzenił się na unowocześnione, zamieszkane dzielnice w centrum 
metropolii.
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Zarośniętą, leśną ścieżką podążam w stronę cywilizacji. Dzięki skradzio-
nej sukni mieszam się w tłum; mijam mężczyzn w garniturach i kobiety w ele-
ganckich strojach. Pierwszy raz przekraczam granice najbogatszej dzielnicy i od 
razu przytłacza mnie przepych oraz bogactwo. Tutaj nie ma biednych. Władze 
rygorystycznie pilnują porządku w tym rejonie. Za samo pojawienie się tu grozi 
mi publiczna chłosta.

Obłęd.
Zaszłam za daleko, by się teraz wycofać. Staję przed drzwiami ogromne-

go budynku. Nie posiadają klamki, zamiast niej na ścianie widnieje domofon 
z jednym guzikiem. Wciskam go bez zastanowienia, a po chwili słyszę znudzo-
ny, mechaniczny ton:

– Numer identyfikatora.
– C6ZXII52 – cytuję z pamięci kod, wyuczony poprzedniej nocy.
Dochodzi godzina trzynasta, więc w ciągu godziny Natasza powinna 

wyjść do pracy, by zdążyć na drugą zmianę. Zapewne szuka już swojej karty, 
która obecnie ociera się o moją kostkę przy każdym kroku, przypominając mi 
o wariactwie, na jakie się porwałam.

Licząc każdą sekundę, czekam cierpliwie na jakąkolwiek reakcję. Mija ich 
dokładnie 24. Drzwi wejściowe rozsuwają się. Z ulgą wchodzę do środka. Po-
zostało mi maksymalnie trzydzieści minut, nim kobieta zgłosi zaginięcie do-
kumentu, co zaalarmuje całą straż w mieście, że do Głównej Kwatery wdarł się 
oszust.

Nie marnując czasu kieruję się w stronę archiwum. Muszę zejść na piętro 
podziemne. Wiele dni studiowałam plan budynku, szykując się na tę chwilę. 
Korytarz świeci pustkami, wobec tego wyciągam identyfikator i przystawiam 
go do czytnika, by przejść do lewego skrzydła, w którym znajdują się schody 
prowadzące w dół. Krążę między pomieszczeniami, skręcając we wszelkie stro-
ny, niczym w labiryncie, gdzie bez znajomości rozmieszczenia korytarzy z pew-
nością bym się zgubiła. Mijam pojedyncze osoby, pochłonięte swoimi zadania-
mi tak bardzo, że nie zwracają na mnie nawet najmniejszej uwagi. To dobrze. 
Ktoś mógłby przyuważyć nieznajomą twarz.

Drzwi archiwum różnią się od pozostałych, ponieważ należą do najstarszej 
części budynku. Staję przed nimi i wyciągam przed siebie identyfikator. Podno-
szę wzrok na kamerę rejestrującą każdy mój ruch. Strażnik pilnujący kamer nie 
patrzy na ekran, inaczej już dawno zauważyłby moje niecodzienne zachowanie. 
Jak również trzęsące się ręce.

Stres.
Opanował mnie w najgorszym możliwym momencie.
Przesuwam kartę przez czytnik. Towarzyszy temu cichu stuk odblokowy-

wanego zamka. Mam pięć minut, po tym czasie drzwi zablokują się samodziel-
nie, zaś od środka nie da się ich otworzyć. Na wypadek, gdyby zjawił się ktoś 
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nieproszony. W tym pomieszczeniu przechowują nie ruszane od lat zapiski, jak 
powstawało dzisiejsze imperium. Wszelkie tajemnice skrywane przez władze, 
są złożone właśnie tutaj. Wystarczyłoby to wszystko pokazać światu. Nic nie 
powstrzymałoby upadku obecnego systemu władzy.

Czarna skrzynka, schowana gdzieś pomiędzy półkami i kartonami – oto 
mój cel. Błądzę między regałami wypełnionymi księgami, notesami, plikami 
zapisanych kartek. Wszystko poustawiane chaotycznie, bez jakiejkolwiek zasa-
dy. Piekło dla pedantów.

Zaczynam tracić nadzieję, że odnajdę kufer, gdy nagle potykam się o leżą-
ce na ziemi pudło. By odzyskać równowagę, łapię się regału obok. Wywracam 
przy tym stojące na nim grube księgi. Patrzę na pustką półkę, za którą widzę 
niespójnie ustawione długie rzędy z dokumentami. Na samym końcu korytarza 
spostrzegam czarną skrzynkę. Przestaję myśleć o bałaganie i hałasie, jaki naro-
biłam i podrywam się w stronę upragnionego celu.

Ściągam z szyi wisiorek z kluczem, ostatni prezent od brata. Wiele razy 
przed śmiercią opowiadał mi o o swoim planie, jakim było namówienie ludzi do 
walki z niesprawiedliwą władzą. Mówił, że klucz ten jest początkiem do rewolu-
cji. Nie wiem, jak go zdobył, nigdy nie chciał mi się przyznać. Mimo to obieca-
łam mu podjęcia się tej misji w razie, gdyby jemu się nie udało. A ja dotrzymuję 
obietnic. Jestem mu to winna za opiekę nade mną przez tyle lat.

Otwieram czarną puszkę Pandory. Wyobrażałam sobie ten moment wie-
lokrotnie, za każdym razem inaczej, dlatego nie zaskakuje mnie to, co widzę 
w środku. Mały kluczyk, a także akta zatytułowane „Plan B.S.I.”. Budowa Spo-
łeczeństwa Idealnego – to jedyny pomysł rozwinięcia skrótu, jaki przychodzi 
mi do głowy. Przeglądam na chybcika karty z informacjami. Intrygi, oszustwa, 
morderstwa, wywoływanie epidemii dla pozbycia się zbędnych mas.

Zguba.
Oto fundamenty naszego świata.
W całym budynku rozlega się alarm. Rzucam się w stronę drzwi nim te 

zablokują się bezpowrotnie. Biegnę przed siebie, panicznie bojąc się konfronta-
cji ze strażą. Skręcam w boczny korytarz, w nieznaną mi część piwnic. Widząc 
z oddali drzwi z czytnikiem, dokonuję szokującego mnie odkrycia. Przecież 
identyfikator nie zadziała. Skoro wiedzą, że go ukradłam, z pewnością go za-
blokowali.

Jak grom z jasnego nieba wyrasta przede mną człowiek, wychodzący z po-
mieszczenia obok. Nie zdążam wyhamować i wpadam na niego z impetem. 
Oboje lądujemy na podłodze, otoczeni stosem luźnych kartek, swobodnie spa-
dających na ziemię. Patrzę na niewiele starszego chłopaka, który zdaje się być 
równie przerażony jak ja.

Szybkim ruchem chwytam spięty plik akt i wstaję z zamiarem cofnięcia 
się tam, skąd przybiegłam. Błyskawicznie zmieniam zdanie, dostrzegając gru-
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pę strażników maszerujących stamtąd w moim kierunku. W rękach trzymają 
broń.

Strach paraliżuje mnie od stóp do czubka głowy. Pochłania mnie całą, za-
pominam kim jestem. Niemy krzyk, którego nie mogę z siebie wydobyć, tłucze 
się po głowie ze zdwojoną siłą, kiedy chłopak niezauważalnie wsuwa mi w dłoń 
prostokątny kawałek plastiku.

Dzięki użyciu identyfikatora nieznajomego uciekam dalej i wkraczam 
w nieoświetlony odcinek podziemi. Plączę się w pajęczynę, co utwierdza mnie 
w przekonaniu, iż trafiłam w zamkniętą, zapomnianą przestrzeń. Zwalniam, 
nie widząc w ciemności nic, co znajduje się poza zasięgiem rąk. Wzrok powoli 
przyswaja się do panujących warunków, a moją uwagę przykuwa lekka poświa-
ta zza zakrętu. Podchodząc bliżej odkrywam małe okno pod sufitem. Szansa 
ucieczki.

Odgłos kroków strażników zbliża się w zatrważającym tempie. Nie mam 
czasu do stracenia. Przestawiam stare, zakurzone krzesło pod ścianę i wchodzę 
się na nie. Chwytam akta w zęby, bo obu rąk potrzebuję do otwarcia starego 
okna. Męczę się z klamką, lecz mój scyzoryk okazuje się niezawodny, jak zwy-
kle. Wydostaję się na powierzchnię ziemi. W ostatniej chwili czuję szarpnięcie 
za nogę, jednakże udaje mi się wyrwać z uścisku. Straż jest tuż za mną, ale mam 
przewagę; nie zechcą przeciskać się przez małe okienko, wybiorą łatwiejszą, lecz 
także dłuższą drogę – przez drzwi.

Biegnę, gnam, nie przestaję pędzić, dopóki nie docieram do pobliskiego 
lasu. Wcześniej dziwiło mnie położenie najbogatszej dzielnicy miasta tak blisko 
nieobchodzącej nikogo z wyższych sfer przyrody. Tymczasem dziękuję w du-
chu za tę nie do końca zrozumiałą decyzję przy projektowaniu odnowionego 
miasta. Wspinam się po wysokim murze, odgradzającym cywilizację od dzi-
czy. Zatrzymuję się, by odetchnąć. Opuszcza mnie adrenalina i czuję przypływ 
ogromnego zmęczenia. Zdrowy rozsądek nie pozwala mi na dłużej zatrzymy-
wać się w jednym miejscu.

Ciekawi mnie, do czego służy kluczyk dołączony do akt w czarnej skrzy-
ni, toteż z nadzieją szukam odpowiedzi w informacjach zawartych w projekcie. 
Sprawdzam karty i nie wierzę własnym oczom. Wracam na stronę tytułową. 
Gromki śmiech przerywa leśną ciszę, nim spostrzegam, że dochodzi on z mo-
ich ust.

Groza. Zamęt. Kpina.
W ręku trzymam raporty z jakiejś mało ważnej sprawy biurowej. Musiało 

się to stać podczas zderzenia z pracownikiem rządu. Wśród niezliczonych pa-
pierów, wzięłam nie te zapiski, co trzeba. To oznacza, że plan imperium i jego 
wszelkie tajemnice spoczywają w rękach losowej osoby.

Pomyłka.
Zwykła pomyłka.
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Kolosalna pomyłka.
Dochodzę do klifu. Widać stąd wspaniały krajobraz. Morze, horyzont, 

skały. Wolne od sideł cywilizacji, bezdusznie zaciskających się na pozostało-
ściach natury. Ciemne chmury zbierają się na niebie, zapowiadając ulewę. Lu-
dzie nie lubią deszczu. Wolą słońce, wnoszące w życie radość. To tak jak ze 
łzami – nikt nie chce cały czas patrzeć na płaczące niebo. Za to ja uwielbiam 
deszcz. Jakby niebo płakało razem ze mną.

Spoglądam w dół i przypadkiem zauważam coś, czego nie powinnam. Do 
mojej nogi przyczepiono nadajnik. Od razu przychodzi mi na myśl ucieczka 
i strażnik szarpiący mnie za kostkę. Dlatego nie użyli broni. Wiedzieli, że mnie 
złapią, prędzej czy później. Ściągam nadajnik i wyrzucam go przed siebie, w ot-
chłań morską. Niestety robię to poniewczasie.

Męczy mnie niekończąca się ucieczka. Po wszystkim, co się wydarzyło, nie 
ma na świecie miejsca, w którym zaznałabym spokoju. Ludzie nie wybaczają 
błędów popełnionych w przeszłości. Szczególnie takich, jakie popełniłam dzisiaj.

Uciekam już szósty rok, od kiedy straż przyłapała mojego brata na kradzie-
ży chleba z małej piekarni. Dziś mija kolejna rocznica dnia, w którym publicz-
nie zlinczowali go na śmierć, na oczach tysiąca mieszkańców. Ku przestrodze. 
Społeczeństwo skażone chorą wizją idealnego środowiska dąży do samozagła-
dy. Idealny świat nie istniał i nigdy nie będzie istnieć. Na pewno nie dzięki ich 
systemowi.

Pierwsze krople zaczynają spadać z nieba. To takie cudowne wrażenie: 
czuć krople deszczu na twarzy, stojąc nad przepaścią, nie martwiąc się o nic. 
Nie słyszę nic, prócz bicia serca, zmieszanego z szumem potężnych fal obija-
jących się o skały. Czy uśmiech w takim momencie jest właściwy? W końcu 
oni zaraz tu wkroczą, natomiast wtedy nie będę mogła cieszyć się z ostatniej, 
spokojnej chwili.

Wiatr rozwiewa białą, podartą już suknię. Dlaczego biel? Zawsze czerń, 
mrok, rozpacz. Biel jest kolorem niewinności – oto powód, przez który nigdy 
nie odważyłam się ubrać białej sukni. Być może tym razem ktoś ujrzy mnie 
w innym świetle. Człowiek, ptak w locie, czy nawet pojedyncza ryba pływająca 
w morzu, właśnie tam, na dole. Może ktoś zauważy, że pod zimną, grubą skoru-
pą, kryje się krucha dusza.

Winna.
Kto by uwierzył, gdybym powiedziała, że zostałam zmuszona do popeł-

niania zbrodni? Nie mam usprawiedliwienia. Jestem niebezpieczeństwem, wy-
jątkiem, czymś, co nie powinno istnieć. Jest więcej osób takich jak ja – niemo-
gących pogodzić się z nadchodzącą przyszłością. Aby się zbuntować potrzebują 
lidera, kogoś, kto udowodni, że warto walczyć. Szaleńca. Dzisiejsze zadanie 
z założenia miało ukazać prawdę światu, dać opuszczonym ludziom znak, że 
nie są sami, popchnąć rebeliantów do wykonania jakichś kroków, do walki 
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o lepszą rzeczywistość, która nadal jest możliwa! Idea. Nie wszystko poszło po 
mojej myśli, ale nie chcę wyprowadzać straży z błędu i dawać im przewagi.

Zbliżają się. Widzę ich sylwetki biegnące w moją stronę. Słyszę ich krzy-
ki. Czuję spokój. To tylko zwykli strażnicy, zawładnięci przez władze sterujące 
każdym krokiem obywateli. Nie mam im za złe, że celują we mnie z broni. Nie 
mam im też za złe, że – gdyby tylko byli w stanie – zabiliby mnie. Ludzie często 
nie są świadomi, po czyjej stronie stoi dobro, a po czyjej zło. Chociaż w obec-
nych czasach ciężko podzielić świat na te dwie kategorie.

Finał.
Podrzucam kartki do góry, resztę wykonuje za mnie silny wiatr, roznosząc 

je w cztery strony świata. Zrzucam kluczyk w przepaść, by zabłądził na dnie 
morza na zawsze. Przynajmniej w ten sposób pokrzyżuję plany obecnemu sys-
temowi. Reszta nie należy do mnie. Strażnicy są coraz bliżej, nie zdając sobie 
sprawy z tego, iż nic nie wskórają. Nie będą mnie więcej do niczego zmuszać.

Wiatr rozwiewa moje ciemne włosy. Ciemniejsze niż czerń. Trzy… dwa… 
Jeszcze tylko jeden krok, by zakończyć cierpienie. Odwracam się do zbliżają-
cych się sylwetek i posyłam im szczery uśmiech.

Do opisania czym jest świat, wystarczy pięć liter. Tym razem znam odpo-
wiedź, co mogę uznać za mój największy osobisty sukces. Mój cel, do którego 
dążyłam przez tyle lat.

Cofam się o krok. Deszcz się nasila, w niebo wzbijają się ptaki z pobliskich 
drzew, o klif uderzają rozgniewane fale. A ja spadam z uśmiechem na twarzy 
mokrej od łez. Moich i chmur. Niebo płacze razem ze mną. Ze szczęścia. Wresz-
cie, po tak długim czasie udręki i żalu, czuję się bezpieczna, ponieważ nikt nie 
może cofnąć mojej decyzji. Liczą się tylko te ostatnie sekundy. Najlepsze sekun-
dy. Czuję jak wiatr otula mnie w swych objęciach, zaś krople deszczu tańczą 
wokół mnie. Łączę się z żywiołami, słyszę jak natura wzywa mnie do siebie. 
Jestem szczęśliwa! I tylko to jest teraz ważne.
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Dorota Vincurowa

Ambałkowe zmierzchy

Młody samczyk jętki wynurzył się z wody. Wyprostował dwie pary swoich 
błoniastych skrzydełek i lekko, delikatnie wzbił się w powietrze.

Bycie jętką nie jest proste! Trzy długie i ciemne lata dzieciństwa naszego 
bohatera nie miały w sobie żadnych śladów sielskości. Urodził się na dnie le-
niwej rzeczki, wykluł się z małego jajeczka, by już u zarania swych owadzich 
dziejów zagłębić się w szary muł beznadziei.

Lecz dziś było inaczej! Dziś nastał początek nowego życia! Pan Jętka (tak 
nazwijmy naszego bohatera) ćwiczył swoje nowo narodzone skrzydełka, fruwał, 
nurkował w powietrzu. Oto – lipcowym zmierzchem – rozpoczęła się gorączko-
wa gonitwa jego życia.

Rozejrzał się wokoło… Jego świat składał się z impresjonistycznych dro-
bin, cząstek rzeczywistości, a każde jego oko odbierało wyjątkową złożoność 
świata. Każde oko – jak bajeczny kalejdoskop – ukazywało mu mozaikę ko-
lorów, odcieni o wiele głębszych i bardziej różnorodnych niż te, które zwykł 
oglądać człowiek. Pan Jętka jednakże nie wiedział o wyjątkowości swoich oczu; 
oczu, którymi teraz szukał swoich towarzyszy. Och, są, są! Całe miliony…!

Dzieciństwo… Jakże inne niż nasze! Brak matczynej opieki, brak rodzin-
nych zabaw oraz swawolnych radości. Nasz owadzi bohater żył, a raczej wegeto-
wał na dnie pewnej spokojnej i nudnej rzeczki. Jadł zazwyczaj martwe szczątki 
organiczne, spał i śnił w mule; śnił o świecie ponadwodnym, o istnieniu lepszej 
strony rzeczywistości. W górę ciągnął go wieczny pęd życia – élan vital – a tak-
że nadzieja, iż istnieje coś, co nada jego istnieniu jakiś sens. 

Oprócz tych filozoficznych rozważań były też w jego egzystencji chwile 
bólu i niepokoju. Jako larwa musiał linieć aż dwadzieścia razy! Takie niemiłe 
uczucie – ból, schodząca skóra, odpadająca (łuszcząca się?) część jego „ja”. Żył 
wiecznie ze swoim owadzim, a przez to ograniczonym niepokojem, że dolegli-
wość ta znów się powtórzy.
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Ale dziś! Dziś było inaczej! Był wolną istotą! Tańczył transowy taniec 
wśród swoich przyjaciół, wśród uroków tego nowego lepszego świata.

Czerwony, zielony, biały – kolory i ruch migotały mu przed oczami, choć 
przecież był wieczór i dla wielu ludzkich spacerowiczów byłoby tutaj po prostu 
szaro.

W chwili, gdy kręcił najbardziej radosny piruet nad taflą wody, poczuł ból. 
Zaniepokoił się. Jak to? Znów? Znów ten ból, znów strach, znów utrata własnej 
postaci? A może skrzydełek? O nie! Skrzydełek nie odda! Z trwogą stanął na 
wodzie. Bał się o skrzydełka. Działa się rzecz przerażająca – nie zważając na 
jego strach, bezlitosne prawo natury zabierało mu starą postać. 

Jednakże i w życiu owada bywają miłe niespodzianki! Pan Jętka stał się, 
dzięki przepoczwarzeniu, pięknym dorosłym samcem. Wyprostował się dum-
nie, rozwinął skrzydła (już nie skrzydełka) i powrócił w przestworza.

Gdyby w tym dawnym, podwodnym świecie mogły przytrafiać się miłe 
niespodzianki… Zazwyczaj wszystko kończyło się potężnym zawodem. Ot, 
raz, będąc jeszcze małą larwą, poczuł w sobie żądzę przygód, lecz mógł to być 
również zwykły głód, i wyruszył na wycieczkę dnem swojej rzeki. Larwy mają 
bardzo dobry wzrok, zatem Pan Jętka widział bardzo wyraźnie wszystkie liście, 
korzonki i łodyżki; ich ostre kontury falowały lekko, gdy poruszał nimi nurt 
wody. Owad czuł też ich zapach: geosminiczną woń mokrej ziemi i tętniącej 
życiem wilgotnej zieleni.

Gdy popłynął dalej, dno się zmieniło – z mułu przeszło w tysiące małych, 
kolorowych kamyków. Wnet, jakiś cień przesunął się nad naszym bohaterem. 
Najpierw się przesunął, a potem gwałtownie zbliżył! Gdy Pan Jętka spojrzał 
na postać rzucającą cień, strach przeniknął całe larwie ciało. Była to potężna, 
krwiożercza ryba, która zmierzała w jego kierunku w jawnie nieprzyjaznych 
zamiarach. Śmierć zbliżała się bezlitośnie. Szybko (jak na larwę) zagrzebał się 
pod kamieniem i obiecał sobie, że po tej przygodzie wróci do swojego miejsca 
w mule i nie będzie więcej szukał ekscytujących przeżyć. Ryba przepłynęła nad 
kamieniem, a niebezpieczeństwo minęło, tak jak minęła chęć pana Jętki, by po-
znawać podwodny świat rzeki.

Lecz dziś było inaczej! Wznosząc się i opadając, przecinając lekką bryzę, 
zauważył z oddali światła. Ale nie były to punkty stałe, jak gwiazdy czy księżyc, 
które widział już po tamtej stronie wody. Te światła ruszały się, być może nawet 
się przybliżały. Nasz bohater był młody i beztroski, zaciekawiło go zatem tylko 
to zjawisko – ponura mara nieubłaganej przyszłości, ale w chwilę później zapo-
mniał o nim, gdyż miał już inne zmartwienie.

Poczuł pragnienie szalonej, jedynej i prawdziwej miłości. Ach, ile było 
uczucia w całym owadzim ciele pana Jętki, gdy lawirował wśród jętkowych 
współbraci, wyszukując oczami i receptorami ukochanej samicy. 
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Podczas lotu powietrze wypełniało jego wnętrze, nie czuł się zatem głod-
ny, przyziemnie głodny (już nigdy w swoim życiu nie miał skosztować rozkoszy 
jedzenia – na szczęście on o tym nie wiedział). Wolny od przyziemnych trosk 
konsumpcji, przepełniony mistycznym imperatywem przekazywania życia, za-
kochał się w wyjątkowo uroczej pannie Jętkównie. 

Cóż to było za zakochanie! Gdyby Mickiewicz chciał stworzyć poemat 
o owadziej miłości, na pewno opisałby historię namiętności pana Jętki i panny 
Jętkówny. Pełne wzniosłości, uskrzydlonych wyznań i szaleńczych uniesień – 
takie było ich idealne uczucie.

Zatopili się w ekstatycznym rytuale godowym. Odczuwali szczęście, pier-
wotne szczęście istot nieświadomych czasu i przemijalności. Nie wiedzieli, że ich 
chwile kurczą się, znikają – chciałoby się rzec – roztapiają się w żarze miłości.

Życie jętki trwa bowiem tylko kilka godzin, jeden bajeczny wieczór na 
przełomie lipca i sierpnia. Wieczór ów poprzedza długie życie w stadium lar-
walnym – dni przepędzone w ponurym, podwodnym świecie; kończy zaś prze-
kazanie życia nowemu pokoleniu. Tak oto moment radości, ten dzień lipcowy, 
jest jedyną jasną przestrzenią ogrodzoną dzieciństwem przepełnionym tęskno-
tą za lepszym światem, a śmiercią, która przychodzi zgładzić jętki w chwili, gdy 
zaczęły poznawać, czym jest szczęście. 

Pan Jętka przysiadł na wodzie i czule pożegnał się z ukochaną. Spoglądał 
jeszcze na nią, gdy ta zstępowała pomału znów do wody, by złożyć w niej jajeczka.

Zmrużył oczy, wyprostował skrzydła. Poczuł nagłą słabość. Czy to już? 
Zatem to wszystko ma się skończyć tak nagle, tak szybko? Przecież dopiero się 
zaczęło! Poznał wolność, szczęście i miłość a jednak brak mu już sił. Tak so-
bie rozmyślał (a może raczej – rozmyślałby – gdyby owady mogły rozmyślać), 
smętnie kołysząc się na rzecznej tafli. Spojrzał na zbliżające się światła i usłyszał 
jakieś dziwne, nieznane mu dźwięki. Wystraszyłby się, gdyby wystarczyło mu 
sił. Czy to już?

Ludzie z pobliskiej wsi wsiadali do łodzi. Przy świetle lamp wypływali na 
rzekę, cicho wiosłując. Zarzucali sieci, zbierając nimi miliony białych, mar-
twych ciałek jętek, które dziś przeżyły najpiękniejszy dzień w swoim życiu. 

Ciała te ludzie zaniosą potem do domów, rozsypią na strychach. Martwe 
jętki będą schnąć, zamieniać się w owadzie mumie, by później służyć rybakom 
za przynętę dla ryb. Pan Jętka także leżał na strychu wiejskiej chatki. Białe tru-
chełko robiło się coraz suchsze, aż zaczęło przypominać cienką bibułkę. Cóż 
można powiedzieć… Męczennicy rozkoszy kończą tak prozaicznie! 
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Klaudia Wachowiak

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w szczęściu 

Wszystko zaczęło się od zajęć dodatkowych z muzyki. Każdy mógł na nie 
przyjść, usiąść w kącie i pograć na dowolnym instrumencie. Oczywiście mie-
liśmy także nauczyciela, Pana Trąbkę. Nazwaliśmy go tak w pierwszej klasie 
podstawówki, kiedy zaimponował nam swoją grą właśnie na tym instrumencie. 
Tak naprawdę był to człowiek orkiestra. Grał dosłownie na wszystkim: gitara, 
pianino, perkusja, trąbka, harmonijka, flet, saksofon. Mogłabym tak wymieniać 
w nieskończoność. Nigdy mu nie przeszkadzało, że ktoś stukał nogą o podłogę 
lub wybijał rytm długopisami na ławce podczas pisania sprawdzianów, twier-
dził, że właśnie w takich sytuacjach rodzi się nowy talent.

Pan Dąbiecki, bo tak właśnie się nazywał, był bardzo młody. To była jego 
pierwsza praca i jeśli tylko sam tego będzie chciał, to myślę, że jedyna na całe 
życie. Był jednym z najlepszych nauczycieli, z jakimi kiedykolwiek miałam do 
czynienia. Miał wspaniałe usposobienie. Zawsze uśmiechnięty, pełen optymi-
zmu i energii. Żaden z naszych szalonych pomysłów nie wydawał mu się głupi. 
Na przykład kiedyś w bardzo upalny dzień maja zaproponowaliśmy wyjście na 
zewnątrz, gdyż we wszystkich salach lekcyjnych było duszno i gorąco. Pan Trąb-
ka z wielkim entuzjazmem przyjął nasz pomysł. Polecił każdemu zabrać po jed-
nym z małych instrumentów typu tamburyn, grzechotki, ukulele, czy cymbałki. 
Wyszliśmy na boisko szkolne. Pierwszym naszym zadaniem było wsłuchanie się 
w otaczające nas dźwięki. Ten, kto usłyszał ich najwięcej miał prawo do wybrania 
piosenki, którą za chwilę mieliśmy wspólnie zagrać i zaśpiewać. To zaskakujące, 
jak wiele dźwięków nas otacza, a my nawet nie zwracamy na nie uwagi. Szmer 
trawy poruszanej przez wiatr, ćwierkane ptaków, woda tryskająca ze zraszaczy, 
szelest liści na drzewie, czy wspinająca się po gałęziach wiewiórka. Wszyscy na-
prawdę dobrze się bawili, a lekcja minęła o wiele szybciej i przyjemniej, niż gdy-
byśmy mieli siedzieć czterdzieści pięć minut w zamkniętej, dusznej klasie.

W czwartej klasie postanowiłam zapisać się na zajęcia dodatkowe z muzy-
ki. Wiedziałam, że mogę grać na wszystkim, co znajdywało się w tamtej klasie, 
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ale ja spędzałam czas tylko i wyłącznie przy skrzypcach. Pamiętam moje pierw-
sze lekcje, gdy wszyscy przebywający w tamtym pomieszczeniu zatykali uszy 
lub czym prędzej wychodzili słysząc moje rzępolenie. Mnie samej się wydawa-
ło, że instrument zaraz tego nie wytrzyma i zapali się od szybkiego pocierania 
smyka o struny. Zostawała ze mną tylko i wyłącznie jedna osoba; pan Dąbiecki 
zawsze głośno klaskał po mojej grze, choć gdybym zagrała Sto lat, nie wiem, czy 
ktokolwiek by to rozpoznał.

– Masz ogromny talent. Gdy grasz, a przymknę oczy, widzę cię stojącą za 
kilka lat na wielkiej scenie przed tysiącami ludzi, którzy przyszli posłuchać wła-
śnie twojej gry. – Pan Trąbka powiedział mi to na zakończenie roku szkolnego. 
Wtedy też nagiął zasady, jakim zawsze był wierny (każdy mógł przyjść tu, kiedy 
tylko chciał, ale nie mógł niczego stąd pożyczać) i pozwolił mi zabrać skrzypce 
na całe wakacje do domu.

– Wiem, że twoi rodzice mnie za to ukatrupią, ale nie pozwolę, żeby taki 
talent się zmarnował – skwitował swoją wyjątkową decyzję.

Nie wierzyłam mu kiedy to mówił, ale dziesięciolatka słysząca taki kom-
plement dostawała takiej motywacji, że nie potrafiła przestać ćwiczyć. Dnia-
mi i nocami z naszych okien, pęknięć w ścianach, czy nawet ze szczelin pod 
drzwiami wydobywał się dźwięk skrzypiec. Na początku niejeden przechodząc 
obok wzdragał się, jakby słyszał dźwięk rysowanej nożem szyby, czy piłowa-
nego styropianu. Rodzice krzywili tylko twarze lub próbowali na wszystkie 
możliwe sposoby ominąć mój pokój, ale nigdy nie usłyszałam od nich, że mam 
przestać grać.

– Kilka pierwszych dźwięków przypomniało mi jakąś piosenkę, ale zapo-
mniałem jak się nazywa – pochwalił mnie tato, kiedy bezcelowo i na chybił 
trafił jeździłam smyczkiem po strunach, przypadkowo je przyciskając do gryfu.

– Czy to nie była czasem jakaś melodia Vivaldiego? – spytała mama, kiedy 
grałam Wlazł kotek na płotek.

Moje umiejętności były prawie równe zeru, ale wszyscy mi powtarzali, że 
sam fakt, że zaczęłam grać na tak trudnym instrumencie i że jestem tak zde-
terminowana, żeby wciąż ćwiczyć mimo braku efektów, to już połowa sukcesu.

Dość długo trwałam w stanie zawieszenia między moimi chęciami, a zdol-
nościami. Po kilku miesiącach rodzice bez trudu rozpoznawali kilkunastonu-
towe piosenki, a to już był wielki sukces. Po półtora roku bezowocnej pracy 
(chociaż może nie była taka syzyfowa, jak mi się wydawało, bo w końcu stała się 
podstawą moich przyszłych sukcesów), nastąpił przełom. Brałam się za coraz 
trudniejsze utwory i po kilkurazowym zagraniu brzmiały one względnie czy-
sto. Nikt się nie krzywił, a nawet znajomi rodziców, którzy ich odwiedzali, za-
glądali do mojego pokoju i przysłuchiwali się mojej grze. Pochlebiało mi to. Pan 
Trąbka zawsze mi powtarzał, że mam ogromny talent i wielkie motywacje, ale 
wie, że najlepiej by mi zrobiła porządna krytyka, jednak on nie ma serca, żeby 
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krytykować coś, co na jego ucho i na tę fazę mojej nauki jest naprawdę dobre. 
Będąc w szóstej klasie podstawówki nie rozumiałam, o co mu chodzi. Przecież 
to pochwały sprawiają, że chcemy być coraz lepsi. Nie spodziewałam się wtedy, 
że doświadczę jego słów na własnej skórze.

W pierwszej gimnazjalnej rodzice stwierdzili, że lekcje z panem Dąbieckim 
rozwinęły mnie tylko do pewnego stopnia. Nie ma przecież ludzi doskonałych, 
a tym bardziej takich, którzy znają się na wszystkim. Może wiedział jak wprowa-
dzić w świat muzyki i podtrzymać kiełkujący talent, ale nie potrafił doprowadzić 
do pełnego rozkwitu. Postanowili wtedy zapisać mnie na prywatne lekcje. Dość 
długo wybieraliśmy odpowiedniego nauczyciela. W końcu, jakiś wewnętrzny 
głos nam podpowiedział, że najwłaściwszym wyborem będzie pani Marta.

Gdy poszłam na pierwszą lekcję, jej energia mnie zafascynowała. Gdy 
chwytała za skrzypce, odpływała razem z rozchodzącymi się po pomieszczeniu 
dźwiękami. Zatracała się w muzyce. Była moim muzycznym autorytetem. Ma-
rzyłam, żeby kiedyś stać się taka, jak ona. Zawsze witała mnie szerokim uśmie-
chem. Uwielbiałam te lekcje. Najchętniej chodziłabym na nie częściej niż dwa 
razy w tygodniu, ale niestety wszystkie terminy miała już zajęte. I wtedy wpadła 
na genialny pomysł.

– A co powiesz na trzecią godzinę, ale łączoną z jedną z moich uczennic? 
Wspominała kiedyś, że chciałaby z kimś innym grać. – Jej twarz jak zwykle była 
rozpromieniona i zdaje mi się, że uśmiech nigdy nie znikał jej z twarzy, nawet 
wtedy, jeśli ktoś kompletnie się z nią nie zgadza. Byłam ciekawa jak wygląda 
podczas kłótni. I czy w ogóle z kimś się kiedyś kłóci.

Oczywiście zgodziłam się na ten układ. Bardzo podobał mi się jej pomysł 
i możliwość grania w duecie albo nawet w trio, jeśli pani Marta by do nas do-
łączyła. Pojawił się tylko jeden problem. Nie miałam własnych skrzypiec, a nie 
mogłam cały czas przetrzymywać w domu tych szkolnych. Granie tylko i wy-
łącznie na lekcji sprawiłoby, że zaczęłabym się cofać, a moje palce nie byłyby 
tak sprawne jak dotychczas. Nie chciałam kupować pierwszego lepszego in-
strumentu, który by mnie nie satysfakcjonował, bo w końcu i tak bym musiała 
kupić coś bardziej profesjonalnego, a to byłby podwójny koszt. Wiedziałam, że 
moje oszczędności nie wystarczą na taki zakup, a nie chciałam prosić o pienią-
dze rodziców, którzy i tak już bardzo dużo włożyli w moją muzyczną edukację.

Dwa tygodnie później miałam urodziny. W naszym domu były one ob-
chodzone bardzo skromnie. Na kawę i torcik, upieczony wspólnie z mamą, za-
praszaliśmy tylko dziadków. Nie kupowaliśmy drogich prezentów. Zazwyczaj 
dostawałam kwiatki doniczkowe, które uwielbiam. Nie miałam nic przeciwko 
takim „przyjęciom”. Jednak tego roku rodzice sprawili mi najcudowniejszy pre-
zent. Jeszcze zanim otworzyłam duże podłużne pudło zapakowane w ozdobny 
papier, nie miałam wątpliwości, że będą to skrzypce. Teraz nie było żadnej prze-
szkody, żebym była coraz lepsza w tym, co naprawdę kocham.
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Od tamtego dnia ćwiczyłam dwa razy tyle, co dotychczas. Wiem, że czasa-
mi zaniedbywałam przez to inne obowiązki, ale gra na skrzypcach całkowicie 
mnie pochłaniała i sprawiała, że traciłam poczucie czasu.

Moje palce były nieraz starte do krwi, ale to wcale mnie nie zniechęcało. 
Czekałam zaledwie jeden dzień, aż się trochę podgoją i dalej ciężko ćwiczyłam. 
Z biegiem czasu opuszki palców były coraz twardsze i mniej podatne na otarcia. 
Bez problemu trafiałam palcami lewej ręki w odpowiednie dźwięki, a i smyczek 
przesuwał się po strunach bardziej gładko i płynnie. Każdy utwór, który gra-
łam, pochłaniał mnie w całości, w każde ćwiczenie wkładałam całe swoje serce. 
Nie wiedziałam, czy gra na skrzypcach do czegokolwiek mi się w życiu przyda, 
ale nie potrafiłam zająć się niczym innym. Przez całe dnie byłam tylko ja, moje 
skrzypce i otaczające nas dźwięki.

W drugiej klasie gimnazjum zaprzyjaźniłam się z Olą, dziewczyną, która 
miała razem ze mną lekcje u pani Marty. Ćwiczyłam mniej niż przez ostatnie 
lata, ale czasem trzeba odpocząć, żeby nie popaść w monotonię. Na grę poświę-
całam do dwóch godzin dziennie. Na tyle to wystarczyło, żeby nie przemęczając 
się nie stać w miejscu, ale też się nie rozwijałam. Umiejętności Oli były na odro-
binę niższym poziomie niż moje, ale mimo to, świetnie nam się wspólnie grało.

Spędzałyśmy ze sobą każdy dzień. Jeśli to, co nas łączyło nie było prawdzi-
wą przyjaźnią, to ja nie wiem, co takową można nazwać. Później jednak okazało 
się, że nie była. To znaczy była, dopóki w moim życiu nie zaczęło dziać się na-
prawdę bardzo dobrze, dopóki nie zaczęłam odnosić wielkich sukcesów.

Pani Marta pewnego dnia powiedziała nam o organizowanym konkursie 
na najlepiej wykonany cover piosenki, która naszym zdaniem była jedną z naj-
bardziej znanych i cenionych. Podobało mi się to, że mogę wybrać jakąkolwiek 
piosenkę. Chciałam taką, w której będę się naprawdę dobrze czuła. Ola również 
z entuzjazmem przyjęła tę propozycję. Nagrodą w konkursie miał być miesięcz-
ny kurs gry na wybranym instrumencie, na którym zwycięzca będzie ćwiczył 
z najsławniejszymi wirtuozami tego instrumentu.

Od tamtego czasu nie spotykałyśmy się z Olą tak często, jak dotychczas. 
Każda była zajęta ćwiczeniem wybranego utworu. Znów trenowałam tak inten-
sywnie jak wtedy, gdy zaczynałam naukę gry na skrzypcach. „Hallelujah” roz-
brzmiewała w naszym domu od jasnego świtu, aż po zmrok. Łatwiej przychodzi-
ło mi granie jej, niż liczenie do dziesięciu. Mogłabym to robić nawet przez sen. 
Nie jest to co prawda bardzo trudny utwór, ale każdy dźwięk, wydobywający się 
spod smyczka, był nasycony różnymi emocjami, które potrafiłam wydobyć z sie-
bie wyłącznie przez grę. Ola natomiast porwała się na coś o wiele trudniejszego 
i bardziej różnorodnego niż monotonnie powtarzające się takty „Hallelujah”. 
Wybrała „I will always love you”. Nie czułam się bynajmniej z tego powodu gor-
sza od niej. Cieszyłam się, że chce się rozwijać i wysoko zawiesza poprzeczkę. Ja 
znałam swoje możliwości i uważałam, że siła i piękno tkwią w prostocie.
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Z każdym dniem, z kolejną godziną, minutą, a nawet sekundą taktowaną 
przez wskazówki zegara, przybliżające mnie do dnia konkursu, byłam coraz 
bardziej zdenerwowana i stremowana. Na kilka dni przed nim poważnie my-
ślałam, żeby sobie odpuścić, żeby nie upokorzyć się przed wielką publicznością 
oraz przed jury. Pani Marta jednak nie chciała słyszeć słowa wahania i wiedzia-
łam, że nie odpuści, nawet gdyby miała wwieźć mnie na środek sceny na taczce 
i przykleić mi smyczek do dłoni.

Kiedy przyszedł dzień konkursu wszystko szło źle. Kiedy z rana próbo-
wałam zagrać wybrany utwór, kilkanaście razy z rzędu nie udało mi się zrobić 
tego bezbłędnie. A to zapomniałam o jakiejś nucie, a to pomyliłam dźwięki, czy 
też zagrałam coś podwójnie. Nie mogłam tego dnia nic przełknąć, ale wiedzia-
łam, że jeżeli nic nie zjem, ręce będą mi się trzęsły jeszcze bardziej, więc posta-
nowiłam zmusić się do skonsumowania chociażby jednej skibki. Przy krojeniu 
ogórka nóż wyślizgnął mi się z dłoni i przecięłam opuszek palca lewej ręki, co 
z pewnością jeszcze bardziej utrudni mi grę.

– Czy coś jeszcze może pójść dzisiaj nie tak? – wypowiadając te słowa nie 
miałam pojęcia, że stawiam wyzwanie losowi, który najwidoczniej z ochotą po-
stanowił się z nim zmierzyć.

Próbując, mimo bólu palca, bezbłędnie zagrać piosenkę po raz już chyba 
dwudziesty, usłyszałam nagle trzask i niemalże odskoczyłam, chcąc odrzucić 
skrzypce jak najdalej od siebie. Kiedy przyjrzałam się trzymanemu w ręce in-
strumentowi zauważyłam, że sprawcą tego strasznego dźwięku była jedna ze 
strun, teraz swobodnie zwisająca w dół. No pięknie – pomyślałam, po czym 
miałam ochotę osunąć się na podłogę i płakać. Nie mogłam się jednak podda-
wać z powodu kawałku metalu. Zadzwoniłam do pani Marty, a ta jak najszyb-
ciej kazała mi do siebie przyjść. Podczas zakładania struny udzieliła mi kilku 
przydatnych porad odnośnie pokonania tremy. Nie byłam pewna, czy zadzia-
łają w moim przypadku, ale nie miałam innego wyjścia. Jeśli trema ze mną 
wygra, wygrają też wszyscy inni. Nie mogę skompromitować się przed tymi 
wszystkimi ludźmi, którzy będą mnie słuchali. Takie myśli nakręcały mnie 
jeszcze bardziej, ale nie miałam pojęcia, o czym innym mogłabym w tej chwili 
myśleć. 

Wróciłam do domu. Im bliższa była godzina konkursu, tym bardziej byłam 
zdenerwowana. Mama przywiozła mi śliczną sukienkę z małymi kryształkami, 
którą uszyła mi jej siostra. Spod jej rąk wychodziły naprawdę piękne rzeczy. Tak 
samo, jak moi bliscy twierdzą, że spod moich palców i smyczka wydobywają się 
cudowne dźwięki. Nie miałam zbyt dużo czasu na rozmyślania, ale jednak po 
mojej głowie krążyły czarne myśli. Mnie, jak dotąd, niepoprawnej optymistce.

Już nie zależało mi na wygranej, ale bałam się, że skompromituję się przed 
tyloma muzykami, którzy będą oceniać naszą grę, którzy od lat są moimi auto-
rytetami. Chciałam, żeby zobaczyli we mnie kogoś, kto być może w przyszłości 
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będzie występował na dużej scenie, przed ogromną publicznością. Nie muszę 
być najlepsza teraz, chcę tylko mieć dobre podstawy do tego, żeby kiedyś zajść 
bardzo daleko. Żeby spełnić swoje marzenia i cele.

Kiedy czekałam na swoją kolej nie było ważne nic, oprócz ogarniającego 
mnie strachu, że mój palec przyciśnie strunę nie w tym miejscu, co powinien, 
że nie tak przesunę smyczek, że skrzypce wypadną mi ze spoconych ze stresu 
dłoni, że zacznę panikować i zapomnę jak się oddycha. Nagle usłyszałam przez 
głośniki wyczytane przez jakąś osobę moje imię i nazwisko. I gdyby rodzice nie 
wypchnęli mnie na scenę, stałabym cały czas w tym samym miejscu. Stanęłam 
na wskazanym mi przez kogoś z obsługi punkcie. Chciałam się przedstawić, ale 
dostałam polecenie, żeby od razu grać. Widocznie mieli zbyt dużo chętnych lub 
tak jak ja niezbyt ochotnych do grania. Zaczęłam bardzo spokojnie i dość zwy-
czajnie. Tak, jak na każdej próbie. Przed występem postawiłam sobie cel, żeby 
nic mnie nie rozproszyło. Miałam być maksymalnie skupiona na granej melo-
dii, a ja tymczasem odpłynęłam myślami w krainę snów i marzeń. W miejsce 
tak piękne, że chciałam tam zostać na zawsze. Czułam się tam doskonale, oto-
czona czystymi dźwiękami. Nagle ujrzałam w mej wizji chłopaka i dziewczynę. 
On jej śpiewał i grał, ona natomiast zdawała się być nieczuła na jego starania. 
Nagle poczułam się tak, jakbym weszła w ciało tego chłopaka. Czułam jego de-
terminację, jego miłość i bezsilność, i zmęczenie, a mimo to nie przestawał, grał 
dalej, mimo że jego muzyka nie była zbyt dobrze odbierana przez jej adresatkę. 
I nagle, wyśpiewując kolejne wersy swojej piosenki jego głos traci na pewności 
siebie, ale nie na swojej sile. Każde słowo wypowiada wyraźnie, tak żeby został 
dobrze zrozumiany. I wtedy po prostu odwraca się i odchodzi. Dziewczyna nie 
przyjęła jego zalotów, on wiedział, że to już koniec ich miłości, że nieważne, jak 
by się starał, i tak nic by nie zdziałał. Opuścił ją, ale to ona pierwsza wyrzuci-
ła go ze swojego serca. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że przeniosłam się 
w świat granej przeze mnie piosenki, w świat jej domniemanej interpretacji, bo 
ta kwestia jest do uzgodnienia tylko i wyłącznie z jej autorem. Nigdy wcześniej 
nie czułam się tak, jak przed chwilą. Palce same przesuwały się w odpowiednie 
miejsca, a melodia wychodziła jeszcze piękniejsza niż na próbach. Czułam, że 
to nie ja przywołałam do życia dźwięki, ale one zrobiły to ze mną. To one mnie 
codziennie tworzyły. Mnie i moją pasję. Gdybym wtedy na zajęciach z muzyki 
nie chwyciła do rąk skrzypiec, prawdopodobnie nie zaczęłabym nigdy na nich 
grać. Mogłoby to zmienić bieg całego mojego życia. Mogłabym nie być tym sa-
mym człowiekiem, jakim jestem teraz. Opuściłam skrzypce i smyczek na dół 
i dopiero, gdy usłyszałam głośne oklaski, otworzyłam oczy. Byłam pewna, że 
piosenka wyszła mi dobrze, ale gdyby ktoś się mnie zapytał, czy w którymś 
miejscu się pomyliłam, nie umiałabym odpowiedzieć na to pytanie, gdyż w ogó-
le nie słyszałam granego przeze mnie utworu. Ukłoniłam się i zeszłam ze sceny. 
Za kulisami czekali na mnie rodzice i pani Marta.
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– Przepięknie zagrałaś – pochwaliła mnie. Musiałam uwierzyć jej na sło-
wo, potwierdzili to także moi rodzice. Tylko Ola stała z boku i chociaż sama 
miała już za sobą bardzo dobry występ, nie przyszła mnie uściskać, tak jak ja 
zrobiłam, gdy zeszła ze sceny po swoim występie, mimo, że sama wtedy jeszcze 
bardzo się stresowałam. Nie miała się już czym denerwować, chyba, że wyni-
kiem. Ale to było raczej nieuzasadnione. W tym konkursie brało udział tak wie-
le osób na bardzo zaawansowanym poziomie, że od początku byłam pogodzona 
z tym, że mój udział będzie jedynie ciekawym doświadczeniem. Niczym więcej.

– Zapraszamy wszystkich uczestników i osoby, które tutaj z nimi przybyły 
o zajęcie miejsc na widowni. – Nie stresowałam się już wcale, ale byłam cieka-
wa, kto wygra. Obstawiałam chłopaka, który również grał na skrzypcach. Jego 
wykonanie było powalająco dobre. Mogłabym słuchać jego gry przez dwadzie-
ścia cztery godziny na dobę. Pani, która prowadziła konkurs, przez pięć minut 
mówiła o tym, że poziom był bardzo wyrównany i że świetnie się bawili wraz 
z nami. Tylko, że nie wiem, czy uczestnicy rzeczywiście tak dobrze się bawili; 
dla mnie była to najbardziej stresująca chwila w życiu, którą sama sobie za-
fundowałam. Zaczęłam przypatrywać się osobom, siedzącym nieopodal. Dwie 
dziewczyny obgryzały paznokcie, rudowłosy chłopak wycierał spocone ręce 
w równo wyprasowane spodnie od garnituru, jeszcze inna osoba oddychała tak 
szybko, jakby zaraz miała zemdleć. I nagle usłyszałam swoje imię i nazwisko. 
Popatrzyłam zdezorientowana na rodziców, którzy po raz kolejny wypchnęli 
mnie na scenę. Ola siedząca obok mnie patrzyła tak, jakby chciała mnie zabić. 
I dopiero gdy zobaczyłam złotą statuetkę w kształcie nutki w rękach organiza-
torki, zdałam sobie sprawę o co chodzi. Wygrałam. Naprawdę wygrałam ten 
konkurs. Ale… jak to możliwe? Może to jakaś pomyłka? Nieważne, w każdym 
razie zdobyłam pierwsze miejsce i jeśli w tej chwili nie odbiorę nagrody, pewnie 
przyznają ją komuś innemu. Szybkim krokiem poszłam na scenę. Dostałam też 
czek  pieniężny i propozycję nauki w jednej z najlepszych szkół muzycznych 
w Polsce, i to całkowicie za darmo. Najbardziej jednak cieszyłam się z możliwo-
ści uczestniczenia w miesięcznym kursie gry na skrzypcach. Kiedy wróciłam do 
moich najbliższych, wszyscy mi gratulowali i ściskali. Wszyscy, tylko nie moja 
przyjaciółka.

– Przecież ja nie wykonałam swojej piosenki gorzej od ciebie, a przynaj-
mniej wzięłam coś ambitniejszego – wyrzuciła na jednym wydechu, gdy pa-
trzyłam na nią zbita z pantałyku. Nie rozumiałam jak mogła powiedzieć coś 
takiego. Jak w ogóle mogła pomyśleć o czymś takim? W końcu jesteśmy przyja-
ciółkami od tylu lat. A raczej byłyśmy, bo teraz to nie wiem, czy nadal jest moją 
przyjaciółką, która w ogóle nie cieszy się ze zwycięstwa jednej z najbliższych jej 
osób. Dobrze wiedziałyśmy, że są marne szanse, że któraś z nas wygra, zatem 
dlaczego byłaby w stanie pogodzić się z przegraną, gdyby wygrał ktoś inny, ale 
nie może znieść tego, że to ja zwyciężyłam?
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– A ja myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami – odparłam cicho i mimo wy-
granej wracałam do domu bardziej smutna, niż gdybym znalazła się na ostat-
nim miejscu. Wtedy miałabym przynajmniej przyjaciółkę, ale w sumie, może 
lepiej być samotnym, niż mieć przy sobie tak fałszywą osobę.
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Katia Wicher 

Reinkarnacja

I znów to samo. Znów ten sam korytarz, te same niewygodne krzesła, te 
identyczne, beznamiętne głosy, wypowiadające smętnie numery. I wszystko się 
powtarza. Mój człowiek umarł i ja znów muszę tu być

– Numer Trzydzieści Siedem.
Leniwie i z ulgą wstałam z niewygodnego krzesła i udałam się do szarawe-

go gabinetu. Od ostatniej wizyty nic się tu nie zmieniło.
– Witaj Numer Trzydzieści Siedem. Jak tam twój człowiek?
Wzruszyłam ramionami.
– Tak jak zawsze. Szary, beznamiętny, może trochę lepiej się zachowywał. 
Siedzący przede mną Szef Prawie Wszystkich Szefów, popatrzył na mnie 

trochę jakby zaciekawiony.
– Mam go awansować? 
– Można by było – powiedziałam obojętnie. – Nie mogę już przejść na 

emeryturę? Te wędrówki już są za bardzo męczące. Proszę, aby było to moje 
ostatnie wcielenie. 

Nastała cisza. Czy ja za wiele wymagam? Chcę tylko wytchnienia po tych 
wszystkich latach ciężkiej pracy. 

– Musisz wypełnić odpowiednie papiery. Wdrożono nowe przepisy, a nie 
chcę mieć bałaganu w papierach. Idź do pokoju siódmego i poproś o dokumenty 
do przeniesienia. 

Kiwnęłam głową i wyszłam z jego gabinetu, aby poszukać pokoju numer 
siedem. Szarawy korytarz dłużył się niemiłosiernie, mijałam setki drzwi ze zło-
tymi numerkami, aż w końcu znalazłam te odpowiednie. Zapukałam delikatnie 
i po usłyszeniu: – Proszę! – weszłam do środka. 

– Chciałabym otrzymać dokumenty do przeniesienia. 
– Siadaj, złociutka. – Urzędniczka wskazała jedno z krzeseł naprzeciwko. 
Posłusznie usiadłam i rozejrzałam się po pokoju. Był żółty, a nie tak jak 

wszystko tutaj szarawe. Kobieta przede mną też była jakiś inna. Nie wyglądała 
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jak ja: biaława masa, która przyjęła kształt człowieka wyglądała jak jego kopia. 
Urzędniczka wyglądała jak żywy człowiek, tylko była otoczona dziwną, złotawą 
poświatą. Prawie taką samą jak Szef Prawie Wszystkich Szefów, jednak on był 
pół bogiem. Ciekawe, kim była ona. 

– Numer? – zapytała mnie, wyrywając z zamyślenia. 
– Trzydzieści Siedem.
Urzędniczka zamarła i popatrzyła na mnie przerażona. 
– Jedna z Legendarnej Pięćdziesiątki!?… Co ty tu robisz? 
Popatrzyłam na nią zdziwiona. 
– Proszę o dokumenty do przeniesienia, bo chcę iść na emeryturę – opo-

wiedziałam niepewnie. 
Urzędniczka wstała gwałtownie, przewracając krzesło.
– Ty już od jakichś dwóch stuleci powinnaś być na emeryturze! To dlatego 

jest bałagan w papierach. Chodźmy, musimy to wyjaśnić. 
Potulnie poszłam za Urzędniczką do pokoju numer sto. 
– Znalazłam przyczynę bałaganu w papierach. 
Urzędniczka, podobna kropka w kropkę do tej, z którą przyszłam, popa-

trzyła na nas zdziwiona. 
– Kto to? – spytała, patrząc się na mnie podejrzliwie. 
– Zaginiona Numer Trzydzieści Siedem. 
Urzędniczka z naprzeciwka, popatrzyła na mnie zszokowana. 
– Gdzieś ty była?! Tylko nie mów, że cały czas pracowałaś!
Przytaknęłam głową. Zrezygnowana Urzędniczka chwyciła się za głowę 

i mamrotała pod nosem przekleństwa. 
– Siadaj, trzeba uzupełnić twoje dokumenty i możesz iść na zasłużoną 

emeryturę. 
Ta, która mnie tu przyprowadziła, wyszła niezauważalnie, pozostawiając 

mnie samą z jej kopią.
– Numer? – spytała mnie, chwytając biało-szare pióro jakiegoś ptaka. 
– Trzydzieści Siedem. 
– Rodzaj ostatniego wcielenia?
– Człowiek.
– Przyczyny jego śmierci?
– Przewlekła choroba, nowotwór bodajże. 
– Aż takie szczegóły nie są wymagane – zapewniła nie Urzędniczka. – 

Ilość przepracowanych lat? 
– Około pięć miliardów. Po pierwszym miliardzie straciłam rachubę. 
Istota przede mną kiwnęła głową i szybko wypełniała kolejne linijki do-

kumentu. 
– Rodzaje wcieleń?
– Ludzie i tylko ludzie. 
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– Ocena życia ludzkiego w skali od jeden do dziesięć?
– Pięć. 
– Ocena swojej pracy w takiej samej skali? Proszę o uzasadnienie.
– Jeden. Po setnym wcieleniu praca przestała być ciekawa i dla mnie była 

wręcz męczarnią. Ludzie są istotami bardzo schematycznymi i nie było żadnego 
urozmaicenia. 

– Skończone – powiedziała Urzędniczka, kreśląc na dole kartki swój pod-
pis.

– Teraz tylko podpisz tutaj i będziesz mogła iść na emeryturę. 
Złożyłam swój podpis w wyznaczonym miejscu i oddałam dokument. 
– Dziękuje, to by było już wszystko – zakończyła. 
Odetchnęłam z ulgą i wyszłam z gabinetu. Nie widziałam już, jak przed-

tem, wielkiego korytarza. Teraz stałam na wielkiej i pięknej łące. Strumień nie-
daleko szumiał, a ptaki śpiewały swoje serenady. Odetchnęłam z ulgą. Nareszcie 
wolna. 
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Jakub Wiech

Zmierzch

– Pieniądze trzeba oddać – powiedział Edmund, głaszcząc ręką wąs. W jego 
głosie słychać było wzburzenie i trzydzieści lat palenia tanich papierosów.

Siedzieli wokół stolika nakrytego czerwoną serwetą, będącego centralnym 
punktem salonu. Pokój był klaustrofobiczny. Większość miejsca zajmowała 
potężna meblościanka z odbarwieniami lakieru oraz rozkładana wersalka, na 
której sypiali Andrzej i Maria. Z trudem mieściło się tu kilka osób, a było to naj-
większe pomieszczenie w domu Spórzyńskich. Teraz siedzieli we trójkę i w ich 
głowach pojawiła się refleksja, że ich grono będzie się już tylko zmniejszać.

– Dlaczego ojciec zawsze musi grać przeciwko mnie – krzyknął Andrzej 
przestając na chwilę gryźć skórki na kciuku. – Tłumaczyłem ojcu, że te pienią-
dze się nam należą.

– Pieniądze były dla Jacusia, nie dla ciebie – odparł Edmund.
Zapanowała cisza przerywana jedynie chlipaniem Marii i tykaniem przed-

wojennego zegara. Styczniowy dzień powoli się kończył.
– Trzeba teraz podjąć decyzję, trzeba postanowić, co zrobimy – powiedział 

niskim głosem Andrzej.
– Dla mnie tu nie ma o czym dyskutować, zadzwonić tylko do tej sekre-

tarki, jak kazali, i powiedzieć jaka zaistniała sytuacja, a potem nie przyjmować 
tych pieniędzy, tylko niech je zwrócą.

– Ojca głos już znam, Marysiu?
Żona spojrzała na Andrzeja przekrwionymi oczyma. Od pogrzebu nie 

słyszał, by z jej ust padło chociaż jedno słowo. Pytał ją jednak w nadziei, że 
zmęczona tym wszystkim powie ,,rób, co uważasz”, albo coś w tym rodzaju. 
Przynajmniej czułby, że Edmund nie ma przewagi liczebnej. Przeliczył się, po-
patrzyła na niego chwilę, po czym znów spuściła wzrok.

– Jakim ty jesteś podłym sukinsynem, że ją pytasz o to. Jakim ty jesteś 
podłym sukinsynem.
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– Ojciec, jakby ojciec ruszył łbem od czasu do czasu, to by ojciec wiedział, 
że ja to dla niej wszystko chcę. Dla niej! Dla nas! Żebyśmy wreszcie mogli żyć 
jak ludzie! Zbudowali coś od nowa.

– Nie jak ludzie, a jak złodzieje. Hieny! Hieny cmentarne – krzyknął Ed-
mund podrywając się z krzesła. Oparł pięści na stole i pochylił się w stronę 
Andrzeja. – Co ty myślisz, że co? Co to w ogóle za pomysł jest? Kiedy na to 
wpadłeś? Kiedy stałeś nad trumienką?

Maria zaszlochała i usłyszawszy to Edmund ściszył głos. Wciąż jednak stał 
spięty, jakby gotowy do skoku.

– Andrzej! – ciągnął dalej. – To nie są pieniądze dla ciebie. Jeśli tak my-
ślisz, to co? Sądzisz że to nie wyjdzie? Nie wstyd ci w ogóle? Kraść chcesz? Boga 
w sercu nie masz?

Mąż jego córki zacisnął wargi i pięści. Spojrzał na teścia spode łba. Oddy-
chał głośno, na tyle głośno, że słychać było jego sapanie nawet pomimo szlochu 
Marii.

– Niech mi ojciec nic o Bogu nie mówi – wycedził przez zęby.
Znowu zamilkli. Edmund zajął miejsce przy stole, ale Maria przesiadła się 

na wersalkę. Tykanie wskazówek stało się znowu uderzająco głośne, jakby zegar 
wyczekał moment ciszy, by zaznaczyć swoją obecność.

– Za pół godziny mamy zadzwonić – powiedział Andrzej przypominając 
o problemie spokojnym, rzeczowym tonem. – Podamy numer konta. W oczach 
tego człowieka trzysta tysięcy złotych to żadne pieniądze. On wysyła takich da-
rowizn setki. To bogacz od pokoleń. Nie pracował, tylko całe życie wędrował po 
świecie. Nie wiecie nawet w jakich luksusach się kąpał.

– Ja cię, kurwa, moralności uczyć nie będę, ale co to zmienia, że bogaty 
jest? 

– Andrzej, człowieku, na co ci teraz te pieniądze, na co ci? Po co?
– Powiem ojcu po co! Powiem! Myśli ojciec, że co… że przepieprzyć chcę 

na głupoty? A gówno! Niech się ojciec rozejrzy, jak my mieszkamy? Co, może 
ładnie tu? Śmierdzi dziadem w każdym pokoju, grzyb w łazience, ściany brud-
ne jak w chlewie, poobijane, już dwadzieścia lat nie było malowane. I co, ojciec 
z renty wyremontuje? Czy ja, z pensji, kurwa, kierowcy autobusu? Bo innych 
pieniędzy nie ma, Marysia siedem lat w domu siedziała, bo się przecież Jacusiem 
ktoś musiał zajmować cały czas.

Spojrzał na żonę, której twarz wykrzywiła się w grymasie bólu na dźwięk 
imienia synka. Skarcił się w myślach, bo przecież obiecał sobie, by go przy niej 
nie wypowiadać.

– Wszystko w ruinę popada – ciągnął dalej Andrzej. – I co, ja mam teraz 
taką szansę zmarnować? Siedem lat wyrzeczeń, siedem lat wszystko było od-
kładane i pieniądze szły na leki i resztę. Siedem lat na nadgodziny chodziłem, 
wszędzie robiłem, tu inwentaryzacja w magazynie, tu jakaś robota w polu, tu 
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węgiel przerzucić, żeby tylko grosz dodatkowy wpadł. Siedem lat jak dziad ży-
łem. Koszula ta sama od nie wiem kiedy, popruta, spodnie obdarte w nogaw-
kach. I co, nie należy mi się? A właśnie, ze mi się kurwa należy, wszystkim nam 
się należy i to będzie sprawiedliwe.

Potarł dłonią po ustach, w kącikach których zebrało się trochę śliny. Rzucił 
spojrzenie na meblościankę. Na pierwszej półce żelazny krucyfiks, w rodzinie 
od pokoleń. Na drugiej jakieś książki z czasów, gdy Maria pracowała w szko-
le – ,,Król Olch”, ,,Nie-boska komedia”, ,,Tango”. Na trzeciej półce zdjęcie ich 
i syna. Rzadkość, nieczęsto nadarzała się okazja do fotografii. Na tej, Jacuś kar-
mił owieczki, które chowali sąsiedzi. Nie pamiętał dokładnie kiedy zostało zro-
bione.

– Te pieniądze nam się należą. I myśmy powinni z nich zrobić użytek. 
Ojciec patrzy – powiedział Andrzej, rozkładając ręce na stole. – Nigdy żeśmy 
nikogo o pomoc nie prosili. Sami nas znaleźli.

– Jak to sami nas znaleźli!? To pani Bożenka z depeesu wyszukała fundację.
– Dobra, ona wyszukała, ale to oni do nas się odezwali, nie tak było? Tak. 

A na inne rodziny też przecież patrzyli. I jakoś na naszą się zdecydowali. Czemu 
to, niech ojciec pomyśli? Bo co, bo Jacuś był taki chory? Był, ale i inne dzieci na 
to cierpią. Myśmy po prostu mieli tutaj najgorzej, rozumie ojciec!? Najgorzej! 
Mieliśmy i mamy. Bo się nic do tej pory nie zmieniło.

 Skłamał. Od trzech dni zmieniło się bardzo wiele. Inaczej patrzył na żonę, 
inaczej patrzył na ten dom, inaczej patrzył na życie. Sam wstydził się przyznać 
przed sobą, ale czuł teraz pewnego rodzaju ulgę, jak po ukończonym, wycień-
czającym biegu. Wczoraj mógł po raz pierwszy od kilku lat przespać całą noc 
bez wstawania co cztery godziny, a wcześniej, nieco po południu usnął przed 
telewizorem. I nikt go nie budził, nikt nie krzyczał, nikt nie domagał się uwagi, 
nikt nie potrzebował pomocy.

– Andrzej! Ja do tego ręki nie przyłożę. Za komuny nie kradłem, teraz też 
nie będę.

– Gdzie tu kradzież jest, no gdzie?!
Maria podniosła się z wersalki i wyszła do łazienki. Słychać była jak odkrę-

ca wodę i wydmuchuje nos. Andrzej pochylił się do teścia.
– Niech mnie ojciec posłucha. Widzi ojciec, jak Marysia wygląda. Przecież 

to jest wrak nie kobieta. Ona tego dłużej nie wytrzyma, tego domu, tej atmos-
fery. Ja się muszę nią zająć. Musimy wyjechać, choćby na tydzień, gdzieś nad 
morze czy w góry. Albo za granicę. Pooddychać innym powietrzem, bo przecież 
ona cały czas myśli o jednym. Oka nie zmrużyła od dwóch dni. My potrzebuje-
my nowego początku, nowych fundamentów.

– A co ty myślisz, przecież wiesz przez co przeszła. Trzy lata odkładaliście 
na operację, i co? Teraz pieniądze z nieba spadły, a tu dziecko umiera. I co, i jak 
ona miała to znieść? A ty tylko teraz na te pieniądze patrzysz.
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Edmundowi załamał się głos. Dłoń przycisnął do oczu, po policzkach ście-
kły mu łzy. Andrzej położył mu dłoń na ramieniu.

– Wszyscyśmy to przeżyli, a ona najgorzej. Ale teraz już nic zrobić nie 
można, trzeba myśleć co dalej.

Maria wróciła do pokoju i zajęła dokładnie to samo miejsce na wersalce.
– Muszę iść dorzucić do pieca – powiedział Edmund. Andrzej popatrzył 

jak teść wstaje od stołu i wychodzi do przedpokoju. Tam narzucił na siebie po-
dartą kurtkę i wyszedł na zewnątrz, zamykając cicho drzwi. Andrzej spojrzał 
na żonę. Chuda, mizerna, z potarganymi, mysimi włosami i podpuchniętymi 
oczyma. Przez ostatnie siedem lat prawie nigdy nie wyglądała choć w połowie 
tak dobrze jak w liceum, gdy ją poznał, czy potem, na studiach. Nie miała już 
nic ze swojej dziewczęcej świeżości, a była przecież jeszcze przed czterdziestką. 
Wstał powoli i zajął miejsce przy żonie. Nie zastanawiając się długo, jak zacząć, 
powiedział w końcu:

– Jutro pojadę do apteki, kupię ci melisę. Musisz odpocząć, musisz się wyspać.
Nie odpowiedziała. Jej wzrok skakał gdzieś pomiędzy najniższymi półka-

mi meblościanki a podłogą.
– Marysiu…
– Nie zaczynaj nawet ze mną tej rozmowy – syknęła. – Dobrze wiem, o co 

ci chodzi.
– Nie wiesz.
– Nie? O wyłudzenie pieniędzy ci chodzi. Chcesz skurwysynu kupczyć 

śmiercią własnego dziecka, naszego dziecka… wszystko dla tych pieniędzy.
Zapłakała rzewnie. Chciał ją objąć, ale szarpnęła się i odepchnęła go. Spró-

bował znów, bez rezultatu. Westchnął głęboko i zaczął:
– O ciebie mi chodzi. O nas. O nas! Jak my wyglądaliśmy przez te siedem 

lat? Cały czas tylko Jacuś i Jacuś. Tylko Jacuś nas trzymał ze sobą. Poza nim nie 
było nas. Co, może źle mówię? Przez ostatni rok tylko stres i nerwy i odkładanie 
i sprzedawanie, co się dało. Potem ta fundacja, znowu nerwy, telefony, ile tak 
można? Ja cię od roku nie miałem, już zapomniałem jak to jest. I ty mi mówisz, 
że ja chcę pieniędzy. Ja dla nas chcę dobrze, rozumiesz? Nam chcę pomóc, bo 
my jesteśmy już wypaleni. Zgasło wszystko, co razem stworzyliśmy, odeszło 
razem z nim. I teraz albo skorzystamy z tej szansy, albo nie wiem, co z nami 
będzie. Nie wiem.

Spojrzała na niego zmęczonym wzrokiem. Przestała płakać, ale chyba tyl-
ko dlatego, że wypłakała już wszystko. 

– Czego ty ode mnie chcesz? – zapytała cicho.
Przygarnął ją do siebie. Teraz nie protestowała. Położyła głowę na jego 

kolanach i leżała skulona. Głaskał ją po włosach. Poczuł nagłą emocję, wręcz 
paliło go w trzewiach. Ona była teraz jak świeża glina, którą można dowolnie 
formować. Bał się użyć tego słowa, ale zapaliła się w nim iskierka radości.
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– Oboje jesteśmy zmęczeni – zaczął po chwili – ale ja wiem, że ty najbar-
dziej. Ja wiem. Ty byłaś przy nim w tych wszystkich chwilach, na ciebie spadło 
to najmocniej. Maria, ty jesteś matką. Wy zawsze cierpicie najwięcej. Dlatego 
proszę, pozwól mi sobie pomóc. Pozwól mi pomóc nam obojgu.

Usłyszał odgłos otwieranych drzwi. Edmund wytupał na progu śnieg z bu-
tów i odwiesił kapotę. Gdy wszedł do pokoju i zobaczył leżącą Marię, zawrócił 
i poszedł do kuchni. Nastawił wodę na herbatę.

– Posłuchaj… Posłuchaj mnie teraz uważnie. Zaraz zadzwonię do tej kobie-
ty, porozmawiam, podam numer konta. Oni nic nie wiedzą i nie dowiedzą się.

– Ale… Będą chcieli jakiś zdjęć, faktur… – pogładziła go wierzchem dłoni 
po łysej głowie.

– Nic się nie martw, to się da załatwić. Pogadam z kim trzeba, to nie jest 
takie trudne. Nie sprawdzą tego. Zresztą, przecież ten Amerykanin, który dał 
pieniądze, on chciał, żeby to było anonimowo, bez rozgłosu. Więc nie będzie 
żadnych mediów, żadnego zamieszania.

– Andrzej, co ty mówisz, to jest złe, to jest bardzo złe; spotka nas za to kara, 
ludzka albo boska, zobaczysz.

– Marysiu. A czym były ostatnie lata jak nie karą, co? Czemu wy tego z oj-
cem nie widzicie? To była droga przez mękę. Więc gdzie sprawiedliwość, gdzie 
nagroda? To jest nasza zapłata, te pieniądze to dla nas szansa na nowe życie.

Spojrzał jak jego dłoń wplata się w jej włosy i pomyślał, o tym wszystkim, 
co jest już na wyciągnięcie ręki. Do pokoju wszedł Edmund, niósł dwie parujące 
szklanki. Postawił je na stole, wrócił do kuchni i przyniósł jeszcze jedną.

Andrzej cały czas obmyślał, jak poprowadzić rozmowę. Poda ten numer 
konta, potwierdzi dwa razy, tak jak się umawiali. Podziękuje, będzie mówił ła-
miącym się głosem, tylko musi wyjść z tym do sypialni, bo jakby Marysia usły-
szała, to chyba by go znienawidziła do cna. Pewnie będą chcieć jakichś faktur za 
operację. Trzeba będzie zapytać Pawełka Adamowskiego, on w banku pracował, 
wie z pewnością jak coś takiego zrobić, ale to już będzie ostateczność. Może 
nie będą chcieli? Pawełkowi wtedy trzeba będzie dolę odpalić. Dobrze, jak już 
pieniądze będą na koncie, to co zrobić? Wypłacić czy nie? Może nie, potrzy-
mać jakieś pół roku. I ile by sobie zaśpiewał Pawełek za pomoc? W tym czasie 
rozmówić się z fundacją. Powiedzieć, jak sytuacja wygląda. Jak jest, czyli, że 
operacja nie pomogła i dziecko zmarło. 

Wstrząsnął nim dreszcz tak silny, że leżąca na jego kolanach Marysia spoj-
rzała na niego zdezorientowana. Pogładził ją uspokajająco kilka razy po wło-
sach i wrócił do rozmyślań.

Nie ma się już przed czym cofać. Nie ma. On się już urodził martwy. To 
było tylko odliczanie. Nie było nadziei, to wszystko miało tylko trochę przedłu-
żyć mu życie. Ta noc, kiedy się dowiedział, że będzie miał syna, ta noc, niech 
spadnie w ciemność, nie, ona była ciemnością od początku, więc niech zapadnie 
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się w siebie. Teraz już nie ma się przed czym cofać, teraz trzeba zamknąć ten 
rozdział, puścić go w niepamięć. I te pieniądze w tym pomogą, one załatają te 
siedem lat. Tylko czy oni będą chcieć tych faktur czy nie, czy będą rozmawiać 
z lekarzami? Nie, gdzie tam, po co mieliby drążyć temat. Mają wszystkie doku-
menty, wiedzą, jakie są potrzeby, to nie jest policja, oni nie wiedzą o tym, co się 
stało, nie wiedzą o tym, co myślę. Nie ma się już co przed tym cofać.

Skierował wzrok na siedzącego przy stole Edmunda, ich spojrzenia spotka-
ły się. Nie wiedział, o czym myśli teść, ale nie czuł w nim już zajadłej wrogości. 
Spojrzał na Marię. Usnęła na jego kolanach.

– Przyniesie tata koc? – zapytał szeptem.
Edmund wstał powoli i wyszedł. Wrócił, niosąc grubą, beżową derkę. 

Przykrył nią Marię delikatnie. Rozbudziła się, ale tylko na chwilę. Andrzej wy-
ślizgnął się spod jej głowy i podłożył pod nią poduszkę. Siadł potem przy stole 
i zaczął pić herbatę. Teść nachylił się do niego, opierając przedramiona na blacie.

– Może wyjdziemy, żeby Marysieńki nie obudzić? – zapytał cicho.
– Tak, zaraz wyjdziemy. Tylko herbatę wypiję, pomyślę jeszcze trochę i bę-

dziemy dzwonić.
Andrzej spojrzał na teścia. Ten popatrzył na niego przez chwilę, spuścił 

wzrok i pokiwał głową. Potem obaj spojrzeli na śpiącą Marię.
– Andrzej, nie rób tego. Nie potrzeba.
– Muszę. To jest szansa. I zasługujemy na nią. Ja i Marysia.
– I co, myślisz, że to wam pomoże, że lepiej się poczujecie?
– Tak. Myślę, że tak. I myślę, że to pomoże nabrać sensu wielu rzeczom. 

Zwłaszcza jednej.
Maria rozbudziła się, podniosła głowę. Spojrzała na nich opuchniętymi 

oczyma. Przez chwilę patrzyli na siebie z Andrzejem, jakby starali się przypo-
mnieć sobie, kim właściwie są.

– Zadzwoń, Andrzejku, już czas. Miejmy to z głowy.
Edmund wyszedł z pokoju, a Andrzej sięgnął po telefon do kieszeni spodni. 

Wyjął komórkę, wyszukał numer. Po dwóch sygnałach usłyszał głos z drugiej 
strony.

– Fundacja, słucham?
– Halo, dzień dobry. Mówi Spórzyński Andrzej. Ja dzwonię w sprawie da-

rowizny dla syna, Jacka. Dla Jacka Spórzyńskiego.
– Dzień dobry, panie Spórzyński. Mieliśmy właśnie do pana telefonować 

w tej sprawie – odpowiedział mu łagodny kobiecy głos.
– Tak, przepraszam, miałem dzwonić dziesięć minut temu. Ja miałem się 

z państwem skontaktować, żeby podać numer konta do przelewu. I chciałbym…
– Niczego nie musi pan mówić, panie Andrzeju. Bardzo nami wstrząsnęła 

śmierć Jacusia. Wysłaliśmy wczoraj do pana i pana małżonki oficjalne kondo-
lencje, naprawdę, strasznie nam przykro.
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Nie mógł wydobyć z krtani żadnego dźwięku. Czuł, jakby ktoś odkręcił 
mu w duszy kran z gorącą wodą.

– Jeśli mogę… Wiem, że to w żaden sposób panu nie pomoże, ale… Chcia-
łabym powiedzieć, że te trzysta tysięcy, które dostaliśmy dla państwa od pana 
Lucjana Zyppera przekazaliśmy rodzinie, której dziecko choruje na tę samą 
przypadłość. Zoperują je już w niedzielę. Gdybym mogła coś dla państwa zro-
bić…

– Nie, dziękuję. Jakoś się trzymamy – powiedział Andrzej i rozłączył się.
Spojrzał w twarz Marii. Była spokojna, zadziwiająco spokojna. Rozpłakał 

się rzewnymi łzami, szlochał donośnie, ale ciągle patrzył na nią. Jej oblicze się 
nie zmieniało, tylko oczy zdawały się tracić blask. Za oknem zapadła długa, 
zimowa noc.
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Jagoda Wieczorek

Bajka na dobranoc

Bardzo długo czekałam na to spotkanie. Nie mogłam się doczekać jego 
miny i pierwszych słów. Zastanę go zapewne w nocnej koszuli i z papierosem 
w ustach. Tak bardzo lubił się truć! Od czasów zawodówki. Szkoda jedynie, że 
to moja szata nasiąknie tym ohydnym zapachem. A może poczekać do rana? 
Dym zdąży w ciągu nocy ulotnić się przez nieszczelne okna. Tylko czym tu się 
zająć do świtu? A, pal licho! Najwyżej oddam do pralni.

Wiedziałam, trzeba było wziąć nawigację. Powinnam chyba skręcić teraz 
w prawo. Tak, pamiętam to byle jak przycięte drzewo. No i jest. To na pewno ten 
ceglany dom. Ależ ciężkie drzwi! Przydałoby się poćwiczyć. Ile, kurde, jeszcze 
tych stopni? Nie wiem, cholera, jak on tu codziennie wchodzi. Nareszcie! Zapu-
kam i wejdę. 

Tak jak się spodziewałam, wszystko śmierdzi papierochami. Nieprzytulny 
korytarz; taki ciemny i straszny. Ale weź się w garść. Poker face i do roboty.

– Dobry wieczór, Stanisławie – zagadnęłam.
– To niemożliwe! – zdziwił się. 
– Nie udawaj zaskoczenia.
– Kiedy to prawda! Może moglibyśmy to rozegrać trochę inaczej?
Przyznać muszę, że zyskał tym moje zainteresowanie. Postanowiłam dać 

mu szansę, zawsze to jakiegoś rodzaju urozmaicenie.
– Słucham cię mój drogi, choć uprzedzam, że decyzji nie zmienię, bo nie 

ode mnie zależy.
– Rozumiem. Otóż największy problem tkwi w tym, że odczuwam strach. 
– To akurat naturalna reakcja. Jedynie odurzeni, chorzy, bądź nieprzytom-

ni zachowują spokój lub też przejawiają niezrozumiałą dla mnie agresję. Oczy-
wiście nie mówię tu o tej ostatniej grupie. 

– Miło słyszeć, że moje zachowanie mieści się w normie. Niemniej wolał-
bym czuć się swobodniej. Pamiętam, że będąc dzieckiem, najlepiej zasypiałem, 
słuchając na dobranoc bajek mojej mamy.
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– Obawiam się, że nie będę mogła ci pomóc. Nie znam żadnych bajek, 
a w zmyślaniu jestem wręcz skrajnie beznadziejna. 

– Pewien jednak jestem, iż znasz tysiące przeróżnych historii, mogących 
obniżyć mój puls i ciśnienie krwi. 

– Parę by się znalazło…
Zaczęłam przywoływać obrazy, dźwięki i zapachy, jednak większość dzia-

łała raczej silnie pobudzająco. Nie mogłam więc szukać we wspomnieniach, 
które klasyfikowałam jako przyjemne. Moje poczucie humoru ma raczej czarny 
kolor. Zastanowiłam się, kiedy ostatnim razem czułam smutek i w oka mgnie-
niu odnalazłam idealną opowieść! Nie długą, żebym nie nabawiła się raka płuc, 
ale odpowiednią, by oderwać słuchacza od rzeczywistości.

Usiadłam wygodnie w fotelu. Wielomiesięczny kurz wzbił się w powietrze, 
jakby w proteście, że śmiałam zająć jego miejsce. Uwierz, że z własnej woli, ni-
gdy bym tu nie przyszła! 

– Poczekaj. Przyniosę sobie jeszcze szklankę wody. Zaschło mi w ustach. 
Nalać ci też?

Spojrzałam na tego brzuchatego mężczyznę z politowaniem.
– Dziękuję, jakoś nie mam ochoty.
Kuchenna świetlówka migała, wydając z siebie dziwne odgłosy. Otworzył 

szafkę i strącił jedną ze szklanek na podłogę. „Cholera!” usłyszałam. Nie wiem, 
czy zrobił to specjalnie, by zyskać odrobinę więcej czasu, ale było mi to obojęt-
ne. I tak mam wolny wieczór.

– Nie sprzątaj tego! Uważaj, żeby nie nadepnąć na szkło, bo to całkowicie 
zmieni rejestr.

– Prowadzisz rejestry? – zdziwił się, niosąc brudną szklankę z niegazowa-
ną wodą, ale tylko pokręciłam głową.

– Ja je raczej dostaję już wypełnione. Muszę tylko dopilnować, by wszystko 
odbyło się zgodnie z ich zaplanowanym przebiegiem. A jeśli sytuacja odbiega 
od normy, muszę wypełnić specjalny i bardzo szczegółowy raport, ale ostatnio 
zdarza się to nadzwyczaj rzadko. 

– Kto wymaga od ciebie takiej dokumentacji? Od kogo dostajesz rejestry?
– Jak to od kogo? – zdziwiłam się. – Przychodzą pocztą, razem z gazetą. 

Przestań zadawać pytania, bo czuję się jak w ZUS-ie. Też wypytują o wszystkie 
pierdoły. 

– Przepraszam. Już się kładę – położył się i nakrył kołdrą. – Zamieniam 
się w słuch.

Lecz na jego obwisłej twarzy i pomiędzy zmarszczkami dojrzałam kolejne 
pytanie. Obawiając się, iż przerwie mi w środku opowieści, ostatni raz udzieli-
łam mu głosu.

– Obiecuję, że to ostatnie pytanie. Czy potrafisz być w wielu miejscach 
równocześnie?
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– Co? – wybuchnęłam śmiechem. Skąd mu taki pomysł przyszedł do głowy? 
– Cóż za absurdalne przypuszczenie – odrzekłam.

– W takim razie nie rozumiem, jak potrafisz odwiedzić tak wielu na raz.
– Mój drogi, przecież na świecie jest wielu położników. Skąd pomysł, że ja 

jestem jedyna?
– Szczerze powiedziawszy nie wiem, dlaczego wcześniej na to nie wpa-

dłem! 
– W takim razie cieszę się, że pomogłam wyjaśnić tę kwestię. Mogę już 

zacząć?
– Naturalnie. Nie mam już więcej pytań – zapewnił, a ja wzięłam głęboki 

wdech, zanurzyłam się głębiej w fotelu i rozpoczęłam:
– Nigdy nie lubiłam pracować z dziećmi. Denerwują mnie ich niekończące 

się pytania, – zerknęłam na Staśka – brak logicznego myślenia i płacz, który poja-
wia się bez przyczyny. I tym bardziej nastawiłam się negatywnie, kiedy zoriento-
wałam się, że jeden z rejestrów przewidzianych na ów dzień dotyczył pięciolatka. 
Dojechałam autobusem linii 6 na bardzo ładne osiedle. To nie były PRL-owskie 
bloki, tylko fajne domki jednorodzinne. Każdy miał swój ogród. Dużo było kasz-
tanowców i klonów, a na gałęzi jednego z nich wisiała prosta huśtawka. Skręciłam 
w prawo. Pamiętam, że wielki owczarek niemiecki wystraszył mnie, gdy tylko 
zbliżyłam się do jego furtki. Po krzykach kobiety, zapewne matki chłopca, łatwo 
trafiłam na właściwą posesję. Domek nieco skromniejszy, ale zadbany i przytulny. 
Przez tylne drzwi weszłam do kuchni. Kobieta strasznie się darła! Momentalnie 
rozbolała mnie głowa. Chciałam jak najszybciej załatwić tę sprawę. Klęczała na 
kafelkach i tuliła do piersi bladego chłopca. Oboje byli w piżamach. Chłopczyk 
patrzył na mnie od chwili, gdy weszłam. Był bardzo mnie ciekawy. 

– Mamusiu, zobacz! Przyszła pomoc – powiedział zatroskany.
– Jak masz na imię i jak umarłeś? – spytałam.
– Mam na imię Józio i zakrztusiłem się jedzeniem, ale czuję się już dobrze. 

Już nie boli!
– Wiem. A teraz musisz puścić mamę i pójść ze mną.
– Ale wtedy zostanie sama.
– Posłuchaj mnie. Musisz teraz iść ze mną. Nie możesz tu zostać, wtedy 

twoja mama będzie cierpieć jeszcze mocniej.
Argument poskutkował. Mały ucałował ją w policzek, otarł tysięczną łzę 

i wyswobodził się z objęć. Nie pytając o pozwolenie, złapał moją rękę. Dziwnie 
się wtedy poczułam, bo według podręczników dzieci boją się widoku pustych 
oczodołów. Nie płakał. Kiedy wychodziliśmy, pomachał jeszcze na do widzenia 
i zawołał, że ją kocha, a wtedy ona zaczęła mocniej szlochać.

Szliśmy tą samą drogą, którą tu dotarłam. Chłopczyk machał wszystkim 
napotkanym ludziom, ale nie odzywał się wcale. Pierwszy raz od niepamięt-
nych czasów krępowała mnie cisza. Zawsze marzyłam o tak spokojnym klien-
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cie, ale kiedy go znalazłam, zapragnęłam rozmowy. Więc stojąc na przystanku 
i czekając na autobus, zagadnęłam:

– Bardzo mało mówisz.
Spojrzał na mnie brązowymi oczami i odpowiedział, że mu smutno.
– To zrozumiałe. Wszystko się zmieniło, ale zobaczysz, że lada dzień od-

najdziesz się w nowej sytuacji. To jedynie kwestia dni i nastawienia.
Zza rogu ulicy wyjechał nasz autobus. Na przodzie miał przyklejoną na-

klejkę – zielonego jamnika; zawsze mnie one bawiły. Kiedy z głośnym hukiem 
otworzyły się przed nami drzwi, Józio zauważył, że rozwiązała mu się sznurów-
ka w bucie i zamiast wejść za mną, przykucnął spokojnie i zabrał się do wiąza-
nia. W ostatnim momencie zauważyłam, że nie ma go przy mnie. Wyskoczyłam 
z pojazdu, podczas gdy drzwi się już zamykały. Niestety przytrzasnął mi się rę-
kaw i w panice szarpałam się jak opętana. Chłopczyk patrzył na mnie z uprzej-
mą troską, przerwawszy wiązanie. Autobus ruszył, a ja jeszcze raz pociągnę-
łam za szatę. Szew puścił i zostałam bez rękawa. Kiedy cała zdyszana i bledsza, 
niż kiedykolwiek odwróciłam się do Józia, ten chichotał cichutko pod nosem. 
Oczywiście poczułam się urażona, bo przecież mogłam się nie wyswobodzić na 
czas. A on śmiał się coraz głośniej, zapominając o swym bucie. W końcu opu-
ścił rumianą twarz, a ja zrozumiałam, że rzeczywiście musiało to wyglądać co 
najmniej komicznie. Bo czy ktoś kiedykolwiek widział Śmierć, którą pojmał au-
tobus? Z uśmiechem na twarzy klęknęłam przed nim, by mu pomóc, bo chyba 
nie potrafił jeszcze wiązać kokardki, ale stanowczo odmówił mojej pomocy. Nie 
będę się kłóciła z dzieckiem, pomyślałam. Przycupnęłam obok i zorientowałam 
się, że brakuje mi ostatniego paliczka środkowego palca. Pewnie odjechał razem 
z rękawem. No cóż… kiedyś wróci. Chłopiec wreszcie zasznurował bucik, a ja 
nie mogłam się nadziwić, jak taki mały chłopiec mógł mnie sobą zainteresować. 
Przecież był dzieckiem! Na dodatek piegowatym. Zawsze bałam się piegów. Za 
młodu straszono mnie, iż jest to bardzo zakaźna choroba powodująca wypa-
danie paznokci lewych kończyn. Nie pamiętam, kto mi pozwolił wierzyć w ten 
absurd, niemniej do dziś czuję pewną potrzebę dystansu. 

Ten chłopczyk jednak zmienił moje podejście. Spokój jakim się wyróżniał, 
niesamowicie mnie pociągał i wydawało się, że i ja go interesuję. Przyglądał mi 
się uważnie. Nie zadał bynajmniej żadnego pytania, ale jego świecące w słońcu, 
jeszcze jakby żywe oczy, kryły miliony znaków zapytania i sama nie wiem cze-
mu, ale niejako zezwoliłam mu na ich wypowiedzenie. 

– Pocisz się? – zapytał Józio.
 Roześmiałam się głośno. Nigdy się nawet nad tym nie zastanawiałam! Cał-

kiem zapomniałam, iż można się krępować mokrymi plamami pod pachami. 
– Nie. Odkąd zajęłam się tym fachem nie podlegam żadnym procesom 

fizjologicznym. Nie musze jeść, trawić, wydalać, oddychać, spać, choć tę czyn-
ność akurat bardzo lubię. 
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– Czyli nie masz też snów? 
Nie wierzyłam, że rozmawiam z pięcioletnim chłopcem. Miał niesamo-

wicie otwarty umysł i ciekawiły go zagadnienia natury abstrakcyjnej. Dzieci 
zgodnie z naturą zajmują się w tym wieku raczej sferą dóbr materialnych.

– Miewam je. Niestety nigdy nie pamiętam, co mi się śniło.
– Ja dzisiaj miałem koszmary – poskarżył się. – Czy teraz też będę mógł nie 

spać? Nie lubię, kiedy gonią mnie wilki.
– Od teraz sam będziesz mógł je gonić!
– Super! – ucieszył się. – A będę mógł odwiedzić czasami mamę?
Zadał to pytanie. Połowa moich klientów prędzej, czy później porusza ten 

temat. Niestety moja odpowiedź zawsze brzmi jednakowo.
– Nie. Nie, jeśli chcesz iść dalej.
– Co jest dalej?
– Dalej nie różni się zbytnio od tego, czego dotychczas doświadczyłeś. Spo-

tkasz tam wszystkie istoty, które opuściły ten świat. Zważywszy na twój wiek, 
mogę nawet zapewnić, iż poradzisz sobie tam lepiej, niż niejeden dorosły, bo 
siła wyobraźni kształtuje tam rzeczywistość, a ta umiejętność ulatnia się wraz 
z wiekiem. Z tej reguły wyłamują się jedynie pisarze i politycy.

– Dlaczego?
– Pisarze zarabiają, opisując wymyślone fabuły, często nierealne, a zawdzię-

czają to właśnie wyobraźni. Z drugiej strony politycy często i niespodziewanie 
zmuszani są do jej wykorzystywania, by interpretacja zdarzeń pasowała do ich 
obecnego stanowiska. Jest to cecha przyrodzona. Z tym trzeba się urodzić.

– Rozumiem, ale dlaczego nie mógłbym na przykład w niedzielę pobawić 
się z mamą?

– Ach, sęk w tym, że przejście dalej jest jednokierunkowe i powrót ze 
względu na prawa fizyki jest niemożliwy. Przypomina to sposób, w jaki działają 
czarne dziury. Grawitacja nie pozwala na ruch w przeciwnym kierunku. 

– Nie rozumiem – przyznał niechętnie, co nie zdziwiło mnie zbytnio. 
– Chodzi o to, że jeśli zdecydujesz się już przejść dalej, to nie będziesz mógł 

wrócić.
– A co jeśli zechcę zostać tutaj?
– Z punktu widzenia rejestrów nic się nie zmieni, bo nie kontrolują one 

dalszych wyborów podejmowanych przez dusze zmarłych. Natomiast pozosta-
nie tutaj, w świecie pulsujących tętnic uczyni z ciebie duszę błąkającą, która 
do końca istnienia świata zachowa możliwość biernego uczestnictwa w życiu 
żywych, ale nigdy nie pozwoli na interakcję z tym, co utracone.

– Wybieram trzecią opcję! – wypalił uśmiechnięty.
– Trzecią? – parsknęłam. – Istnieją dwie. Przedstawiłam ci możliwości, 

a którą postanowisz wybrać, to nie moja sprawa. Masz jeszcze minutę na zasta-
nowienie, nim przyjedzie kolejny autobus.
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– Chcę zostać Śmiercią. 
Tak, Staszku. Dziecko chciało zostać Śmiercią. Możesz mi wierzyć, że moje 

ówczesne zaskoczenie dorównuje twojemu. Nawet w najgłębszych zakamarkach 
mojej pustej czaszki nie spodziewałam się znaleźć podobnego rozwiązania. 

– Chcę być Śmiercią! – powtórzył głośniej i wypiął płaską klatkę piersiową. 
– Wtedy tu zostanę i pomogę, a na urlop pojadę do mamy. Ile masz urlopów?

– Nie byłam na urlopie od ponad 70 lat! – przyznałam wówczas zaskoczo-
na owym faktem. – Standardowo wymaga to wysłania pięciu podań w trzech 
egzemplarzach do różnych działów naszej korporacji.

– Jak się nazywa ta korporacja?
– Zdechlak. Czy podjąłeś już decyzję? Idziesz dalej?
– Ale ja nie chcę iść dalej. Chciałbym zostać Śmiercią i móc odwiedzać 

mamę. Proszę.
Zastanowiłam się wtedy, skąd się biorą nowe Śmierci, ale nie potrafiłam 

sobie na to odpowiedzieć. Sama też nie pamiętałam, jak dostałam ten etat. Roz-
mowy o pracę nie kojarzę, a jednak jestem! Może nie istnieje żaden zdefiniowa-
ny sposób zdobycia tego stanowiska, a skoro on tak bardzo tego chciał, to co mi 
szkodziło spróbować? Ostatecznie, jeśli zmieniłby zdanie lub nie sprawdziłby 
się w nowej roli, odesłałabym go dalej i kłopot z głowy.

Odtąd nie odstępował mnie na krok. Towarzyszył mi przy każdej wizy-
cie, a w wolnym czasie oglądaliśmy razem seriale i graliśmy na instrumentach. 
W piwnicy mam pianino, dwie gitary w tym jedną elektryczną, niemiecki akor-
deon, trąbkę i parę fletów. Józiowi szczególnie przypadła do gustu trąbka i choć 
jego gra przypominała raczej dźwięk zatrzaskujących się drzwi, to cieszyłam się 
za każdym razem, gdy przykładał instrument do ust. Ostatecznie grał przyzwo-
icie i nawet pamiętam jeszcze hejnał w jego wykonaniu. Pewnego dnia, kiedy 
zajmowałam się papierami, podkradł się za moje krzesło i tak wystraszył, że 
żuchwa wypadła mi z zawiasów. Kiedy już skompletowałam uzębienie, goniłam 
go po domu przez dobrych kilka minut, póki nie rozbiłam urny z prochami 
mojego zmarłego kota. Resztę wieczoru spędziliśmy na łapaniu jego ducha, ob-
sikującego moje orchidee. 

Na pierwszą rocznicę śmierci podarowałam mu chomika. Nazwał go Bog-
dan. Niestety Bogdan lubił uciekać z klatki i któregoś razu tylna łapa zaklino-
wała się między prętem a drzwiczkami. Po wizycie u znajomego weterynarza 
okazało się, że łapa jest złamana i raczej się nie zrośnie. Po paru tygodniach 
uschła i odpadła, a chomik Bogdan został trójnogiem, co niemniej nie ostu-
dziło jego ochoty do dalekich pieszych wypraw poza klatkę. W związku z tym 
nabyłam taką specjalną plastikową kulę, do której wkłada się gryzonia i wtedy 
może on bezpiecznie buszować po podłodze. Względnie bezpieczne rozwiąza-
nie. Zamknęliśmy go w urnie po około dwóch latach, ale z niej jeszcze uciec nie 
zdołał. Jeszcze… 
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Kiedyś pojechaliśmy do Szwajcarii na sanki. To było w lutym. Wjechaliśmy 
kolejką na jakąś górę i zjeżdżaliśmy przy znikomej widoczności. Mgła ograni-
czała naszą widoczność na tyle skutecznie, że spowodowała moje zderzenie ze 
słupkami ograniczającymi trasę. Józio w pewnym momencie tak się rozpędził, 
że wysłał sanki do strumienia, który płynął pod mostem. Oczywiście musiałam 
pomóc mu je wyciągnąć. Wychodząc pośliznęłam się i w rezultacie obiłam so-
bie rzepkę. Przed powrotem do Polski, stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć ten 
szczyt z opakowań czekolady. Józio wspominał, że była to jego ulubiona. Zabra-
łam go do Zermatt i stamtąd podziwialiśmy Matterhorn. Oczywiście chłopiec 
nie byłby sobą, gdyby nie rzucił we mnie śnieżką. Trudno mi było lepić kule bez 
skóry i mięśni. On tworzył je o wiele szybciej, a i częściej trafiał. Suszenie szaty 
zajęło mi cały dzień. 

Przez tę małą Śmierć zmienił się mój cały świat! Nie przewidziałam, że 
dziecko tak wiele zmienia w życiu. Już nie byłam sama. Nie dbałam jedynie 
o siebie i swoje potrzeby. Ten chłopiec mi ufał, a ja czułam, że nie mogę go za-
wieść. Jednak za każdym razem, kiedy prosił o odwiedzenie mamy, musiałam 
odmówić. Przejrzałam wszystkie regulaminy i nie znalazłam punktu, który 
pozwoliłby na kontakt z rodziną po objęciu pracy. Z początku tliła się w nim 
jeszcze nadzieja, że regulamin ulegnie zmianie i znajdzie się sposób, ale w miarę 
upływu lat pytał o to coraz rzadziej.

Nie rósł. Nie zmieniały mu się rysy twarzy, ale wyraźnie można było do-
strzec, że dojrzewa i więcej rzeczy rozumie. Stawał się coraz cichszy. Nie cieszył 
się ze spadającego śniegu, ani z wygranych w gry planszowe. Częściej zamykał 
się w pokoju i choć nigdy matką nie byłam, poczułam jakbym traciła syna. Za-
częłam dostrzegać podobieństwo między moim smutkiem, a tym który czuła 
jego mama, kiedy odszedł. Wtedy nie rozumiałam, dlaczego czuję się tak fa-
talnie, skoro niejako wróciłam do stanu, gdzie nawet cień nie dotrzymywał mi 
towarzystwa. Nie chciałam też przyznać, że moje samopoczucie zależy od tego 
dziecka. W końcu jestem Śmiercią!

Przechodził koło mnie pewnego wieczoru i zapytałam go wówczas, dlacze-
go tak mało mówi. Odpowiedział mi wtedy:

– Ludzie którzy dużo mówią, mało rozumieją – i ponownie zamknął się 
w swoim pokoju.

Od tego momentu jeszcze raz zaczęłam szperać w przepisach i regulami-
nach, nie tylko z tego stulecia. Wyczytałam, że w XVI wieku Śmierć za zgodą 
innej Śmierci mogła wrócić do żywych, ale na zasadach jakby przedłużonego 
urlopu. Oznaczało to, że kiedy ponownie umrze, wróci do swojej pracy. Taka 
możliwość była jednorazowa, ale w przypadku Józia byłaby idealna. Wykona-
łam kilka telefonów. Oczywiście jak to w Polsce bywa przekierowywano mnie 
do różnych działów i osób. Ostatecznie dotarłam do pana Ryszarda, który od-
powiadał za całego Zdechlaka i przedstawiłam mu problem. Po wielokrotnie 



497

powtarzanym „mhm”, oświadczył, że powinnam napisać oficjalne podanie 
w trzech egzemplarzach, w którym wyjaśnię okoliczności i przytoczę argumen-
ty, uzasadniające konieczność zmiany regulaminu. Musiałam też spotkać się 
z zarządem i przybliżyć jego członkom sylwetkę zainteresowanego. Oczywi-
ście powinien na nie stawić się sam Józio, ale nie chciałam dawać mu nadziei, 
zwłaszcza, że to nie była standardowa procedura i nijak nie dało się oszacować 
szans na sukces. 

Zadawali dziwne pytania.
– Jakie na przykład? – wtrącił Staszek.
Na przykład: czy chorował na świnkę albo czy lubi sporty ekstremalne. Na 

szczęście mój kuzyn siedzi w departamencie narodzin i tam w rejestrach mają 
wszystkie dane każdego narodzonego człowieka. Chyba nie muszę ci mówić, że 
udostępnianie informacji o narodzonych osobom postronnym jest nielegalne, 
więc byłabym wdzięczna, gdybyś tego nikomu nie powtarzał.

– Naturalnie! Słowa nie pisnę.
Dobrze. Tak więc spotkanie trwało może godzinę, a potem sprawdzali 

jeszcze nasze ewentualne pokrewieństwo, żeby wykluczyć ukryty motyw mo-
jego działania. Wszystko ostatecznie przebiegło prawidłowo i raport komisja 
przesłała do Ryszarda. Jak to jednak bywa z wysoko postawionymi urzędnika-
mi, termin ogłoszenia decyzji przełożony został dwa razy i dopiero po sześciu 
telefonach dowiedziałam się nieoficjalnie, że Józio będzie mógł legalnie wrócić 
do żywych. 

Kupiłam popcorn i wypożyczyłam bajkę Herkules. Poprosiłam go, żeby 
obejrzał ze mną film i uprzedziłam, że jest w nim zawarta niespodzianka dla 
niego. Usiadł koło mnie bez słowa i machinalnie zaczął wpychać sobie popcorn 
do ust. Rozweselił się podczas oglądania. Odciął się choć na chwilę od dręczą-
cych go myśli. Kiedy pojawiły się napisy końcowe znowu zmarkotniał, przez co 
musiałam mu przypomnieć o niespodziance i wtedy bez entuzjazmu zapytał, 
czy przechodzimy dalej.

– Przecież nie można stamtąd wrócić – przypomniałam.
– No tak – przyznał, ale czułam, że jego myśli już powędrowały do mamy. 

Bał się nadziei, dlatego nie zapytał o możliwość powrotu do żywych, choć serce 
podpowiadało mu, że filmowe zmartwychwstanie Megary może mieć znaczenie.

– Dostanę konia?
– Nie. Dziecko, na litość Boską, rusz głową! 
Zamilkł, ale jego oczy przybrały rozmiar pięciozłotówek. Otworzył usta, 

lecz nie odważył się zapytać. Przytuliłam go mocno do siebie i szepnęłam:
– Możesz wrócić do mamy. 
Rozpłakał się. Ściskał moje przedramię tak mocno, że aż coś mi chrupnęło. 

Czułam zarówno radość jak i żal. Cieszyłam się, że znowu będzie się uśmiechał 
i zadawał miliony pytań, lecz dla mnie oznaczało to ponowną samotność. Nie 



498

jestem osobnikiem stadnym, ale dwie osoby go przecież jeszcze nie tworzą. Pra-
gnęłam, żeby podziękował za możliwość powrotu i został ze mną. Tak jednak 
nie zrobił, o co nie mogłam mieć pretensji.

Pojechaliśmy tym samym autobusem z naklejką zielonego jamnika. Od-
prowadziłam go pod płot i życzyłam udanego życia. Pocieszałam się wizją, że 
za kilkadziesiąt lat wróci do pracy. Miałam jedynie nadzieję, że nie zmieni się 
zbytnio i nadal będzie tak niestosownie czarujący. Podziękował mi setny raz 
i nawet uronił łzę, kiedy odrywał policzek od mojego. Nie byłam w stanie od-
prowadzić go wzrokiem. Czułam, że po kościach twarzoczaszki mnie również 
spływają łzy. Chciałam jak najszybciej znaleźć się w domu, wejść do łóżka, otu-
lić się kocem i zasnąć. Usiadłam na krawężniku. Autobus miał przyjechać za 
pięć minut. Ludzie korzystali z ładnej pogody i w małych grupkach lub parami 
spacerowali po osiedlu. Nigdy w życiu, czy też – powinnam powiedzieć – nieży-
ciu, nie czułam się taka samotna. Słyszałam różne głosy oraz kroki i wszystkie 
były mi obojętne. W chwilę później, nie kryjąc zmieszania, zorientowałam się, 
że ktoś siada koło mnie i kładzie mi dłoń na ramię. Podniosłam głowę z kolan, 
nie wierząc zmysłom.

– Dlaczego? – tylko tyle byłam w stanie wykrztusić.
– Mama nie była gotowa – uśmiechnął się smutno. – Powiedziała, że jeśli 

byłbym naprawdę jej synem, to miałbym teraz 10 lat i wyglądałbym inaczej. Za-
częła krzyczeć coś o diable i podstępie. W końcu złapała mnie za szyję i udusiła.

– To moja wina! Powinnam przewidzieć, że ludzie nie są skłonni uwierzyć 
w powrót zmarłej osoby. Józiu, ogromnie cię przepraszam! To przeze mnie…

 Chłopiec złapał wtedy moją rękę i pokręcił głową.
– Nic się nie stało. Myślę, że mamusia od czasu mojej pierwszej śmierci 

nieco postradała zmysły. Mam tylko nadzieję, że po drugiej nie wyląduje w psy-
chiatryku… Tak czy siak, nie chcę już wracać.

– Nawet nie byłoby takiej możliwości – przypomniałam.
– Bardzo dobrze. Teraz ja poczekam na nią tutaj!
Wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy do domu. 
Od paru lat działa już jako pełnoprawna Śmierć w Opolu, ale odwiedza 

mnie czasami. Poza tym dzwonimy do siebie przynajmniej raz w tygodniu i za-
wsze pamiętamy o swoich rocznicach śmierci.

– Piękna historia – rzekł Stanisław, a jego oczy nie kryły już żadnego py-
tania.

– Cieszę się, że mogłam pomóc.
– Jestem gotowy – powiedział i po tych słowach zabrałam jego duszę ze 

sobą. 
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Karolina Wilczyńska

Podniosłe przecinki

Jedną z podstaw każdej opowieści jest miejsce. Należy je opisać przynajmniej 
jednym zdaniem, żeby słuchacz lub czytelnik mógł sobie je wyobrazić. Może 
się wydawać, że równie ważną kwestią jest powód, dla którego znaleźliśmy się 
w owym miejscu. Bo ktoś mógłby zapytać: dlaczego? Cóż, może w opowieściach to 
pytanie ma rację bytu. Ale prawdziwe życie nie jest takie proste. Pewne rzeczy po 
prostu się dzieją jak chcą, niezależnie od naszego desperackiego pragnienia sensu. 

Siedziałam na kanapie z poszarpaną tapicerką i wyciskałam mokre włosy. 
Z zewnątrz dobiegały przytłumione odgłosy samochodów. Chwilę wcześniej 
byłam jednym z tych przechodniów ochlapywanych błotem. To mogła być przy-
czyna, dla której siedziałam zmarnowana w kawiarni i patrzyłam na wszystko 
z niesmakiem. Mogła, ale nie była. 

Tego dnia obudziłam się zbita z tropu. Szare niebo i krople deszczu spły-
wające strużkami po szybach nie pomagają w utrzymaniu jasności umysłu. By-
łam w drodze na oficjalne spotkanie, a może w jakiejś prywatnej sprawie, kiedy 
zaczęłam gubić myśli. Tracić wątek. Zapomniałam, kim chciałam dzisiaj być, 
jeszcze zanim ochlapał mnie samochód. Między tym wydarzeniem, a kawiar-
nią nie ma żadnego związku. Prawdę mówiąc, kawiarnia nie ma związku z ni-
czym. Jest kompletnie wyrwana z kontekstu. Tak samo jak ja. 

Deszcz bębnił o chodnik, ja bębniłam palcami o blat, a kelner bębnił dłu-
gopisem w kartkę. Chciałabym alfabetem Morsa wybębnić sobie ten dzień na 
nowo, ale to chyba tak nie działa. 

Z jednej strony siedziałam na tej kanapie jak wycięta z papieru albo odbita 
w kałuży, ale z drugiej byłam tak mocno skupiona na sobie, że nawet nie za-
uważyłam, kiedy ktoś się do mnie dosiadł. Dostrzegłam go dopiero, gdy znalazł 
się dokładnie przede mną, ledwie pół metra ode mnie. Zamrugałam parę razy, 
odganiając mgłę sprzed oczu. 

Siedział przede mną chłopak. Przyglądał mi się z zainteresowaniem, jed-
nak nie odpowiedziałam tym samym. Choćbym nie wiem jak się starała, z któ-
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rej strony i pod jakim kątem patrzyła, nie dało się określić go jako przystojnego. 
Był jeszcze bardziej papierowy niż ja. 

– Zamówię dwie kawy – poinformował mnie. 
Wykonałam pośredni gest między skinięciem głową a wzruszeniem ra-

mion. Jego głos nie wyrażał podekscytowania ani radości. Ale wyrażał coś wię-
cej niż nic, a to całkiem sporo. 

Całą uwagę poświęciłam szczegółom. Kilka kręconych włosów odstają-
cych od całości, jasne rzęsy, nieregularna linia ust. Byłyby bardzo interesujący-
mi fragmentami, lecz jako komplet nie robiły szczególnego wrażenia. Może on 
też postanowił zamówić dwie kawy nie ze względu na mnie, ale ze względu na 
pieprzyk pod moim okiem albo ciekawe brwi?

Po chwili na stoliku znalazły się dwa parujące kubki. Chłopak przysunął 
jeden z nich w moją stronę, sam sięgnął po drugi. Mogłabym zacząć nazywać go 
inaczej niż „chłopak” albo zwyczajnie spytać o imię, ale jakoś nie miałam ocho-
ty go zaszufladkować. Zapisywać w kalendarzu. Kwalifikować. Miał pozostać 
miłym, szarym przecinkiem dzisiejszego dnia. 

Upił łyk kawy, przełknął z trudem i skrzywił się nieznacznie. 
– Nie cierpię kawy – powiedział, po czym wypił jeszcze trochę. 
Roześmiałam się. Posmakowałam własnej i uśmiechnęłam się krzywo. 
– Ja też – przyznałam. 
Wznieśliśmy ironiczny toast i odstawiliśmy kubki na blat. Równie dobrze 

mogła być to herbata, mleko albo szalony owocowy koktajl – obojętnie odstawi-
łabym go na stół i zagapiła się w okno. To jeden z tych dni, kiedy nie jestem pew-
na dokąd właściwie zmierzam, więc nie mogę stwierdzić, co lubię, a czego nie. 

– Podobno deszcz jest taki nostalgiczny – stwierdził chłopak komicznie 
przewracając oczami. 

– Czasami jest. – Położyłam łokcie na stole i oparłam brodę na dłoniach. 
– Kiedy nie musisz wychodzić z domu, siedzisz pod kocem i masz tyle wolnego 
czasu, że możesz się nad tym zastanawiać. 

Z jakiegoś powodu się roześmiał. 
– Brzmisz, jakbyś niezbyt często była w takiej sytuacji. 
– Aż tak to widać? – Uśmiechnęłam się słabo. 
– Trochę. Chociaż nie wyglądasz na zajętą osobę. 
– A jak w ogóle można wyglądać na jakąś osobę? – żachnęłam się, kładąc 

głowę na stole. – Nawet moje śniadania opisują mnie lepiej, niż mój wygląd. 
– Aż mam ochotę spytać, co jadasz na śniadania. 
– To była metafora. 
– To była ironia. 
Posłałam mu ostrzegawcze spojrzenie. Odpowiedział drwiącym uśmiesz-

kiem. 
– Czyli oceniasz ludzi po wyglądzie – wróciłam do tematu. 
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– A co, nie wyglądam? – droczył się ze mną. 
– Najpierw musiałabym stwierdzić, na kogo wyglądasz. 
Zamilkliśmy. Musiałam sprawiać wrażenie, jakbym naprawdę się nad tym 

zastanawiała, bo spytał:
– I co? Na kogo wyglądam?
– Na wyciętego z papieru. 
Spojrzał na mnie dziwnie. Może poczuł się urażony, może zaintrygowany, 

nie wiem. Ale wciąż siedział naprzeciwko mnie, więc to jeszcze nie koniec. 
– Mogłabym napisać ten dzień na nowo – rzuciłam bezcelowo. 
– Lubię myśleć, że ktoś inny planuje nasze dni. – Rozparł się wygodniej 

na kanapie i znów sięgnął po swój kubek. Skłonności masochistyczne, czy żal 
wydanych pieniędzy?

– Ktoś, kto się o ciebie troszczy? – spytałam z pewną dozą kpiny. 
– Raczej ktoś, kto mnie nie zna. 
– Po co miałby pisać twoje życie, skoro cię nie zna?
– Bo pisze plan dla każdego. Jestem tylko kolejnym człowiekiem wyciętym 

z papieru. 
– W mojej głowie to brzmiało lepiej. 
– Co takiego?
– Ludzie z papieru. Chyba nie powtórzę tego do końca życia. 
– Zrujnowałem klimat?
Skinęłam głową. 
– Przepraszam. 
– Nie szkodzi. Mogę przecież być zła na kogoś, kto zaplanował to przed 

tobą. 
– To ma głębszy wydźwięk. 
– Nie bardzo, kiedy o tym mówisz. 
– W takim razie miało głębszy wydźwięk. – Wzruszył ramionami i napił 

się kawy. Wyglądał, jakby miał ochotę ją wypluć, ale mężnie pił dalej. – Niby 
umiem mówić, ale nie umiem się wyrazić.

– Nie ty jeden masz z tym problem. 
Deszcz ustał, ale nie zwróciliśmy na to uwagi. Prawdopodobnie dinozaur 

mógłby przebiec ulicą, a my siedzielibyśmy pochyleni nad stołem, wpatrzeni 
w kawę zamiast w swoje oczy. 

– Chociaż to nie jest aż tak bez sensu – stwierdziłam z namysłem. 
– Czuję się doceniony – odparł z sarkazmem. 
– Istnieje kilka schematów życia. – Dramatycznie odstawiłam kubek na 

stół, aż trochę kawy rozprysło się dookoła.
Skinął głową, żebym mówiła dalej. 
– Mówią nam, że możemy zostać kim chcemy, ale jednocześnie musimy 

wybrać którąś z dostępnych opcji. Jeśli spojrzeć na to w ten sposób, rzeczywiście 
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ktoś już zaplanował nasze życie. Ale nie z myślą o nas, ani nawet nie z myślą 
o ludziach, jeśli wiesz, co mam na myśli. 

– Nie wiem, ale brzmi mądrze, więc będę kiwał głową. 
Miałam nadzieję, że żartuje. 
– Wczuwamy się w rolę, którą ktoś zaprojektował – inaczej ubrałam to 

w słowa. – Tyle, że to nic podniosłego. Tak funkcjonuje świat. 
– A przeznaczenie? 
Nie chciałam rozpraszać się myślą, że to mogła być aluzja. Nie chciałam 

sprowadzać naszej rozmowy do relacji: chłopak – dziewczyna. Nie wiem dla-
czego. Bez powodu. Bardzo podobał mi się jako przecinek. Jako kropka nie był 
już tak imponujący. 

– Brzmimy jak ludzie na poziomie – stwierdziłam wymijająco, ale uśmiech-
nęłam się szczerze. 

– Nic podniosłego – znowu powtarzał moje słowa. 
Aż tak uważnie mnie słuchał? Uśmiechał się w sposób, którego nie mo-

głam rozgryźć.
Zastanawiałam się, na ile naprawdę jesteśmy podniośli, a na ile nam się 

wydaje. 
– Może masz rację z tymi schematami – powiedział nagle. Jego głos brzmiał 

inaczej. Jakby dopiero przed chwilą się ocknął. 
Posłałam mu pytające spojrzenie. 
– Kiedy tak bardzo skupiasz się na sobie, że już nie wiesz, kim naprawdę 

jesteś. Albo odwrotnie. Efekt jest ten sam. 
Zrobił dramatyczną pauzę dla efektu. Albo musiał zebrać myśli. 
– Masz to na końcu języka, ale w ostatniej chwili wchodzisz w kałużę. Koń-

czysz w przypadkowej kawiarni, mówisz o tym, co podniosłe, a co nie. Sama 
jesteś tak podniosła, jakby ktoś to specjalnie napisał i do tego wyciął z papieru. 
I mówisz, że nie lubisz kawy, chociaż wcale nie jesteś tego pewna. 

Siedziałam bez słowa, wpatrzona w jego oczy, których za wszelką cenę nie 
chciałam opisywać. I myślałam: czy można pokochać deszczowy, gorzki przeci-
nek? Stawał się tak realistyczny, że prawie sprawiał mi ból. Chciałam uchwycić 
się rzeczywistości, więc sięgnęłam po kawę. Zapomniałam, jak bardzo metafo-
ryczna jest w naszej sytuacji. 

– Pójdę do toalety.
Wstał i wyszedł. Tak, jak powiedział. Nie dodał: „zaraz wracam”, co nie 

oznacza, że nie miał tego na myśli. Kiedy mówił „o dniach, takich jak ten” – mó-
wił o sobie, czy o mnie? Czy o nas? Czy o wszystkich, dostatecznie podniosłych 
ludziach tego świata? Traciłam pewność, czy jest przecinkiem. Może jest wiel-
kim żółtym wykrzyknikiem albo znakiem zapytania na końcu mojego imienia? 

Łzy smakowały taką goryczą, że równie dobrze mogłabym płakać kawą. 
Zaciskałam drżące ręce na kubku. Ktoś obrzucił mnie papierowymi samolota-
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mi, a na każdym z nich tysiąc pytań, jednak żadne nie brzmiało „dlaczego?”, bo 
czasem, przy najprostszych pytaniach, najbardziej brak mi słów. 

Czy spodziewa się mnie zobaczyć, gdy wróci? O ile zamierza wrócić. Może 
nie byłam niczym większym od przecinka. Może wyszedł na mokre chodniki, 
uświadomił sobie, że kawa mu nie smakowała, bo nie dolał mleka i stał się tak 
prawdziwy, że nie mógłby mnie dotknąć, bo ja wciąż jestem papierowa i każdy 
oddech może mnie rozedrzeć na strzępy. 

Jak to się dzieje, że dzielimy ludzi na kategorie, przylepiamy im karteczki 
z nazwami, a potem wyłamujemy sobie palce i słuchamy strzykania własnych 
kości, kiedy oni robią to samo? On mógł być moim przecinkiem, ale ja chcę być 
jego całą stroną, chcę osobnego akapitu o schematach życia i moich oczach. 

Dlatego dopijam zimną już kawę, odrzucam włosy na plecy i wstaję. Patrzę 
za okno i po raz pierwszy widzę, co jest za nim. Przystanek, a więc mogę wró-
cić do domu. Wypełnia mnie nikłe poczucie przynależności. Szybkim krokiem 
wychodzę z kawiarni. Przyoblekam się w ulotne wrażenie pewności, pewności, 
kim jestem i czego chcę, albo przynajmniej mam nadzieję, że to jest właśnie 
taka pewność. Nie jestem już z papieru, jestem z krwi i kości, i myśli. Myśli 
przytwierdzonych do czaszki, których jestem pewna tak samo jak mnie samej. 

Czasem lubię myśleć, że było mu smutno, kiedy po powrocie zastał pusty 
stolik. Ale zobaczył, że wypiłam kawę, i może zrozumiał, że nie spotkał praw-
dziwej mnie. Że prawdziwa ja pije kawę litrami do każdego posiłku i nienawidzi 
deszczu, bo krzyżuje jej plany. I pewnie to dziwne, ale jeszcze bardziej podoba 
mi się myśl, że mogłam być jego przecinkiem. Przecinkiem, którego potrze-
bował, żeby odzyskać wątek i żyć dalej. Albo przecinkiem, który ktoś kiedyś 
napisał specjalnie dla niego. 

Pamiętam go jak przez mgłę, a jednocześnie tak wyraźnie, że chce mi się 
płakać. Ale nie tęsknię, o nie. Byłam wtedy tak podniosła, że nawet bym się do 
tego nie przyznała. 
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Lidia Wojtycka

Las Motyli

Świat stawał się z dnia na dzień bardziej monotonny. Nieliczne chwile oży-
wienia przedzielone były szarością. Życie zdawało się płynąć bez mojej zgody 
i tak by może zostało, gdyby nie obudził mnie dziś z tego letargu motyl. Zwykły 
biały motyl z ciemnymi brzegami. Jeśli mnie pamięć nie myli, to bielinek ka-
pustnik, taki najzwyklejszy ze zwykłych. Jednak coś musiał w sobie kryć… To 
on odkrył we mnie wspomnienie głęboko zagrzebane, ukryte. Wiele lat temu 
zamknęłam w motylach zupełnie inny świat, inną siebie i dziś niespodziewanie 
otworzyłam te zamknięte wrota. Czekaliście na tę okazję, wiem, więc chodźcie…

Na imię mi Łucja. Mieszkałam z matką w małym domku na przedmie-
ściach. Byłam bystra i nawet sympatyczna, ale akurat tamtego dnia wyjątkowo 
znudzona. Wakacje w domu to nie jest najlepszy czas. Te ciągnęły się w nieskoń-
czoność, jak uliczne korki. Pochmurny letni dzień wlewał szarość w każdy kąt 
pokoju. Radio walczyło zaciekle z zanikiem sygnału. Między szumem dało się 
słyszeć melancholijną piosenkę, zakłócaną reportażem sportowym z sąsiedniej 
stacji. Siedziałam zamyślona przy oknie, gdy do pokoju weszła uśmiechnięta 
matka, informując o wspaniałomyślności pani Małgorzaty.

– Córuś, – zawahała się – pomyślałam, że powinnaś sobie znaleźć zajęcie, 
więc popytałam sąsiadów i dowiedziałam się, że pan Stanisław z naprzeciwka 
potrzebuje pomocy w domu. 

– On potrzebuje pomocy? Jak mu to przeszło przez gardło? – przerwałam 
złośliwie.

– Tak, potrzebuje i ty mu będziesz pomagać – zakończyła głosem niezno-
szącym sprzeciwu.

– Niby jak mam mu pomóc? Przecież ja nie umiem produkować jadu. – Na 
mojej twarzy wykwitł sarkastyczny uśmieszek.

– A widzisz… jednak umiesz. Pójdziesz do niego jutro rano, to naprawdę 
dobry człowiek. Jest tylko… – przerwała nie mogąc znaleźć odpowiedniego sło-
wa – …oryginalny.



505

Oryginalny z pewnością. Zwłaszcza kiedy przegania dzieci z ulicy, bo za 
głośno się bawią albo kiedy krzyczy na listonosza, że się guzdrze z dostarcza-
niem listów – myślałam. Pan Stanisław miał już około siedemdziesięciu lat, ale 
nie brakowało mu werwy. Powszechnie znany był ze swojej złośliwości i na-
rzekania. Jednak mama wszystkich widziała w jaśniejszych barwach niż na to 
zasłużyli. Zastanawiało mnie, do czego mogę mu się przydać?… może do ro-
bienia zakupów? Widywałam go wielokrotnie przez okno. Godzinami potrafił 
siedzieć, pochylając się z lupą nad biurkiem. Jutro miałam się przekonać, co go 
tak zajmowało. „Przynajmniej będę miała zajęcie” – skwitowałam. 

W nocy zmagałam się z wyimaginowanymi jutrzejszymi sytuacjami. Do-
piero kiedy już wyreżyserowałam cały przyszły dzień, zasnęłam.

Wstający ranek rozwiał sny. Wróciwszy do rzeczywistości, przypomnia-
łam sobie wczorajsze podekscytowanie. Dzisiejszy dzień zapowiadał się ba-
nalnie. Pewnie to będą zakupy, bo co innego?… Dom po przeciwnej stronie 
ulicy stanowił zagadkę. Gdy nadeszła wyznaczona pora, wyszłam z domu, 
przygotowana na dawkę nudy pomieszanej z zapachem naftaliny. Kilkanaście 
kroków, dwa stopnie, ganek, drzwi, ciche pukanie, głośniejsze pukanie, zgrzyt 
klucza w drzwiach, wymiana zdwkowych uprzejmości, przejście przez próg 
do nieznanej, trochę tajemniczej zakurzonej rzeczywistości. Nagle świat skur-
czył się do granic maleńkiego przedpokoju i nieco większego pokoju. Przede 
mną roztaczał się skarbiec pamiątek i książek. Salon pozbawiony jakiegokol-
wiek widocznego porządku tonął w papierach. Widać było, że właścicielowi 
obcy jest wzorzec nowoczesnych, standaryzowanych mieszkań. Cały ten mały 
kosmos przesiąknięty był zapachem świeżej kawy, który współgrał z beżowy-
mi, podniszczonymi ścianami. Z oddali płynął ciepły, zachrypiały głos Louis’a 
Armstronga powtarzającego w nieskończoność: „What a wonderful world”. 
Wysokie pod sufit regały uginały się pod ciężarem ksiąg, jak się potem okaza-
ło, poświęconych głównie podróżom. Stare, pożółkłe i zakurzone mapy roz-
wieszone na ścianach, pamiętały dawno zapomniane czasy. Wszystkie meble 
były produktem rzemiosła bardzo starej daty: piękne, a zarazem powycierane, 
porysowane i wyblakłe. Na stojącym w kącie pianinie, z którego łuszczyła się 
politura, leżały uschnięte goździki. Jednak najciekawsze wydały mi się poukła-
dane dookoła stosy ciemnobrązowych ramek, przykrytych szarym papierem. 
Świat zatrzymał się tu wiele lat temu, a ja zaburzałam charakter tego obrazu, 
czując się intruzem z obcej planety. Na ziemię przywróciły mnie oschłe słowa 
pana Stanisława:

– Panienko, nie życzę sobie byś stała w moim domu w tych brudnych bu-
tach.

Zaskoczona, niezbyt inteligentnie dukałam – A… aaa tak, już – pospiesz-
nie ściągnęłam buty i uśmiechając się niepewnie, wyciągnęłam na powitanie 
rękę, której nie raczył uścisnąć.
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– Więc od czego mogę zacząć? – spytałam, nie wiedząc czego się spodzie-
wać.

– Zaczniesz od nauki dobrych manier. Witając się rękę wyciąga najpierw 
osoba starsza, tak jak pierwszy wyciąga ją do gościa gospodarz – skarcił mnie. – 
Poza tym przyszłaś pięć minut za wcześnie, co również jest nietaktem. Bardziej 
eleganckie byłoby już pięciominutowe spóźnienie.

Wbiłam wzrok w podłogę i zacisnęłam wargi, przeklinając siebie, że tu 
przyszłam.

– I nie patrz się tak w ziemię, jak karcony uczniak. Podczas rozmowy nale-
ży patrzeć w oczy rozmówcy.

– Przepraszam za mój nietakt – zebrałam się na uprzejmość. – W czym 
mogłabym panu pomóc?

– Tak już lepiej Łucjo. Myślę, że możemy przejść do szkolenia. Proszę za 
mną. – Posłał mi chłodny, tajemniczy uśmiech. Odwrócił się na pięcie i po-
prowadził wąskim korytarzem do gabinetu wypełnionego grubymi księgami 
i atlasami, gdzie stało biurko, które widywałam ze swojego okna.

– Słyszałem, że całkiem dobrze się uczysz, czyż nie?
– Moje wyniki na to wskazują.
– Widzę, że skromność też jest ci obca – odparł z przekąsem. – Czy w ogóle 

was nie uczą w szkole podstawowych zasad? – dodał, tonem zrzędy. Czułam się 
dość zirytowana, ale ciekawość zwyciężyła. Chciałam wiedzieć, co kryje wyraz 
„szkolenie”, co ukryte jest pod szarym papierem w ramkach, i jaką wiedzę prze-
chowują w sobie te wszystkie ogromne tomiszcza. Odpowiedź przyszła razem 
z okładką opasłej księgi, na której widniał rysunek motyla i napis: Zróżnicowa-
nie gatunkowe motyli. Atlas lepidopterologa. 

Cóż, można sobie jedynie wyobrazić moje rozczarowanie, gdy cała tajem-
nica sprowadziła się do obsesji staruszka-lepidopterologa na punkcie motyli. 
Trochę to zajęło, zanim doceniłam jego pasję. Moje szkolenie okazało się być 
nauką rozpoznawania poszczególnych gatunków tych owadów i zgłębianiem 
ich tajemnic. Przychodziłam do pana Stanisława codziennie pięć minut po cza-
sie, by zamykać się w atlasach i obrazkach motyli. Nie było to łatwe. Godzinami 
wpatrywałam się w zdjęcia identycznych motyli, próbując odpowiednio je na-
zwać. Pod czujnym okiem specjalisty sama się nim stawałam. Gdy wiedziałam 
już wystarczająco wiele, odsłonił przede mną swoją kolekcję. Wiedział, że do-
piero teraz będę w stanie ją docenić.

Wszystkie te ramki, które od pierwszego dnia mnie tak ciekawiły, były ga-
blotami entomologicznymi. Pierwszym egzemplarzem w tej kolekcji był właśnie 
pospolity bielik kapustnik. Jednak każdy kolejny okazywał się coraz ciekawszy. 

– Widzisz dziecko teraz wreszcie mogę wytłumaczyć ci, w czym możesz 
mi pomóc. Otóż chciałbym uporządkować moją kolekcję. Opisać wszystkie 
okazy. Już dawno miałem to zrobić, ale… zabrakło mi drugiej pary rąk do pra-
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cy. – Przez jego twarz przebiegł cień. – Chodź, mam ci coś jeszcze do pokaza-
nia – uśmiechnął się nieznacznie i poprowadził mnie do zamkniętych drzwi 
pokoju, w którym jeszcze nie byłam. Ściągnął z szyi łańcuszek, któremu za za-
wieszkę służył pięknie tłoczony staroświecki klucz. Przekręcił klucz w zam-
ku. Lekko uchylił drzwi, błyskawicznie chwycił moją rękę i wciągnął mnie do 
pokoju, a raczej, jak się okazało, do starej i ogromnej oranżerii. Błyskawicznie 
zamknął drzwi i zaczął się podejrzliwie rozglądać. Rośliny, wbrew prawom pa-
nującym w tym domu, wcale nie były uschnięte. Zachwycały swoimi żywymi 
barwami. Blask słońca wlewał się przez ogromne okna wychodzące na prze-
stronny ogród. W pomieszczeniu było zbyt ciepło i wręcz duszno. Znalazło się 
tu kilka krzeseł, fotele i stół pomalowany na biało. Zachowanie staruszka wyda-
ło mi się dość dziwaczne. Mimo że już go trochę znałam, dalej byłam skłonna 
wierzyć w jego nietypowe usposobienie, tak obszernie opisywane przez sąsiad-
ki. Podążyłam za wzrokiem pana Stanisława i je zobaczyłam… dookoła mnie 
fruwały motyle. Istoty znane mi z gablot, ksiąg nagle stały się realnymi. Czu-
łam się jak dziecko, które odwiedziły postacie z ulubionych bajek. W powietrzu 
unosiły się skrzydła przeróżnych barw, zachwycając swoim pięknem. 

– To również moja kolekcja, choć szczerze powiedziawszy, wolę ją widzieć 
tu aniżeli za szkłem. Usiądź, przyniosę nam herbaty. – Uśmiechnął się serdecz-
nie, do czego nie przywykłam w jego towarzystwie. Gdy wrócił, nakreślił mi 
zakres moich obowiązków i godziny pracy. Obiecał również wynagrodzenie. 
Czekało nas dużo roboty, bo jak się okazało, gabloty z salonu to tylko ułamek 
jego wielkiej kolekcji. 

Nazajutrz przyszłam jak zawsze pięć minut po czasie i zabrałam się do pra-
cy. Siedzieliśmy w gabinecie na piętrze, opisując ramię w ramię okazy. Czasem 
zdarzało mi się jeszcze pytać, gdy miewałam wątpliwości, ale w gruncie rzeczy 
nabierałam coraz większej wprawy. W chwili przerwy usiedliśmy w gabinecie 
i zajadaliśmy się ciastkami. Wyjrzałam przez okno, za którym ludzie tłumnie 
wylewali się na chodnik. Razem przypominali jedną szarą masę. Co chwila bo-
hatersko narażali swoje życia, biegnąc na autobus czy przecinając główną drogę 
na czerwonym świetle. Zapatrzyłam się na ludzi, choć myślami byłam znacznie 
dalej, wsłuchując się w melodię płynącą z gramofonu. Tym razem na głos ma-
rzył John Lennon, śpiewając „Imagine”. Pan Stanisław podążył za moim wzro-
kiem i powiedział melancholijnym głosem:

– Ludzie też są motylami… zbyt często motylami, które pogubiły skrzydła. 
Większość życia spędzają jako gąsienice, myśląc tylko o tym, żeby się najeść. 
Objadają listek po listku, a motylami stają się, kiedy już nie mogą latać. 

– Może ludzie potrzebują, by ktoś im dodał skrzydeł – zauważyłam.
– Czasem myślę, że oni sami nie chcą wzlecieć nad innych. Wolą trzymać się 

blisko ziemi, a wzrok wbijają w swoje stopy. Płyną chodnikiem, licząc w głowie 
sekundy i obowiązki, starając się uciec myślami od tego, co jest naprawdę ważne. 
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– A co jest naprawdę ważne?
– Uczucia – odparł krótko, a mnie dosłownie zamurowało. Przez głowę 

przeleciały mi wyjątkowo gorzkie myśli: „Kto to mówi? Człowiek, który słynie 
w całej okolicy ze złośliwości. Chyba to nie uczucie gniewu czy rozgoryczenia 
miał na myśli, mówiąc, że najważniejsze są uczucia. Stary hipokryta.” Pan Sta-
nisław popatrzył tylko w moje oczy i powiedział:

– Wiem, że nie jestem raczej jednym z tych uskrzydlonych motyli. Wiem 
dziecko, że nie widzisz we mnie odbicia moich słów, ale taka jest prawda. We 
mnie dobre uczucia wygasły już wiele lat temu, ale nie w Tobie. – Położył  dłoń 
na moim ramieniu, wstał i odszedł, wyglądając jakby postarzał się przez jedną 
chwilę. Po tych słowach stopniała bryła lodu, w której umieściłam niegdyś pana 
Stanisława. Zdał mi się teraz człowiekiem, któremu szczęście kiedyś wyrwano 
jak kartkę z życiorysu. Tak to widziałam, choć nie wiem, czy przyznałabym się 
do tego komukolwiek. 

Dni płynęły spokojnie na sumiennej pracy. Wyciągałam ze strychu kolejne 
pokłady gablot. Gdy przyszłam pewnego dnia, pana Stanisława nie było w sa-
lonie ani w gabinecie. Zaczęłam go szukać po całej posesji. Usłyszałam piękne 
dźwięki Nokturnu op.9 nr 2 F. Chopina. Idąc za dźwiękiem, obok schodów pro-
wadzących na strych znalazłam dębowe, masywne drzwi. Nacisnęłam klamkę 
i ujrzałam staruszka wpatrującego się w blat, a raczej w to, co się na nim znaj-
dowało – eksponat, ciało motyla. Nawet gdy weszłam, nie oderwał spojrzenia, 
jakby jakaś niewidzialna siła nie pozwalała mu na to. Położyłam mu dłoń na ra-
mieniu i zerknęłam na okaz. Był to danaid wędrowny. Migrujący motyl o dużej 
rozpiętości skrzydeł, które są pomarańczowej barwy poprzetykane czarnymi 
włóknami i zaakcentowane białymi plamkami. Gramofonowy koncert prze-
rwał głos staruszka:

– To nietaktowne przychodzić przed czasem. – Uśmiechnął się przez łzy.
– Wiem, dlatego jestem pięć minut spóźniona – odparłam, odpowiadając 

mu smutnym uśmiechem.
– Słyszysz? Ja słysząc tę melodię, mógłbym przysiąc, że Chopin był właśnie 

uskrzydlonym motylem. Najpewniej był Ornithoptera alexandrae. Widzisz, 
u mnie jest całkiem podobnie, jak u niego „Gdzie skarb twój, tam serce twoje”. 
Oto mój skarb i oto serce moje – wskazał na okaz i łzy poczęły spływać mu po 
policzkach. Widok płaczącego starszego mężczyzny wprowadził mnie w zakło-
potanie, a następnie sama się rozpłakałam. Wsłuchiwaliśmy się w dźwięki, któ-
re wyszły spod skrzydeł króla motyli. Gdy zapadał zmrok, po pracy usiedliśmy 
w oranżerii. Dom jak zwykle przesycony był zapachem kawy, którą właśnie pi-
liśmy. Wśród mroku niczym świece płonęły lampki. Z wielu stron wpatrywały 
się we mnie ogromne złote ślepia przypominające sowie. Ja jednak wiedziałam, 
że należały one do Caligo Ilioneus. Pan Stanisław był niezwykle spokojny, choć 
spoglądał w dal nieobecnym wzrokiem. Wreszcie przemówił:
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– Świat, tak jak ilość czasu, z wiekiem się kurczy. W młodości byłem zna-
nym i cenionym lepidopterologiem. Miałem również znakomite towarzystwo. 
Była nim pewna zarówno bystra jak i piękna pasjonatka motyli, z którą zwie-
dzałem świat. Była z pewnością uskrzydloną duszyczką i mnie samemu doda-
wała skrzydeł. Mieliśmy marzenie objechać cały świat, szukając niesamowitych 
gatunków motyli. Podążając za naszym celem, wiosną udaliśmy się do Mek-
syku. W tamtejszych lasach mieliśmy odnaleźć wielkie piękno i jednocześnie 
stracić je bezpowrotnie. Trzymając się za rękę wkroczyliśmy między drzewa. 
Zapuszczaliśmy się w głąb lasu przez kilka godzin, aż wreszcie to zobaczyliśmy. 
Pnie pokrywały na całej długości pomarańczowe skrzydła nakrapiane biały-
mi cętkami. Oczy Laury błyszczały równie pięknie co one. To były wyjątkowo 
cenne – obecnie niespotykane – danaidy wędrowne, takie jak ten. – Przyci-
snął gablotę do piersi i kontynuował. – Zimowały w tamtejszym lesie, czyniąc 
go najpiękniejszym jaki kiedykolwiek było mi dane zobaczyć. To był las moty-
li. Następnie wszystkie poczęły budzić się z zimowego snu. Trafiliśmy na ten 
wyjątkowy moment przebudzenia motyli. Zerwały się do lotu i świat zwolnił. 
Zamknąłem w trzepocie ich skrzydeł tę chwilę. Ucałowałem moją ukochaną 
zapamiętale, po czym jak szaleni pędem biegliśmy razem z motylami. Nie wie-
dzieliśmy dokąd ani po co, wokół wirował kolor pomarańczy, bieli i czerni. Pę-
dziliśmy za marzeniami, za niedoścignionym szczęściem. Tego wieczoru zmę-
czony dniem pełnym wrażeń, zasnąłem dość szybko. Laura jednak ruszyła bez 
mojej wiedzy na poszukiwanie tych wspaniałych motyli. Wiem teraz, że chciała 
mi jednego z nich podarować. Zniknęła nocą i nie powróciła już nigdy ze swojej 
wyprawy. Szukałem jej, zawiadomiłem policję. Wiele dni błądziłem po lasach 
– bezskutecznie. Na nic były moje starania. Odleciała gdzieś w obłoki razem 
z wędrownymi motylami. Po jakimś czasie wróciłem do domu, przypominając 
cień tego, którym wcześniej byłem. Jednak coś już tam na mnie czekało. – Po 
raz kolejny spojrzał na swój skarb. – Przysłała mi tego motyla. Paczkę wysłano 
w dniu, w którym zaginęła. – Przerwał by napić się kawy.

– Co się z nią stało?! Dowiedziałeś się czegoś? – wyrzuciłam z siebie, zapo-
minając całkiem o panowaniu nad sobą.

– Nie żyje. Jej ciało przywieziono do kraju parę tygodni później. Sekcja 
wykazała tylko tyle, że została postrzelona. Nie wiem przez kogo, ale mogę do-
myślać się dlaczego. Niczego więcej się nie dowiedziałem. Teraz odwiedzam jej 
grób na ulicy Kwiatowej każdej wiosny i wiesz słyszę przy tym trzepot skrzydeł. 
Wiele razy wyobrażałem sobie, że wróci do mnie pewnego dnia, ale straciłem 
ją bezpowrotnie.

– Nie chciałaby, żebyś stał się bezskrzydłym motylem – powiedziałam ci-
cho pogrążona w swoich myślach. Musisz przecież kiedyś zerwać się do lotu.

– Zerwę się do lotu, gdy do niej dołączę. Będę biegł za motylami, jak tam-
tego dnia.
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– Skąd możesz wiedzieć, dlaczego ją zastrzelono?
– Ponieważ do paczki dołączyła jeszcze to. – Wstał, podszedł do komody 

i wyjął wymiętą kartkę papieru. Podał mi ją drżącą ręką.
Wzięłam ją do rąk i czytałam:
Najdroższy Stasiu!
Niewiele słów mogę znaleźć by wyrazić, co czuję. Zrozumiałam, że mając 

jedno skrzydło daleko się nie doleci. Życie podrywa nas do góry i rzuca o ziemię 
niczym wiatr. Potrzebuję Ciebie do lotu. Potrzebuję Ciebie do życia. Jesteś moją 
drugą parą skrzydeł, bo należymy do tego samego gatunku. Nie chcę brzmieć jak 
niepoprawna idealistka, ale wierz mi, że świat bez Ciebie zdawał mi się być pu-
stynią. Szukałam studni i tak jak Mały Książę, w łyku wody odnalazłam to, czego 
potrzebowałam do szczęścia. Niech chwila, gdy motyle zbudziły się ze snu, po-
zostanie w twej pamięci razem ze mną, a ten danaid niech stoi na straży naszej 
miłości. Kocham Cię. 

Ps. Mieliśmy wyjątkowe szczęście, że tak szybko znaleźliśmy ich kryjówkę. 
Za drugim razem nie było już tak łatwo. Szykuję dla Ciebie jeszcze coś znacznie 
wartościowszego. Niestety nie jestem osamotniona w moich poszukiwaniach. Nie-
długo danaid będzie u Ciebie w każdym stadium rozwojowym, a to już niewątpli-
wie biały kruk. Planowałam to od początku naszej podróży poza stary kontynent. 
Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę, jak się uśmiechasz na jego widok!

Całuję, 
Twoja Laura 
– Była niezwykła i ambitna, a nitkę jej życia przecięto w sekundę. To rzad-

kie okazy motyli, warte ogromne pieniądze. Kłusownicy byli szybsi niż moja 
Laura. – Jeszcze raz obdarował mnie smutnym uśmiechem.

– Śmierć nie patrzy na wiek, płeć czy charakter. Zabiera nam ludzi, ale nie 
dotyka samej miłości… tak czuję.

– Nie, ale zakopuje w grobach szczęście… to wiem – podsumował, kiwając 
do siebie głową.

– Proszę się już położyć. Ja pogaszę światła – zakończyłam rozmowę. 
Przeszłam się po korytarzach, zgodnie z obietnicą wyłączyłam wszystkie lam-
py. Wróciłam, sama nie wiem dlaczego, do oranżerii. Sowie oczy przeszywały 
mnie na wskroś. Nie dawały mi spokoju. Spojrzałam raz jeszcze na list. Ćma 
sfrunęła na niego. Cofnęłam się i wybiegłam. Dotarłam do domu, rzuciłam się 
na łóżko i zasnęłam. Sen nie był na tyle łaskawy, by zagłuszyć moje myśli. Obu-
dziłam się z krzykiem. Był środek nocy. Wstałam zlana potem. Włożyłam buty 
i pobiegłam na cmentarz przy ulicy Kwiatowej. Spowite w ciemność nagrobki 
budziły we mnie grozę. Blady krążek księżyca sączył jasną poświatę na bruko-
wane uliczki wijące się między pomnikami. Znalazłam się w teatrze cieni, które 
złowrogo wbijały się w moje spojrzenie i ciągnęły mnie za ramiona, próbując za-
wrócić. Pędziłam po alejkach, szukając nieznanej, a jednak bliskiej mi już Lau-



511

ry. Starałam się uspokoić oddech, ale bezskutecznie. Przebiegałam wzrokiem po 
nagrobkach. Gdy wydawało się już, że nie znajdę żadnej Laury, zobaczyłam…
nie uwierzycie ale… motyla. Cały niepokój zniknął. Wyciągnęłam dłoń. Motyl 
przysiadł. Był to danaid wędrowny, za którego ludzie potrafią zabić. Żywy okaz 
choć przecież praktycznie wymarły, co więcej nie występuje w tej strefie klima-
tycznej, a jednak jest i siedzi na mojej dłoni. Stałam wpatrzona w jego piękne 
skrzydła, gdy zerwał się do lotu. Nocny wędrowiec poprowadził mnie ścieżką 
pośród krzewów i kwiatów. Kluczyliśmy w tym labiryncie wspomnień przez 
dłuższą chwilę. Wreszcie stanęłam przed nagrobkiem Laury. Motyl usiadł na 
płycie i pozostawał nieruchomo. Próbowałam zrozumieć, co to znaczy. Wycią-
gnęłam dłoń po raz kolejny, a motyl na niej przysiadł. Ruszyłam z moim nowym 
towarzyszem w stronę domu. Tuż przed wejściem odwróciłam się i skierowałam 
swoje kroki ku drzwiom pana Stanisława. Otworzyłam cicho drzwi i udałam się 
w stronę jego sypialni. Skrzypiące schody rozdarły ciszę. Całkowicie nietak-
townie weszłam do pokoju w nocy bez pukania, za co w innych okolicznościach 
z  pewnością by mi się oberwało. Staruszek nie spał. Popatrzył na mnie całkiem 
przytomnym wzrokiem, nie znającym zmęczenia. Opowiedziałam mu o tym, 
co widziałam, choć sama słuchając tego, nie dowierzałam. Położyłam na biurku 
motyla, który zaraz sfrunął na dłoń staruszka. Kiwał tylko głową, czytając list 
bez przerwy od nowa i zerkając co chwila na motyla. Objęłam go, pożegnałam 
się i wróciłam do domu. Od razu zasnęłam.

 Rano wstałam jak gdyby nic się nie wydarzyło i przyszłam do domu pana 
Stanisława pięć minut po umówionym czasie. Wbiegłam po schodach i zasta-
łam go pogrążonego we śnie, z którego nie mógł się już obudzić. Obok łóżka 
siedziały dwa motyle, dwa danaidy wędrowne.
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Aleksandra Wysowska

Nadzieja umiera ostatnia

Kathleen Frock – jedna z najśmieszniejszych osób jakie kiedykolwiek po-
znałam, a jednocześnie moja przyjaciółka ze szkolnej ławki. Mówię do niej 
Frock, bo Kathleen do niej nie pasuje, zresztą – ona sama nienawidzi, kiedy się 
tak do niej zwracać. Uwielbia koty, a także inne krwiożercze zwierzęta: pająki 
czy tygrysy. Jej ulubionym smakiem lodów są truskawkowe (zwłaszcza domo-
we) lub włoskie. Nie cierpi swojego ojca od kiedy nie przyszedł na jej I Komunię. 
Ma trójkę starszego rodzeństwa, z którego dwójka to siostry, a trzeci to brat. Jej 
mama jest pielęgniarką, a o ojcu nie wie nic, poza tym, że mieszka w Szkocji. 
Jak widać z powyższego opisu, ja i Frock jesteśmy całkowicie różne – jedyne co 
nas łączy to to, że chodzimy od paru lat do jednej klasy, i to, że na kilku lekcjach 
siedzimy razem w ławce. Poza tym mamy całkowicie różne pasje – mnie intere-
sują książki, taniec, muzyka, jedzenie, film – zresztą mogłabym wymieniać bez 
końca, a ją? Bieganie, rysunki i oglądanie filmów.

Ale ja nie o tym.
Razem z Frock nigdy nigdzie wspólnie nie wychodzimy – przykre, nie-

prawdaż? No, ale jednego razu, jakoś na wiosnę złożyło się tak, że po zrobie-
niu i udekorowaniu kolacji (na marginesie, były to jajka w majonezie posypa-
ne szczypiorkiem) z telefonem w dłoni wyszłam z domu. Frock napisała do 
mnie, że stoi przed moją furtką i czeka, bym odprowadziła ją do domu. Jak 
sama stwierdziła chciała mieć towarzystwo, ponieważ z chlebem i wędliną nie 
da się pogadać, prawda? Po wesołym przywitaniu i przytuleniu się, zaczęłyśmy 
rozmawiać o minionym dniu. Szłyśmy wzdłuż ulicy Blackmead aż do sklepu 
Centra, przy którym skręciłyśmy, by dojść do domu Frock. Tuż obok nas przeje-
chała ogromna ciężarówka, upstrzona barwami maskującymi – ni to zielonymi 
ni szarymi. Wyglądała niczym ogromny żółw toczący się po jezdni, co rusz 
stękający i wzdychający z wysiłku. Zwyzywałyśmy go soczyście, gdyż niewie-
le brakowało, a przejechałby nas. Zaintrygowane zaczęłyśmy się zastanawiać 
nad pojawieniem się takiego „cudeńka” na ulicach Armagh, małego miasteczka 
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na południu kraju. W naszych głowach rodziło się tyle pomysłów i pytań, ile 
gwiazd na niebie. Przez przypadek zauważyłyśmy na polu znienawidzonej są-
siadki rodziny Frocków ogromne ślady wyżłobione w błocie.

– Musiało je zostawić jakieś ogromne auto – powiedziałam na głos.
Podążyłyśmy tymi śladami aż do miejsca, w którym się urwały, po prostu 

się rozpłynęły. Jak się domyśliłam, należały one do wielkiej mijającej nas przed 
chwilą ciężarówki.

– To co teraz? – spytała Frock.
W mojej głowie tłoczyło się tyle nieprawdopodobnych wyjaśnień, że aż 

strach opowiadać o nich na głos, jednakże gdzieś tam w środku pojawił się po-
mysł, który przyćmił wszystkie inne. Moje oczy zapłonęły dziwnym blaskiem.

– Możemy schować się za tamtym kamieniem i poczekać na tę ciężarówkę 
– wtedy dowiemy się wszystkiego.

Frock patrzyła na mnie nie przekonana.
– Ale ja mam być zaraz w domu, nie wiadomo przecież kiedy ona wróci… 

– mruknęła pod nosem.
Nagle w ciszę panującą wokół wdarł się dźwięk przypominający trochę 

ruszanie silnika motoru, tylko o wiele głośniejszy. Na asfaltowej drodze oraz 
na okolicznych domach pojawił się mocny blask świateł wozu pancernego, a 
już po kilku chwilach wyłonił się zza domu sąsiadki. Momentalnie przykuc-
nęłyśmy, chowając się tym samym za wielkim kamieniem stojącym na środ-
ku polanki, obok którego kończyły się ślady. Nie minęło kilkanaście sekund, 
a poprzez głośny huk można było usłyszeć mlaskanie błota, w którym grzęzła 
wielka ciężarówka. Nagle jej dźwięk zaczął jak gdyby cichnąć – a przecież powi-
nien być coraz głośniejszy. Nie zwracając uwagi na rękę Frock zaciskającą się na 
moim rękawie, wychyliłam się zza kamienia. Nie mogłam uwierzyć w to co wi-
dzę. Przede mną zionął pustką ogromny prostokąt, jak gdyby wycięty w trawie 
i wciągnięty do środka ziemi. Coś podobnego widziałam w bajce „Hotel Tran-
sylvania”, ale przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach, nie w  praw-
dziwym życiu! Ciekawość zwyciężyła jednak nad rozsądkiem i wskoczyłam do 
dziwnego, ziejącego przygodami otworu, który zaczął się powoli podnosić do 
góry, jak gdyby chcąc ukryć fakt, że kiedykolwiek istniał. Grudki ziemi i tra-
wy odpadały od niego i spadały w ciemność. Jedyne co zapamiętałam, zanim 
wokół mnie zapanował taki mrok, że nie można było dostrzec nawet własnej 
ręki trzymanej centymetr od twarzy, był głośny pisk Frock… Niedługo po tym, 
kiedy wylądowałam na mocno ubitej ziemi, na swojej kostce poczułam nieprzy-
jemny uścisk i tym razem to ja pisnęłam. Z kieszeni wyciągnęłam telefon i po-
świeciłam nim w intruza.

– Poszła mi z tym światłem! – fuknęła Frock.
Sama sobie musiałam przyznać, że ulżyło mi, gdyż wyobrażałam sobie 

wielkiego węża anakondę tudzież szczura-giganta, zaciśniętego na mojej ko-



514

stce, ale na szczęście moje głupie wymysły poszły się kochać. Pomogłam wstać 
Frock i ruszyłyśmy w stronę, z której dochodził jeszcze cichy odgłos silnika, 
albo tak nam się wydawało. Jedyne czego byłyśmy pewne to tego, że coraz bar-
dziej oddalamy się od wejścia do podziemnego świata i to nas przerażało… 
A jednocześnie parłyśmy naprzód. Nie wiadomo jak długo szłyśmy w ciem-
ności rozświetlanej jedynie przez mój telefon – może pięć minut, a może trzy 
godziny. Od czasu do czasu przyspieszałyśmy kroku, a kiedy zauważyłyśmy, że 
w komórce zostało już niewiele baterii, biegłyśmy co chwila potykając się o wy-
stające korzenie, kamienie lub śmieci. W pewnej chwili nawet odgłos silnika 
ciężarówki ucichł, a od ścian odbijał się już jedynie odgłos naszych kroków 
i szybszych oddechów. Po jakimś czasie zauważyłyśmy, że w korytarzu zaczyna 
robić się coraz jaśniej, więc nie potrzebowałyśmy już mojego telefonu. Frock 
co chwila wygarniała mi i mówiła, że to był fatalny pomysł, że powinnyśmy 
wrócić zanim będzie za późno. Zbywałam ją machnięciem ręki. Nagle w tym 
świdrującym dźwięku pojawił się nowy, brzmiący niczym kapanie wody lub 
obijanie się fal o wysoki klif. Wybiegłyśmy zza zakrętu, a naszym oczom uka-
zał się zachwycający widok. W ogromnej jaskini nie większej niż boisko do 
rugby wypełnionej niemal po brzegi wodą, stał wielki trójmasztowiec – jego 
wypolerowane burty odbijały się w wodzie mieniąc się różnymi kolorami. Cała 
jaskinia wyglądała niczym forma krasu podziemnego. Wszędzie były stalag-
mity, stalaktyty i stalagnaty, a woda mieniła się dziwnym niebieskim blaskiem, 
przypominając tym samym do złudzenia guano nietoperza. Trzymasztowy 
statek bujał się powoli na falach, jak gdyby uginając się od czasu do czasu pod 
ciężarem ludzi chodzących po jego pokładzie. Dopiero gdy otrząsnęłyśmy się 
z pierwszego wrażenia zauważyłyśmy, że do statku prowadzi wielki żelazny 
most, na którym zatrzymała się znajoma ciężarówka. Nozdrza drażnił zapach 
wody morskiej, a przecież nie byłyśmy nad morzem. Nie namyślając się długo 
podjęłam decyzję: idę się temu przyjrzeć z bliska! Schowana za stalagnatami 
przemykałam niezauważona w stronę mostu, do momentu, w którym poczu-
łam czyjąś dłoń na ramieniu.

– Wracajmy – powiedziała Frock półgłosem.
– Błagam cię – popatrzyłam na nią z irytacją – dopiero się rozkręcam.
Wyrwałam rękę z jej uścisku i ruszyłam dalej nie zwracając uwagi na jej 

niemal przepełnione płaczem prośby. Trzeba chwytać dzień, a nie siedzieć za-
mkniętym na cztery spusty, w czterech pustych ścianach, bo kiedy może zda-
rzyć się kolejna taka okazja… Jutro…? Pojutrze…? Przygoda przyciągała mnie 
do siebie całą swoją mocą, a ja nie potrafiłam się jej oprzeć. Niezauważona prze-
biegłam most, omijając przy tym wóz pancerny, weszłam po schodkach na ster-
burtę i schowałam się za kilkoma wielkimi beczkami i skrzyniami. Po chwili na 
swoim karku poczułam czyjś zdyszany oddech, więc odwróciłam się i spojrza-
łam wprost w duże, brązowe oczy.
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– Przecież nie mogłabym cię zostawić w takiej sytuacji samej – mruknęła 
zawstydzona Frock.

Uśmiechnęłam się pod nosem. Czekałyśmy schowane w swojej kryjówce 
ponad godzinę, czas dłużył się niesamowicie… i wtedy usłyszałyśmy głośne, 
zachrypnięte głosy, dobiegające zza beczek. Frock marszczyła nos, jak gdyby 
nie rozumiejąc ani słowa. Ja natomiast rozumiałam wszystko, aż nadzwyczaj 
dobrze – w końcu angielski to mój drugi język. Grupka około piętnastu, góra 
dwudziestu mężczyzn rozmawiała wesoło na temat tego, jak to się cieszą, że 
wracają już do domu. Jakiego domu…? – myślałam wzburzona, przecież tu nie 
ma nic poza ziemią, wodą i tym statkiem. Wracając do statku, to co oni chcą 
z nim tak właściwie zrobić? Chyba nie wypłynąć w pełne morze? Zaśmiałam się 
pod nosem z własnego poczucia humoru. W tym czasie mężczyźni zabrali się 
za rozkładanie żagli, a kapitan stanął na mostku kapitańskim. Przywarłyśmy 
bardziej do podłogi i beczek. W jednej chwili statkiem rzuciło i ruszyliśmy do 
przodu. Trójmasztowiec okrążył jaskinię, by rozpędzić się nieco i popędził pro-
sto w jedną z jej ścian. Zza stosu beczek nie widziałyśmy dokładnie co się dzieje, 
ale pewne było to, że albo trafiłyśmy na jakiś statek wariatów albo zaraz zginie-
my, rozbijając się o twardą ziemię. W momencie, w którym dziób statku miał 
spotkać się ze ścianą i rozbić się, ten po prostu zniknął w jej wnętrzu, niczym 
tknięty magiczną różdżką (lub zakryty peleryną niewidką). W  tamtej chwili 
czułam się jak mały człowiek stojący przed wielką wieżą kościelną i patrzący na 
jej czubek, który buja się niebezpiecznie, niczym gwiazdka u szczytu choinki. 
Ściana w zaskakująco szybkim tempie zaczęła zbliżać się w naszą stronę. Mia-
łam dziwną ochotę podnieść się z podłogi i rzucić za burtę, w wody podziemne-
go jeziora. Jedyne co mnie powstrzymało to to, że potem zapewne świeciłabym 
na niebiesko. W momencie, w którym ściana wnikała w nas, poczułam jakąś 
dziwną przepływającą przeze mnie energię, niemal czułam jej siłę i widziałam 
czerwony, jaskrawy blask. Przypominało to trochę start samolotu, które jed-
nak temu zjawisku nie dorasta do pięt, wiem co mówię. Statek zaczął kołysać 
się na boki i o mało nie spadłyśmy z pokładu. Nasze uszy drażnił dźwięk fal, 
rozbijających się o burty trójmasztowca. Moje oczy rozszerzyły się do wielkości 
spodków. Kompletnie nie miałam wytłumaczenia na to, co się wokół mnie dzie-
je. Przerażenie mieszało się z ciekawością i żądzą przygód, tworząc mieszan-
kę wybuchową, która w każdej chwili gotowa była eksplodować. Przygryzłam 
wargę. W końcu wzięłam się na odwagę i powoli, nieśmiało wcisnęłam głowę 
między drewniane szczeble balustrady… i naprawdę ujrzałam wodę – zapewne 
jakiegoś morza lub oceanu. Wzdrygnęłam się. Mijały sekundy i minuty, a my 
nadal sunęliśmy po wodach, jak się okazało Morza Kokosowego – nie będę wni-
kać skąd ta nazwa. Przez co najmniej dwie godziny, ja i Frock wynajdywały-
śmy sobie co rusz nowe rozrywki; grałyśmy nawet w kółko i krzyżyk utworzone 
z małych patyczków i wiórek drzewnych. Dopiero po paru godzinach w oddali 
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pojawił się zamazany kształt lądu. O mało nie pisnęłam z radości – na szczęście 
Frock w samą porę zatkała mi buzię ręką. Po niecałych dwudziestu minutach 
dobiliśmy do brzegu – okazał się być tam port z kilkoma wielkimi kołyszącymi 
się statkami. Zacumowaliśmy przy jednym z wolnych miejsc, i mężczyźni z za-
łogi zaczęli znosić cały sprzęt oraz ekwipunek na nabrzeże. W pewnej chwili 
zaczęli zabierać także beczki i skrzynie, które nas osłaniały. Byłyśmy z siebie 
dumne, że przez całą podróż żaden z marynarzy nie spostrzegł nas, a teraz my-
ślałyśmy  gorączkowo co dalej. Niski, blondwłosy majtek o filuternym uśmie-
chu stanął nad nami. Pomachałyśmy mu, a ten krzyknął, powiadamiając tym 
samym swoich kamratów o pasażerach na gapę – czyli o nas. Zanim ktokolwiek 
zdążył pomyśleć, poderwałam się z klęczek i odepchnęłam majtka na bok, tak, 
że wpadł na beczki, kilka z nich rozbijając. Gdyby sytuacja nie wymagała powa-
gi, zapewne ryknęłabym śmiechem – chłopak tak bosko wyglądał w mokrych 
ciuchach i z różowymi włosami zabarwionymi winem. Frock zerwała się tuż za 
mną z pokładu. Okrakiem ominęłyśmy balustradę i skoczyłyśmy do lodowatej 
wody. Z przerażeniem zdążyłam zauważyć, że w wodach Morza Kokosowego 
pływa mnóstwo ryb, których tak panicznie się boję. Starałam się jednak nie 
zwracać na to uwagi i płynąć co sił do brzegu. Jak przez mgłę słyszałam chlu-
potanie wody; zapewne to Frock tak chlapała. Po chwili znalazłam się już blisko 
piaszczystej plaży. Zaczęłam brodzić w wodzie, która teraz sięgała mi po kolana. 
Frock wyprzedziła mnie rzucając się na piasek i całując go soczyście krzyczała:

– Dzięki Bogu, żyjemy!
Zaśmiałam się pod nosem. Złapałam ją stanowczym ruchem za koszulę 

i pociągnęłam w górę ciągnąc za sobą. Frock dopiero teraz zdając sobie sprawę, 
że lizała piasek, zaczęła pluć naokoło i ocierać sobie rękami język, by pozbyć 
się uciążliwych ziarenek. Puściłam jej ramię i ruszyłyśmy galopem naprzód, 
słysząc za sobą głośne przekleństwa marynarzy, którzy co rusz wywracali się 
na grząskim piasku. Frock pomogła mi wspiąć się na wysoki mur odgradzający 
nabrzeże od ulicy. Złapała mnie za nadgarstki i ciągnęła w górę. Jedno kolano 
ulokowałam na murze i już prawie kładłam na nim drugie, jednakże ktoś złapał 
mnie za but! Zaczęłam gorączkowo ruszać nogą, lecz intruz nadal kurczowo 
trzymał mój trampek. W jednej chwili but ześlizgnął mi się z nogi, a ja stanęłam 
na murze jedną bosą stopą, a drugą w trampku. Nie namyślając się długo, ścią-
gnęłam drugi trampek i zwinnym ruchem (omal nie spadając z muru) cisnęłam 
nim w twarz marynarza. Zachwiał się i upadł jęcząc coś w stylu:

– Moja twarz… moja twarz!
Zeskoczyłam szybko na drugą stronę muru, gdzie toczyło się gwarne ży-

cie. Wszędzie stały stragany, a ludzie przekrzykiwali się namawiając do kupie-
nia swoich towarów. Złapałam Frock za rękaw i wmieszałyśmy się w tłum. Od 
czasu do czasu słyszałyśmy za sobą nawoływania lub pytania o dwie wysokie 
dziewczyny, o dziwnym ubiorze – na szczęście nikt „rzekomo” nas nie widział. 
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Ludzie wokół byli tak staromodnie ubrani – i jeszcze te fryzury! Rodem z wieku 
XVIII. To wszystko było tak cudowne i nierealistyczne, że aż straszne. Przecho-
dziłyśmy właśnie obok starszego, barczystego mężczyzny, którego włosy były 
tak białe, że gdyby chciał wkomponować się w zimowy krajobraz zapewne nikt 
by go nie zauważył (a raczej jego czupryny). Sprzedawał książki. Przystanęłam 
urzeczona patrząc na księgi, książki i pamiętniki oprawione w  skóry i różne 
miękkie materiały. Dotykałam wszystkich po kolei z wyrazem zachwytu na 
twarzy.

– Dwie godziny później – mruknęła Frock, ciągnąc mnie za rękę.
Przewróciłam oczami starając się nie zwracać na nią uwagi.
– Cudowne – szeptałam pod nosem.
– Widzę, że ci się podobają – zagadnął mężczyzna.
– Taak… są naprawdę piękne.
– Alex – warknęła Frock ostrzegawczo.
Otrząsnęłam się z letargu, przeprosiłam mężczyznę i pobiegłyśmy dalej. 

Szlajałyśmy się po ulicach miasta bez celu. Nie wiedziałyśmy gdzie się znajduje-
my. Frock w pewnej chwili zaczęła mnie oskarżać, że gdyby nie ja, to by do tego 
wszystkiego w ogóle nie doszło. Zaczęłam na nią wrzeszczeć, że gdyby nie ona 
i jej głupie zakupy, to nie szłybyśmy razem do niej i zapewne wszystko, co się 
wydarzyło nie miałoby miejsca. Krzyczałyśmy na siebie co najmniej trzydzieści 
minut, dopóki nie opadły z nas negatywne emocje (nawet polało się kilka łez).

Przez tydzień w Peterborough (bo tak zwało się to miasto) żyłyśmy głównie 
z tego co dali nam ludzie lub co ukradłyśmy ze straganów. Spałyśmy w opuszczo-
nych ruderach, a Frock przez zimno panujące w nocy nabawiła się kataru. Dzięki 
temu hardcorowemu tygodniowi, nauczyłyśmy się walczyć, a także przemykać 
niezauważone. Frock nawet nauczyła się pyskować! Na początku drugiego tygo-
dnia naszej mordęgi na naszej drodze stanęła pani Eva Grenada, która jak się 
okazało była kimś w rodzaju kobiety, która zbiera wszystkie sieroty z całego mia-
sta i przydziela im miejsce w tak zwanym Domostwie (coś jak dom dziecka). Eva 
Grenada była miłą straszą panią o ciemnych włosach i wesołym spojrzeniu, przy 
każdym uśmiechu wokół jej oczu pojawiały się zmarszczki, dzięki którym wyglą-
dała uroczo. 26. kwietnia, ja i Frock zostałyśmy przydzielone do Domostwa zwa-
nego „Acacia”. Wszystko odbyło się bez bólu, na szczęście ja i Frock zostałyśmy 
przydzielone do tego samego Domostwa i jednego pokoju. Po miłym powitaniu 
i zapoznaniu pozwolono nam się umyć! Co prawda miałyśmy tylko miskę z letnią 
wodą i czyste ubrania, ale to już coś. Co tydzień pani Eva miała przychodzić na 
kontrolę, by sprawdzić jak się mamy i czy z nami wszystko w porządku. Po ty-
godniu miałyśmy dość. W pokoju razem ze mną i Frock mieszkały jeszcze dwie 
dziewczyny – Natalie „Sparrow” Sparrow i Pauline „Grace” Giddy. Były to dwie 
zakręcone dziewczyny, całkowite przeciwieństwa; Sparrow – zawsze roześmiana, 
brązowowłosa i od czasu do czasu wredna, a Grace – poważna, niska, czasem zbyt 
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powolna. Zaprzyjaźniłyśmy się całkiem szybko i dzięki nim dowiedziałyśmy się 
tego i owego. Otóż, znajdujemy się w małym mieście, na północ od stolicy Baden. 
Ludzie w mieście wierzą, że istnieje równoległa rzeczywistość, w której czas pły-
nie tak samo, istnieje życie, a kontynenty i miasta są ulokowane w tych samych 
miejscach – po prostu mają inne nazwy. Zaczęło mi się wszystko układać w jedną 
całość; przeniosłyśmy się do innej rzeczywistości…! Przepłynięcie skały – to mu-
siało być coś w rodzaju Linii Uskoku. Wieczorem podzieliłam się tymi spostrze-
żeniami z Frock i dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z absurdalności sytuacji.

– Rodzice – wykrzyknęłam na równi z Frock.
To postanowione – uciekamy. Nie tylko z powodu rodziców, ale tego co 

dzieje się wokół nas. Nasze Domostwo było szczelnie otoczone murami (nie 
licząc zamkniętej na kłódkę bramy), tak by nikt nie wszedł, ani nie wyszedł. 
Kolejna sprawa: nie dość, że nie możemy się uczyć, to w dodatku dostęp do 
książek mają tylko chłopcy. Za każdym razem, gdy przechodziłam z tęsknym 
wzrokiem obok biblioteki, Jerzy Friedberg, taki tam śniady brunet, wystawiał 
mi język i zadowolony szczerzył się do książki, jak głupi do sera. Kolejny po-
wód, by uciec – dopiero by mu się morda zdziwiła. I ostatnią z rzeczy, która nas 
do tego przymusiła… było traktowanie dziewczyn. Miałyśmy być ciche, niemal 
milczące, uczące się haftowania, gotowania i przygotowania do roli matek. To 
było żenujące; rozumiem, że w dawnych czasach takie rzeczy były normalno-
ścią, ale w XXI wieku? Zaplanowałyśmy ucieczkę na 19. czerwca. W czasie, gdy 
chłopcy będą przesiadywać w bibliotece, a dziewczęta uczyć się haftować, ja 
miałabym udać, że źle się czuję i wrócić do pokoju odprowadzona przez Frock. 
Po prześcieradłach, które wcześniej związane czekałyby pod łóżkiem, zeszłyby-
śmy z okna na piętrze na podwórze, a następnie wspięły się po bluszczu obrasta-
jącym mur na jego szczyt, zeskoczyły… – i gotowe!

W tym oczekiwanym przez nas dniu, wszystko szło po naszej myśli do 
czasu, gdy chciałam wyjść z sali, bo rzekomo źle się czułam.

– Ana, pomóż koleżance dojść do pokoju – pani Monica wskazała palcem 
rudowłosą dziewczynę, tak delikatną jak porcelanowa zastawa.

Wymieniłyśmy z Frock przerażone spojrzenia.
– Przepraszam, ale ja bym chciała, by to Kathleen ze mną poszła – zaopo-

nowałam.
– Taak, bo Alex ma rzadką chorobę – Frock podłapała zabawę – podobno 

zakaźną.
Ludzie w tym świecie panicznie boją się chorób, zwłaszcza zakaźnych, dla-

tego Frock użyła takiego zwrotu.
– I Kathleen robi mi na nią specjalny masaż, po którym jest mi lepiej.
Dla potwierdzenia tych słów zrobiłam zeza i zaczęłam kiwać głową w lewą 

stronę, jakbym chciała coś pokazać. Pani Monica podskoczyła wystraszona, 
a w jej brązowych oczach pojawił się strach.
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– Oczywiście, uciekajcie.
Frock złapała mnie pod ramię i wyprowadziła z sali. Gdy doszłyśmy do 

pokoju, o mało nie padłyśmy ze śmiechu. Frock przygotowała wszystkie rze-
czy potrzebne do ucieczki, a ja w tym czasie złapałam za pióro i kałamarz i na 
kawałku papieru naskrobałam krótką wiadomość. Z prędkością światła zbie-
głam po schodach, weszłam do pokoju chłopców i położyłam na łóżku Jerzego 
– które znajdowało się naprzeciw okna – karteczkę. Zamknęłam za sobą drzwi 
i ruszyłam z powrotem na górę. Reszta akcji udała się bez kolejnych kłopotów. 
Stanęłam na murze w ostatnim momencie, by zauważyć, że w bibliotece panują 
egipskie ciemności. Zaczynało zmierzchać. Stałam wpatrzona w jedno z okien. 
Przez szybę zauważyłam, że do pokoju wchodzi kilku chłopców, a jeden z nich 
– wysoki i śniady, podchodzi zdziwiony do swojego łóżka. Leżała tam zawinięta 
karteczka. Chłopak otworzył jedno zagięcie i spojrzał w moją stronę. Zaskoczo-
ny podszedł bliżej szyby, a ja pomachałam do niego. Otworzył drugie zagięcie 
i z jeszcze większym szokiem czytał to, co było tam napisane:

Spójrz w okno
Zaskoczony? Cóż kochany, w moich czasach istniał, istnieje i istnieć będzie 

ktoś taki, jak inteligentna, wykształcona kobieta.
Żegnam.
A.V.
P.S. Kto jest teraz górą?
Pokazałam mu język i skoczyłam za Frock, która nudziła się już pod mu-

rem. Złapała mnie za ręce i wyszeptała:
– Uciekłyśmy – skinęłam głową na znak zgody.
Od tamtej chwili bez ustanku szukamy sposobu, dzięki któremu wydo-

staniemy się z tego przeklętego świata – współpracowałyśmy nawet z tutejszy-
mi piratami dorabiając się jako takiej fortuny, ale to całkowicie inna opowieść. 
Mam tylko nadzieję, że nie wpadniemy w jeszcze większe kłopoty niż te, w któ-
rych już stoimy. Naprawdę chcę wierzyć, że już nikt więcej przez nas nie ucierpi, 
nie popłyną kolejne łzy, nikt nie umrze… A my po prostu wrócimy do domu… 
Do rodziców…
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Karina Zimniak

Aury osobowości

Pewnego ponurego poranka leżałam zwinięta w kłębek na łóżku. Krople 
deszczu miarowo stukały w szyby. Czarne myśli cisnęły mi się do głowy i nic 
nie mogłam na to poradzić. Przyczyną mojego przygnębienia była scena, która 
rozegrała się parę minut temu.

Zeszłam do kuchni po szklankę wody i zobaczyłam mamę siedzącą przy 
stole z poważną miną.

– Musimy pogadać – oznajmiła. To nie wróżyło nic dobrego. Kiwnęłam 
głową i zajęłam miejsce naprzeciwko niej.

– Postanowiliśmy z tatą, że pojedziesz na obóz. Brakuje ci towarzystwa 
i całymi dniami przesiadujesz na tym starym orzechu w ogrodzie. Są wakacje. 
Poznaj nowych ludzi, zabaw się trochę. Bądź sobą.

Siedziałam jak zahipnotyzowana. Teraz mama przesadziła. Ona chyba na-
prawdę wcale mnie nie zna. Czy ja kiedyś narzekałam na brak towarzystwa? Nie 
mam przyjaciół i dobrze mi z tym. Nie muszę się z nikim dzielić myślami. Do 
pełni szczęścia wystarczy mi ulubione drzewo, dobra książka i słoneczny dzień. 
Ale do mamy nic nie docierało. Siedziała sobie z najspokojniejszą na świecie 
miną i czekała aż się zgodzę.

– Nigdzie nie jadę – powiedziałam stanowczym tonem.
– Już cię zapisaliśmy i wpłaciliśmy zaliczkę – moja rodzicielka wyraźnie 

była przygotowana na taką odpowiedź.
– Nie możecie mnie zmusić.
– Jesteśmy twoimi rodzicami i mamy takie prawo. Posłuchaj…
Dalszej części się nie dowiedziałam. Pobiegłam na górę i trzasnęłam 

drzwiami. Dziwne, w jak krótkim czasie nastrój może zmienić się o 180 stopni. 
Jedno było pewne: nie zamierzałam jechać na żaden głupi obóz. Trzeba było 
szybko coś wymyślić. I nagle w głowie zapaliła mi się lampka. Wyciągnęłam 
wyszywaną koralikami portmonetkę i policzyłam pieniądze. Powinno wystar-
czyć…
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Zeszłam na dół ze spakowanym plecakiem.
– Wrócę za kilka dni – powiedziałam do mamy stanowczym tonem. A po-

tem nie odwracając się, wybiegłam z domu. Z daleka słychać było jeszcze wście-
kłe nawoływania, ale nie zwracałam na nie uwagi. Zwolniłam trochę kroku 
i zerknęłam na zegarek. Do odjazdu pociągu zostało 15 minut.

Zdążyłam w ostatniej chwili. Szybko wsiadłam i weszłam do pierwszego 
lepszego przedziału. Zajmowała go pulchna czteroosobowa rodzina. Niska ja-
snowłosa kobieta usiłowała zapanować nad dwójką dzieci wyglądających jak 
pączki, a znudzony brodaty mężczyzna w obszernej kurtce siedział w kącie, 
czytając gazetę. Jego twarz wyrażała irytację. Bąknęłam coś o wolnym miejscu, 
a słysząc aprobatę, wcisnęłam się między okno a wielką walizkę. Zapowiadała 
się długa podróż…

Patrzyłam ponuro na wodę lejącą się z nieba i rozmazującą świat jak ma-
kijaż po płaczu. Przebywałam w tym pociągu od 2 godzin, a zdawało mi się, 
że minęły całe wieki. Na szczęście na horyzoncie jak przez mgłę majaczyły już 
pierwsze wzniesienia. Problem tkwił w tym, że nie wiedziałam, ile jeszcze wy-
trzymam panujący w przedziale harmider. Wnętrze wyglądało jak po przejściu 
huraganu, a hałas był nie do zniesienia. Nigdy nie lubiłam małych dzieci, ale 
w tamtej chwili miałam ochotę je wszystkie ukatrupić. Postanowiłam włączyć 
komórkę, chociaż wiedziałam, co mnie czeka. 200 nieodebranych połączeń i ze 
100 wiadomości. Westchnęłam i zabrałam się do czytania. Z pierwszych 50 wia-
ło prawdziwą rozpaczą. Później pojawiły się groźby typu szlaban do śmierci, 
a na samym końcu mama chyba uznała, że i tak nic nie wskóra. Napisała więc, 
że mnie kocha i mam na siebie uważać. Wtedy pojawiło się coś jak poczucie 
winy, ale zignorowałam je. Na razie ograniczyłam się do napisania jednego 
słowa „Żyję”. Zadowolona schowałam telefon z powrotem do plecaka. I w tym 
momencie zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. Ustał chaos i w wagonie zro-
biło się strasznie cicho. Cała rodzinka wpatrywała się we mnie ze zdumieniem. 
A ja spostrzegłam, że widzę wszystko jak przez mgłę. Dziwne było też to, że 
cały świat nabrał nagle czerwonawej barwy. Nie wiedziałam, co o tym myśleć. 
Szybko wyciągnęłam małe lusterko i ledwo powstrzymałam się od krzyku, bo 
wokół mojej głowy widniała ognista poświata. Starałam się oddychać głęboko. 
To tylko złudzenie. Jeszcze raz spojrzałam na swoje odbicie i z ulgą stwierdzi-
łam, że mglista aureola zniknęła. Wyjrzałam przez okno. Pociąg zaczął zwal-
niać, aż w końcu zatrzymał się. Natychmiast wyszłam z wagonu i uwolniłam się 
od podejrzliwych spojrzeń reszty pasażerów. Odetchnęłam świeżym górskim 
powietrzem i przymknęłam oczy. Nagle całe to zdarzenie wydało mi się nierze-
czywiste i uznałam, że to na pewno skutek nerwów oraz irytacji.

Postanowiłam, że pierwszym punktem mojej wyprawy będzie wizy-
ta w miasteczku. Nie miałam już prawie nic do jedzenia, a poza tym lubiłam 
spacerować między stoiskami z wełnianymi skarpetami i czapkami. Po drodze 
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mijałam wysokie barwne domy ze spiczastymi dachami. Moim wielkim marze-
niem było kiedyś zamieszkać w jednym z nich.

Do Zakopanego na wakacje przyjechały całe tłumy turystów. W centrum 
znajdowało się więcej ludzi niż na warszawskim stadionie podczas meczu. Już 
miałam zacząć torować sobie drogę, gdy poczułam znajomy zapach. Odwróci-
łam się i ujrzałam budkę z oscypkami. Niczego lepszego nie mogłam sobie wy-
obrazić. Był to mój ulubiony przysmak z dzieciństwa. Wtedy jeździłam w góry 
dwa razy w roku i zawsze zachwycałam się, jakbym nigdy wcześniej tam nie 
była. Ruszyłam żwawym krokiem w stronę stoiska, gdy nagle zauważyłam, że 
ktoś natarczywie mi się przygląda. Spojrzałam w lewo. Na chodniku stała mała 
rudowłosa dziewczynka w niebieskiej sukience i nie odrywała ode mnie wzro-
ku. Przypomniałam sobie sytuację z pociągu i szybko sięgnęłam po lusterko. 
Tym razem wokół mojej głowy fruwała różowa chmura. Nie wiedziałam, co 
robić. Nikt poza tą małą nie zauważył chyba mojego problemu, ale była to tyl-
ko kwestia czasu. Zaczęłam biec i potknęłam się o kamień leżący na drodze. 
No tak, teraz na pewno uda mi się nie zwracać na siebie uwagi. Zdenerwowa-
na wstałam i ze zdziwieniem stwierdziłam, że nie są we mnie utkwione żadne 
ciekawskie spojrzenia. Zobaczyłam swoje odbicie w kałuży. Dziwnej mgiełki 
już nie było. Pewnie całe to zajście miałoby dla mnie większe znaczenie, gdyby 
nie fakt, że byłam straszliwie głodna. Na szczęście przy budce z oscypkami nie 
czekały tłumy, lecz zaledwie garstka ludzi. Kiedy wreszcie zatopiłam zęby w go-
rącym słonym serze, wszystko inne przestało się liczyć. Zapełniwszy żołądek, 
zaczęłam uważniej przypatrywać się różnym scenom rozgrywanym na ulicy. 
Dziewczyna o mocnym makijażu i czerwono-czarnych włosach kombinowała, 
jak odwrócić uwagę sprzedawcy kolorowych bransoletek. Bezpański pies cho-
dził w tę i z powrotem, czekając, aż ktoś zwróci na niego uwagę. Pewnemu panu 
w okularach z grubymi oprawkami rozsypały się pieniądze. Mnóstwo drobnych 
monet wirowało na ziemi, a ludzie zbierali je i szybko odchodzili. Nikomu nie 
przyszło do głowy, by pomóc biednemu człowiekowi. Podniosłam kilka złotych 
i oddałam je właścicielowi. Natychmiast się rozpromienił.

– Bardzo ci dziękuję – usłyszałam.
– Nie zrobiłam nic wielkiego – wzruszyłam ramionami nieco zawstydzona.
– Przeciwnie. Jako jedyna na tej ulicy okazałaś mi życzliwość.
Mężczyzna odszedł, a ja ruszyłam w stronę trasy na Kasprowy Wierch. 

Wspinaczkę na górski szczyt uznałam za dobre zakończenie dnia. Po drodze 
czekał mnie jednak jeszcze jeden ciekawy przystanek. Na samym końcu, jakby 
w osamotnieniu ujrzałam coś, co przypominało sklep ze starociami, a w rze-
czywistości było stoiskiem pełnym przeróżnych przedmiotów. Sprzedawczyni 
wyglądała na 100 lat i miała na sobie kilka pokrytych wzorami chust, które łą-
czyły się w przedziwną kreację. Zaczęłam oglądać z zainteresowaniem wystawę 
amuletów. Moją uwagę przyciągnął oryginalny wisiorek zawieszony na długim 
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czarnym sznurku. Przedstawiał on niewielkiego srebrnego smoka i miał w sobie 
coś wyjątkowego.

– Dobry wybór. Ale musisz wiedzieć, że to nie jest zwykły medalion. Aby 
zrozumieć jego sens, potrzebne ci będzie przesłanie – powiedziała dziwna 
kobieta, po czym wyciągnęła z kartonowego pudła cienką książkę w czarnej 
okładce. Widniał na niej napis „Barwy duszy”. Podziękowałam i zapłaciłam za 
obie rzeczy. Następnie oddaliłam się najszybciej, jak mogłam.

Mijałam łąki zabarwione kwiatkami, porośnięte zieloną trawą pastwi-
ska i pola wypełnione złotymi łanami pszenicy. Myślałam o zachowaniu ludzi 
w miasteczku i o swojej własnej reakcji. Czy naprawdę byłam gorsza od nasto-
letniej złodziejki, która dzięki tapecie na twarzy wyglądała jak dorosła kobieta? 
W  głowie dźwięczały mi słowa okularnika i nie opuszczał mnie obraz ludzi 
kradnących jego pieniądze. Czy byli warci więcej, bo mieli przyjaciół podob-
nych sobie? Było mi wstyd za te wszystkie nieszczęśliwe osoby, których jedyny 
cel to ogromny majątek. Ja nigdy, nawet w wielkiej biedzie nie poniżyłabym 
się do takich czynów. Potem przyszła mi na myśl staruszka odziana w chusty. 
O co jej chodziło, gdy mówiła o przesłaniu zawartym w naszyjniku? Dotknę-
łam błyszczącego smoka ukrytego pod bluzką i poczułam dziwne mrowienie 
w palcach. Przez chwilę miałam wrażenie, że napływa do mnie jakaś niesamo-
wita moc, ale to uczucie szybko minęło. Ciekawe ile niespodzianek mnie jeszcze 
czekało?

Na niebie zbierały się czarne chmury. Doszłam do ciemnego iglastego lasu 
i rozpoczęłam wspinaczkę. Z każdym krokiem robiło się bardziej stromo. Wiał 
porywisty wiatr i pierwsze ciężkie krople deszczu spadały na ziemię. Zarzuci-
łam kaptur i zapięłam kurtkę. Czekała mnie długa wędrówka.

Po godzinie przemokłam do suchej nitki, a szczytu nie było jeszcze widać. 
Miałam wszystkiego dość. W tym najgorszym momencie przypomniała mi się 
kłótnia z mamą. Jak ona mogła mi to zrobić? Przecież wiedziała, że zawieranie 
nowych znajomości to dla mnie prawdziwy horror. Coraz bardziej wzbierała we 
mnie wściekłość na cały świat. Nie mogłam przeboleć, że rodzice nawet nie spy-
tali mnie o zdanie. Chciałam krzyczeć i wyrzucić z siebie całą złość pomieszaną 
z rozgoryczeniem, ale wiedziałam, że i tak nikt by mnie nie usłyszał. Nagle, 
pomiędzy strugami deszczu dostrzegłam dziwne złote przebłyski. Zboczyłam 
z głównej trasy i wąską ścieżką pomaszerowałam w stronę tajemniczych świetl-
nych znaków. Las trochę się przerzedził i na polance, która wtedy przypomi-
nała małe jeziorko, zobaczyłam niewielką drewnianą chatkę. Wiedziałam już, 
że spotka mnie coś niezwykłego. Poza tym bardzo chciałam się gdzieś osuszyć. 
Wzięłam głęboki oddech i weszłam do środka.

Chwilę później stałam na progu jak słup soli i nie mogłam uwierzyć wła-
snym oczom. Znajdowałam się w izbie nie większej niż moja kuchnia, a całą 
wolną przestrzeń wypełniały latające kolorowe obłoki kształtem przypomina-
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jące smoki. Każdy z nich miał niepowtarzalną barwę, nie było dwóch identycz-
nych. Biło od nich niewyczerpaną energią niczym światłem od słońca. Drzwi 
zamknęły się za mną z cichym łoskotem. Pewnie nogi wrosłyby mi w ziemię 
i wypuściłabym pierwsze liście, gdyby nie stało się coś dziwnego. Mój plecak 
zaczął się ruszać. Wrzasnęłam i zrzuciłam go z pleców. Z przerażeniem ob-
serwowałam, jak niewidzialna ręka odpięła zamek i w powietrze uniosła się… 
książka w czarnej okładce. Otworzyła się mniej więcej na środku. Zbliżyłam się 
i odczytałam słowa napisane ognistym piórem: „Smoki strzegą wielkich skar-
bów. Mogą być to zarówno dobra materialne jak i tajemnice ludzkiej duszy”. 
Rozejrzałam się wkoło i zdziwiłam się, że niektóre z mglistych duszków przy-
pominają chmury, które pojawiały się nad moją głową w czasie jakiejś silnej 
emocji lub wspomnienia. Zaczęłam spacerować między obłokami i wybierać 
te, które najbardziej mi się podobały, a one krążyły wokół mnie. Wir barw, bla-
sków i cieni robił się coraz większy. W końcu zatrzymałam się. Wybrałam już 
wszystkie potrzebne mi cechy. Poczułam, że powinnam dotknąć srebrnego me-
dalionu. Wyciągnęłam go i po chwili znów napływała do mnie niezwykła moc. 
Tym razem nie przerwałam połączenia. Smoki wirowały w zawrotnym tempie, 
włosy rozwiewał mi wiatr. I nagle wszystko zniknęło.

Otworzyłam oczy. Ciepłe słoneczne promienie padały na moją twarz, 
a pachnąca jedwabista trawa łaskotała mnie w policzki. Przez chwilę nie myśla-
łam o niczym, poza błogą radością, jaka mnie ogarnęła. Potem, jak niechciany 
gość nadszedł niepokój, a wraz z nim przypomnienie o wydarzeniach ubiegłego 
wieczoru. Poderwałam się na nogi. Znajdowałam się na wypełnionej światłem 
dnia polance. Wokół niej rósł gęsty ciemny las, a w oddali majaczyły zarysy gór. 
Przede mną stała drewniana chatka. Podbiegłam do niej i otworzyłam drzwi. 
W środku nie było żywej duszy. Nie wiedziałam, co o tym myśleć. Czy to moż-
liwe, że wszystko mi się przyśniło? Powoli założyłam plecak i odeszłam w stronę 
głównej trasy.

Postanowiłam, że muszę wejść na szczyt. Tym razem byłam jednak peł-
na energii i wspinaczka wyglądała zupełnie inaczej. W tamtej chwili nie ist-
niała dla mnie żadna trudność, jakiej nie mogłabym pokonać. Także ja sama 
czułam się dużo lepiej, wręcz promieniowała ze mnie radość i pewność siebie. 
Kroczyłam raźno drogą, na którą wysokie górskie sosny rzucały swoje długie 
cienie. Zbliżałam się do końca wędrówki, ale nadal nie wszystko było dla mnie 
jasne. Wtem, wpadł mi do głowy pewien pomysł. Skręciłam w boczną dróżkę 
prowadzącą do strumienia. Po jakimś czasie zobaczyłam źródło krystalicznej 
wody otoczone wielkimi głazami. Usadowiłam się na jednym z nich i nabrałam 
w ręce lodowatego płynu. Potem wyciągnęłam z plecaka tajemniczą książkę, za-
mknęłam oczy i otworzyłam ją. Pochłaniałam stronę po stronie i rozumiałam 
coraz więcej. Kiedy skończyłam, znałam już treść przesłania zawartego w wi-
siorku. Srebrny smok miał strzec skarbów mojej duszy, ale także pozwolić, by 
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ujrzał je świat. Wczorajszego wieczoru odkryłam uroki szczęścia i zyskałam 
nową osobowość. Aury, które pojawiały się nad moją głową w trakcie bardzo 
silnych emocji, były oznaką przemiany i budzenia się z szarego snu. Widziałam 
wszystko w jaśniejszych kolorach i rozkwitłam jak najpiękniejszy kwiat.

Wbiegłam na szczyt paroma susami i wspięłam się na skałę oblaną słoń-
cem. Obóz nie wydawał mi się już taki straszny. Pomyślałam, że życie ma naj-
większy sens, kiedy jest się po prostu prawdziwym sobą.


