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– Bóg nie istnieje! – z nonszalancjĀ powiedzia¹a Lena.

– Skarbie! Nie wolno tak mówią! – ofuknĀ¹ jĀ ojciec.

Lena, osiemnastoletnia mieszkanka Moskwy, nie by¹a ateistkĀ, ale wszystko co 

z¹e na Ąwiecie w¹aĄnie jĀ spotyka¹o. Przynajmniej ona tak uwaăa¹a. Nie by¹a ani brzyd-

ka, ani szczególnie ¹adna. Rude loki, oczy o barwie czekolady b¹yszczĀce ciekawoĄciĀ 

i do¹eczki w policzkach dodawa¹y jej uroku, ale raczej na ulicy przechodzi¹o siā ko¹o 

niej obojātnie. Czāsto moăna jĀ by¹o spotkaą w parku, zaczytanĀ. Lubi¹a obserwowaą 

wszystko co dzieje siā dooko¹a. W pewnym sensie by¹a zamkniāta w sobie. Uwaăa¹a, ăe 

lepiej byą szczerym i bezczelnym, niă mi¹ym i zak¹amanym, wiāc twardo stĀpa¹a po zie-

mi. Od 6 roku ăycia ąwiczy¹a balet i chociaă wiedzia¹a, ăe kariera baletnicy nie potrwa 

zbyt d¹ugo, a marzenia o zostaniu primabalerinĀ sĀ doĄą niebezpieczne i nawet nie 

zawsze realne to i tak wierzy¹a, ăe uda jej siā osiĀgnĀą w ăyciu cel, do którego dĀăy.

 Aktualnie wznosi¹a brwi do góry w geĄcie zdziwienia. Jej ojciec – Dymitr, wiedzia¹, ăe 

przynajmniej powinien udzielią córce nagany, ale kiedy siā tak na niĀ patrzy¹ nie umia¹ 

zamaskowaą na twarzy wyrazu dumy. Zaraz jednak pojawia¹ siā smutek. Kiedy siā jej 

przyglĀda¹ widzia¹ rysy jej matki. Umar¹a na gruĂlicā, która zresztĀ māczy¹a jĀ od dziecka. 

Lena mia¹a wtedy 2 lata i ma¹a nawet nie mia¹a czasu, ăeby zapamiātaą matkā. 

 Popatrzy¹ na kalendarz, wiszĀcy nad fotelem w którym siedzia¹a jego córka. By¹ 

12 sierpnia 1880 roku. Czāsto tāskni¹ za AdelinĀ, ale wola¹ siā teraz nie rozklejaą. Zw¹asz-

cza przy córce, która, zdawa¹o mu siā, prawie potrafi ¹a czytaą mu w myĄlach. Czāsto 

widywa¹ jĀ wpatrujĀcĀ siā w obrazek przedstawiajĀcy matkā. Wiedzia¹, ăe chociaă tak 

naprawdā prawie w ogóle jej nie pamiāta, to jednak Lenie jej brakuje.  

– Tato, muszā iĄą. Umówi¹am siā w antykwariacie z Aleksandrem, a póĂniej pādzā 

na próbā do teatru!

– No juă dobrze, dobrze, idĂ. 

Dziewczyna wybieg¹a na zat¹oczonĀ ulicā. Promienie s¹oĆca muska¹y jej twarz. 

Pokona¹a dwie przecznice i znalaz¹a siā na miejscu. Antykwariat „Pod piórem” by¹ w¹a-

snoĄciĀ przybranego ojca jej narzeczonego – Aleksandra Turykowika. Ch¹opak zosta¹ 

adoptowany w wieku niemowlācym. Zarāczyli siā dok¹adnie dwa miesiĀce temu i pla-

nowali razem przejĄą przez ăycie. 

Kamila Banak ( lat  13)

Baletnica
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Lena tanecznym krokiem wesz¹a do antykwariatu. W drzwiach zadĂwiācza¹ dzwo-

nek i z zaplecza wyszed¹ Aleksander. Kiedy jĀ zobaczy¹ na jego twarzy zawita¹ uĄmiech. 

Podszed¹ do niej i poca¹owa¹ jĀ czule. 

By¹ starszy od niej o oko¹o piāą lat, ale dziewczyna w ogóle nie czu¹a tej róănicy. 

Poznali siā na balu maskowym organizowanym przez wspólnego znajomego ich oj-

ców. Aleksander mia¹ ăywe, inteligentne oczy o barwie morza i brĀzowe w¹osy. Nie by¹ 

wybitnie przystojny, ale Lena patrzy¹a na niego z bezgranicznym uwielbieniem. Zako-

chani przecieă rzĀdzĀ siā w¹asnymi prawami. 

– Pójdziesz dzisiaj ze mnĀ na próbā, hmm? – Lena zaczā¹a siā przymilaą do Alek-

sandra. Wiedzia¹a, ăe nie przepada on za towarzystwem jej znajomych z teatru. By¹ na 

wszystkich jej spektaklach, jednak próby wola¹ opuszczaą…

– Nie mogā, kochanie. Dzisiaj przyjedzie jakiĄ znany kolekcjoner z Wiednia i zaha-

czy o nasz antykwariat. Muszā pomóc ojcu.

Tak – pomyĄla¹a Lena z goryczĀ. – Zawsze kiedy chcā go wyciĀgnĀą na próbā to 

przyjeădăa jakiĄ s¹awny kolekcjoner. Nagle siā okazuje, ăe tabun takich ludzi chce od-

wiedzią dok¹adnie ten antykwariat. Sklep na granicy bankructwa i taki, który oferuje 

g¹ównie kompletnie zniszczone ksiĀăki, których nie odratuje nawet najlepszy introli-

gator.

Ale nie māczy¹a go dalej. Wiedzia¹a, ăe to po prostu bezcelowe.

– No cóă. To ja siā zbieram – to powiedziawszy cmoknā¹a ukochanego w policzek 

i pobieg¹a na próbā. 

BezgranicznĀ przyjemnoĄą odczuwa¹a tylko taĆczĀc i czāsto zatraca¹a siā w tym bez 

reszty. By¹a jednĀ z najlepszych tancerek w Moskwie i kandydowa¹a na miejsce baletnicy 

w Teatrze Narodowym. Teatr Madame Jakowsky, w którym aktualnie taĆczy¹a co roku 

wystawia¹ na przes¹uchanie dwie tancerki. Nied¹ugo w¹aĄnie mia¹y siā one odbyą, wiāc 

Lena pracowa¹a ciāăej niă zazwyczaj. Zdawa¹a sobie sprawā, ăe inne dziewczāta tylko 

czekajĀ aă siā jej podwinie noga. 

Tak mija¹y dni, i tygodnie. Lena harowa¹a bardzo ciāăko. By¹a naprawdā wykoĆczo-

na. Schud¹a 10 kg i nawet policzki lekko siā jej zapad¹y. 

 Nadchodzi¹a zima. ýlub Leny i Aleksandra mia¹ siā odbyą we wiosnā, w maju. 

Dziewczyna z prawdziwĀ radoĄciĀ odlicza¹a dni do tego wydarzenia.

Tak siā z¹oăy¹o, ăe w mieszkaniu Leny i jej ojca trzeba by¹o zmienią parkiet. Bra-

kowa¹o w nim kilku desek i w dodatku zaczā¹o przez niego ciĀgnĀą ch¹odem. Ojciec 

dziewczyny chcia¹ to zrobią szybko i sprawnie oraz przede wszystkim zdĀăyą przed 

srogĀ zimĀ, która zawsze panuje w Moskwie. 

W dniu kiedy zatrudnieni przez Dymitra robotnicy zdejmowali parkiet, a Lena aku-

rat odwiedza¹a Aleksandra (ostatnio siedzia¹a u niego ca¹ymi dniami), pod jednĀ z de-

sek znaleziono list zaadresowany w¹aĄnie do Dymitra. Jego autorkĀ by¹a matka Leny 

– Adelina. 

– To niewiarygodne, ăe list siedzia¹ pod pod¹ogĀ tyle lat! – na g¹os myĄla¹ ojciec 

dziewczyny i z wypiekami na twarzy, z niezwyk¹ym namaszczeniem otworzy¹ koper-

tā. Ízy nap¹ynā¹y mu do oczu, kiedy ujrza¹ równiutkie i staranne pismo swojej zmar¹ej 

ăony, która tĀ drogĀ odzywa¹a siā do niego zza grobu. Wróci¹y wspomnienia, które blo-

kowa¹ przez tyle lat, wiāc ăeby je odgonią zabra¹ siā do czytania listu.                                              

                              

NajdroĂszy Dymitrze!

Jeăli czytasz ten list to pewnie mnie juĂ przy Tobie nie ma. Choroba w koącu mnie 

dopad¹a… Jest bardzo waĂna rzecz, o której nigdy Ci nie powiedzia¹am. DoăĄ d¹ugo 

przed naszym ălubem zasz¹am w ciÿĂĀ. Nic Ci nie mówi¹am i chowa¹am to w tajemnicy. 

Gdyby rodzina siĀ dowiedzia¹a, Ăe przed ălubem (byliămy wówczas tylko parÿ) jestem 

przy nadziei wyrzucono by mnie na ulice. Ukrywa¹am ten fakt, aĂ do porodu i dowie-

dzia¹a o tym tylko moja guwernantka. Nosi¹am suknie, które ca¹kowicie zakrywa¹y mój 

brzuch i wyglÿda¹o jakbym tylko trochĀ przyty¹a. DziwiĀ siĀ trochĀ, Ăe niczego wtedy 

nie zauwaĂy¹eă. Zawsze tak ăwidrowa¹eă mnie wzrokiem… 

Zaraz po porodzie moja guwernantka zanios¹a nasze dziecko do sierociąca. Nie 

myăl sobie tylko, Ăe jestem jakimă potworem. Zrozum mojÿ sytuacje. Poza tym kontro-

lowa¹am dziecko, aĂ do czasu adopcji. Postanowi¹am zdradziĄ Ci teraz jego toĂsamoăĄ, 

ale proszĀ CiĀ abyă nie mówi¹ o nim ani s¹owa naszej córce – Lence. 

Dziecko zosta¹o ochrzczone imieniem Aleksander. Adoptowa¹ je Miko¹aj Turyko-

wik, w¹aăciciel nowo otwartego antykwariatu. To dobry cz¹owiek i jestem pewna, Ăe 

Aleksander ma dobrÿ opiekĀ. ProszĀ CiĀ, nie próbuj go szukaĄ, a tym bardziej nie mów 

nikomu prawdy. Opiekuj siĀ Lenÿ i nigdy nie pokazuj jej tego listu. 

 

Na zawsze Twoja

Kochajÿca Adelina

Dymitr siedzia¹ z otwartĀ buziĀ przez dobre piātnaĄcie minut. Nie móg¹ uwierzyą 

w to, co przeczyta¹. Gdyby tylko znalaz¹ ten list kilka lat temu… By¹ kompletnie zagu-

biony i w tym momencie czu¹ siā jak ma¹e opuszczone dziecko. Czyta¹ list raz po raz 

w nadziei, ăe jednak to by¹a halucynacja, jednak litery nie chcia¹y siā pozmieniaą. Mu-

sia¹ powiedzieą Lenie. Adelina nie by¹a przygotowana na to, ăe Lena i Aleksander zako-

chajĀ siā w sobie, a w dodatku zarāczĀ. Moăe i mia¹ z¹amaą serce SWOIM dzieciom, ale 

co innego mia¹ do wyboru? Musi pokazaą list córce. 

 Pó¹ godziny póĂniej Lena wróci¹a do domu. To by¹o najd¹uăsze pó¹ godziny w ăyciu 

jej ojca. 

– Lena, usiĀdĂ. – powiedzia¹ grobowym g¹osem.

– Tato… Co siā sta¹o? – zauwaăy¹a jego nastrój dziewczyna.

– Znalaz¹em to dzisiaj, kiedy zrywano parkiet w sypialni – powiedzia¹ i poda¹ jej list 

od matki. 

Baletnica Kamila Banak ( lat  13)
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W miarā jak go czyta¹a jej oczy robi¹y siā coraz wiāksze. W koĆcu po policzkach 

zaczā¹y p¹ynĀą ¹zy. Rzuci¹a kartkā na pod¹ogā i pobieg¹a do ¹azienki. Dymitr us¹ysza¹ jak 

Lena wymiotuje. Wreszcie wysz¹a z ¹azienki. Blada jak Ąciana i przestraszona. Usiad¹a 

w fotelu i zaczā¹a p¹akaą. Ojciec ca¹y czas przytula¹ jĀ i uspokaja¹. Po oko¹o godzinie 

zaczā¹a siā uspokajaą. W koĆcu zdo¹a¹a wydukaą: 

– Tato… ja jestem w ciĀăy. Z Aleksandrem – i popad¹a w takĀ histerie, ăe nie mog¹a 

siā uspokoią przez nastāpne trzy godziny. Dwa razy dos¹ownie omdla¹a w ramiona 

ojca. Dymitr przytula¹ córkā, ale sam popad¹ w takie otāpienie, ăe prawie nic do niego 

nie dociera¹o. W koĆcu nadszed¹ zmierzch, ale nie przyniós¹ ăadnego snu, a tym bar-

dziej jakiegokolwiek ukojenia. Przez prawie ca¹Ā noc Lena siedzia¹a z ojcem. Ízy bez 

przerwy kapa¹y jej po policzkach. Dymitr tylko jĀ obejmowa¹. Jego mózg nie radzi¹ 

sobie z takim nadmiarem wraăeĆ. By¹ w mocnym szoku. Nad ranem Lena posz¹a siā 

umyą. Dymitr juă powoli dochodzi¹ do siebie i zaczyna¹ trzeĂwo myĄleą. Jego pierw-

sze sensowne myĄli by¹y kierowane do Aleksandra i jego zastāpczego ojca. Trzeba im 

by¹o przecieă powiedzieą. Na myĄl, ăe musi zniszczyą ăycie i marzenia kolejnej osoby 

(JEGO syna!) coĄ Ącisnā¹o mu wĀtrobā i ¹zy nap¹ynā¹y mu do oczu. Wiedzia¹ takăe, ăe 

musi odbyą tĀ rozmowā bez Leny. Postanowi¹ od razu to za¹atwią. WziĀ¹ list, krzyknĀ¹ 

córce. 

– Wychodzā! Bādā za godzinā! (odpowiedzia¹ mu s¹aby jāk zabarwiony bólem i roz-

paczĀ) i poszed¹ do antykwariatu. By¹a szósta rano, ale sklep juă dzia¹a¹. Przy ladzie sta¹ 

Aleksander. 

 – Witaj Aleksandrze – zaczĀ¹ smutnym tonem – Jest coĄ o czym powinieneĄ wie-

dzieą – i nie dopuszczajĀc ch¹opaka do s¹owa wcisnĀ¹ mu do rāki list. – Napisa¹a go 

moja ăona – doda¹ i obserwowa¹ reakcje syna. W miādzyczasie z czāĄci mieszkalnej 

do sklepu wszed¹ Miko¹aj. Na jego g¹owie by¹o widaą juă pierwsze oznaki siwizny, ale 

w oczach dalej tli¹ siā m¹odzieĆczy blask. Przez g¹owā Dymitra przemknā¹a myĄl, ăe juă 

nied¹ugo w¹osy mogĀ ca¹kiem zesiwieą, a oczy mogĀ stracią te weso¹e ogniki. 

Kiedy Aleksander doszed¹ do ostatniej linijki listu, usiad¹ na krzeĄle i ukry¹ twarz 

w d¹oniach. Jego cia¹o raz po raz przeszywa¹ spazm rozpaczy. Kiedy Miko¹aj równieă 

przeczyta¹ s¹owa ăony Dymitra, opar¹ siā o ladā, a jego oczy wyglĀda¹y jak oczy starca, 

który przeăy¹ same najgorsze rzeczy na Ąwiecie. 

– Bardzo mi przykro. Lena zareagowa¹a tak samo… zresztĀ ja nie inaczej – w tym 

momencie za¹ama¹ mu siā g¹os. Czy oni wiedzieli o ciĀăy? – zapyta¹ sam siebie.

– Aleksandrze… Czy ty wiedzia¹eĄ…, ăe Lena jest w ciĀăy? – zapyta¹ i ¹zy po raz kolej-

ny tego dnia nap¹ynā¹y mu do oczu.

– W ciĀăy? – zapyta¹ ch¹opak i zap¹aka¹ tak ăa¹oĄnie, ăe Dymitrowi rozdziera¹o 

serce.

Miko¹aj jako pierwszy zabra¹ g¹os po przyt¹aczajĀcej ciszy przerywanej tylko spa-

zmami Aleksandra. 

– Co zamierzasz z tym zrobią, Dymitrze? – zapyta¹.

 Kamila Banak ( lat  13)
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– Nie wiem. Po prostu nie wiem – szczerze przyzna¹ māăczyzna. – To zaleăy od 

Leny. MyĄlā, ăe nie odda dziecka…– i tu przerwa¹.– Bardzo was przepraszam. Za to 

wszystko. Gdybym znalaz¹ ten list wczeĄniej… Aleksandrze, wybacz mi. Nie mia¹em 

pojācia… Wiem, ăe nikt i nic nie naprawi tej krzywdy… Tak mi przykro… – tu g¹os mu 

siā za¹ama¹ i w koĆcu pociek¹y ¹zy. – Przepraszam – i Dymitr wybieg¹ z antykwar-

iatu. 

Wróci¹ do domu i zasta¹ Lenā w jej pokoju. Leăa¹a na ¹óăku i spa¹a. Co chwile prze-

wraca¹a siā z boku na bok i szepta¹a jakieĄ s¹owa. Poduszka by¹a ca¹a mokra od ¹ez.

Wyszed¹ z jej pokoju i spojrza¹ na kalendarz. Data by¹a zaznaczona przez Lenā. Dzi-

siaj by¹y koĆcowe wyniki konkursu na primabalerinā. Dymitr by¹ pewien, ăe to w¹aĄnie 

jego córka niĀ zostanie. Przynajmniej mia¹a zostaą… Wczoraj jeszcze by¹a cieszĀcĀ siā 

z ăycia, pe¹nĀ werwy i m¹odzieĆczego zapa¹u dziewczynĀ, dzisiaj dĂwiga¹a na plecach 

taki worek doĄwiadczeĆ, jakiego ludzie starsi od niej o ca¹e lata nie majĀ i nie bādĀ 

mieą. Jedna godzina wystarczy¹a, aby ăycie Leny leg¹o w gruzach.

Po¹oăy¹ siā na ¹óăku w swojej sypialni i zasnĀ¹. Spa¹, aă do momentu kiedy zegar 

wybi¹ godzinā czwartĀ. Obudzi¹ siā spocony, wyrwany z jakiegoĄ okropnego snu. Po-

szed¹ zobaczyą do pokoju córki, jak siā ma. Nie by¹o jej tam. Zobaczy¹ kartkā leăĀcĀ na 

jej ¹óăku. Pisa¹a – jestem w teatrze. Przynajmniej jedno moje marzenie ma szansĀ siĀ 

spe¹niĄ. Jeăli chcesz to przyjdā…

Wyniki konkursu mia¹y byą og¹oszone o szóstej. Dymitr umy¹ siā, przebra¹ w od-

Ąwiātny frak, zamówi¹ doroăkā i pojecha¹ do Teatru Narodowego, gdzie odbywa¹y siā 

przedstawienia baletowe. 

Na poczĀtku fi nalistki mia¹y zaprezentowaą uk¹ady taneczne, które przypieczātujĀ 

wybór jury. Dymitr oglĀda¹ dwa pierwsze wystāpy jednym okiem. Pierwsza laureatka 

– Wiera, Ăle skoczy¹a i upad¹a na kostkā. Próbowa¹a dokoĆczyą wystāp, ale widocznie 

dozna¹a powaăniejszej kontuzji. Drugi wystāp by¹ o wiele lepszy. Piākna blondynka, 

o urodzie elfa – Anna, zataĆczy¹a wprost przepiāknie. Zdawa¹a siā p¹ynĀą, a nie taĆ-

czyą. Wszystko aă bi¹o elegancjĀ i delikatnoĄciĀ. PublicznoĄą (sami ludzie ze „Ąmietanki 

towarzyskiej”) wprost szala¹a. 

W koĆcu na scenā wesz¹a Lena. Dymitr oniemia¹. Nigdy nie widzia¹ nic równie 

piāknego. Jego córka by¹a ubrana w czarny strój, z delikatnĀ, u¹oăonĀ z piór, spód-

nicā. W¹osy ciasno zaczesa¹a w kok, a w uszy w¹oăy¹a kryszta¹owe kolczyki naleăĀce 

niegdyĄ do Adeliny. Makijaă podkreĄla¹ jej oczy. Usta pomalowa¹a na wĄciek¹Ā czer-

wieĆ. Absolutnie nie by¹o po niej widaą, ăe przeăy¹a najwiākszĀ tragediā swojego 

ăycia. Zaczā¹a taĆczyą. Dymitrowi do oczu nap¹ynā¹y ¹zy. Lena wk¹ada¹a w to tyle 

uczucia, ăe jej taniec przestawa¹ byą taĆcem, a stawa¹ siā jakĀĄ wewnātrznĀ walkĀ. 

Piruety wywija¹a z ogromnĀ gracjĀ, a kiedy stawa¹a na pointach, to wydawa¹a siā 

lataą. Kiedy skoĆczy¹a, publicznoĄą siedzia¹a oniemia¹a przez kilka sekund. Po chwili 

wszyscy wstali i zaczāli bią brawo, oklaskiwaą i gwizdaą. Kiedy Lena schodzi¹a ze sce-

ny jej ojciec zauwaăy¹, ăe po policzku sp¹ywa jej ¹za. RównoczeĄnie zastanawia¹ siā 

jak moăna tak dobrze zataĆczyą w ciĀăy… Co prawda dziecko ma mniej niă miesiĀc, 

ale to i tak niesamowite. 

Po oko¹o pó¹ godzinie na scenā wszed¹ baletmistrz. 

– Panie i panowie! Proszā o uwagā! Chcia¹bym og¹osią, kto zostanie nowĀ najlepszĀ 

rosyjskĀ baletnicĀ – primabalerinĀ. Zostaje niĀ … Lena Aristow! 

T¹um zaczĀ¹ skandowaą, Dymitr takăe klaska¹ na stojĀco. Na scenā wesz¹a Lena. 

Maska szczāĄcia skrywa¹a rozpaczliwy ból. Jej ojciec to widzia¹, a poza tym na tyle zna¹ 

swojĀ córkā, iă wiedzia¹, ăe udaje. 

 Dziewczyna uĄcisnā¹a rākā baletmistrza, odebra¹a prezent, który okaza¹ siā piāk-

nym diademem, skromnie siā uk¹oni¹a i zesz¹a ze sceny.

Dymitr czeka¹ w holu, aă córka siā przebierze i pojadĀ do domu. Juă mia¹ zapla-

nowany ca¹y plan rozmowy. JeĄli dziewczyna bādzie chcia¹a wychowywaą dziecko, on 

dostosuje siā do jej woli i bādzie pomaga¹. JeĄli bādzie chcia¹a je oddaą do adopcji, 

teă nie bādzie mia¹ nic przeciwko temu. Bardzo pragnĀ¹, aby jego córka by¹a jeszcze 

kiedyĄ szczāĄliwa. Nagle jego rozmyĄlania przerwa¹ przeraĂliwy krzyk. Zaciekawiony 

i trochā przestraszony poszed¹ w kierunku, z którego ów krzyk dobiega¹. Nagle z kory-

tarza prowadzĀcego do garderoby wybieg¹a jakaĄ dziewczyna i z p¹aczem rzuci¹a siā 

do wyjĄcia. Zobaczy¹, ăe garderoba ma uchylone drzwi i jest w niej kilkanaĄcie osób, 

które rozmawiajĀ o czymĄ bardzo zdenerwowanymi g¹osami. KtoĄ wybuch¹ p¹aczem. 

Przez uchylone drzwi ujrza¹ jakĀĄ osobā leăĀcĀ na pod¹odze.

Us¹ysza¹ parā g¹osów:

– Niech ktoĄ zawiadomi rodzinā!

– Chyba jej ojciec tu siā gdzieĄ krāci¹…

I tym podobne. JakaĄ pani w Ąrednim wieku odwróci¹a siā i dos¹ownie wpad¹a na 

Dymitra. 

– Przepraszam – spyta¹a drăĀcym g¹osem. – Czy to pan jest ojcem Leny? – zapyta¹a 

i wybuch¹a p¹aczem. 

– Tak, tak jestem – od razu skoczy¹o mu ciĄnienie i zaczĀ¹ siā przedzieraą przez grup-

kā ludzi. To co zobaczy¹, zmrozi¹o mu krew, uczyni¹o z jego ăycia piek¹o oraz sprawi¹o, 

ăe sta¹ siā nieszczāĄliwy do koĆca ăycia. Na ziemi, oparta o Ącianā leăa¹a jego córka. 

Mia¹a podciāte ăy¹y u prawej rāki. W lewej trzyma¹a zakrwawiony kawa¹ek lustra. Na 

g¹owie pob¹yskiwa¹ diadem, który zdoby¹a. Podbieg¹ do niej i uklāknĀ¹. Z¹apa¹ za rākā, 

ale nie wyczu¹ pulsu. Za póĂno. Czy w ăyciu wszystko musia¹ robią za póĂno? – pyta¹ 

sam siebie, a póĂniej juă wrzeszcza¹. Miota¹ siā, p¹aka¹ i krzycza¹. Niektórzy patrzyli ze 

wspó¹czuciem, inni teă zaczāli p¹akaą. Obrazek Leny, leăĀcej pod ĄcianĀ z podciātĀ rākĀ 

przeĄladowa¹ Dymitra do koĆca ăycia. Spokojny i jakby szczāĄliwy pó¹ uĄmiech zastyg¹ 

na piāknej twarzy jego córki. Ca¹y czas krzycza¹ jakie to niesprawiedliwe! Niczym sobie 

nie zas¹uăy¹a na taki los. 

Kilka dni póĂniej w jej rzeczach znaleziono list. Adresowany oczywiĄcie do Dymitra. 

Baletnica Kamila Banak ( lat  13)



16

17Agata Krzÿstek ( lat  13)

poczWtek i Koniec
przy bramie Pw. Zenona

DzieĆ zapowiada¹ siā piāknie: poranne s¹oĆce wschodzi¹o zza wzgórz otaczajĀcych 

Weronā. Wiliam powoli przechodzi¹ urokliwymi uliczkami miasteczka, cieszĀc oczy zie-

leniĀ okolicznych drzew. Uwielbia¹ takie spacery, uwielbia¹ Weronā i wraca¹ tu kiedy 

tylko móg¹. Kilkakrotnie mia¹ zamiar przeprowadzią siā tutaj, lecz praca – zawsze ta 

praca! – lub inne bezsensy wielkiego miasta mu na to nie pozwala¹y. SpoglĀda¹ w¹a-

Ąnie na bramā Ąwiātego Zenona, gdy wpad¹ na jakĀĄ kobietā. Serdecznie jĀ przeprosi¹. 

Ona bez s¹owa szybkim krokiem posz¹a dalej. Māăczyzna po raz kolejny wypomnia¹ 

sobie swojĀ g¹upotā. Móg¹ przecieă w ramach przeprosin zaprosią jĀ na kawā. W jed-

nej chwili podjĀ¹ decyzjā swojego ăycia: podbieg¹ do dziewczyny i zasapany poprosi¹ 

o spotkanie

Przyjā¹a propozycjā i szybkim krokiem ruszy¹a dalej pokazujĀc aby szed¹ za niĀ. 

úyje siā raz – pomyĄla¹. Szli piāknymi, zawi¹ymi uliczkami. Ch¹opak, choą by¹ w Weronie 

wiele razy, nigdy tu nie trafi ¹. Nikogo nie mijali, choą by¹o to dziwne. Ludzie powinni 

Ąpieszyą siā, wpadaą w kolejny dzieĆ wyĄcigu szczurów, staą w kolejkach po okropne 

kawy w papierowych kubkach i prosią o odt¹uszczonĀ bez ăadnych zbādnych kalorii. 

Po co pią kawā, skoro nie moăna nawet poczuą jej smaku! Nagle dziewczyna zatrzyma-

¹a siā przed niepozornĀ kawiarenkĀ. Siedzia¹o tam zaledwie kilku ludzi. Weszli do Ąrod-

ka. Sprzedawca szeroko uĄmiechnĀ¹ siā do towarzyszki Willa. Odwzajemni¹a uĄmiech 

i podesz¹a do niego. Szybko niczym karabin rzuci¹a z kilka zdaĆ po w¹osku. Potem usia-

d¹a i gestem pokaza¹a miejsce naprzeciwko. Przedstawi¹a siā – mia¹a na imiā Julia. Nie 

czekajĀc d¹ugo idealnym angielskim zaczā¹a rozmowā o Weronie. Po chwili na ladzie 

pojawi¹y siā fi liăanki. Potem usta Willa poczu¹y smak Ąredniowiecznej Werony, smak 

tragicznego romansu. Z dalszej rozmowy dowiedzia¹ siā, ăe ta kawiarnia naleăy do 

rodziny Julii od pokoleĆ. Rozmowa przesz¹a na tematy bogatych zabytków i piākna 

Werony. Oboje kochali to miasto i mogliby rozmawiaą o nim przez wiecznoĄą. Niestety 

w fi liăankach ubywa¹o boskiego nektaru. Niemi¹osiernie szybko zbliăa¹ siā koniec ich 

spotkania. Willowi wydawa¹o siā, ăe kiedy tylko wypije ostatni ¹yk, sen pryĄnie. Wszyst-

ko wróci do rzeczywistoĄci, w której krāpujĀ go kobiety. Jednak po wypiciu kawy ani 

Will ani Julia nawet nie drgnāli. Do g¹ābi wciĀgnā¹a ich rozmowa. Dopiero gdy dzwony 

w pobliskim koĄciele wybi¹y po¹udnie – zorientowali siā jak d¹ugo rozmawiali. Wyszli 

Ukochany tato!

Wiem ile bólu musia¹am Ci sprawiĄ mojÿ ămierciÿ. Bardzo CiĀ przepraszam. Jed-

nak Ty nie do koąca wiesz w jakiej sytuacji siĀ znalaz¹am… Mi¹oăĄ twojego Ăycia, co 

wiĀcej, sens twojego Ăycia okazuje siĀ nagle czymă zupe¹nie innym. Czymă czego nie 

mam prawa mieĄ. Wszystkie marzenia, nadzieje i wyobraĂenia o dalszym Ăyciu leg¹y w 

gruzach. Dziecko, które mia¹am w sobie, nie mog¹o siĀ urodziĄ zdrowe… Nie wiem czy 

mnie zrozumiesz, ale wiedz, Ăe inaczej bym nie postÿpi¹a. I teraz odpowiedz sobie na 

jedno pytanie. Jak moĂesz jeszcze wierzyĄ, Ăe Bóg istnieje? 

Twoja ukochana córka

Lena.

Zakopane, 2011

 Kamila Banak ( lat  13)
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w kawiarenki, lecz nie by¹ to dla nich koniec dnia. Julia chātnie pokazywa¹a Willowi 

ciemne zakamarki miasta. Choą znali siā krótko, doskonale siā rozumieli. Ten cudowny 

dzieĆ zakoĆczy¹ siā pokazaniem Willowi obrazów Julii, wystawionych w jakiejĄ galerii. 

Dziewczyna mia¹a wielki talent – nawet w obrazach wzorowanych na dzie¹ach starych 

mistrzów jej spojrzenie na rzeczywistoĄą by¹o zupe¹nie inne. Will by¹ jednak przede 

wszystkim oczarowany jej urodĀ, jej d¹ugimi czarnymi lokami, sp¹ywajĀcymi na ramio-

na, wielkimi niemalăe czarnymi oczami. Po tym dniu obojgu ciāăko by¹o zasnĀą

Nastāpnego dnia w po¹udnie spotkali siā znów przy bramie Ąw. Zenona. Tym ra-

zem Julia zabra¹a go do swojej pracowni na ostatnim piātrze renesansowej kamie-

nicy. Budynek by¹ piākny, idealnie odrestaurowany. Gdy szli krātymi schodami us¹y-

szeli dĂwiāk pianina. Piātro wyăej saksofon. „ArtyĄci” – pomyĄla¹ Will. Gdy dotarli na 

ostatnie piātro, Julia wyciĀgnā¹a pāk kluczy. Bez problemu znalaz¹a w¹aĄciwy. Weszli. 

W ca¹ym pomieszczeniu unosi¹ siā zapach kadzide¹ek. Na Ąrodku uroczego strychu sta-

¹y sztalugi. Po prawej stronie duăa czerwona kanapa. Najbardziej widowiskowa by¹a 

jednak lampa, której klosz dawa¹ Ąwita¹o jakby ma¹ej Werony. W pokoju jedna Ąciana 

by¹a ca¹a z ceg¹y. Jednak nie z tej, z której robiĀ Ąciany ludzie dzisiaj, bo tak jest modnie. 

By¹a to ceg¹a, która by¹a tu od wielu lat jeĄli nie wieków. 

Julia poprosi¹a go, aby usiad¹. Kanapa by¹a zadziwiajĀco miākka, cz¹owiek wrācz 

siā w niej zatapia¹. Dziewczyna wróci¹a po chwili z mroăonĀ herbatĀ i  usiad¹a tuă 

obok niego. Chwilā siedzieli bez s¹owa. Potem sam nie wiedzĀc kiedy, poca¹owa¹ jĀ. 

Nie oponowa¹a. I tak zaczā¹o siā rozwijaą prawdziwe uczucie pomiādzy dwojgiem lu-

dzi, którzy wpadli na siebie przy bramie Ąw. Zenona.

Will dla tej wyjĀtkowej dziewczyny rzuci¹ wszystko. W pracy powiedzia¹, ăe nie ma 

zamiaru dalej braą udzia¹u w ob¹ādnym wyĄcigu szczurów. Nie mia¹ niczego.. No, moăe 

jedynie wielki apartament na nowym strzeăonym osiedlu pod Londynem. Marzenie 

wielu. Ale to by¹o niczym w porównaniu z mieszkaniem na poddaszu w towarzystwie 

ukochanej. Nie mia¹ pojācia z czego bādzie ăy¹. Razem zamieszkali w pracowni Julii. Ob-

razy dziewczyny sprzedawa¹y siā znakomicie. Na chleb i wino im starcza¹o. By¹o tylko 

jedno „ale”… Julia nadal nie us¹ysza¹a ani s¹owa o rodzicach ukochanego. 

Pewnego dnia māăczyzna szperajĀc po Internecie znalaz¹ stronā, na której sprze-

dawane sĀ opowiadania. Dla niego wydawa¹o siā to dziwne. Wszed¹ w zak¹adkā „au-

kcje”. Tam widnia¹y rubryki: tytu¹, autor, temat i suma, niekiedy z wieloma zerami na 

koĆcu. Z ciekawoĄci wszed¹ na jedno, kliknĀ¹ zaczĀ¹ czytaą – nie by¹o nadzwyczajne, 

ale ktoĄ je kupi¹. I w tej chwili wpad¹ na pomys¹. Sam pisa¹ od zawsze najpierw w ma-

¹ym kajeciku, który chowa¹ za ksiĀăkami – lepkie palce gosposi z dzieciĆstwa siāga¹y 

prawie wszādzie. Jeszcze tego samego dnia zarejestrowa¹ siā i umieĄci¹ na portalu 

jedno ze swoich opowiadaĆ. Nie mia¹ ăadnych nadziei. Od razu zamknĀ¹ smuk¹ego, 

czarnego laptopa i poszed¹ spaą. Rano gdy Julia juă wybieg¹a po poranne bu¹eczki do 

pobliskiej piekarni, jak zwykle w¹Āczy¹ komputer aby sprawdzią pocztā. Czeka¹a tam 

na niego wiadomoĄą: Twoje opowiadanie zosta¹o sprzedane. Wejdā na stronĀ. Will od 

razu pomyĄla¹ o jakichĄ 20 euro, które i tak by siā przyda¹y. Zalogowa¹ siā. Na ekranie 

pojawi¹ siā komunikat: Twoje opowiadanie zosta¹o sprzedane za…. Nie móg¹ uwierzyą, 

widzĀc liczbā z kilkoma zerami na koĆcu. By¹ tak szczāĄliwy, ăe od razu, tak jak sta¹, 

wybieg¹ na ulicā, ăeby jak najszybciej spotkaą Juliā, wracajĀcĀ z piekarni i podzielią 

siā z niĀ ĄwietnĀ wiadomoĄciĀ. Ludzie z uĄmiechem patrzyli na jego róăowe spodenki 

w misie. Jeszcze nie tak dawno ze wstydu zapad¹by siā pod ziemiā. Teraz Ąmia¹ siā 

razem z innymi.

Razem z JuliĀ Ąwiātowali przez ca¹y tydzieĆ. Potem wystawi¹ jeszcze kilka opowia-

daĆ, które sprzedawa¹y siā coraz lepiej. Najwiācej pieniādzy dosta¹ za nowelā, w której 

opisywa¹ dzia¹alnoĄą agentów brytyjskiego wywiadu, którym w realizacji ich planów 

zawodowych przeszkadza ma¹e dziecko. Ich dziecko. Tekst czytany by¹ w wielu krajach 

Ąwiata, a wkrótce po jego opublikowaniu potem dosta¹ propozycjā od renomowanego 

wydawnictwa, które proponowa¹o mu wydanie powieĄci na ten temat. Bez wahania 

zgodzi¹ siā i na Facebooku zawiadomi¹ wszystkich, ăe rozpoczyna pracā. Mówiono teă 

o ewentualnym zekranizowaniu powieĄci. Wszystko uk¹ada¹o siā jak w bajce. Ich mi-

¹oĄą kwit¹a. Prawdziwy HAPPY END. 

Pewnego dnia Julia wsta¹a z samego rana, gdy za oknem by¹o jeszcze szaro. Will 

juă siedzia¹ przy laptopie. Jego rāce trzās¹y siā. Widaą by¹o, ăe jest bardzo zdenerwo-

wany. Dziewczyna jeszcze nigdy nie widzia¹a go w takim stanie. Zapyta¹a co siā sta¹o? 

Jednym gestem pokaza¹ jej komputer. Jego przyjaciel napisa¹, ăe rodzice Willa polecieli 

do W¹och. 

Māăczyzna zdecydowa¹ siā wreszcie wyznaą Julii prawdā. Jego rodzice pracowali 

w wywiadzie, jako agenci do zadaĆ specjalnych. Ojciec z najwiākszĀ przyjemnoĄciĀ 

i bez ăadnej litoĄci likwidowa¹ wskazane osoby, matka pracowa¹a z nim razem i po-

trafi ¹a udusią cz¹owieka jednĀ rākĀ. Byli fachowcami od mokrej roboty, a przy tym 

prawdziwymi psychopatami. Na szczāĄcie dla Willa, ich praca wymaga¹a ciĀg¹ych wy-

jazdów, wiāc ca¹e dzieciĆstwo i m¹odoĄą spādzi¹ u obcych ludzi, g¹ównie mieszkajĀc w 

internatach. Gdy dorós¹, zerwa¹ z nimi wszelkie kontakty. Nawet nie orientowa¹ siā, czy 

jeszcze ăyjĀ i czy nadal uprawiajĀ swój wstrātny zawód. Ale informacja o ich wyjeĂdzie 

do W¹och wydoby¹a na wierzch wszystkie z¹e wspomnienia. Julia szczere wspó¹czu¹a 

ukochanemu, pocieszajĀc go, ăe moăe rodzice sĀ juă na emeryturze i po prostu, jak 

tysiĀce Anglików, wybrali siā do W¹och na wypoczynek. Will pokrāci¹ g¹owĀ i zabra¹ siā 

do pisania powieĄci. Dziewczyna wyruszy¹a do sklepu.

Poranek wydawa¹ siā jak kaădy inny, s¹oĆce wprawia¹o Juliā w dobry nastrój. JakoĄ 

to bādzie – myĄla¹a – nie mogĀ byą tacy straszni. Poza tym wykonywali tylko swój za-

wód. To na pewno zwykli ludzie, a ludzi trzeba szanowaą i staraą siā zrozumieą – po-

wtarza¹a kó¹ko swojĀ mantrā. Pe¹na dobrej energii wesz¹a do cukierni. Wziā¹a torcik 

hiszpaĆski z polewĀ weroĆskĀ. Do tego trochā babeczek i innych pysznoĄci – sama 

nie umia¹a piec. W drodze powrotnej zatrzyma¹a siā prze bramie Ąw. Zenona, z która 

mia¹a tyle mi¹ych wspomnieĆ. W tym momencie us¹ysza¹a z ty¹u rozmowā po angiel-



20

21sku. Odwróci¹a siā i ujrza¹a za sobĀ brytyjskĀ parā w starszym wieku. Kobieta z mi¹ym 

uĄmiechem zapyta¹a ja o drogā do domu Julii Capuletti. Nie zdĀăy¹a odpowiedzieą, gdy 

kobieta kantem d¹oni uderzy¹a jĀ w szyjā. Julia straci¹a przytomnoĄą. Wysoki māăczy-

zna z bliznĀ na pó¹ twarzy wyjĀ¹ z kieszeni sprāăynowy nóă. 

Ze wzglĀdu na makabryczny charakter rozwoju akcji autor pomija scenĀ.

Dochodzi¹o po¹udnie, a Julia nie wraca¹a, co nie zdarza¹o siā nigdy wczeĄniej. Na 

dodatek nie odbiera¹a telefonu, który zawsze mia¹a przy sobie. Minā¹o dopiero kilka 

godzin, ale Will by¹ przeraăony. Ko¹o trzeciej zdecydowa¹ siā pójĄą na policjā. Tam 

us¹ysza¹, ăe meldunek o zaginiāciu osoby mogĀ przyjĀą dopiero, gdy minĀ 24 godziny. 

Awanturowa¹ siā bezskutecznie przez d¹uăszy czas. Ko¹o 18 dowiedzia¹ siā, ăe Julia nie 

ăyje. Jej serce przebito noăem, a obok cia¹a mordercy zostawili kartkā z napisem, wyko-

nanym jej krwiĀ: Milcz, bo zginiesz jak ona. Will w ciāăkiej depresji zosta¹ odwieziony 

do szpitala.

„Musisz byą silny, dasz radā, dla niej” – to od paru dni próbowa¹ mu wmówią psy-

cholog. Ale myĄla¹ tylko jedno – jej nie ma, przepad¹a. I to przeze mnie. Gdybym jej 

nie pozna¹ przy bramie Ąw. Zenona, gdybym nie zaczĀ¹ pisaą w Internecie, gdybym nie 

lubi¹, jak rano chodzi po bu¹ki… 

Ubrany w czarny idealnie skrojony garnitur sta¹ na cmentarzu. Na niewielkiej mo-

gile jeszcze nie zwiād¹y kwiaty. UklāknĀ¹ i gorzko zap¹aka¹. Gdy dzwon z koĄcio¹a fran-

ciszkanów wybi¹ po¹udnie, sam Ąrodek jego serca przebi¹ ma¹y sztylecik, który dosta¹ 

od ukochanej. ýni¹o mu siā, ăe jest z niĀ, to by¹ piākny sen…

ANTY HAPPY END

Zakopane 2011

Ewa Utracka ( lat  14)

Cienka linia granicy

Lisa mia¹a bujnĀ wyobraĂniā. Za kaădym razem, kiedy coĄ nie sz¹o po jej myĄli, zaci-

ska¹a zāby i wraca¹a do swoich zajāą, jednak kiedy po skoĆczonej pracy mog¹a znaleĂą 

chwilā dla siebie w swoim mieszkaniu, siada¹a wygodnie w czarnym, starym fotelu 

i rozmyĄla¹a. Wyobraăa¹a sobie wiele spraw zwiĀzanych z rzeczami, które jej nie od-

powiada¹y, nigdy nie wyznaczajĀc ăadnych granic swojemu umys¹owi. W swoim azylu, 

gdzie nie musia¹a analizowaą kaădego swojego ruchu z obawy przed wyĄmianiem, mo-

g¹a zrelaksowaą siā ws¹uchujĀc w ciszā. Kiedy tylko chcia¹a mog¹a zastrzelią wszystkie 

osoby, które znienawidzi¹a patrzĀc siā spokojnie jak ăycie ulatuje gdzieĄ z ich cia¹ lub 

uĄmiechnĀą siā promiennie i po prostu przebaczyą po wys¹uchaniu szczerych prze-

prosin.

Lisa nienawidzi¹a dĂwiāku swojego budzika. Kojarzy¹ jej siā on z szarĀ rzeczywisto-

ĄciĀ, do której powraca¹a z innego, lepszego Ąwiata za kaădym razem, kiedy dzwoni¹. 

I tym razem, kiedy piskliwy, nieprzyjemny dĂwiāk gwa¹townie wyrwa¹ jĀ z objāą Mor-

feusza bynajmniej nie by¹a zachwycona. Z poczĀtku nie otworzy¹a oczu, ăeby chwilā 

rozczarowania towarzyszĀcĀ codziennemu przekonywaniu siā, ăe sen by¹ jednak tylko 

snem, odwlec jak najd¹uăej.

Po codziennej toalecie Lisa wypi¹a szybko swoje ulubione podwójne espresso, 

chwyci¹a klucze i raz jeszcze rozejrza¹a siā po swoim ma¹ym salonie w nadziei, ăe 

wypatrzy ewentualne rzeczy, których zapomnia¹a. W jej skromnym, dwupokojowym 

mieszkaniu salon by¹ jej ulubionym pomieszczeniem. By¹a dumna z tego, jak go urzĀ-

dzi¹a, by¹ kwintesencjĀ jej charakteru. Taki „nieprzewidywalny”. WĄciekle czerwone 

Ąciany oraz meble o róănych odcieniach drewna okleksowane zosta¹y przez niĀ farbĀ 

o kremowym odcieniu. Nastrój pomieszczenia tworzy¹ takăe ma¹y, kwadratowy tele-

wizor, prawie niewidoczny spod sterty róănokolorowych poduszek porozrzucanych 

po ca¹ym pokoju. Lisa uwielbia¹a poduszki i ĄwiadomoĄą, ăe gdziekolwiek by siā nie 

po¹oăy¹a to zawsze bādzie jej miākko.

WodzĀc tak oczami po pokoju w bezruchu zauwaăy¹a czerwone, migajĀce Ąwiate¹-

ko pochodzĀce z jej starego telefonu stacjonarnego oznajmiajĀce, ăe prawdopodob-

nie znowu jej koleăanka z pracy nagra¹a siā na automatycznĀ sekretarkā w nocy. Lisa 

podesz¹a szybkim krokiem do aparatu i z rosnĀcĀ irytacjĀ wys¹uchiwa¹a skarg Kingi na 

Agata Krzÿstek ( lat  13) )
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swojego māăa – znowu pok¹ócili siā w Ąrodku nocy o byle pierdo¹ā, choą Lisa nawet 

nie przypomina¹a sobie juă o jakĀ dok¹adnie, poniewaă piskliwie wypowiedziane s¹o-

wa Kingi przep¹ywa¹y przez niĀ, s¹ysza¹a ich ton, ws¹uchiwa¹a siā w ich barwā, lecz nie 

stara¹a siā nawet zrozumieą ich sensu.

W drodze do pracy Lisa zastanawia¹a siā, co popycha ludzi do zawarcia ma¹ăeĆ-

stwa, czyli podpisania papierku, który ofi cjalnie ¹Āczy dwie osoby pod wzglādem praw-

nym. Moăe potrzeba poczucia bezpieczeĆstwa, bo samo „kocham ciā” wydaje siā byą 

tylko prostym wyraăeniem rzuconym na wiatr, tak bardzo nic nie znaczĀcym?

Za kolejnym zakrātem w koĆcu zobaczy¹a ĄwiecĀcy szyld „SALON FRYZJERSKI 

ANNA”. Zawsze, kiedy czyta¹a nazwā salonu, w którym pracowa¹a, mia¹a wraăenie, ăe 

„ANNA” to plan „B” dla wszystkich ludzi posiadajĀcych w¹asne przedsiābiorstwo, u któ-

rych zawiedzie plan „A”, czyli wymyĄlenie ciekawej i przyciĀgajĀcej klientów nazwy 

dla swojego biznesu, poniewaă takĀ nazwā posiada. WyglĀda¹o na to, ăe zgadza siā 

z niĀ wiākszoĄą mieszkaĆców Krakowa, poniewaă w owym salonie fryzjerskim klient 

to by¹a rzadkoĄą i za kaădym razem kiedy Lisa dostawa¹a wyp¹atā wyobraăa¹a sobie 

swojĀ szefowĀ napadajĀcĀ w nocy na banki, bo nie widzia¹a innego Ăród¹a, z którego 

te pieniĀdze mog¹a braą.

– Lisa! Hej! Nie wyobraăasz sobie, jaki koszmar przeăy¹am tej nocy… – Kinga zaczā¹a 

nadawaą jak tylko Lisa nacisnā¹a na klamkā, ăeby wejĄą przez szklane drzwi do ma¹ego, 

nieco dziwnie urzĀdzonego saloniku.

Ani ciĀg¹a paplanina koleăanki, ani nietypowo wyglĀdajĀce jak na salon fryzjerski 

miejsce pracy nie stanowi¹y dla Lisy problemu. Pierwszego klienta mia¹a zapisanego 

dopiero na po¹udnie, wiāc usiad¹a na ma¹ej, czerwono-róăowej, skórzanej kanapie dla 

klientów oczekujĀcych na strzyăenie, która od poczĀtku funkcjonowania salonu spe¹-

ni¹a swoje zadanie tylko raz, bo zwyczajnie nie przychodzi¹o tu tyle klientów, ăeby aă 

musieli czekaą na swojĀ kolej. WpatrujĀc siā bacznie w oczy swojej koleăanki udajĀc 

pe¹ne zrozumienie i co kilka minut potakujĀc g¹owĀ odp¹ynā¹a daleko, a dok¹adnie kil-

ka minut wstecz.

Kiedy otworzy¹a szklane drzwi prowadzĀce do „EKSKLUZYWNEGO SALONU FRY-

ZJERSKIEGO „FINEZJA” Kinga powita¹a jĀ i uprzedzi¹a uprzejmie, ăe niestety dzisiaj nie 

zajmie jej rozmowĀ, bo wciĀgnā¹a jĀ bardzo interesujĀca ksiĀăka.

Lisa rozejrza¹a siā po salonie i nagle zauwaăy¹a wielu klientów czekajĀcych na 

swojĀ kolej siedzĀc wygodnie na bia¹ej sofi e i przeglĀdajĀc najnowsze katalogi z fry-

zurami „na czasie”. Kiedy szybko przelecia¹o jej przez myĄl pytanie, czemu oni czekajĀ, 

skoro wszystkie stanowiska do strzyăenia sĀ wolne, ku swojemu zdziwieniu zauwa-

ăy¹a uĄmiechniātych ludzi zajmujĀcych krzes¹a przy duăych lustrach z czarnymi far-

tuchami na sobie, obs¹ugiwanych przez kilku fryzjerów poruszajĀcych siā tak szybko 

i wyglĀdajĀcych tak profesjonalnie, ăe samĀ przyjemnoĄciĀ by¹o oglĀdanie rosnĀcego 

zadowolenia na twarzach klientów.

Z o niebo lepszym humorem Lisa rozejrza¹a siā raz jeszcze po „Finezji” i dostrze-

g¹a na Ącianach dyplomy ukoĆczenia prestiăowych szkó¹ fryzjerskich i nagrody za 

wygrane w konkursach dla salonu fryzjerskiego „Finezja”. Tym razem jednak emocje 

nie namalowa¹y na twarzy Lisy zdziwienia, kiedy zobaczy¹a, ăe wszystkie te nagrody, 

dyplomy i wyróănienia zaadresowane sĀ do niej. Poczu¹a jedynie s¹odki zapach, który 

skojarzy¹ siā jej wyjĀtkowo nieprzyjemnie.

– Wiesz, ja moăe jestem tylko niewaănĀ koleăankĀ z pracy, ale szefowej to raczej 

powinnaĄ na pytania odpowiadaą lub przynajmniej reagowaą jakoĄ, kiedy ci je zada 

– szept Kingi skojarzy¹ siā Lisie z dĂwiākiem wydawanym przez jej budzik.

Pomimo, ăe nie mia¹a zamkniātych oczu, czu¹a siā jakby przed chwilĀ otworzy¹a je 

po raz pierwszy od d¹uăszego czasu. Lisa lubi¹a sobie czāsto uăywaą wyobraĂni, lecz 

zdarza¹o jej siā gubią w granicy pomiādzy swoimi wymys¹ami, a rzeczywistoĄciĀ. Lu-

natykujĀc w pewnym sensie, siedzia¹a i patrzy¹a siā w dal, a jej oczy nie patrzy¹y Ăreni-

cami, ale fantazjĀ.

Znów poczu¹a znajomy ciāăko-s¹odki zapach perfum swojej pracodawczyni, która 

wpad¹a na chwilā do zak¹adu zapytaą, czy ktoĄ przypadkiem nie wpad¹ na strzyăenie. 

OdpowiedĂ jej nie zaskoczy¹a, pewnie dlatego, ăe brzmia¹a dok¹adnie tak samo, jak 

brzmia¹a wczoraj i przedwczoraj.

DzieĆ skoĆczy¹ siā szybko, w bardzo d¹ugich przerwach pomiādzy przyjmowaniem 

klientów Kinga streĄci¹a Lisie fi lm, który ostatnio oglĀda¹a twierdzĀc, ăe by¹ on jednĀ 

z wiākszych poraăek kina akcji, a Lisa namawia¹a jĀ na przeczytanie kilku ksiĀăek jej 

ulubionej autorki. Dziewczyny ustali¹y, ăe spotkajĀ siā wieczorem u Kingi i oglĀdnĀ naj-

nowszĀ ekranizacjā ulubionej ksiĀăki Lisy. 

Dziewczyna, po porannym odp¹yniāciu w salonie, do wieczora nie siad¹a ani razu 

na swoim czarnym, starym fotelu ăeby odp¹ynĀą daleko w nierzeczywistoĄą. Siāgnā¹a 

jedynie dla zabicia czasu po pierwszĀ z brzegu pó¹ki z jej ulubieĆcami ksiĀăkā, po¹oăy¹a 

siā na stercie poduszek przy telewizorze i czyta¹a. Od lektury oderwa¹ jĀ nieco póĂniej 

telefon. Kiedy odebra¹a us¹ysza¹a g¹os Kingi.

– Wiesz, jednak musimy prze¹oăyą to spotkanie, nie czujā siā najlepiej, ale na pew-

no… – w pó¹ zdania jej koleăance przerwa¹y trzy krótkie sygna¹y.

Lisa stara¹a siā jeszcze kilka razy dodzwonią do koleăanki, ale „abonent by¹ czaso-

wo niedostāpny”. Stara¹a siā szukaą wyjaĄnienia tego zachowania, starajĀc siā nie za 

g¹āboko zanurzyą siā w swojej bujnej wyobraĂni, ale rozdygotany, zimny g¹os i przy-

Ąpieszony oddech Kingi utrudnia¹y zadanie. Po kilku minutach bardzo intensywnego 

myĄlenia Lisa wziā¹a szybko ksiĀăkā, którĀ mia¹a zanieĄą Kindze i bardzo szybkim kro-

kiem, prawie biegnĀc ruszy¹a do jej mieszkania. 

Kiedy zobaczy¹a blok, w którym znajdowa¹o siā lokum jej koleăanki, poczu¹a siā 

bardzo g¹upio. Przecieă Kinga mog¹a dopiero wrócią do domu i dlatego by¹a odrobi-

nā zdyszana, a po¹Āczenie mog¹o przerwaą jakieĄ zak¹ócenie czy usterka. Spojrza¹a na 

ksiĀăkā, którĀ tak kurczowo trzyma¹a w d¹oni. Najwyăej powiem, ăe przysz¹am tylko po 

to, by daą jej tā ksiĀăkā i juă mnie nie ma, pomyĄla¹a. 
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25Wesz¹a na klatkā schodowĀ i zapuka¹a do mieszkania na pierwszym piātrze ze 

z¹otym numerkiem „2” wiszĀcym na drzwiach. Nikt nie otworzy¹. Zapuka¹a g¹oĄniej 

– ciĀgle nic. Uzna¹a dobijanie siā do czyjegoĄ mieszkania za skrajnie niegrzeczne, wiāc 

odwróci¹a siā w stronā schodów. Kiedy postawi¹a stopā na pierwszym od góry schod-

ku równoczeĄnie dotar¹y do niej dwie rzeczy: pytanie, czemu nieczujĀca siā najlepiej 

kobieta mia¹aby opuszczaą dom lub nie otwieraą nikomu drzwi? oraz ciche, piskliwe 

¹kanie graniczĀce z krzykiem dochodzĀce zza pleców Lisy. 

Fryzjerka wróci¹a siā mocno juă zaniepokojona pod drzwi z numerkiem „2” i us¹y-

sza¹a tym razem ¹kanie Kingi pomieszane z drwiĀcym Ąmiechem māăczyzny. Lisa na-

cisnā¹a powoli na klamkā i po cichu wesz¹a do ma¹ego mieszkania Kingi. Od razu, juă 

gdy tylko uchyli¹a drzwi uderzy¹ jĀ mocny zapach alkoholu zmieszany z potem. S¹yszĀc 

pijanĀ paplaninā māăa Kingi Lisa podesz¹a bliăej kuchni i zerknā¹a, ăeby zobaczyą, co 

siā tam dzieje.

Ku swojemu przeraăeniu zobaczy¹a stojĀcĀ przy Ącianie naprzeciwko drzwi zalanĀ 

¹zami strachu Kingā b¹agajĀcĀ swojego pijanego māăa, aby od¹oăy¹ nóă, którym jej gro-

zi¹. Wtedy Lisa posunā¹a siā odrobinā za daleko, na tyle daleko, ăeby māăczyzna móg¹ 

jĀ zauwaăyą. Momentalnie zaczĀ¹ bardzo g¹oĄno krzyczeą, chwyci¹ jĀ bardzo mocno za 

rākā i pchnĀ¹ w stronā Kingi raniĀc jĀ mocno w rākā. 

Przez chwilā patrzy¹a siā na pijanego szaleĆca, który przymierza siā do zadania na-

stāpnego ciosu swojej bezbronnej ăonie, a potem zamknā¹a przeraăone oczy b¹agajĀc 

swojĀ fantazjā o przekroczenie niewidzialnych i niewyznaczonych granic Ąwiadomo-

Ąci po raz kolejny.

Opad¹a na ziemiā. Zamiast twardych p¹ytek kuchennych poczu¹a miākkie podusz-

ki, a pod prawĀ rākĀ mia¹a otworzonĀ w po¹owie pierwszĀ lepszĀ ksiĀăkā z pó¹ki z jej 

ulubieĆcami.

Zakopane 2011

Eunika Legoą  ( lat  15)

Dogoni[ przeszYoP[

– Co za upa¹! Mam juă doĄą, za chwilā siā usmaăymy. Za ma¹o mi p¹acĀ ăebym siā 

aă tak poĄwiāca¹. ChodĂcie, idziemy do namiotu. Ty teă Amy, natychmiast! Kiedy matka 

zobaczy jak siā „strzaska¹aĄ” to mnie zabije.

– Ale tato, jeszcze… a zresztĀ, nie waăne. 

Szczerze mówiĀc nawet nie chcia¹o mi siā z nim gadaą. Co z niego w ogóle za oj-

ciec. Takim jak on powinno siā zakazywaą posiadania dzieci. Przez ca¹y rok ma mnie 

w… (czterech literach), a jak przyjdĀ wakacje to nagle sobie przypomina, ăe ma córkā. 

Íaskā mi robi, ăe od czasu do czasu gdzieĄ mnie zabierze tak na odpieprz. úa¹osny jest. 

Udaje nie wiadomo kogo, tak dla picu przed swoimi: „E, stary co u ciebie, strza¹ka” 

kolesiami. Próbuje byą trendy, a jest srendy i robi z siebie kretyna. W ogóle szkoda 

gadaą o tym cz¹owieku. Skrzywdzi¹ mojĀ matkā, a mnie traktuje jak piĀte ko¹o u wozu, 

nawet nie stara siā tego jakoĄ zamaskowaą, wali z grubej rury: „Spadaj gówniaro, nie 

widzisz, ăe gram w karty z moimi ziomalami. IdĂ siā pobaw laleczkami”. Nawet nie 

wie ile mam lat, ale w sumie wcale mnie to nie rusza, bo ja traktujā go z podobnĀ 

obojātnoĄciĀ. Jest dla mnie obcym cz¹owiekiem, to tylko mój „kierowca”, a przecieă 

do kierowcy nie trzeba zwracaą siā z szacunkiem, zw¹aszcza jak jest typem do kwa-

dratu. I wcale nie jeĂdzi¹abym z nim na te wakacje gdyby nie to, ăe jest archeologiem, 

a ja mam od dziecka ogromnĀ s¹aboĄą do tego zawodu. OdkĀd skoĆczy¹am piāą lat 

i us¹ysza¹am czym zajmuje siā archeologia, zapragnā¹am w przysz¹oĄci zwiĀzaą z niĀ 

swoje ăycie. Zaczā¹o siā od tego, ăe obejrza¹am wszystkie czāĄci z serii „Indiana Jo-

nes”, bawi¹am siā, ăe jestem tym s¹ynnym odkrywcĀ, gra¹am w gry na Playstation 2. 

Potem podejmowa¹am juă coraz dojrzalsze kroki i wykorzystywa¹am tatā, by rozwijaą 

siā w tym zawodzie. Mia¹am do tego mnóstwo okazji, bo zawsze w wakacje zabiera 

mnie w miejsce, w którym musi aktualnie prowadzią badania archeologiczne. Teraz 

po tylu latach kszta¹cenia praktycznie czujā siā juă prawdziwym archeologiem i uwa-

ăam, ăe bardziej zas¹ugujā na ten tytu¹, niă mój ojczulek, który (jak zresztĀ wynika to 

m.in. z jego przytoczonej powyăej wypowiedzi) traktuje ten zawód jako zwyk¹e Ăród¹o 

dochodu i to w dodatku marne. Zawsze zastanawia¹am siā jak taki ktoĄ kto nie ma 

szacunku do tego zajācia moăe byą archeologiem. W kaădym bĀdĂ razie dla mnie za-

wód ten sta¹ siā pasjĀ ăyciowĀ. 

Ewa Utracka ( lat  14)
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W tym roku archeolodzy z Treasure Company (i ja) dostali zlecenie prowadzenia 

badaĆ w okolicach Oceanu Indyjskiego. Kazano im po prostu coĄ odkryą bez konkret-

nego podania co to dok¹adnie mia¹oby byą. Szefostwo agencji postanowi¹o zdaą siā na 

indywidualnĀ znajomoĄą terenu kaădego z archeologów. Tak stawiajĀc sprawā spo-

dziewali siā, ăe ich podopieczni dokonajĀ odkryą kilku bardzo interesujĀcych okaza¹o-

Ąci. Dlatego teă mój tatuĄ przed wyjazdem trwoni¹ czas na przeszukiwanie Internetu 

w nadziei, ăe znajdzie jakieĄ informacje co w tych okolicach moăe byą ciekawego do 

odkrycia (za co oczywiĄcie duăo mu zap¹acĀ, bo to jest jego g¹ównym celem). A ja tak 

go obserwowa¹am z lekkim politowaniem, bowiem gdy tylko siā dowiedzia¹am, jakie 

jest tegoroczne zlecenie, od razu by¹am pewna czego chcā poszukaą. A tym czymĄ jest 

mianowicie zaginiony lĀd zwany LemuriĀ. Czyta¹am o nim coĄ nie coĄ w naukowych 

ksiĀăkach i wiem, ăe jest to (oczywiĄcie hipotetyczna) kraina w rodzaju Atlantydy, ale 

z wczeĄniejszego okresu. Nie zosta¹o jeszcze udowodnione jej istnienie, dlatego teă 

ja mam zamiar tego dokonaą. I juă dziĄ, pierwszego dnia naszego pobytu tutaj, wziā-

¹am siā za intensywne prace przygotowawcze. Zaczā¹am od dok¹adnego analizowania 

map, które znalaz¹am w jednej ze wspomnianych wyăej ksiĀăek. Niestety w¹aĄnie parā 

godzin temu pad¹a cytowana na poczĀtku wypowiedĂ Robbiego (czyli wrednego ojca), 

która popsu¹a moje plany. Na szczāĄcie jutro teă jest dzieĆ i postaram siā o to, ăeby by¹ 

o wiele bardziej intensywny. Ojczunio juă mi w tym nie przeszkodzi.

Ok, szósta rano drugiego dnia wyprawy archeologicznej – najwyăszy czas wstaą. 

Czeka mnie bardzo pracowity dzieĆ. Wezmā parā kanapek, wodā i ruszam (oczywiĄcie 

nic nie powiem ojcu o moich planach zwiĀzanych z LemuriĀ).

– CzeĄą tato, idā tu niedaleko popracowaą nad moim projektem – rzucam obojāt-

nie komunikat.

– Emy, przecieă ty nie jesteĄ ăadnym archeologiem, tylko to sobie uroi¹aĄ, nie znasz 

siā. Nikt nie zleci¹ ci ăadnego projektu, a tym bardziej takiego jak mi... ha, ha, ha.

– Daj spokój, co z tego, ăe tobie coĄ zlecili, skoro nie potrafi sz siā z tego wywiĀzaą 

tak jak trzeba – mam ochotā nagadaą mu bardziej, zw¹aszcza dlatego, ăe Ąmie podwa-

ăaą moje kompetencje archeologiczne, ale jakoĄ siā powstrzymujā, bojā siā, ăe mnie 

wyĄle do domu, albo coĄ w tym stylu. W koĆcu jest nieprzewidywalny i przewrotny. 

Olejā go i pójdā w swojĀ stronā.

– Czekaj, a jaki ty w ogóle wymyĄli¹aĄ projekt? – no nie, ăe teă musia¹ o to spytaą, 

udam, ăe nie s¹yszā. Idā, idā, idā…

 

*

– JesteĄ najcudowniejszym dzieckiem na Ąwiecie, jesteĄ genialna, jesteĄ moim 

najwiākszym skarbem, jesteĄ, jesteĄ… – i tu mój ojciec zaczĀ¹ mnoăyą epitety. W ten 

sposób obudzi¹ mnie kolejnego, czwartego juă dnia wielkiej wyprawy. Nie torpedo-

wa¹ mnie tymi komplementami bez powodu. Wtedy nie by¹by sobĀ, oczywiĄcie w grā 

wchodzi¹y ogromne pieniĀdze, które niestety dziāki mnie otrzyma¹ on.

Wszystko zaczā¹o siā wczoraj, kiedy to w pe¹nym ekwipunku wyruszy¹am w nie-

znane. Mniej wiācej po trzech godzinach drogi, w upale przedzierajĀc siā przez gāstĀ 

dăunglā, dotar¹am do miejsca zaznaczonego przeze mnie na mapie krzyăykiem. Tam 

pad¹am na ziemiā z przemāczenia. Po doĄą d¹ugim czasie obudzi¹y mnie promienie s¹o-

neczne. Z wielkim trudem podnios¹am siā, jakoĄ ogarnā¹am i wtedy kompletnie mnie 

zatka¹o. Sta¹am jak wryta przez dobre parā minut i wpatrywa¹am siā w promieĆ s¹oĆca, 

który dotyka¹ ziemi. Ostroănie do niego podesz¹am i zaczā¹am kopaą dó¹ w miejscu, 

które wskazywa¹. Kopa¹am, kopa¹am, promieĆ zanurza¹ siā coraz bardziej w g¹Āb ziemi, 

aă w koĆcu trafi ¹ na metalowĀ blaszkā i wtedy sta¹o siā coĄ wrācz nierealnego. Z zie-

mi wy¹oni¹ siā ogromny obiekt, a za nim kolejne i kolejne, aă do oceanu. Z niego zaĄ 

wynurzy¹ siā lĀd, na Ąrodku którego wznosi¹a siā ogromna budowla, przypominajĀca 

kszta¹tem i formĀ piramido-zamek. Obok niej znajdowa¹ siā plac, na którym umocowa-

ny by¹ gigantyczny balon z liĄci i patyków. Wszystko by¹o dziwne, poroĄniāte mchem, 

ogromne i piākne. Przeciera¹am oczy ze zdumienia, szczypa¹am siā w ramiā. Wszystko 

na nic, to nie by¹ sen. Lemuria naprawdā znajdowa¹a siā przed moimi oczami. Nadal nie 

dowierzajĀc przechadza¹am siā po niej w tā i z powrotem, zwiedza¹am obiekty, prowa-

dzi¹am badania. Nie mia¹am najmniejszych wĀtpliwoĄci, ăe to by¹a ona, najwspanial-

sza, najprawdziwsza ona. Ale sam fakt odkrycia czegoĄ, co przez wielu ludzi uwaăane 

jest za nieistniejĀce i hipotetyczne, by¹ niczym w porównaniu z tym co sta¹o siā potem. 

Od mniej wiācej trzech godzin mojego pobytu na Lemurii, zastanawia¹ mnie fakt obec-

noĄci na niej balonu i to w dodatku tak nieudolnie i nietrwale (jak mog¹oby siā wyda-

waą na pierwszy rzut oka) skonstruowanego. Wesz¹am do niego – w Ąrodku prezento-

wa¹ siā tak samo nieciekawie jak z zewnĀtrz. Stwierdzi¹am jednak, ăe coĄ musi byą na 

rzeczy skoro tak sobie tutaj stoi, na g¹ównym placu krainy, w najbardziej widocznym 

miejscu i dumnie siā prezentuje. Postanowi¹am, ăe nie opuszczā Lemurii dopóki siā nie 

dowiem kto i po co zbudowa¹ tā machinā latajĀcĀ. A poniewaă centralnie obok balonu 

znajdowa¹ siā piramido-zamek, pomyĄla¹am, ăe to w¹aĄnie on jest kluczem do rozwiĀ-

zania zagadki. Obesz¹am go z góry na dó¹, ze wschodu na zachód, aă w koĆcu natknā-

¹am siā na odpowiedĂ. MieĄci¹a siā ona w dwóch napisanych po ¹acinie s¹owach pod 

mapĀ „Solar ballon” co po przet¹umaczeniu oznacza „S¹oneczny balon” lub coĄ w tym 

stylu. Nie mog¹am zrozumieą o co w tym wszystkim chodzi, do czasu gdy natknā¹am 

siā na, ăe tak powiem instrukcjā obs¹ugi tego „S¹onecznego balonu”. Na szczāĄcie do-

brze umiem ¹aciĆski i bez wiākszych problemów jĀ odczyta¹am. Na wstāpie tego pliku 

zbrĀzowia¹ych papierów opisano historiā powstania balonu, powiedziano z jakich ma-

teria¹ów siā go wytwarza, kto go pierwszy wymyĄli¹ i skonstruowa¹ oraz wyt¹umaczo-

no do czego s¹uăy. By¹o tego tyle, ăe nawet nie sposób wszystko opowiedzieą. Podam 

wiāc rzeczy najwaăniejsze. Balon zrobiony jest w ca¹oĄci z liĄci, ga¹āzi i kory drzewa 

marakasowego, ma jakby coĄ w rodzaju autopilota i lata tylko w jednym okreĄlonym 

kierunku, a mianowicie na s¹oĆce!!! Kiedy to przeczyta¹am myĄla¹am, ăe zaraz padnā, 

nie doĄą, ăe Lemuria to jeszcze latanie na s¹oĆce. Mog¹abym powiedzieą, ăe tego to 
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29jeszcze nie by¹o, ale jak widaą nie mam takiej moăliwoĄci, bo okaza¹o siā, ăe to co jest 

nie osiĀgalne dla nas w XXI w. by¹o moăliwe dla nich (Lemurian) juă wieki temu! Nat¹ok 

tych informacji sprawi¹, ăe spanikowa¹am i zaczā¹am uciekaą w stronā obozowiska 

archeologów. Kiedy tam dotar¹am, od razu (choą to moăe dziwne z mojej strony) po-

wiedzia¹am o wszystkim tacie – myĄlā, ăe by¹ to efekt ogromnego szoku i chwilowego 

pomieszania w g¹owie, ale rzeczywiĄcie tak w¹aĄnie zrobi¹am. I krok ten okaza¹ siā jed-

nym z najwiākszych b¹ādów mojego ăycia, bowiem szlachetny pan tatuĄ od razu tam 

polecia¹ (zdziwi¹o mnie trochā, ăe tak z buta mi uwierzy¹, ale w sumie dla kasy to on zro-

bi wszystko, wiāc zaryzykowa¹) i potem odbiera¹ wszystkie laury, nagrody, pieniĀdze, 

s¹awā za tak prze¹omowe odkrycie. W pierwszej chwili chcia¹am z nim siā o to sĀdzią, 

ale jestem tylko 15-letniĀ gówniarĀ i w sĀdzie nikt by mi nie uwierzy¹. Poza tym by¹a-

by to haĆba dla archeologów, ăe zwyk¹e dziecko dokona¹o takiego odkrycia. W koĆcu 

musia¹am pogodzią siā z faktem, ăe to na jego pó¹ce stojĀ setki nagród (m.in. nagroda 

Nobla), ăe to on jest we wszystkich gazetach, ăe on jest najbardziej rozpoznawalnym 

cz¹owiekiem na Ąwiecie, i ăe to w¹aĄnie on ma mnóstwo kasy (choą nawiasem mówiĀc 

wyszantaăowa¹am od niego dwa miliony dolarów, zawsze to jakiĄ grosz). 

 Potem w zaskakujĀco szybkim tempie sprawy nabra¹y ciekawego, choą spodzie-

wanego obrotu. Odby¹ siā pierwszy lot na s¹oĆce. OczywiĄcie z zachowaniem wszyst-

kich wskazówek zawartych w lemuriaĆskim przewodniku S¹onecznego Balonu. Lecieą 

mog¹y maksymalnie dwie osoby (lub stworzenia ăyjĀce) polane sokiem z drzewa ma-

rakasowego, które ma w¹aĄciwoĄci obronne przed promieniowaniem UV i gigantycz-

nymi temperaturami. Na s¹oĆce wlatywa¹o siā od strony, na której znajdowa¹a siā naj-

wiāksza plama.

Po s¹oĆcu moăna by¹o poruszaą siā na razie wy¹Ācznie w tej plamie (choą trwajĀ 

badania, wiāc moăe to ulec zmianie). I oczywiĄcie ten pierwszy s¹ynny lot odby¹ nie kto 

inny jak mój tatuĄ i na dodatek jako drugiego pasaăera zabra¹, ze sobĀ psa Fadziuchnā 

(tak mnie szanuje, skunks jeden). Ale nie mam ochoty siā z nim k¹ócią, jak jest g¹upi 

to jego problem. Moment wbicia przez Robbiego fl agi amerykaĆskiej w powierzchniā 

s¹oĆca oglĀda¹o przesz¹o szeĄą miliardów ludzi. K¹amca i oszust sta¹ siā bohaterem, 

w gazetach pisali: „Ci Lemurianie to mieli ¹by”, a ja mam przynajmniej milion dolarów 

(bo drugi da¹am mamie). No cóă, takie jest ăycie, a mój ojczulek zawsze mia¹ parcie na 

szk¹o (a jeszcze wiāksze na kasā).

Zakopane, 2011

ElĂbieta Trzaskoă  ( lat  13)

Historia malarza 
z ulicy Sandomierskiej

By¹ ch¹odny styczniowy poranek. Gruba warstwa szronu osadza¹a siā na szybach, fron-

towe drzwi cicho skrzypia¹y, a zepsuty kaloryfer juă dawno nie ogrzewa¹ sypialni.

Lucjan przeciĀgnĀ¹ siā leniwie, ziewnĀ¹, i zaczĀ¹ powoli schodzią na zimnĀ pod¹ogā.

– No staruszku najwyăszy czas trochā popracowaą.

MruknĀ¹ pod nosem i poszed¹ w kierunku swojej pracowni.

By¹o to pomieszczenie ma¹e i zagracone masĀ rupieci. Lucjan ostroănie przemknĀ¹ 

obok biurka zawalonego rachunkami i szafy, która ledwo sta¹a o w¹asnych si¹ach, aă 

w koĆcu dotar¹ w okolice sztalugi.

– No to zabieramy siā do pracy w koĆcu trzeba jakoĄ zarobią na chleb!

ZaĄmia¹ siā i wziĀ¹ spory ¹yk zimnej kawy z fi liăanki, która sta¹a od wczoraj na pod-

¹odze, po czym otworzy¹ farby, po¹oăy¹ je na stoliku i gdy juă mia¹ zaczĀą malowaą za-

uwaăy¹ brak pādzla.

– W tym ba¹aganie go nie znajdā, bādā musia¹ wyjĄą na targ i kupią nowy.

Nie by¹ zachwycony ideĀ wyjĄcia na mróz, dziĄ jednak musia¹ przeciwstawią siā 

swojemu lenistwu. – Jeszcze tylko pieniĀdze, bez nich ani rusz.

 Wysypa¹ ze skarbonki ostatnie grosze i uda¹ siā w kierunku frontowych drzwi. Juă 

dawno nie wychodzi¹ na Ąwieăe powietrze i gdy stanĀ¹ w drzwiach, przeszy¹ go nie-

przyjemny dreszcz.

– Czego siā nie robi dla przetrwania...

Wymamrota¹ pod nosem i poszed¹ szybkim krokiem w kierunku targowiska. By¹o ono 

bardzo blisko jego domu, wiāc juă po kilku minutach by¹ na miejscu. Setki ludzi sprzeda-

wa¹o róănego rodzaju gadăety, Cyganki za drobnĀ op¹atĀ wróăy¹y z rĀk, bezdomni ăebrali 

obok koĄcio¹a, a ma¹e dziewczynki Ąpiewa¹y zimowe piosenki. To wszystko przyprawia¹o 

Lucjana o md¹oĄci, bo nie znosi¹ huku, gwaru i towarzystwa wiākszego niă on sam. Jedna-

kowoă wiedzia¹, ăe dziĄ musi siā temu wszystkiemu przeciwstawią. Rozejrza¹ siā na oko-

¹o i gdy mia¹ ruszaą w stronā jednego ze sklepów, us¹ysza¹ g¹os dobiegajĀcy z pobliăa.

– Wielmoăny panie, co waąpana interesuje?

Odezwa¹a siā do niego starsza kobieta, przystrojona w suknie z innej epoki. Oczy 

mia¹a czarne, w¹osy owiniāte chustĀ, na jej twarzy malowa¹a siā serdecznoĄą podszyta 

sarkazmem.

Eunika Legoą  ( lat  15)
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– JakiĄ tani pādzel, tylko ăeby by¹ porzĀdny... – powiedzia¹ Lucjan.

– Tak. PorzĀdny tani pādzel, chyba mam coĄ w sam raz dla pana.

RozeĄmia¹a siā i zniknā¹a w t¹umie

Os¹upia¹y māăczyzna jeszcze przez chwile nie wiedzia¹ co ma robią, czy czekaą 

na tĀ dziwnĀ kobietā czy szukaą sklepu. Nagle poczu¹, ăe ma coĄ w kieszeni, odrucho-

wo wsadzi¹ rākā i wyciĀgnĀ¹ pude¹ko z napisem Prezent od nieznajomej, z dopiskiem 

PS. OtworzyĄ dopiero w domu.

PomyĄla¹, ăe to jakiĄ g¹upi ăart i bez namys¹u wyrzuci¹ go. ZapominajĀc zupe¹nie 

o  celu przybycia na bazar wróci¹ do domu. Gdy mia¹ juă otwieraą frontowe drzwi zoba-

czy¹ przed nimi to samo pude¹eczko, które przedtem mia¹ w kieszeni. Napis by¹ jednak 

inny: To twoja ostatnia szansa. PS. Otwórz dopiero w domu. Po namyĄle wziĀ¹ pude-

¹eczko i wszed¹ do mieszkania.

– No, to teraz zobaczymy, co tam w Ąrodku siā skrywa.

Lucjan otworzy¹ prezent przyglĀdajĀc mu siā z wielkĀ uwagĀ.

By¹ to malutki pādzelek, nic nadzwyczajnego, jednak bardzo ucieszy¹ Lucjana, bo 

nareszcie móg¹ siā wziĀą do malowania obrazu.

– Och, jaka mi¹a niespodzianka, hmm zaraz, zaraz coĄ tu jest napisane.

Lucjan przyglĀdnĀ siā z bliska napisowi na pādzlu i odczyta¹ go na g¹os:

– Hic fortis est peniculus…

– To po ¹acinie, ach tak, to znaczy „ten pādzel ma wielkĀ moc”, heh, niez¹e ăarty.

RozeĄmia¹ siā i przeszed¹ do swojej pracowni, nie majĀc pojācia co go czeka.

– Teraz tylko farby, i oczywiĄcie coĄ pobudzajĀcego, tylko gdzie ja to mia¹em...

Zastanowi¹ siā i po chwili ze starej szafki wyciĀgnĀ¹ butelkā wódki, która zawsze 

dodawa¹a mu energii o wiele wiākszej niă kawa.

Teraz móg¹ juă zabraą siā do pracy.

WziĀ¹ do rāki pādzel, zamoczy¹ go starannie w farbie i nie namyĄlajĀc siā d¹ugo 

zaczĀ¹ tworzyą. Juă po kilku chwilach na p¹ótnie widnia¹ wspania¹y obraz. Przedsta-

wia¹ on ksiāăniczkā z widocznym grymasem na twarzy ubieranĀ i czesanĀ przez swoje 

poddane. Nagle przeszy¹ Lucjana bardzo nieprzyjemny dreszcz, i zaczā¹o mu siā krācią 

w g¹owie. Poczu¹, ăe jakaĄ moc wciĀga go do Ąrodka obrazu i omdla¹. 

– Uwaăaj ty grubasko, zaraz wyrwiesz mi po¹owā w¹osów z g¹owy!

Te s¹owa jako pierwsze trafi ¹y do Lucjana gdy siā ocknĀ¹. Natychmiast domyĄli¹ siā, 

ăe znalaz¹ siā w Ąwiecie obrazu, który sam namalowa¹. Lucjan wsta¹ z pod¹ogi i zaczĀ¹ 

rozglĀdaą siā po olbrzymim pokoju raz po raz przyglĀdajĀc siā ksiāăniczce.

Nic w tym nie by¹o dziwnego, poniewaă by¹a bardzo piākna. Jej blond loki opada¹y 

na ramiona, które okrywa¹ popielaty sweterek, to wszystko doskonale komponowa¹o 

siā z b¹ākitnĀ sukniĀ uszytĀ z niezwyk¹Ā starannoĄciĀ.

– A ten brudas to kto, i jakim prawem siā tu dosta¹? – krzyknā¹a ksiāăniczka do jed-

nej ze swoich poddanych.

Lucjan pomyĄla¹, ăe to sen i zaraz siā obudzi, wiāc nie przejmowa¹ siā zbytnio tymi 

s¹owami. By¹ jednak bardzo zafascynowany faktem, iă wszed¹ za pomocĀ snu w krainā 

swojego obrazu. Postanowi¹ wiāc cieszyą siā tym.

– Zabraą go do lochu, a nastāpnie skrócią o g¹owā – zawo¹a¹a w¹adczyni.

Lucjan próbowa¹ uciekaą, niestety nieskutecznie. Rycerze poĄpiesznie pochwycili 

go i zaprowadzili do lochu.

– To teraz sobie poczekaj w samotnoĄci juă za kwadrans twe nādzne ăycie siā skoĆ-

czy.

– Spokojnie to tylko sen, to tylko sen – powtarza¹ sobie malarz, jednak i tak bardzo 

siā ba¹.

Po chwili poczu¹, ăe coĄ k¹uje go w lewej kieszeni – by¹ to pādzel, wyciĀgnĀ¹ go 

i zobaczy¹ przywiĀzanĀ do niego karteczkā, na której widnia¹ napis: Aby powróciĄ do 

domu przeczytaj s¹owa wyryte na pĀdzlu.

– Eh i tak to tylko sen, wiāc co szkodzi spróbowaą

OdchrzĀknĀ¹ i przeczyta¹ napis: Hic fortis est peniculus.

Po przeczytaniu s¹ów znalaz¹ siā z powrotem przed swojĀ sztalugĀ.

– Co siā ze mnĀ sta¹o? Przecieă nie zasnĀ¹bym na stojĀco.

Przestraszony rozglĀda¹ siā woko¹o, czy aby na pewno wróci¹ do domu.

– Najlepiej bādzie jeăeli spytam o to osobā, od której wszystko siā zaczā¹o...

Lucjan w poĄpiechu ubra¹ gruby puchowy p¹aszcz, zawiĀza¹ buty i poszed¹ w kie-

runku targu. Mia¹ nadziejā, ăe znajdzie nieznajomĀ. Po wielu godzinach nieudanych 

poszukiwaĆ przygnābiony Lucjan wróci¹ do domu. Gdy by¹ juă na miejscu otworzy¹ 

drzwi i zobaczy¹ w swoim w domu osobā, której szuka¹ przez pó¹ dnia.

– Szuka¹eĄ mnie? – odezwa¹a siā do niego odwrócona plecami.

– Tak, rzeczywiĄcie, szuka¹em, ale co tu robisz? Jak wesz¹aĄ do mojego domu? 

– krzyknĀ¹ zdenerwowany.

– Czy nikt ciā nie uczy¹ dobrych manier? Uspokój siā, krzywdy ci przecieă nie zrobiā. 

Pamiātaj, ăe gdyby nie ja to nie mia¹byĄ tego wspania¹ego pādzla.

Historia malarza z ulicy Sandomierskiej
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– Tak, przepraszam, ale w¹aĄnie o ten pādzel mi chodzi... – Lucjan nie zdĀăy¹ dokoĆ-

czyą, poniewaă kobieta przerwa¹a mu.

– Jasne, ăe chodzi ci o pādzel, który ode mnie dosta¹eĄ. Wiesz juă, ăe jest niezwyk¹y, 

jednak nie zapomnij aby nikomu o tym nie mówią, bo pādzel straci moc, a twoje ăycie 

legnie w gruzach.

Po tych s¹owach znik¹a, zostawiajĀc po sobie malutkĀ karteczkā, na której by¹o na-

pisane PamiĀtaj o przestrogach.

Lucjan dopiero w tym momencie zda¹ sobie sprawā z tego, ăe to wszystko dzieje siā 

naprawdā. LekcewaăĀc jednak ostrzeăenia kobiety postanowi¹ zadzwonią do swojego 

najlepszego przyjaciela. By¹ nim jego siostrzeniec Ernest. Chwyci¹ s¹uchawkā telefonu 

i wykrāci¹ numer, a po chwili us¹ysza¹ g¹os przyjaciela.

– Tak, s¹ucham?

– Witaj, tu Lucjan, proszā, przyjedĂ do mnie jak najszybciej, mam ci coĄ waănego 

do powiedzenia.

– Bādā za chwilā.

By¹ to wysoki, dobrze zbudowany m¹ody māăczyzna o zachodniej urodzie, moăna 

powiedzieą, ăe by¹ zupe¹nym przeciwieĆstwem malarza.

– Witaj, Lucjanie, co siā sta¹o?

– To d¹uga historia. Najlepiej bādzie, gdy sobie usiĀdziesz. Kilka dni temu, kiedy 

by¹em na targu, spotka¹em kobietā, która ofi arowa¹a mi pādzel malarski. Ale on nie jest 

zwyk¹y, ma ukrytĀ moc...

W nie¹adzie przedstawiajĀc fakty Lucjan nie zdĀăy¹ dopowiedzieą ostatniego zda-

nia, poniewaă Ernest przerwa¹ mu z irytacjĀ.

– Wujaszku, wiesz, ăe bardzo ciā kocham, ale takie rzeczy nie istniejĀ, musia¹o ci siā 

to wszystko przyĄnią, albo...

Ernest podszed¹ do Lucjana i skrzywi¹ nos.

– Tak w¹aĄnie myĄla¹em. Te twoje zwidy sĀ przez wódkā. Ile razy ci mówi¹em ăebyĄ 

przesta¹ pią? Jak tak dalej pójdzie, wylĀdujesz w psychiatryku.

– Ale to wszystko prawda – broni¹ siā nieporadnie Lucjan.

– PrzestaĆ mnie ok¹amywaą! Chcia¹em dla ciebie jak najlepiej, ale ty chyba nie 

chcesz mojej pomocy. 

Ernest wyszed¹ zatrzaskujĀc za sobĀ drzwi. Teraz Lucjan mia¹ juă pewnoĄą, ăe nikt mu 

nie uwierzy. W pewnym momencie sam zaczĀ¹ mieą wĀtpliwoĄci czy naprawdā sobie tego 

wszystkiego nie ubzdura¹. Poszed¹ do pracowni i namalowa¹ kolejny obraz.

Tym razem przedstawia¹ park, w którym spacerujĀ ludzie. Lucjanowi znowu zrobi-

¹o siā s¹abo i straci¹ przytomnoĄą. 

– Nic panu siā nie sta¹o?

Odezwa¹a siā do niego m¹oda kobieta.

– Nie, wszystko w porzĀdku, tylko...

Zawaha¹ siā Lucjan.

– Czy mogā mieą do pani proĄbā?

– Aleă oczywiĄcie, tylko niech pan wstanie z ziemi, nie bādziemy przecieă rozma-

wiaą w takiej pozycji.

ZaĄmia¹a siā i poda¹a mu d¹oĆ. Wsta¹.

– Czy mog¹aby mnie pani poca¹owaą?

– S¹ucham? – zdziwi¹a siā kobieta.

– To dla mnie bardzo waăne, tylko jeden ma¹y ca¹us.

– Pan chyba zwariowa¹, za kogo pan mnie ma?

– To naprawdā bardzo waăne, niech siā pani zgodzi, tylko w policzek. 

Kobieta zarumieni¹a siā i odpar¹a.

– No niech panu bādzie, ale tylko jeden.

Poca¹owa¹a go zostawiajĀc Ąlad szminki, poczym odesz¹a. Lucjan wyjĀ¹ pādzel z 

kieszeni i przeczyta¹ zdanie wyryte na nim.

– Hic fortis est peniculus…

I w tym samym momencie znów znalaz¹ siā w swojej pracowni. Teraz czeka¹a go 

chwila prawdy. WziĀ¹ do rāki stare, zakurzone lustro i przeglĀdnĀ¹ siā w nim.

– Wiedzia¹em ăe to wszystko prawda! – krzyknĀ¹ uradowany Lucjan, gdy zobaczy¹ 

na policzku Ąlad czerwono-krwistej pomadki.

– Teraz na pewno przekonam Ernesta.

Ponownie zatelefonowa¹ do siostrzeĆca i zaprosi¹ go do domu mówiĀc, ăe udo-

wodni mu, ăe niczego nie zmyĄla¹. Ernest by¹ juă po kilku minutach.

– Wujaszku, pokaă mi ten „dowód” – zaĄmia¹ siā ironicznie.

Lucjan podszed¹ do niego i wskaza¹ na Ąlad po szmince.

– Co to ma byą, uwaăasz mnie za g¹upka? MyĄlisz, ăe uwierzā w te twoje brednie? Na 

pewno poprosi¹eĄ jakoĄ damā o ma¹Ā przys¹ugā. Czyă nie tak?

Lucjan by¹ wĄciek¹y do granic wytrzyma¹oĄci i po chwili namys¹u postanowi¹, ăe ku-

zyn musi na w¹asnej skórze przekonaą siā o czarodziejskiej mocy pādzla, inaczej nigdy 

mu nie uwierzy. Zaprowadzi¹ wiāc Ernesta do swojej pracowni.

– Nie chcia¹eĄ mi wierzyą, wiāc tobie jedynemu pozwalam zobaczyą to na w¹asne 

oczy. Namaluj obraz i zaraz siā znajdziesz w stworzonym przez siebie Ąwiecie. Tylko pa-

miātaj jak bādziesz chcia¹ tu wrócią, wypowiedz s¹owa zapisane na pādzlu.

– To jakieĄ bzdury, ale zrobiā to dla ciebie. Co mam narysowaą?

– To, co chcesz.

Po godzinie obraz by¹ juă gotowy, co prawda nie dorównywa¹ obrazom Lucjana, ale 

moăna by¹o powiedzieą, ăe by¹ ¹adny.

– Wujaszku namalowa¹em smoka i co teraz?

– Czekaj cierpliwie... – odpar¹ Lucjan, i po chwili Ernest znik¹.

– Teraz to musi mi uwierzyą – powiedzia¹ Lucjan i rozsiad¹ siā wygodnie na kana-

pie. 

Jednak w tym momencie zauwaăy¹, ăe siostrzeniec zniknĀ¹ bez pādzla. Przestraszy¹ 
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35siā i próbowa¹ wskoczyą do obrazu za siostrzeĆcem, jednak na próăno, czar dzia¹a¹ tyl-

ko na autora malowid¹a… Postanowi¹ wiāc zwrócią siā o pomoc do kobiety, która da¹a 

mu pādzel. Mia¹ juă wychodzią z domu, gdy poczu¹ dotkniācie na plecach, odwróci¹ siā 

i zobaczy¹ tajemniczĀ kobietā.

– To znowu ty?

– Przysz¹am do ciebie, przecieă chcia¹eĄ mnie szukaą prawda?

– Mój przyjaciel wpad¹ w obraz bez pādzla. Ale to moja wina, chcia¹em mu udowod-

nią, ăe pādzel ma moc. Pomóă mi, proszā.

– Czyă nie ostrzega¹am ciā ăebyĄ nikomu nie mówi¹ o mocy pādzla?

– Tak, wiem, ăe moja wina. Ale czy moăesz go uwolnią? B¹agam!!!

– Nie. To magia, na którĀ ja nie mam wp¹ywu. Ale pamiātaj, ăe to twoja wina.

Potem jak zwykle zniknā¹a. Lucjan wpad¹ w rozpacz, bo jego najlepszy przyjaciel 

przepad¹ i nie mia¹ juă nikogo na tym Ąwiecie. Wpad¹ w sza¹. ZaczĀ¹ niszczyą wszystko, 

co mu wpad¹o w rāce. Nie mia¹ juă nad sobĀ panowania.

– To wszystko przez ciebie, wiedĂmo i ten twój g¹upi pādzel! – wrzeszcza¹ sam do 

siebie. – Zabijā cie, zniszczā.

WziĀ¹ do rāki pādzel i z¹ama¹ go na pó¹. W tym momencie znik¹y wszystkie obrazy 

namalowane przez niego tym pādzlem. Malarz wiedzia¹ juă, ăe nie zobaczy nigdy swo-

jego przyjaciela. D¹ugo pisa¹ drobnymi literami na kawa¹ku papieru. Potem wyszed¹ 

z domu i w pobliskim parku znalaz¹ grube drzewo. Przez jego ga¹ĀĂ przerzuci¹ sznur.

Z wiadomoĄci w lokalnym dzienniku:

Cia¹o znanego miejscowego malarza Lucjana S. znaleziono o piÿtej nad ranem w le-

sie przy ulicy Sandomierskiej. Wed¹ug policji mĀĂczyzna najprawdopodobniej pope¹ni¹ 

samobójstwo. W jego kieszeni znaleziono z¹amany na pó¹ pĀdzel malarski oraz list po-

Ăegnalny, z którego treăci wynika, Ăe by¹ umys¹owo chory, lub pod wp¹ywem alkoholu, 

bowiem jako przyczynĀ targniĀcia siĀ na swoje Ăycie podawa¹ dzia¹anie owego pĀdzla 

i pojawiajÿcej siĀ w mieszkaniu malarza czarownicy. Obwinia¹ siĀ teĂ o spowodowanie 

ămierci swego siostrzeąca, który, jak zdo¹aliămy to ustaliĄ, jeszcze poprzedniego dnia 

by¹ w pracy i cieszy¹ siĀ dobrym zdrowiem. 

Zakopane 2011

Wiktoria Puszczewicz ( lat  13)

Kraft

Wieczór minĀ¹ w miarā spokojnie. Fakt, ciāăko mi by¹o zasnĀą. Wszystko przez te 

krzyki mordowanych dzieci. Tak, z domu obok. To juă trzeci raz w tym miesiĀcu. Muszā 

coĄ z tym zrobią. Tak d¹uăej nie moăe byą. Chyba wyciszā Ąciany, albo pójdā na skargā 

do w¹aĄciciela domu. Tyle p¹acā mu za wynajem, a tu takie niedogodnoĄci... No cóă. 

Co do nastāpnego ranka to teă by¹ znoĄny. Malinowe purré o smaku ciastek so-

jowych by¹o tak pyszne, ăe aă je zwróci¹am. Nie mog¹am tego tak po prostu zjeĄą. To 

by ociera¹o siā o poczĀtki sadyzmu. Ciasteczkowego sadyzmu o Ąwicie. Mniam. Reszta 

godzin by¹a juă o smaku czarnej kawy. Szkoda, ăe nie ma zielonej. Chociaă… Moăe jest, 

ale ja o niej nie wiem. Muszā nad tym pomyĄleą. 

I tak do obiadu nie dzia¹o siā nic specjalnego. W¹aĄnie, do obiadu. On by¹ niezwyk¹y. 

Bo go nie by¹o. Nie mia¹am znów czasu. Ledwo zdĀăy¹am uratowaą staruszkā przed 

atakiem dzikich kamyków. Komu w g¹owie obiad, kiedy ma szansā zostaą superboha-

terem... Przerwā w pracy spādzi¹am jak zawsze. Uda¹am siā do kuchni biurowej i s¹u-

chajĀc mĀdrych g¹ów w telewizji zrobi¹am kolejnĀ kawā. A czemu by inaczej...

Boăe, dlaczego kaădy dzieĆ musi byą taki sam! Czy ja jeszcze ăyjā!? Czy moăe zosta-

¹am zaprogramowana juă jakiĄ czas temu, przez zardzewia¹Ā maszynā, do tego, ăeby 

chodzią po tym Ąwiecie i prawie co dzieĆ wykonywaą podobne czynnoĄci...

Ta myĄl māczy¹a mnie do koĆca dnia. Tego dnia i kilku kolejnych. Zastanawianie siā 

czy stĀpanie po ziemi ma jakiĄ g¹ābszy sens, zabiera¹o mi resztki snu, którego i tak nie 

mia¹am wiele. Idiotyczne zajācia jak te, sĀ w moim stylu... Ale co mi pozosta¹o... 

PóĂniejszy czas sam p¹ynĀ¹. Bez rewelacji. Lecz trzynastego dnia rozmyĄlaĆ o sen-

sie ăycia zosta¹am olĄniona – jeĄli mogā tak powiedzieą. Pomys¹ by¹ irracjonalny, ale 

w koĆcu jakiĄ siā pojawi¹... Wniosek by¹ prosty. Muszā oszaleą. W kaădym tego s¹owa 

znaczeniu. Wtedy zobaczā drugĀ stronā ăycia... Bez wzglādu na konsekwencje. Bojā siā, 

ăe Ăle to siā skoĆczy, ale muszā zobaczyą tak zwany inny Ąwiat. 

Nie wiedzia¹am tylko, jak to zrobią. Nie da siā oszaleą tak od razu. Ot co. Tylko co 

mam zrobią? Zaąpaą siā? Najaraą czymĄ? A moăe zapią prawie na Ąmierą? Chociaă nie... 

Ostatnia opcja da mi najmniej. Jestem uodporniona, po akademiku. Nie, ăeby coĄ... Ale 

wracajĀc do tematu to – muszā znaleĂą coĄ, co na mnie podzia¹a. 

Nie wiem co to bādzie. CoĄ.... Cokolwiek! Jestem nienormalna. A, nie... Chcā byą nie-
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normalna. A dok¹adniej szalona. Ale nie uznajcie mnie przedwczeĄnie za g¹upka. Chcā 

zobaczyą jak to jest robią coĄ innego i byą kimĄ innym niă dotychczas. A gdy juă bādā 

taka jak zamierzam, osiĀgnā rzeczy wielkie. I to nie ăart... Brzmi dziwnie, jak na mnie, 

no ale cóă. Kontynuujmy. 

WracajĀc w ciep¹y deszczowy wieczór do domu, spotka¹am jego... Dawny kolega 

z liceum. Mistrz chemiczno-fi zyczny. Taa... Jego mikstury pomaga¹y kwiatom, czyĄci¹y 

przebarwienia tablicy i bezĄladowo usuwa¹y z¹e oceny z dziennika. LiczyliĄmy zawsze, 

ăe wyprodukuje jakĀĄ miksturā, która da nam nieĄmiertelnoĄą, moc w¹adzy nad wszyst-

kim lub coĄ w tym stylu. No ale, oczywiĄcie nigdy mu nie wychodzi¹o. Do czasu...

Zapyta¹am go czemu czeka pod moim domem. Fakt, widywaliĄmy siā czasem, ale 

najwyăej raz na pó¹ roku... Rok... Sporadycznie. Odpowiedzia¹, ăe wie o moich proble-

mach. A dok¹adniej to wie czym zaprzĀtam sobie ostatnio g¹owā. Uzna¹am, ăe to dziw-

ne ale nie tracĀc chwili czasu, zaprosi¹am go do mieszkania. Stwierdzi¹am, ăe pewnie 

we wszystkim ma swój interes, jak zawsze, ale jednak go wpuĄci¹am. 

Cisza która pomiādzy nami w trakcie wchodzenia na 7 piātro, wprost do mojego 

domu, by¹a przyt¹aczajĀca. Nie wiedzia¹am, czego ode mnie chce. Moăe ma zamiar 

mnie okraĄą? Nie. To g¹upie. Dawno by to zrobi¹, poza tym jaki mia¹ w tym cel? Nie wiem. 

Ale siā dowiem. Za 18 schodów... 

Gdy dotarliĄmy pod drzwi, zardzewia¹y klucz wsunĀ¹ siā w zamek i ze szczākiem 

przerwa¹ ciszā. Zaprosi¹am delikwenta do Ąrodka. Nie ĄciĀgnĀ¹ butów! Wczoraj sprzĀ-

ta¹am... Mam nadziejā, ăe jego wizyta ma jakiĄ powód.. Waăny. Bo jak nie to zaciĀgnā go 

do roboty z mopem i odkurzaczem. Za karā. Zmarnowany czas... 

Gdy przebola¹am juă zab¹ocony dywan, zaparzy¹am chiĆskĀ herbatkā i usiad¹am 

naprzeciwko niego. Dawno siā nie widzieliĄmy, ale zauwaăy¹am na jego twarzy dziwne 

poddenerwowanie. Nigdy taki nie by¹. WĀtpiā, ăeby siā zmieni¹. No cóă. Spyta¹am co go 

do mnie sprowadza i posz¹am po herbatā. ZaczĀ¹ siā dziwnie jĀkaą... 

Po kilku minutach rozmowy i upewniania siā ăe nikomu nie powiem, poda¹ mi pu-

de¹eczko. W nim by¹a tabletka. Jedna. Ma¹a. Spyta¹am co to jest. JeĄli to jakiĄ ăart z cu-

downĀ pigu¹kĀ tylko dla mnie, to nie jest udany. Okaza¹o siā, ăe to nie ăart. 

Wyt¹umaczy¹ mi co to jest. To maleĆstwo, w purpurowym pude¹eczku to „Kraft”. 

Po niemiecku znaczy to moc... si¹a... Jednak pomimo poznania nazwy tego czegoĄ, oraz 

przet¹umaczeniu jej, dalej nie by¹am Ąwiadoma, po co mi to, co z tym zrobią i dlaczego 

ja to dosta¹am. 

Wtedy siā rozgada¹; 

– Za kilka lat, moăe nawet miesiācy, ludzie bādĀ b¹agaą, ăeby to dostaą. Dziāki temu 

bādziesz mog¹a duăo wiācej niă do tej pory. Bādziesz mĀdrzejsza, a co za tym idzie bar-

dziej efektywna w dzia¹aniach. Ale sĀ teă skutki uboczne... 

I w tej chwili zapali¹a mi siā czerwona lampka. Wiedzia¹am, ăe coĄ bādzie nie tak. 

Po prostu wiedzia¹am. I ten ca¹y plan podboju Ąwiata, który rysowa¹ mi siā w g¹owie od 

minuty, prawie leg¹ z gruzach. Nie, no...

Rozczarowanie na mojej twarzy by¹o tak widoczne, ăe mój wspó¹towarzysz popo-

¹udnia postanowi¹ mi objaĄnią owe „skutki uboczne”...

– Chcesz wiedzieą, co moăe siā z tobĀ staą? Dobrze, powiem ci. Moăesz stracią pa-

miāą; na krótko lub na sta¹e, moăesz nie byą ĄwiadomĀ co siā z tobĀ dzieje i np. wysko-

czysz z okna albo wpadniesz pod auto. Z zamyĄlenia moăesz pojechaą do innego mia-

sta zamiast do pracy. Moăesz, ale nie jest powiedziane, ăe tak na pewno siā stanie...

S¹ucha¹am tego wszystkiego, i s¹ucha¹am, ale jakby to do mnie nie dociera¹o. Mu-

sia¹am zobaczyą jak to jest. By¹am g¹ucha na wszystkie ostrzeăenia. Chāą czegoĄ no-

wego by¹a silniejsza ode mnie. Mimo wszystko musia¹am spytaą, skĀd to ma i czy to na 

pewno zadzia¹a tak, jak mówi...

– SkĀd mam? Sam to zrobi¹em... 10 lat pracy. To jest druga tabletka którĀ wypro-

dukowa¹em. PierwszĀ testowa¹em na sobie. Wystarcza na tydzieĆ. Ale z kaădym tygo-

dniem bādziesz chcia¹a wiācej. A tak w ogóle to pewnie siā zastanawiasz dlaczego daje 

jĀ tobie a nie komuĄ innemu... OdpowiedĂ jest prosta. Chcia¹aĄ tego. I dosta¹aĄ... W¹a-

Ąnie teraz, w¹aĄnie tu. Jak siā spodoba, dostaniesz wiācej. Nied¹ugo to opatentujā.

Ba¹am siā. Naprawdā, ba¹am siā to wziĀą. Ale musia¹am. Wiedzia¹am, ăe prādzej czy póĂ-

niej siā z¹amiā. úe bādā musia¹a sprawdzią czym tak naprawdā jest niezwyk¹a moc Krafta. 

I to siā sta¹o szybko. Gdy zosta¹am juă sama, z moim „podarkiem”, zaczā¹am myĄleą co zro-

biā, gdy ujawniā w sobie, tĀ pseudo super moc. Jednak nic sensownego nie przychodzi¹o 

mi do g¹owy. Stwierdzi¹am, ăe muszā z tym przys¹owiowo siā przespaą. Tak teă zrobi¹am...

WstajĀc rano zupe¹nie zapomnia¹am o Krafcie. Zapakowany w pude¹eczko, dalej 

leăa¹ na stole. Juă mia¹am wychodzią, ale coĄ mnie tknā¹o. Nie wziā¹am kluczy do auta. 

Leăa¹y na tym samym stole, co moja tabletka. WsadzajĀc klucze do kieszeni, zastana-

wia¹am siā co zrobią z tym, co wczoraj dosta¹am. Mia¹am ma¹o czasu do wyjĄcia wiāc 

zdecydowa¹am – wchodzā w to. Musia¹am to zrobią rano. Inaczej nie mog¹abym siā 

skoncentrowaą na pracy. By¹am zbyt ciekawa.

Sz¹am chwiejnym krokiem do kuchni po szklankā wody. Nogi mia¹am jak z waty. 

Rāce trzās¹y mi siā niesamowicie, i trochā wody siā rozla¹o tuă pod moje stopy, odzia-

ne w nowe buty z ekologicznej skóry. Dosz¹am do sto¹u, postawi¹am mokrĀ od spodu 

szklankā i otworzy¹am pude¹ko. Nowe lekarstwo liczy¹o jednĀ sztukā. Ma¹o. Ale jak wy-

starcza na tydzieĆ to jakoĄ wytrzymam. Zdaje siā, ăe uwierzy¹am w ca¹oĄci w s¹owa 

mojego wczorajszego goĄcia, skoro tak potraktowa¹am sprawā.

Chwila gdy podnosi¹am do ust rākā ze specyfi kiem, trwa¹a d¹ugo. W moim odczu-

ciu. Przerwa¹ jĀ jednak telefon z pracy. Od¹oăy¹am bia¹e maleĆstwo i odebra¹am. Szef 

dzwoni¹. Okaza¹o siā, ăe mam pó¹ godziny spóĂnienia. Nie mog¹am tego d¹uăej przeciĀ-

gaą. Od¹oăy¹am s¹uchawkā i pospiesznie wychodzĀc z domu, po¹knā¹am bez wiākszej 

ĄwiadomoĄci niezwyk¹ego Krafta.

Godzina 10. Dojeădăam do pracy z godzinnym juă opóĂnieniem. Nie widzā ăadnych 

rewelacyjnych efektów. Chyba mnie oszuka¹...! I znowu musia¹am na darmo odkurzaą... 

Po co to robią jak i tak po jednej wizycie siā wszystko brudzi. No cóă..
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I tak mija¹y minuty, kwadranse, godziny... Przysz¹a pora obiadu. Ok. 14:00 uda¹am siā 

z koleăankĀ z biurka obok, do fi rmowej restauracji. T¹oczno tu. Juă mia¹am zamówią upra-

gnionĀ sa¹atkā z kurczakiem, gdy coĄ odebra¹o mi apetyt. Poczu¹am, ăe opadam z si¹, jak-

by ktoĄ spuĄci¹ ze mnie ca¹e moje powietrze. Nie mog¹o siā obyą bez kawy. Jak zawsze. 

Lubiā wypią sobie fi liăankā, w po¹udnie. Rano teă. No i do obiadu. Po obiedzie teă 

nie zaszkodzi. W domu strzelā na szybko ma¹e espresso, ăeby nie opaĄą z si¹. Ale co 

w tym z¹ego, ăe jĀ uwielbiam? No dobra, nocĀ nie pijā... Mam nadziejā, ăe nic mi siā od 

niej nie stanie.

Oko¹o dwie godziny po przerwie oraz czterech kawach róănego rodzaju i intensyw-

noĄci dalej by¹am s¹aba. Blada. Wspó¹pracownicy pytali siā czy dotrwam do 21:00... DziĄ 

pracujemy 3 godziny d¹uăej. O 18:00 mamy spotkanie z nowym kontrahentem. W sumie 

wszystko jest juă przygotowane. Chyba siā zwolniā wczeĄniej...

I tak teă siā sta¹o. O dziwo szefuncio siā zgodzi¹ bardzo szybko. Wszystko dziāki 

temu, ăe przygotowa¹am potrzebne materia¹y, jak naleăy przed czasem i nie bādā mu-

sia¹a wszystkiego t¹umaczyą. I dobrze.

O 15:00 by¹am juă w domu. Przesz¹am tylko przez próg, rozebra¹am siā i juă nie wie-

dzia¹am, co siā zaczyna ze mnĀ dziaą. Jak bym zesz¹a z rollercoastera. Nie dosz¹am do 

¹óăka. CoĄ nagle wry¹o mnie w ziemiā, po czym gwa¹townie zemdla¹am. 

Obudzi¹am siā w nocy. Nie by¹o mi s¹abo. Nie by¹am nawet w szoku. Wsta¹am, jak-

bym posz¹a po prostu spaą. W domu by¹o ciemno, ale to nie przeszkadza¹o mi w od-

czytaniu drobnej czcionki na butelce stojĀcej kilka metrów ode mnie. Bez problemu 

porusza¹am siā po domu bez Ąwiat¹a.

Na poczĀtku zastanawia¹am siā skĀd takie zdolnoĄci. Nigdy taka nie by¹am. Po chwi-

li przypomnia¹am sobie ranek i uĄwiadomi¹am sobie jedno. Kraft naprawdā dzia¹a. 

Najpierw by¹am wobec tego sceptyczna, ale teraz wĀtpliwoĄci prawie zniknā¹y. 

By¹o póĂno, wiāc uda¹am siā do ¹óăka. PomyĄla¹am w drodze, ăe moăe mi siā to Ąni, a to 

co rano wziā¹am, to zwyk¹a aspiryna. 

Rano nie by¹o jednak inaczej. Wystraszona, zadzwoni¹am do biura i poprosi¹am 

o dzieĆ wolnego. Tym razem nie posz¹o tak dobrze, ale uda¹o siā. Musia¹am nazmyĄlaą, 

ăe jestem chora. Przez pó¹ dnia leăa¹am w ¹óăku i traktowa¹am siebie jako naprawdā 

chorĀ. Obrazy by¹y nienaturalne. Nie potrzebowa¹am okularów...

Nie waăne teă by¹o czy telewizor by¹ pog¹oĄniony do 5 czy 20 stopni. Wszystko 

s¹ysza¹am idealnie. Bez szmerów... CzytajĀc gazetā, analizowa¹am problemy i znajdo-

wa¹am rozwiĀzania. W kaădej sprawie. To nie jest normalne. Nie wiem czy mi siā to 

podoba, czy nie. Na pewno zaczyna mnie to szokowaą. 

Kolejne dni by¹y podobne. Wróci¹am do pracy. W dwa dni napisa¹am plan budowy 

nowych oddzia¹ów. Czeka mnie podwyăka. Pracujā 3 razy szybciej niă pozostali pra-

cownicy. Czujā siā w pewnym sensie szczāĄliwa. Pracujā maszynowo? Nie. Absolutnie 

tak o sobie nie myĄlā. Jestem po prostu efektywniejsza. Lepsza. Nowsza. Prawie jak-

bym dosta¹a nowe baterie!

Ale to by¹oby za dobrze. TydzieĆ siā koĆczy¹. Si¹a dzia¹ania Kraftu powoli spada¹a. 

Zwalnia¹am obroty. I teraz pojawi¹o siā pytanie – SkĀd wezmā wiācej? 6 dzieĆ by¹ de-

cydujĀcy. Muszā przyznaą, nie by¹am np. jak narkoman bez swojego dopalacza ani nic 

takiego. Nie musia¹am tego braą. Ale chcia¹am. Bardzo. Podobam siā sobie taka inna. 

Jako nowa ja.

Znów wraca¹am do domu. I znów on sta¹ pod drzwiami. Mr. Chemik wie czego mi 

trzeba. I mia¹ to przy sobie... Duăo... Dalej nie wiem, dlaczego mi jakby pomaga... Ale prze-

staje mnie to obchodzią. Waăne, ăe ma moje z¹ote pigu¹ki. Ale to dziwnie brzmi, co nie? 

Gdy dosta¹am ĄwieăĀ dostawā, usiad¹am na Ąrodku pokoju. Akurat skoĆczy¹o siā 

dzia¹anie pierwszej tabletki. Czu¹am siā pusta, prosta, a nawet g¹upia. To by¹ ten mo-

ment, gdy uĄwiadomi¹am sobie, ăe muszā zrobią coĄ konstruktywnego. Skoro mam 

takĀ szansā, to dlaczego mam z niej nie korzystaą? Tylko co zrobią... Nie chodzi tu o ko-

lejny prze¹omowy projekt do pracy ani coĄ w tym stylu. Potrzebujā czegoĄ znacznie 

lepszego... Ale muszā sama wpaĄą na pomys¹ tego, co uczynią. Mam niewiele czasu. I to 

mnie denerwuje. 

I znów plan zaw¹adniācia Ąwiatem nie wypali¹. Nie pozosta¹o mi nic innego, jak wyj-

Ącie z letargu i wkroczenie do mojego nowego Ąwiata. Tym razem za pomocĀ dwóch 

tabletek. Moăe teraz coĄ wymyĄlā. 

Po godzinie siedzenia po turecku na Ąrodku miāciutkiego dywanu, stwierdzi¹am, 

ăe nawet Kraft mi nie pomóg¹ w tym wypadku. Posz¹am wiāc po wódkā. Butelka nie 

by¹a pe¹na, ale teă nie by¹a pusta. Dosz¹am do wniosku, ăe pomieszanie alkoholu z tym 

specyfi kiem, bādzie w sam raz. Pierwszy kieliszek by¹, jak to ja nazywam, wprowa-

dzeniem. Posz¹o g¹adko. Tak jak z piācioma nastāpnymi. Za szóstym, obraz by¹ lekko 

rozmazany, za siódmym natomiast – podwójny. Za dziesiĀtym natomiast poleg¹am... 

Usnā¹am jak dziecko. 

Rano obudzi¹am siā z wizjĀ zakupu motoru. Motocyklu. Albo skutera. CoĄ w ten de-

seĆ. Musi byą szybki. No i ¹adny. W¹aĄciwie to nie wiem, po co mi on, ale czujā, ăe chcā 

go mieą. Ale nie mam na niego wystarczajĀcej kwoty. Wiāc muszā zarobią. úeby zarobią 

muszā iĄą do pracy. A ăeby iĄą do pracy, muszā wytrzeĂwieą! 

Nie... Ten plan jest bez sensu. Ja jestem bez sensu. KtoĄ inny gdyby mia¹ to co ja, 

juă dawno by to dobrze wykorzysta¹. A ja chce sobie kupią nowĀ zabawkā. Nie mogā 

zmarnowaą kolejnego dnia na myĄlenie o niczym. 

W tym momencie wziā¹am dwie nastāpne pastylki, dla poprawienia efektów. I na-

gle coĄ uderzy¹o do mojej g¹owy, jak skutek uboczny, ale to nie by¹ on. Pomys¹ przyszed¹ 

tak niespodziewanie, ăe aă chcia¹ mnie rozsadzią. W tym czasie, gdy ból rujnowa¹ mnie 

od Ąrodka, posz¹am do kuchni. Jak opātana zaczā¹am zrzucaą róăne rzeczy z pó¹ek. Ta-

lerze, szklanki, kieliszki i garnki. 

Po chwili sta¹am juă poĄród tego gruzowiska, bez pomys¹u. I bez zastawy, ăeby 

zjeĄą obiad. To nie by¹o mi¹e uczucie. Wtedy zadzwoni¹ telefon. Tajemniczy, niski g¹os 

odezwa¹ siā i powoli oĄwiadczy¹ mi, ăe... Tak, jak siā spodziewa¹am... 
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Pod moim domem czeka policja. MyĄleliĄcie, ăe zostanā wybrana do jakiejĄ sekty i bā-

dā ratowaą Ąwiat? Nie... To tylko moi niezbyt mili sĀsiedzi juă siā poskarăyli do glin o to, ăe 

w moim domu s¹ychaą dziwne trzaski i huki. Jakby ktoĄ kogoĄ zabija¹ co najmniej. 

Grzecznie za¹oăy¹am kapciuszki, poprawi¹am rozczochrane w¹osy i zesz¹am na dó¹, 

by powitaą z twarzĀ pe¹nĀ uĄmiechu, szanownych panów policjantów. Porozmawia-

liĄmy chwilkā, na tematy róăne, skoĆczy¹o siā na upomnieniu. Dobrze, ăe nie zaczāli 

wypytywaą o powody tego rozgardiaszu. 

Musia¹abym siā t¹umaczyą z tego, ăe jestem pod wp¹ywem nieznanego nikomu 

Ąrodka. Szczerze to mi siā nie chcia¹o nawet. Powolnie wtoczy¹am siā do domu... Po 

przekroczeniu progu kuchni, cofnā¹o mnie. Zniszczenia by¹y naprawdā duăe. Nie chcia-

¹am tu byą. Musia¹am wyjechaą. 

Bez d¹uăszego zastanowienia posz¹am do sypialni, gdzie sta¹a moja duăa, krwisto-

czerwona walizka sprowadzona prosto z W¹och. Wpakowa¹am do niej losowo ubrania, 

zabra¹am pude¹ko, w którym trzyma¹am oszczādnoĄci, i uda¹am siā na lotnisko. To nic, 

ăe by¹am lekko na kacu. Mog¹am prowadzią auto, i nie odmówi¹am sobie tego. Lubiā 

mojĀ bryczkā.

Ale wracajĀc do tematu, to w po¹owie drogi na lĀdowisko, zawróci¹am. Wybra¹am 

prom. Dobrze mieszkaą niedaleko morza. Ja i moje Ąliczne autko oraz walizeczka zapa-

kowaliĄmy siā na wieeeelki statek do Karlskrony. By¹ bardzo Ąmieszny. Nie wiem cze-

mu. Ogólnie, wszystko by¹o Ąmieszne. Kolejne nie przewidziane dzia¹anie Kraftu. Ale to 

akurat mi siā podoba¹o. Nie by¹am smutna, jak wtedy, gdy zdemolowa¹am kuchniā.

Szczerze mówiĀc, nigdy nie by¹am w Karlskronie. Nawet nie wiem, do jakiego portu 

p¹ynā. Nie wiem po co tak dok¹adnie tam p¹ynā, nie mam pojācia gdzie bādā spaą, co 

zjem, jak siā porozumiem i ile tam zostanā. Nawet nie wziā¹am wolnego w pracy. Naj-

wyăej mnie zwolniĀ. Z mojĀ aktualnĀ „inteligencjĀ”, znajdā pracā wszādzie.

Noc na promie by¹a przyjemna. Znalaz¹am fi tness klub. By¹ czynny ca¹Ā noc. Pobie-

ga¹am sobie trochā. I takie tam... O 1 w nocy, posz¹am do kabiny i zaczā¹am obmyĄlaą 

plan dzia¹ania. W kiosku zakupi¹am wszystkie moăliwe mapy, przewodniki itp. Zdecy-

dowa¹am, ăe zatrzymam siā w hotelu, o wdziācznej, i jakăe oryginalnej nazwie „Karls-

krona”. Niesamowita....

No, wiāc jak powiedzia¹am, tak zrobi¹am. Pokój na 13 piātrze mia¹ numer 665. Pokój 

666, by¹ nieczynny. Nikt nie wie dlaczego dyrekcja zamknā¹a dostāp do niego. No, ale 

cóă. Przykre. 

Po rozpakowaniu siā w miarā, z mojej kochanej walizki, posz¹am na spacer po oko-

licy. Tym razem pieszo. Auto zostawi¹am z garaău hotelu. W trakcie drogi natrafi ¹am na 

supermarket. Jednak nie mog¹am nic kupią. Nie mia¹am odpowiedniej waluty, uda¹am 

siā wiāc do kantoru i wymieni¹am pierwsze 200 z¹otych na korony.

Zanim jednak zaopatrzy¹am siā w jedzenie, uda¹am siā do sklepiku dla turystów. 

Tam to teă wesz¹am w posiadanie czegoĄ a la rozmówki polsko-szwedzkie. PóĂniej by¹o 

juă ¹atwiej. Nie musia¹am siā o nic martwią. 

W trakcie mojej zagranicznej wycieczki dosta¹am natchnienia. Pojecha¹am na 

obrzeăa miasta, do sklepu z artyku¹ami dla plastyków. Tam kupi¹am sztalugā i p¹ótno 

na takim „czymĄ”. Do tego duăo farb. I kilka pādzelków. Po powrocie do hotelu, posta-

nowi¹am, ăe namalujā Ąwiat. Mój Ąwiat.

Pokaăā jak wyglĀda¹o moje ăycie przed spróbowaniem Kraftu, oraz teraz. Otwarcie 

mogā siā przyznaą, ăe jestem od tego uzaleăniona. Kocham to uczucie, gdy jestem bez 

si¹, wyczerpana i nagle biorā kilka malutkich tabletek i wszystko nabiera kolorów...

Malowanie mojego arcydzie¹a zajā¹o mi ca¹Ā noc. Zadba¹am o kaădy szczegó¹. 

SkoĆczy¹am o 6 nad ranem. Ale nie by¹am wcale zmāczona pracĀ. Czu¹am siā Ąwiet-

nie. W ca¹ym pokoju unosi¹ siā zapach farby, a ja mog¹am podziwiaą to, co stworzy¹am 

z perspektywy miākkiego ¹óăka. 

Napawa¹am siā tym widokiem do obiadu. PóĂniej zjad¹am s¹ynne klopsiki. Tak, te 

które sĀ teă sprzedawane w Ikei. W¹aĄciwie nie wiem po co jem. Po co Ąpiā. Nie muszā. 

Jedyne co naprawdā muszā zrobią, to zadbaą o pastylki. Bez nich nie mogā funkcjo-

nowaą. 

TydzieĆ po tym wyznaniu zauwaăy¹am defi cyt w moich zapasach. Wystarczy mi 

tylko na trzy dni. Ten widok by¹ straszny. Pospiesznie spakowa¹am walizki, wybieg¹am 

z hotelu i wjecha¹am moim autem na prom, jako ostatni pasaăer. Zabra¹am obraz. Po-

stawiā go w domu. Na pamiĀtkā. A moăe jeszcze tu wrócā...

Teraz muszā dop¹ynĀą do domu. I odnaleĂą Chemika. To bādzie proste. Bojā siā tyl-

ko, ăe nie bādzie tego mia¹... Zrobi. Na zamówienie. 

I na tego typu rozmyĄlaniach, zlecia¹ mi ca¹y czas spādzony na promie. Dotar¹am 

do domu. W kuchni dalej by¹ wielki nieporzĀdek. JeĄli tak to mogā ¹agodnie nazwaą. 

Przebra¹am siā, ogarnā¹am z wierzchu i ruszy¹am po nowĀ partiā Kraftu. Zosta¹a mi 

jedna tabletka. Musia¹am jĀ szanowaą. Mia¹am ok 10 km do przejechania. To ma¹o, ale 

dla mnie to bardzo duăo. Akurat zaczĀ¹ padaą deszcz. Tragiczne warunki do jazdy sa-

mochodem. Ale muszā siā poĄwiācią. Dla mojego dobra. 

Droga by¹a krāta. Prowadzi¹a przez las. A ja by¹am coraz s¹absza. Coraz mniej 

widzia¹am. By¹am mniej skoncentrowana na jeĂdzie. Teraz liczy¹o siā tylko to, 

ăeby dostaą towar. Kaăda minuta siā liczy¹a. Z nerwów przyĄpieszy¹am do oko¹o 

200 km/h. Jezdnia coraz Ąliska, ja coraz s¹absza, auto coraz szybsze. To nie mog¹o siā 

dobrze skoĆczyą.

To nawet nie skoĆczy¹o siā dobrze! Musia¹am po¹knĀą ostatniĀ pastylkā... Ale nie 

mia¹am czym...

Ale zauwaăy¹am butelkā niedopitej wody sprzed tygodnia. Nie mia¹am nic lepszego 

pod rākĀ. Pech chcia¹, ăe leăa¹a pod fotelem pasaăera. Z ty¹u. Musia¹am siā po niĀ schylią. 

Ale nie mog¹am siā zatrzymaą. Za duăo czasu bym straci¹a. Tak wiāc jednĀ rākĀ trzyma-

jĀc kierownicā, wychyli¹am siā do ty¹u, i próbowa¹am siāgnĀą butelkā. By¹a juă tak bli-

sko. Prawie jĀ mia¹am. Gdy nagle zauwaăy¹am kĀtem oka, b¹ysk refl ektorów. Jakby coĄ 

na mnie najeădăa¹o od frontu. Szybko wróci¹am do kierownicy. Widok, przede mnĀ by¹ 
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43przeraăajĀcy. Wprost na mnie jecha¹a wielka ciāăarówka jak z amerykaĆskich fi lmów 

akcji. Nie mia¹am gdzie uciec wiāc gwa¹townie skrāci¹am kierownicā w prawo...

PóĂniej pamiātam juă tylko, jak siā turla¹am ze skalnego zbocza... Pod koniec trasy, 

samochód wybuchnĀ¹. StanĀ¹ w ogniu... Doszczātnie siā spali¹... ÍĀcznie ze mnĀ.... Dzi-

wicie siā jak to napisa¹am? Ja teă. Moăe to niezwyk¹a moc Kraftu przywróci¹a mnie do 

ăycia na jeden dzieĆ... Pewnie specjalnie, ăeby to opisaą... Nie wiem. Nie wnikam... 

Podsumujā ca¹oĄą krótko...; jedyne czego ăa¹ujā, to tego, ăe siā nie zatrzyma¹am na 

minutā na poboczu po tā cholernĀ butelkā...! Dziākujā, dobranoc...

Nasza bohaterka zmar¹a kilka godzin po opisaniu swojego Ăycia. Do tej pory nie 

stwierdzono, jakim cudem „powsta¹a z martwych”. Podejrzewa siĀ, Ăe to zas¹uga sku-

mulowanej i przed¹uĂonej mocy tabletek, które zaĂywa¹a od d¹uĂszego czasu. Na jej 

grobie zosta¹y napisane s¹owa; „Zmar¹a ămierciÿ tragicznÿ, bo szuka¹a lepszej strony 

Ăycia”. 

MĀĂczyzna, który wynalaz¹ Kraft, nie ujawni¹ swojej toĂsamoăci. Policja wszczĀ¹a 

poszukiwania odkrywcy, o pseudonimie Chemik.

Zakopane 2011
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Martwy cyrk

Tej nocy nie mog¹am zasnĀą. Przewraca¹am siā na zwiniātym przeĄcieradle z boku 

na bok z nadziejĀ, ăe w koĆcu sen zamknie mi oczy. W pokoju panowa¹a cisza. Od czasu 

do czasu s¹ychaą by¹o szum wiatru, który wpada¹ do pomieszczenia przez uchylone 

okno. Nie pamiātam, o czym myĄla¹am, w g¹owie malowa¹y mi siā dziwne obrazy, któ-

rych nie jestem w stanie opisaą. I kiedy wydawa¹o mi siā, ăe juă zasypiam, obudzi¹ mnie 

krzyk. S¹ysza¹am go bardzo dok¹adnie, ale krzyk ucich¹. Zbliăy¹am siā do okna i otwo-

rzy¹am je szerzej. Po chwili znowu us¹ysza¹am ten g¹os. Spojrza¹am na marmurowy 

parapet i przetar¹am oczy. Leăa¹a na nim czarna wstĀăka, pióra i brokat. Nie przypomi-

na¹am sobie, abym k¹ad¹a tutaj coĄ podobnego. Popatrzy¹am za okno, na zewnĀtrz. Na 

trawniku podobnie jak na parapecie porozrzucane by¹y wstĀăki, pióra i brokat. Czu¹am 

jakbym znajdowa¹a siā w innym Ąwiecie. Zdawa¹o mi siā, ăe to sen. Nagle znalaz¹am 

siā w Ąrodku lasu, niedaleko domu. Droga przede mnĀ by¹a wyĄcielona tymi samymi 

przedmiotami. Nie wiedzia¹am jak tam siā znalaz¹am. Czy by¹o moăliwe, ăe w Ąrodku 

nocy wysz¹am z ¹óăka i podĀăajĀc za brokatem zasz¹am aă do lasu? Przecieă zawsze 

ba¹am siā zaglĀdaą do tego miejsca, nawet w czasie dnia…

Na koĆcu Ącieăki znajdowa¹a siā polana, na której roz¹oăony by¹ ogromny namiot 

cyrkowy. Z¹ote zas¹ony, ozdabiajĀce namiot od zewnĀtrz b¹yszcza¹y w blasku ksiāăy-

ca. Ze Ąrodka wydobywa¹y siā oklaski i krzyki publicznoĄci. Nie wiedzia¹am, która jest 

godzina, ale wydawa¹o mi siā, ăe jest zbyt póĂno na cyrkowe przedstawienia. Chcia-

¹am wejĄą do Ąrodka, wiāc okrĀăy¹am namiot w poszukiwaniu wejĄcia. Kiedy dosta¹am 

siā do Ąrodka, ujrza¹am wielkĀ scenā na Ąrodku, a powyăej niej puste rzādy ¹awek. Nie 

s¹ysza¹am juă oklasków publiki. Namiot by¹ pusty. Natychmiast ogarnĀ¹ mnie strach. 

By¹ Ąrodek nocy, a ja znajdowa¹am siā daleko od domu. Chcia¹am opuĄcią to miejsce. 

Zwróci¹am siā w stronā wyjĄcia, ale juă z daleka zobaczy¹am cieĆ. By¹ to cieĆ jakiejĄ 

wysokiej i szczup¹ej osoby. Uczucie strachu sparaliăowa¹o mnie. Nogi sta¹y siā ciāăkie, 

a usta zamknā¹y siā i nie chcia¹y wykrzyczeą ani s¹owa. Szczup¹a osoba ruszy¹a wolnym 

krokiem w mojĀ stronā.

By¹ to wysoki māăczyzna o brĀzowych oczach. Mia¹ oko¹o czterdziestu lat, a jego 

twarz by¹a pokryta pierwszymi zmarszczkami. Ubrany by¹ w czarne spodnie i czarnĀ 

marynarkā. Jego lakierowane, czerwone buty niemalăe Ąwieci¹y. Na g¹owie mia¹ czarny 
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cylinder. Podszed¹ do mnie, z¹apa¹ mnie za rākā i bez s¹owa zaprowadzi¹ do garderoby, 

która podobnie jak widownia by¹a pusta. Wskaza¹ mi miejsce na wysokim drewnianym 

krzeĄle. Dopiero kiedy usiad¹am, zdjĀ¹ cylinder i siā przedstawi¹. Nazywa¹ siā Marcus 

Black i by¹ dyrektorem cyrku. Podejrzewam, ăe jego nazwisko by¹o zmyĄlone, tak jak 

i ca¹a historia, którĀ mi powiedzia¹ o miejscu, w którym siā znajdowaliĄmy. Mówi¹ bar-

dzo tajemniczym jāzykiem z akcentem francuskim. Podobno cyrk przyjecha¹ z Paryăa, 

a nastāpnego dnia mia¹y siā odbyą pierwsze przedstawienia. Ale przecieă wchodzĀc na 

polane s¹ysza¹am brawa, krzyki widzów. 

– To by¹a próba – powiedzia¹ Marcus. 

Przez wiākszĀ czāĄą naszej rozmowy nie odezwa¹am siā w ogóle. Nie by¹am w sta-

nie wypowiedzieą ani s¹owa. By¹am za bardzo zmāczona, aby zadawaą pytania, chcia-

¹am jak najszybciej udaą siā do ¹óăka i zasnĀą. Marcus najwyraĂniej to zauwaăy¹ i poka-

za¹ mi miejsce gdzie mogā siā po¹oăyą i odpoczĀą. Za bardzo chcia¹o mi siā spaą i nawet 

nie przysz¹a mi do g¹owy myĄl, ăe coĄ jest nie tak, ăe ta ca¹a sytuacja jest niemoăliwa, ăe 

to wszystko nie mog¹o siā wydarzyą…

Nastāpnego dnia po przebudzeniu nie wiedzia¹am do koĆca gdzie siā znajdujā. 

Wsta¹am z ¹óăka, a kiedy podesz¹am do lustra, zobaczy¹am zupe¹nie nieznanĀ mi oso-

bā. D¹ugie, ciemne w¹osy opada¹y mi na ramiona. Wielkie niebieskie oczy wpatrywa¹y 

siā niemo przed siebie. Cerā mia¹am bladĀ, bia¹Ā jak Ąnieg, a usta krwisto czerwone. Na 

sobie mia¹am ubranĀ bia¹Ā, krótkĀ sukienkā, ozdobionĀ piórami. Szyja by¹a przewiĀza-

na czarnĀ wstĀăkĀ.

Wysz¹am z pokoju. Nie wiedzia¹am gdzie chcia¹am iĄą, ale sz¹am w stronā garde-

roby. W pomieszczeniu nikogo nie by¹o. Od zesz¹ej nocy nic siā tutaj nie zmieni¹o. Po 

chwili us¹ysza¹am znajome g¹osy. G¹osy, które s¹ysza¹am kilkanaĄcie godzin wczeĄniej 

– wiwaty publiki. Powoli ruszy¹am w stronā g¹ównej sceny. Nagle oĄlepi¹ mnie ostry 

b¹ysk Ąwiat¹a. Krzyki publiki by¹y juă teraz bardzo g¹oĄne. Nie mog¹am jednak nikogo 

zobaczyą, Ąwiat¹o by¹o zbyt jasne. Szuka¹am wzrokiem ucieczki. Zauwaăy¹am linā za-

wieszonĀ wysoko nade mnĀ. Zrozumia¹am, ăe jest ona przeznaczona dla mnie. Zaczā-

¹am wspinaą siā po metalowej drabince. Wydawa¹oby siā, ăe te szczeble nigdy siā nie 

skoĆczĀ. PóĂniej uĄwiadomi¹am sobie jak bardzo siā bojā, przecieă mia¹am lāk wysoko-

Ąci. Kiedy by¹am juă na samej górze, stanā¹am i nie wiedzia¹am co zrobią. Obrazy wokó¹ 

mnie zaczā¹y wirowaą, zdawa¹o mi siā, ăe spadam i pākam na ma¹e kawa¹ki. Chwiejnym 

krokiem ruszy¹am przed siebie, aby rozpoczĀą spacer po linie. W tym momencie w mo-

jej g¹owie panowa¹ szum nie do opisania. S¹ysza¹am g¹osy kaădego z osobna i wszyst-

kich razem ludzi siedzĀcych na widowni. Stara¹am siā myĄleą o jednym: ăeby tylko nie 

patrzeą w dó¹. Nie mog¹am siā skupią. Lekkie buty spowodowa¹y, ăe nie poczu¹am kie-

dy postawi¹am pierwsze kroki nad przepaĄciĀ. Widzowie ucichli. Mia¹am za sobĀ piāą 

metrów liny, kiedy strach ca¹kiem mnie sparaliăowa¹. Chcia¹am wracaą, ale teraz by¹o 

to niemoăliwe. Wziā¹am g¹āboki oddech i postawi¹am nastāpne piāą kroków. Co chwilā 

siā zatrzymywa¹am z chāciĀ spojrzenia w dó¹, ale za kaădym razem coĄ mnie powstrzy-
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NaYogowa MiYoP[

Mieszkanie w Nowym Jorku jest takie māczĀce. CiĀgle ten stres i poĄpiech, a na do-

datek obudzi¹am siā dzisiaj rano i uĄwiadomi¹am sobie, ăe w¹aĄnie skoĆczy¹am studia 

taneczne na wydziale choreografi i. Trzeba zaczĀą coĄ robią. ZnaleĂą pracā, wyjĄą za 

mĀă. W dzieciĆstwie wszystko wydawa¹o siā takie proste. I te plany: „jak bādā mia¹a 

26 lat wyjdā za mĀă, a jak 27 urodzā dziecko i bādziemy ăyli d¹ugo i szczāĄliwie.” Szkoda 

tylko, ăe teraz to wszystko nie jest takie, jak to sobie wymarzy¹am. Ale jak to mówi moja 

mama: „kto nie próbuje ten nie ma”. Wiāc spróbujā. Pójdā na rozmowā kwalifi kacyjnĀ 

do Broadway Dance Center. Tak bardzo siā bojā.

 Zjad¹am Ąniadanie i posz¹am na spotkanie z mojĀ najlepszĀ przyjació¹kĀ – ZuzĀ. Na 

miejscu okaza¹o siā, ăe ona teă chce mi powiedzieą coĄ waănego. Ja zaczā¹am:

– Zuza, mam do ciebie ogromnĀ proĄbā. Bardzo siā bojā, bo jutro idā szukaą pracy. 

Zacznā od… Broadway Dance Center. 

– Nie! BaĄka, ty chyba ăartujesz! Naprawdā? Tak siā cieszā.

– S¹ysza¹am, ăe szukajĀ m¹odych choreografów, a ja jestem Ąwieăo po studiach, 

wiāc… czemu nie spróbowaą. A ta twoja waăna wiadomoĄą?

– Umówi¹am siā z tym nowym ch¹opakiem z wydzia¹u.

– Tym przystojnym, o którym mi ostatnio opowiada¹aĄ? To Ąwietnie. 

– No, tylko, ăe s¹ysza¹am, ăe on tak siā umawia z kaădĀ. Muszā go poznaą i przeko-

naą siā jaki jest naprawdā. A jutro najlepiej spotkajmy siā pod Broadwayem o 12.00, 

ok.? Pójdā z tobĀ!

– Tylko siā nie spóĂnij! Do zobaczenia!

Nastāpnego dnia czeka¹am na Zuziā juă o 11.30. Tak bardzo siā ba¹am. Odezwa¹y 

siā kompleksy. Jestem stanowczo za gruba… Gdy przysz¹a Zuza, jak zwykle wmawia¹a 

mi, ăe mam niedowagā. Moăe to i prawda, ale ja siā czujā taka gruba. To jest jak mania 

przeĄladowcza. Nie mogā przestaą tak myĄleą o sobie. Mniejsza o to. Zaraz moja kolej. 

Muszā siā uspokoią. Przecieă to zwyk¹a rozmowa o pracā. Wesz¹am. ZataĆczy¹am. Od-

da¹am CV, a potem kazano mi czekaą na telefon. Zadzwonili jeszcze tego samego dnia i 

powiedzieli: „Bardzo nam siā pani spodoba¹a. Od jutra zaczynamy wspó¹pracā”. 

MyĄla¹am, ăe zemdlejā ze szczāĄcia. Zuza autentycznie cieszy¹a siā ze mnĀ. To nie 

do wiary! Choreografka na Broadwayu? Wszystkie marzenia w zasiāgu rāki. Wielkie 
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mywa¹o. W trakcie ostatnich siedmiu kroków by¹am juă tak rozluĂniona, ăe mog¹am 

sama skoczyą w dó¹. Kiedy moje stopy dotknā¹y desek na koĆcu liny, rozleg¹y siā g¹oĄne 

brawa. Refl ektory zgas¹y. Mog¹am siā teraz swobodnie przyjrzeą mojej widowni. Spoj-

rza¹am w dó¹ i zobaczy¹am puste rzādy ¹awek. Gdzie siā podzia¹a publicznoĄą? Nagle 

z cienia wy¹oni¹ siā Marcus, klaska¹.

– Gdzie jest publika? – zapyta¹am po zejĄciu na dó¹.

– Ona zawsze tutaj jest. – Marcus odpowiedzia¹ i w tym momencie od strony pu-

stych rzādów us¹ysza¹am oklaski. Mia¹am ochotā stamtĀd uciec. Rzuci¹am siā do wyj-

Ącia, ale tam gdzie wczoraj by¹o wyjĄcie teraz by¹a Ąciana. Marcus posadzi¹ mnie na 

widowni. G¹ówne Ąwiat¹a zgas¹y, zaĄwieci¹y siā refl ektory nad scenĀ. Na Ąrodku zoba-

czy¹am māăczyznā w wysokich butach. Mia¹ na sobie d¹ugie spodnie, w pionowe bia-

¹o-czarne paski i czarnĀ marynarkā. Na twarzy by¹ pomalowany czerwonymi farbami. 

Przed nim na ma¹ym stole leăa¹o kilka duăych noăy. Māăczyzna zaczĀ¹ je ostrzyą. Do-

k¹adnie skupi¹am siā na przedstawieniu. Nie zwraca¹am juă uwagi na oklaski docho-

dzĀce z nikĀd. Māăczyzna wziĀ¹ po trzy noăe do kaădej rāki i szybko podrzuci¹ je do 

góry. Ostre przedmioty zaczā¹y siā krācią w powietrzu, a ăongler w kó¹ko je podrzuca¹. 

Nie mog¹am w to uwierzyą. Marcus wzrokiem pokaza¹ mi abym spojrza¹a na swój lewy 

nadgarstek. Mia¹am tam bliznā, która przypomina¹a kropelki ¹ez. Nastāpnie spojrza¹am 

na wielki napis “Cyrk” nad scenĀ, na którym podobnie jak na mojej d¹oni znajdowa¹y 

siā ¹zy.

Wsta¹am z miejsca i zwróci¹am siā w stronā sceny. Wesz¹am za kulisy. Tam zoba-

czy¹am klatkā z dwoma bia¹ymi tygrysami. Przy klatce siedzia¹a kobieta w kapeluszu 

i d¹ugim fi oletowym p¹aszczu. Szepta¹a do zwierzĀt w jakimĄ dziwnym jāzyku. Po dru-

giej stronie sta¹ māăczyzna ubrany na bia¹o. Nawet twarz mia¹ pomalowanĀ na bia¹o. 

Pod okiem mia¹ jedynie namalowane trzy czarne ¹zy. Pod ĄcianĀ kobieta i māăczyzna 

rozciĀgali siā w dziwne pozy. Obydwoje byli ubrani w obcis¹e, b¹yszczĀce, granatowe 

kostiumy. Wszyscy mieli te same znamiona na nadgarstkach, te same wyrazy twarzy, 

tak samo martwe…
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pieniĀdze i s¹awa, i oczywiĄcie spe¹nianie marzeĆ, dĀăenie do bycia Ąwiatowej s¹awy 

choreografkĀ. 

Nastāpnego dnia posz¹am punktualnie do pracy, zapozna¹am siā z nowymi ucznia-

mi i zaczā¹am zajācia. Na lekcjach strasznie burcza¹o mi w brzuchu. ale w koĆcu siā od-

chudzam. Nie mogā nic jeĄą. Do szko¹y taĆca ciĀgle przychodzili nowi uczniowie. Z nie-

którymi siā nawet zaprzyjaĂni¹am. Na zajāciach czu¹am siā jak ryba w wodzie. CiĀgle 

taĆczy¹am, tworzy¹am, wymyĄla¹am. Pozna¹am nawet fajnego faceta – Adama. Zuzie 

teă siā dobrze powodzi¹o. Spe¹nia¹a swoje marzenia. Lecz kiedyĄ przysz¹a do mnie i po-

wiedzia¹a, ăe ma z¹e wieĄci. Za oko¹o miesiĀc wraca do Polski. Rozsta¹a siā z Micha¹em 

i nic jej tu nie trzyma. A w Polsce ma rodzinā, niedawno dosta¹a propozycjā pracy w du-

ăej fi rmie. No, ale co ze mnĀ? Zostawi mnie tutaj samĀ? Czeka¹am, aă podejmie decyzjā. 

Trochā mnie to przygnābi¹o, ale czeka¹am cierpliwie na jej wybór. W ten sposób mija¹y 

mi dni i tygodnie. By¹am coraz bliăej szczytu s¹awy. Zaczā¹am wspó¹pracowaą z telewi-

zjĀ i z innymi szko¹ami. úycie jak z bajki. Z Adamem zaczā¹o nam siā uk¹adaą. On bardzo 

o mnie dba i troszczy siā. Juă prawie straci¹am wiarā, ăe istniejĀ tacy faceci jak on. Zuza 

ca¹y czas jeszcze by¹a przy mnie. Najwierniejsza przyjació¹ka. Mia¹am wszystko. S¹awā, 

pieniĀdze, przyjació¹, ch¹opaka. Czego tu chcieą wiācej. 

W mojej g¹owie tkwi¹, jeden wielki problem. CiĀgle chud¹am, ale w moich oczach 

by¹am bardzo gruba. Zdecydowa¹am siā na operacjā zmniejszania ăo¹Ādka. Mówiono 

mi, ăe wpad¹am w anoreksjā. Ale i tak kocha¹am moje ăycie. 

W szkole taĆca juă nie by¹am najlepsza. Pojawiali siā lepsi, silniejsi. Ja traci¹am si¹y. 

By¹am coraz chudsza i wydawa¹am kolejne pieniĀdze na operacje. Biedna Zuzanka próbo-

wa¹a mi pomóc z tego wyjĄą. Ale mi z tym by¹o dobrze. Adam musia¹ wyjechaą do W¹och 

na miesiĀc do pracy. Ja nie chcia¹am nic zmieniaą. Dalej uczy¹am na Broadway Center. Juă 

co prawda nie jako numer 1, ale najwaăniejsze, ăe siā realizowa¹am. W sklepach mia¹am 

problem z kupieniem sobie ¹adnego ubrania, bo wszystko by¹o na mnie za duăe. Rozu-

mia¹am, ăe wpad¹am w anoreksjā, ale to by¹o jak na¹óg. Nie mog¹am patrzeą na jedzenie. 

Nie chcia¹am nic jeĄą. Do tego codzienny wysi¹ek i zajācia. Szybki tryb ăycia i codzienny 

stres. To powoli teă mnie niszczy¹o. Zrozumia¹am, ăe muszā przestaą. Ale zrozumieą to nie 

znaczy zrobią. W nocy zamiast spaą, p¹aka¹am godzinami. Wszystko mnie bola¹o, by¹am 

s¹aba. Ale anoreksja by¹a jak choroba. Chcia¹am przytyą, lecz wewnātrznie jedzenie mnie 

odpycha¹o. Nie potrafi ¹am daą sobie z tym rady. Na zajāciach juă prawie nie taĆczy¹am. 

Moje pomys¹y by¹y coraz bardziej przeciātne. Szef stara¹ siā mi pomóc, lecz kiedyĄ wziĀ¹ 

mnie na rozmowā i da¹ mi do zrozumienia, ăe jeĄli siā nie poprawiā, to mimo ăe tego nie 

chce, bādzie zmuszony mnie zwolnią. To by¹ dla mnie cios. Ta praca to by¹o prawie ca¹e 

moje ăycie. Nie mogā mu siā dziwią. Jest wielu lepszych ode mnie. Ja juă nie mam na to si¹y. 

Biedna Zuzanka. Ona z ca¹ych si¹ próbowa¹a mi pomóc. Lecz to by¹o jak walka z wiatraka-

mi. Powoli zaczā¹am wpadaą w depresjā. Ca¹kowicie zamknā¹am siā w sobie. Zdarzy¹o mi 

siā zapomnieą pójĄą do pracy. Po ca¹ej nocy p¹akania zasnā¹am nad ranem. Obudzi¹ mnie 

dzwonek telefonu. Dzwoni¹ szef. Do pracy by¹am spóĂniona 3 godziny. Odebra¹am:

– Halo szefi e? – mamrota¹am pó¹szeptem, bo nie mia¹am na nic si¹y.

– Bardzo mi przykro, Basiu, ăe nie przysz¹aĄ dzisiaj. Nawet nie pytam dlaczego. 

Niestety nie mam wyboru, ale… – zawiesi¹ g¹os, w którym by¹o s¹ychaą szczery smu-

tek i wspó¹czucie – niestety muszā ciā zwolnią. Mam nadziejā, ăe mnie rozumiesz. Nie 

mam innego wyboru. Do widzenia kochana. Trzymaj siā.

W milczeniu od¹oăy¹am s¹uchawkā. To koniec. Straci¹am prawie wszystko. Ta pra-

ca to by¹o spe¹nienie moich marzeĆ. Ból i pustka przepe¹ni¹y moje serce. Czu¹am jak 

ca¹kowicie zamykam siā przed Ąwiatem. Po¹oăy¹am siā bezszelestnie i topi¹am smutki 

w alkoholu. Przespa¹am ca¹y dzieĆ i ca¹Ā noc. Rano obudzi¹a mnie Zuzia. G¹oĄno nade 

mnĀ p¹aka¹a. Dla niej chcia¹am wszystko zmienią. Lecz sama by¹am za s¹aba. A Zuza 

p¹aka¹a z bezsilnoĄci i krzycza¹a:

– Dziewczyno, coĄ ty ze sobĀ zrobi¹a?! Zniszczy¹aĄ wszystko co mia¹aĄ! Niszczysz 

samĀ siebie. Proszā ciā, BaĄka, proszā, przestaĆ. Co ty ze zrobi¹aĄ?.

Tak bardzo jĀ kocha¹am, ăe nie mog¹am patrzeą jak cierpi. Na pewno dowiedzia¹a 

siā, ăe straci¹am pracā, przyjació¹, ăe koĆczĀ mi siā pieniĀdze. Wszystko wydawa¹am 

na operacje, tabletki zaspokajajĀce g¹ód. Powoli zaczā¹am jeszcze kupowaą wiācej al-

koholu. Tylko Zuzia jest ze mnĀ od poczĀtku. Adam mia¹ za tydzieĆ wracaą. Bardzo siā 

martwi¹, bo Zuzia wszystko mu powiedzia¹a. Ja ich tak bardzo kocham. Ale nie potrafi ā 

przestaą. Przez tydzieĆ nie wychodzi¹am z domu. Tylko p¹aka¹am po nocach i trochā 

pi¹am. Lecz nie nazwa¹abym tego alkoholizmem. Nie posz¹am na wywiad do radia. Nie 

p¹aci¹am rachunków. D¹ugi coraz bardziej ros¹y. Moje ăycie z bajkowego przemieni¹o 

siā w koszmar. KiedyĄ idĀc do toalety przewróci¹am siā. Z¹ama¹am rākā. Moje koĄci by¹y 

juă za s¹abe. W szpitalu widzĀc mój stan zdrowia, zatrzymali mnie na d¹uăej. Codzien-

nie tylko kroplówki. Wtedy przyszed¹ mnie odwiedzią Adam i Zuzanka. Jeszcze chyba 

nigdy nie widzia¹am Adasia tak zdenerwowanego. Zuza rozp¹aka¹a siā widzĀc mnie 

w takim stanie. W szpitalu na tych kroplówkach trochā siā wzmocni¹am.

Gdy mnie wypisali okaza¹o siā, ăe mieszkanie zabra¹ bank jako sp¹atā d¹ugu. Teraz 

by¹am bez mieszkania, bez pieniādzy, bez pracy, wrak cz¹owieka. Mog¹abym tak d¹ugo 

wyliczaą Jedyne co mi zosta¹o to oni – Zuza i Adam. Oni jedyni zawsze byli przy mnie. 

Teraz gdy dosiāg¹am dna, oni próbowali mi pomóc. Zgodzi¹am siā na terapie, na które 

mnie zapisali. Zamieszka¹am u Adama przez co jeszcze bardziej siā do siebie zbliăyli-

Ąmy. Zaczā¹am szukaą pracy. Adam bardzo duăo zarabia¹, przez co starcza¹o nam na 

ăycie, a ja mog¹am spokojnie siā leczyą nie pracujĀc. Zuza specjalnie dla mnie zosta¹a 

jeszcze w Nowym Jorku. Wiedzia¹a, ăe jest tu bardziej potrzebna niă w Polsce. Moăe 

kiedyĄ jeszcze tam wróci. 

Chodzi¹am do Ąwietnego psychologa, który pomóg¹ mi z mojĀ depresjĀ i z kom-

pleksami. Bardzo powoli leczy¹am siā z anoreksji. Dalej przyjmowa¹am kroplówki lecz 

oprócz tego jad¹am chociaă ma¹Ā przekĀskā dziennie. AdaĄ bardzo siā cieszy¹. Czāsto 

zastanawia¹am siā jak to jest, ăe tak wspania¹y māăczyzna jest w¹aĄnie mój, mimo, 

ăe tak g¹upio pokierowa¹am swoim ăyciem. Tak samo Zuzanka. Ona zawsze mia¹a dla 
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51mnie serce na d¹oni. Dziākujā Bogu, ăe mi ich da¹. Na terapiach robi¹am coraz wiāksze 

postāpy. Wszystko zaczā¹o siā uk¹adaą. Powoli ăycie wraca¹o do normy. Pewnego dnia 

gdy robi¹am niespodziankā dla Adama, nagle poczu¹am ogromny ból. Zemdla¹am. Obu-

dzi¹am siā w szpitalu. Tak bardzo bola¹ mnie brzuch. Pielāgniarka wbi¹a mi kolejnĀ ig¹ā 

w rākā. Lekarz stwierdzi¹, ăe anoreksja, z której siā w¹aĄnie wyleczy¹am wyniszczy¹a 

organizm i zosta¹ on zaatakowany przez raka. Jest on bardzo z¹oĄliwy i nie ma juă dla 

mnie ratunku. Zosta¹ mi tydzieĆ ăycia. Gdy lekarz wyszed¹ nie p¹aka¹am, nawet nie by¹a 

mi smutno. Powoli zaczā¹am uĄwiadamiaą sobie, ăe umieram. Nie chcia¹am o tym my-

Ąleą. Chcia¹am radoĄnie spādzią swój ostatni tydzieĆ na Ziemi. Wiem, ăe wydaje siā 

to nierealne. Tak bardzo ich kocham, lecz juă nie mogā nic zmienią. Wtedy przyszed¹ 

Adam i Zuzia. Oni jeszcze chyba nie wiedzieli. To ja mia¹am im powiedzieą. Tylko dlacze-

go to musia¹o siā staą teraz, gdy tak dobrze mi sz¹o. 

Do Polski dzwonią nie musia¹am, bo rodzice umarli gdy mia¹am 20 lat. Adam jeszcze 

nic nie wiedzĀc, przyszed¹ do szpitala, uklāknĀ¹ i oĄwiadczy¹ mi siā. Co ja mia¹am zro-

bią? Nie mog¹am powiedzieą tak. Ja za tydzieĆ umrā. WidzĀc jego szczāĄliwe oczy, ăa-

¹oĄą i ból przepe¹ni¹y moje serce. Ze ¹zami w oczach wyszepta¹am tylko „nie”. Chcia¹am 

umrzeą teraz, nie za tydzieĆ widzĀc jego nieszczāĄliwe oczy. Od razu wyt¹umaczy¹am 

mu o co chodzi. Wtedy on bez s¹owa po¹oăy¹ siā ko¹o mnie i leăeliĄmy tak przytuleni 

ca¹Ā noc. Nie powiedzia¹ ani s¹owa. Nad ranem wsta¹, poca¹owa¹ mnie i wyszed¹ mó-

wiĀc „kocham ciā, Basiu”. Jedna, wielka ¹za sp¹ynā¹a mi po twarzy. Musia¹am przeăyą to 

jeszcze raz tylko tym razem opowiadajĀc o wszystkim Zuzie. Na poczĀtku nie chcia¹a 

w to uwierzyą, a potem po prostu zaczā¹a p¹akaą. W kolejne dni przychodzili i próbo-

wali mnie rozweselaą. Ja by¹am mniej smutna od nich. 

Ostatniego dnia pomodli¹am siā, wyspowiada¹am, podpisa¹am zgodā na oddanie 

moich sprawnych organów. Potem przyszed¹ mój niedosz¹y narzeczony i najlepsza 

przyjació¹ka. Nie p¹akali. Wymuszali dla mnie uĄmiech. Umiera¹am w objāciach Adama 

i trzymajĀc Zuzā za rākā. Umar¹am. Umar¹am z uĄmiechem na twarzy. SzczāĄliwa i za-

dowolona z ăycia. Zapewne chcielibyĄcie wiedzieą co jest po Ąmierci. Obieca¹am nic 

nie mówią. To wspania¹a tajemnica. 

Zakopane 2011

Maria Szatkowska ( lat  13)

Na zawsze przy Tobie

– Obiad! – zawo¹a¹am jak co dzieĆ o godzinie 18:02. Za minutā zejdzie z góry mój 

syn, a za 2 mój mĀă wstanie z kanapy przed telewizorem i przyjdzie do mnie. DzieĆ jak 

co dzieĆ, mog¹oby siā wydawaą, jednak dziĄ odmieni¹o siā ca¹e moje ăycie.

Wsta¹am rano, jak zawsze o godzinie 6:42 i od razu posz¹am do ¹azienki. Zesz¹am 

na parter przygotowaą Ąniadanie. OczywiĄcie nikt mi nie pomóg¹. PóĂniej mĀă z synem 

przyszli, wziāli kanapki i wszyscy razem wsiedliĄmy do auta. Sam – mój mĀă – zawióz¹ 

Toma – naszego syna – do szko¹y, a póĂniej mnie do kina, bo tam w¹aĄnie pracujā. Na-

tomiast on wyk¹ada na uczelni. 

W kinie nie lecia¹ ăaden ciekawy fi lm. Od dwóch tygodni nie zmieni¹ siā repertuar, 

wiāc ma¹o osób dzisiaj do nas zawita¹o. Pracowa¹am z trzema innymi osobami: z Jessi-

cĀ – sprzĀtaczkĀ, Arlane – mojĀ przyjació¹kĀ, razem sprzedawa¹yĄmy bilety i z Jasonem 

– sprzedawa¹ popcorn i by¹ w¹aĄcicielem kina „M”.

MyĄla¹am, ăe dzisiejszego dnia nie zastanā tutaj juă nikogo. Myli¹am siā, bo pod ko-

niec dnia mojej pracy do „M” wszed¹ wysoki blondyn. Kupi¹ u mnie bilet na beznadziej-

ny horror. Māăczyzna wydawa¹ siā ciekawy, wiāc w ramach mojej umowy z Jasonem 

(pozwala¹ mi on bowiem raz bĀdĂ dwa razy w miesiĀcu zerwaą siā trochā wczeĄniej 

i oglĀdnĀą fi lm) wesz¹am z nim do sali. ByliĄmy sami. Usiad¹am wiāc obok niego i przed-

stawi¹am siā.

– Witaj, jestem Samantha, pracujā tutaj.

– Ja jestem Eric, wpad¹em do Manifi ance na weekend.

RozmawialiĄmy przez ca¹y seans. WymieniliĄmy numery telefonów, adresy 

e-mailowe, bardzo siā polubiliĄmy. Gdy rozmawia¹am z Erikem, czu¹am siā inaczej, niă 

w rozmowie z innym cz¹owiekiem, by¹o w nim coĄ wyjĀtkowego. 

Odwióz¹ mnie do domu. Zaproponowa¹, ăe moăemy siā spotkaą nazajutrz, zgodzi-

¹am siā oczywiĄcie, poniewaă bardzo go polubi¹am, albo po prostu ciĀgnĀ¹ mnie do 

niego jego urok. Eric by¹ kimĄ wyjĀtkowym. Pomimo, ăe pierwszy raz w swoim ăyciu 

widzia¹am go dwie godziny temu, mog¹am juă o nim duăo powiedzieą. Czu¹am siā tak, 

jakbym zna¹a go od dzieciĆstwa. By¹ bardzo wysokim (mia¹ jak na moje oko 193 cm) 

blondynem o niebieskich oczach. WyglĀda¹ jak rodowity Szwed, jakim siā okaza¹. Z je-

go opowieĄci wynika, ăe ăyje sam, ciĀgle podróăuje. 
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wiedz mi o swoim ăyciu. – po skoĆczeniu zdania na jego twarzy pojawi¹ siā uĄmiech.

– A wiāc, ăyjā z synkiem Tomem i cz¹owiekiem, który moim māăem jest tylko na 

papierku, nie kocham juă go. Mieszkamy ze sobĀ ze wzglādu na syna.

– Rozumiem, a skĀd pochodzisz? 

– Urodzi¹am siā tutaj w Manifi ance, jak i ca¹a moja rodzina – nasta¹a piāciominuto-

wa cisza, po czym z ust towarzysza us¹ysza¹am:

– Zabiorā ciā dziĄ do niezwyk¹ego miejsca, musisz tylko obiecaą, ăe wszystko, co ci 

w nim powiem oraz wszystko co ujrzysz, zostawisz dla siebie. Moăe teă ci siā to wyda-

waą dziecinne czego tam doĄwiadczysz. 

– OczywiĄcie – odpowiedzia¹am. By¹am strasznie spiāta, a jednoczeĄnie spokojna. 

Z jednej strony ba¹am siā jechaą do tajemniczego miejsca z nieznajomym cz¹owiekiem, 

z drugiej czu¹am jakbym zna¹a Erica od lat, czu¹am siā z nim bezpiecznie. 

By¹am tak rozerwana do czasu, aă dojechaliĄmy na kamienistĀ plaăā. By¹a wtedy 

godzina 10:26. WyszliĄmy z samochodu i powādrowaliĄmy wzd¹uă brzegu. Nie wiedzia-

¹am gdzie jestem, ale by¹am szczāĄliwa. Przy Ericu zapomina¹am o ca¹ym swoim ăyciu, 

stawa¹am siā inna. Co prawda Eric nie podoba¹ mi siā, lecz by¹ moim idea¹em. By¹ po 

prostu moim jedynym najlepszym przyjacielem. Postanowi¹am mu to oznajmią. Zare-

agowa¹ dok¹adnie tak jak chcia¹am.

– Teă chcia¹em ci to powiedzieą, gdy rozmawiam z tobĀ czujā siā zupe¹nie inaczej 

niă w rozmowie z kimĄ innym. 

Dok¹adnie to samo zdanie pojawi¹o siā dzieĆ wczeĄniej w moim umyĄle. Czy to te-

lepatia? Nie sĀdzā.

DojechaliĄmy nad brzeg piaszczystej plaăy. Gdy wysiedliĄmy, Szwed powiedzia¹, 

ăe to dopiero poczĀtek naszej wycieczki i czeka nas dosyą d¹ugi spacer wzd¹uă brze-

Na zawsze przy Tobie

– Podaj mi mas¹o! Mamo! Podaj mi mas¹o! – te s¹owa wypowiedziane przez mojego 

trzynastoletniego syna ocknā¹y mnie z transu. CiĀgle bowiem myĄla¹am o spotkaniu 

w kinie i o samym Ericu. Przerazi¹o mnie to, ăe ca¹y czas siedzi w moim umyĄle i nie ma 

najmniejszego zamiaru z niego wyjĄą. Postanowi¹am do koĆca dnia skupią siā tylko na 

rodzinie, czyli na synu, bo od pewnego czasu straci¹am ochotā na rozmowā z māăem. 

ýpimy w dwóch oddzielnych pokojach, juă od ponad roku. SzczāĄcie, ăe jest wyk¹a-

dowcĀ. Musi z dnia na dzieĆ przygotowywaą siā na dany wyk¹ad, przez to duăo czasu 

spādza w swoim biurze. Wychodzi tylko do toalety albo po piwo, by usiĀĄą na fotelu 

przed telewizorem i oglĀdaą co popadnie. Nie przeszkadzam mu w tym, poniewaă dziā-

ki temu coraz bardziej siā oddalamy od siebie i mam wiācej czasu do poĄwiācenia dla 

synka, czy znajomych.

Godzina 3:15. Nie mogā zasnĀą. MyĄlā o jutrzejszym dniu, co na siebie w¹oăyą, jakie 

buty do tego dopasowaą. Wiem, za¹oăā mój nowy, ulubiony, beăowy ăakiet. Zaczynam 

siā denerwowaą, a to chyba niezbyt dobra oznaka. Schodzā na dó¹, do kuchni, zaăy-

wam dwie tabletki nasenne i jednĀ uspokajajĀcĀ. Teraz na pewno mi przejdzie.

Rano, o godzinie 6:28 by¹am juă gotowa do wyjĄcia. Wziā¹am wolne, by spotkaą siā 

z tajemniczym Szwedem. UmówiliĄmy siā, oko¹o 7 przed moim domem, mia¹ tam pod-

jechaą swoim krwistoczerwonym fordem. Nie budzĀc nikogo w moim domu, zesz¹am 

na dó¹, przygotowa¹am Samowi i Tomowi Ąniadanie i zostawi¹am karteczkā z napisem: 

ZAMÓWCIE SOBIE PIZZù NA KOLACJù, BO JA WRÓCù DZIý BARDZO PÓûNO.

Nadjecha¹, podbieg¹am do drzwi samochodu i wsiad¹am. PrzywitaliĄmy siā. Po 

piātnastu minutach jazdy postanowi¹am rozpoczĀą rozmowā. Jestem dosyą nieĄmia¹a, 

wiāc mia¹am z tym lekki problem. Eric, jakby czyta¹ w moich myĄlach powiedzia¹:

– Wczoraj ca¹y seans przegada¹em mówiĀc tylko o sobie. Teraz czas na ciebie, opo-
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gu morza. Pierwsze o czym pomyĄla¹am by¹o to, ăe bādzie duăo czasu na rozmowā. 

Ucieszy¹o mnie to bardzo. Zwierzy¹am mu siā z wszystkich problemów, rodzinnych 

i zawodowych, powiedzia¹am o swoich marzeniach, obawach. StreĄci¹am ca¹e swoje 

ăycie, opowiedzia¹am o pracy. Wydawa¹o mi siā, ăe rozmawialiĄmy tak krótko, a minā¹o 

5 godzin. Eric równieă opowiedzia¹ mi o swojej rodzinie, a tym co przeszed¹ w ăyciu. 

Podziwiam go za to, ăe mimo tylko przeciwnoĄci losu nadal potrafi  siā uĄmiechaą i byą 

sobĀ. By¹ jednĀ z niewielu osób, która by¹a wobec mnie szczera. Mój mĀă jak i niektórzy 

wspó¹pracownicy non stop mnie ok¹amywali. 

Nagle z jego ust us¹ysza¹am moje imiā.

– Sammy, juă siā zbliăamy. Musisz mi przysiĀc, ăe nigdy nikomu nie powiesz o tym 

co zobaczysz i czego siā dowiesz w tym miejscu. Musisz to zrobią.

– Wiāc przysiāgam. Nie powiem nic synowi ani Arlane. Powiedz mi, co to jest? Do 

czego siā zbliăamy?

– Niebawem ujrzysz budynek. Jest on stary, zniszczony, z zewnĀtrz wyglĀda jak 

zwyk¹a ruina, lecz ma wielkĀ moc. 

Powiedzia¹ to z takim spokojem, trzymajĀc mnie w napiāciu. Uwielbia¹am s¹uchaą, 

jak Eric do mnie mówi¹. Kaăde s¹owo by¹o wypowiedziane z takĀ dok¹adnoĄciĀ i szcze-

roĄciĀ. By¹am zafascynowana kaădym zdaniem, jakie pad¹o z jego ust.

O godzinie 16:02 zauwaăy¹am wspomnianĀ budowlā. RzeczywiĄcie, przypomina¹a 

ruderā. Eric wziĀ¹ mnie za rākā, powiedzia¹, ăe nie ma siā czego baą i weszliĄmy do 

Ąrodka. Nie by¹o tam nic przeraĂliwego, ujrza¹am jedynie wielki piec na Ąrodku salonu. 

Tylko piec, nic innego. Eric podszed¹ bliăej, ja krok w krok za nim. 

– Gdy napiszesz proĄbā, ăyczenie, marzenie na kartce, wrzucisz do tego piecyka 

i spalisz, spe¹ni siā. Przynajmniej tak g¹osi legenda, a my musimy uwierzyą, rozumiesz? 

Pamiātaj, jeăeli wierzysz w coĄ, tak bardzo, bardzo mocno, to spe¹ni siā to na sto pro-

cent.

– Rozumiem, teă w to wierzā i ciĀgle mam nadziejā... Cieszā siā, ăe mnie tutaj przy-

prowadzi¹eĄ.

– Mnie teă jest bardzo mi¹o z tego powodu. Ale Sammy, nied¹ugo s¹oĆce zacznie 

zachodzią. Napiszmy wiāc ăyczenia i wracajmy. 

Uwielbia¹am jak mówi¹ do mnie Sammy. Jako jedyna istota na ca¹ym Ąwiecie zdrab-

nia¹ moje okropne imiā – Samantha.

Na karteczce napisa¹am dwie proĄby. Pierwsza brzmia¹a nastāpujĀco: „PRAGNù, 

BY ERIC BYÍ ZAWSZE PRZY MNIE, úEBY MNIE WSPIERAÍ I POMAGAÍ W CIùúKICH MO-

MENTACH, úEBY NIGDY, PRZENIGDY MNIE NIE OPUýCIÍ”. Druga natomiast mówi¹a zu-

pe¹nie o czymĄ innym: „BARDZO CHù, úEBY MÓJ Møú – SAM RAZ NA ZAWSZE ZNIKNøÍ 

Z MOJEGO úYCIA, NIE CHCù JUú SIù Z NIM MùCZYþ I UDAWAþ, úE WSZYSTKO JEST W PO-

RZøDKU”.

Wrzuci¹am zmiāte i lekko pobrudzone karteczki do Ąrodka pieca, Eric wrzuci¹ jednĀ, 

odpali¹ zapa¹kā, którĀ równieă wrzuci¹ do Ąrodka, zamknĀ¹ drzwiczki od pieca i oboje 

wyszliĄmy z rudery. WychodzĀc potknā¹am siā i upad¹am. Przeturla¹am kilka kozio¹ków 

i zatrzyma¹am siā na konarze drzewa. Eric podbieg¹ od razu, pomóg¹ mi wstaą i wtedy 

zobaczy¹am coĄ cudownego, coĄ czego nie wyobraăa¹am sobie nigdy wczeĄniej. By¹ 

to zachód s¹oĆca, lecz nie zwyk¹y. Na niebie widnia¹y odcienie czerwieni, róău, ăó¹ci 

oraz nawet zieleni! Nie przypuszcza¹am, ăe kolor trawy moăe kiedykolwiek byą tak bli-

sko s¹oĆca. PostanowiliĄmy na pamiĀtkā bliăszego poznania zrobią jedno, tylko jedno 

zdjācie na tle tego piāknego zjawiska. Lubiā stare aparaty, biorā je praktycznie wszā-

dzie, wiāc z torebki wyciĀgnā¹am mój fi oletowo-pomaraĆczowy polaroid i zrobi¹am 

nam zdjācie. Gdy siā wywo¹a¹o schowa¹am je do kieszeni w moim ăakiecie. 

Po pewnej chwili zapyta¹am siā przyjaciela, co napisa¹ na skrawku papieru. Powie-

dzia¹:

– Nie napisa¹em niczego wyrafi nowanego. Teraz jestem szczāĄliwy, Sammy, pamiā-

taj, niewaăne co siā stanie bādā na zawsze przy tobie, lecz pamiā... – Wtedy zaczĀ¹ siā 

koszmar. Urwa¹ mi siā fi lm, nic nie pamiāta¹am. Ocknā¹am siā dopiero owiniāta kocem 

przed jakimĄ spalonym domem. Wokó¹ by¹o kilkoro straăaków, policjanci i lekarze w ka-

retce. Okolica wyglĀda¹a znajomo. Dopiero po g¹ābszym zastanowieniu zrozumia¹am, 

ăe siedzā przed w¹asnym domem, z którego lekarze wynosili na noszach osobā. 

– Tom! Tom! – Krzyknā¹am, nie wiem dlaczego taka by¹a moja reakcja. Podbieg¹am 

do karetki, okaza¹o siā, ăe nie jest to mój syn, lecz mój mĀă, Sam, leăa¹ bezw¹adnie na 

plastikowych noszach. Nie ăy¹. Nie wiedzĀc czemu rozp¹aka¹am siā; a takie przecieă 

by¹o moje marzenie – pozbycie siā māăa. 

Dowiedziawszy siā co z moim synkiem, uspokoi¹am siā. Nie by¹o go w ten czas 

w domu. Postanowi¹am zadzwonią do Erica, zapytaą siā co mam zrobią, poprosią by 

by¹ przy mnie w¹aĄnie w tym momencie. WyciĀgnā¹am telefon tzw. „s¹uăbowy” (by¹ on 

bowiem prezentem ĄwiĀtecznym od Jasona) i kliknā¹am w ostatnio wybrane numery. 

Nie by¹o tam Erica. Zaczā¹am szukaą w kontaktach. E... E... brak kontaktów na literā „E”. 

Zdziwi¹am siā, a nawet zdenerwowa¹am. WyciĀgnā¹am drugĀ komórkā i wtedy z kie-

szeni mojego ulubionego ăakietu wylecia¹o zdjācie, które dzisiaj zrobi¹am moim po-

laroidem. By¹o juă ciemno wiāc poĄwieci¹am sobie latarkĀ w komórce, zaleăa¹o mi na 

tym zdjāciu. Znalaz¹am je, lecz ku mojemu ogromnemu zdziwieniu by¹am na nim sama. 

To samo miejsce, ten sam cudowny zachód s¹oĆca, lecz bez Erica, zamiast postaci obok 

mnie widnia¹a czarna plama.

Teraz siedzā w przedpokoju u Arlane. Wytrzepujā piasek z butów jakby nigdy nic. 

Nie boli mnie to, ăe straci¹am māăa, ale teă nie cieszy. Najwiākszym strapieniem jest 

brak Erica. 

– Arlene – zaczā¹am – pamiātasz tego przystojnego i wysokiego blondyna, który 

przedwczoraj w „M” kupi¹ bilet na „Paranormal Activity 2” ?

– Kochanie – odpowiedzia¹a Arlane – nie wyobraăam sobie jak bardzo musisz cier-

pieą po stracie Sama, ale informacja, ăe przedwczoraj obchodziliĄmy najwiāksze Ąwiā-

to narodowe nie mog¹a ci umknĀą. Oznacza to teă, ăe „M” by¹o zamkniāte.

Na zawsze przy TobieMaria Szatkowska ( lat  13)
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Ostatni transport

CZùýþ I

Wybi¹a 9.00 na moim zegarze z kuku¹kĀ, którĀ niedawno odnowi¹em. Lekko zakrāci-

¹o mi siā w g¹owie, gdy gwa¹townie zerwa¹em siā z ¹óăka. ýni¹a mi siā ucieczka… Nie lu-

biā tych snów. PoĄcieli¹em ¹óăko, zwaăy¹em siā, zjad¹em Ąniadanie i zrobi¹em wszystko 

to, co prawdziwy māăczyzna robi kaădego dnia. Ubra¹em ulubionĀ (i jedynĀ) marynar-

kā, którĀ kupi¹em wraz z czternastoletnim siostrzeĆcem w Zakopanem i wyszed¹em 

z domu na niedzielny spacer przed obiadkiem. Jutro wyjazd do Tajlandii.

Tego dnia po¹oăy¹em siā wczeĄniej. Po tradycyjnym obejrzeniu Szk¹a Kontaktowe-

go na TVN 24, wypiciu puszki coca–coli i umyciu zābów, po raz ostatni sprawdzi¹em 

zawartoĄą podszewki czerwonej torby. ZasnĀ¹em z lekkim niepokojem i powtarza¹em 

wymówki, wczeĄniej przygotowane przez Rodrigueza. Stwierdzi¹em, ăe umiem – i za-

snĀ¹em.

DzieĆ rozpoczĀ¹ siā juă o 5.00, ale s¹oĆce zaĄwieci¹o po raz pierwszy po wy¹Ācze-

niu budzika. Jeszcze raz sprawdzi¹em zawartoĄą podszewki czerwonej torby (lekko 

kiczowatej, ale co zrobią, takie mam zlecenie). Wed¹ug listy po kolei wsadzi¹em bagaă 

i odjecha¹em taksówkĀ na dworzec. Tam posta¹em doĄą d¹ugo w kolejce. JakaĄ grubsza 

kobieta, zaczā¹a siā ze mnĀ wyk¹ócaą o miejsce w kolejce, ale nie mia¹em g¹owy do ta-

kich rozmów. Odebra¹em zarezerwowany bilet od sztucznie uĄmiechniātej twarzy, ja 

odpowiedzia¹em uĄmiechem jak na gentelmana przysta¹o i oddali¹em siā, zerkajĀc dla 

zabawy na patrzĀcĀ spode ¹ba grubszĀ kobitā. 

Kraków o tej porze roku nie by¹ z¹y – lekko duszno, na starym dworcu, moje oczy 

Ąledzi¹y zachowanie ludzi. Najbardziej wkurza¹a mnie zawieszona przez wandali na 

zegarze powiewajĀca puszka. Nie wiadomo na co patrzeą – na puszkā, czy na tarczā. 

W koĆcu dworca, na odrapanej, (niegdyĄ) zielonej ¹awce, starszy māăczyzna z lekko 

¹ysiejĀcĀ g¹owĀ, wytartym beretem pod policzkiem, dziurawych dresach i butach nie 

do pary “relaksowa¹” siā kapiĀcĀ wodĀ obok ucha. Tak zwany „ăul”. Juă dworzec, ob-

skurny i prymitywny, odrzuca¹ pasaăera, a co dopiero powiedzieą o pociĀgu? Po prostu 

– przemilczeą!

Gdy dojecha¹em do lotniska, czu¹em lekki strach – jak kaădy chyba przed takim lo-

tem. Tradycyjnie zg¹osi¹em siā po bilet, zwaăy¹em bagaă, no i w ogóle przeszed¹em ca¹Ā 

Zakrztusi¹am siā albo zaczā¹am siā dusią, nie umiem tego nazwaą. Odjā¹o mi mowā, 

nie myĄla¹am juă nawet o synku.

W tym samym momencie, tj. godzina 22:00 us¹... Zaraz. Powiedzia¹am 22:00? To 

oznacza, ăe pierwszy raz w ăyciu poradzi¹am sobie z czymĄ, co mnie māczy¹o odkĀd 

umia¹am odczytywaą godziny. ZaokrĀgli¹am godzinā! Powiedzia¹am 22:00, chociaă 

by¹o dwie 2 minuty po. Us¹ysza¹am dĂwiāk w mojej komórce. WyciĀgnā¹am jĀ. Okaza¹o 

siā, ăe dosta¹am MMS’a. Otworzy¹am go. Numer zastrzeăony. To juă do koĆca przemie-

ni¹o mój mózg z papkā. Na obrazku by¹o jakby dokoĆczenie mojego zdjācia z polaroida. 

By¹ na nim Eric a pod spodem napis: „NA ZAWSZE PRZY TOBIE”. 

Zakopane 2011

Maria Szatkowska ( lat  13)
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odprawā. Przeszed¹em! Man Mari (mój informator co do zlecenia) mia¹ racjā. Wszystko 

posz¹o jak z p¹atka i cieszy¹em siā, ăe wszyscy wierzyli mi na s¹owo, kiedy przechodzĀc 

przez bramkā, trzĀs¹em siā i usprawiedliwia¹em strachem przed pierwszym lotem 

w ăyciu. Mia¹em tego dnia blond w¹osy, brak zarostu, kraciaste polo i krótkie spodenki, 

jak przysta¹o na cywila w mundurze na wakacjach – tak zwanego turysty… 

Czas oczekiwania przed lotem, spādzi¹em na obspacerowaniu sklepów i kiosków. 

Kupi¹em sobie jakĀĄ gazetkā, którĀ przeczyta¹em w 20 minut. ýmia¹em siā w duchu pa-

trzĀc na bezmyĄlnie patrzĀcych ludzi, którzy przez sztuczne oczy obserwowali latajĀ-

cĀ kupā z¹omu zza okna. W koĆcu nad szklanymi drzwiami z reklamĀ fi rmy Microsoftu, 

mijajĀc kilku przypa¹ów i starszĀ paniĀ, oraz dwóch wyraĂnych ăó¹todziobów w tych 

sprawach, znalaz¹em siā na placu z autobusami. Kiedy siā wype¹ni¹y, dosyą ostro szarp-

nĀwszy, kierowca podwióz¹ nas aă po same schody. StĀd nie by¹o juă odwrotu!

Z bagaăem podrācznym, pe¹nym towaru dla tajlandzkich przyjació¹, usiad¹em juă 

spokojny i w¹Āczy¹em Queena. Po dwugodzinnej drzemce, obudzi¹o mnie mlaskanie. To 

by¹ jakiĄ grubszy jegomoĄą, który bardzo kulturalnie zajada¹ sobie obiad. Nagle jeden 

z māăczyzn wsta¹.

– Tu jest bomba!!! – i momentalnie us¹ysza¹em wrzask. Māăczyzna by¹ spocony 

i przeraăony. Zobaczy¹ jĀ przez przypadek odliczajĀcĀ czas. Leăa¹a pomiādzy fotelami. 

Natychmiast rozporzĀdzono spokój. Nie do koĆca wiedzia¹em, o czym myĄleą. Z kabiny 

dochodzi¹y przez mikrofon bieăĀce informacje. MieliĄmy awaryjnie lĀdowaą na lotni-

sku w Tokio. Jedynym pozytywem by¹ fakt, ăe by¹o to jako tako cywilizowane miasto. 

Nagle porwa¹o mnie dwóch typowo fi lmowych „bodygardów”. Krzyknāli mi do ucha, 

bo by¹ alarm na pok¹adzie:

– Mistrzu! Mamy ciā. Nie wywiniesz siā! 

Byli to tajlandzcy policjanci w cywilu, którzy – co siā póĂniej okaza¹o, akcjā z bom-

bĀ wymyĄlili, poniewaă wykryli mój towar. 

Dwa tygodnie póĂniej odby¹ siā sĀd. Przydzielili mi adwokata i t¹umacza, co mnie 

wcale nie zbawi¹o. Siedzia¹em na kiczowatej, pomaraĆczowej ¹awie. Werdykt brzmia¹:

– W imieniu jego Królewskiej MoĄci, w¹adcy Królestwa Tajlandzkiego, na mocy pra-

wa… ble, ble, ble – Grzegorz Sandom, pseudonim “Salamandra”, oskarăony o przewóz 

i posiadanie narkotyków na terenie naszego paĆstwa zostaje skazany na Ąmierą przez 

powieszenie.

To mi zmrozi¹o krew w ăy¹ach. Pan sādzia sta¹ siā jak na obrazie Leonarda da Vinci 

– z efektem sfumato, perspektywa powietrzna rozp¹ynā¹a siā w bia¹Ā plamā, a ja o coĄ 

trzepnĀ¹em g¹owĀ i to tyle, na ile wytrzyma¹a taĄma w mojej ma¹ej, ăyciowo – pamiā-

ciowej kamerce. 

Kiedy siā obudzi¹em, poczu¹em nieprzyjemny zapach stāchlizny i wilgoci. By¹em 

trochā poobijany. Zobaczy¹em pokruszony beton. Leăa¹em na twardym ¹óăku, przy 

Ącianie popākanej ze staroĄci lub od uderzeĆ przestāpców skazanych na Ąmierą – tak 

jak ja teraz... Dopiero teraz dosz¹a do mnie ta informacja – przecieă jestem skazany na 

Bartek Król  ( lat  14)
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PajTcza sie[

„Chcā normalnie rozmawiaą, zwyczajnie czuą, nie chowajĀc prawdziwej siebie. Nie 

ukrywajĀc uczuą chcā powiedzieą prosto w twarz – Kocham Ciā! Przestaą ăyą wirtual-

nym ăyciem”. PomyĄla¹a wysy¹ajĀc kolejnĀ wiadomoĄą do koleăanki, z którĀ dawno nie 

mog¹a porozmawiaą szczerze, w cztery oczy. 

Niedawno zda¹a sobie sprawā z tych wszystkich rzeczy, które robi z niej Internet. Na-

leăy do pokolenia XXI wieku, pokolenia, które nie moăe ăyą bez Facebooka i umiera, kiedy 

nie ma kontaktu z komputerem. Jednak ona czu¹a siā w tym cyfrowym Ąwiecie imigrantkĀ, 

odludkiem sprowadzonym z innej planety. Owszem, w ciĀgu tych wielu lat bardzo dobrze 

zadomowi¹a siā w tym miejscu i Ąwietnie siā w nim orientuje, jednak to by¹y tylko pozory. 

By¹a jednĀ z nielicznych, którzy zdawali sobie sprawā z tego, jak Internet robi z jej mózgu 

i psychiki gĀbkā. Cegie¹ki ăycia, które od tak dawna i z takim poĄwiāceniem uk¹ada¹a, spa-

da¹y po kolei jedna za drugĀ, niszczĀc budowlā, która nied¹ugo mia¹a siā zawalią.

* * *

Promienie s¹oĆca ogrzewa¹y skórā, a równomierne skrzypienie huĄtawki usypia¹y 

czujnoĄą. Nagle zahaczy¹a nogĀ o kamieĆ i upad¹a na ziemiā. Na szczāĄcie nic wiel-

kiego siā nie sta¹o, wiāc wsta¹a, strzepa¹a kurz ze spodni i po prostu odesz¹a. Jednak 

potem zatāskni¹a do tych beztroskich lat, kiedy zwyk¹e huĄtanie siā dawa¹o tyle rado-

Ąci i masā powodów do marzeĆ o tym jedynym ksiāciu z bajki. Zatāskni¹a do prostej, 

dziecinnej czynnoĄci, jakĀ jest zabawa w chowanego, bo w póĂniejszych latach nie 

dawa¹a juă tyle radoĄci, kiedy polega¹a na szukaniu w¹asnego ja, bo zagubi¹o siā gdzieĄ 

w czasoprzestrzeni. 

* * *

„Czuje siā jak zamkniāta w klatce, nie mogā uciec. Codziennie powtarzajĀce siā 

zdanie «Nie wejdā dziĄ na Internet» jest bez sensu. Granice, niby niewidoczne, niby 

szerokie, niby dajĀce duăo powietrza, niszczĀ mnie od wewnĀtrz, krāpujĀ ruchy. Chcā 

uciec, wydostaą siā z tego cyfrowego Ąwiata”. Nagle dĂwiāk niby-czatu wyrywa z roz-

myĄlaĆ. Serce podchodzi do gard¹a. Wszystkie wczeĄniejsze myĄli ulatniajĀ siā w po-

wietrze w postaci maleĆkich kropelek wody.

Ąmierą! Nie chcia¹em... Po lewej mojej stronie znajdowa¹ siā miniaturowy kran i jedno-

razowy kubeczek ze szczoteczkĀ – pewnie ăebym siā ¹adnie prezentowa¹ w ostatnich 

chwilach. Usiad¹em i opryska¹em siā zimnĀ wodĀ. Cela by¹a 2 na 3 m, ca¹a blado–ăó¹ta. 

Nagle us¹ysza¹em trzy bardzo gwa¹towne uderzenia. Aă podskoczy¹em. WyraĂne, choą 

st¹umione pytanie, przecisnā¹o siā przez pancerne drzwi. 

– Czy chcesz widzieą siā z adwokatem? 

OczywiĄcie przysta¹em – co mi szkodzi? By¹ to drobnej postury, ¹ysiejĀcy jegomoĄą 

w Ąrednim wieku, ubrany w nowe polo i elegancko wyprasowane w kantkā garnituro-

we spodnie. W rāce trzyma¹ skórzanĀ czarnĀ teczkā. By¹ Polakiem, pracujĀcym w amba-

sadzie. Chyba spodziewa¹ siā mnie trochā innego – poprosi¹em, aby usiad¹ i rozpoczāli-

Ąmy konwersacjā. Mia¹em skute rāce.

Pyta¹ o rzeczy typu pochodzenie, jak siā dzieje w Polsce i w polskim sporcie... Na-

stāpnie przeszliĄmy do konkretów zwiĀzanych z mojĀ tragicznĀ sytuacjĀ. Wyt¹umaczy¹ 

mi dosyą skomplikowane, tajlandzkie prawo w kilku zdaniach i przedstawi¹ moăliwo-

Ąci. Okaza¹o siā, ăe nie ma wyjĄcia, choą moăna by by¹o skorzystaą z pomocy prezyden-

ta. PodkreĄli¹ jednak, ăe bādzie ciāăko. Po pierwsze trzeba zdobyą zgodā z wiāzienia 

na kontaktowanie siā z oĄrodkami pozawiāziennymi. Nastāpnie zdobyą przychylnoĄą 

tajlandzkiego rzĀdu na zgodā od ambasady polskiej, na kontakt w tej sprawie z mojĀ 

ojczyznĀ. Mimo wszystko, mia¹em przecieă 50% sumy zaliczki na koncie za przewóz to-

waru. By¹a to na razie wystarczajĀca suma by op¹acią same „starania” pana prawnika. 

Mia¹em kolegā wĄród straăników. By¹ z Czech, ale mia¹ jakieĄ tam korzenie polskie. 

Nawija¹ Ąwietnie po angielsku i jak mia¹ przerwā, a prze¹oăonego nie by¹o, stawa¹ przed 

drzwiami celi i uczy¹ mnie tajlandzkiego. Nazywa¹ siā Pietrov albo coĄ takiego – przy-

najmniej tak mi siā przedstawi¹ – przypuszczam, ăe by¹ to pseudonim. Mia¹ oko¹o 30 

lat i to on przemyci¹ w czasie rozdawania posi¹ków dla mnie radio. By¹o miniaturowe 

i da¹o siā chowaą je w skarpetce. Po ostatniej kontroli kaădego dnia, ¹apa¹em jakĀĄ 

stacjā, w której o 1.00 nadawali informacjā z kilku ambasad. To dziāki tej audycji do-

wiedzia¹em siā o dzia¹alnoĄci „mojego” prawnika. Okaza¹o siā, ăe uda¹o mu siā za¹atwią 

sprawā kontaktu z PolskĀ. Rozpoczā¹a siā tzw. Akcja Ratunkowa. Zosta¹o mi 5 miesiācy 

ăycia.

Zakopane 2011

Bartek Król  ( lat  14)
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JesteĄ?

No raczej :) 

Hej, pomog¹abyĄ mi w zadaniu?

W g¹ābi siebie przeczuwa¹a, ăe o to chodzi. Jednak mia¹a takĀ ma¹Ā nadziejā, która 

by¹a jak mysz, od czasu do czasu chowajĀca siā w norce, a czasem wychodzĀca na ze-

wnĀtrz. 

* * *

Jej ma¹y Ąwiat obejmujĀcy cztery Ąciany, by¹ jak umar¹y. Po przekroczeniu progu 

domu, znika¹a za drzwiami pokoju i tylko sygna¹ czatu, SMS-a czy stukot klawiatury 

zdradza¹, ăe ktoĄ jednak tam ăyje. Nie rozmawia¹a z mamĀ, z którĀ od czasu rozwodu 

nie mog¹a siā dogadaą. Zamknā¹a siā w sobie. WczeĄniej, kiedy w domu by¹ jeszcze tata, 

nie mog¹a znieĄą tych awantur, które w tym udawanym domu wybucha¹y doĄą czāsto. 

Teraz tāskni¹a najbardziej w¹aĄnie za nimi. Wtedy mia¹a powód do czucia czegokol-

wiek. Zazwyczaj, kiedy rodzice zaczynali siā k¹ócią, chowa¹a siā pod ko¹drā i cichutko 

ĄpiewajĀc ko¹ysankā pociesza¹a w¹asne sumienie, które nie dawa¹o jej spokoju. Ten 

malutki ludzik, tkwiĀcy w Ąrodku mówi¹ jej, ăe to w¹aĄnie przez niĀ uczucie rodziców 

usycha jak kwiat. Potem dosz¹a do wniosku, ăe i tak niepielāgnowany zwiādnie, a ona 

by¹a tymi ostatnimi kropelkami wody, które podtrzymywa¹y przy ăyciu, nie pozwala¹y 

odejĄą. 

úycie... Co dla niej znaczy¹o to s¹owo? By¹o czymĄ, czego pragnā¹a. Prawdziwe ăycie 

by¹o jej marzeniem. Chcia¹a ăyą tylko dla samego ăycia, takim jakie by¹o, a nie ăyą tylko 

po to ăeby zmienią status czy pochwalią siā zdjāciami przed znajomymi. Nie wiedzia¹a, 

co czuje. Powoli traci¹a nawet resztki zazdroĄci, która kiedyĄ by¹a g¹ównĀ cechĀ cha-

rakteru. Przesta¹a kochaą, bo kogo? Matka zupe¹nie odciā¹a siā od jej Ąwiata, ăy¹a w¹a-

snym ăyciem. Tata odszed¹ na zawsze, czasami dajĀc o sobie znaą suchymi rozmowami 

telefonicznymi. Nie mia¹a gdzie siā podziaą, pozbawiona przytu¹ku w sercu jakiegokol-

wiek cz¹owieka. 

* * *

Siódma rano. PrzeszywajĀcy powietrze dĂwiāk dzwonka dochodzi do uszu. Wsta-

waj! Podnosi niewyspanĀ g¹owā. Znowu to samo. Za ma¹o snu, którego tak pragnie. 

Wczoraj po raz kolejny przesiedzia¹a za duăo czasu przed komputerem, bezmyĄlnie 

wlepiajĀc wzrok w ekran i przeglĀdajĀc aktualnoĄci na Facebooku. Czemu po prostu 

nie posz¹a spaą lub chociaă poczyta¹a ksiĀăkā. Nie umia¹a odpowiedzieą sobie na to 

pytanie, które tego dnia nie zaprzĀta¹o juă jej g¹owy. W powolnym tempie uda¹a siā do 

¹azienki, gdzie umy¹a zāby, a szczególnĀ uwagā poĄwiāci¹a twarzy, gdzie na czole znaj-

dowa¹y siā ma¹e, bia¹e pryszcze. Nie mog¹a na siebie patrzeą. W lustrze wyglĀda¹a jak 

potwór. Nieuczesane w¹osy, zaspane, opuchniāte oczy, aparat na zābach – wszystko 

mówi¹o jedno – jesteĄ okropna. To nie by¹a postaą podobna do tych piāknych, chu-

PajTcza sie[
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65dych modelek, z bia¹ymi, amerykaĆskimi uĄmiechami, które tak czāsto widywa¹a wo-

kó¹ siebie. ChcĀc jak najszybciej wyzbieraą siā do szko¹y pocz¹apa¹a do szafy i w¹oăy¹a 

na siebie ubranie, które starannie wybra¹a poprzedniego wieczora. Na dole czeka¹a na 

niĀ siostra. Nie chcia¹a znowu iĄą do szko¹y, gdzie czeka¹ na niĀ tylko ból i k¹amstwa. 

Chcia¹a zostaą tutaj. W domu. Tutaj nikt nie chcia¹ jej ranią, by¹a sobĀ i nie musia¹a 

nikogo udawaą. 

* * *

Nie wiedzia¹a co ma robią. Ba¹a siā, ăe jeĄli powie cokolwiek, wszystko siā skoĆczy. 

Wola¹a przybieraą dobrĀ minā do z¹ej gry i iĄą dalej, tak po prostu, omijajĀc uczucia. 

Wymienią kilka zdaĆ na czacie, w rzeczywistoĄci rozmawiaą o tym, co dzieje siā w Ąwie-

cie wirtualnym. ZnoszĀc ciĀg¹y ból, próbowa¹a udawaą, ăe nic siā nie dzieje. Wola¹a 

tylko przyglĀdaą siā temu wszystkiemu, przyjaĂni, która powoli umiera¹a. Nie wiedzia-

¹a jak ma na to zaradzią. To nie by¹ zwyk¹y strach. To by¹o przeraăenie, które ogarnia¹o 

ca¹e cia¹o. By¹o jak cieĆ, który powoli zasnuwa duszā, potwór wyăerajĀcy pozosta¹oĄci 

po ăyjĀcym stworzeniu. 

* * *

ZaplĀtana w pajāczĀ sieą. Nie mog¹a wyjĄą na wolnoĄą. Z kaădym ruchem, coraz 

bardziej siā zaplĀtywa¹a. Chcia¹a uciec, ale to wszystko wciĀga¹o ja jeszcze bardziej. 

Internetowy Ąwiat, internetowe znajomoĄci. Coraz bardziej zamyka¹a siā w sobie. Nie 

okazywa¹a uczuą. Nie umia¹a wyrazią, co tak naprawdā czuje. Íatwiej by¹o jej powie-

dzieą „Wszystko w porzĀdku” niă uăalaą siā nad sobĀ przed innymi. Przed tymi, którzy 

nie umiejĀ wspó¹czuą. Roboty, które nie czujĀ, ăyjĀc Ąwiatem wirtualnym, bez zastano-

wienia wskakujĀc do zimnej wody. Nawet nie zauwaăy¹a, kiedy sta¹a siā jednym z nich. 

Nieczu¹ym stworzeniem, wādrujĀcym miādzy cyfrowymi przystankami. Nie by¹a juă 

odludkiem, sprzecznoĄciĀ, odejĄciem od regu¹. WciĀgnĀ¹ jĀ ten Ąwiat, w ekranie kom-

putera, z którego nie mog¹a siā juă uwolnią. 

Zakopane 2011

Nicola Harasimowicz ( lat  14)

Wirtualna misja

Bruno ma 13 lat. Po raz pierwszy strzela¹ z broni rok temu. Uda¹o mu siā zdobyą 

w tym doĄwiadczenie. Caroline niedawno skoĆczy¹a 15 lat. Jest gadatliwa, mi¹a i wylu-

zowana do ludzi. Obydwoje mieszkajĀ w Nowym Jorku razem ze swoimi rodzicami Jane 

i Kevinem. Rodzina Carterów nie jest zwyk¹a, poniewaă sĀ oni agentami w ISC. 

By¹ bardzo wietrzny wieczór. Bruno razem z Caroline grali w monopoly, tata razem 

z mamĀ powoli zbierali siā do wyjĄcia na bankiet s¹uăbowy. Jak zwykle atmosfera w domu 

by¹a grobowa, nikogo ani niczego nie by¹o s¹ychaą. Jane szuka¹a w ca¹ym domu swoich 

kolczyków, bez których – jak zakomunikowa¹a Kevinowi – nie wyjdzie z domu. Zaczā¹a 

siā k¹ótnia. Caroline nie mog¹a znieĄą ciĀg¹ego przekomarzania siā rodziców o byle co, 

wiāc wysz¹a z domu bez s¹owa. Postanowi¹a pospacerowaą po parku. By¹o ciemno i do-

syą ponuro. Caroline mia¹a mieszane uczucia co do spaceru, lecz stwierdzi¹a, ăe nie bā-

dzie wys¹uchiwaą ciĀg¹ych krzyków w domu i zaufa¹a swojemu agenckiemu instynkto-

wi, ruszajĀc w stronā parku. IdĀc myĄla¹a, ăe chcia¹aby choą na chwilā oderwaą siā od 

rzeczywistoĄci i zrobią skok w bok, ale wiedzia¹a, ăe to tylko marzenia i jutro zacznie siā 

nowy dzieĆ, w którym trzeba bādzie wstaą na 8 do szko¹y. W parku spādzi¹a kilka minut, 

siedzia¹a na ¹awce i wpatrywa¹a siā mechanicznie w jasno ĄwiecĀcĀ latarniā. Po godzinie 

wróci¹a do domu i zobaczy¹a, ăe nie ma samochodu rodziców. Na szczāĄcie – pomyĄla¹a. 

Gdy wesz¹a do domu, Bruno juă spa¹. Ona takăe zmāczona spacerem od razu siā po¹oăy¹a.

Nazajutrz Bruno wsta¹ z ¹óăka w dobrym humorze, zjad¹ Ąniadanie i zdziwi¹ siā, dla-

czego rodzice siedzĀ razem na kanapie z ok¹adami lodowymi na czole. Gdy szed¹ do szko-

¹y, pod nogi wpad¹a mu niesiona przez wiatr reklama nowej gry o nazwie GAME OVER. 

By¹ maniakiem gier komputerowych, dlatego postanowi¹, ăe od razu po szkole pójdzie 

jĀ kupią. Bruno podniecony wiadomoĄciĀ o grze, od razu po przyjĄciu do szko¹y zaczĀ¹ 

dzielią siā z kolegami nowĀ wiadomoĄciĀ. Gdy zadzwoni¹ dzwonek na koniec lekcji, ch¹o-

piec wybieg¹ ze szko¹y najszybciej jak potrafi ¹ i pobieg¹ do butiku, aby kupią grā. Kolejka 

by¹a d¹uga, ale dzieci sta¹y spokojnie. W instrukcji przeczyta¹ podekscytowany: „Przeăyj 

wielkĀ przygodā w Ąwiecie opanowanym przez z¹ego cz¹owieko-robota Toymanga. Po-

dróăuj po planetach szukajĀc siedziby tyrana, który chce zniszczyą Ąwiat. Ratuj ludzi, 

zmieniaj postacie, tylko uwaăaj, aby Toymang nie nacisnĀ¹ przycisku Game Over, bo wte-

dy wszystko bādzie skoĆczone”.

Zofia Walczewska ( lat  14)
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– Wooow! – wykrzycza¹ Bruno po przeczytaniu i po chwili znalaz¹ siā juă w domu 

przed telewizorem. Ch¹opak poza grĀ nie widzia¹ nic, nawet nie zauwaăy¹, ăe rodzice i sio-

stra nie wrócili do domu. Po chwili zadzwoni¹ jego pager i szef agencji poinformowa¹ go, 

ăe Caroline zosta¹a porwana przez Toymanga, który po kilku latach nieobecnoĄci, kiedy 

to by¹ zamkniāty w grze komputerowej, wyszed¹ i zaatakowa¹ miasto. Bruno zerwa¹ siā 

z kanapy i wyjĀ¹ z magazynu sprzātów swoje odrzutowe buty, aby jak najszybciej zna-

leĂą siā w siedzibie agencji, w której pracowa¹. Gdy dotar¹ na miejsce zosta¹ poinformo-

wany, ăe za d¹ugi pobyt Caroline w grze moăe siā dla niej Ăle skoĆczyą. Bruno by¹ bardzo 

zaniepokojony ca¹Ā sytuacjĀ, poniewaă choą nie utrzymywa¹ za dobrych kontaktów z 

siostrĀ to ba¹ siā, ăe juă nigdy jej nie zobaczy.

DoĄwiadczeni naukowcy ISC znaleĂli sposób jak dostaą siā do gry poprzez umys¹. Bru-

no mia¹ wielki dylemat, poniewaă zastanawia¹ siā czy i on nie zostanie w grze na zawsze, 

ale stwierdzi¹, ăe musi ratowaą siostrā i nie pozwoli, ăeby jej siā coĄ z¹ego sta¹o. Pod¹Ā-

czono go do specjalnej maszyny transformacyjnej, za pomocĀ której bādzie móg¹ prze-

nieĄą siā do gry. Bruno by¹ bardzo przestraszony, ale nie traci¹ swojej agenckiej odwagi, 

która by¹a mu w tej chwili bardzo potrzebna. W ostatniej chwili przybiegli jego rodzice, 

pierwszy raz tak czule go przytulili i ăyczyli szczāĄcia. Ch¹opaka bardzo to podbudowa¹o. 

Naukowcy powiedzieli mu, ăe gdy trafi  do gry moăe przeăyą lekki szok, poniewaă jest tam 

duăo cieplej i Ąwiat jest duăo jaĄniejszy. WyjaĄnili mu równieă, ăe nie ma on ăadnej ochro-

ny i uczestniczy on w grze tak jak inni bohaterowie. 

Zaczā¹a siā transformacja i po kilku sekundach Bruno znalaz¹ siā w wirtualnym Ąwie-

cie. Gdy siā obudzi¹, zobaczy¹ wokó¹ siebie budynki zupe¹nie podobne do tych w jego 

mieĄcie. Po chwili zebra¹ siā szybko z pod¹ogi, bo us¹ysza¹ dziwne dĂwiāki. Nagle z zie-

mi porwa¹a go gumowa ăaba na sprāăynie, która nazywa¹a siā kauczukumb i zanios¹a 

go przed dziwnie wyglĀdajĀcĀ budowlā przypominajĀcĀ lizaka. Ze Ąrodka lizaka wysz¹a 

grupa piāciu osób: Ixen, Ksenia, Martin, Rafael oraz ich przywódca Alex. Bruno przywita¹ 

siā z nimi i oznajmi¹, ăe szuka siostry Caroline, którĀ porwa¹ Toymang. Powiedzia¹ teă, ăe 

niedawno wszed¹ do Ąwiata wirtualnego i nie jest tu za bardzo obyty. Alex powiedzia¹ 

ch¹opcowi, ăe pomogĀ mu szukaą siostry, ale oznajmi¹ mu, ăe tu kaădy jest dla siebie wro-

giem. Grupa wraz z Brunem ruszyli, aby przejĄą pierwszy etap gry, poniewaă aby stoczyą 

walkā z Toymangiem trzeba najpierw przejĄą trzy bardzo trudne etapy. Kiedy dotarli na 

miejsce, Alex wyt¹umaczy¹ ch¹opcu zasady pierwszego etapu, którym by¹ wyĄcig pojaz-

dami transturboczasowymi. Aby wygraą trzeba przedostaą siā na sam koniec toru i byą 

tam pierwszym. Wszyscy zajāli miejsca w swoich pojazdach i wyĄcig siā zaczĀ¹. Po kilku 

chwilach wyĄcigu Bruno zorientowa¹ siā, ăe wszyscy jadĀ szybciej i majĀ lepsze pojazdy 

od niego. Poczu¹ wielkĀ niesprawiedliwoĄą, lecz kiedy ktoĄ oszukuje w tej grze, pojawiajĀ 

siā kodo-¹amacze, czyli ludzie, którzy donoszĀ Toymangowi o k¹amstwach, które siā po-

pe¹ni i teraz teă siā pojawili. Wystarczy, ăe powiedzĀ imiā zawodnika, a Toymang naciska 

dla niego game over. Jednak Bruno poczu¹ siā bardzo niepewnie w tej sytuacji, poniewaă 

stwierdzi¹, ăe gdy powie o oszustwach jego nowych kolegów, nie bādzie wiedzia¹ gdzie 

dalej iĄą i co robią. Ch¹opiec powiedzia¹ kodo-¹amaczom, ăe to on sk¹ama¹ i on powinien 

byą ukarany ale oni domyĄlili siā ăe to nie on i unicestwili Martina. W grupie zosta¹y juă 

tylko cztery osoby. Po chwili Bruno znalaz¹ siā w nieznanym mu dotĀd zakamarku gry 

– wulkanizerze. Tam w¹aĄnie mia¹ on przejĄą jak najszybciej drugi etap, który polega¹ na 

tym, by znaleĂą sposób przeniesienia siā na nastāpnĀ planetā. Bruno, gdy dowiedzia¹ 

siā co ma zrobią, zwĀtpi¹ w swoje umiejātnoĄci i siedzia¹ bezczynnie na wulkanie. Nagle 

przypomnia¹ sobie o jednej szansie przywo¹ania osoby z zewnĀtrz, o której powiedzie-

li mu naukowcy przed tym, jak zosta¹ przetransformowany. PomyĄla¹ o swoim dziadku 

Williamie, który jest bardzo mĀdrym cz¹owiekiem, a przede wszystkim ma odrzutowy 

wózek inwalidzki. Bruno uăywajĀc swojego pagera wezwa¹ dziadka, który natychmiast 

Wirtualna misjaNicola Harasimowicz ( lat  14)
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69pojawi¹ siā w grze. Ch¹opiec opowiedzia¹ dziadkowi, w czym musi mu pomóc. William po-

wiedzia¹ mu, ăe równieă kiedyĄ by¹ agentem i teă boryka¹ siā z Toymangiem, w dodatku 

to w¹aĄnie przez niego jeĂdzi na wózku inwalidzkim, ale za to zna go „od podszewki”. Nie 

by¹o czasu na dalsze wyjaĄnienia, wiāc dziadek wziĀ¹ Bruna na kolana i razem przefrunā-

li na nastāpnĀ planetā, gdzie czekali juă pozostali zawodnicy – nie by¹o tam tylko Ksenii, 

która nie mia¹a szans na przedostanie siā na nastāpnĀ planetā, poniewaă wykorzysta¹a 

juă wczeĄniej szansā przywo¹ania kogoĄ na pomoc. Dziadek opowiedzia¹ ch¹opcu jesz-

cze trochā o Toymangu i poăegna¹ siā z nim. Bruno ba¹ siā, ăe juă nie d¹ugo dostanie game 

over i nie uratuje siostry. Ch¹opiec wraz z innymi zostali przetransportowani do nastāp-

nego etapu. ZnaleĂli siā w wielkim nowoczesnym Koloseum. Wyt¹umaczono im, ăe bādĀ 

siā tutaj odbywaą walki robotów, które oni bādĀ prowadzią. PierwszĀ walkā stoczyli Alex 

i Rafael. Po d¹ugim pojedynku mechanicznych ludzi zwyciāăy¹ najmocniejszy, czyli Alex. 

To oznacza¹o, ăe nastāpnĀ walkā stoczy Bruno, a naprzeciwko niego stanie Alex. Gdy Bru-

no wsiad¹ do robota, nie wiedzia¹ jak siā go obs¹uguje i na poczĀtku bardzo nieporadnie 

walczy¹. Po chwili przypomnia¹ sobie, ăe walczy o uwolnienie siostry i gdy sobie to uĄwia-

domi¹, dosta¹ bardzo duăy przyp¹yw energii i pokona¹ Alexa jednym mocnym ciosem. Gdy 

Alex pad¹ na ziemiā, Bruno zosta¹ od razu przeniesiony do Ąwiata elektronicznego Toy-

manga. Bruno nie otrzyma¹ ăadnych dalszych wskazówek, bo nikt dotĀd nie zaszed¹ aă 

tak daleko. Wokó¹ ch¹opca by¹o tysiĀce kabli, które trzeba by¹o pouk¹adaą w kolejnoĄci 

tak, aby siā po¹Āczy¹y – tylko w ten sposób moăna zabią Toymanga i zakoĆczyą grā. Trze-

ba zrobią to jak najszybciej, aby przeciwnik nie zdĀăy¹ siā pojawią i nacisnĀą przycisku 

game over. Bruno by¹ bardzo zak¹opotany ca¹Ā sytuacjĀ, lecz musia¹ sprostaą zadaniu. 

ZaczĀ¹ ¹Āczyą kabelki, k¹opota¹ siā z tym bardzo d¹ugo, ale wreszcie u¹oăy¹ je w odpowied-

niej kombinacji. Po chwili us¹ysza¹ wielki huk z oddali i obudzi¹ siā w swoim w¹asnym ¹óă-

ku, jakby nigdy nic. Zdenerwowany pobieg¹ do pokoju siostry i z przeraăeniem zobaczy¹, 

ăe ¹óăko Caroline jest puste. Ale z do¹u us¹ysza¹ brzāk sztuąców, zbieg¹ po schodach do 

jadalni, gdzie zobaczy¹ siedzĀcĀ Caroline, która spokojnie jad¹a Ąniadanie. Rzuci¹ siā na 

niĀ i mocno przytuli¹, bo po ca¹ej tej przygodzie poczu¹ do niej wiākszĀ wiāĂ. Podziāko-

wa¹a bratu za ratunek, a pod koniec dnia Bruno zosta¹ przeniesiony do sekcji doros¹ych 

w swojej agencji, gdzie odtĀd pracowa¹ juă ze swojĀ siostrĀ i rodzicami. 

Zakopane 2011

Konrad Jonek ( lat  15)

W imiT wolnoPci

13 lipca 1793 r., dochodzi¹a 20.00. Mimo upalnego dnia zanosi¹o siā na burzā. Dla 

Jean-Paula Marata, jednego z przywódców rewolucji francuskiej oraz bardzo popu-

larnego polityka, by¹ to czas kĀpieli. Zaăywa¹ ich doĄą czāsto, gdyă zatrzymywa¹y one 

postāp przewlek¹ej choroby skóry, która go nāka¹a od wielu lat. Pomieszczenie, gdzie 

znajdowa¹a siā wanna by¹o dla niego swego rodzaju gabinetem. Tam zajmowa¹ siā pa-

pierkowĀ robotĀ zwiĀzanĀ ze swojĀ pracĀ. 

W okno, ponurego i zatopionego w pó¹mroku pokoju, gdzie wĄród k¹ābów pary 

moăna by¹o dostrzec zamyĄlonĀ twarz Marata, cicho zacina¹ deszcz. Co jakiĄ czas z  od-

dali roznosi¹y siā poburkiwania leniwej burzy. Spokój polityka zak¹óci¹ dĂwiāk skrzy-

piĀcego parkietu. 

– Kto tam? – drăĀcym g¹osem szybko rzuci¹ pytanie.

Nie otrzyma¹ ăadnej odpowiedzi, wiāc zignorowa¹ tā sytuacjā. Po chwili ponownie 

us¹ysza¹ trzask pod¹ogi. Ze zdenerwowaniem zapyta¹ kto idzie i nerwowo rozglĀda¹ siā 

dooko¹a siebie, lecz przez Ącianā pary nic nie móg¹ zobaczyą. Nagle poczu¹ przenikliwy 

ból. KrzyknĀ¹ z przeraăenia. W klatkā piersiowĀ wbito mu nóă. Zobaczy¹ twarz Charlot-

te Corday z Klubu úyrondystów, która powoli oddala¹a siā od niego z uĄmiechem na 

twarzy. Marat zawo¹a¹ „Pomóăcie mi!”, ale zanim s¹uăba wpad¹a do pokoju, leăa¹ juă 

martwy, oparty o krawādĂ wanny. 

Nastāpnego dnia w Paryău wieĄą o Ąmierci przywódcy, rozesz¹a siā w niebywale 

szybkim tempie. Spowodowa¹a ona ogromne poruszenie wĄród ludu, a szczególnie 

u zagorza¹ych rewolucjonistów. ZarzĀdzono mobilizacjā. Chciano jak najszybciej ze-

mĄcią siā na sprawcach tego czynu. Charlotte Corday schwytano zaraz po morder-

stwie, lecz by¹a ona jedynie marionetkĀ w rākach Napoleona Bonaparte, który po 

trupach walczĀcego ludu chcia¹ zapanowaą we Francji. Na czele walczĀcych stanĀ¹ 

Gerard Rousier, najbardziej doĄwiadczony w walce spoĄród wszystkich rewolucjoni-

stów. Nie spodziewa¹ siā, ăe chātnych bādzie aă tak wielu. Ze sk¹adu broni zniknā¹y 

prawie wszystkie muszkiety oraz amunicja. Zebra¹o siā oko¹o 3 tysiācy sprawnych do 

walki māăczyzn. W mieĄcie zapanowa¹ zamāt. Rousier zareagowa¹ natychmiast i wy-

bra¹ swoich poddowódców, którzy mieli uformowaą oddzia¹y, kaădy po 300 ludzi. Nie 

by¹o to proste zadanie. Nazajutrz rewolucjoniĄci, po ca¹ym dniu i nocy wyczerpujĀcych 

Nicola Harasimowicz ( lat  14)
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przygotowaĆ byli gotowi do wymarszu. Zwiadowcy donieĄli, ăe do Paryăa zbliăa siā 

potāăna, prawie 10-tysiāczna armia Napoleona. Paryăanie nie mieli chwili do strace-

nia. Gerard poprosi¹ jeszcze o chwilā uwagi. Chcia¹, aby wszyscy zebrani przysiāgli na 

wartoĄci, które wpaja¹ im Marat, czyli „WolnoĄą, równoĄą i braterstwo”, ăe bādĀ wal-

czyą do ostatniego ăo¹nierza i nie poddadzĀ siā. Z podniesionymi g¹owami i nape¹nieni 

odwagĀ krzyknāli:

– Przysiāgamy!

Po tym nastĀpi¹ wymarsz wszystkich strzelców, którzy skierowali siā do bram Pa-

ryăa. 

Armie spotka¹y siā ze sobĀ na przedpolu miasta. Przewaga Napoleona by¹a przy-

gniatajĀca. Mia¹ trzy razy wiācej ludzi, w tym kawaleriā i artyleriā. No i by¹a to armia 

o niebo lepiej wyszkolona – w koĆcu by¹o to regularne wojsko. Moăna by powiedzieą, 

ăe bādzie to walka z Dawida z Goliatem, lecz rewolucjoniĄci nie zlākli siā i nie z¹oăyli 

broni. Gerard nie mia¹ czasu na uformowanie oddzia¹ów, gdyă od razu rozleg¹ siā huk, 

a nastāpnie Ąwist lecĀcej kuli armatniej. Grad takich kul zasypywa¹ Paryăan. Zaczā¹o 

siā istne piek¹o. WalczĀcy za Marata ruszyli do boju, majĀc przed oczami fl agā francu-

skĀ, niesionĀ przez dziewczynā, symbolizujĀcĀ wolnoĄą, która ich wiod¹a na baryka-

dy i podtrzymywa¹a na duchu. Pierwsze momenty walki wskazywa¹y na doĄą równo-

miernie u¹oăony uk¹ad si¹. Lecz po godzinie szala zwyciāstwa wyraĂnie przechyli¹a siā 

na stronā przeciwnika. Zaczā¹o brakowaą amunicji, nie by¹o osób, które zajā¹yby siā 

opatrzeniem rannych. Co chwile Rousier by¹ powiadamiany o rozbiciu kolejnych od-

dzia¹ów. Szeregi jego armii zaczā¹y siā gwa¹townie kurczyą. Gerard postanowi¹ wtedy 

nie tylko kierowaą bitwĀ, ale wziĀą w niej czynny udzia¹. W koĆcu by¹ takim samym 

ăo¹nierzem jak kaădy, który przysiāgali, ăe oddadzĀ ăycie za Marata i za wolnoĄą. Dzia-

¹ania wojenne zaczā¹y przesuwaą siā w stronā miasta. WycofujĀcy siā rewolucjoniĄci 

mogli w oddali dostrzec postaą na bia¹ym koniu, która przez lunetā nieustannie ob-

serwowa¹a bieg wydarzeĆ i co chwile wydawa¹a rozkazy swoim ăo¹nierzom. By¹ to 

Napoleon, którego marzenia i plany w¹aĄnie w tej chwili siā spe¹nia¹y. By¹ o krok od 

przejācia w¹adzy w Paryău, co prowadzi¹oby do opanowania ca¹ej Francji. Przeciwnik 

zaczĀ¹ powoli t¹umią rewolucjonistów, którzy juă ostatkami si¹ walczyli za zasady, idee, 

które wyznawali. Ostatnie strza¹y pada¹y przed koĄcio¹em Ąw. Rocha w Paryău, gdzie 

ochotnicy chcieli siā schronią. W koĆcu walki siā skoĆczy¹y. Co jakiĄ czas by¹o s¹ychaą 

jeszcze pojedyncze strza¹y wierzĀcych w wolnoĄą Paryăan. 

– Mia¹em nadziejā na wygranĀ… – pomyĄla¹ Gerard Rousier. 

My, proĄci ludzie, z co najwyăej broniĀ myĄliwskĀ przeciwko wyszkolonej armii, 

doskonale wyposaăonej, która nie ma ăadnych oporów, skrupu¹ów czy wahaĆ w sto-

sunku do zabicia cz¹owieka, nie mieliĄmy szans na wygranĀ. Teraz czeka¹a nas Ąmierą. 

Gdy zapad¹ zmrok, grupa schwytanych rewolucjonistów, w której siā znalaz¹em, zo-

sta¹a zapādzona pod Ącianā. Mia¹em zginĀą razem z towarzyszami za próbā obrony 

ojczyzny, obrony wolnoĄci. Za chwilā moja bia¹a niegdyĄ koszula. przesiĀkniāta potem 

W imiT wolnoPci
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73Zuzanna Zarycka ( lat  14)

W objTciach psychopaty

By¹ piākny wiosenny poranek. Jak zwykle wstawanie z ¹óăka zajā¹o mi dwie godziny. 

Nastāpne dwie stanie przed pustĀ lodówkĀ i rozmyĄlanie nad Ąniadaniem. Monoton-

noĄą mojego ăycia by¹a przeraăajĀca, jednak dzisiejszy dzieĆ róăni¹ od innych ma¹y niu-

ans, mój nastrój by¹ znacznie gorszy. Obudzi¹am siā smutna, zdenerwowana, wzburzona 

i zaniepokojona. Dok¹adnie tak jak wtedy, kiedy postanowi¹am odejĄą z pracy … To by¹y 

okropne dwa tygodnie, które ca¹kowicie odmieni¹y moje ăycie. 

By¹a 7.00, gdy wystraszona dĂwiākiem alarmujĀcego budzika z trudem zsunā¹am siā 

z ¹óăka. Z powodu braku humoru i zupe¹niej bezinteresownoĄci wygrzeba¹am z szafy ko-

szulkā w odcieniu ugru, nie przejmujĀc siā tym, ăe jest sprana i zupe¹nie nie pasuje mi do 

spodni w¹oăy¹am jĀ na siebie. Chwilā póĂniej by¹am w sklepie i robi¹am szybkie zakupy, 

aby zdĀăyą coĄ jeszcze zjeĄą przed pracĀ. WracajĀc o ma¹y w¹os nie wylĀdowa¹am na ma-

sce samochodu. Ten dzieĆ od poczĀtku zapowiada¹ siā tragicznie, nie przypuszcza¹am 

jednak, ăe bādzie on aă tak nieszczāsny. 

Dochodzi¹a 10.00, siedzia¹am w¹aĄnie przy biurku i pi¹am kawā, kiedy zadzwoni¹ 

telefon. By¹a to moja partnerka, która poinformowa¹a mnie o morderstwie, do jakiego 

dosz¹o w lesie niedaleko ulicy Communipaw Ave. Bardzo lubi¹am to co robiā, praca w po-

licji podbudowywa¹a mojĀ psychikā, dziāki wszystkim nieszczāĄliwym ludziom, którzy 

zgināli, stawa¹am siā coraz twardsza. 

Parā minut póĂniej by¹am na miejscu. To, co zobaczy¹am nie by¹o ¹atwe do zniesienia. 

Zamordowana kobieta przed ĄmierciĀ zosta¹a zgwa¹cona i okaleczona. Na jej klatce pier-

siowej morderca wypali¹ literā „A”. By¹ to pierwszy taki przypadek w moim ăyciu. Spotka-

¹am siā juă z wieloma brutalnymi morderstwami na tle seksualnym, jednak jeszcze nigdy 

nie trafi ¹am na tak bestialsko potraktowanĀ osobā. Postanowi¹am odszukaą mojĀ partner-

kā i poznaą od niej wiācej szczegó¹ów dotyczĀcych Ąledztwa. 

– CzeĄą Rosalie! Przyjecha¹am jak najszybciej siā da¹o – zawo¹a¹am, kiedy ujrza¹am 

przyjació¹kā. 

– Witaj Alice! Dziākujā, ăe zjawi¹aĄ siā tak szybko. Widzia¹aĄ juă zamordowanĀ? Nazy-

wa¹a siā Amy Brite, ma 27 lat. Mieszka¹a niedaleko. Pracowa¹a w pobliskim klubie, praw-

dopodobnie wraca¹a z nocnej zmiany, kiedy przechodzĀc przez las, zosta¹a napadniāta 

i brutalnie zamordowana przez tego cholernego psychopatā.

Konrad Jonek ( lat  15)

i brudem, mia¹a zostaą splamiona krwiĀ. úo¹nierze z oddzia¹u egzekucyjnego byli juă 

gotowi na pociĀgniācie spustu. Wpatrywa¹em siā z przeraăeniem w wymierzone w nas 

lufy. Mimo tragicznego po¹oăenia, próbowa¹em nacieszyą siā kaădĀ chwilĀ mego ăy-

cia, którego cienka linia w kaădym momencie mog¹a byą przerwana. Kaădy oddech, 

czy mrugniācie oczyma, sprawia¹o mi radoĄą. Nie by¹o to ¹atwe, gdy widzia¹em mar-

twe cia¹a braci, których los mia¹em podzielią. Spojrza¹em na egzekutorów. Moăna by¹o 

zauwaăyą, ăe jest to dla nich juă pewnego rodzaju rutyna i obowiĀzek. Na¹adowany 

karabin i za¹oăony plecak sugerowa¹y, ăe mieli tylko strzelią i wymaszerowaą dalej, 

na dalsze podboje. Zastanawia¹em siā czy mój naród przeăyje to wszystko. Z ca¹ej si¹y 

pragnĀ¹em, aby nasi potomkowie mogli ăyą w spokoju, aby nasza Ąmierą nie posz¹a na 

marne. By¹em juă gotowy. Chcia¹em juă ăeby to siā skoĆczy¹o, ăeby znaleĂą siā w innym 

miejscu, byle nie tutaj. Nie mia¹em juă wiācej si¹y. Serce ko¹ata¹o mi tak mocno. Pomy-

Ąla¹em, ăe zaraz wyskoczy mi z klatki piersiowej. DoĄą! WziĀ¹em ostatni oddech. Nagle 

us¹ysza¹em huk broni i nic poza tym.

Zakopane 2011
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– Tak, widzia¹am i nie ¹atwo znios¹am ten widok. JedĂmy sprawdzią, czy wczoraj pra-

cowa¹a, popytamy pracowników, moăe wiedzĀ cos ciekawego na jej temat.

Rozmawia¹yĄmy jeszcze chwilā z policjantami i zaraz po tym uda¹yĄmy siā do klubu 

nocnego, w którym pracowa¹a zamordowana kobieta. Nie by¹o to przyjemne miejsce, 

pe¹ne pijanych, obleĄnych facetów, którzy zjadali wzrokiem taĆczĀce na rurach panien-

ki. Nie przepada¹am za takimi lokalami, jednakăe Ąledztwa zmusza¹y mnie do odwiedza-

nia ich. Z trudem przedar¹yĄmy siā przez t¹um nie panujĀcych nad sobĀ osób i uda¹yĄmy 

siā prosto do w¹aĄciciela lokalu.

– Nazywam siā Alice Patterwidge, a to moja partnerka Rosalie Brown, jesteĄmy tutaj, 

gdyă musimy pana powiadomią o Ąmierci jednej z paĆskich pracownic. Amy Brite zosta¹a 

brutalnie zamordowana wczoraj, w nocy w pobliskim lesie.

– Amy?! Jest mi niezmiernie przykro, jednakăe nie za bardzo wiem, jak móg¹bym 

paniĀ pomóc.

– Mam do pana kilka pytaĆ. Moăemy gdzieĄ usiĀĄą?

– Tak, oczywiĄcie, przepraszam. Proszā tādy. Tutaj nikt nam nie bādzie przeszkadza¹. 

A wiāc co chcia¹aby pani wiedzieą?

– Wiāc jak juă mówi¹am Amy nie ăyje. Czy by¹a w pracy wczoraj w nocy?

– Tak, wczoraj akurat mia¹a nocnĀ zmianā i by¹a tu do zamkniācia lokalu.

– Nie zauwaăy¹ pan ostatnio czegoĄ podejrzanego w zachowaniu ofi ary?

– Nie, nic podejrzanego nie zauwaăy¹em. Amy zawsze chodzi¹a uĄmiechniāta, rzadko 

kiedy widywa¹em jĀ w z¹ym humorze. By¹a m¹odĀ, szalonĀ dziewczynĀ, w gruncie rzeczy 

ca¹kiem spe¹nionĀ. Z tego co mi wiadomo, w wolnych chwilach pisa¹a wiersze. Praca tu-

taj by¹a tylko zarobkiem na utrzymanie domu i matki. Amy planowa¹a wydaą swój w¹a-

sny tomik, by¹a jeszcze taka m¹oda i pe¹na nadziei. Trudno mi uwierzyą w to, ăe ktoĄ móg¹ 

pragnĀą jej Ąmierci. 

– Moăe rzuci¹ siā panu w oczy ktoĄ, kto krāci¹ siā ostatnio w okolicach lokalu i obser-

wowa¹ jĀ?

– Proszā pani, ja mam dzieci, ăonā i niech mi pani uwierzy, mam ciekawsze rzeczy 

do roboty niă siedzenie w klubie i pilnowanie, czy moăe ktoĄ nie patrzy siā na moje pra-

cownice. 

– Rozumiem. Nie wie pan moăe w takim razie, czy Amy mia¹a jakiegoĄ partnera ăy-

ciowego?

– Z tego co mi wiadomo, nie. By¹a sama, choą z pewnoĄciĀ nie samotna. Duăo māă-

czyzn ubiega¹o o jej wzglādy, jednakăe ona najpierw wola¹a pouk¹adaą sobie ăycie, a do-

piero póĂniej myĄleą o ch¹opakach.

– Jeszcze jedno pytanie. Z kim Amy wczoraj pracowa¹a? I gdzie znalaz¹abym tā osobā?

– Wczoraj bodajăe oprócz Amy w pracy by¹a Cathy i Michelle. Nie mam pojācia, gdzie 

sĀ teraz, wiem jednak, ăe powinny przyjĄą do pracy za trzy godziny.

Po wyjĄciu z klubu postanowi¹yĄmy coĄ zjeĄą. Szybko zahaczy¹yĄmy o najbliăszĀ re-

stauracjā, a nastāpnie uda¹yĄmy siā do domu ofi ary. Bardzo obawia¹yĄmy siā rozmowy 

z  matkĀ. Z tego co by¹o nam wiadomo, bardzo ciāăko przeăy¹a wiadomoĄą o Ąmierci córki, 

zapoznanie jej ze szczegó¹ami Ąledztwa w sytuacji, w jakiej siā znajdowa¹a, by¹o niemoă-

liwe, dlatego teă musia¹yĄmy zrobią to teraz. Kiedy by¹yĄmy juă pod podanym adresem, 

doĄą mocno siā zdziwi¹yĄmy. Ujrza¹yĄmy piākny dom z ogromnym ogrodem. OsobiĄcie 

nie mog¹am uwierzyą, ăe ta dziewczyna ledwo wiĀza¹a koniec z koĆcem i musia¹a dora-

biaą w klubie nocnym. Na tarasie, na fotelu bujanym siedzia¹a starsza kobieta. Zdecydo-

wa¹yĄmy podejĄą i wyciĀgnĀą z niej jak najwiācej informacji, które umoăliwi¹yby nam 

szybsze z¹apanie mordercy. ZbliăajĀc siā, zauwaăy¹am zdziwienie w oczach kobiety, które 

zaraz przerodzi¹o siā w smutek. Wkrótce w oczach starszej pani pojawi¹y siā ¹zy. Patrzy¹a 

g¹āboko w moje oczy i p¹aka¹a.

– Proszā nie p¹akaą – powiedzia¹am, szybko do niej podbiegajĀc. 

– Pani tak bardzo przypomina mi córkā.

– Nie wiem co mam powiedzieą. To bardzo niezrāczna sytuacja… Ja moăe siā przedsta-

wiā. Nazywam siā Alice Patterwidge, a to moja partnerka, detektyw Brown. JesteĄmy tu 

w¹aĄnie w jej sprawie. Bardzo nam przykro z powodu Ąmierci Amy. Jest pani w stanie odpo-

wiedzieą nam na kilka pytaĆ? Rozumiem, ăe to bardzo ciāăkie w tak krótkim czasie od tego 

wydarzenia. Nie potrafi ā nawet wyobrazią sobie, przez co przechodzi¹abym po stracie tak 

bliskiej osoby, jednakăe zaleăy nam na szybkim odnalezieniu mordercy. 

– Niech panie dadzĀ mi chwilkā. 

– Aleă oczywiĄcie. Mog¹abym za ten czas rozejrzeą siā w pokoju córki?!

– Tak, proszā za mnĀ.

Panowa¹ tam niesamowity ba¹agan. Wszādzie by¹y porozrzucane ubrania, najpraw-

dopodobniej te, w których chodzi¹a do pracy. W pokoju unosi¹ siā nieprzyjemny odór pa-

pierosów i alkoholu. Trudno by¹o tu cokolwiek znaleĂą. Nic nie wskazywa¹o jednak na to, 

ăe Amy by¹a kobietĀ nieszczāĄliwĀ. 

Kiedy matka zamordowanej by¹a juă w stanie rozmawiaą, opuĄci¹am pokój Amy i nie 

znalaz¹szy nic, co moăna by¹oby uznaą za dowód, uda¹am siā na taras, gdzie w spoko-

ju mog¹yĄmy porozmawiaą. Tymczasem detektyw Brown rozglĀda¹a siā po innych po-

mieszczeniach w domu.

– Jak juă mówi¹am jesteĄmy tu w sprawie Ąmierci pani córki. Sposób, w jaki zginā¹a 

nie by¹ zwyczajny, ktoĄ najwyraĂniej albo chcia¹ siā za coĄ zemĄcią albo za coĄ jĀ ukaraą. 

Amy przed ĄmierciĀ zosta¹a zgwa¹cona i pobita, a na klatce piersiowej ktoĄ wypali¹ jej 

literā „A”.

– Kto i dlaczego zrobi¹ coĄ takiego mojej córce! – kobieta krzycza¹a, jednoczeĄnie 

p¹aczĀc.

– Proszā siā uspokoią, naprawdā wiem, ăe to trudne, ale p¹acz nic tutaj nie pomoăe, 

jedynie moăe pogorszyą sprawā. Bardzo zaleăy nam na szybkim wyjaĄnieniu Ąledztwa, 

a pani musi nam w tym pomóc. 

– Dobrze, postaram siā uspokoią. 

– Czy pani córka mia¹a jakiĄ wrogów?

W objTciach psychopatyZuzanna Zarycka ( lat  14)
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77– Amy by¹a bardzo spokojnĀ kobietĀ, nigdy nie sprawia¹a problemów. Od maleĆkoĄci 

by¹Ā grzecznĀ i cichĀ dziewczynkĀ. Zawsze stara¹a siā unikaą wszelakich konfl iktów. Na-

wet kiedy w pracy spotyka¹a siā z róănymi rodzaju utrudnieniami i nieprzyjemnoĄciami, 

jak i nieuprzejmoĄciĀ co poniektórych klientów, to nigdy nie wdawa¹a siā w k¹ótnie ani 

sprzeczki. Nie mam pojācia, kto móg¹by chcieą jej Ąmierci.

– Rozumiem. Moăe orientuje siā pani, czy córka mia¹a obecnie partnera ăyciowego? 

– Nie. Ona nie mia¹a czasu na rozglĀdanie siā za facetami. Skupia¹a siā na pracy, 

a w wolnym czasie na tworzeniu poezji. Jestem juă stara i mam problemy zdrowotne. 

Utrzymanie domu by¹o na g¹owie Amy, a ze wzglādu na to, iă ca¹kowicie oddawa¹a siā 

poezji i by¹a zafascynowana pisaniem wierszy, nie robi¹a nic innego poza pracowaniem 

i pisaniem.

– Czy Amy pracowa¹a codziennie? 

– Nie, zazwyczaj chodzi¹a do pracy co drugi dzieĆ, jednak zdarza¹o siā czasami, iă 

musia¹a przyjĄą kilka razy pod rzĀd. 

Dochodzi¹a godzina 20.00. Zgodnie z wczeĄniejszymi zamierzeniami uda¹yĄmy siā 

ponownie do klubu. Niestety, tam nie dowiedzia¹yĄmy siā nic nowego. Wszyscy wypo-

wiadali siā o Amy tak samo. Postrzegali jĀ jako grzecznĀ i spokojnĀ osobā, która troszczy 

siā o chorĀ matkā, a w kaădej wolnej chwili pisze wiersze. Postanowi¹yĄmy, ăe dzisiaj 

zostawimy Ąledztwo na tym poziomie. By¹yĄmy bardzo zmāczone, gdyă nie przespa¹y-

Ąmy kilku poprzednich nocy, a ăeby Ąledztwo przynosi¹o jakieĄ skutki musia¹yĄmy byą 

w bardziej funkcjonalnym stanie. 

Drugi dzieĆ Ąledztwa praktycznie ca¹y spādzi¹yĄmy na odtwarzaniu ostatnich dni z ăy-

cia ofi ary. Nie zdoby¹yĄmy praktycznie ăadnych nowych dowodów, które pomog¹yby nam 

w znalezieniu mordercy. By¹am strasznie zdenerwowana, ăe nie uda¹o nam siā ani o krok 

zbliăyą do zabójcy. Ca¹y czas māczy¹o mnie to, ăe psychopata, który zesz¹ej nocy brutalnie 

zamordowa¹ kobietā, chodzi sobie teraz bezkarnie po ulicy, a my nie wiemy nawet, kim jest 

i w ăaden sposób nie moăemy ukaraą go za to, co zrobi¹. By¹yĄmy w czarnej dziurze i nie 

mog¹am pozwolią sobie na to, ăeby tak pozostawią tā sprawā. Postanowi¹am wiāc, ăe nie 

po¹oăā siā spaą, dopóki nie dowiem siā czegokolwiek wiācej. Nie uda¹o mi siā jednak nawet 

podnieĄą z fotela, kiedy zadzwoni¹ telefon. Dzwoni¹ funkcjonariusz policji, który chcia¹ po-

informowaą mnie o kolejnym morderstwie, wyglĀdajĀcym zupe¹nie tak samo jak to, którym 

siā teraz zajmujā. Z tego co mi przekaza¹, dowiedzia¹am siā, ăe ta kobieta zosta¹a zamordo-

wana w parku niedaleko koĄcio¹a, wczeĄniej natomiast zosta¹a zgwa¹cona i pobita. Jeden 

szczegó¹ róăni¹ tā Ąmierą od Ąmierci Amy Brite, a mianowicie na klatce piersiowej zosta¹a 

wypalona litera „L”…

CiĀg dalszy nastĀpi…

Zakopane 2011

Aleksandra Chrobak ( lat  15)

W odbiciu wYasnej niewiary

Tak gāsta mg¹a, ăe prawie niewidzialna. Jej ăycie wczoraj siā w niĀ ubra¹o, a tanie 

wspomnienia Bóg wystawi¹ w piekle na aukcji. Druga szansa ogarnā¹a jej duszā i unio-

s¹a ponad s¹odko karmelowy Ąwiat, juă dawno lepiĀcy siā od brudu ludzkich czynów. 

Ona? Ona tego nie chcia¹a. Wtedy pragnā¹a jedynie wspiĀą siā na najwyăszy szczebel 

ob¹udy i osiĀgnĀą odwrotnoĄą nirvany. MyĄla¹a, ăe do koĆca wiecznoĄci bādzie spadaą 

w bezdennĀ przepaĄą, aă zapomni kim by¹a, co zrobi¹a, ăe nie ăyje ...

ZamykajĀc oczy pragnā¹a jedynie wsadzią swoje zap¹akane ăycie do drewnianego 

kufra i utopią je w betonowej ka¹uăy nie do koĆca swoich wyborów. Nie uda¹o siā. JakaĄ 

z¹ota istota poda¹a jej rākā i wprowadzi¹a do jeziora zmywajĀcego wszystkie grzechy. 

Ob¹oki wskaza¹y jej drogā, by¹a us¹ana kolcami, ale ona prawie tego nie zauwaăy¹a. Na-

gle stanā¹a przed wodospadem krwi, dajĀcym ukojenie. To by¹o niebo. PādzĀce szczā-

Ącie stratowa¹o jĀ niczym stado sp¹oszonych koni. Nie by¹a do tego przyzwyczajona. 

CzarnĀ ciszā coraz bardziej zaczĀ¹ przesiĀkaą z¹ocisty blask. Czy to by¹ On? Pan skazujĀ-

cy miliony dusz na wieczne wygnanie? Na Ziemi mówili, ăe jest ¹askawy, dlaczego wiāc 

g¹uche, zd¹awione krzyki skazaĆców przeszywa¹y ob¹oki niczym gwoĂdzie? Lodowaty 

szept z¹apa¹ jĀ nagle za ramiā. W myĄlach snu¹ siā obraz prawdy. Nie powinna by¹a tu 

trafi ą. Jej ăycie przypomina¹o kwiat codziennie podlewany powietrzem, a teraz ta bru-

talna dobroą, zwana Bogiem, otuli¹a jej uschniāte korzenie i przygarnā¹a do swojego 

domu, niczym porwane przez wiatr nasionko dmuchawca. Ona pragnā¹a zakoĆczyą 

farsā zwanĀ darem ăycia, a zamiast tego trafi ¹a do punktu, gdzie o wszystkim siā zapo-

mina, wybacza ... Jak bardzo chcia¹a wtedy zmienią siā w ¹zā, przeturlaą po ob¹okach i 

upaĄą na ziemiā, gdzie szybko by siā wch¹onā¹a i znik¹a na zawsze. Ale nie tam by¹o jej 

miejsce. Nie w p¹omieniach goryczy i taĆczĀcego ob¹ādu. On inaczej to zaplanowa¹, 

moăe ca¹e wieki temu, a moăe w¹aĄnie teraz, jego z¹ota myĄl oplot¹a jej drobne znisz-

czone cia¹o, unios¹a w górā jej duszā i podarowa¹a prezent. Od razu znienawidzony, 

jednak z czasem mia¹a kroczyą z nim po Ącieăce czyjegoĄ ăycia przekonujĀc, by nie uno-

si¹ z dymem swoich ăali, nie podtapia¹ w palĀcej wodzie swoich cierpieĆ. Mia¹a nie po-

zwolią, by ktoĄ trafi ¹ do Ąwiata zagubionych idei z labiryntami o pod¹odze z bólu i Ącia-

nach z zapomnianych obietnic. Dar, przekleĆstwo, prezent tak ciāăki, a bādĀcy tylko 

piórem, w którym uwiāziono wszystkie przewinienia dawnego ăycia. Ona nagle zrozu-

Zuzanna Zarycka ( lat  14)



78 79

mia¹a, co siā sta¹o. Zosta¹a jasnĀ po¹owĀ ludzkiego cienia. Mia¹a pomóc komuĄ ominĀą 

wszystkie b¹ādy, jakie sama pope¹ni¹a i dopiero odejĄą w wieczny spokój. Wtedy lawina 

niezrozumia¹ych s¹ów, przeplatana zapachem jaĄminu, boleĄnie zepchnā¹a jĀ w dó¹, do 

ciemnego pokoju, ma¹ej ko¹yski, w której leăa¹o ăycie. Od poczĀtku naznaczone potā-

pieniem. D¹uga nią dni, w których nie by¹a potrzebna, gdzie przyjacielem by¹ dla niej 

czas, a wrogiem obrazy z jej dawnego ăycia. WciĀă przyglĀda¹a siā ma¹emu dziecku, nie 

wiedzĀc kiedy bādzie mog¹a wkroczyą w jego ăycie. Nim mia¹ siā kto zajmowaą, ciĀgle 

ktoĄ przy nim by¹. Us¹ysza¹a ha¹as. Trzask drewnianych drzwi. Przez okno widzia¹a dwo-

je ludzi z walizkami w rākach, szli w kierunku auta. Ko¹o nich sta¹a starsza kobieta. Po-

ăegnali siā z niĀ i mówili, ăeby komuĄ przekazaą, ăe wyjechali w podróă i nie wiedzĀ 

kiedy wrócĀ. PóĂniej za samochodem by¹o widaą tylko k¹āby dymu, które na zawsze 

wdar¹y siā w jej psychikā. NiĀ mia¹ siā kto zajmowaą, ale nigdy ich przy niej nie by¹o. 

Mia¹a doĄą siedzenia w dzieciācym pokoju i przyglĀdania siā jak dziewczynka, którĀ 

zobaczy¹a po raz pierwszy w ko¹ysce, staje siā coraz starsza. Ca¹a jej istota chcia¹a znie-

nawidzią to dziecko, czu¹a, ăe jej niespe¹nione pragnienia majĀ ochotā udusią maleĆ-

stwo podczas snu, nie mog¹a. GdzieĄ g¹āboko w niej przewaăa¹a chāą pomocy temu 

cz¹owiekowi w przysz¹oĄci, choąby dlatego, ăeby poczuą siā potrzebnym. W zadajĀcym 

ból, wyczerpujĀcym taĆcu wspomnieĆ przemija¹y jej kolejne chwile. Od czasu do cza-

su wiatr uderza¹ w niĀ falĀ orzeĂwienia, a deszcz oblewa¹ jĀ przebudzeniem. úy¹a na-

dziejĀ, która odbija¹a siā w kaădym spadajĀcym liĄciu, ale nie wiedzia¹a, co ona ozna-

cza, czym jest. Niewidzialna przez wiele lat, taka mia¹a pozostaą na wiecznoĄą, jednak 

znudzony los kolejny raz postanowi¹ zabawią siā jej kosztem. Przeminā¹o wiele radoĄci 

i wiele cierpienia na Ąwiecie, zanim ona mog¹a cieszyą siā, ăe pojawi¹a siā w jej ăyciu. 

Niemowlā sta¹o siā dzieckiem, które kiedyĄ otaczane wielkĀ mi¹oĄciĀ powoli zaczyna¹o 

czuą zmiany w uczuciach, jakimi by¹o kiedyĄ darzone. Mia¹a siedem lat, siedzia¹a na 

Ąrodku ogromnego pokoju przepe¹nionego szeptem pustki. Po jej policzkach sp¹ywa¹y 

przeĂroczyste ¹zy, które swoje Ăród¹o mia¹y w niezrozumieniu, a by¹y przepe¹nione ăa-

lem i tāsknotĀ. Po raz pierwszy us¹ysza¹a krzyk – matki, która kaza¹a jej dorosnĀą, prze-

staą bawią siā lalkami i oznajmi¹a, ăe nie jest w stanie d¹uăej wytrzymaą i moăliwe, ăe 

odejdzie. Dziewczynka nie wiedzia¹a do koĆca, co to znaczy. Przepe¹nia¹ jĀ gniew na 

samĀ siebie, gdyă myĄla¹a, ăe to wszystko jej wina. Nie wiedzia¹a, czym jest ten chaos, 

który mia¹a w g¹owie. Potrzebowa¹a pocieszenia, ale w pobliău nie by¹o nikogo, kto by 

jĀ zrozumia¹ i przytuli¹. Nagle us¹ysza¹a dziwnie kojĀcĀ melodiā, zapach starej radoĄci, 

poczu¹a ¹agodny ciep¹y dotyk, którego przez chwilā nawet siā przestraszy¹a. Jej palĀce 

siā goryczĀ cia¹o ugasi¹ Ąpiewny ton pocieszenia. To ona po tylu wyczekiwaniach przy-

sz¹a do swojej podopiecznej, by jĀ pocieszyą. Obydwie nigdy nie czu¹y takiej bliskoĄci. 

To nie by¹ fi zyczny dotyk, to by¹o przeăycie. Meble, dom, czas, przestrzeĆ, wszystko to 

poch¹onā¹a nicoĄą, a one dwie pozosta¹y niczym idealnie równe kropki poĄrodku Ąnieă-

nobia¹ej kartki. Po chwili wszystko znowu sta¹o siā rzeczywiste. Jedna tajemnica wy-

sz¹a jednak bezpowrotnie na jaw. Cz¹owiek, choą nie ujrza¹, poczu¹ jakĀĄ czĀstkā bo-

skiego Ąwiata. Zwykle przy takim zdemaskowaniu groĂna ¹aska potāpia pomocniczĀ 

duszā i na zawsze spycha jĀ w czarny dym zapomnienia. Czemu i tym razem tak siā nie 

sta¹o? Czemu w¹aĄnie jej dawano kolejne szanse, zmywajĀce jej b¹ādy, tak jak ¹zy zmy-

wajĀ rozgoryczenie? Kolejne lata ciszy zwiastujĀcej póĂniejszĀ ucieczkā od dobra. Ko-

lejne powiewy nie¹askawego czasu, przeplatane frustracjĀ. I ten obraz kilkunastolatki 

wracajĀcej w Ąrodku nocy do ma¹ego domku przy szosie. W Ąrodku siedzia¹a stara ko-

bieta, nie do koĆca by¹o widaą, czy to jej ¹zy, czy deszcz z rynny kapie w równych odstā-

pach. Ma¹e p¹omyki mi¹oĄci powoli gas¹y w oczach. Brak cierpliwoĄci, a przez chorobā 

i czasu, by zrozumieą tā m¹odĀ istotā, która na w¹asne ăyczenie zosta¹a doprowadzona 

do takiego stanu, ăe nie potrafi ¹aby wymówią jak siā nazywa. Ach, te wspomnienia, 

gdyby tylko mog¹a p¹akaą, z chāciĀ by to teraz zrobi¹a, ale czu¹a tylko z¹oĄą na siebie, 

a ¹zy wyparowa¹y juă dawno z jej egzystencji. Niczym wicher do dawniej tak weso¹ego 

pokoju wpad¹a nagle niegdyĄ ma¹a dziewczynka. Kocie paznokcie, makijaă z lat sie-

demdziesiĀtych i lekko wykrzywione usta od cierpkiego smaku 70% wody. ýmia¹a siā 

sama do siebie, ale by¹ to Ąmiech przepe¹niony niedowierzaniem w w¹asne nieszczā-

Ącie, w to ăe chociaă nie chcia¹a dojĄą do punktu, w którym w¹aĄnie siā znalaz¹a, jest 

tam. Stoi przy wielkim murze, który wybudowa¹a pomiādzy sobĀ, a niezainteresowanĀ 

niĀ rodzinĀ i stara siā zwrócią na siebie uwagā ma¹o ambitnej widowni. Jej Ąmiech sta-

wa¹ siā coraz bardziej panicznie g¹oĄny. Do pokoju wpad¹a matka. KiedyĄ dawa¹a kary 

krzycza¹a, teraz jedynie sprawdza¹a z ciekawoĄci, co siā dzieje, mówi¹a „ty idiotko” i wy-

chodzi¹a. Tak by¹o i tym razem. Zagubiona dusza, która wymyĄli¹a z¹y plan pokazania 

rodzinie, ăe istnieje, po raz kolejny nie mia¹a komu siā zwierzyą. Wtedy nadesz¹a od 

kilku lat nie s¹yszana dziwna, kojĀca melodia, zapach starej radoĄci i ten ciep¹y dotyk. 

Ufa¹a mu. Spotyka¹y siā znowu, aby pocieszaą siā nawzajem. Ona chcia¹a uzyskaą od-

kupienie win, a dziewczyna poczuą, ăe komuĄ na niej zaleăy. DrwiĀcy przypadek i z¹o-

Ąliwe zrzĀdzenie w¹aĄnie tak pokierowa¹y ich pragnieniami. On zaplanowa¹ to inaczej. 

Mia¹y sobie pomóc. Pokazaą b¹ādy i pokonaą w¹asne lāki. Mia¹y byą dla siebie drogo-

wskazami do u¹askawienia. Niestety, ich dbanie o siebie same przewyăsza¹o Jego pla-

ny. Czu¹y siā nawzajem, zaufa¹y sobie, ale uczucie to odebra¹y jako znak, ăe postāpujĀ 

w¹aĄciwie. Ona myĄla¹a tylko, ăe ma byą przy dziewczynie, gdy ta pope¹nia b¹ādy, 

a dziewczyna sĀdzi¹a, ăe ta dziwna bliskoĄą z niewidzialnoĄciĀ oznacza, ăe dobrze po-

stāpuje. W tym momencie Jego plan zmieni¹ swoje przeznaczenie. Ona mia¹a byą jasnĀ 

po¹owĀ cienia, a z kaădym uderzeniem serca dziewczyny stawa¹a siā jego czarnĀ czā-

ĄciĀ. Jej siā to podoba¹o. Wreszcie nie musia¹a ukrywaą siā przed dziewczynĀ. Mog¹a 

szeptaą jej w umyĄle, co ma robią, a ta ludzka istota wykonywa¹a kaăde jej polecenie. Jej 

na myĄl przychodzi¹y tylko te pomys¹y, których ona nie zdĀăy¹a wdrĀăyą w swoje opiu-

mowe ăycie. Mia¹a chronią przed tym dziewczynā. Taki by¹ cel sprzedaăy z jej duszy z¹a. 

Ona mimo wszystko odnalaz¹a je w sobie i wpaja¹a przypadkowej niewinnej istocie. 

Dziewczyna z chāciĀ przyjmowa¹a tā wiedzā i praktykowa¹a kaădĀ zachātā. Jednej z nie-

zliczonych nocy zabawy, nie wróci¹a do kiedyĄ wype¹nionego szczāĄciem pokoju.

W odbiciu wYasnej niewiaryAleksandra Chrobak ( lat  15)
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81Ona poczu¹a, jak nagle jej ca¹e trwanie jest rozrywanie i miaădăone. Niewys¹owio-

ny ból, który kiedyĄ by¹ przyjemnĀ drugĀ szansĀ, spycha¹ jĀ niemi¹osiernie w dó¹. Prze-

stawa¹a czuą, myĄleą. Resztki wiedzy, jak dobrze postāpowaą, zaciera¹y za sobĀ Ąlady, 

a dobre i z¹e wartoĄci sta¹y siā jak drogowskazy, które ktoĄ obróci¹ o 180 stopni. Nie 

chcia¹a zamykaą oczu, ale jej powieki, niczym ksiāăyc przy zaąmieniu s¹oĆca, opad¹y 

na oczy. Ostatnie odczucie – jakie mia¹a poczuą podczas wiecznoĄci – nadzieja, powoli 

bieg¹o ku niepamiāci. A jednak wierzy¹a, ăe znowu trafi  tam, gdzie ostatnio. Ale by¹o juă 

za póĂno, Ăle wykona¹a swoje zadanie i jej panem sta¹ siā czerwony, ciep¹y p¹omieĆ. 

Sz¹a po zimnej posadzce wykutej przez spe¹nienie, z jasnego marmuru, w drodze towa-

rzyszy¹ jej Ąpiew powietrza. By¹ piākny, wype¹nia¹ ca¹e jej ca¹e wnātrze. Traci¹a pamiāą 

o sobie, o dziewczynie, o ludzkoĄci. Tutaj wszystko by¹o lepsze. Tylko dlaczego czu¹a 

niewypowiedziany ból i niepokój? ZatracajĀc siā dosz¹a do krystalicznie czystego Ăró-

d¹a. Dooko¹a niego siedzieli podobni do niej samej, mieli wszystko, z ich myĄli i ăyczeĆ 

tworzy¹y siā obrazy prawdy, ale oni nie chcieli jej z¹apaą, gdy siā pojawia¹a. Idealne 

miejsce, gdzie moăna mieą wszystko. To by¹o piek¹o. W cudownym b¹ākicie p¹omieni 

pojawi¹a siā krystaliczna postaą. Czy to by¹ on? Ten, który przeciwstawi¹ siā Bogu i zo-

sta¹ potāpiony? Na Ziemi mówili, ăe jest potworem, dlaczego wiāc codziennie oferuje 

nam spe¹nienie, a w zamian przyglĀda siā tylko naszej samotnoĄci? 

Zakopane 2011

Aleksandra Hulbój  ( lat  13)

W podró^y

Prolog

– Nie rób tego! – krzyknĀ¹ Ian.

– Przecieă wiesz, jak bardzo o tym marzā! Dlaczego nie moăesz chociaă spróbowaą 

mnie zrozumieą?! – Dlaczego nikt nie moăe zrozumieą tego, ăe kiedy moje najwiāksze 

marzenie jest na wyciĀgniācie rāki, ja bez wahania po nie siāgnā! 

Juă od 147 lat marzā o wyprawie na Ziemiā. Nie potrafi ā przestaą o niej myĄleą. 

Teraz, kiedy ukaza¹a siā moăliwoĄą podróăy miādzykosmicznych nie ma szans, ăebym 

tego nie zrobi¹. Postanowi¹em to juă lata temu i nie zrezygnujā ze ziszczenia mojego 

marzenia tylko dlatego, ăe komuĄ siā to nie podoba. 

– Staram siā! Nawet nie wiesz jak bardzo, ale wciĀă uwaăam, ăe jest to nieodpo-

wiedzialne i nie ma potwierdzenia w faktach. Co ci siā nie podoba w E502?! Sta¹eĄ siā 

fanatykiem tej ca¹ej Ziemi! 

– Marzenia sĀ po to, ăeby je spe¹niaą! – krzyknĀ¹em na odchodnym i wsiad¹em do 

statku.

Juă jakiĄ czas przed wylĀdowaniem, w mojej g¹owie opracowany by¹ plan na ca¹y 

pobyt w tym miejscu. Mia¹em zamiar „poăyczyą” od kogoĄ cia¹o i w¹oăyą w nie swojĀ 

bezkszta¹tnĀ i bezpostaciowĀ osobā – na bardzo nied¹ugi czas. Mia¹em nadziejā, ăe nie 

urazi to tej osoby. Przecieă nie zabawiā tam d¹ugo...

Tuă po wylĀdowaniu wcieli¹em mój okrutny plan w ăycie. Wybra¹em... MùúCZYZNù. 

Jak na mój gust, jego zewnātrzny wyglĀd, by¹ pociĀgajĀcy. Czarne w¹osy, ciemna karna-

cja, brĀzowe oczy... Prawie siā nie stawia¹. 

Mieszka¹ w ma¹ym domu na obrzeăach – jeszcze – nieznanego mi z nazwy miasta. 

By¹ wczesny ranek. Ostroănie wszed¹em swoim nowym, tymczasowym „ja” do domu. 

Kaădy krok wydawa¹ dziwny odg¹os. Obszed¹em ca¹y budynek – kaădy pokój z osobna. 

DotknĀ¹em kaădego przedmiotu – to by¹o takie niezwyk¹e! PomyĄla¹em, ăe tyle jeszcze 

muszā siā nauczyą...

Na poczĀtek postanowi¹em dowiedzieą siā, do czego te wszystkie przedmioty s¹u-

ăĀ. By¹a ich tu niezliczona iloĄą. Od czego zaczĀą? Najwiācej by¹o przedmiotów o prze-

dziwnym kszta¹cie; ma¹a platforma na czterech podpórkach z krótkĀ „ĄciankĀ” na jed-
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nej lub trzech (z czterech) bokach. Czāsto sta¹y przy czymĄ bardzo podobnym, jednak 

wiākszym i bez Ącianek... StanĀ¹em na tym. Od razu stwierdzi¹em, ăe to nie to, chociaă... 

Ludzie sĀ tacy dziwni i nieprzewidywalni... Siad¹em. „To” idealnie dopasowa¹o siā do 

kszta¹tu mojego siedzĀcego cia¹a. By¹o mi tak b¹ogo i wygodnie... Genialne! To na pew-

no zosta¹o wyprodukowane do takiego w¹aĄnie celu. 

Chwilā jeszcze siā porozglĀda¹em, a nastāpnie powróci¹em do urzĀdzenia, na któ-

rym siā siada. Najchātniej – pomyĄla¹em – pozna¹bym jakiegoĄ innego cz¹owieka, który 

by mi wszystko wyjaĄni¹. Ale przecieă to nie bādzie normalne, jak podejdā i powiem, ăe 

nie wiem co jest czym. Chyba, ăe...

S¹ysza¹em kiedyĄ, ăe na Ziemi podobno istniejĀ miejsca dla istot wcielonych 

w ludzkie cia¹a – tutaj jednak nazywa siā ich... psychopaci...?! W tym momencie nie 

mog¹em sobie przypomnieą tej nazwy. Wiedzia¹em jednak, ăe osoby, które „odstajĀ” 

od spo¹eczeĆstwa zamyka siā tam bez pytania o zdanie. Tam nikt nie mia¹by mnie za 

prawdziwego przybysza z innej planety! – zaĄmia¹em siā w duchu. Czy jednak by¹em 

gotów na zamkniācie siā tam? Istnia¹a ogromna moăliwoĄą, ăe wchodzĀc tam, juă nig-

dy nie wyjdā...

PrzymknĀ¹em powieki. Przyda¹aby mi siā porada kogoĄ obiektywnego... Ian...

Przez chwilā siedzia¹em tak nieruchomo, ale po chwili stwierdzi¹em, ăe wypada¹o-

by siā dowiedzieą czegoĄ o mnie – jako cz¹owieku. Postanowi¹em poszukaą jego doku-

mentów – s¹ysza¹em, ăe takie coĄ opisuje kim siā formalnie jest. 

Po dosyą d¹ugich oglādzinach domu uda¹o mi siā znaleĂą kolorowy pojemniczek, 

stojĀcy na najdziwniejszym urzĀdzeniu, jakie do tej pory widzia¹em – srebrne, z tworzy-

wa, które na poczĀtku by¹o zimne, a jak siā przez chwilā trzyma¹o na nim rākā, ociepla¹o 

siā. Mia¹o dwa uchwyty. JeĄli pociĀgnā¹o siā za uchwyt, otwiera¹y siā drzwiczki. W Ąrod-

ku by¹o bardzo zimno (ciekawe jakim cudem?!) i by¹o pe¹no kolorowych przedmiotów. 

W pojemniczku znajdowa¹y siā róănego rodzaju papiery, w tym jeden z tym, czego 

mi by¹o potrzeba – ze wszystkimi informacjami! Z tego wynika¹o, ăe:

Imiā  ......................................... Samuel

Nazwisko ............................. Medante

Wzrost ................................... 176 cm

Waga  ...................................... 75 kg

Kolor oczu  .......................... BrĀzowy

Imiona rodziców  ............ John, Maggie 

Data urodzenia  ............... 27.06.1986

Stan cywilny  ..................... Kawaler

Grupa krwi  ......................... AbRH+

Rozszyfrowanie tych ich hieroglifów zajā¹o mi niema¹o czasu, ale op¹aca¹o siā. By¹y 

to informacje wrācz bezcenne! Jak to dobrze, ăe przed wyjazdem uda¹o mi siā nauczyą 

tutejszego alfabetu.

DzieĆ rozpoczĀ¹ siā juă na dobre, wiāc postanowi¹em wybraą siā na przechadzkā po 

centrum miasta. Poszed¹em poszukaą jakiegoĄ podrācznego pojemnika na rzeczy, które 

dobrze by by¹o mieą przy sobie w kaădej chwili – nawet na niewinnym spacerku. W po-

koju z duăĀ platformĀ na podpórkach i ogromem Ąmieci na pod¹oău znalaz¹em dwa 

materia¹owe „worki”. Jeden by¹ z dwoma paseczkami (teă z materia¹u), a drugi z jednym. 

Ten z jednym bardziej mi siā spodoba¹, w zwiĀzku z czym postanowi¹em zabraą ten. 

W¹oăy¹em doĆ te wszystkie papiery toăsamoĄciowe i kilka rzeczy, które przyciĀgnā¹y 

mojĀ uwagā swoim nietypowym wyglĀdem, a by¹y na tyle ma¹e, ăeby siā tam zmieĄcią. 

Z workiem w rāku wyszed¹em z budynku. Od wcielenia siā w cz¹owieka nie zmienia-

¹em nic w jego ciele. By¹o ono ubrane w dziurawe worki z materia¹u! Czy oni tu wszystko 

tworzĀ z worków materia¹owych? Na moich dolnych partiach by¹ worek koĆczĀcy siā 

dwoma tunelami, w których by¹y umieszczone moje nogi do po¹owy ¹ydek (wspaniale 

– pomyĄla¹em – pamiātam czāĄci cia¹a!), natomiast na górze worek mia¹ trzy otwory 

– na g¹owā rākā i rākā, i siāga¹ do ¹okcia. Gdy sta¹em tak przed domem, na mojej skórze, 

a szczególnie na rākach i nogach pojawi¹y siā dziwne, maleĆkie wypustki. Wraăenie 

by¹o niesamowite – zupe¹nie nie da¹o siā go okreĄlią! Jakby... Jakbym stawa¹ siā kamie-

niem. Twardym i zimnym. Zimnym! To by¹o to! ZapragnĀ¹em tak staą i staą byleby tylko 

odczuwaą to wszechogarniajĀce zimno, ale rozsĀdek przejĀ¹ nade mnĀ kontrolā... Roz-

sĀdek?! Jak bardzo jeszcze zadziwi mnie ten Ąwiat i bycie cz¹owiekiem?

W domu za¹oăy¹em na siebie jeszcze kilka tych podobnych worków, a na stopy w¹o-

ăy¹em coĄ, co wyglĀda¹o jakby by¹o do tego stworzone.

Wyruszy¹em przed siebie.

WādrujĀc tak, w ciĀgu tego krótkiego czasu, napotka¹em wiācej niesamowitych 

i dziwnych rzeczy niă podczas ca¹ego swego ăycia. Ogromne budynki, niezwyk¹e pojaz-

dy i tyle ludzi, ăe gdybym chcia¹ ich policzyą, nie uda¹oby mi siā to nawet, jeĄli umia¹-

bym liczyą do wiācej niă dziesiāciu!

Wszed¹em przez pierwsze lepsze drzwi do jakiegoĄ budynku ze sztucznymi ludz-

kimi g¹owami i czymĄ na nich – widok by¹ dosyą przeraăajĀcy, ale pobudzi¹o to mojĀ 

ciekawoĄą. W Ąrodku by¹o kilka KOBIET. Na g¹owach mia¹y owe rzeczy, które by¹y na bia-

¹ych sztucznych g¹owach. ýmia¹y siā. Na jednej ze Ącian wisia¹a duăa, kolorowa kartka 

z napisem „KAPELUSZE NA KAúDø OKAZJù – SKLEP MADAME MON”. Kobiety wk¹ada¹y 

na g¹owy, kaădy jaki tylko wpad¹ im w rāce. Podoba¹ mi siā ten widok. U nas emocje 

swojego rozmówcy moăna rozpoznaą tylko po g¹osie – brak cia¹... Odwróci¹em siā i juă 

mia¹em wyjĄą kiedy... MojĀ uwagā przyku¹ przedmiot, w którym znajdowa¹ siā iden-

tyczny Ąwiat jak ten, w którym sta¹em. Na samym przedzie sta¹em ja – a raczej moje 

cia¹o. Mnie nie by¹oby tu widaą. Podszed¹em bliăej i okaza¹o siā, ăe dwa identyczne 

Ąwiaty oddziela tafl a szk¹a. Nie zwaăajĀc na ciche Ąmiechy KOBIET, zaczĀ¹em d¹oĆmi 

dotykaą swojej twarzy. By¹a ciep¹a i miākka w dotyku. Mimo ăe juă widzia¹em swoje 

nowe oblicze, kiedy wybiera¹em swoje „ja” bādĀce Ziemianinem, teraz zaintrygowa¹o 

mnie o wiele bardziej. Wybieg¹em ze sklepu. Straci¹em ochotā na zwiedzanie.
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Jakăe ja im zazdroszczā! – pomyĄla¹em. Nie mog¹em, ale i jednoczeĄnie bardzo 

chcia¹em spoglĀdaą na mojĀ twarz odbijajĀcĀ siā od okien i szyb. Gdybym to ja – ja, 

prawdziwy ja, a nie ten w ludzkim ciele – spojrza¹ w takĀ szybā, zobaczy¹bym tylko to, 

co w danej chwili znajdowa¹oby siā z mnĀ. Nie wiem, jak wyglĀdam! Nigdy siā nie wi-

dzia¹em i nigdy siā nie zobaczā. To, ăe siā uĄmiecham wiem tylko ja. To, ăe p¹aczā wiem 

tylko ja. To, ăe gdzieĄ jestem, ale siā nie odzywam, teă wiem tylko ja! Dlaczego?!

Da¹em za wygranĀ. PrzystanĀ¹em przed jakimĄ „sklepem” z róănobarwnymi ma-

teria¹ami za szybĀ i po raz kolejny przyjrza¹em siā  sobie. Utoăsami¹em siā juă z tym 

cia¹em. JakaĄ KOBIETA za materia¹ami popatrzy¹a na mnie i... UĄmiechnā¹a siā. Napraw-

dā siā uĄmiechnā¹a! Do mnie! Z radoĄciĀ serca spróbowa¹em odwzajemnią uĄmiech. 

Prawie mi siā uda¹o! Uczucie przy tym jest cudowne – od razu Ąwiat nabiera kolorów. 

Od tej chwili uĄmiecha¹em siā do kaădej osoby, którĀ mija¹em na drodze. Nie zawsze 

odpowiadali tym samym, ale chyba robi¹em to g¹ównie dla siebie. 

Po powrocie do domu, chwilā siā po nim pow¹óczy¹em i rozpozna¹em zastosowa-

nia niektórych przedmiotów. Nie minā¹o jednak wiele czasu, a moje ziemskie potrzeby 

znów da¹y o sobie znaą – poczu¹em siā niezwykle lekki. Jakby moje wnātrznoĄci ulecia-

¹y, albo chociaă zrobi¹y siā puste. Rozum podpowiedzia¹ mi, ăe chyba powinienem coĄ 

„zjeĄą”. Co jednak oznacza s¹owo zjeĄą...? WziĀą coĄ na zĀb! Tak okreĄli¹ to jakiĄ Mùú-

CZYZNA, kiedy wraca¹em do domu. Szybko chwyci¹em pierwszĀ lepszĀ rzecz i w¹oăy-

¹em na zāba. Nic. Uczucie pustki pozosta¹o – chociaă dosz¹o do niego jeszcze poczucie, 

ăe zrobi¹o mi siā aă niedobrze. CoĄ, co wziĀ¹em do ust by¹o obrzydliwe! Postanowi¹em 

spróbowaą innych rzeczy. Po wielu nieudanych próbach wyjĀ¹em coĄ z urzĀdzenia, 

w którym to by¹o tak zimno. Przedmiot by¹ zielony i pod¹uăny – to chyba wszystko, 

co moăna o nim powiedzieą. Spróbowa¹em, szykujĀc siā na kolejne rozczarowanie, ale 

o dziwo – by¹o przepyszne! Moăe to by¹a jedyna jadalna rzecz w tym dziwnym miejscu, 

a moăe to zimne urzĀdzenie tworzy¹o je takim dobrym. WyjĀ¹em jeszcze kilka podob-

nych i wch¹onĀ¹em ze smakiem. Znalaz¹em tam jeszcze sporo smakowitych kĀsków, 

które teă zjad¹em.

Czyăby ludzkie odczucia budzi¹y siā na wieczór? Tym razem nie czu¹em nic oprócz 

zmāczenia. Chāą „odp¹yniācia” gdzieĄ w dal... Nie by¹em pewien, co o tym wszystkim 

sadzią. Poszed¹em do pokoju z wielkĀ i bardzo miākkĀ p¹aszczyznĀ. Postanowi¹em siā 

na niej po¹oăyą – niezaleănie od tego, do czego s¹uăy – i przemyĄleą dalszĀ czeĄą planu. 

ZamknĀ¹em oczy…

Kiedy je otworzy¹em by¹em w zupe¹nie innym miejscu – niezwykle jaskrawe kolo-

ry, rzeczy, które, jak mi siā wydawa¹o, nie majĀ prawa dziaą siā na Ziemi. Zauwaăy¹em 

teă drzwi nie bādĀce czāĄciĀ niczego. Poczu¹em, ăe koniecznie muszā przez nie przejĄą 

i bez wahania i zastanowienia przez nie przeszed¹em. Znów znalaz¹em siā gdzieĄ, gdzie 

juă kiedyĄ by¹em... Moja planeta! Nie zdziwi¹o mnie (chociaă powinno) to, ăe znów na 

niej jestem. I to bez przebycia drogi! Cudownie. Znów otworzy¹em oczy…

Ranek wsta¹ na dobre. Gdzie by¹em, co siā ze mnĀ dzia¹o, jak znalaz¹em siā w tej 

cudownej krainie, kiedy do niej pojecha¹em i kiedy wróci¹em? To by¹y pytania bez od-

powiedzi. Postanowi¹em zastanowią siā nad nimi kiedy indziej. Zjad¹em coĄ, zmieni-

¹em worki (znalaz¹em równieă „kapelusz”, który wyda¹ mi siā gustowny, wiāc go teă 

w¹oăy¹em) i wyszed¹em po raz kolejny podbijaą Ziemiā.

úycie p¹ynā¹o mi bardzo dobrze. Codziennie odwiedza¹em „Sklep Madame Mon”. 

Po wizycie w „Sklepie meblowym” pozna¹em juă chyba wszystkie nazwy mebli i urzĀ-

dzeĆ domowych. Najbardziej polubi¹em ¹óăko, lodówkā, fotel i telewizor – to dopiero 

niezwyk¹a rzecz... Chyba nawet bardziej niă lodówka! Nauczy¹em siā dobieraą ubra-

nia, a nawet dowiedzia¹em siā jak nazywa siā to cudowne uczucie zimna – gāsia skór-

ka! Nie mia¹em siā o co martwią. Jednak tylko do czasu, kiedy pozna¹em niezwyk¹Ā 

osobā.

By¹em znów w sklepie z kapeluszami. W pewnym momencie podesz¹a do mnie 

najpiākniejsza istota, jakĀ kiedykolwiek widzia¹em! Falowane w¹osy koloru p¹ynnego 

z¹ota opadajĀce na plecy okala¹y jej okrĀglutkĀ twarz i opada¹y na b¹ākitne oczy…

– Czy móg¹by mi pan doradzią? – zapyta¹a. Przez chwilā sta¹em jak zamroczony 

i kiedy siā odezwa¹em, g¹os mia¹em trochā zachrypniāty.

– OczywiĄcie… 

Pokaza¹a mi dwa kapelusze – w obu by¹o jej uroczo, ale ja pewnie powiedzia¹bym 

tak, gdyby mia¹a na sobie coĄ, co na nikim innym by mi siā nie podoba¹o. Wybra¹em ten 

W podró^yAleksandra Hulbój  ( lat  13)



86 87

niebieski. Tak piāknie podkreĄla¹ kolor jej oczu (czego teă nie omieszka¹em jej powie-

dzieą – sp¹onā¹a rumieĆcem). 

Mia¹a juă wychodzią, kiedy pomyĄla¹em, ăe trzeba szybko zareagowaą – przecieă 

móg¹bym jej juă wiācej nie ujrzeą! Nie mia¹em najmniejszych wĀtpliwoĄci, ăe sprawi-

¹oby mi to fi zyczny ból. 

– Moăe uczcimy ten zakup i pójdziemy na kawā? – wiedzia¹em, ăe by¹o to kiepskie 

zagranie, ale nic innego nie wpad¹o mi do g¹owy. Ten tekst pamiāta¹em z tego cudow-

nego telewizora... A poza tym kawa szczególnie przypad¹a mi do gustu z ziemskich na-

pojów. Spojrza¹a na mnie spod swoich d¹ugich rzās i bez s¹owa skinā¹a g¹owĀ. 

By¹o cudownie! Tyle siā o niej dowiedzia¹em... Ma na imiā Eliz i mieszka tu od nie-

dawna. Pochodzi z zupe¹nie innego miejsca – na drugiej stronie kuli ziemskiej. Umówi-

liĄmy siā na jutro do kawiarni, a nawet da¹a m swój numer! – Cokolwiek to jest… Zbiór 

cyferek, które nic mi nie mówiĀ, ale skoro przez to siā tak zarumieni¹a, to oznacza to, 

ăe jest to waăne i osobiste…!

Dni mija¹y szybko, a ja i Eliz bardzo siā zbliăyliĄmy do siebie. Pewnego dnia wiāc 

postanowi¹em zaprosią jĀ na kolacjā do siebie. 

ByliĄmy w¹aĄnie na spacerze w parku, kiedy zagadnĀ¹em:

– Co byĄ powiedzia¹a na kolacjā u mnie? Na przyk¹ad jutro o ósmej…?

– Mm... Brzmi Ąwietnie! – Powiedzia¹a, po czym uĄmiechnā¹a siā tak jak lubi¹em naj-

bardziej – tajemniczo. Jakby wiedzia¹a coĄ, czego nie wiem ja. 

Zawsze mnie zadziwia¹a. By¹a cicha, ale rozumieliĄmy siā bez s¹ów. Tak dobrze by¹o 

mi w jej towarzystwie, ăe zupe¹nie zapomnia¹em, ăe kiedyĄ bādzie trzeba podjĀą decy-

zjā o powrocie do domu. Mojego domu na E502.

Dlaczego ja to nam zrobi¹em?! Przecieă ona nie moăe cierpieą! Nie moăe, a juă na 

pewno nie przeze mnie. Muszā jĀ przed tym ochronią. Ale co zrobią? Wiedzia¹em, ăe 

nie przeăy¹bym takiej roz¹Āki, i ăe ona teă wówczas by cierpia¹a. Ale nie mam wielkiego 

wyboru. JeĄli tu zostanā, zestarzejā siā, a i moi bliscy nie mieliby wiadomoĄci o mnie. 

Znowu – jeĄli chcia¹bym wrócią, albo musia¹bym ăyą bez mojej mi¹oĄci i sensu istnie-

nia, albo skazywa¹bym jĀ i siebie na ăycie w nieszczāĄciu, bo i mnie bardziej podoba 

siā tu niă na E502. Pozostaje jeszcze kwestia māăczyzny, którego okrad¹em – pewnie 

przeze mnie gdzieĄ siā teraz b¹Āka bez cia¹a... Co ja narobi¹em?

Ale moja mi¹oĄą do Eliz by¹a tak silna, ăe co ja bym bez niej poczĀ¹? Jak nic, ăy¹bym 

w wiecznej agonii. Ale czy rozstaą siā to nie najlepsze wyjĄcie? Moăe chociaă ona z cza-

sem zapomni…

Do kolacji przygotowywa¹em siā przez ca¹y dzieĆ. Nawet spróbowa¹em swoich si¹ 

w gotowaniu! Jak na mój gust posz¹o mi ca¹kiem nieĂle – sa¹atka grecka i szpinak w cie-

Ącie francuskim, a do wszystkiego czerwone wino. Przepisy wziĀ¹em z telewizora – co-

raz mi siā w ăyciu przydaje ta cywilizacja ludzka. Nurtuje mnie tylko jak on dzia¹a…?!

Ubra¹em siā w kremowĀ koszulā i czarne, zwāăone spodnie. 

Juă od siódmej wierci¹em siā niespokojnie. Na tej kolacji zamierza¹em jej wszystko 

wyznaą – mojĀ mi¹oĄą do niej, to, ăe nie mogā bez niej ăyą, ale czy nie lepiej siā rozstaą? 

A moăe i nawet… A moăe i nawet prawdā o mnie…? Od tej kolacji zaleăa¹o ca¹e moje 

przysz¹e ăycie.

Zjawi¹a siā o 7.58. WyglĀda¹a nieziemsko. B¹ākitna sukienka podkreĄlajĀca kaădy 

z jej licznych atutów i ten kapelusz, który razem wybraliĄmy, kiedy spotkaliĄmy siā po 

raz pierwszy. ZdjĀ¹em z niej p¹aszcz i odwiesi¹em na wieszak. Podesz¹a i przytuli¹a siā 

do mnie. Zrobi¹em to samo wobec niej – nie chcia¹em, ăeby dzieli¹ nas choąby centy-

metr. Cicho szepnĀ¹em w jej w¹osy „Moja Eliz” majĀc nadziejā, ăe to us¹yszy jednocze-

Ąnie nie chcĀc tego.

SiedzieliĄmy przy kolacji, piliĄmy wino, rozmawialiĄmy, a od czasu do czasu naszĀ 

rozmowā przerywa¹ Ąmiech. Cudowne uczucie – Ąmiaą siā beztrosko z ukochanĀ osobĀ.

– Naprawdā uwaăam, ăe to jedzenie ci siā uda¹o! – Powiedzia¹a i uĄmiechnā¹a siā do 

mnie. Znów zaczāliĄmy siā Ąmiaą. 

– Nie jestem pewien, ale skoro tak myĄlisz… – WyciĀgnĀ¹em rākā przez stó¹ by 

uchwycią jej d¹oĆ. Przez chwilā w milczeniu patrzyliĄmy sobie w oczy. 

– Samuel? – powiedzia¹a przerywajĀc nagle ciszā.

– Tak?

– ChodĂ ze mnĀ przed dom na chwilā. Chcā ci coĄ pokazaą. 

WstaliĄmy. Ona chwyci¹a mnie za rākā i razem wyszliĄmy na podwórze. Przystanā¹a 

tuă pod progiem i wskaza¹a rākĀ na prawie juă czarne niebo.

– Widzisz? 

Spojrza¹em w górā i moim oczom ukaza¹ siā widok godny podziwu. Czarne niebo 

usiane by¹o maleĆkimi b¹yszczĀcymi punkcikami. Na Ąrodku lĄni¹ ksiāăyc. Zaniemówi-

¹em z wraăenia. Eliz znów siā do mnie przytuli¹a. 

– Niesamowite, co?

– Przez to, ăe jest tylko jeden ksiāăyc, staje siā on o wiele bardziej wyjĀtkowy. – Na 

E502 mieliĄmy ich 6.

 Eliz wyglĀda¹a, jakby analizowa¹a mojĀ odpowiedĂ poczym zrobi¹a coĄ, czego zu-

pe¹nie bym siā nie spodziewa¹. Stanā¹a na palcach, spojrza¹a mi g¹āboko w oczy i po-

woli, stopniowo przysunā¹a swojĀ twarz do mojej. Zanim zdĀăy¹em siā zorientowaą, 

co zamierza zrobią, jej usta dotknā¹y moich, a ja eksplodowa¹em. Inaczej nie da¹oby siā 

tego okreĄlią. By¹a w tym taka delikatna i nieĄmia¹a… ObjĀ¹em jĀ w talii, a ona przysu-

nā¹a siā bliăej. 

Jeszcze nigdy siā nie ca¹owa¹em, ale by¹o to coĄ najcudowniejszego ze wszystkich 

rzeczy, które do tej pory przeăy¹em – by¹o to nawet lepsze od gāsiej skórki i uĄmiecha-

nia siā! Kiedy to siā skoĆczy¹o, po prostu siā uĄmiechnāliĄmy. 

Znów nie mówiĀc mi, co zamierza zrobią, chwyci¹a mnie za rākā, poprowadzi¹a 

przez ca¹y dom koĆczĀc na miejscu, w którym pod ĄcianĀ sta¹o moje wielkie ¹óăko. 
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89W tym miejscu zaczā¹a znów mnie ca¹owaą – tym razem nie pozosta¹em jej d¹uăny. To 

by¹o takie piākne! 

W pewnym momencie przesta¹a, zaczā¹a próbowaą rozpiĀą zamek od swojej su-

kienki. Pod wp¹ywem impulsu i niewiele myĄlĀc pomog¹em jej. Zdjā¹a jĀ. Z wraăenia 

usiad¹em na ¹óăku. Nago by¹a piākniejsza niă kiedykolwiek! Najpiākniejsza i moja. 

UĄmiechnā¹a siā nieĄmia¹o, podesz¹a i zaczā¹a rozpinaą guziki mojej koszuli. Nie 

mia¹em pojācia, do czego zmierza, ale przy niej podda¹bym siā wszystkiemu. Tym ra-

zem to ja zaczĀ¹em jĀ ca¹owaą...

Obudzi¹em siā z myĄlĀ, ăe ăycie ziemskie nic lepszego juă przynieĄą nie moăe. Wsta-

¹em starajĀc siā nie obudzią ĄpiĀcej u mojego boku Eliz. Poszed¹em zrobią Ąniadanie. 

Usiad¹em przy stole i zaczĀ¹em jeĄą ogórka (stare przyzwyczajenia nigdy nie ginĀ). 

Nagle us¹ysza¹em ciche wo¹anie:

– Samuel? Samuel, gdzie jesteĄ?

– Tu, w kuchni! – odpowiedzia¹em, nie mogĀc odmówią sobie czu¹oĄci w g¹osie.

Po chwili by¹a juă u mojego boku, w mojej koszuli i przytula¹a siā do mnie. Nie 

móg¹bym jej, a zarazem siebie tu zostawią. Postanowi¹em znów postawią na swoje 

marzenia. Tak bardzo marzā, ăeby zostaą tu, z Eliz… I co z tego wyniknie…? 

– Kocham ciā – szepnĀ¹em w jej w¹osy. 

ZaĄmia¹a siā.

– Czasami wydaje mi siā jakbyĄ by¹ z innej planety!

Zakopane 2011

Alicja Sabatowicz ( lat  14)

W poszukiwaniu 
swego miejsca na ziemi

Lato zbliăa¹o siā ku koĆcowi. S¹oĆce przygrzewa¹o coraz s¹abiej, ale jeszcze reszt-

kami si¹ przeglĀda¹o siā w przejrzystych wodach Morza ýródziemnego, odbijajĀc siā od 

strzelistych ska¹. Ma¹a zatoczka nieopodal Yalikavad, wcinajĀca siā delikatnym ¹ukiem 

w lĀd, by¹a ulubionym miejscem zabaw Mariny i Kaleusa. Przesiadywali tu godzinami, 

pluskajĀc siā w orzeĂwiajĀcej wodzie i znajdujĀc w niej och¹odā. Ich smag¹e twarze 

rozjaĄnia¹ promienny uĄmiech, a kruczoczarne, krācone w¹osy po¹yskiwa¹y w s¹oĆcu. 

W pewnym momencie weso¹o bawiĀce siā dzieci znieruchomia¹y. Na twarzach 

pojawi¹ siā niepokój. Marina podbieg¹a do Kaleusa, sĀdzĀc, ăe u boku starszego bra-

ta nic jej nie grozi. Tymczasem zza skarpy wy¹oni¹a siā postaą m¹odej kobiety. Mia¹a 

oko¹o dwudziestu lat. Jej widok wyraĂnie przerazi¹ rozbawione rodzeĆstwo. Dlaczego? 

Dziewczyna bowiem, choą niezwykle piākna, mia¹a zupe¹nie czarnĀ skórā, która kon-

trastowa¹a z bielĀ szaty okrywajĀcej jej cia¹o. Gdy kobieta zrobi¹a koleiny krok w kie-

runku dzieci, Kaleus krzyknĀ¹ gromkim g¹osem:

– Nie waă siā do nas podchodzią! Nie wiemy, kim jesteĄ. Wracaj, skĀd przyby¹aĄ!

– Nie bójcie siā mnie. Jestem córkĀ samego Zeusa. Szukam przyjació¹ wĄród ludzi 

– odpowiedzia¹a czarnoskóra piāknoĄą, ¹agodnie uĄmiechajĀc siā do przestraszonych 

dzieci i ukazujĀc rzĀd bielutkich zābów.

– Ale przecieă mama mówi¹a, ăe bogowie wyglĀdajĀ tak jak my, a nigdy nie widzia-

¹em czarnego cz¹owieka – nieco Ąmielej rzek¹ Kaleus.

– JesteĄcie jeszcze mali, wiāc niewiele wiecie o ăyciu. Niewiele teă widzieliĄcie. Nie 

wszyscy ludzie wyglĀdajĀ tak samo. SĀ teă tacy, którzy majĀ skoĄne oczy – przekony-

wa¹a nieznajoma i jednoczeĄnie przybliăa¹a siā do oswojonych juă z jej widokiem dzie-

ci, które zaintrygowane niezwyk¹ym wyglĀdem swej rozmówczyni, zaczā¹y wypytywaą 

o ăycie bogów.

– Naprawdā jesteĄ boginiĀ? Opowiedz nam coĄ o sobie. No, nie daj siā prosią – jed-

nym niemal tchem namawia¹a do zwierzeĆ Marina.

– Aă tak was to ciekawi? MyĄlicie, ăe ăycie bogów jest bardziej fascynujĀce niă wa-

sze? – pyta¹a kobieta, wskazujĀc jednoczeĄnie miejsce, w którym moăna spoczĀą.

Dzieci usiad¹y ochoczo i wlepi¹y swe zaciekawione oczy w rozmówczyniā.

– No, to pos¹uchajcie, jeĄli rzeczywiĄcie tak bardzo was interesuje moja historia. 

Aleksandra Hulbój  ( lat  13)
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Nawet siā wam nie przestawi¹am. Mam na imiā Oksana. 

To powiedziawszy, kobieta usiad¹a na kamieniu nieopodal Mariny i zaczā¹a swĀ 

opowieĄą:

– Na Olimpie trwa¹a uczta. ýwiātowano zaĄlubiny bogini m¹odoĄci Hebe z Hera-

klesem, którego Zeus uczyni¹ nieĄmiertelnym. Radowa¹y siā serca wszystkich goĄci 

na widok szczāĄliwych nowoăeĆców. Ich uroda budzi¹a zachwyt wĄród niebian, roz-

koszujĀcych siā wybornym smakiem ambrozji i nektaru, upajajĀcych siā dĂwiākami 

muzyki Apolla, który akompaniowa¹ taĆczĀcym z wdziākiem muzom. Atmosfera b¹ogo-

Ąci udzieli¹a siā wszystkim obecnym. WĄród zaproszonych goĄci nie mog¹o zabraknĀą 

Syzyfa, ulubieĆca bogów, sta¹ego bywalca na Olimpie. Tym razem przyby¹ on w towa-

rzystwie swej pasierbicy Xerene – przepiāknej dziewczyny o róăanych licach. Zwróci¹a 

ona uwagā nie tylko Zeusa, znawcy urody niewieĄciej, ale teă podejrzliwej Hery, która 

w mig dostrzeg¹a niebezpieczeĆstwo. D¹ugo jeszcze po uczcie ca¹y Olimp rozbrzmie-

wa¹ krzykami i lamentami k¹ótliwej królowej nieba. Czyni¹a ona wymówki swojemu 

ma¹ăonkowi, p¹aczĀc przy tym g¹oĄno i wytykajĀc wszystkie mi¹ostki Zeusa. Ten, nie 

mogĀc juă d¹uăej znieĄą utyskiwaĆ podejrzliwej ăony, postanowi¹ opuĄcią swój zamek 

na jakiĄ czas. Potrafi ¹ rozstrzygaą k¹ótnie i spory wszystkich niebian, jednak najtrud-

niej by¹o mi znaleĂą odpowiedni sposób postāpowania z w¹asnĀ ma¹ăonkĀ. Uda¹ siā 

zatem do Koryntu i u króla Syzyfa poszuka¹ schronienia, przekazujĀc mu jednoczeĄnie, 

by nikomu nie zdradzi¹ tajemnicy. Tu spotka¹ ponownie ĄlicznĀ Xerene i natychmiast 

zapa¹a¹ do niej gorĀcym uczuciem, zapominajĀc o swoich k¹ótniach oraz o zrzādliwej 

królowej pozostawionej na Olimpie. Zamieszka¹ wraz ze swojĀ oblubienicĀ na maleĆ-

kiej wyspie naleăĀcej do Syzyfa, z dala od siedzib ludzkich, w otoczeniu przepiāknej 

przyrody.

Tymczasem oszala¹a z zazdroĄci Hera postanowi¹a za wszelkĀ cenā odnaleĂą swe-

go māăa. Codziennie na z¹ocistym rydwanie objeădăa¹a ca¹y Ąwiat, lecz jej przenikliwe 

oczy nie dostrzeg¹y niczego, co mog¹oby pomóc w odszukaniu Zeusa. Wys¹a¹a zatem 

szybkonogiego Hermesa, by zasiāgnĀ¹ jāzyka wĄród ziemian. Sprytny boăek uda¹ siā 

natychmiast do Syzyfa, a ten znany ze swego plotkarstwa, zdradzi¹ sekret i wskaza¹ 

miejsce, gdzie przebywa¹ bóg ca¹ego Ąwiata. Zeus zobaczywszy syna, zatāskni¹ za 

swarliwĀ ma¹ăonkĀ oraz za ca¹ym swym królestwem. Powróci¹ na Olimp, a szczāĄliwa 

Hera obiecywa¹a, ăe juă nigdy nie bādzie mu robią wymówek. Dowiedziawszy siā jed-

nak, ăe Xerene powi¹a Zeusowi dwoje dzieci, postanowi¹a siā zemĄcią, zapominajĀc 

szybko o swych przyrzeczeniach. W przebraniu uda¹a siā na ziemiā i odszuka¹a swĀ 

rywalkā. Zosta¹a jĀ rozpaczajĀcĀ z powodu choroby niemowlĀt. Widok nieszczāĄcia 

m¹odej kobiety i jej dzieci nie skruszy¹ skamienia¹ego serca Hery. UdajĀc wspó¹czucie, 

podarowa¹a Xerene lekarstwo, które w rzeczywistoĄci by¹o miksturĀ niewiadomego 

pochodzenia. Hera wróci¹a na Olimp. Nastāpnego dnia m¹oda matka z przeraăeniem 

spostrzeg¹a, ăe jej dzieci, choą juă zdrowe, majĀ wyglĀd odmieniony, inny niă wszyscy 

ludzie. Dziewczynka by¹a zupe¹nie czarna, a ch¹opczyk oczy mia¹ skoĄne, twarz p¹askĀ 

i ăó¹tĀ skórā. Gdy wieĄą o ich dziwacznym wyglĀdzie rozesz¹a siā wĄród ludzi, ci wy-

pādzili nieszczāsnĀ Xerene z Koryntu. Nie mogĀc znaleĂą zrozumienia ani miejsca dla 

siebie i dzieci, zdesperowana kobieta rzuci¹a siā ze ska¹y w otch¹aĆ morskĀ. Zostawi¹a 

swe potomstwo na pastwā losu.

– Ale smutna historia – przerwa¹a opowieĄą Marina, cichutko pochlipujĀc – I co siā 

z wami sta¹o? 

– No cóă, nie by¹o ¹atwo– odpar¹a Oksana, robiĀc przy tym tajemniczĀ minā – Zo-

staliĄmy sami, bez matki i w¹aĄciwie bez ojca. Zeus, bojĀc siā Hery, nie próbowa¹ nawet 

nam pomagaą. Opiekowa¹a siā nami nimfa Almena zamieszkujĀca wody Morza ýród-

ziemnego. Obecnie rozdzieliliĄmy siā z moim bratem, poniewaă musimy szukaą schro-

nienia. Przyjaciel nimfy Almeny Helios z¹oăy¹ pewnego dnia wizytā na ziemi, aby nas 

ostrzec przed gniewem Hery, która dowiedzia¹a siā, ăe wciĀă pozostajemy przy ăyciu. 

Musimy wziĀą los w swoje rāce i znaleĂą odpowiednie miejsce na ziemi, by schowaą 

siā przed pa¹ajĀcĀ nienawiĄciĀ ma¹ăonkĀ Zeusa.

– Oksano – wtrĀci¹ Kaleus – moăe nasza matka mog¹aby pomóc, Pamiātam, jak mó-

wi¹a, ăe na Ąwiecie jest tyle niezamieszka¹ych terenów. Ona jest taka mĀdra, na pewno 

coĄ ci doradzi.

*

DzieĆ siā koĆczy¹, powoli zapada¹ zmrok. Aleksandra wróci¹a do domu po ciāăkim 

dniu przepe¹nionym pracĀ w polu. Zaczā¹a przegotowywaą wieczerzā, gdy us¹ysza¹a 

znajome g¹osy. 

– O! Juă wracajĀ moje urwisy– pomyĄla¹a i uĄmiechnā¹a siā do siebie. Gdy jednak uj-

rza¹a w towarzystwie swych pociech czarnoskórĀ piāknoĄą, odruchowo cofnā¹a siā, po 

czym opiekuĆczym gestem przyciĀgnā¹a w swojĀ stronā dzieci, jakby chcia¹a os¹onią 

je przed niebezpieczeĆstwem. Marina szybko jednak wyjaĄni¹a swojej przestraszonej 

matce, ăe Oksana nie ma z¹ych zamiarów, a jej odmienny wyglĀd to efekt zemsty bogi-

ni urodzaju. PoczĀtkowo Aleksandra nie chcia¹a wierzyą s¹owom dzieci, ale gdy Oksana 

opowiedzia¹a jej w skrócie swĀ historiā, wzruszy¹a siā i pomimo, ăe ba¹a siā reakcji bo-

gów, postanowi¹a pomóc zab¹Ākanej dziewczynie i jej bratu. 

Podczas gdy Oksana wyruszy¹a w umówione miejsce spotkania ze swym bratem, 

Aleksandra gorĀczkowo przygotowywa¹a plan ucieczki. Zwróci¹a siā z proĄbĀ o pomoc 

do starego rybaka, który doskonale zna¹ morze i wiedzia¹, jak przedostaą siā na inny 

kontynent. Musia¹a go wtajemniczyą w spisek przeciw bogom. Wiedzia¹a, ăe znajdzie 

w starym Greku sprzymierzeĆca, poniewaă mia¹ on na pieĆku z bogami po tym, jak 

przed laty porwali mu córkā i od dawna czeka¹ na okazjā, by siā zemĄcią. Nie myli¹a 

siā w swych przypuszczeniach – rybak ochoczo zgodzi¹ siā uczestniczyą w tym niebez-

piecznym przedsiāwziāciu. Obieca¹ teă wziĀą ze sobĀ do pomocy syna Pryzmusa, który 

od razu przystĀpi¹ do budowy solidnej ¹odzi. Gdy tylko Oksana wraz z bratem Szonem 

wrócili do Yalikavad, po krótkim odpoczynku zaczāli gotowaą siā do drogi, gdyă cze-

W poszukiwaniu swego miejsca na ziemiAlicja Sabatowicz ( lat  14)
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93ka¹a ich jeszcze d¹uga i niebezpieczna tu¹aczka. Aleksandra przygotowa¹a zapasy ăyw-

noĄci. Spakowa¹a teă uciekinierom trochā najpotrzebniejszych rzeczy. Marina i Kalus 

odprowadzili do przystani rodzeĆstwo. Wdziāczna Oksana wyca¹owa¹a swoich ma¹ych 

przyjació¹ i nie baczĀc na rozpaczliwe szlochanie Mariny, wsiad¹a wraz z bratem do 

¹odzi. Dzieci d¹ugo jeszcze patrzy¹y w kierunku oddalajĀcego siā ma¹ego statku, aă 

w koĆcu zginĀ¹ ca¹kiem za horyzontem.

Tymczasem Oksana zauwaăy¹a, ăe za sterem stoi przystojny, piākny m¹odzieniec 

o kruczoczarnych w¹osach i zniewalajĀcym spojrzeniu. Jej serce od razu zaczā¹o ¹o-

motaą jak oszala¹e. Zapomnia¹a o wszystkich swoich k¹opotach. Wiedzia¹a juă, z kim 

chce spādzią resztā ăycia. Amor trafi ¹ jĀ strza¹Ā prosto w serce. Pryzmus nieĄmia¹o spoj-

rza¹ kĀtem oka na ciemnoskórĀ piāknoĄą westchnĀ¹ g¹āboko. „O, bogowie”– pomyĄla¹ 

– „Nic dziwnego, ăe w ăy¹ach tej cudownej niewiasty p¹ynie boska krew. Nie dane mi 

by¹o widzieą Afrodyty, ale Parys myli¹ siā, przyznajĀc jej tytu¹ najpiākniejszej bogini”. 

Po tych myĄlach zwróci¹ siā bezpoĄrednio do Oksany:

– O, pani! Chcia¹bym s¹uăyą ci juă do koĆca ăycia, ochraniaą przed niebezpieczeĆ-

stwem. Czy pozwolisz, bym towarzyszy¹ ci w poszukiwaniu swojego miejsca na Ąwiecie?

– BādĀ czu¹a siā bezpiecznie majĀc ciā pobliău, nieznajomy m¹odzieĆcze.

*

Gdy ¹ódĂ dop¹ynā¹a do nieznanego lĀdu, Oksana z Pryzmusem postanowili tu 

znaleĂą swĀ przystaĆ. Byli zachwyceni urodĀ nowego Ąwiata. Zobaczyli bowiem zwie-

rzāta, których dotychczas nie widzieli na oczy. RadoĄą parze sprawi¹o nadawanie im 

nazw. Tak powsta¹y s¹onie, hipopotamy, ăyrafy, gazele, krokodyle, papugi, lwy i lampar-

ty. Nowy lĀd wyda¹ siā im krainĀ mlekiem i miodem p¹ynĀcĀ. Postanowili tu zostaą na 

zawsze i za¹oăyą osadā. Tak oto zosta¹ zaludniony kontynent, zwany póĂniej AfrykĀ

SkoĄnooki Szon, gdy zobaczy¹, ăe jego ukochana siostra jest bezpieczna i szczāĄli-

wa u boku dzielnego Greka, postanowi¹ wyruszyą dalej na poszukiwanie miejsca dla 

siebie. Pop¹ynĀ¹ morzem w kierunku wschodnim, a ăe mia¹ pomyĄlne wiatry, szybko 

dotar¹ na Daleki Wschód i tam pozosta¹.

Zakopane 2011

Wiktoria Zachwieja ( lat  13)

Z dziennika Wichrowskich

Epilog

Ten wieczór nie wyróănia¹ siā niczym szczególnym. Sama chcia¹am, ăeby jakieĄ 

dziwne wydarzenie zmieni¹o trochā nudny czas tuă przed snem. Wtedy wpad¹ mi do 

g¹owy pomys¹, ăeby zajrzeą do starego albumu z fotografi ami.

Cicho podesz¹am do szufl ady i z jej dna wyjā¹am oprawiony w skórā album. Zaczā¹am 

przeglĀdaą od pierwszej strony. By¹y tam zdjācia moich dziadków z czasów m¹odoĄci, mo-

jego taty od pierwszych dni ăycia, z jego dzieciĆstwa, okresu szkolnego oraz wiele innych 

fotografi i róănych cz¹onków rodziny i przyjació¹, utrwalajĀce najwaăniejsze wydarzenia 

z ich ăycia. Najbardziej zainteresowa¹am siā kilkoma poăó¹k¹ymi od staroĄci fotografi ami, 

na których utrwalone zosta¹y w¹aĄciwie dwie osoby, bo pozosta¹e stanowi¹y tylko t¹o.

Ona– drobna, zgrabna, elegancka szatynka z charakterystycznĀ dla lat dwudzie-

stych fryzurĀ i jakăe innym od wspó¹czesnych strojem. Ze zdjācia patrzy¹y na mnie ¹a-

godne, mĀdre oczy, a na jej ustach zauwaăy¹am delikatny uĄmiech.

On – wysoki, dobrze zbudowany o przenikliwym spojrzeniu, bujnych, ciemnych 

w¹osach, mocno zarysowanym podbródku. Ubrany w garnitur prezentowa¹ siā bardzo 

atrakcyjnie. Jedno ze zdjāą przedstawia¹o tā samĀ parā w strojach sportowych, a w tle 

widaą by¹o góry. Po bliăszym przyjrzeniu siā zobaczy¹am, ăe fotografi a zosta¹a zrobio-

na w Zakopanem.

By¹am bardzo ciekawa, kogo przedstawiajĀ te zdjācia, ale zrobi¹o siā juă póĂno, 

wiāc zgasi¹am Ąwiat¹o i usi¹owa¹am zasnĀą. Dobrze, ăe jutro sobota, bo bādā mog¹a 

porozmawiaą na ten temat z babciĀ.

Rano, zaraz po Ąniadaniu usiad¹yĄmy razem na kanapie i zaczā¹am s¹uchaą opo-

wieĄci. Okaza¹o siā, ăe dotyczy¹a ona mojej prababci i pradziadka. To naprawdā bardzo 

ciekawa historia.

By¹a po¹owa sierpnia 1929 roku. Do kancelarii Māskiego Gimnazjum nr 1 w Zgierzu 

wesz¹a m¹odziutka dziewczyna i juă od progu spotka¹a siā z niezbyt przyjaznym powi-

taniem ze strony groĂnie wyglĀdajĀcego kierownika szko¹y.

– To māska szko¹a, dziewczāta majĀ swojĀ po przeciwnej stronie ulicy – powiedzia¹ 

tubalnym g¹osem māăczyzna.

– Ja otrzyma¹am skierowanie do pracy w tej szkole – cicho, ale wyraĂnie odpowie-

dzia¹a dziewczyna.

Alicja Sabatowicz ( lat  14)
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– W jakim charakterze? 

– Jako polonistka. To moje dokumenty – odpowiedzia¹a podajĀc swojĀ teczkā.

Poprosi¹, ăeby usiad¹a, a sam zajĀ¹ miejsce za biurkiem i zaczĀ¹ z uwagĀ przeglĀ-

daą dostarczone dokumenty. Ona bacznie mu siā przyglĀda¹a i czu¹a, ăe serce bije jej 

coraz mocniej. Ten māăczyzna wywar¹ na niej ogromne wraăenie. Wszystko w nim siā 

jej podoba¹o.

– Pani Janeczko, chcā przeprosią za takie niefortunne powitanie, ale ta dziewczāca 

buzia i drobna sylwetka spowodowa¹y, ăe sĀdzi¹em iă to uczennica przysz¹a do szko¹y. 

Jednak nie ukrywam niepokoju jeăeli chodzi o naszĀ wspó¹pracā. Nie wiem czy da pani 

sobie radā w māskiej szkole? Czy podo¹a pani stawianym wymaganiom?

G¹os zza biurka dociera¹ do niej, ale nie wszystkie s¹owa rozumia¹a, bo coraz bar-

dziej zafascynowana patrzy¹a na mówiĀcego māăczyznā.

– Poniewaă w¹adze oĄwiatowe podjā¹y juă takĀ decyzjā, postaram siā pani pomóc 

i otoczā szczególnĀ opiekĀ.

Ostatnie zdanie d¹ugo brzmia¹o w jej uszach: – Otoczy mnie szczególnĀ opiekĀ, czy 

oznacza to tylko pracā zawodowĀ? A moăe coĄ wiācej… – MyĄli k¹ābi¹y siā w g¹owie, gdy 

nagle us¹ysza¹a;

– Zatem do zobaczenia na konferencji za tydzieĆ.

– Do zobaczenia.

WychodzĀc spojrza¹a dok¹adnie na tabliczkā z nazwiskiem i przeczyta¹a pó¹g¹o-

sem; Feliks Wichrowski. PomyĄla¹a, ăe to raczej rzadkie imiā, ale oznacza szczāĄliwy. 

Czyăby jakiĄ znak? 

Na pierwszĀ konferencjā przygotowa¹a siā bardzo starannie nie tylko jako na-

uczycielka jāzyka polskiego, ale takăe jako kobieta. WyglĀda¹a naprawdā interesujĀco 

w swojej ulubionej sukience uszytej przez mamā, która by¹a wspania¹Ā krawcowĀ.

WchodzĀc do sali, czu¹a na sobie wzrok wszystkich obecnych. By¹a przecieă jedynĀ 

nowĀ osobĀ. Usiad¹a na pierwszym wolnym krzeĄle i zajā¹a siā swoimi notatkami. Na-

gle us¹ysza¹a jego g¹os

– Pani Janeczko, chcia¹bym poznaą pani wizjā prowadzenia zajāą z uczniami. Co 

nowego chcia¹aby nam pani zaprezentowaą?

Stara¹a siā mówią wolno, szczegó¹owo przedstawiajĀc koncepcjā nauczania w po-

szczególnych klasach. Po zakoĆczeniu wystĀpienia us¹ysza¹a wiele pochwa¹ od koleăa-

nek i kolegów, ale najbardziej czeka¹a na jego opiniā. Nie doczeka¹a siā. Posmutnia¹a, 

by¹o jej przykro, a tak siā stara¹a.

Rok szkolny rozpoczĀ¹ siā mi¹o, uczniowie traktowali jĀ powaănie, nie mia¹a ăad-

nych problemów. ýwietnie dawa¹a sobie radā. On wspomaga¹ jĀ dobrym s¹owem, cza-

sem pochwali¹, czasem podpowiedzia¹ inne rozwiĀzania. Zrealizowa¹a wszystko to co 

zamierza¹a, a rodzice nie szczādzili pochwa¹. Jego zainteresowanie dotyczy¹o tylko 

pracy, a liczy¹a na duăo wiācej.

Po uroczystym rozdaniu Ąwiadectw zaplanowana by¹a Rada Pedagogiczna podsu-

mowujĀca rok szkolny. Obok kierownika siedzia¹ pan w Ąrednim wieku, którego ăaden 

z nauczycieli nie zna¹. Okaza¹o siā, ăe jest to nastāpca Feliksa Wichrowskiego, ponie-

waă on obejmowa¹ nowe stanowisko kierownika Domu Dziecka przy ulicy Przādzal-

nianej w Íodzi. 

– Co teraz bādzie? – myĄla¹a – Moăemy juă siā wiācej nie spotkaą.

Po zebraniu on dziākowa¹ kaădemu osobiĄcie za wspó¹pracā, ăyczĀc mi¹ych waka-

cji. Kiedy podszed¹ do niej, popatrzy¹a prosto w jego oczy i cicho wyszepta¹a:

– Bardzo mi smutno, szkoda...

On delikatnie ujĀ¹ jej rākā i powiedzia¹;

– Chcia¹bym jutro po po¹udniu odwiedzią ciā.

– W takim razie zapraszam na obiad.

– Dobrze, bādā o trzynastej.

Po powrocie do domu mama Janeczki zauwaăy¹a, ăe z jej córkĀ dzieje siā coĄ dziw-

nego. Zapyta¹a o powód. Dowiedzia¹a siā o wizycie niespodziewanego goĄcia, który 

by¹ chyba bliski sercu córki.

Przygotowania do obiadu ruszy¹y pe¹nĀ parĀ. Starszy brat wraz z m¹odszĀ siostrĀ 

Janiny mieli w tym swój udzia¹.

Niedziela, godzina trzynasta, pukanie do drzwi przerywa krzĀtaninā w kuchni. Ona 

biegnie do przedpokoju i g¹oĄno zaprasza do Ąrodka swojego goĄcia. Wszed¹ uĄmiech-

niāty z bukietem kwiatów i tradycyjnĀ bombonierkĀ. Zosta¹a dokonana prezentacja 

goĄcia. Wszyscy zasiedli do sto¹u. Podczas obiadu rozmawiali o aktualnych wyda-

rzeniach, gdy nagle on powiedzia¹, ăe ca¹y rok obserwowa¹ Janeczkā i coraz bardziej 

utwierdza¹ siā w przekonaniu o s¹usznoĄci swojego wyboru, bo ta m¹oda osóbka za-

wróci¹a mu w g¹owie. Chcia¹by dalsze swoje ăycie u¹oăyą razem z niĀ i liczy na przychyl-

noĄą rodziny oraz Janiny. Dosta¹ w Íodzi duăe mieszkanie i mogĀ zaplanowaą wspólnĀ 

przysz¹oĄą.

Ona zaniemówi¹a z wraăenia. Dalsze wydarzenia potoczy¹y siā z zawrotnĀ szybko-

ĄciĀ. Okres narzeczeĆstwa trwa¹ pó¹ roku i 26 grudnia 1930 roku wziāli Ąlub. 

úyli szczāĄliwie aă do wrzeĄnia 1939 roku. W tym czasie urodzi¹o im siā dwoje dzie-

ci: córka Krystyna w 1932roku i syn Andrzej w 1936 roku.

Rodzina ăy¹a spokojnie i radzi¹a sobie bardzo dobrze. Dzieci wychowywa¹y i rozwi-

ja¹y siā pod czujnym okiem rodziców i pod opiekĀ niani. Tylko Feliksa ogarnia¹ coraz 

wiākszy niepokój. Sytuacja polityczna w Europie powodowa¹a, ăe do codziennego ăy-

cia wdar¹ siā niepokój i zdenerwowanie.

Ch¹opcy z Domu Dziecka pod kierunkiem swojego kierownika przygotowywali 

wieczorne ogniska, gawādy z okazji ĄwiĀt paĆstwowych, a takăe prezentacje pieĄni 

patriotycznych oraz opowieĄci o Polsce i wybitnych Polakach.

ÍódĂ w tym okresie by¹a miastem „Czterech kultur”, a w¹aĄciciele fabryk w¹ókien-

niczych (w przewaăajĀcej czāĄci Niemcy) zatrudniali swoich rodaków na waănych sta-

nowiskach. Wielu z nich mia¹o teă inne zadania do wykonania np. zbierali informacje 
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o inteligencji, wojsku, szpitalach, ogólnej sytuacji w mieĄcie oraz o ludziach narodo-

woĄci ăydowskiej.

Rok szkolny 1938/39 skoĆczy¹ siā i wszyscy wychowankowie Domu Dziecka wraz 

z ca¹ym personelem pedagogicznym i pracownikami kuchni przygotowywali siā jak 

kaădego roku do wyjazdu na wakacyjny wypoczynek do w¹asnego oĄrodka nad Nie-

mnem. Kierownik starannie jak nigdy dotĀd zorganizowa¹ wyjazd; zgromadzi¹ wszel-

kie dostāpne dokumenty potwierdzajĀce toăsamoĄą ch¹opców, poniewaă mia¹ z¹e 

przeczucia, które go niestety nie myli¹y.

Prawie dwa wakacyjne miesiĀce up¹ynā¹y beztrosko poza jednym wydarzeniem...

Trzyletni syn Feliksa – Andrzej stojĀc na brzegu rzeki zauwaăy¹ p¹ywajĀce w wodzie 

ryby. Zachwycony wo¹a¹ „ ibki, ibki” i wychylajĀc siā zbyt mocno wpad¹ do rzeki. Zach¹y-

snĀ¹ siā wodĀ, a wyciĀgniāty na brzeg przestraszony krzycza¹ wniebog¹osy. OczywiĄcie 

jak zwykle w takich sytuacjach Feliks obwini¹ swojĀ ăonā. Wszystko skoĆczy¹o siā do-

brze, a ma¹y Andrzejek mówi¹, ăe juă nigdy wiācej nie bādzie oglĀdaą „ibek”. 

Wakacje dobiega¹y koĆca, a sytuacja w Europie by¹a coraz bardziej napiāta. Po 

wielogodzinnej nocnej naradzie z wychowawcami Feliks podjĀ¹ decyzjā o wyjeĂdzie 

z tygodniowym wyprzedzeniem i postanowi¹ rozlokowaą ch¹opców wĄród polskich 

rodzin, które wyraăĀ na to zgodā. AkcjĀ zostali objāci ci z przedzia¹u wiekowego od 

trzeciego do osiemnastego roku ăycia.

Rozpoczā¹a siā akcja powrotu. Na wieĄą o tym, ăe dzieci sĀ sierotami, wiele pol-

skich rodzin bez wahania postanowi¹o zaopiekowaą siā ch¹opcami. Dziāki temu do 

koĆca sierpnia wszyscy zostali rozmieszczeni w polskich domach.

Pierwszego wrzeĄnia wieĄą o ataku Niemiec na Polskā rozesz¹a siā bardzo szyb-

ko. Feliks odetchnĀ¹ z ulgĀ, bo uda¹o mu siā zrealizowaą swój plan. Wraca¹ z grupĀ 

wychowawców, pozosta¹ym personelem oraz najstarszymi ch¹opcami do Íodzi. Tuă 

przed powrotem do Domu Dziecka skontaktowa¹ siā ze swoimi przyjació¹mi. Niestety 

wiadomoĄci nie by¹y pomyĄlne. Jego mieszkanie stale obserwowano, a ca¹a rodzina 

mia¹a zostaą aresztowana. W zwiĀzku z zaistnia¹Ā sytuacjĀ jeden z wychowawców 

przejĀ¹ obowiĀzki kierownicze. Dosta¹ szczegó¹owe instrukcje dalszego postāpowa-

nia, a Feliks i Janina wraz z dzieąmi udali siā do Zgierza. Dotarli tam póĂnym wieczo-

rem. Zatrzymali siā u jednego z braci Janiny. Sytuacja komplikowa¹a siā coraz bardziej. 

Feliks wiedzia¹, ăe musi znaleĂą jakieĄ lokum, w którym by¹by w miarā bezpieczny wraz 

ze swojĀ rodzinĀ. Pomoc nadesz¹a od jednego z pracowników gimnazjum, w którym 

Feliks przed laty by¹ kierownikiem. Na przedmieĄciach miasta, tuă obok budujĀcych 

siā koszar dla wojsk niemieckich mia¹ dzia¹kā wraz z niewielkim, starym, drewnianym 

domkiem, sk¹adajĀcym siā z sieni, kuchni i pokoju. By¹a tam teă obora, w której sk¹a-

dowa¹ siano, jab¹ka i kilkanaĄcie worków ăyta. Poniewaă domek nie by¹ zamieszkany, 

pozwoli¹ ukryą siā tam rodzinie Wichrowskich. Tak rozpoczĀ¹ siā straszny okres dla ca-

¹ej rodziny, gdyă nie mieli ăadnych dokumentów, ăadnych dochodów, byli zdani tylko 

na pomoc zaufanych ludzi. Feliks wiedzia¹, ăe gdyby zosta¹ aresztowany nie przeăy¹by 

ăadnego wiāzienia ani obozu z powodu doĄą zaawansowanej astmy; dlatego w sieni 

tuă za drzwiami schowany by¹ ciāăki ¹om, którym zamierza¹ zaatakowaą kaădego, kto 

chcia¹by go aresztowaą. Wiedzia¹, ăe wtedy zginĀ¹by na miejscu razem z ca¹Ā rodzinĀ.

Znajomy lekarz zaopatrywa¹ go w zastrzyki euphiliny, leku rozszerzajĀcego oskrze-

la, który by¹ niezbādny podczas ataków astmy. DusznoĄci zaczā¹y pojawiaą siā coraz 

czāĄciej, bo to na jego barki spad¹ ciāăar utrzymania rodziny. Janina odwaănie podjā¹a 

obowiĀzek nauczania na tajnych kompletach i chodzi¹a kaădego dnia po kilka kilome-

trów prawie na drugi koniec miasta do punktu, w którym odbywa¹y siā lekcje. Wraca-

jĀc wstāpowa¹a do swojej mamy skĀd przynosi¹a chleb, s¹oninā, czasem trochā cukru, 

marmoladā dla dzieci i wszystko co przygotowa¹a rodzina.

Kaădy dzieĆ który przeăyli by¹ jak dar od losu, bo w¹aĄciwie mieszkali „w paszczy 

lwa”. Koszary zape¹ni¹y siā wojskiem niemieckim, a domek rodziny by¹ oddalony od 

nich o zaledwie 500 metrów.

Rok 1943 od samego poczĀtku obfi towa¹ w wydarzenia, które dawa¹y Feliksowi 

wiele do myĄlenia. Niemcy ponieĄli klāskā pod Stalingradem i pod Kurskiem. Przeczu-

cie podpowiada¹o mu, ăe nastĀpi zwrot w walkach z hitlerowcami. 

W po¹owie roku okaza¹o siā, ăe Janina jest w ciĀăy. MĀă przekonywa¹ jĀ, ăe moăe 

nowe dziecko w rodzinie przyniesie wolnoĄą. Gdy ciĀăa by¹a juă widoczna, jedenasto-

letnia Krystyna by¹a bardzo niezadowolona i wyraăa¹a swój protest milczeniem oraz 

ciĀg¹ym straszeniem m¹odszego brata, ăe to on bādzie musia¹ opiekowaą siā m¹odszym 

braciszkiem. P¹eą dziecka by¹a prawie pewna (oczywiĄcie w wyobraăeniach wszystkich 

cz¹onków rodziny). Zosta¹o wybrane nawet imiā. Synek mia¹ siā nazywaą Roch od ¹aciĆ-

skiego s¹owa rochus czyli ska¹a. Mia¹ to byą māăczyzna twardy i niez¹omny jak ska¹a. 

Oddany domowi i rodzinie. 

Zbliăa¹a siā Wielkanoc 1944 r. W tym roku Ąwiāta wypada¹y 9 kwietnia. O godzinie 

5:00 zaczĀ¹ siā poród. Mimo strachu i niechāci do majĀcego przyjĄą na Ąwiat dziecka 

Krysia pobieg¹a do babci. Puka¹a tylko chwilā, bo rodzina chcia¹a iĄą na mszā rezurek-

cyjnĀ i nikt juă nie spa¹. Powiedzia¹a, ăe Roszek siā rodzi. Babcia i wujek postanowili 

iĄą do Janiny i Feliksa. Na miejsce dotarli o godzinie 6:00, w¹aĄnie wtedy urodzi¹o siā 

dziecko. Wbrew oczekiwaniom rodziny nie by¹ to ch¹opiec, lecz dziewczynka.

W tym czasie wed¹ug wymogów córkom nadawano imiona Jadwiga lub Kazimiera, 

ale Feliks postanowi¹, ăe jego córka otrzyma imiā Wanda, bo w legendzie o królu Kraku, 

Wanda nie chcia¹a Niemca i rzuci¹a siā w nurt Wis¹y ponoszĀc Ąmierą.

Minā¹y dwa tygodnie, gdy malutka Wanda zaczā¹a kas¹aą, dosta¹a bardzo wyso-

kiej temperatury. Krótki oddech zwiastowa¹ zapalenie p¹uc, co u tak ma¹ego dziecka 

w takich warunkach w¹aĄciwie równa¹o siā Ąmierci. Feliks jednak podjĀ¹ ryzyko, gdyă 

nie znajĀc dawkowania zaczĀ¹ intuicyjnie podawaą dziecku penicylinā, którĀ wykrad¹ 

z koszar pracujĀcy tam inăynier. Dziāki niemu przeăyli wiele bardzo trudnych chwil.

Wanda wraca¹a do zdrowia, temperatura spad¹a, kaszel ustāpowa¹, wróci¹ apetyt. 

Wszyscy bardzo siā cieszyli. Nawet Krysia z przekonaniem „lula¹a” siostrzyczkā
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99Lato przynios¹o wiele ciep¹ych i piāknych dni. Wschodnie tereny Polski by¹y juă 

wolne, a front zbliăa¹ siā coraz szybciej. Pierwszego sierpnia 1944 r. wybuch¹o Powsta-

nie Warszawskie. Przez szeĄądziesiĀt trzy dni Warszawa broni¹a siā, ale los jaki spotka¹ 

warszawiaków, powstaĆców i miasto by¹ tragiczny. W mieĄcie nie pozosta¹ w¹aĄciwie 

„kamieĆ na kamieniu”. Jednak Niemcy wiedzieli, ăe coraz dalej na zachód posuwa siā 

linia frontu i coraz wiācej miejscowoĄci jest juă wolnych.

W Boăe Narodzenie 1944 – Feliks mówi¹:

– Koniec juă blisko. Trzeba ochrzcią dziecko, a ojcem chrzestnym bādzie kolega, któ-

ry zosta¹ wywieziony do obozu i chociaă Ąlad po nim zaginĀ¹, to ja wiem, ăe on wróci.

W zastāpstwie do chrztu ma¹Ā Wandā trzyma¹ Zenon – brat Janiny.

StyczeĆ 1945 r., Warszawa wolna, ÍódĂ wolna. RadoĄą, a jednoczeĄnie niepewnoĄą 

co dalej. Trzeba zaczĀą nowe ăycie. Feliks pojecha¹ do swojego dawnego mieszkania, 

w którym zosta¹o wszystko, ca¹y dorobek ăycia. Niestety przyjecha¹ zbyt póĂno. Miesz-

kanie zosta¹o prawie puste. Zosta¹y tylko fotografi e, kilka ksiĀăek oraz drobiazgi prze-

chowywane przez sĀsiadów. Pozosta¹e rzeczy zosta¹y wywiezione nie wiadomo dokĀd. 

Tak w¹aĄciwie rodzina Wichrowskich nie mia¹a niczego.

Feliks pomimo tak trudnej sytuacji nawiĀza¹ kontakt ze swoimi dawnymi kolega-

mi, a takăe pracownikami Domu Dziecka, do których zaczāli zg¹aszaą siā dawni wy-

chowankowie. Umieszczono ich w nowym miejscu, na przedmieĄciach Íodzi w Domu 

Dziecka „Gniazdo”, prowadzonym przez siostry zakonne.

Feliks Wichrowski zosta¹ mianowany kierownikiem, co by¹o dotychczas niespoty-

kane. Ca¹a rodzina otrzyma¹a tam mieszkanie, a pogodne usposobienie Feliksa, jego 

poczucie humoru i rozleg¹a wiedza przyczyni¹y siā do wyjĀtkowo mi¹ych relacji miā-

dzyludzkich.

8 maja 1945 r. zosta¹ podpisany akt kapitulacji Niemiec. Koniec okrutnej wojny. Na-

reszcie moăna by¹o zaczĀą myĄleą o przysz¹oĄci.

Zakopane 2011

Wiktoria Zawi ¹a ( lat  15)

Zniewolona ^yciem 

Wiesz, ostatnio to tylko gapiĀ siĀ w telewizor. Nic nie mogĀ napisaĄ. úyjĀ w jakiejă 

pieprzonej pustce, na pustyni przegranych. Zastanawiam siĀ, czy to co siĀ sta¹o mie-

siÿc temu by¹o podyktowane przez los, przypadek czy moĂe nawet Boga. Ehh, jeăli on 

w ogóle jest… 

To fragment pamiātnika Anki. Siedemnastolatki, córki nauczyciela i kucharki. 

Przeciātna w zakresie wyglĀdu i inteligencji. Po wypadku nachodzĀ jĀ dziwne myĄli. 

Zaczā¹a rozwaăaą istnienie stwórcy, sprawiedliwoĄci ăycia. Od trzydziestu piāciu dni 

egzystuje w pozornej wolnoĄci. Choą jest zbyt m¹oda, by rozwaăaą o Ąwiecie, niezbyt 

doĄwiadczona i pozornie z dobrej rodziny to coĄ ciĀăy na jej psychice. Jej myĄli krĀăĀ 

wokó¹ tych samych tematów, bardzo juă ogranych…

Oko¹o dwa miesiĀce temu jeszcze by¹o ciep¹o. S¹oĆce oĄwieca¹o zapomniane ¹awki 

w parku. Anka w¹óczy¹a siā jak zwykle po alejkach z papierosem w ustach. Nie przeczu-

wa¹a niczego, co mia¹o siā wydarzyą trzydzieĄci dni póĂniej. Czeka¹a na MiĄkā, bliskĀ 

koleăankā, z którĀ ¹Āczy¹a jĀ dziwna wiāĂ. Z jednej strony dziewczyna podoba¹a siā 

Ance fi zycznie i pod wzglādem osobowoĄci, zachowania. Choą obie by¹y heteroseksu-

alne, to czu¹y do siebie niesamowity pociĀg. Nie by¹o to zboczenie, po prostu dobrze 

siā razem czu¹y. ÍĀczy¹y je wspomnienia, wspólne chwile. Teoretycznie by¹y przyjació¹-

kami.

– No, jesteĄ nareszcie – przywita¹a jĀ Anka.

– No, jakoĄ siā tu dowlok¹am… to gdzie idziemy? – spyta¹a MiĄka. 

Energiczna, pozytywnie nastawiona do ăycia dziewczyna. Ogólnie rzecz ujmujĀc 

to ca¹y czas by¹a pe¹na optymizmu, Anka nigdy siā z niĀ nie nudzi¹a. 

– Moăe siā przejdziemy? – zaproponowa¹a Anka po chwili namys¹u.

Przez godzinā spacerowa¹y. Zapali¹y papierosa i rozmawia¹y. Pokomentowa¹y tro-

chā przechodzĀcych kolesi jak przysta¹o na nastolatki. Potem przystanā¹y na moment 

przy ¹awce. To tu by¹y wydrapane ich inicja¹y i data.

– Ale to by¹o g¹upie! – zaĄmia¹a siā MiĄka.

– Nie do koĆca i zaleăy dla kogo. Dla mnie i Janka by¹o to wyjĀtkowe miejsce. Pa-

miātasz, zawsze tu siā spotykaliĄmy – zgasi¹a ja Anka.
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– KiedyĄ, to by¹o kiedyĄ, kochana – pouczy¹a jĀ przyjació¹ka. 

Jeszcze chwilā popatrzy¹a na znak „oddania”, jak to on nazywa¹ i odesz¹y. ZakoĆ-

czy¹y wieczór w milczeniu w knajpce. 

Okaza¹o siā, ăe by¹o za wczeĄnie by ăartowaą z sytuacji, zbyt wczeĄnie. Nie chcia¹o 

siā im juă póĂniej rozmawiaą. Ostatnimi czasy Anka jakby gas¹a. Zaczā¹a siā robią sen-

tymentalna, pe¹na melancholii. MiĄka natomiast by¹a tak zaoferowana Tomkiem, ăe 

nie zwraca¹a zbyt duăej uwagi na zmianā przyjació¹ki. Stan emocjonalny i psychiczny 

Anki waha¹ siā. Popada¹a w skrajnoĄci, choą dopiero trzydzieĄci piāą dni póĂniej by¹o 

znacznie gorzej. 

Parā tygodni póĂniej od ostatniego spotkania dziewczyn sprawy nabra¹y tempa. 

By¹y, a moăe raczej niedosz¹y ch¹opak Anki mia¹ wypadek, jej rodzice weszli w fazā ciāă-

ki bojów, a MiĄka zerwa¹a z niĀ kontakt. 

Nigdy w Ăyciu nie wyobraĂa¹am sobie, Ăe coă takiego przytrafi  siĀ równieĂ mnie. Za-

wsze jakoă siĀ uk¹ada¹o. A teraz?! Powiedz, dlaczego krzywdzisz ludzi najwaĂniejszych 

dla mnie? Nigdy nie mog¹am ciĀ zrozumieĄ… W¹aăciwie, to mam proăbĀ do ciebie: Zejdā 

tu na dó¹, tak, na ziemiĀ i zobacz co wyprawiasz! Do jasnej cholery!

Anka, odkĀd nie radzi¹a sobie z wyraăaniem uczuą i ekspresjĀ swoich frustracji, 

pisa¹a pamiātnik i listy zaadresowane g¹ównie do Boga, tak jak ten. Stara¹a siā wyt¹u-

maczyą sobie, dlaczego rzeczy majĀ taki bieg. Poza chwilami spādzonymi w szkole sie-

dzia¹a tylko w domu. Nie by¹a w stanie iĄą do Janka, do szpitala. By¹a raz. Odg¹osy bólu 

wydawane przez cierpiĀcych, traktowanych jak zwierzāta, by¹y ponad jej si¹y. Przez 

ca¹e swoje ăycie nie ujrza¹a tyle cierpienia, ile w tamtej chwili, gdy go zobaczy¹a po 

raz pierwszy po wypadku. Puste korytarze, ludzie bez rĀk, bez nóg, na wózkach. Krzyki 

rozpaczy, brudne okna, specyfi czny zapach. Najgorszy by¹ kontrast: ludzie po amputa-

cjach, poruszajĀcy siā z trudem, a na ich twarzach malowa¹ siā uĄmiech. Jakby ukoje-

nie, nadzieja. Dla Anki te pierwsze i ostatnie odwiedziny by¹y nadzwyczaj emocjonal-

nym przeăyciem. Janek by¹ w ĄpiĀczce. Chwilā sta¹a nad nim, ba¹a siā go dotknĀą. Mia¹a 

wraăenie, ăe jeĄli to zrobi, to zada mu dodatkowy ból. Nie by¹a pewna co moăe, a czego 

nie. Ízy ciek¹y jej po policzkach, delikatnie musnā¹a nogi ch¹opaka przykryte szarym 

kocem i wysz¹a szybkim krokiem ze szpitala. 

Nie zwracajĀc uwagi nawet na kolor Ąwiat¹a na przejĄciu dla pieszych, podĀăy¹a 

przed siebie. W Ąrodku gotowa¹a siā. Jednak nie chcia¹a daą upustu swoim emocjom 

przy ludziach. Nie mog¹a powstrzymaą siā, sz¹a coraz szybciej, aă w koĆcu zaczā¹a 

biec. Nie wiedzia¹a dokĀd, byle przed siebie. Marzy¹a teraz o spokojnym miejscu, gdzie 

bādzie mog¹a siā wyp¹akaą, wykrzyczeą. Tak naprawdā nie by¹a w stanie sobie uzmy-

s¹owią, co niĀ tak wstrzĀsnā¹o czy widok Janka, czy tych wszystkich ludzi w szpitalu. 

Nigdy wczeĄniej nieszczāĄcie drugiego cz¹owieka tak na niĀ oddzia¹owywa¹o. Nie by¹a 

aă tak wyczulona na ludzkĀ krzywdā…

Parā minut póĂniej by¹o juă teoretycznie lepiej. Anka uspokoi¹a siā trochā. Usiada¹ 

pod drzewem i patrzy¹a przed siebie. Mia¹a szczāĄcie, ăe znalaz¹a siā w bardzie odlud-

nym miejscu. Tylko jakiĄ facet z psem tamtādy przechodzi¹. Skulona dziewczyna nie 

wiedzia¹a, jak ma pozbieraą myĄli, to wszystko to by¹o zdecydowanie za duăo jak na 

siedemnastolatkā. Ca¹y czas przypomina¹a sobie te jāki i krzyki ze szpitala, nie mog¹a 

ich wymazaą z pamiāci. Widok chorych ludzi, a wĄród nich ona, zawsze chroniona 

przez rodziców. Nigdy nie doĄwiadczy¹a prawdziwego bólu, nie widzia¹a i nie mia¹a 

kontaktu z takĀ tragediĀ. Wychowywana w domu, w którym ludzkie nieszczāĄcia by¹y 

skrzātnie chowane pod dywan. Nag¹e zderzenie z krzywdĀ, cierpieniem tylu osób bar-

dzo mocno odbi¹o siā na wraăliwej dziewczynie. Nie mia¹a nawet do kogo zadzwonią 

i wyăalią siā. Matka by nie zrozumia¹a, ojciec by zbagatelizowa¹, a MiĄka by nawet nie 

odebra¹a…

JuĂ miesiÿc minÿ¹ od wypadku Janka. Nigdy wczeăniej nie myăla¹am, Ăe takie zda-

rzenie zmieni moje Ăycie…. ChoĄ moĂe to za duĂo powiedziane, to na pewno coă siĀ 

zmieni¹o. Zupe¹nie inaczej postrzegam relacje z ludāmi, jednak nadal nie ogarniam 

Boga, ani w ogóle dlaczego to wszystko siĀ zdarzy¹o. JuĂ chyba na zawsze pozostanie 

we mnie to uczucie strachu przed wejăciem do szpitala… 

Kolejne dni mija¹y z prādkoĄciĀ Ąwiat¹a, przynajmniej takie wraăenie mia¹a Anka. 

Jasiek wraca¹ do zdrowia, jednak nadal leăa¹ w szpitalu. Kontaktowali siā tylko telefo-

nicznie i e-mailowo. MiĄka juă nigdy nie odezwa¹a siā do niej. Straci¹y kontakt defi ni-

tywnie. Wszystko ulega¹o i nadal ulega zmianom. 

Zakopane 2011

Zniewolona ^yciem Wiktoria Zawi ¹a ( lat  15)
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