


Opowiadania te dedykuję najważniejszej ko-
biecie mojego życia – Kasi oraz wszystkim innym 
najważniejszym osobom, które, mam nadzieję, 
wiedzą, że są najważniejsze, a szczególnie moim 
wspaniałym i mądrym wychowankom. To dzięki 
ich wsparciu powstała ta książka.
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Przedmowa

„Wiersz i opowiadanie na każdy dzień roku – o miłości do 
samej siebie” Ewy Lewandowskiej przeczytałem z wielkim za-
interesowaniem oraz głębokim namysłem nad ich walorami 
edukacyjnymi oraz terapeutycznymi.

Ewa Lewandowska jest pedagogiem specjalnym o ogrom-
nym doświadczeniu terapeutycznym, zwłaszcza w pracy 
z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami. 
Przez 34 lata pracowała na stanowisku wychowawcy w ośrod-
ku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z uszko-
dzonym wzrokiem. Posiada także zasługi w doskonaleniu 
kadr dla potrzeb szkolnictwa specjalnego. Zostały one wyso-
ko ocenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, władze 
Bydgoszczy oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w postaci na-
gród, odznaczeń państwowych i innych. Na uwagę zasługują 
również jej wysokie kompetencje literackie. Jest autorką tomu 
wierszy „Miłość w różnych odsłonach” (Kraków 2020).

Książka „Wiersze i opowiadania na każdy dzień roku – o mi-
łości do samej siebie” zawiera 12 wierszy i tyleż opowiadań 
terapeutycznych przyporządkowanych do każdego miesiąca 
w roku oraz wiersz i opowiadanie przewodnie, które znajdują 
się na początku tomu.
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Opowiadania są bardzo ciepłe w swojej treści, wzbudzają 
empatię, szacunek do samego siebie, rozwijają wyobraźnię, 
poszerzają zakres słownictwa czytelników, kształtują po-
zytywne postawy wobec innych osób i otoczenia przyrod-
niczo-społecznego. Posiadają wielką wartość relaksacyjną 
w dzisiejszym zneurotyzowanym świecie, w którym dominują 
pośpiech i rywalizacja.

Zaletą wierszy i opowiadań jest kształtowanie zamiłowa-
nia do czytelnictwa żywych treści, co jest takie ważne w na-
tłoku symboliki narzucanej przez Internet i gry komputerowe. 
Bajki i opowiadania niepromujące rywalizacji i przemocy nale-
ży doceniać w wychowaniu jako przeciwwagę dla przekazów 
wyzwalających strach i agresję. Te ostatnie są bardzo popular-
ne w mediach. Ceńmy sobie środki społecznej komunikacji, 
ale nie zapominajmy o przyjaźni do książki.

Dzisiaj mentorzy nauk społecznych i przyrodniczych 
wiele uwagi poświęcają przywracaniu czci w stosunku do 
naturalnej przyrody, „niezdeptanej” przez tzw. osiągnięcia cy-
wilizacyjne. W opowiadaniach i wierszach Autorka uczy mą-
drego kodu odczytywania przyrody. Ten wymiar twórczości 
jest mi szczególnie bliski. Epoka uprzemysłowienia okazała 
się niestety epoką dewastacji środowiska. W utworach Ewy 
 Lewandowskiej wyrażane są szacunek i miłość do przyrody. 
To cenne przesłanie, które powinno być przywrócone jako 
jedno z naczelnych wartości w życiu każdego człowieka. To 
ono może nas ocalić od katastrofy ekologicznej.

Bajki są przedmiotem zainteresowań wielu dyscyplin 
współczesnej humanistyki, między innymi kulturoznawstwa, 
literaturoznawstwa, folklorystyki. Z tego tytułu w naukach pe-
dagogicznych i psychologii czyni się refleksję nad leczniczymi 
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i wychowawczymi walorami bajek. Biblioterapia oznacza wy-
korzystanie książek w leczeniu (biblion – książka i therapeo – 
leczę). Terminu tego po raz pierwszy użył Samuel McChord 
Crothers w 1916 roku na łamach amerykańskiego „Atlantic 
Monthly”. Biblioterapia jest nie tyle formą leczenia, co formą 
wspierającą leczenie.

Książki – w tym bajki, pamiętniki, literatura piękna – sta-
nowią niedocenione źródło inspiracji do refleksji wokół 
osobistych przeżyć oraz zmiany w ocenie wartości osób 
poszukujących sensu własnego życia. Dotyczy to zwłaszcza 
osób z niepełnosprawnościami, nierzadko odczuwających 
cierpienie.

Bajki i wiersze są często dziełem osób z niepełnospraw-
nością bądź osób z ich najbliższego otoczenia. Autorka jest 
osobą będącą w serdecznych relacjach z osobami z niepełno-
sprawnościami, także sprzężonymi. Jej poezja i opowiadania 
są bliskie czytelnikom, zwłaszcza doświadczającym losu oso-
by postrzeganej we własnej percepcji jako innej.

Zbiór opowiadań Ewy Lewandowskiej stanowić będzie 
znaczący wkład w ideę integracji społecznej osób różnych, 
a jednocześnie podobnych pod względem cenionych war-
tości i potrzeb. Osoby z niepełnosprawnościami różnią się od 
osób pełnosprawnych przede wszystkim tym, że cele życiowe 
osiągają przy zwiększonym personalnym wysiłku. Nie buduje-
my świata dla wszystkich, lecz dla większości. To jest problem 
naszych czasów.

Z wielkim szacunkiem odnoszę się do dr Emilii Śmiechow-
skiej-Petrovskij w związku z jej opieką naukowo-literacką nad 
wydaniem wierszy i opowiadań oraz do Oficyny Wydawniczej 
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„Impuls”. Ich zaangażowanie w wydanie tej publikacji stanowi 
wkład w budowanie świata bez barier – świata dla wszystkich.

prof. dr hab. Roman Ossowski
Wydział Psychologii

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
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Wprowadzenie do problematyki 
książki „Wiersz i opowiadanie 

na każdy miesiąc roku. 
O miłości do samej siebie”

Książki są lustrem, w którym można zobaczyć postacie 
wyglądające jak my sami, mające podobne odczucia i do-
świadczenia. Książki są także oknem, przez które można mieć 
dostęp do świata poza naszym bezpośrednim otoczeniem1. 
Publikacja „Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O mi-
łości do samej siebie” jest właśnie takim lustrem i oknem dla 
młodych dorosłych, których dobrostan fizyczny i psychicz-
ny bywa obniżony z różnych powodów – tych związanych 
z sytuacją rodzinną, ekonomiczną, z powodu stanu zdrowia, 
niepełnosprawności lub na skutek doświadczania typowych 
kryzysów wieku dorastania.

Autorka książki, Ewa Lewandowska, czerpała inspirację 
dla swoich opowiadań i form poetyckich w bezpośrednim 
kontakcie z dziećmi i młodzieżą, w trakcie swojej ponad trzy-
dziestoletniej działalności pedagogicznej jako nauczyciel, 
wychowawca w internacie, socjoterapeuta. Stworzone przez 

1 Por. E. Śmiechowska-Petrovskij (2021). Dyskursy niepełnosprawności w literaturze 
dzie cięcej. Forum Pedagogiczne, 1; M.K. Rudman (1995). Children’s Literature: An Issues 
Approach. 3rd Edition. New York: Longman.
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nią opowiadania służyły jej do pracy z podopiecznymi w roz-
wiązywaniu trudności związanych z dorastaniem, mierzeniem 
się ze swoimi ograniczeniami, w tym z niepełnosprawnością. 

Bajki terapeutyczne cieszą się dużą popularnością w pra-
cy psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi młodszymi. Dla 
dzieci w starszym wieku szkolnym oraz dla młodzieży nie-
wiele jest utworów literackich, krótkich form, które mogłyby 
sprawdzić się w pracy biblioterapeutycznej lub w prywatnych 
praktykach lekturowych i dawać okazję do katarktyczno-
-kompensacyjnych oddziaływań na doświadczane trudności 
czy braki realnego życia.

Twórczość artystyczna, zarówno w wymiarze czynnym 
(ekspresja twórcza), jak i biernym (recepcja twórczości), 
z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego może 
pełnić funkcję kompensacyjno-katarktyczną. Jest to takie 
oddziaływanie sztuki, które pomaga jednostce odzyskać 
równowagę psychiczną. Możliwe jest ono dzięki zaspokaja-
niu potrzeb, warunkujących równowagę wewnętrzną i dobre 
samopoczucie, takich jak: rekreacji, aktywnego odpoczynku 
(w sensie psychicznym), rozrywki, gry i zabawy; zapomnienia 
o powszednich troskach i niewygodach, ucieczki w lepszy 
świat fantazji; rozszerzenia granic jednostkowego istnienia 
w czasie i przestrzeni, wzbogacenia własnego życia i częścio-
wego, symbolicznego zaznania tego, co jest udziałem ludzi 
innych epok, kultur, środowisk i grup społecznych; doznawa-
nia różnorodnych wrażeń zmysłowych i emocji; pełnej eks-
presji osobowości, m.in. ekspresji emocji; rozładowania i zła-
godzenia bolesnych napięć i konfliktów wewnętrznych, przy 
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równoczesnym doznawaniu napięć i ostrych bodźców, nie-
szkodliwych, bo nienarażających na rzeczywiste cier pienia2.

Propozycja opowiadań terapeutycznych Ewy Lewandow-
skiej, zebranych w tomie „Wiersz i opowiadanie na każdy mie-
siąc roku. O miłości do samej siebie”, mieści się właśnie w tym 
deficytowym obszarze oferty wydawniczej. Opowiadania 
te mogą służyć pomocą młodemu człowiekowi w trudnej 
drodze do dorosłości oraz być wykorzystane podczas zajęć 
grupowych – terapeutycznych i wychowawczych, a także 
podczas kontaktu indywidualnego. Praca z nimi może po-
móc znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania (przynajmniej 
część), które stawiają nie tylko młodzi ludzie, ale ci wszyscy, 
którzy pragną, aby ich życie było jak najbardziej harmonijne 
i satysfakcjonujące. Publikacja skierowana jest do młodzieży, 
zwłaszcza młodych dziewcząt. Może też znaleźć zastosowanie 
zarówno w pracy pedagogicznej, opiekuńczo-wychowawczej 
i socjoterapeutycznej, w placówkach oświatowych, jak i w in-
ternatach i bursach, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 
czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Ponieważ 
zawiera również teksty odnoszące się do niepełnosprawno-
ści, jest szczególnie dedykowana do pracy biblioterapeutycz-
nej z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wycho-
wawczych.

Konstrukcja tomu to 13 wierszy i opowiadań. Książkę roz-
poczynają wiersz i opowiadanie inicjujące, wprowadzające 
w problematykę całości, a następnie do każdego miesiąca 

2 Por. B. Dziemidok (1976). Katartyczno-kompensacyjna funkcja sztuki. W: A. Kuczyńska 
(red.), Sztuka i społeczeństwo. Warszawa: PWN.
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roku przyporządkowany jest dedykowany zestaw poetycko-
-prozatorski: o radości, o akceptacji i szacunku, o poszukiwa-
niu sensu życia, o zazdrości, o potrzebie wolności, o przyjaźni, 
o pierwszej miłości, o dążeniu do doskonałości, o uważności, 
o wybaczaniu, o potrzebie bliskości. Te małe formy literackie 
podejmują podstawowe zagadnienia egzystencjalne, również 
etyczne, takie jak: wierność, miłość, dobro, poświęcenie, spra-
wiedliwość, w optyce młodych ludzi. Obrazy świata przedsta-
wionego, zarysowane sytuacje i bohaterowie są realistyczne, 
ale mają potencjał metaforyczny. Opowiadanie w swej gatun-
kowej istocie zawiera prostą, zazwyczaj jednowątkową fabu-
łę, a prezentowany przebieg zdarzeń zmierza do wyraźnego 
finału. Cechuje je swoboda kompozycyjna i epizodyczność 
fabuły. Pojawiają się w nim dygresje, partie opisowe i reflek-
syjne. Często wyraźnie zarysowana zostaje sytuacja narra-
cyjna3. Ewa Lewandowska wykorzystuje formę opowiadania, 
ale każde z nich ma nieco inną konstrukcję. Nieraz stosuje 
inwersje czasowe, retrospekcje. Innym razem proponuje dwa 
alternatywne zakończenia. Niekiedy utwory zawierają wy-
raźną rekapitulującą scenę. Czasami pozostawiają czytelnika 
bez wyraźnego domknięcia kanwy fabularnej, pozwalając 
wyobraźni dopełnić historię. Jeszcze w innych przypadkach 
oferują zakończenia opowieści na wstępie. Z tego powodu 
lektura wierszy i opowiadań Ewy Lewandowskiej nie pozosta-
wia odbiorcy z przeświadczeniem, że odczytuje teksty dedy-
kowane, teksty instrumentalnie rozprawiające się wyłącznie 

3 Por.   hasło:   „opowiadanie”.   W:   J.   Sławiński   (red.)   (1988).   Słownik   terminów   literackich. 
Wroc ław – Warszawa: Ossolineum.
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z problemami psychologicznymi. Pozwala na czystą przyjem-
ność aktów lekturowych.

Parafrazując myśl Brunona Bettelheima wyrażoną w publi-
kacji „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach ba-
śni”4, można na koniec dodać, że jeśli opowieść ma wzbogacić 
życie człowieka, pomóc mu dotrzeć do sensu jego egzystencji, 
to konieczne jest pobudzenie wyobraźni czytelnika, pomoc 
w rozwijaniu jego inteligencji i porządkowaniu uczuć, a za-
dziać się tak może poprzez umożliwienie odbiorcy rozeznania 
własnych trudności w zetknięciu się ze sposobami rozwiązy-
wania nękających go problemów, ożywiając wiarę w siebie 
i w swoją przyszłość. Z całą pewnością wiersze i opowiadania 
zgromadzone w niniejszym tomie spełniają takie zadanie.

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

4 B. Bettelheim (2010). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Tłum. 
D. Danek. Warszawa: W.A.B.
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Wprowadzenie

Pokochać małą dziewczynkę
Stoi przede mną mała dziewczynka 
Jest przerażona, zaczyna szlochać 
Przytul się do mnie, mała dziewczynko, 
ja cię spróbuję pokochać...

Ciągle za mała, choć przecież rośnie 
Ciągle za głupia, choć świat poznaje 
Przytul się do mnie, mała dziewczynko, 
niech moje serce miłość ci daje...

Ciągle jest nikim, choć ma rodzinę 
Ciągle jest sama, choć ludzie wokół 
Przytul się do mnie, mała dziewczynko, 
przy mnie odnajdziesz swój spokój...

Biorę w ramiona płaczące dziecko 
Niech w moim sercu od dziś zagości 
Przytul się do mnie, mała dziewczynko, 
ja ci dam dużo miłości...
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Powiedz mi, dziecko, czym cię zraniono? 
Kto ciebie skrzywdził? Chcę cię posłuchać...
Wiem, że się boisz, mała dziewczynko, 
mi jednak możesz zaufać...

Jeszcze się muszę wiele nauczyć, 
by tę dziewczynkę dobrem obdarzyć, 
lecz całym sercem wiem, że potrafię, 
że wszystko w życiu może się zdarzyć... 

Głęboko wierzę w przekaz pokoleń, 
że nic nie zdarza się nadaremnie 
Bardzo chcę kochać małą dziewczynkę, 
małą dziewczynkę, która jest we mnie...
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Bajka o małej dziewczynce
Bardzo, bardzo dawno temu, w pewnej rodzinie, urodziła 

się mała dziewczynka. Dano jej na imię Dorotka. Rodzina Do-
rotki nie była ani gorsza, ani lepsza od tysiąca innych rodzin, 
w których pojawiały się małe dziewczynki i mali chłopcy. Mali 
chłopcy jednak od zarania dziejów mieli zawsze lepiej, więc 
będzie to bajka tylko o małych dziewczynkach.

Dorotka nie była ani pierwszym, ani ostatnim dzieckiem 
w tej rodzinie, co chociaż by ją wyróżniło. Była tylko jednym 
z wielu dzieci w szeregu. Przed Dorotką były jeszcze trzy małe 
dziewczynki, a po niej jedna i dwóch chłopców. Była więc do-
kładnie w środku i oddzielała dzieci starsze od młodszych. Nie 
zaliczała się jednak ani do jednych, ani do drugich.

Mama Dorotki była bardzo dobrą mamą. Wcale nie krzy-
czała na nich tak często, nie biła tak mocno, chociaż ścierka 
nasączona wodą też zostawiała na twarzy czy ramionach 
czerwone smugi. Czasem, gdy miała wszystkiego dosyć (przy 
siódemce dzieci zdarzało się to często), krzyczała: „Wszystko, 
co złe w tej rodzinie, to przez was”.

Tata Dorotki też był bardzo dobrym tatą. Pracował i przy-
nosił pieniądze, nie pił za często, nie znikał, czyli dbał o rodzi-
nę. Trzeba było jednak uważać, gdy przychodził z pracy, bo był 
zawsze nadzwyczaj zmęczony. To również było zrozumiałe, 
przecież pracował na siódemkę dzieci. Lubił się położyć i wte-
dy należało zachowywać się cicho. Nigdy jednak rodzeństwu 
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Dorotki nie udało się dokonać tego cudu, bo, jak mówił tata, 
byli złośliwi i po prostu uwielbiali się kłócić. Obrywali więc 
często, gdzie popadło, żeby ugruntowało się w nich właściwe, 
pozytywne podejście do drugiego człowieka.

Mała dziewczynka bardzo bała się krzyków i ścierki mamy, 
silnej ręki taty. Miała swój ulubiony schowek za szafą. Spędza-
ła w nim każdego dnia wiele godzin. Tam bawiła się wymy-
ślonymi zabawkami, bo zabawek nigdy nie miała. Tam nawet 
odrabiała lekcje, kiedy poszła do szkoły. Tam tylko czuła się 
bezpiecznie.

Mała dziewczynka bardzo kochała swoją rodzinę, ponie-
waż wiedziała, że jest to dobra rodzina, ani gorsza, ani lepsza 
od tysiąca innych rodzin, w których pojawiały się małe dziew-
czynki, ale... lubiła marzyć. Schowana za szafą wymyślała róż-
ne przecudne historie. W tych historiach była śliczną królewną 
z długimi włosami albo dobrą wróżką w zwiewnej sukience, 
albo zaczarowaną księżniczką czekającą na swojego księcia 
w wysokiej baszcie.

Nie lubiła wracać do rzeczywistości, bo nie była w niej 
podobna do ślicznej królewny, dobrej wróżki czy zaczarowa-
nej księżniczki. Była tylko brzydką, chudą, chorowitą, biednie 
ubraną małą dziewczynką. To dlatego, chociaż sama wymy-
ślała podwórkowe przedstawienia, nigdy nie doczekała się, 
aby zagrać rolę królewny, księżniczki lub wróżki. Królewna 
przecież nie mogła być taka chuda i brzydka ani tak nędznie 
ubrana jak mała dziewczynka. Grała więc tylko role żebraczki, 
głupszej, brzydszej siostry albo pazia. Królewną była zawsze 
jej najbliższa przyjaciółka.
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Mała dziewczynka bardzo zazdrościła jej długich, jasnych 
włosów (ona miała zawsze krótkie włosy, obcięte przez ojca 
do pół ucha), zazdrościła dobrego jedzenia. Raz do roku by-
wała u przyjaciółki na urodzinach i wtedy jadła, jadła, jadła... 
Nigdy nie mogła najeść się do syta. 

Zazdrościła jej też pięknych zabawek, drogich ubrań. Za-
zdrościła dobrych stopni w szkole, bo i tam małej dziewczynce 
nie było lepiej. Nie, nie była wcale najgorsza, byli od niej słabsi, 
ale mała dziewczynka miała przecież tylko tróje, czasami 
czwórki, chociaż bardzo, bardzo się starała. Była jednak głu-
pia, a może myślała, że jest głupia... Prawie przez cały dzień 
czegoś się bała, trudno skupić się w takiej sytuacji. 

Bała się chodzić do szkoły, bała się bawić z dziećmi na 
podwórku, bała się nawet być w domu, bo i tam nigdy nie 
było wiadomo, kiedy oberwie, kiedy się komuś narazi. Czuła, 
że wśród innych dzieci stoi na samym końcu kolejki. Marzyła 
o czapce niewidce, żeby nikt na nią nie patrzył, niczego nie 
chciał, bo na pewno wszystko zrobiłaby źle. Czasami nawet 
schowek za szafą nie wydawał się jej całkiem bezpieczny. 
Chciała wtedy zrobić się taka mała, aby schować się do mysiej 
dziury.

Mała dziewczynka bardzo pragnęła, żeby ktoś ją przytulił, 
powiedział, że jest piękna, mądra i kochana, że jest ważna, bo 
po prostu jest. Nigdy jednak tego się nie doczekała. Kiedy przy-
chodziła do mamy, która przecież była bardzo dobrą mamą, 
ta odpychała ją od siebie, krzycząc: „Daj mi spokój, przecież 
widzisz, że nie mam czasu, skaranie boskie z tymi bachorami!”. 

Mała dziewczynka, chociaż była taka głupia lub z tych 
lęków myślała, że jest głupia, skończyła studia, pracuje. Jest 
dorosłą kobietą, ale mała dziewczynka ciągle w niej siedzi. 
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Dorosła kobieta wie, że musi opiekować się tą małą, zalęknioną 
dziewczynką. Każdego dnia mówi jej wiele dobrych, ciepłych 
słów, takich, jakie powinna słyszeć od swoich rodziców. Mówi 
jej, że jest piękna, mądra, kochana, że jest ważna, najważniej-
sza. Mówi jej, jak to wspaniale, że po prostu jest.

Dorosła kobieta nie ma żalu do swojej mamy, przebaczyła 
jej. Wie, że chociaż nie miała wcale takiej dobrej mamy, to jej 
mama była taką mamą, jak umiała. Że kiedyś też była tylko 
małą dziewczynką wśród dziesięciorga rodzeństwa, że musia-
ła ciężko pracować od najmłodszych lat, że jej także nikt nie 
przytulał, nie mówił, że ją kocha i że jest najważniejsza.

A mama mamy? Babcia też była kiedyś tylko małą dziew-
czynką w bardzo licznej i biednej rodzinie... 

Dorosła kobieta, która stara się jak najlepiej opiekować 
małą dziewczynką w sobie, ma też inną małą dziewczynkę do 
opieki – swoją córeczkę. Kiedy ta córeczka była taka malutka, 
a potem coraz większa i większa, często słyszała od mamy, że 
jest ważna, wspaniała, cudowna, że jest najpiękniejszą królew-
ną, księżniczką, wróżką i... słyszy je nadal.

Córka dorosłej kobiety jest już dorosła, niedługo sama 
 zostanie mamą. Urodzi małą dziewczynkę. Już dziś z rozczu-
leniem patrzy na swój rosnący brzuch i gładzi go. Mówi do 
swojej małej córeczki najpiękniejsze słowa świata, słowa, 
które dają miłość, które przynoszą radość, słowa, od których 
mały człowieczek rośnie i rośnie, i rośnie, i... staje się najwspa-
nialszym, najważniejszym i najcudowniejszym człowiekiem 
na świecie.

Lewandowska_Wiersz i opowiadanie.indd   22 21.12.2021   11:56:42



WIERSZ I OPOWIADANIE 
NA STYCZEŃ – o radości

Lewandowska_Wiersz i opowiadanie.indd   23 21.12.2021   11:56:42



25

Zatrzymaj się

Gdy zima...
Zatrzymaj się... 
Pobaw śnieżnymi kulami 
I zachwyć się... 
Tkanymi mrozem wzorami 
I krzyknij! 
I popatrz na krę koło brzegu 
Zatrzymaj się... 
Cichutko posiedź na śniegu

Gdy wiosna... 
Zatrzymaj się... 
Zachwyć dywanem z zieleni 
I popatrz... 
Jak życie barwami się mieni 
I krzyknij! 
Pobiegnij wśród kwiatów o brzasku 
I śmiej się... 
By oczy nabrały znów blasku
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Gdy lato... 
Zatrzymaj się... 
Posiedź cichutko na ławie 
I zachwyć się... 
Popatrz na ślady na trawie 
I krzyknij! 
I boso zrób ślady na piasku 
Zatrzymaj się... 
By oczy nabrały znów blasku

Gdy jesień... 
Zatrzymaj się... 
Pozbieraj liście w kieszenie 
I zachwyć się... 
Popatrz na drzew szarych cienie 
I krzyknij! 
Marzeniom wyjść pozwól z ukrycia 
I ciesz się... 
Bo radość to droga do życia 
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Spotkanie ze słońcem
Marta intrygowała mnie od zawsze. Szczupła, niewysoka 

blondynka. Ani ładna, ani brzydka, taka sobie. Czasami jednak 
wydawała mi się niewiarygodnie piękna, a jeśli nie piękna, 
biorąc pod uwagę kanony obowiązującej urody, to na pewno 
inna. Niezwykła. 

Duże, błyszczące oczy, usta, jakby stale uśmiechnięte, od-
słaniające rząd idealnie równych, białych zębów i dwa śmiesz-
ne dołeczki, które pojawiały się zawsze, gdy Marta się śmiała. 
A śmiała się często, uśmiechała zawsze. Tylko ona nie śmiała 
się tak, jak większość moich koleżanek – głośno, piskliwie. 
Śmiech Marty był taki ciepły, radosny, prawie melodyjny. Po 
prostu chciało się go słuchać.

Marta różniła się od naszej babskiej części klasy jeszcze pod 
wieloma innymi względami. Chociażby tym, że prawie w ogó-
le się nie malowała, co było, wśród nas, dziewczyn, zupełnie 
nie do pomyślenia. Może trochę rzęsy, trochę bezbarwnym 
błyszczykiem usta. Jej twarz jednak, nawet bez wyraźnego 
makijażu, przykuwała uwagę. Nie tylko zresztą twarz. Marta 
ubierała się z niesamowitą fantazją. Wydawało się, że każdy 
skrawek materiału, który leżał na jej ciele, wyszedł spod igły 
jakiegoś wybitnie utalentowanego projektanta mody. 

Nie tylko ja zazdrościłam jej ciuchów. Ze swoimi przyja-
ciółkami – Dorotą i Magdą zastanawiałam się: „gdzie, skąd i za 
ile”. Czasami jednak miałam wrażenie, że te bajeczne kiecki 
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są bardzo proste, a materiały, z których je wykonano – dosyć 
tanie. Były jednak tak oryginalne, że niejednokrotnie dech za-
pierało w piersiach.

Przy Marcie czułam się jak kopciuszek, chociaż na ubrania 
wydawałam sporo kasy. Ona taka lekka i zwiewna, a ja przy-
tłoczona nadmiarem ozdób wyglądałam słabo, bez gustu. 
A przynajmniej tak się czułam.

Nawet jeśli wypatrzyłam w sklepie coś ekstra, to już na-
stępnego dnia kupiony ciuch tracił na swej atrakcyjności. Może 
przyczyną tego była moja młodsza siostra, która zakupione 
przeze mnie ubrania traktowała jak własne? Z jednej strony 
pokazywała wszystkie ich mankamenty na mojej figurze, 
z drugiej zaś, kiedy mi je dostatecznie obrzydziła, bez pytania 
wciskała w nie swoje grube cztery litery i leciała na spotkanie 
z chłopakiem. Wiecznie wybuchały między nami dzikie awan-
tury, z których Miśka niewiele sobie robiła. Od lat nie mogłam 
się z nią dogadać i od lat, dla równowagi, traktowałam jak gor-
szy, wybrakowany egzemplarz.

Myślę jednak, że stosunki siostrzane są przewrotne. Ostat-
nio to ja musiałam zwrócić się do niej z prośbą. I to niety-
pową. Chodziło o wypożyczenie Tomka, chłopaka Miśki, na 
studniówkę. Zaskoczyła mnie, prawie od razu wyraziła zgodę. 
Miałam tylko z nim pogadać. Ja chyba nie podjęłabym takiej 
decyzji, jak ona... Tomek był o kilka lat starszy i mega przystoj-
ny. Nie wiem wcale, czy będę pamiętać, że to nie mój chłopak. 

Miałam jeszcze jeden problem. Marzyła mi się jakaś ory-
ginalna kiecka. Właśnie w tej sprawie chciałam zwrócić się 
do Marty. Dzisiaj, kiedy w końcu zdecydowałam się poprosić 
ją o pomoc, okazało się, że nie przyszła do szkoły. Poczułam 
złość. Do studniówki nie było zbyt dużo czasu. Jak to jest 
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chora? Przecież nigdy nie chorowała... Nigdy nie chorowała, 
nigdy nie spóźniała się, niczego nie zawalała, a na dodatek 
była zawsze przygotowana i jeszcze potrafiła, całkiem przy-
jaźnie, podzielić się swoją wiedzą czy umiejętnościami.

Dzisiaj, kiedy Marta nie przyszła na lekcje, co zdarzyło się 
chyba po raz pierwszy w jej szkolnej karierze, poczuliśmy się 
dziwnie samotni. W zazwyczaj gwarnej klasie zrobiło się jakoś 
ciszej. Ciszej i chyba smutniej. Nikomu nie chciało się gadać. 
Z Martą było inaczej. Lubiła rozmawiać. Prowokowała, spie-
rała się, zachęcała do dyskusji, ale jakimś dziwnym trafem te 
wszystkie rozmowy kończyły się bardzo pozytywnie. Marta 
miała niesamowity dar. Widziała w otaczającej rzeczywistości 
to, czego nam się raczej nie udawało zobaczyć – dobre mo-
menty. Widziała też i te gorsze, ale na nich nie lubiła się kon-
centrować.

My wszyscy, bez wyjątku, lubiliśmy narzekać. To na rodzi-
ców, to na szkołę, to na brak kasy czy marne perspektywy. 
Zdegustowani, zniecierpliwieni, że nie mamy wszystkiego 
„tu i teraz”, obrażeni na cały świat, uczuleni na jego wybitną 
niesprawiedliwość. Ale nie Marta! Po rozmowie z nią człowiek 
odchodził jakiś spokojniejszy, bardziej ułożony z tą dziwną 
rzeczywistością.

Nieraz zastanawiałam się, jak ona to robi. Przecież nie na-
rzucała swoich poglądów, wręcz przeciwnie, często, w jakimś 
sprzyjającym momencie, wycofywała się z rozmowy. Tak było 
przez wszystkie lata. Powszechnie utarło się, że jeżeli ktoś ma 
doła, chandrę czy czuje się niezrozumiany, to idzie do Marty. 
Przy niej wszystko wydawało się takie proste. Ona dla każdego 
znajdowała czas. Czas, uwagę i przeogromny wór życzliwości.
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Czasami myślałam sobie, że musi jej w życiu cholernie do-
brze się układać, że urodziła się pod jakąś szczęśliwą gwiazdą 
i... chyba jej trochę zazdrościłam.

Niewiele wiedziałam o Marcie. Nigdy nie należała do naszej 
paczki, chociaż czasami nasze drogi krzyżowały się ze sobą. 
Nawet w którymś momencie, chyba wtedy, kiedy pokłóciłam 
się z Dorotą, siedziałyśmy w jednej ławce. Miałam wrażenie, 
już od samego początku, gdy tylko znalazłyśmy się razem 
w klasie, że coś dziwnego łączy mnie z tą dziewczyną. Lubiłam 
jej słuchać, lubiłam patrzeć, jak się śmieje, lubiłam wiedzieć, 
co myśli na dany temat. Nawet wtedy, kiedy się z nią nie zga-
dzałam, czułam się w jej towarzystwie niesamowicie dobrze 
i... chyba po prostu bezpiecznie. Bo Marta miała jeszcze inny, 
cudowny dar – była najlepszym słuchaczem. Nigdy nie atako-
wała, nie krytykowała, nie wytykała błędów. Nie udzielała też 
nieproszonych rad. Po prostu była, a człowiek miał poczucie, 
że jest wyjątkowy, a jego problemy – naprawdę ważne.

Ja sama chętnie opowiadałam jej o swojej siostrze, kontro-
lujących, apodyktycznych rodzicach, problemach finansowych 
i   ogromnej   chęci   odcięcia   się   od   domu,   czyli   rozpoczęcia  
studiów jak najdalej od miejsca zamieszkania. 

Marta nie mówiła o sobie prawie nic, a my chyba zakłada-
łyśmy, że u niej musi być wszystko w porządku. No, bo jak ko-
muś, kto jest tak optymistycznie nastawiony do świata, może 
coś się nie układać? Byłyśmy tak skoncentrowane na sobie, że 
nigdy nie przyszło nam do głowy spytać, co u niej. A nawet 
jeśli pojawiło się takie pytanie, to tak naprawdę nikt nie był 
szczególnie zainteresowany odpowiedzią.

Dzisiaj, kiedy Marta nie przyszła do szkoły, oprócz złości, 
poczułam się trochę nieswojo. No, bo jak można być z kimś 
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tak blisko i nie wiedzieć o nim prawie niczego? Nie wiedziałam 
przecież nawet, gdzie mieszka, jakich ma starych, rodzeństwo, 
o czym marzy, z czym wiąże swoje nadzieje na przyszłość. Na-
wet pomyślałam, że jestem wstrętną egoistką. Potem jednak 
zaraz wzięłam siebie w obronę. Przecież Marcie nikt nie za-
braniał mówić! Pewnie, gdyby miała prawdziwe kłopoty, tak 
jak my, to też by nam się zwierzała. Może, co było najbardziej 
prawdopodobne, zaliczała się do tych nielicznych wyjątków, 
którym wszystko szło łatwo, szybko i przyjemnie. 

Kiedy tak siedziałam nad zadaniem z matematyki i, zamiast 
je rozwiązywać, gapiłam się bezmyślnie przez okno (zaśnie-
żone boisko wyglądało przepięknie), przyszło mi do głowy, że 
przecież mogę pojechać po lekcjach do Marty. Przynajmniej 
będzie okazja dowiedzieć się czegoś o niej.

Od razu poczułam ulgę. Nawet zadanie z matematyki oka-
zało się mniej skomplikowane, niż myślałam. Tylko siedząca 
obok mnie Dorota przyglądała mi się trochę podejrzliwie. Nie 
chciałam wtajemniczać przyjaciółki w swoje plany. Miałam 
wrażenie, że zarówno Dorota, jak i Magda, były o Martę trochę 
zazdrosne.

Poczekałam, aż przyjaciółki wybiegną na przerwę i od wy-
chowawczyni wzięłam adres. Ruda pochwaliła mnie za troskę 
o koleżankę. Chciała jeszcze coś dodać, ale ja odwróciłam się 
na pięcie i pognałam w stronę dziewczyn.

Do Marty pojechałam zaraz po szkole. Nie znałam tej dziel-
nicy, nigdy tam nie byłam. Czułam się jednak trochę zasko-
czona, że mieszka ona właśnie tam. Mówiło się o tym miejscu 
różne, niezbyt przyjemne rzeczy. Krótko mówiąc, lepiej było 
tam nie chodzić, zwłaszcza po zmroku.
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Trochę błądziłam, zanim trafiłam pod wskazany adres. 
Stara, obdrapana kamienica, brudna klatka schodowa z za-
tęchłym smrodkiem i prawie idealna cisza, jakby od dawna 
nikt tu nie mieszkał. Wdrapałam się na trzecie piętro. Nie było 
dzwonka. Zapukałam. Odpowiedziała mi cisza. Zapukałam 
głośniej. Znowu nic nie usłyszałam. Zza drzwi nie dochodził 
żaden odgłos. Stałam jeszcze dłuższą chwilę, ale w końcu 
odwróciłam się i wolno zaczęłam schodzić w dół. W głowie 
kłębiły mi się różne myśli. Jeżeli Marta jest chora, to dlaczego 
nie ma jej w domu? Może poszła na wagary? Ta myśl wydała 
mi się jednak tak niedorzeczna, że aż sama uśmiechnęłam się 
pod nosem. Mogli pójść wszyscy, ale nie ona!

Na dole trzasnęły drzwi. Ktoś wchodził na górę. Ale nie 
była to jedna osoba. Głośny, piskliwy głosik mieszał się z ni-
skim, melodyjnym. Marta! Zatrzymałam się. Z niecierpliwością 
czekałam na spotkanie...

Zobaczyłam ich chwilę później. Mały, umorusany chłop-
czyk w niebieskiej czapeczce, mocno naciśniętej na czoło 
i ona – Marta. Prowadziła malca za rękę. Chłopiec co chwilę 
próbował się wyrwać, jakby droga po stromych schodach nie 
była jego marzeniem. Marta trzymała go mocno. Kiedy mnie 
zobaczyła, zatrzymała się. Znieruchomiała. Była co najmniej 
zaskoczona, ale już po chwili uśmiech rozjaśnił jej twarz.

–   Co tu robisz, Wioluś? Szukasz mnie? Sąsiadka, która mi 
pomaga, zachorowała, a ja musiałam iść do Szymka na wy-
wiadówkę.

Zaległa cisza. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. W głowie 
znów kłębiły się myśli. Czemu Marta mówi mi o chorej sąsiad-
ce i dlaczego chodzi na wywiadówki?
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–   To jest właśnie Szymek, mój siedmioletni brat – dodała 
w kwestii wyjaśnienia. – Wejdziesz? Powiesz mi, co w szkole.

Już po chwili siedziałyśmy przy dużym, kuchennym stole 
i piłyśmy gorący napój. Nie odzywałam się. Tak naprawdę to ja 
nawet nie wiedziałam, że Marta ma brata.

Starała się nawiązać rozmowę. Próby te jednak były dziw-
nie nieudolne. Ta wygadana, roześmiana Marta miała proble-
my ze skleceniem zwykłego zdania. Co chwila zapadało mię-
dzy nami dosyć krępujące milczenie. Trochę o szkole, trochę 
o dziewczynach, trochę o przygotowaniach do studniówki. 
Właściwie po dziesięciu minutach nie miałyśmy sobie już nic 
do powiedzenia. Tak mi przynajmniej w tamtym momencie 
się wydawało.

Nagle głos Marty stał się jakiś inny, spokojniejszy. Słowa 
popłynęły bez trudu, jakby ktoś zdjął z niej jakiś niewidzialny 
ciężar. Im dłużej jednak mówiła, tym ja z kolei byłam bardziej 
zaskoczona.

Najpierw dowiedziałam się o cudownym dzieciństwie 
Marty. O wyjazdach z rodzicami w góry i nad morze, o przytu-
lankach, zabawach i tajemnicach z ojcem, o wielogodzinnych 
rozmowach z mamą, o miłości, planach i marzeniach. 

Koleżanka wyciągnęła album. Prawie na każdym zdjęciu 
ich trójka. Blisko, przytuleni, radośni. Jakby problemy docze-
snego świata nie miały do nich dostępu. Gdybym sama miała 
określić te zdjęcia, powiedziałabym z pewnością: „Kapiące 
szczęście, aż nie ma na czym oka zawiesić”.

W oczach koleżanki dostrzegłam jednak ogromną tęsk-
notę. Poczułam, że jest to ten rodzaj tęsknoty, który przenika 
do każdej komórki ciała. Doświadczyłam siły tego uczucia, tak 
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wielkiej, że aż mnie samej dreszcz przeszedł po plecach. Trwa-
ło to tylko chwilę, ale nawet o tę chwilę za długo.

Znowu zapadła ciężka cisza. Prawie naocznie widziałam, 
jak przygniata ona Martę. Przerzuciła ostatnie kartki albumu. 
Ziały pustką. Tak, jakby po tamtym szczęśliwym czasie już nic 
nie pozostało, nic już dobrego się nie wydarzyło.

–   Nasza tragedia zaczęła się wkrótce po narodzinach 
Szymka. – Szept Marty przerwał złowrogą ciszę. 

Jej słowa jednak nie były wcale lepsze. 
–   Nawet czasami – kontynuowała – nienawidziłam brata. 

Wydawało mi się, że wszystko jest przez niego, że gdyby nie 
pojawił się na świecie, mogłoby być nam tak dobrze, tak do-
brze, jak na tamtych zdjęciach. Potem jednak ogarniały mnie 
wyrzuty sumienia. Co ten maluch był winny, że jego wspaniały 
ojciec i mój zresztą też, okazał się tchórzliwym sukinsynem, że 
zostawił nas, kiedy Szymek nie miał jeszcze roku. Okazało się 
bowiem, wkrótce po porodzie, że największa miłość jego ży-
cia, jego bogini, czyli nasza mama, ma stwardnienie rozsiane, 
że nie będzie mogła nie tylko tańczyć, ale nawet chodzić, że 
trzeba będzie, może w niedalekiej przyszłości, opiekować się 
nią i pomagać nawet w najprostszych czynnościach. „Nie dam 
rady, nie mogę” – mówił. Chciał zachować we wspomnieniach 
swoją piękną żonę. Piękną, zgrabną, długonogą. Obiecywał 
przesyłać pieniądze, obiecywał pomoc swoich rodziców. Kie-
dy pewnego słonecznego dnia zatrzasnął za sobą drzwi – mó-
wiła dalej Marta – poczułam, że zamknął się za mną ten naj-
bardziej szczęśliwy okres w życiu i... że żegnam go na zawsze. 
Ile przepłakałam wtedy nocy? Ile przeżyłam dni w całkowitym 
odrętwieniu? Nie umiałabym ich zliczyć. Nic mnie nie cieszyło, 
nic nie było godne mojej uwagi. Czułam, jak powoli uchodzi 
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ze mnie życie. Nie interesowałam się ani Szymkiem, ani mamą. 
Tęskniłam i nie rozumiałam, kochałam i nienawidziłam. Ma-
rzyłam tylko, żeby spotkać się z ojcem, że to niemożliwe, żeby 
nas nie chciał. Pragnęłam wykrzyczeć, wybłagać, wyprosić, 
wyżebrać, żeby wrócił, że jesteśmy jeszcze my, że umrę z tęsk-
noty. Odmówił. Wyjechał. Rozwód dostał dosyć szybko, mimo 
że Szymek był jeszcze taki malutki. Myślę, że mama zgadzała 
się na wszystko, aby sprawa nie ciągnęła się latami. Pienią-
dze przychodziły regularnie. Tyle, ile zasądził sąd. Nigdy ani 
złotówki więcej. Kontaktu nie było żadnego. Nawet telefonu, 
nawet kartki z życzeniami. Miałam wrażenie, że ojciec chciał 
zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Tak, jakby nie było przeszłości, 
tak, jakby w ogóle nie było mamy, Szymka i mnie.

Znowu zapadła cisza. Czułam, jak huczy mi w głowie, jak 
jakaś wielka klucha dławi w gardle. Marta wierzchem dłoni 
wytarła oczy. Ale łez, które toczyły się po policzkach, nie moż-
na już było zatrzymać. Leciały w kierunku nosa, kapały na stół, 
niektórym udało się wpaść do herbaty.

–   Tak minęły dwa lata – podjęła swoją opowieść Marta. – 
Nawet nie wiem, kiedy się ocknęłam, kiedy otrząsnęłam się 
ze swojego marazmu. Po prostu, pewnego pięknego dnia, 
może to był początek wiosny, poczułam, że jeśli nic nie zro-
bię, to stracę swoje życie i... że już od dawna staczam się po 
równi pochyłej, że mam dopiero piętnaście lat i mogę zacząć 
wszystko od nowa. 

Marta umilkła. Wygładziła idealnie wyprasowaną spódni-
cę, odgarnęła z czoła jakiś niesforny kosmyk włosów. Po chwili 
mówiła dalej.

–   Pieniądze, które przesyłał ojciec, topniały zawsze w za-
straszającym tempie. Było ich stanowczo za mało. Leczenie 
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mamy pochłaniało prawie wszystko. Do tego opieka nad 
Szymkiem. Dobrze, że sąsiadka, która pomaga mi przez cały 
czas, robi to bardziej z serca niż dla pieniędzy... Zaczęłam szyć. 
Nawet nie podejrzewałam się o takie zdolności. Najpierw dla 
nas, a potem nawet trochę na zarobek – dla rodziny, sąsiadów, 
znajomych.

Łzy jakimś cudem wyschły. Marta uśmiechnęła się ciep-
ło. Wzięła mnie za rękę. Znowu poczułam jakieś łaskotanie 
w gardle.

–   Nawet nie wiesz, ile człowiek ma siły w sobie, jak wielka 
może być jego moc. Kiedy to zrozumie, nic już nie będzie dla 
niego za trudne, nic nie będzie miało nad nim władzy, poczuje 
po prostu, że „wszystko jest w jego rękach”. – Marta urwała 
w pół słowa. Odwróciła głowę w stronę drzwi. 

Teraz i ja usłyszałam delikatny chrobot.
Koleżanka wstała i energicznie pociągnęła za klamkę. 

Przed samym progiem, na inwalidzkim wózku, siedziała pięk-
na kobieta. Ciemne, falujące włosy zakrywały szczupłe ramio-
na, usta w delikatnym uśmiechu. Oczy tak piękne, że przy-
kuwały całą uwagę. Czarne, przeogromne i... jeszcze jakieś. 
Nie umiałam znaleźć określenia. Na kolanach kobiety siedział 
chłopczyk, ten sam, którego Marta tak cierpliwie ciągnęła po 
schodach. Też uśmiechnięty, ale w odróżnieniu od kobiety 
umazany dookoła ust, prawie do uszu, jakąś czekoladową 
 mazią. 

–   Złaź szybko i biegnij się umyć – krzyknęła niby groźnie 
Marta. Postawiła brata na podłodze, energicznie skierowała 
do łazienki. Jej oczy mówiły jednak coś innego. Patrzyła na 
niego czule, z miłością, tak jak przed chwilą na schodach.
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–   Wypijesz z nami herbatę, mamuś? – Do niej zwróciła 
się o wiele bardziej łagodnie. Patrzyła jednak tak samo – z mi-
łością.

Pchnęła wózek przez próg i skierowała w stronę stołu.
–   To jest właśnie Wiola, o której ci nieraz opowiadałam, 

moja bratnia dusza.
Kobieta uśmiechnęła się do mnie przyjaźnie. Od razu po-

czułam się przy niej dobrze. Lekko i swobodnie. Nawet inwa-
lidzki wózek nie odebrał mi tego poczucia. 

Kobieta zaczęła pytać o szkołę, o przygotowania do ma-
tury. Sama wtrącała też różne historyjki ze swojej wczesnej 
młodości. Opowiadała o studniówce, o tym, jak po zdanej 
maturze wyjechali z klasą nad morze, o studiach... Słuchałam 
jak urzeczona, słuchałam tego śpiewnego, melodyjnego gło-
su, tak bardzo podobnego do głosu Marty. Patrzyłam na te 
oczy. Piękne, czarne, przeogromne i... jeszcze jakieś. Po chwili 
już wiedziałam – dobre! Tak dobre jak oczy jej córki. Mogłyby 
przecież wyrażać zupełnie coś innego – złość, żal, bunt, gniew, 
rozpacz, a one były po prostu dobre. Dobre, pogodne, pełne 
miłości...

Od Marty wyszłam późnym wieczorem. Miałam spotkać 
się z dziewczynami. Postanowiłam jednak zadzwonić. Chcia-
łam powiedzieć, że nie przyjdę. Musiałam sobie wszystko 
poukładać. Musiałam przemyśleć i spróbować zrozumieć. Jak 
to jest stracić tak wiele – ukochanego mężczyznę, zdrowie, 
poczucie bezpieczeństwa, a mimo to przebaczyć i żyć dalej – 
w radości, pogodzie ducha, bez jakichkolwiek oskarżeń i po-
czucia krzywdy.

Kiedy weszłam do domu, pierwszą osobą, którą spotkałam, 
była Miśka. Wybierała się na spotkanie z Tomkiem, oczywiście, 
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w mojej nowej, ślicznej, czerwonej bluzeczce. Gotowa do ata-
ku, przyzwyczajona przecież, że jej nigdy nie odpuszczam.

–   Cześć! Miło cię widzieć – powiedziałam ciepło. 
Do tej pory najłagodniejszym przywitaniem było: „cześć 

smarkata”, „cześć gruba” albo, jeszcze lepiej, „cześć, młoda 
glizdo”.

–   Przyjemnego spotkania! Ładnie wyglądasz! Następnym 
razem powiedz mi, że chcesz coś pożyczyć. Chętnie ci to dam.

Miśka znieruchomiała. Uśmiechnęłam się pod nosem, bo 
miała bardzo gapowaty wyraz twarzy. Kiedy wchodziłam do 
pokoju, ona dalej stała. Poczułam dziwną lekkość. Cichutko 
zamknęłam za sobą drzwi... 
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Lustereczko, powiedz przecie...
Lustereczko, powiedz przecie...
Kto jest najpiękniejszy na świecie?

Tyś, Aniu, jest piękna jak gwiazdy na niebie...
I chociaż pewnie są ludzie piękniejsi od ciebie
(szczuplejsi,
zgrabniejsi,
mądrzejsi,
z większym poczuciem humoru,
z większą pewnością siebie,
bardziej kreatywni, 
bardziej pomysłowi,
zdolniejsi...)
Tyś jest najwspanialsza! Cudowna! Jedyna!
Podziw więc dla innych... od siebie zaczynaj.
Byś ze sobą, droga Aniu, czuła się jak w niebie
Miłość do bliźniego... zaczynaj od siebie.
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Jak dobrze zaczynać nowy dzień
Uśmiecham się do swojego odbicia w lustrze. Widzę cał-

kiem sympatyczną twarz. Najładniejsze oczy – piwne, w ciem-
nej oprawie, długie, gęste rzęsy. Uśmiech też sympatyczny. 
Trochę odstające uszy. Nie widać ich jednak, dobrze dobrana 
fryzura zasłania ten mankament. Tylko nos!

Uśmiecham się do niego, marszcząc przy tym śmiesznie 
czoło. Przecież to nie jego wina, że nie jest małym, zgrabnym 
noskiem.

–   Ładnie dziś wyglądasz – mówię cicho do siebie. – Bardzo 
cię lubię. Jak dobrze zaczynać nowy dzień.

Zalewam kawę, siadam w bujanym fotelu. Mój wzrok prze-
ślizguje się po oszronionych drzewach za oknem. Zimno, zaci-
na deszcz ze śniegiem. Chciałoby się już wiosny, ale... wiosna 
za oknem nie byłaby tak ważna, gdyby nie było jej w naszym 
sercu. Jak dobrze być ze sobą, gdy siebie się lubi. Jak dobrze 
być z innymi, gdy cię kochają.

Otulam się ciepłym pledem. Wdycham zapach kawy. Leci 
piosenka Rynkowskiego „Dziś są moje urodziny”. Jakby spe-
cjalnie dla mnie... 

Dwadzieścia pięć lat! To dużo czy mało? Myślę, że wszystko 
zależy od tego, z jakiej perspektywy patrzymy na swoje życie. 
Z jednej strony, tyle spraw należy już do przeszłości, z drugiej, 
tyle się jeszcze wydarzy. Chciałoby się jednak wierzyć, że to, 
co smutne i trudne jest już za nami.
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Myśli leniwie płyną po głowie. Mam jeszcze trochę czasu 
do urodzinowego spotkania z przyjaciółmi. Ignaś, mój synuś, 
jest z babcią, mąż w pracy. Ma wyjść wcześniej i zrobić po 
drodze urodzinowe zakupy. Czuję, jak ogarnia mnie senność. 
Odstawiam filiżankę z kawą. Powieki opadają...

Stoi przede mną mała dziewczynka. Tak na oko dziesięcio-
letnia. Chuda, brzydka, ale może mi tylko tak się wydaje, może 
to tylko ten ubiór sprawia takie wrażenie: szara spódniczka do 
„pół kolana”, sweterek, który rośnie chyba razem z nią, szare, 
grube rajstopy.

Dziewczynka biegnie przez podwórko. Koleżanki bawią 
się już „w kręconego”. To jedna z jej najbardziej ulubionych, 
podwórkowych zabaw... do tamtego dnia. Dwie dziewczynki 
kręcą linką, jedna skacze w środku, a pozostałe cierpliwie cze-
kają. Ta, która jest w środku, woła do siebie kolejną z grupy, 
sama zaś wyskakuje. Nie woła jednak po imieniu. Wykrzykuje 
jakąś cechę dotyczącą wyglądu lub zachowania. Trzeba szyb-
ko domyśleć się, o kogo chodzi, bo jeszcze szybciej można 
wypaść z gry.

Ania od zawsze lubiła tę zgadywankę, bo cechy, które do 
tej pory przypisywali jej inni, były całkiem sympatyczne... do 
tamtego dnia.

Najpierw Krysia, jej najbliższa koleżanka, nazwała ją że-
braczką (to chyba ze względu na bardzo skromny ubiór, a może 
ze względu na to, że nigdy nie chodziła z dziewczynkami do 
szkolnego sklepiku). To było jednak niczym w porównaniu 
z przezwiskiem, które padło chwilę później.

–   Jędza!
Autorką tego „przesympatycznego” określenia była Kaśka, 

podwórkowa piękność. Mimo że powtarzała je parę razy, nikt 
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z grupy nie wskoczył do „kręconki”. Dziewczynka też stała 
nieruchomo. Nawet do głowy jej nie przyszło, że to do niej. 
I wtedy usłyszała piskliwy głos Kaśki:

–   Anka, wskakuj! To przecież do ciebie! To ty masz taki dłu-
gi, jędzowaty nos! 

Dziewczynka stała jednak nadal. Czuła, jakby dwie wielkie 
kule przywiązano jej do nóg. Czuła też w ustach słony smak 
łez, które, nie wiadomo kiedy, zaczęły spływać po policzkach. 
Nagle odwróciła się na pięcie i pobiegła w stronę domu... 

Unoszę powieki. Muszę wytrzeć łzę, która jakimś dziwnym 
trafem znalazła się blisko nosa. Mocniej otulam się kocem. Na-
gle zrobiło mi się bardzo, ale to bardzo zimno, tak zimno, że 
aż po plecach przeszedł dreszcz. Biorę duży łyk jeszcze ciepłej 
kawy. Po chwili rozgrzewam się, ponownie ogarnia mnie sen-
ność. Powieki opadają...

I znowu ktoś stoi przede mną. To już nie dziewczynka, to 
dziewczyna, tylko strój podobny – szary, nijaki i brzydki. Twarz 
też jest szara – szara, nijaka i chyba zwyczajnie smutna. Dziew-
czyna przegląda się w lustrze. Wzdycha. Co by dała za to, żeby 
się inaczej ubrać, ale, jak zwykle, nie ma kasy. O wszystko trze-
ba się wykłócać... Obciąga sweterek, powiększając znacznie 
dekolt (niech przynajmniej będzie widać jej ładne, kształtne 
piersi). Podwija spódniczkę – nogi też ma całkiem zgrabne.

Musi być u Jolki! I to jak najszybciej! Przyjaciółka, specjal-
nie dla niej, zaprosiła Wojtka. To jej szansa! Ma nadzieję, że ją 
wykorzysta. Już ostatnio, parę razy, przyłapała wzrok Wojtka 
na sobie, a dzisiaj... mają być jeszcze tańce.

Mama, jak zwykle, daje jej jakąś szalenie pilną robotę „na 
wczoraj” i to w momencie, kiedy Anka już wychodzi. Zawsze 
wszystko na ostatnią minutę! Dziewczyna wybiega z domu 
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mocno spóźniona. U Jolki zabawa trwa na dobre – gwarno, 
dymno, czuć zapach piwa. To osiemnastka jej przyjaciółki. 
Gospodyni jednak nigdzie nie widać. Widocznie goście nie 
potrzebują solenizantki i sami potrafią się sobą zaopiekować.

Anka przez dłuższą chwilę stoi niezdecydowana na progu 
salonu. Chciałaby złożyć przyjaciółce życzenia, wręczyć drob-
ny, własnoręcznie zrobiony upominek, ale nie może wypatrzyć 
jej wśród ogromnej ilości kolorowych postaci. Jest pewna, że 
przyjaciółka, jak zawsze, wygląda prześlicznie, ale chciałaby, 
choć na moment, przytulić się do niej, poczuć, że też jest dla 
niej ważna.

Czy Jolka jest ładna? Anka często zadawała sobie to pyta-
nie, ale nigdy nie umiała udzielić na nie jednoznacznej odpo-
wiedzi. Prześliczne były na pewno jej ciuchy. O takich Anka 
mogła tylko pomarzyć... Kiedy o tym myślała, czuła nie tylko 
lekkie ukłucie zazdrości. Czuła zwyczajną złość. Co bowiem 
przyjaciółka mogła wiedzieć o rodzeństwie, o każdorazowym 
dzieleniu wszystkiego na sześć równych części, o wykłócaniu 
się o każdą parę skarpetek czy braku jakichkolwiek szans na 
spędzenie chociażby paru chwil w zupełnej samotności. Jolka 
była jedynaczką, którą zapracowani i robiący karierę rodzice 
(ojciec zbijał fortunę za granicą, a matka pracowała jako głów-
na księgowa w jednej z największych firm w mieście) obsypy-
wali bez żadnego umiaru kasą i prezentami.

Anka uważała, że próbowali oni w ten sposób zrekompen-
sować córce brak czasu i miłości. Sama jednak wcale nie była 
do końca pewna, co wolałaby bardziej: kasę i pusty dom czy 
biedę w jako takiej rodzinie? W zależności od okoliczności, 
jej poglądy przechylały się to na jedną, to na drugą stronę. 
Jolka za to nie miała żadnych wątpliwości. Przynajmniej tak 
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się Ance wydawało. W tej luksusowej sytuacji, rozpatrywanej 
pod kątem posiadanych dóbr i nieograniczonej swobody, jej 
przyjaciółka czuła się jak ryba w wodzie. Korzystała ze wszyst-
kiego i używała życia, przekraczając niejednokrotnie tę cienką 
granicę, za którą troska o własne i cudze zdrowie była czymś 
wręcz nagannym. Jolka wyznawała zasadę, że na życie pełne 
wszelakich cnót i zalet przyjdzie czas w wieku starczym, czyli 
tak po trzydziestce. Młody człowiek natomiast ma prawo żyć 
na maksa, pełen luzu i swobody, nieskrępowany żadnymi za-
kazami i nakazami.

Czemu Jolka wybrała na przyjaciółkę właśnie ją, taką szarą 
myszkę? Anka nigdy nie zastanawiała się nad tym specjalnie. 
Była po prostu szczęśliwa, że dostąpiła takiego zaszczytu. 
Z podziwem w swoich wielkich oczach, godzinami, mogła 
wpatrywać się w przyjaciółkę i słuchać jej. Słuchać tych barw-
nych opowieści o świecie bez doczesnych problemów i o lu-
dziach z wielką kasą, dla których zmiana samochodu na nowy, 
droższy model albo wyjazd do ciepłych krajów były zwyczaj-
nym, codziennym wyborem. Wszystko, co mówiła Jolka, wy-
dawało się Ance takie ciekawe i kolorowe, jakże inne od jej 
nudnego życia. 

Anka jeszcze raz rozejrzała się uważnie po salonie. Zawsze 
wydawał się jej taki przestronny i jasny. Teraz jednak, przepeł-
niony różnymi dziwnymi postaciami i powleczony oparami 
dymu, zdecydowanie stracił na swojej świetności. Nie widząc 
osoby, która ją tak bardzo interesowała, machnęła z rezygna-
cją ręką, jakby odganiała się od jakiejś uprzykrzającej muchy. 
Czuła się zawiedziona. Jolka miała jej pomóc, przynajmniej na 
początku, w nawiązaniu bliższej relacji z Wojtkiem. Sama to 
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przecież przyrzekała, sama rozbudzała w niej nadzieję, a teraz, 
jak się Ance wydawało, zostawiła ją na pastwę losu.

Może jest naprawdę czymś mocno zajęta? Anka pragnęła 
nawet przed samą sobą usprawiedliwić przyjaciółkę. Nie miała 
jednak pojęcia, co robić dalej. Czy jeszcze trochę poczekać, czy 
dołączyć do jakiejś grupki, czy po prostu wyjść ze spotkania? 
Po chwili, która ciągnęła się dla niej w nieskończoność, pod-
jęła decyzję. Musi sobie jakoś poradzić, nawet bez pomocy 
Jolki! Nie ma wyboru – postawi wszystko na jedną kartę! 

Musiała coś zmienić, bo czasami czuła się już tym wszyst-
kim bardzo, ale to bardzo zmęczona. Od ponad roku próbo-
wała przecież sama albo z pomocą Jolki, uporać się z uczucia-
mi, które ją chyba zwyczajnie przerosły i które miały taką moc, 
że Anka w ogóle nie mogła skupić się na niczym innym i na 
nic innego nie miała już siły. Czasami nie chciało się jej nawet 
żyć. Ona wiedziała, że z jej strony to miłość. Nie przypuszczała 
jednak, że piękne uczucie może łączyć się z takim cierpieniem, 
fizycznym bólem.

Jolka przyrzekła przyjaciółce, że na osiemnastce będzie 
nastrój, że zrobi wszystko, aby i ona poczuła, co to znaczy 
szczęście. Jolka jako jedyna wiedziała o wszystkim, bo Anka 
nie miała przed nią żadnych tajemnic. Bezlitośnie obnażała, 
i to wiele razy, swoją duszę i serce. Wiedziała więc Jolka o tym, 
o czym przyjaciółka nie mówiła nigdy nikomu: o ogromnej 
tęsknocie, nieprzespanych nocach, wierszach pełnych miłości 
i cowieczornej, błagalnej modlitwie.

Właśnie puścili jakiś romantyczny kawałek. Pary wtulone 
w siebie, owiane mgiełką dymu i potu, rozpoczęły swój go-
dowy taniec. Poruszały się jak w transie, jak zahipnotyzowa-
ne. Widać, że alkohol zrobił swoje. Ance te tańczące postacie 
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przypominały marionetki, poruszane przez kogoś niewidzial-
nymi sznureczkami. Nie chciała jednak dłużej zastanawiać się 
nad tym kto, jak i dlaczego? Nie chciała już, ani chwili, stać na 
progu salonu i przypatrywać się tańczącym. Pragnęła tylko 
jednego – znaleźć Wojtka. Chciała usiąść jak najbliżej, przytu-
lić się do niego całą sobą, wziąć za rękę...

Ruszyła przed siebie, prawie prześlizgując się obok podry-
gujących postaci. W przedpokoju zobaczyła swoje odbicie 
w lustrze. Uśmiechnęła się nawet do siebie. Nie wiedziała, czy 
to radosne napięcie, czy wypita lampka szampana, ale czuła, 
że wygląda całkiem ładnie... Czuła, że ma szansę, że może się 
podobać...

Ktoś wzniósł toast, ktoś zaczął składać życzenia. Gospody-
ni nie pojawiła się jednak. Anka mijała właśnie drzwi toalety, 
były lekko uchylone i... wtedy zobaczyła coś, czego zobaczyć 
by nie chciała. Znieruchomiała. Chociaż trwało to tylko chwilę, 
może parę sekund, dla niej rozciągnęło się na całą wieczność. 
Anka zaczęła się dusić, chwytała powietrze szeroko otwar-
tymi ustami, jak ryba wyrzucona na piasek. Zakręciło się jej 
w głowie, zrobiło słabo, jakby miała za chwilę zwymiotować. 
Straciła równowagę. Ktoś podał jej ramię, ale ona już nic nie 
czuła. Dla niej w tamtym momencie wszyscy zniknęli, gwar 
ucichł. Anka stała się tylko widzem. Jedynym. Widzem, przed 
którego oczyma rozgrywała się jakaś miłosna sztuka...

Główni aktorzy sztuki – Jolka i Wojtek. Blisko siebie, w na-
miętnym pocałunku. Anka krzyknęła... Nie słyszała jednak wła-
snego głosu, wydawało jej się, że wokół panuje absolutna 
cisza.

Para odskoczyła od siebie. Cisza aż dźwięczała w uszach. 
Przyjaciółka z zainteresowaniem oglądała czubki swoich bu-
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tów. Tak jakby nic się nie wydarzyło, tak jakby faktycznie była 
to tylko sztuka. Powoli przeniosła wzrok na Ankę. Przyglądała 
się jej przez dłuższą chwilę, a potem głośno, spokojnie, dobit-
nie powiedziała:

–   A co ty myślisz, że masz u niego szansę?! Z taką urodą! 
Z tym wielkim, spiczastym nosem! Kobieto! Bierz miotłę i spa-
daj na Łysą Górę! Tam twoje miejsce!

I znowu zaległa cisza. Długa, przerażająca cisza, najdłuższa 
cisza na świecie, a potem rozległ się gromki śmiech. Śmiali się 
wszyscy – głośno, hałaśliwie, śmiali się ze wszystkich sił, do łez, 
kiwali z aprobatą głowami... Najgłośniej ze wszystkich śmiał 
się Wojtek...

Anka nie wiedziała, jak znalazła się w domu, co działo się 
z nią przez kilka nocnych godzin. Chyba chodziła bez celu po 
mieście, ale nie pamięta tego zupełnie. Kiedy wróciła z nocne-
go spaceru, była całkiem mokra, chociaż wtedy na pewno nie 
padał deszcz.

Następnego dnia obudziła się całkiem spokojna. Dokład-
nie wiedziała, co będzie dalej. Wszystko precyzyjnie przemy-
ślała. Nie wiedziała tylko, kiedy ułożyła swój plan – czy pod-
czas nocnych wędrówek po mieście, czy podczas krótkiego, 
męczącego snu? Postanowienie było jednak jak najbardziej 
świadome. Podda się operacji, zrobi sobie mały, śliczny nosek, 
już nikt nigdy nie będzie się z niej śmiał...

Przeciągam się w fotelu, prostuję nogi, ale już po chwili 
wracam do wspomnień i do tej dziewczyny, której przeżycia 
są mi tak bliskie. Wracam do pewnego lutowego dnia...

24 lutego... Anka dobrze pamięta tę datę. To data jej nadziei, 
data realizacji marzeń o lepszym, piękniejszym życiu. Zapisała 
ją sobie w sercu złotymi literami, wpisała w każdą komórkę 
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swojego mózgu. Dla niej, wtedy, była to data najważniejsza, 
ważniejsza od wszystkich dat w jej życiu. Właśnie od tego 
dnia zaczęła systematyczną realizację swojego planu – każda 
zarobiona przez nią złotówka trafiała do ozdobnego pudełka 
na biżuterię. Było ich coraz więcej i więcej, bo Anka imała się 
różnych zajęć. Pracowała, sprzątając po domach, myła okna, 
udzielała korepetycji. Resztę czasu przeznaczała na naukę. 
W szkole, a potem na uczelni była zawsze najlepsza. Z jednej 
strony chciała w przyszłości zarabiać duże pieniądze, z drugiej 
zaś mieć święty spokój. Ze swoją zdruzgotaną psychiką była 
zupełnie nieodporna na jakąkolwiek krytykę. Każda, nawet 
najdrobniejsza uwaga dosłownie ścinała ją z nóg. Nie chciała 
też pochwał, bo na nie, jak sądziła, miał przyjść czas później. 
Nie bywała nigdzie i z nikim się nie spotykała. Czasami tylko 
wyjmowała blok rysunkowy, brała do ręki ołówek i zaczynała 
szkicować: sukienki, spódniczki, bluzeczki, zapinki, klamerki, 
falbanki. Czuła się wtedy tak, jakby była w innym świecie. Do-
skonale wiedziała, że mogłaby te ciuszki sama uszyć. Jeszcze 
w podstawówce i gimnazjum próbowała szyć i szło jej  dobrze.

Do tego jednak potrzebna była dobra maszyna! A materia-
ły?! A dodatki?! Skąd?! Szkoda było zawracać sobie tym głowę! 
Anka ze złością przekreślała projekty, wrzucała blok rysunko-
wy pod łóżko. Nie będzie wydawać na byle co swoich ciężko 
zarobionych pieniędzy! Nie zmarnuje swojej szansy na lepsze, 
piękniejsze życie!

Często patrzyła wtedy na swoje odbicie w lustrze. Mierzyła 
siebie niechętnym spojrzeniem, zaciskała ze złości usta. Wie-
działa jednak, że musi wytrzymać, że już niedługo nadejdzie 
ta upragniona chwila, kiedy rozprawi się z tym długim, spi-
czastym „klukosem”. Znała jego wygląd na pamięć. Oglądała 
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go przecież każdego dnia, od lat, od tamtej pamiętnej wizyty 
u Jolki i... nienawidziła. Wydawało się jej nieraz, że cała prze-
siąknięta jest tą nienawiścią.

Czuła się tak, jakby nie żyła naprawdę, jakby jej życie było 
dla niej zupełnie obce, jakby odgrywała tylko jakieś sceny, 
w dodatku nudne, powtarzalne i przewidywalne. Czuła się 
tak, jak mierny aktor, który niczym nie chce zaskoczyć widza. 
Maski i pozy stały się dla niej chlebem powszednim, drugą 
twarzą na użytek otoczenia, własnej nawet sama już prawie 
nie znała. Żyła według ściśle wyznaczonej przez siebie roli, 
cały czas jednak jakby w letargu – niby jadła, spała, chodziła, 
pracowała, czasem nawet rozmawiała, ale jakby to nie była 
ona, jakby to był tylko jej cień. Ona, ta prawdziwa, czekała do-
piero na swoją kolejkę, na swoje wymarzone życie.

Jak cień przemykała więc między domami, byle dotrzeć 
pod wskazany adres, zrobić swoje i odejść. Z ludźmi, u któ-
rych sprzątała, nie wdawała się w rozmowy, odpowiadała pół-
słówkami.

–   Bardzo ładna dziewczyna, a ma taką kamienną, nieprzy-
stępną twarz, jakby nie lubiła całego świata – powiedziała 
pewnego dnia jakaś staruszka.

Anka w odpowiedzi wzruszyła tylko ramionami. Ona wie-
działa jedno – jeszcze trochę, jeszcze chwilę, a ten świat bę-
dzie u jej stóp!

Jak cień snuła się po domu lub zamykała w swoim pokoju 
i godzinami leżała na kanapie. Czasami się uczyła, ale najchęt-
niej marzyła. Temat marzeń był zawsze taki sam – nowe życie. 
Z domownikami też prawie nie rozmawiała. Nawet z Magdą, 
z jej o rok młodszą siostrą. Kiedyś były blisko, zwierzały się 
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sobie, pożyczały ciuchy, ale kiedy Anka parę razy „zjechała” 
Magdę niewybrednymi epitetami, ta odsunęła się od niej.

Cieniem była też Anka na uczelni, najczęściej zupełnie nie-
obecna w czasie zajęć, jak robot wykonująca przynależne jej 
czynności. Ciągle sama... Nie chciała jednak towarzystwa, nie 
potrzebowała nikogo. Była tego absolutnie pewna. Wiedziała 
bowiem, że jej pora jeszcze nie nadeszła, że musi cierpliwie 
poczekać.

Koleżanki z grupy, przez jakiś czas, starały się do niej zbli-
żyć. Podchodziły, usiłowały rozmawiać, ale Anka mierzyła je 
takim spojrzeniem, że przestały nawet próbować.

„Nie chcę niczyjej litości! To ja, za jakiś czas, postawię wa-
runki” – myślała wtedy często. Ostentacyjnie otwierała książkę 
i udawała, że czyta. 

Zmieniam pozycję w fotelu. Czuję, że trochę ścierpłam, ale 
nie będę jeszcze wstawać. Nie chcę na tej nienawiści zakoń-
czyć swoich wspomnień. Muszę do nich powrócić, powrócić 
do jeszcze jednego lutowego dnia, najważniejszego dnia 
w moim życiu...

15 lutego, cztery lata później. Tak jak poprzednio, data ta 
została zapisana w sercu Anki złotymi literami i, tak jak po-
przednio, pozostanie tam do końca życia. Różnica jest jednak 
taka, że Anka nie tylko będzie o niej pamiętać. Ona pragnie 
powracać do tego dnia jak najczęściej, przypominać go sobie, 
gdy tylko odczuje taką potrzebę. Wracać zarówno wtedy, kie-
dy będzie szczęśliwa i spełniona, jak i w chwilach zwątpienia 
czy smutku. Ten zimny, lutowy dzień odmienił bowiem całko-
wicie jej życie...

Słońce przygrzewało, jak na razie, tylko przez szybę, 
ale dodatkowym, szóstym zmysłem czuło się nadchodzącą 
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wiosnę. Ankę ogarnął dziwny nastrój podniecenia. Nagle całą 
sobą poczuła, że musi wyjść, że potrzebuje pooddychać tym 
rześkim, przedwiosennym powietrzem. Wzięła Dżerego. Nogi 
same poniosły ją do pobliskiego parku. Było wcześnie i Anka 
nie widziała jeszcze żadnych spacerowiczów. Spuściła Dżere-
go ze smyczy. Sama, nie wiedząc nawet dlaczego, oparła się 
o pień drzewa i przymknęła powieki. Kierował nią jakiś we-
wnętrzny przymus.

Czuła dziwny spokój, ale poczuła też, jakby w niej samej 
coś zaczęło się dziać. Nie była tym jednak zaniepokojona, bo 
to „coś” było całkiem miłe. Miała nawet pewność, że to „coś” 
było dla niej bardzo dobre. Tak naprawdę Ance wydawało się, 
że śni, bo jak inaczej mogłaby wytłumaczyć to, co się z nią 
działo – po ciele rozchodziło się jakieś przyjemne ciepło, ktoś 
przytulał ją delikatnie do siebie, szeptał do ucha najpiękniej-
sze słowa. Bardzo powoli, jakby nie chcąc jej przestraszyć, 
zdejmował z ramion wielki ciężar, ten sam, który przygniatał 
ją od lat. Potem odszedł.

Anka nie wiedziała, co to tak naprawdę było i nie wiedziała 
też, jak długo trwało. Pragnęła tylko czuć to w sobie jak naj-
dłużej albo może zatrzymać na zawsze. Usłyszała szczekanie 
Dżerego. Poczuła, że budzi się z tego dziwnego snu, że wraca 
do rzeczywistości. Powoli otwierała powieki. Po chwili miała 
nawet wątpliwości, czy w ogóle śniła... Czuła się jednak inaczej 
niż zwykle, czuła się tak, jak nigdy w życiu – lekka, radosna 
i wolna.

Pobiegła do domu. Sama nie wiedząc dlaczego, pierwsze 
kroki skierowała do lustra. Zerknęła na swoje odbicie, uśmiech-
nęła się nawet do siebie. Popatrzyła jednak inaczej niż zwykle. 
Spojrzała na siebie tak, jak nigdy do tej pory, tak, jak zawsze 
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tego pragnęła, chociaż nie zdawała sobie z tego sprawy – 
z miłością. Potem podeszła do szafki, wyjęła ozdobne pudełko 
na biżuterię. Wysypała jego zawartość. Przeliczyła. Dokładnie 
wiedziała, co nastąpi dalej. Pojechała do miasta. Spieszyła się 
bardzo. Tak, jakby chciała nadrobić stracony czas, tak, jakby 
kierował nią ten sam, co poprzednio, wewnętrzny przymus.

Potem, po paru godzinach, kiedy siedziała zmęczona 
w swoim pokoju, patrząc na piękną maszynę do szycia i doty-
kając kolorowych materiałów rozrzuconych na kanapie, wyda-
wało się jej, a właściwie to była całkowicie pewna, że właśnie 
na te rzeczy zbierała tak długo pieniądze. Wyjęła spod łóżka 
blok rysunkowy, wygładziła pozaginane kartki, wzięła do ręki 
ołówek i zaczęła szkicować: sukienki, spódniczki, bluzeczki, 
zapinki, klamerki, falbanki. Czuła, że jest w swoim świecie...

Znowu poprawiam się w fotelu, spoglądam na zegarek – 
jeszcze trochę, jeszcze małą chwileczkę. Tak bardzo chcę wró-
cić do tych najpiękniejszych dla mnie wspomnień. Anka zo-
stanie ze mną na zawsze, będę się nią opiekować i kochać, ale 
zdecydowanie wolę być Anną, tą Anną, która jest zwyczajnie 
szczęśliwa i która nie boi się żyć. Więc teraz, choć przez chwilę, 
pomyślę o niej i o tym, jak uwierzyła w siebie...

Roberta spotkałam w parku, w tym samym, w którym ktoś 
obudził mnie do prawdziwego życia. Może to był ktoś, a może 
tym kimś byłam ja sama? Zaczęłam tam chodzić codziennie 
i codziennie też przytulałam się do mojego wspaniałego, cu-
downego drzewa. Wdychałam jego zapach, dotykałam szorst-
kiej kory. Zamykałam oczy i poddawałam się nastrojowi. Myśli 
same układały się w zdania, a te zdania były o mnie. O tym, 
że jestem piękna, cudowna, jedyna i że chociaż są ludzie 
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piękniejsi, zgrabniejsi i mądrzejsi, to drugiej takiej Ani nie ma 
na całym świecie.

Czy to moja dziwna pozycja przy drzewie, czy może, jak 
powiedział później Robert, mój rozanielony wyraz twarzy, 
od której bił ponoć jakiś dziwny blask, zwróciły na mnie jego 
uwagę, ale fakt faktem, zaczęliśmy pod tym drzewem rozma-
wiać. Ja, zamknięta w sobie, zakompleksiona, mówiłam z taką 
pewnością i z takim przejęciem, że sama byłam pod wraże-
niem. Robert patrzył na mnie z zachwytem. Nawet nasze psy 
podzielały jego uczucia. Siadały naprzeciw nas i wlepiały 
we mnie swoje wielkie, mądre oczy. Oczy Dżerego zdawały 
się pytać: „Czy ta piękna, gadająca dziewczyna to naprawdę 
moja pani?”.

Z Robertem spotykaliśmy się przez dwa lata. On pierwszy, 
pewnego lutowego wieczoru, zaproponował, żebyśmy się po-
brali. Powiedział, że na całym świecie nie znajdzie dziewczyny 
o tak pięknych, mądrych oczach, dziewczyny tak zgrabnej 
w swoich ślicznych, zwiewnych sukienkach, dziewczyny o tak 
dobrym sercu.

Jesteśmy małżeństwem od półtora roku, z Ignasiem two-
rzymy rodzinę od czterech miesięcy. Bardzo się kochamy.

Otwieram oczy. Wstaję, przeciągam się. Podchodzę do 
dużego lustra w przedpokoju. Uśmiecham się do swojego od-
bicia. Widzę całkiem sympatyczną twarz... 

–   Ładnie dziś wyglądasz – mówię cicho do siebie. – Bardzo 
cię lubię. Jak dobrze zaczynać nowy dzień.
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Mam wszystko albo... nie mam nic
Kiedy nie chcę widzieć, to nic nie zobaczę 
Gdy nie będę słuchać, to nic nie usłyszę 
Wycofać się z życia? Przecież to potrafię! 
By już nie odczuwać, tylko... poczuć ciszę

Ból, co noszę w sercu, jest wprost przeogromny 
Swoją krzywdą wielką zaraz się uduszę 
Chcąc ratować siebie – niszczę wszystko wokół 
I wyzwalam ciało, lecz... nie chorą duszę

Patrzę pustym wzrokiem – niczego już nie mam 
Nawet moje serce pustkę tylko czuje 
Pragnę drzwi zatrzasnąć, by odejść daleko 
Żyć bez celów nie chcę, a celów brakuje...

Zamykam więc oczy, chcę odejść najprędzej 
Nagle! Jakieś ciepło we mnie się rozchodzi 
Ogarnia mnie spokój, czuję dobrą ciszę, 
chociaż sama ciągle nie wiem, o co chodzi...

Mimo że nie widzę – nagle zobaczyłam 
Cierpiące me ciało poczuło, że żyje 
Chora, słaba dusza wzleciała do nieba, 
bo odkryłam w sercu, że... nic nie brakuje 
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Po drugiej stronie okna
Mój pokój. Ciężki, dostojny, z muzealnymi meblami, takimi, 

które pamiętają czasy młodości babci i prababci. Kiedy byłam 
małą dziewczynką, uwielbiałam wdychać jego nastrój. Po-
przetykany porozrzucanymi lalkami i książkami, tchnął jakąś 
tajemnicą. Godzinami mogłam bawić się w nim sama. Lubi-
łam wyobrażać sobie różne rzeczy, snuć domysły, wymyślać 
romantyczne historie... 

Raz byłam zaklętą królewną w starym zamczysku, raz 
wróżką w pałacowych komnatach, a niekiedy nawet młodym 
rycerzem, który dzielnie walczył o swoją wybrankę. Kiedy 
chciałam podkreślić nastrój napięcia, grozy czy przerażenia, 
szczelnie zasłaniałam okna.

Grube, brązowe zasłony... Żaden najmniejszy promyczek 
słońca nie miał prawa przez nie się przecisnąć. Czułam się 
wtedy tak, jakby świat na zewnątrz przestał istnieć, jakby czas 
zatrzymał się w miejscu. Istniałam tylko ja. Ja... i moje wymy-
ślone historie.

Potem, po skończonej zabawie, odwrotnie niż w teatrze, 
rozsuwałam ciężkie zasłony. Chciałam znowu cieszyć się słoń-
cem, poczuć, jak tętni życie, zobaczyć świat po drugiej stronie 
okna.

Jakiś rok temu, zupełnie nieoczekiwanie, zapragnęłam 
przerobić swój pokój. Zamarzyło mi się połączenie moich sta-
roci z nowoczesnością. Nawet zaczęłam jakieś przygotowania. 
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Najbardziej jednak ze wszystkiego chciałam zrzucić z okien 
grube, brązowe zasłony. Nie bawiłam się już przecież lalkami, 
nie odgrywałam swoich wymyślonych ról...

Jak dobrze, że nie zdążyłam tego zrobić! Te zasłony są mi 
teraz bardzo potrzebne. Teraz, gdy świat przestał istnieć, te-
raz, gdy zamarło dla mnie życie, teraz, gdy po drugiej stronie 
okna niczego już nie ma.

Od pół roku nikt nie śmiał nawet dotknąć tych zasłon. 
Wszyscy bali się ataków histerii, potoków niecenzuralnych 
słów, walenia pięściami na oślep...

Z zasłonami było mi dobrze. Najlepiej! Czułam się odgro-
dzona, bezpieczna, otulona ciemnością i samotnością. Tak 
chciałam i tak wybrałam.

Kiedy siedziałam, okryta pledem, zawsze tyłem do drzwi, 
a przodem do okna, doskonale wiedziałam, co znajduje się na 
każdym centymetrze podłogi. Nie chciałam jednak chodzić, 
nie chciałam dotykać. Tkwiłam w jednym miejscu, jak mumia. 
Tylko czasami byłam zmuszona się ożywić. I ożywiałam się, ale 
tylko na jedną trasę: pokój – łazienka, łazienka – pokój. Inne 
trasy zupełnie mnie nie interesowały. Nie interesowało mnie 
ani to, co dzieje się za drzwiami, ani to, co dzieje się po drugiej 
stronie okna.

Wszyscy oczywiście wykazywali się ogromną cierpliwo-
ścią. I za tę cierpliwość też ich nienawidziłam. I za wiarę, że 
pewnego cudownego dnia ocknę się, porzucę swoją ciemność 
i wyjdę do świata. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Nie wiedzieli, jak bardzo się mylą, nie wiedzieli, że w moim 
przypadku czarodziejska różdżka nie miała żadnej mocy. Nie 
chciałam iść ani do świata niewidomych, ani tym bardziej do 
świata widzących. 
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Nie tylko zresztą „czarodziejska różdżka” traciła przy mnie 
swoje cenne właściwości. Nawet Iskierka, mimo nadziei, jaką 
pokładali w niej moi rodzice, nie miała do mnie dostępu. Sta-
ruszkowie sprzedali prawie nowy samochód. Kupili jakiegoś 
starego grata. Iskierka kosztowała ponoć fortunę. Piękna, wy-
szkolona, cierpliwa. Ideał. Miała być moją prawą ręką. Ja jed-
nak uparcie odmawiałam. Nie chciałam ani prawej, ani lewej 
ręki. Nie chciałam pomocy! Od nikogo! Nawet od psa!

Czasami słyszałam przyciszone rozmowy za drzwiami. 
Wymądrzał się taki jeden z drugim, że zbyt długo już trwa 
u mnie okres żałoby, że jak sama nie będę chciała, to oni nie-
wiele zrobią.

Więc niech nie robią! A przychodzić muszą, bo im płacą!
Zresztą, niewiele mnie to obchodziło. Odgrodzona od 

świata, w swoim ciemnym królestwie czułam się najlepiej. 
W bujanym fotelu, prawie zupełnie bez ruchu, jak w letargu, 
mogłam siedzieć godzinami. Senna, „wypluta”, bez życia.

Czasami jednak ogarniała mnie jakaś złośliwa radość. Cie-
szyła bezradność otoczenia, wkurzało przesadne zatroskanie 
rodziców. Byli na każde moje skinienie. Nie żałowałam ich 
 jednak. 

Niech poczują, co to jest bezsilność, niech chociaż tro-
szeczkę zasmakują tej goryczy, która prawie od sześciu mie-
sięcy była moim udziałem.

Oni jednak, co też mnie wkurzało, nie poddawali się. Każdy 
dzień zaczynał się tak samo – głupie pytania, głupie odpowie-
dzi. Nie moje – ich. Sami pytali, sami odpowiadali. Robili to 
chyba dlatego, żeby nie poczuć tej głuchej ciszy, która zapa-
dała po każdym pytaniu. Ja milczałam. Najczęściej, bo czasami 
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zaczynałam wrzeszczeć i darłam się tak, że w końcu miałam 
kłopoty z wydobyciem głosu.

Czuję jednak, że dzisiejszy dzień jest jakiś inny. Co praw-
da, jak zwykle, siedzę nieruchomo w swoim bujanym fotelu, 
ale nie ma za dużo głupich pytań, nie ma odpowiedzi. Tylko 
wiecznie ktoś wchodzi i wychodzi, wyjmuje coś, przestawia...

Myślę, że się boją. Od paru dni mam coraz większy kryzys. 
Prawie w ogóle się nie odzywam. Nawet Iskierka podchodzi 
co chwila do mojego fotela. Czuję jej oddech. Nie liże mnie 
jednak, nie trąca nawet nosem. Chyba się przestraszyła, kiedy 
ostatnio mocno ją kopnęłam.

Włączam radio. Chcę zagłuszyć odgłosy wydawane przez 
wchodzących. Trochę muzyki, jakieś słuchowisko. Monotonny 
głos, chyba dziewczęcy. Nieistotne rzeczy, przynajmniej tak 
mi się z początku wydaje. Nagle coś przykuwa moją uwa-
gę. Nawet nie wiem dokładnie, co to. Może jakiś szczególny 
dźwięk, może tylko głośniej wypowiedziane słowo. Zaczynam 
słuchać. Słucham coraz uważniej. W głowie czuję prawdziwy 
mętlik, myśli rozsadzają czaszkę.

Przecież nic już mnie nie ciekawi!? Przecież niczego już nie 
czuję!? Przecież jestem zupełnie martwa, jeśli nie na zewnątrz, 
to na pewno w środku!

Słyszę jednak. Jakimś dziwnym sposobem, słyszę coraz 
wyraźniej. Słowa zapadają w serce. Kulę się, oplatam rękoma 
nogi, podciągam je pod samą brodę.

–   Myślałam tylko o sobie... i o tym, jaka jestem nieszczę-
śliwa. – Słowa radiowej dziewczyny sprawiają wręcz fizycz-
ny ból. – Im bardziej czułam się nieszczęśliwa, tym bardziej 
nienawidziłam świata, który zostawiłam, i ludzi, którzy do 
niego należeli. Miałam przecież dopiero osiemnaście lat, 
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tyle planów, tyle marzeń. Ja, taka piękna, pierwsza wicemiss 
klasy, z długimi, zgrabnymi nogami, w krótkich spodenkach, 
w króciutkich spódniczkach, na bajecznie wysokich obcasach. 
Wszystko zakończyło się z hukiem! Ten huk, od czasu wypad-
ku, prześladował mnie każdej nocy. Prześladował zresztą nie 
tylko nocą. Dni, które ciągnęły się w nieskończoność, również 
były koszmarne...

Wypowiedź radiowej dziewczyny coraz bardziej porusza. 
Nie mogę przestać słuchać. Wręcz przeciwnie, chłonę całą 
sobą każde, nawet najcichsze westchnienie. Chłonę każde sło-
wo. A jest ich dużo, bardzo dużo! O nienawiści, o żalu, o złości, 
o buncie. Za wózek, za pokraczne nogi, za brak samodzielno-
ści, za odebrane marzenia. A potem o dwóch nieudanych pró-
bach samobójczych. O walce o życie. O rozpaczy najbliższych. 
O mozolnym powrocie do świata żywych. I jeszcze o chłopa-
ku. Też na wózku, też po wypadku. I o nadziei...

Słowa radiowej dziewczyny płyną coraz wolniej, jakby 
spokojniej.

–   Teraz studiuję, kończę psychologię. Chcę pomagać ta-
kim osobom, jak ja. Już teraz jestem wolontariuszką w szpi-
talu. Już teraz proszą mnie często o pomoc. I idę. Idę do tych, 
którzy nie chcą żyć...

Słowa coraz głębiej zapadają w serce. W ustach czuję słony 
smak łez. Płyną coraz szybciej.

Jak to możliwe? Byłam pewna, że jestem pusta w środku. 
Płaczę po raz pierwszy od prawie sześciu miesięcy. Nie mogę 
przestać. Jakby zaczął opróżniać się jakiś worek bez dna, jakby 
nagle otworzyła się puszka z zapomnianymi uczuciami.

Słuchowisko dawno skończone. Leci jakaś muzyka. A ja 
ryczę coraz głośniej. I głośniej. I jeszcze... I jeszcze...
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Wpada mama. Wycofuje się. Skąd wie, że muszę być sama? 
Szloch cichnie. Jeszcze tylko od czasu do czasu jakieś wes-
tchnienie, takie z głębi serca. Budzę się... Nie, nie spałam. Wy-
daje mi się jednak, jakbym obudziła się z jakiegoś głębokiego 
snu, snu, który trwał całą wieczność. I jeszcze długo tak się 
czuję.

Ja czy nie ja? – pytam samą siebie. Odpowiada mi tylko 
cisza, najbardziej dziwna cisza na świecie.

Potem wstaję. Podchodzę do okna. Koniec przedstawie-
nia. Wolno, bardzo wolno rozsuwam grube, brązowe zasłony...

Czuję dzień, zwykły, najzwyklejszy. Dzień, któryś z kolei, 
jak tysiące innych. Dzień po drugiej stronie okna. Dzień dla 
mnie pierwszy...
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Zachowaj twarz
Nawet, gdy czujesz głód samotności 
Nawet, gdy tracisz sławę i blaski 
Zachowaj tylko dla siebie twarz 
Nigdy nie wkładaj na twarz swą maski.

Tego, co ważne jest w twojej duszy 
Przez lęk nie pogub, ni próżność swoją 
Bo mimo starań, kim ty się staniesz, 
Gdy twoja twarz będzie nie twoją?

By się dokładnie zobaczyć w lustrze 
I się nie wstydzić swego imienia 
Miej czyste serce i czyste ręce, 
A wszystko inne jest bez znaczenia.

Wyrzuć więc maskę, gdy na swój szczyt wchodzisz 
Nie chciej na innych wywrzeć wrażenia, 
Bo życie pisze nowy scenariusz 
Co było ważne, dziś bez znaczenia. 

Nie jest nic warte bogactwo, sława, 
Gdy wciąż zabiegasz o innych łaski 
Zachowaj tylko dla siebie twarz 
Nigdy nie wkładaj na twarz swą maski.
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Plotka
Ja, Wioleta – szara, biurowa myszka, taka szara i nijaka, że 

prawie stopiona z tłem biurowych ścian. Od lat w tym samym 
pokoju, na tym samym krześle, w otoczeniu podobnych do 
siebie ludzi i powtarzających się spraw. Pomijana przy każdym 
awansie i podwyżkach, zepchnięta poza krąg życia towarzy-
skiego, z obywatelskim prawem do głosu, z którym i tak nikt 
nigdy się nie liczył, żyjąca w cieniu innych. Wszystko to, co 
robiłam i to, co mówiłam, było tak mało ważne, że sama dziwi-
łam się często, jakim cudem tam jeszcze jestem.

Przypominano sobie o mnie tylko czasami i nawet czasa-
mi do mnie się uśmiechano. Głównie wtedy, gdy pojawiała 
się jakaś pilna, nudna robota „na wczoraj” albo kogoś trzeba 
było nagle zastąpić. Mogłam też, obowiązkowo, robić kawę 
lub przynosić świeże pączki i ciasteczka, najlepiej domowe. 
Zwłaszcza to ostatnie zadanie, tak przynajmniej sądziłam, 
należało do moich najważniejszych powinności. Nikt prze-
cież głośno tego nie powiedział, ale wynikało to z prowadzo-
nych rozmów, rzucanych aluzji czy złośliwych uwag i głupich 
uśmieszków.

Tyle razy czułam się tak, jakbym była zupełnie przezroczy-
sta, tak, jakby ktoś nałożył mi na głowę czapkę niewidkę. Wie-
działam jednak, że nie dysponując wielkimi talentami i urodą, 
nie mam specjalnie szans na zmianę tej sytuacji. Mogłam li-
czyć tylko na siebie i swoją bogatą wyobraźnię. Korzystałam 
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więc z niej często, tak często, jak było to tylko możliwe. Żadna 
z moich biurowych koleżanek nawet nie domyślała się, że wy-
konując swoją nudną pracę, żyję w zupełnie innym świecie i że 
jestem całkowicie inną osobą – piękną, mądrą, błyskotliwą, 
będącą zawsze w centrum zainteresowania. Najprzystojniejsi 
faceci tracili dla mnie głowę, dziewczyny rywalizowały między 
sobą o to, która zostanie moją przyjaciółką. Oj, marzenia, ma-
rzenia...

Moim niedoścignionym wzorem pod każdym niemal 
względem, od niepamiętnych czasów, była Iwona, biurowa 
piękność. Oddałabym chyba wszystko, żeby chociaż trochę 
być podobna do niej, mieć rzeczy, które miała ona, a które 
wzbudzały mój zachwyt, móc otaczać się ludźmi z pozycją 
i mieć możliwość wydawania kasy według własnego upodo-
bania. Znałam ją chyba lepiej niż ona sama siebie, tyle razy 
przecież w myślach stawałam się nią.

Zazdrościłam jej wszystkiego. To do niej zwracał się szef, 
ilekroć wchodził do biura (na mnie nawet nie raczył spojrzeć, 
rzucał tylko w przestrzeń zdawkowe „dzień dobry”), to ją ota-
czał zawsze wianuszek dziewczyn i biurowych amantów, to 
po nią codziennie przyjeżdżał mąż luksusowym samochodem 
i zawoził do ślicznego domku na nowym osiedlu vipów, to ona 
miała taką kasę, że mogła ubierać się w najlepsze marki i wy-
glądać codziennie mega. Nawet klienci, wchodząc do pokoju, 
kierowali się prosto do niej.

Najgorsze jednak w tym wszystkim było to, że Iwona wca-
le nie zabiegała o specjalne względy. Wręcz przeciwnie. Była 
zawsze uśmiechnięta, szalenie uprzejma, życzliwa i chętna do 
pomocy. Robiła często więcej, niż wynikało to z jej obowiąz-
ków. Nie miałam zupełnie do czego się przyczepić.
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Lubili ją wszyscy, to wiedziałam na pewno. Najprawdo-
podobniej tylko ja należałam do tych niechlubnych wyjąt-
ków, które czuły zupełnie coś innego. Złość, gniew, zazdrość, 
a może nawet i nienawiść były dla mnie „chlebem powsze-
dnim”. Z wiadomych względów nie przyznawałam się jednak 
nikomu do tych uczuć. Sama musiałam sobie jakoś z nimi 
 radzić.

Pracowałyśmy razem od lat, w tym samym pokoju, biur-
ko obok biurka. Czasami, kiedy miałyśmy trochę więcej cza-
su i akurat nie było klientów, Iwona opowiadała mi o swoim 
mężu, o tym, jak bardzo czekają na dziecko i o tym, że chcia-
łaby już kupować dla niego ciuszki oraz meblować dziecięcy 
pokój. Opowiadała też o swoim ślicznym ogrodzie, w którym 
lubiła spędzać każdą wolną chwilę, książkach, które przeczy-
tała i były godne polecenia oraz ciekawych ludziach, których 
spotykała na swojej drodze. Czuło się, że Iwona lubi swoje ży-
cie i że jest w tym życiu zwyczajnie szczęśliwa.

Ja niekiedy również mówiłam o sobie, chociaż nigdy nie 
lubiłam tego robić. Czym mogłam zaimponować koleżance? 
U mnie wszystko było takie zwyczajne, takie nudne i przecięt-
ne. Wolałam słuchać. Słuchać i wyobrażać sobie, że to ja je-
stem na miejscu Iwony. Czasami jednak coś we mnie się bun-
towało. Zalewała fala zazdrości i gniewu. Dobrze, że w takich 
momentach koleżanka nie miała możliwości poznania moich 
myśli i uczuć. Chyba jej nawet do głowy nie przyszło, czego 
tak naprawdę jej życzę.

W końcu jednak spełniło się jedno z moich pragnień. Po-
czułam tę dziwną radość, że i u Iwony dzieje się coś niedo-
brego, radość, że jej życie nie jest znowu takie piękne i bez-
problemowe. To było wtedy, gdy nie zauważyłam na jej palcu 
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obrączki. Koleżanka miała zwyczaj, że kiedy jej ręce nie były 
czymś zajęte, kręciła nią bezustannie. Mówiła, że lubi czuć ją 
na palcu. Pewnego dnia, chyba pod koniec lutego, obrączka 
z palca zniknęła. Widniał tam tylko biały ślad. Nie wiedziałam, 
co o tym sądzić, chociaż myśli kłębiły się w głowie.

Może coś zaczęło psuć się w cudownym małżeństwie Iwo-
ny? Może nasza gwiazda miała kogoś? Nie powiedziałam jed-
nak nikomu o swoich podejrzeniach ani słowa. Nie mogłam 
powiedzieć! Nie jestem przecież plotkarą! Miałam o czym 
myśleć, zwłaszcza wtedy, kiedy przebywałam na łonie własnej 
rodziny. 

3 marca. To był ten dzień, kiedy moje podejrzenia nabrały 
pewności. Było zimno, tak zimno, że nie chciało się wychodzić 
z domu. Mimo to musiałam. Trzeba było chłopakom kupić 
nowe adidasy. Po dwóch godzinach łażenia od sklepu do 
sklepu byłam już tak zmarznięta, że postanowiłam ogrzać się 
w małej, przytulnej kawiarence, stojącej trochę na uboczu... 
I wtedy ich zobaczyłam! Siedzieli naprzeciwko siebie, ale ich 
głowy prawie stykały się ze sobą. On trzymał jej dłoń w swo-
ich. To na pewno nie był Rysiek! To na pewno nie był mąż Iwo-
ny! Byli tak zapatrzeni w siebie, tak zatopieni w rozmowie, że 
koleżanka nawet mnie nie zauważyła.

Schowałam się za kawiarnianym filarem. Jednym duszkiem, 
parząc sobie usta, wypiłam gorącą kawę. Musiałam wyjść, 
musiałam, jak najszybciej, podzielić się z kimś niecodzienną 
wiadomością... Teraz miałam już pewność, w końcu mogłam 
powiedzieć. Nie przekazywałabym przecież informacji bez 
pokrycia. Nie jestem przecież plotkarą! 

Zadzwoniłam zaraz, gdy tylko przyszłam do domu, nawet 
nie ściągnęłam butów i płaszcza. 
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Następnego dnia w biurze huczało już od samego rana. 
Byłam trochę zła na Monikę, że pierwsza wypaplała nowinę, 
którą jej wczoraj w tajemnicy powierzyłam, ale i tak nie było 
najgorzej. To przecież ja byłam głównym świadkiem wyda-
rzeń, to przecież ja siedziałam z Iwoną w jednym pokoju. 

Dziewczyny wywoływały mnie co chwila na papieroska. 
Wypytywały o detale. Ja starałam się trzymać faktów, nie je-
stem przecież plotkarą, ale zawsze swoje opowiadania wzbo-
gacałam o jakiś szczegół, który, jak mi się wydawało, umknął 
przedtem mojej uwadze. A to, jak ich nogi pod stolikiem za-
chodziły coraz bardziej jedna na drugą, a to, jak Iwona czułym 
gestem gładziła swojego kochanka po gęstym zaroście (nie 
wiedziałam, co prawda, czy rzeczywiście byli kochankami, 
ale przecież sprawiali takie wrażenie, że nimi są, albo przynaj-
mniej, w najbliższym czasie, nimi zostaną), a to, jak jej dłoń 
obsypywana była namiętnymi pocałunkami i... takie tam...

Myślę, że mogłabym dodać jeszcze dużo, dużo więcej. Nie 
chciałam jednak tego robić. Chciałam trzymać się faktów. Nie 
jestem przecież plotkarą...

Kolejne wydarzenia potoczyły się dosyć szybko. Jednego 
dnia Iwona przyszła do pracy cała zapuchnięta od płaczu. 
Miałam wtedy poważne wątpliwości, czy było to tylko od pła-
czu. Nie mogłam jednak tego ocenić, gdyż koleżanka skryła 
twarz za ogromnymi, ciemnymi okularami. Nie chciała też roz-
mawiać, a za zgodą szefa wyszła szybciej do domu. Nie było 
jej potem kilka dni.

Ostatnio, jak co roku, zorganizowałyśmy wyjście do knajpy. 
Każda zabierała ze sobą swojego faceta. Tylko Iwona pojawiła 
się sama. Podobno mąż wyjechał służbowo. Na palcu dalej 
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nie było obrączki. Dla nas, biurowych dziewczyn, sprawa była 
jasna...

I jeszcze ta rozmowa telefoniczna jakieś trzy tygodnie 
temu. Iwona, taka spokojna i zrównoważona, zupełnie nie pa-
nowała nad nerwami.

–   Trudno – mówiła podniesionym głosem.  – Myślałam, 
że rozejdziemy się w zgodzie, że nie będziemy musieli kłócić 
się w sądzie, ale jeżeli tak mnie potraktowałeś, to chyba nie 
będzie innego wyjścia...

Nie czekałam już na zakończenie tej rozmowy. Wystrzeli-
łam z pokoju jak z procy.

–   Słuchajcie! – wykrzyknęłam, zamykając za sobą drzwi 
biura obok. – Jest fatalnie! Iwona i Rysiek rozwodzą się! Nie 
ma już żadnej szansy! Będą się sądzić!

Nareszcie byłam w centrum zainteresowania. Czułam się 
jak gwiazda. Wszystkie oczy skierowane były na mnie. W koń-
cu miałam swoje „pięć minut”.

Ale co będzie, jeśli sprawy przyjmą przychylny dla Iwony 
obrót? Sama zadałam sobie to pytanie. Ona udowodni, że 
mąż nad nią się znęcał, wygra sprawę w sądzie i będzie miała 
jeszcze lepiej: pieniądze, dom i nowego faceta.

Dziwnym trafem, w tamtym momencie, przypomniałam 
sobie o własnych rosnących długach, wytartej kurtce, mysich 
włosach i o tym nieudaczniku z wielkim brzuchem, moim 
mężu. Chyba wtedy, po raz pierwszy, zakiełkowała w głowie 
ta myśl – napisać do niego, do Ryśka. Czy wie, że jego żona ma 
kochanka, że zdradza, że trwoni z kim innym ciężko zarobione 
przez niego pieniądze...

Na początku zdusiłam pomysł w zarodku. Nie jestem prze-
cież plotkarą, nigdy nie donosiłam na koleżanki. Jednak myśl, 
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która raz powstała, nie chciała dać się wymazać. Z każdym 
dniem zatruwała mi życie coraz bardziej, aż w końcu przepeł-
niła cały mózg. Nie powiedziałam o niej nikomu, napisałam do 
Ryśka anonim...

Sprawa rozszalała się na dobre, gdy okazało się, że Rysiek 
odszedł, a Iwona znalazła się w szpitalu, bo grozi jej poronie-
nie. Wszyscy zastanawiali się teraz, jak potoczą się losy naszej 
koleżanki. Kto jest ojcem dziecka – Rysiek czy kochanek? Czy 
lepiej, żeby ciąża została utrzymana, czy też nie? Co kto powi-
nien zrobić i jakie podjąć decyzje? To przecież nie była tylko 
sprawa Iwony i Ryśka. To była sprawa nas wszystkich – całego 
biura. Żyliśmy nią przecież od kilku tygodni.

A ja? Ja zaczęłam czuć się coraz gorzej. Często budziłam 
się w nocy zlana potem. Nie mogłam złapać powietrza. Wyda-
wało mi się, że jakaś niewidzialna pętla ściska moją szyję. Co 
noc śniły mi się koszmary... Już nie cieszyły, pełne podniecenia 
i napięcia, rozmowy z koleżankami, nie sprawiały radości spo-
tkania przy papierosku. Sama nie wiedziałam, co się ze mną 
dzieje...

Lekarz wypisał zwolnienie. Nie było mi jednak lepiej. Snu-
łam się po domu jak cień. Wrzeszczałam na męża, wrzeszcza-
łam na dzieciaki. Wszystko mi dosłownie leciało z rąk, wszystko 
denerwowało, nawet zbliżające się święta, a może szczególnie 
one...

Tę datę pamiętam dokładnie – 3 kwietnia. Pierwszy, świą-
teczny dzień. Od rana świeciło słońce, za oknem czuć było 
wiosnę. Jakimś cudem udało mi się przebrnąć przez wspólne, 
rodzinne śniadanie. Po nim jak zwykle mieliśmy iść razem do 
kościoła. Ja nie miałam siły. Wymówiłam się bólem głowy. Gdy 
tylko mąż i synowie wyszli, położyłam się na kanapie. Nawet 
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nie wiem, jak długo leżałam. Może to było pięć minut, może 
piętnaście, a może jeszcze więcej? Potem ubrałam się i wy-
szłam z domu. Jakaś niewidzialna siła pchała mnie naprzód. 
Autobusem 64 podjechałam pod sam szpital. Czułam suchość 
w ustach i ścisk żołądka. Serce waliło jak młotem.

Czego chciałam? Czego oczekiwałam? Co miałam zamiar 
zmienić? Na żadne z postawionych pytań nie umiałam udzie-
lić odpowiedzi... 

Pierwsze piętro, drugie – patologia ciąży.
–   Numer sali 123 – powiedziała pielęgniarka. – Tylko pro-

szę nie przedłużać wizyty, pacjentka musi mieć spokój.
Iwona leżała na jedynce. W tej wielkiej sali, na ogromnym 

łóżku, wydawała się taka mała i niepozorna. Aż mnie samej 
ścisnęło coś w dołku. Twarz miała tak bladą, że przypominała 
bardziej maskę niż twarz żywego człowieka. Leżała zupełnie 
nieruchomo. Kiedy mnie zobaczyła, uśmiechnęła się ciepło.

–   Tak się cieszę, że przyszłaś, Wioletko! – zawołała. – Już 
nie mogłam znieść tej ciszy! Jesteś pierwszą osobą z biura, 
która mnie odwiedziła, a myślałam, że mnie lubią...

Usiadłam blisko Iwony. Wzięła mnie za rękę.
–   Tak się cieszę – powtórzyła. – Zawsze wiedziałam, że je-

steś dobrą koleżanką, że mogę na ciebie liczyć.
Łzy napłynęły mi do oczu, ścisnęło w gardle, miałam pro-

blem z przełknięciem śliny, nie mogłam wydobyć głosu. Naj-
widoczniej jednak Iwonie nie przeszkadzało moje milczenie, 
bo mówiła dalej. Takim spokojnym, trochę beznamiętnym 
głosem. O swojej miłości do męża, długim, pięcioletnim ocze-
kiwaniu na dziecko, o małżeńskich tułaczkach od lekarza do 
lekarza, o nadziei i rozpaczy każdego miesiąca, kiedy okazy-
wało się, że jeszcze nie teraz.
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–   Nasza miłość i nasze starania przyniosły jednak w końcu 
upragniony, tak długo oczekiwany rezultat. Byłam w ciąży! Tak 
bardzo się cieszyliśmy... – Iwona zamilkła. 

Cisza przedłużała się, a ja czułam się coraz gorzej. Najchęt-
niej uciekłabym stąd w jakieś bezludne miejsce, ale moje nogi 
ważyły chyba ze sto kilo. Tkwiłam więc tam w milczeniu, jak 
jakiś więzień w sali tortur. W końcu koleżanka ulitowała się 
nade mną i zaczęła mówić dalej.

–   Nasza radość nie trwała jednak długo. Do Ryśka przy-
szedł anonim. Czytałam go. Nie wiem, może ktoś widział mnie 
z naszym wspólnym znajomym? Ostatnio spotykałam się 
z nim bardzo często. Jego narzeczona, a moja przyjaciółka, na 
trzy tygodnie przed swoim planowanym ślubem, wyjechała 
służbowo i to bardzo daleko, na drugi koniec świata. Obieca-
łam, że jej pomogę.

Znowu zamilkła, jakby przygotowywała się do dalszej wy-
powiedzi.

–   Nigdy   nie   zdradziłam   Ryśka   –   kontynuowała   po 
 chwili. – Nawet mi to przez myśl nie przeszło. Byłam z nim taka 
szczęśliwa. Jest moją największą miłością, ale chyba, jak każdy 
facet, który kocha, jest o mnie bardzo zazdrosny. Ten wstręt-
ny anonim, choć trudno samej mi w to uwierzyć i o co mam 
największy żal, zburzył nasz spokój i jego zaufanie do mnie. 
Nie mam siły, a może nawet nie chcę już niczego udowadniać. 
Myślałam do tej pory, że moja miłość jest najlepszym dowo-
dem. Myliłam się jednak. Wszystko potoczyło się inaczej, niż 
pragnęliśmy, i to teraz, kiedy spodziewamy się dziecka.

Znowu zaległa cisza. Byłam pewna, że nie wydobędę gło-
su. Zdarzył się jednak cud. Widocznie, nawet w najgorszych 
sytuacjach, cuda też się zdarzają. Musiałam przecież wiedzieć, 
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choćby dla samej siebie, to wszystko, co do tej pory budziło 
mój niepokój. Także moją radość, która teraz wydawała mi się 
czymś tak okropnym, że najchętniej wymazałabym ją gumką 
myszką.

–   Od jakiegoś czasu nie nosisz obrączki – bardziej stwier-
dziłam, niż zadałam pytanie. Mój głos był jednak tak cichy, że 
zdanie to musiałam powtórzyć ponownie.

Iwona uśmiechnęła się. Najwyraźniej historia zaginionej 
obrączki nie należała do smutnych. Zaraz zresztą sama po-
twierdziła moje przypuszczenia.

–   Przygotowywałam ciasto na drożdżówkę. Zawsze przed 
jego ugniataniem pamiętam, żeby zdjąć obrączkę – była tro-
chę luźna. Tym razem zapomniałam, a potem nie od razu za-
uważyłam jej brak. Gdyby drożdżówka pięknie wyrosła, ktoś 
z pewnością znalazłby ją na swoim talerzyku. Tego dnia jednak 
miałam wyjątkowego pecha. Wyszedł fatalny zakalec i ciasto 
wylądowało w koszu na śmieci, a śmieci w śmietniku. Kiedy się 
zorientowałam i pobiegliśmy z Ryśkiem przeszukać kontener, 
nasz worek był już rozerwany i tylko marne resztki zakalca wa-
lały się po ziemi. Najprawdopodobniej moja obrączka znala-
zła się w przewodzie pokarmowym jakiegoś podwórkowego 
kota, a teraz Bóg raczy wiedzieć, gdzie jest.

–   Jakiś czas temu, prowadziłaś dosyć ostrą rozmowę przez 
telefon. Mówiłaś, że będziesz się sądzić, a potem nawet pła-
kałaś. – Kiedy już zaczęłyśmy rozmawiać, chciałam wyjaśnić 
wszystkie swoje wątpliwości. 

–   Nie wiem, dlaczego o to pytasz, ale chętnie ci wyjaśnię. – 
Było widać, że Iwona jest już trochę zmęczona rozmową. – 
Sprawa dotyczyła mojego kuzyna i rodzinnego spadku. Nie 
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możemy po prostu się dogadać. W obecnej sytuacji nie jest to 
jednak najważniejsze. Może nawet machnę na wszystko ręką...

Nie chciałam już niczego więcej wiedzieć. Pragnęłam tylko 
jak najszybciej stąd wyjść. Najważniejszych pytań nie mogłam 
przecież zadać. Zresztą, czy ktoś umiałby na nie odpowie-
dzieć? Na pytania, które teraz nade mną zawisły jak czarna 
chmura.

Co się stanie, jeśli Iwona poroni? Co będzie dalej z nią 
i z Ryśkiem, dwojgiem kochających się przecież ludzi? Co sta-
nie się ze mną, jeśli dojdzie do tragedii, której będę przyczyną?

Wstałam. Iwona puściła moją rękę.
–   Tylko przyjdź jeszcze, Wioletko. – Uśmiechnęła się cie-

pło. – Tak smutno samemu, a tak dobrze, chociaż czasami, 
przed kimś się wygadać. Wiem, że mogę ci zaufać, że nigdy 
nie lubiłaś plotek. Jesteś wspaniałą koleżanką, zawsze bardzo 
cię ceniłam. Za spokój, za rozwagę, za pomoc, za serdeczność, 
za niesamowitą pracowitość i odpowiedzialność. Czasami na-
wet zazdrościłam ci tych wspaniałych cech. Mogłam od ciebie 
wiele się nauczyć. Szkoda, że tak mało ze sobą rozmawiały-
śmy. Mam nadzieję, że po moim powrocie nadrobimy stracony 
czas. Tak trudno dzisiaj o dobrych ludzi, a ty, Wioletko, czego 
jestem absolutnie pewna, do nich się zaliczasz. 

Nie wiem, jak udało mi się dojść do drzwi, jak znalazłam 
się na korytarzu. Zupełnie też nie pamiętam, jak wyszłam ze 
szpitala i dojechałam do domu. Pamiętam za to dokładnie 
wszystko to, co najbardziej chciałabym zapomnieć i jeszcze 
jedno pytanie, które bez przerwy rozsadza mi mózg i przez 
cały czas domaga się odpowiedzi. Co dalej? Co dalej?
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Chcę być ja
Nie zmieniaj mi mojej urody
Nie wkładaj mi swojej sukienki
Potrzeba mi trochę swobody,
by poczuć się z sobą pięknie.

Chcę biegać z wiatrem we włosach
Od życia zgarnąć tak wiele
Czuć lekkość w każdym kroku
i wolność w całym ciele.

Zabierz więc złote kolczyki!
Zamknij mi wrota do nieba!
Odejdziesz... i niech tak będzie,
zostanę sama, jak trzeba! 

Nie musisz się dla mnie poświęcać
Nie będę już lalką dla ciebie,
bo swoją chcę nosić sukienkę,
by zacząć być ważną... dla siebie!
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Gruba, czyli rzecz o ślicznej, 
czerwonej sukience

Siedzę skulona, wciśnięta w róg kanapy. Chcę być mała, jak 
najmniejsza, chociaż kanapa jest duża i piękna, ze ślicznymi, 
miękkimi, brązowo-beżowymi poduchami. Czuję narastające 
napięcie, jakby ktoś umieścił we mnie wolno nadmuchiwany 
balonik.

Za oknem ostatnie promyki słońca, ostatnie podmuchy cie-
pła, a mi robi się coraz zimniej i zimniej... Kulę się więc jeszcze 
bardziej, ciasno oplatam rękoma nogi, przyciskam je mocno 
do siebie. Prześlizguję się wzrokiem po pokoju. Wesołe ogniki 
świec rozjaśniają zapadający zmrok. Wszystko przygotowa-
ne, wszystko „zapięte na ostatni guzik” – kwiaty w wazonie, 
porcelanowe nakrycie na dwie osoby, zapachy dochodzące 
z kuchni, cichutka muzyka i ja... w ślicznej, czerwonej sukien-
ce, sukience marzeń, rozmiar 38.

Jeszcze niedawno nie byłam pewna, czy ją włożę. Udało 
się! Trochę na wdechu, trochę kłopotów z zamkiem, ale mogę 
być dumna. Tak, jak zaplanowałam. Tak, jak wymarzyłam...

Cisza. Pustka... Nic nie rozumiem. Dlaczego nie czuję żad-
nej radości? Ja! Gruba! W rozmiarze 38! Dlaczego mam taką 
rosnącą kluchę w gardle? Przecież to dzisiaj ma być ten jeden 
z najpiękniejszych, najbardziej wyjątkowych dni w moim 
życiu – zaręczyny z najwspanialszym facetem na świecie! 
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Przecież kocham i jestem kochana, i przecież tak bardzo tego 
pragnęłam! Przez cały ostatni rok!

Gdyby ktoś przed paroma godzinami, jeszcze dziś rano, 
powiedział mi, że gdzieś ulotni się moja radość, zaśmiałabym 
mu się w twarz. Jak to? Nie będę szczęśliwa? Mając najprzy-
stojniejszego, najbardziej uroczego i najmądrzejszego faceta? 
Faceta w najlepiej skrojonych garniturach, o nieskazitelnych 
manierach, faceta z dobrym samochodem i z dobrą kasą, 
a przede wszystkim faceta, który kocha, dba i troszczy się? Co 
więc się stało? Skąd ten lęk? Skąd te nagłe wątpliwości?

Może to dzisiejsze spotkanie z Eweliną zburzyło mój spo-
kój? Ile to już czasu minęło od naszych ostatnich, babskich po-
gaduszek? Chyba jakieś pół roku, może nawet więcej... A miało 
być tak pięknie! Zawsze razem!

Czuję jednak, że ta nasza rozłąka to nie wina Eweliny, tak 
jakoś wyszło... Wyjazdy w plener z Michałem, spotkania i tańce 
z Michała znajomymi, obiady u jego rodziców w domu albo na 
działce, czasem w jakiejś dobrej restauracji, romantyczne spo-
tkania we dwoje. Wyjścia do kina, teatru, na wystawy. Micha-
łowi bardzo zależało, żebyśmy byli na bieżąco z kulturalnym 
repertuarem miasta i najbliższej okolicy. Czasami stawałam 
dosłownie na głowie, aby połączyć wolontariat, naukę i takie 
życie – towarzyskie, kulturalne.

Michał uważał, że dzisiejszy człowiek musi być człowie-
kiem sukcesu. Takim, który ciągle się rozwija, kształci, podró-
żuje i „prze” do przodu, zostawiając innych daleko z tyłu. Przy 
tym ma „kupę kasy”, dobry samochód i wysoko postawionych 
przyjaciół.

W zasadzie nie mam nic przeciwko temu. Zawsze chcia-
łyśmy mieć z dziewczynami bogatych facetów, tylko dzisiaj, 
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kiedy zobaczyłam dawną przyjaciółkę, tak jakoś ścisnęło mnie 
w dołku.

Szła po drugiej stronie ulicy. Nie zatrzymała się, nie zwol-
niła nawet kroku, pomachała mi tylko ręką. A ja stałam jak 
zaczarowana. Nawet chciałam podbiec. Zawołałam. Nie usły-
szała, głos wtopił się w szum przejeżdżających samochodów.

A może ja już wołać nie potrafię? Z tego pilnowania się 
przy Michale nie wiem, co to znaczy głośno?

–   Mów ciszej! Nie śmiej się tak hałaśliwie! Nie machaj rę-
koma! Nie mlaskaj! Nie dzwoń łyżeczką! Wyjmij torebkę her-
baty, zanim zaczniesz ją pić! 

Tysiące drobnych uwag. Jeszcze teraz dźwięczy mi 
w uszach jego głos. Wiem jednak, że to dla mojego dobra, że 
potrzebuję trochę ogłady, kultury, jeśli chcę innego życia.

W tamtym jednak momencie miałam w nosie uwagi Mi-
chała. Stałam dłuższą chwilę na skraju chodnika i patrzyłam 
tęsknym wzrokiem za znikającą Eweliną. Bardzo chciałam 
przytulić się do niej, pogadać, pośmiać się... Ale ona tak szyb-
ko zniknęła, tak szybko zlała się z tłumem. Może się spieszyła? 
A może zwyczajnie nie chciała? 

Przez ostatnie pół roku dzwoniła do mnie kilka, a może 
nawet kilkanaście razy. Pogadałyśmy, powspominałyśmy, ale 
nie zdecydowałam się na spotkanie. Michał nie lubił Eweliny 
i vice versa. Zresztą żartobliwie, z lekkim przekąsem, wyrażał 
się o całej naszej babskiej paczce – o Ance, Jolce i Basi. Nie 
chciałam narażać się na jego uszczypliwe uwagi i złośliwe 
komentarze, więc przestałam spotykać się z dziewczynami. 
O zaproszeniu ich do siebie nawet nie pomyślałam. W każdej 
chwili mogły natknąć się na mojego chłopaka. Lubił wpadać 
niezapowiedziany.
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Sama nawet nie wiem, kiedy weszłam w krąg jego przy-
jaciół i znajomych. Spotkania z nimi nie przypominały jednak 
naszych babskich spotkań i pogaduszek. Pełny makijaż, fryzu-
ra, modne ciuchy. Mądre rozmowy w drogich restauracjach. 
Czułam jednak, że tak trzeba – ludzie, którzy mają jakąś po-
zycję, powinni mieć odpowiedni styl. Sama też zaczęłam 
zwracać uwagę na szczegóły. No, jeśli nie zupełnie sama, to 
pod wpływem sugestii Michała. I tak powoli, powoli, świat 
mojego chłopaka stawał się moim światem.

Zmieniłam fryzurę. Zawsze miałam długie, proste włosy. 
Michał twierdził, że lepiej będzie mi w koku. Zaczęłam więc 
nosić kok. Każdego dnia wstawałam pół godziny wcześniej, 
żeby go ułożyć. Częściej też zaglądałam do fryzjera. No i maki-
jaż – zawsze perfekcyjny. Przedtem prawie się nie malowałam, 
lekko tylko podkreślałam usta. Oczy mam duże, w ciemnej 
oprawie, myślałam więc, że niczego poprawiać nie muszę. Na-
wet nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo się myliłam. Kilka 
wizyt u kosmetyczki i... byłam jak z okładki. 

Powoli wymieniałam też garderobę. Michał często chodził 
ze mną po sklepach. Doradzał, proponował, wyrażał swój 
zachwyt lub brak akceptacji. Aż czasami się dziwiłam, że fa-
cetowi się chce. Moje ukochane dżinsy i t-shirty odeszły do 
lamusa. Miałam być elegancka w każdym calu, tak jak na to 
zasługiwałam.

No i jeszcze języki. Chcieliśmy w przyszłości podróżować. 
I kurs księgowości. Kończyłam studia pedagogiczne, chciałam 
pracować z dziećmi, najlepiej niepełnosprawnymi. Michałowi 
nie było to w smak. Często powtarzał, że ani z tego duże pie-
niądze, ani wielki prestiż.
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–   Chcesz być „gaciową”? – Ochładzał niejednokrotnie mój 
zapał. – Chyba nie po to uczysz się tyle lat, żeby teraz wycierać 
nosy i podciągać majtki? Zostań księgową! W dzisiejszych cza-
sach nie ma problemu z przekwalifikowaniem się. Mój ojciec, 
z otwartymi rękoma, przyjmie cię do rodzinnej firmy. Tam 
podszlifujesz swoje umiejętności. Zresztą, jak dobrze pójdzie, 
to twoja praca będzie tylko na papierze. Mój staruszek wiele 
zrobi dla swojego potomka.

Na kurs zdecydowałam się, ale sama nie byłam pewna, co 
postanowię, jakiego wyboru dokonam. Czasami bowiem, słu-
chając gadek Michała, czułam się trochę nieswojo. Starałam 
się jednak, jak najszybciej, „zdusić w zarodku” ogarniające 
mnie wątpliwości. Wiedziałam przecież, że mój chłopak mnie 
kocha, że chce dla mnie jak najlepiej, i że chodzi mu przede 
wszystkim o naszą wspólną przyszłość...

W pokoju robi się zupełnie szaro. Czuję, jak moja śliczna, 
czerwona sukienka staje się coraz bardziej ciasna. Chyba za 
chwilę się uduszę. A przecież, kiedy ją wkładałam, nie miałam 
takiego wrażenia...

Jest 17.45. Jeszcze tylko piętnaście minut. Z ociąganiem 
podnoszę się z kanapy. Trzeba rzucić okiem na siebie, po raz 
ostatni sprawdzić swój wygląd. Podchodzę do dużego lustra 
w przedpokoju.

Czerwona sukienka zachwyca swoją barwą i krojem. Pod-
kreśla to, co powinna podkreślać, zasłania to, co zasłaniać 
powinna. Wyglądam jak modelka, no może nie anorektyczka, 
bardziej taka na wdechu, ale nie widać, żeby coś pękało. Pół 
roku ćwiczeń, diety, wyrzeczeń i z numeru 42 na 38. W życiu nie 
pomyślałabym, że będę miała taką figurę, ale też w życiu nie 
myślałam o żadnych dietach, aerobiku, saunach i wyciskaniu 
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siódmych potów. Ruch lubiłam zawsze – trochę gimnastyki, 
rower, kijki, czasami basen, ale żeby tak kilka godzin dziennie...

Czerwona sukienka leży na mnie jak ulał.
Ten dzień, sprzed pół roku, pamiętam dosyć dokładnie, 

choć teraz wydaje mi się taki odległy. Wracaliśmy z Michałem 
z zakupów. Właściwie dochodziliśmy już do przystanku, gdy 
na wystawie zobaczyłam śliczną, czerwoną sukienkę. Była jak 
marzenie. Michał chyba dostrzegł zachwyt w moich oczach, 
bo pociągnął mnie do sklepu. Rozmiar 42. Był! Przymierzyłam. 
Wyglądałam olśniewająco. 

Mojemu chłopakowi też się chyba podobałam, chociaż 
wtedy nie powiedział ani słowa. Odezwał się dopiero przy 
kasie.

–   Proszę zapakować, ale nie tę, rozmiar 38, bo taki moja 
dziewczyna będzie nosić za pół roku, taki rozmiar włoży 
w dniu swoich zaręczyn. Ja płacę!

Pamiętam, że wtedy poczułam się okropnie – taka gruba, 
taka strasznie, ohydnie gruba! Nigdy do tej pory nie przejmo-
wałam się specjalnie swoją figurą. Przy wzroście 164 rozmiar 42 
uważałam wręcz za przeciętny. Dopiero Michał uzmysłowił mi, 
w jakim byłam błędzie...

Stoję teraz w swoim małym, przytulnym mieszkanku, 
przed wielkim lustrem w przedpokoju. Mogę podziwiać ślicz-
ną, czerwoną sukienkę, sukienkę marzeń, rozmiar 38. Mogę 
podziwiać też wspaniałą figurę, idealnie ułożony, trochę 
sztywny od lakieru kok, perfekcyjny makijaż.

Chcę podziwiać, chcę się cieszyć, chcę być dumna... W swo-
ich oczach nie widzę jednak nic – ani podziwu, ani radości, ani 
dumy. Są puste, bez wyrazu...
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Może to wszystko jest z tego napięcia? Może z nadmiaru 
wrażeń? A może to z zimna? Przecież sukienka ma bardzo 
mocne wycięcie na plecach, właściwie to wycięcie kończy się 
na samym końcu pleców...

Dzwonek! Wchodzi Michał. Jak zwykle przystojny, pachną-
cy. Jak zwykle w idealnie skrojonym garniturze. Z przepięknym 
bukietem. Całuje mnie delikatnie w policzek. Chyba nie chce 
zniszczyć mojego perfekcyjnego makijażu. Wręcza kwiaty. 
Wkładam je do przygotowanego wazonu z wodą, który stoi 
na oknie. Bukiet pięknie prezentuje się na tle szarego nieba. 
Michał bierze jednak wazon z okna i kładzie go na stole. Mój 
bukiecik przestawia na okno.

Pewnie, że ładniej! Moje kwiaty nie są przecież takie ele-
ganckie. Tak naprawdę, moje kwiaty nie są w ogóle eleganc-
kie. Zebrałam je wczoraj na łące i w lesie. Pojechałam po pracy 
za miasto. Nagle zapragnęłam czegoś zwykłego, bliskiego 
i prostego, choćby i tych majowych kwiatów, traw i gałązek. 
Ale jak zwykle Michał ma rację. Mój bukiecik nie pasuje na tak 
uroczystą okazję... Nie wiem tylko, czemu jest mi przykro?

Chcę iść do kuchni. Mój chłopak prosi jednak, żebym usia-
dła. Sam siada naprzeciwko. Wyjmuje śliczne, malutkie pudeł-
ko. Z kuchni dochodzą zapachy, leci cichutka muzyka, wesołe 
ogniki świec rozjaśniają zapadający zmrok.

Michał zaczyna mówić. Wolno, dobitnie, jakby ważąc każ-
de słowo. Mówi pięknie. O miłości, byciu we dwoje, trosce 
o drugiego człowieka... Nagle milknie. Jego wzrok pada na 
coś, co leży po mojej prawej ręce. Podążam za jego spojrze-
niem. Nie widzę jednak nic godnego uwagi. No, może śliczne, 
porcelanowe nakrycie z babcinej zastawy, bo chyba nie sztuć-
ce, chociaż też z tradycją, posrebrzane.
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–   Tyle razy ci mówiłem, jak powinnaś układać noże na sto-
le! Zawsze ostrzem do talerza! 

Odwraca nóż przy swoim nakryciu. Podnosi się i odwraca 
go przy moim. Siada. Zaczyna mówić. Mówi wolno, dobitnie, 
jakby ważąc każde słowo. Mówi pięknie... 

Znowu milknie, ale teraz patrzy już tylko na mnie. Jego 
oczy robią się coraz bardziej okrągłe. Chyba ze zdziwienia, 
chociaż wygląda mi to na totalne osłupienie. Ja też się dziwię, 
bo nie wiem, czemu on się tak dziwi.

Po chwili, a była to najprawdopodobniej dosyć długa 
chwila, już wiem! Do moich uszu dochodzi jakiś histeryczny 
chichot. Z początku cichy, potem coraz głośniejszy i jeszcze 
głośniejszy. Aż dudni w uszach. Początkowo nie wiem nawet, 
jakim cudem wpadł on do pokoju i zupełnie nie wiem, kto jest 
jego autorem. Jestem mocno zaskoczona i zdezorientowana, 
ale... tylko przez moment.

Już wiem! Już wszystko wiem!
Śmiech jest z mojej krtani, z mojej tchawicy, z moich płuc. 

Co dziwniejsze i w co sama nie mogę uwierzyć, nie śmieję 
się wcale delikatnie, cichutko, jakby mimochodem. Nie śmie-
ję się wcale jak dama, zakrywając usta wierzchem dłoni. Śmieję 
się całą sobą, głośno, radośnie, swobodnie, nawet macham 
rękoma. 

Michał jest coraz bardziej osłupiały. To powoduje dalsze 
wybuchy śmiechu. Takie bezwiedne, jakby bez mojego udzia-
łu. W końcu milknę. Oddycham głęboko. Czuję, bo przecież 
tego nie widzę, że moje oczy nie są już takie puste i bez wy-
razu. Wstaję... Jestem zmęczona, jestem bardzo zmęczona. 
Wiem jednak, że muszę to powiedzieć. Tylko jedno, jedyne 
zdanie. No, może dwa...
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–   Co powinnam zrobić? Dobrze wiem, co powinnam zro-
bić! Szkoda tylko, że tak późno! 

Dotykam ślicznej, czerwonej sukienki. Rozpinam zamek. 
Zsuwam ją z ramion i bioder. Zostaję w samej bieliźnie. Pod-
noszę sukienkę z podłogi. Oplatam nią szyję Michała.

–   A teraz wynoś się! Razem z pierścionkiem i swoją sukien-
ką! Zapomniałeś, że ja nie noszę rozmiaru 38! Ta jest dla mnie 
stanowczo za ciasna! Prawie się w niej udusiłam i za nic na 
świecie nie będę się dusić dalej! 

Słyszę, że Michał coś mówi. Pomagam mu się podnieść. 
Opiera się. Pomagam mu coraz natarczywiej. Popycham 
w stronę drzwi. Otwieram je przed nim. Pomagam przekro-
czyć próg.

I znowu cisza. Jestem zmęczona. Jestem naprawdę bardzo 
zmęczona. Podchodzę do kanapy. Kładę się na całej jej dłu-
gości. Szeroko rozpościeram ręce. Kanapa jest przecież taka 
duża. Taka duża i piękna, z miękkimi, brązowo-beżowymi po-
duchami.

Nie! To ja jestem duża i piękna, a kanapa jest taka akurat, 
w sam raz dla mnie!
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Przyjaźń
Czasem chcesz tylko trzymać za rękę,
czasem pogadać, czasem się zwierzyć
Dobrze jest w sobie nosić uczucie,
że można komuś wszystko zawierzyć.

Wielkie problemy tracą koloryt,
gdy widzisz pomoc w przyjaznym geście
Nawet daleko – czujesz się blisko,
nawet daleko – razem jesteście.

Na szczyt przyjaźni – wspólnie wchodzicie
Choć blisko siebie, każda jest sobą,
by potrafiła z życiem się zmierzyć
Raz ty z nią jesteś, raz ona z tobą.

Przyjaźń – to wielkie słowa i czyny,
a czasem tylko... zwykła serdeczność
Choć dużo dajesz, czujesz się wolna,
bo to twój wybór, a nie konieczność...
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Podwójna historia jednej przyjaźni
Mam na imię Kasia. Siedemnaście lat. Krótkie, ciemne wło-

sy, szaro-zielone oczy. I martwą twarz – taką bez uczuć, bez 
uśmiechu, nieruchomą... To znaczy miałam ją do niedawna, 
bo od pewnego czasu wszystko się zmienia. Zacznę jednak 
od początku...

Z Basią byłyśmy jak papużki nierozłączki. Wszędzie razem! 
Już od przedszkola. W szkole – w jednej ławce. Podstawów-
ka, gimnazjum, liceum. Obie chciałyśmy iść na resocjalizację, 
pracować z trudną młodzieżą. Miałyśmy tyle marzeń! Nawet 
nasze rodziny traktowały nas jak siostry. O sobie wiedziałyśmy 
chyba wszystko. Tak przynajmniej było do czasu wypadku. 
Wypadku, który całkowicie odmienił moje poukładane życie... 
Wypadku, z którego każdy obraz, każdy najmniejszy element 
rozgrywał się w mojej głowie dziesiątki, setki, a może nawet 
tysiące razy. Klatka po klatce. Jak w filmie, który został pusz-
czony w zwolnionym tempie.

Szłyśmy ze szkoły – roześmiane, paplające, nieprzeczuwa-
jące niczego. Pędzący w naszym kierunku samochód widzia-
łyśmy już z daleka. Zbliżał się z ogromną prędkością. Ale my 
szłyśmy dalej, bezpieczne przecież na chodniku. Pamiętam, że 
trzymałyśmy się za ręce. Pamiętam nawet, że rozmawiałyśmy 
o najprzystojniejszym chłopaku z klasy. Obie byłyśmy w nim 
zakochane na zabój i obie dobrze wiedziałyśmy, że nie mamy 
szans.
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To był ułamek sekundy. Krzyk, huk, cisza... Obudziłam się 
w szpitalu. Cztery dni byłam nieprzytomna. Podłączona do 
jakiś rurek, nie mogłam się ruszyć.

–   Wszystko będzie dobrze – mówiła mama, z trudem ha-
mując łzy. 

Ale nic już nie było dobrze, a właściwie to było coraz go-
rzej. Miałam uszkodzony kręgosłup. Byłam sparaliżowana. No, 
może nie całkiem. To nogi nie chciały mnie słuchać. Lekarze 
nie dawali szans. Miałam resztę życia spędzić na wózku.

Basia wyszła prawie bez szwanku. Trochę potłuczeń, zadra-
pań, po tygodniowym pobycie w szpitalu wróciła do domu. 
A ja zostałam. Czekało mnie długie leczenie i rehabilitacja. Nie 
chciało mi się żyć! Nie chciałam rozmawiać, nie chciałam niko-
go spotykać, nie cierpiałam wizyt.

Przyjaciółka i owszem, na początku przychodziła. Przycho-
dzili i inni – koledzy z klasy, podwórka. Ja jednak ostentacyjnie 
odwracałam się do ściany i modliłam się, żeby sobie jak naj-
szybciej poszli.

Zakończenie I

Po kilku miesiącach pobytu w szpitalu, męczących za-
biegach i rehabilitacji, przyszedł czas powrotu do domu. Jak 
można było przewidzieć, niewiele w moim życiu się zmieniło. 
Wózek, godziny ćwiczeń, indywidualna nauka.

Basia przychodziła coraz rzadziej. Nie miałyśmy o czym 
rozmawiać. Ciuchy? Chłopaki? Imprezy? Miłość? Nie mój świat! 
Nie z tymi nogami!

Kiedy nastąpił definitywny koniec naszej przyjaźni?
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Chyba wtedy, kiedy Basia zdecydowała się zabrać mnie na 
spacer. Było całkiem sympatycznie – ciepło, zielono, gwarno. 
Wiadomo, końcówka roku szkolnego, najwspanialszy z mie-
sięcy – czerwiec. Nawet rozmawiałyśmy, nawet trzymałyśmy 
się za ręce...

I wtedy pojawił się ten chłopak. Przystojny. Taki, co prawie 
każdej dziewczynie zawróci w głowie.

–   O! Matka Teresa z Kalkuty! Pół urody stracisz przy tym 
wózku z kaleką. Nie szkoda ci życia? Ona ma rodzinę do opie-
ki, a ty zostaniesz sama. Zaprosiłbym cię gdzieś, ale nie lubię 
trójkątów. Masz mój numer. Zadzwoń, kiedy będziesz wolna.

Poszedł, a między nami zaległo ciężkie milczenie. Do po-
wrotu do domu nie powiedziałyśmy ani słowa.

Basia jeszcze kilka razy wpadała na krótkie wizyty. Było 
jednak tak drętwo, że przestała. Obiło mi się o uszy, że chodzi 
z jakimś przystojniakiem. Czy to chłopak z parku? Nie wiem 
i nic mnie to nie obchodzi!

Zakończenie II

Po kilku miesiącach pobytu w szpitalu, męczących za-
biegach i rehabilitacji, przyszedł czas powrotu do domu. Jak 
można było przewidzieć, niewiele w moim życiu się zmieniło. 
Wózek, godziny ćwiczeń, indywidualna nauka.

Basia przychodziła coraz rzadziej. Nie miałyśmy o czym 
rozmawiać. Ciuchy? Chłopaki? Imprezy? Miłość? Nie mój świat! 
Nie z tymi nogami!

Kiedy znowu uwierzyłam w naszą przyjaźń?
Chyba wtedy, kiedy Basia zdecydowała się zabrać mnie na 

spacer. Było całkiem sympatycznie – ciepło, zielono, gwarno. 
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Wiadomo, końcówka roku szkolnego, najwspanialszy z mie-
sięcy – czerwiec. Nawet rozmawiałyśmy, nawet trzymałyśmy 
się za ręce...

I wtedy pojawił się ten chłopak. Przystojny. Taki, co prawie 
każdej dziewczynie zawróci w głowie.

–   O! Matka Teresa z Kalkuty! Pół urody stracisz przy tym 
wózku z kaleką. Nie szkoda ci życia? Ona ma rodzinę do opie-
ki, a ty zostaniesz sama. Zaprosiłbym cię gdzieś, ale nie lubię 
trójkątów. Masz mój numer...

Chciał chyba jeszcze coś powiedzieć, ale głośny policzek 
przerwał potok jego słów. Nie będę powtarzać wyzwisk, ja-
kimi obrzuciła go moja przyjaciółka. Nawet mi opadły uszy. 
Potem zaś – już trochę spokojniej, chociaż jak dla mnie i tak 
zdecydowanie za głośno, zaczęła mówić coś o przyjaźni, że 
gówno on wie, co to znaczy prawdziwy przyjaciel, i że ona 
za swoją przyjaciółkę oddałaby życie. Tylko jej trudno, bo ma 
wrażenie, że jej przyjaciółka w to nie wierzy, i ona już sama nie 
wie, co ma robić.

Przystojniak, cały ogłupiały, oddalił się, ale Basi nie można 
już było zatrzymać. Wyrzucała słowa z prędkością karabinu 
maszynowego. Słowa o przyjaźni i zaufaniu. O tym, że ja na 
pewno też bym jej pomogła i że bardzo chce być ze mną, że 
kocha, tylko nie wie, czy ja tak samo. Nie wie, czy w ogóle 
chcę się z nią spotykać i że ona bardzo tęskni do dawnej Kaśki, 
a moje nogi nie mają dla niej żadnego znaczenia...

Najpierw łzy spływały powoli, potem coraz szybciej, a po-
tem już nie mogłam powstrzymać głośnego szlochu. Zeszło 
ze mnie całe napięcie.

Płakałam jednak dalej... Płakałam z żalu, że zmarnowałam 
tyle miesięcy naszej przyjaźni, z przerażenia, że gdyby nie ten 
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przystojniak z parku, może zniszczyłabym tę wspaniałą przy-
jaźń, ze szczęścia, że Basia jest tą przyjaciółką, na którą zawsze 
można liczyć. Płakałam, bo po raz pierwszy poczułam, że nie 
jestem sama...
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Sztuka miłości
To niewielka sztuka
Kochać ludzi pięknych, mądrych i zdrowych
Lecz niech nikt nie myśli,
że to większa sztuka kochać ludzi:
pięknych – bez urody,
mądrych – bez mądrości,
cudownych – bez wszystkich innych przymiotników

Czemu z nas więc tylu tej miłości szuka?
No, bo sama miłość... to ogromna sztuka
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Zagłaskać kota
Joasia jest śliczną dziewczyną. Długie, blond włosy, nie-

bieskie oczy. Niewysoka, zgrabna, czyli po prostu taka, która 
w każdym facecie rozbudzi uczucia. Mogła mieć każdego, ale 
wybrała właśnie mnie. Byłem z tego powodu szalenie dumny, 
przynajmniej do jakiegoś czasu...

Chodzę z Joasią do tej samej klasy. Od trzech lat. Podobała 
mi się od zawsze, ale wydawała się taka niedostępna. Kiedy 
rok temu dostałem od niej kosza, przestałem zwracać na nią 
uwagę. Nie było to specjalnie trudne, bo jak wiadomo, w kla-
sie maturalnej nauki nie brakuje, a ja chciałem zdawać na AWF 
do Gdańska. Czułem się jednak po tym koszu trochę głupio 
wobec chłopaków, zwłaszcza, kiedy stroili sobie ze mnie nie-
wybredne żarty.

Z Joasią zaprzyjaźniliśmy się dopiero podczas dodatko-
wych zajęć. Dziewczyna chciała studiować farmację w Pozna-
niu, więc razem wybraliśmy fakultet biologiczno-chemiczny.

Wspólne powroty, wspólne pisanie prac... Nawet nie wiem, 
kiedy i jak to się zaczęło, nawet nie wiem, kiedy nasza przyjaźń 
zamieniła się w coś bardziej porywającego. Wszystko wyszło 
tak, jakbyśmy realizowali tylko to, co od dawna było zapisa-
ne w gwiazdach. Zupełnie więc nie pamiętam, kiedy po raz 
pierwszy poczułem drżenie serca, a może już teraz nie chcę 
tego pamiętać.
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W klasie zaczęto traktować nas jak parę. Usiedliśmy w jed-
nej ławce. Kumple oczywiście wystawiali mnie znowu na głu-
pie żarty, docinki i komentarze, ale ja wiedziałem swoje. Oni 
mi zwyczajnie zazdrościli. Każdy przecież chciałby pokazać się 
z taką laską jak Joasia. Moja pozycja wśród kolegów wzrosła 
parokrotnie, przynajmniej tak mi z początku się wydawało.

Z Joasią było słodko, cudownie i wspaniale. Pod każdym 
względem. Nawet mamie dziewczyna przypadła do gustu. 
Ciągle dopytywała się, kiedy przyjdę z Joasią na obiad.

Na lekcjach obok siebie, na przerwach zawsze razem. Cza-
sem przytulaliśmy się w jakimś odległym kącie, czasem spa-
cerowaliśmy, trzymając się za ręce. Po szkole, obowiązkowo, 
wspólny powrót do domu i wspólne popołudnie. Każdego 
dnia. Rozstawaliśmy się dopiero późnym wieczorem, żeby 
spotkać się znowu z samego rana. Jestem śpiochem, więc 
gnałem po Aśkę na ostatnią minutę, często bez śniadania. 
Trzeba było przecież razem przekroczyć szkolny próg, żeby 
wszyscy widzieli i mieli o czym gadać.

Na głupoty z kolegami nie miałem już czasu. Byłem z siebie 
bardzo dumny. Czułem się jak prawdziwy dorosły i zachowy-
wałem się jak dorosły (tylko taki śmiertelnie poważny). Szcze-
niackie żarty przestały mnie kompletnie bawić.

Tak naprawdę, to nie wiem, kiedy zaczął się mój problem. 
Z Joasią przecież, przez cały czas, było słodko, cudownie 
i wspaniale. To taka piękna dziewczyna i każdy chłopak chciał-
by z nią chodzić...

Może wtedy, kiedy kumple, wytykając mi, że ich unikam, 
zaprosili mnie na mecz siatkówki, a potem na piwo? Muszę 
powiedzieć, na swoją obronę, że nasza czteroosobowa pacz-
ka spotykała się systematycznie od podstawówki i jedynym 
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powodem, zwalniającym z tej radosnej powinności, mogła 
być tylko utrata życia i zdrowia. Joasia oświadczyła wtedy, że 
idzie ze mną, co najwyżej ponudzi się trochę na ławce, a na 
piwo mam nie iść, bo po nim śmierdzę, a ona zaplanowała dla 
nas romantyczny wieczór ze świecami.

A może mój problem zaczął się trochę później, kiedy 
chcieliśmy pojechać z chłopakami na Mazury? Moja dziewczy-
na, oczywiście, nie broniła mi wyjazdu, nawet spakowała nam 
ciuchy. Tylko, że oni, moi kumple, mieli spać pod namiotami, 
a my z Aśką niedaleko... w pensjonacie.

A może mój problem zaczął się wtedy, kiedy wygrałem 
jednoosobową wycieczkę do Anglii? Joasia powiedziała, że 
albo pojedzie ze mną, albo mam zrezygnować z wyjazdu, bo 
ona boi się puścić mnie samego.

A może mój problem zaczął się jeszcze później, kiedy moja 
dziewczyna oświadczyła mi, że przecież nie musi studiować 
w Poznaniu, że możemy razem wynająć jakieś mieszkanie 
w Gdańsku, bo przecież to i lepiej, i taniej... Nawet sprawdziła 
już niektóre oferty, nawet rozmawiała z rodzicami.

I naprawdę nie wiem, kiedy zaczął się mój problem, kiedy 
przestało drżeć serce, a zaczęło ściskać w dołku i zwyczajnie 
brakować powietrza...

I naprawdę nie wiem, dlaczego w ogóle mam ten problem, 
bo przecież Joasia to wyjątkowo śliczna i mądra dziewczyna. 
Każdy chłopak chciałby z nią chodzić. Nawet moja mama bar-
dzo ją lubi i dziwi się, dlaczego nie chcę zaprosić jej na obiad...
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NA SIERPIEŃ –  

o dążeniu do doskonałości
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Fatum doskonałości
Choć taka młoda – już doskonała 
Największy lider, najlepszy wzór 
Więc muszę pędzić, pędzić do przodu 
Nie zwalniać nawet, by nie spaść w dół

Wyścig z innymi – muszę być pierwsza! 
Odrzucam pasje, nie czas na sny 
Być wciąż najlepsza, najdoskonalsza 
Rzucam wyzwanie! Wchodzę do gry!

Dla mnie konkursy, wyścig, zawody 
Żądania nawet nie do spełnienia 
Bo tak naprawdę, co w życiu ważne? 
Władza, pieniądze, a nie marzenia...

Jesteś samotny? Nie ma ratunku! 
Bo musisz szybciej i coraz więcej 
Chcesz porozmawiać? Brak na to czasu! 
Bo musisz prędzej i jeszcze prędzej...

Nie ma miłości, domu, przyjaźni 
Żelazne tylko zasady gry 
Nikt się nie liczy, oprócz mnie samej 
Wygrałam! Pierwsza! Daleko wy!
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Stoję samotna w tym blasku chwały 
Chwila zadumy... Patrzę jak widz 
Smutna, bez życia, nikogo wokół 
Stoję samotna, nie czuję nic... 
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Świeżynka
Sobotni wieczór, 17.30. Chyba po raz pierwszy w życiu zdą-

żyłam zrobić coś przed czasem. 
–   Masz zdecydowanie zbyt długi ogon – powtarza mi 

często mama, a ja, chociaż się wściekam, muszę przyznać jej 
rację. Tym razem jednak, jakimś cudem, udało się, sama je-
stem z siebie dumna. Na stole piętrzą się kolorowe kanapki, 
w wysokich szklankach czekają na degustację pyszne, owo-
cowe soki. Nawet w kuchni zostawiłam jako taki porządek. Na 
odpoczynek zostało mi całe trzydzieści minut. Kładę się więc 
na kanapie i przyjmuję swoją ulubioną pozycję. Nazywam ją 
pozycją orła w locie – jak najszerzej rozpościeram ręce i nogi, 
które po chwili zwisają bezwładnie po bokach. Robię kilka 
głębokich wdechów i przymykam powieki.

Całą sobą czuję rozlewającą się po pokoju ciszę. Delektu-
ję się nią, sycę, wręcz muszę się nasycić na zapas, bo już za 
moment będzie tu gwarno jak w ulu. Śmiechy, piski, przekrzy-
kiwania. Nasze cotygodniowe, babskie pogaduchy. To druga 
strona rzeczywistości, którą uwielbiam. Każda z przyjaciółek 
ma coś do powiedzenia, każda chce poddać głębokiej anali-
zie psychologicznej swój problem. Mama śmieje się, że jeste-
śmy jak worki bez dna, zawsze mamy o czym mielić językiem 
i z każdego drobiazgu zrobimy sprawę wagi państwowej. Ja 
jednak uważam, że bez tych spotkań byłybyśmy o wiele bar-
dziej ubogie duchem, a czas rekonwalescencji, na przykład 
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po złamanym sercu czy innych tragediach życiowych, trwałby 
o wiele dłużej.

Nasza babska drużyna: Paulina, Mariola, Wioleta, Agniesz-
ka i ja – Dorota. Z dziewczynami spotykam się już od pod-
stawówki, tylko Agnieszka jest z nami dopiero od roku. Stąd 
przezwisko Świeżynka. Chociaż nasza paczka zdawała się być 
zamknięta na jakiekolwiek wpływy zewnętrzne, a my same 
wierzyłyśmy święcie w babską solidarność, Agnieszka bardzo 
szybko wtopiła się w nasze sprawy i zdobyła równorzędne 
prawo głosu, prawie we wszystkim. Wiedziałyśmy jednak do-
skonale, czym szczególnie nowa przyjaciółka zaskarbiła nasze 
uznanie i sympatię, i dlaczego żadna z nas nie wyraziła sprze-
ciwu, kiedy stało się jasne, że będzie należeć do naszej paczki. 
O tym jednak starałyśmy się nie rozmawiać. Traktowałyśmy ją, 
jakby była z nami od zawsze i dopuszczałyśmy do wszystkich 
tajemnic, przynajmniej takich, które przydawały nam blasku 
i chwały. 

Miałam jednak wrażenie, że przynajmniej ostatnio Agniesz-
ka zaczęła nas trochę zaniedbywać. Już kilka razy odwoływała 
spotkania. Wiadomo, że miłość to ciężka choroba, ale żeby już 
tak bez reszty poświęcić się facetowi? Nie rozumiałam tego. 
Jest jeszcze tyle innych, ciekawych spraw na świecie, tyle faj-
nych ludzi... Ale niech to, jej problem! Musiałam jednak uczci-
wie przyznać, że o Świeżynce nie można było tak zupełnie nie 
myśleć. Tam bowiem, gdzie się pojawiała, wywracała świat 
innych do góry nogami. Świat naszej paczki też wywróciła.

Zjawiła się nagle w ciągu roku szkolnego. Weszła do sali 
jak gwiazda – pewnym krokiem, swobodnie, tak, jakby zna-
ła wszystkich od dawna, tak, jakby miała wśród nas samych 
przyjaciół. Od razu skupiła na sobie uwagę całej klasy. Była 
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niesamowita, wręcz idealna. Nawet najwięksi malkontenci 
nie mieli się do czego przyczepić. Perfekcyjna fryzura, idealny 
makijaż, ciuchy – jak z najlepszego domu mody. Poproszona 
przez nauczycielkę, przedstawiła się, potem usiadła na wska-
zanym miejscu, a nam... zaparło dech. 

Wśród dziewczyn zaległa martwa cisza. Tylko chłopaki 
chichotali nerwowo i poszturchiwali się wzajemnie. Naszą 
paczkę też zamurowało kompletnie. Każda chyba pomyślała 
wtedy to samo, że jesteśmy takie zwykłe, szare, myszowate, 
że nie mamy w sobie nic oryginalnego, nic, na czym można 
by zawiesić oko. Myślę, że była to po prostu zwykła babska 
zazdrość. 

Z tym uczuciem nie musiałyśmy się do tej pory specjalnie 
mierzyć, wręcz przeciwnie, nawet nam do głowy nie przycho-
dziło wątpić we własne zdolności i zasługi. Jeśli któraś z nas 
miała doła i rzeczywistość jawiła się jej w czarnych barwach, 
pozostałe stawały na wysokości zadania i rzetelnie wypełnia-
ły przyjacielskie powinności. Tak długo zachwycały się deli-
kwentką, wydobywając wspaniałe walory jej urody i charak-
teru, że po krótkiej rekonwalescencji czarna rozpacz znikała 
bezpowrotnie, a ona sama odzyskiwała jasność myślenia.

Do tej pory, czyli do czasu pojawienia się Agnieszki, nie-
wiele nam do szczęścia brakowało. Śmiałyśmy się często, wy-
głupiałyśmy jeszcze częściej, stroiłyśmy sobie z innych durne 
żarty, a także, wszem i wobec, trąbiłyśmy, że nie startujemy 
w wyborach „Miss Polonia”, bo nie chcemy rywalizować mię-
dzy sobą. Nawet z chronicznym brakiem fajnych ciuchów i in-
nych modnych gadżetów radziłyśmy sobie całkiem nieźle. Po 
prostu pożyczałyśmy sobie wszystko, co tylko nadawało się 
do pożyczania – od różnych części garderoby i wystrzałowej 
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bielizny po perfumy i kosmetyki. Nawet własny pokój potra-
fiłyśmy oddać zakochanej przyjaciółce, jeśli tylko była taka 
potrzeba. Gdy któraś z nas wyruszała „na podbój świata”, 
pozostałe szykowały ją, wkładając w tę ważną czynność 
wszystkie swoje możliwości i umiejętności. Żadna żadnej nie 
zazdrościła, zresztą nie miałyśmy chyba czego. Byłyśmy pod 
wieloma względami bardzo podobne do siebie. Najbardziej 
jednak pod względem kasy, której zawsze brakowało i którą 
też sobie pożyczałyśmy.

Kiedy myślę o naszej przyjaźni, to wiem, że oprócz kasy 
i ciuchów łączyły nas także i inne rzeczy. Najważniejsze jednak 
było to, że w każdej sytuacji i w każdej chwili mogłyśmy liczyć 
jedna na drugą. I jeszcze jedno, chyba też bardzo ważne – 
my po prostu lubiłyśmy być ze sobą. Razem w szkole, razem 
po lekcjach. Spotykałyśmy się często, właściwie codziennie. 
Przynajmniej raz w tygodniu organizowałyśmy u którejś z nas 
nieco dłuższe, babskie pogaduchy. Żartując i śmiejąc, obgady-
wałyśmy nauczycieli i nasze koleżanki. Dwa razy w tygodniu 
chodziłyśmy na basen. Czasami też wskakiwałyśmy na rower, 
by poczuć wiatr we włosach.

Rozumiałyśmy się znakomicie, tak przynajmniej do tej 
pory myślałam. Nawet przelotne miłości nie potrafiły zburzyć 
naszej przyjaźni. Od czasu jednak, kiedy pojawiła się Świe-
żynka, coś między nami zaczęło się psuć. Każda z nas, chociaż 
trochę, chciała jej dorównać, chciała być lepsza od pozosta-
łych. Rywalizacja w przyjaźni nie sprzyja dobrej atmosferze, 
więc ta atmosfera, zwłaszcza ostatnio, pozostawiała wiele do 
życzenia.

Z Agnieszką, prawie od samego początku, spotykałam się 
równie często, jak z dziewczynami. Wprowadziła się z rodzica-
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mi do willowego osiedla, odległego od mojego bloku o jakieś 
kilkaset metrów. Było to na tyle blisko, że przychodziła do 
mnie nieomal codziennie. Najpierw nadrabiała jakieś szkolne 
zaległości i uzupełniała wszystko, co było do uzupełnienia, 
a potem zwyczajnie zostawała na pogaduchy. Początkowo 
trwało to może ze dwie godziny, ale od momentu, kiedy za-
częły wpadać przyjaciółki (chyba zwyczajnie zazdrościły mi tej 
znajomości), jej pobyt coraz bardziej przedłużał się. Opowia-
dała tak ciekawie i barwnie, że my, zwyczajne dziewczyny, słu-
chałyśmy jej jak zaczarowane. O częstych przeprowadzkach, 
zagranicznych podróżach, spotkaniach z ważnymi osobami... 
Inny świat, inni ludzie, inna kasa. Jak dla nas, po prostu inna 
bajka. Nie mówiłyśmy sobie tego, ale każda z nas była zwy-
czajnie zdołowana. Mogłyśmy, co najwyżej, pomarzyć o tych 
wszystkich luksusach, które Agnieszce były dostępne każdego 
dnia. Ten fakt nie był specjalnie budujący, toteż nasze nastroje, 
z tygodnia na tydzień, zdecydowanie obniżały się.

A potem przyszedł ten dzień, kiedy Świeżynka zaprosiła 
nas do siebie. To dobiło nas kompletnie. My, takie gaduły, chy-
ba nigdy nie spędziłyśmy tyle czasu w absolutnej ciszy. Nie 
musiałyśmy nic mówić, każda czuła to samo...

Chata, chyba z trzysta metrów, urządzona tak jak na obraz-
kach w ekskluzywnych magazynach, wielki ogród, no i basen, 
szczyt naszych marzeń. A do tego cała rzesza ludzi dbających 
o ład, porządek oraz wygodę państwa Chmielnickich.

Zaczęła się między nami cicha rywalizacja o względy 
Agnieszki. Chciałyśmy, chociaż trochę, być podobne do niej. 
To, co do tej pory nas bawiło, stało się nagle bezbarwne 
i nijakie. Nawet nasze pasje i marzenia, o których mogłyśmy 
rozmawiać godzinami, zdecydowanie zbladły. Bo czym, tak 
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naprawdę, mogłyśmy zaimponować Świeżynce? Nawet naj-
piękniejsze, jak nam do tej pory się wydawało, obrazy Pauliny 
zdecydowanie straciły na swojej świetności. Nie mogły prze-
cież równać się z twórczością malarską, którą podziwiałyśmy 
na ścianach rodzinnej rezydencji Agnieszki. A praca Marioli 
i Wiolety w schronisku dla zwierząt? Czy dziewczyny mogły 
się chwalić swoimi biednymi psiakami przy dwóch labrado-
rach z rodowodem i medalami, kocie za trzy tysiące oraz koniu, 
którego wartość przewyższała cenę dobrego samochodu?

Sama też tylko nadmieniłam, w jakiejś rozmowie, że jako 
wolontariuszka pomagam „dziadkom” w Domu Opieki. Co 
ciekawego jest w końcu w rozmowach ze starymi ludźmi, któ-
rzy często niewiele wiedzą o Bożym świecie, albo jakie pasje 
można realizować, pchając wózek dla niepełnosprawnych 
parkowymi alejkami?

Kiedyś dałam Agnieszce swój największy skarb – zeszyt 
z opowiadaniami i wierszami własnego autorstwa. Dziew-
czyny, kiedy im czytałam, były zachwycone, przepowiadały 
mi światową sławę i ogromną kasę. Oczywiście nie obyło się 
bez uwag, ale całość, zdaniem przyjaciółek, była rewelacyjna, 
gdyż w pigułce ujmowała to, co wszystkie cztery określałyśmy 
sensem życia.

Agnieszka oddała mi zeszyt już następnego dnia. „Są do-
bre” – powiedziała tylko. Przez krótką chwilę wydawało mi 
się, że chciała coś jeszcze dodać. Nie powiedziała jednak nic. 
Tak, jak szybko przyszła, tak szybko zniknęła. Nie skorzysta-
ła nawet z zaproszenia na herbatę. Wymówiła się jakąś pilną 
pracą, a ja... stałam jeszcze przez dłuższą chwilę w otwartych 
drzwiach – zdezorientowana i zawiedziona, że to, co było dla 
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mnie najcenniejsze, nie wywarło na koleżance specjalnego 
wrażenia.

Może problemy, które poruszałam w swoich opowiada-
niach i którymi żyłyśmy na co dzień z dziewczynami, były dla 
Świeżynki zbyt proste? Może nie oddawały w pełni skompliko-
wanej, ludzkiej natury? Może świat Agnieszki był zdecydowa-
nie bardziej bogaty i złożony? Pytania, które zadałam wtedy 
sama sobie, zostały bez odpowiedzi. 

Agnieszka chciała zdawać na psychologię, interesowało ją 
wnętrze ludzkiej duszy. Czasami myślałam, że ja sama bała-
bym się korzystać z usług tak doskonałego psychologa, jakim, 
w moim mniemaniu, będzie w przyszłości Świeżynka, bała-
bym się pokazać mu swoją zwykłą, niedoskonałą twarz. Bo 
Agnieszka była doskonała, doskonała w każdym calu i to nie 
tylko z wyglądu. Lekcje angielskiego dla zaawansowanych, 
nauka gry na pianinie, salsa i to nie na byle jakim poziomie, 
w szkole codziennie przygotowana, tak, jakby wszystko przy-
chodziło jej z niesamowitą łatwością, a w wolnych chwilach 
(czasami zastanawiałam się, jakim cudem ona jeszcze je ma) 
jazda konna, basen i spotkania z nami.

Mimo że przy Agnieszce każda z nas czuła się trochę zdo-
łowana (myślę, że słowo „trochę” zostało, w tym przypadku, 
zdecydowanie naciągnięte), to Świeżynka była nam jednak 
bardzo potrzebna. Prestiż naszej paczki wzrósł w szkole przy-
najmniej o kilka szczebli. Wzrosło też zainteresowanie płci 
przeciwnej. Żadna z nas nie miała wątpliwości, że chłopaki są 
zainteresowani piękną Agnieszką, żywiłyśmy jednak nadzieję, 
że przy okazji nasze szanse na męsko-damskie znajomości 
również się zwielokrotnią.
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Świeżynka długo nie była nikim zainteresowana. Punktem 
zwrotnym w jej życiu, w naszym zresztą też, stała się dopiero 
postać długonogiego dryblasa – Krzyśka z III b.

Patrzyłyśmy na rozwój tej miłości z pewną niechęcią. 
Agnieszka miała dla nas coraz mniej czasu, coraz częściej nie 
przychodziła na nasze babskie spotkania. Dzisiaj też wymó-
wiła się bólem głowy. Przyjęłam jej tłumaczenia z lekką iro-
nią, nawet pozwoliłam sobie na jakiś rubaszny żart. Byłam 
zła. Podziw podziwem, zazdrość zazdrością, ale każda z nas 
miała swoją dumę. Można grzać się trochę przy cudzej sławie 
i bogactwie, ale nie można zaprzedać komuś własnej duszy. 
Postanowiłam przegadać to z dziewczynami. 

Spoglądam na zegarek – 18.15. W tym samym momencie 
rozlega się dzwonek, tak jakbym telepatycznie przywołała 
przyjaciółki do siebie. Zrywam się z kanapy. Biegnę do drzwi, 
zanim wyprzedzi mnie mama, wpuszczam dziewczyny. 

Wchodzą roześmiane, rozgadane. Przytulamy się w po-
śpiechu. Rzucają kurtki na kanapę, siadają do stołu. Kolorowe 
kanapki znikają w oka mgnieniu. Uśmiecham się pod nosem.

I kto tu mówi o pracy nad idealną figurą?
Bierzemy szklanki z napojami. Zapalam świeczki. Siadamy 

na wielkich poduchach rozrzuconych po podłodze. Rozmowa 
o wszystkim i o niczym. Gwarno, wesoło, jak dawniej.

Może to i dobrze, że Świeżynki nie ma tutaj z nami? Swojej 
myśli nie wypowiadam jednak głośno. Słucham z rozbawie-
niem żartobliwych sporów przyjaciółek... Po chwili jednak do 
uszu wdziera się inny, nieproszony dźwięk – sygnał telefonu. 
Nie odbieram od razu. Nie chce mi się wyjść poza tą dobrą, 
radosną atmosferę. Patrzę jednak, kto dzwoni. Agnieszka! 
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Jak rak wycofuję się do kuchni. Nie chcę wzbudzać niepo-
trzebnego zainteresowania. Początkowo nie mogę zrozumieć, 
co mówi. Szloch, strzępki zdań, łkanie. Powoli jednak zaczyna 
docierać do mnie sens słów: że nie ma po co żyć, że wszystko 
skończone, że ona nie jest nic warta, że dla nikogo się nie liczy, 
że najlepiej zniknąć z tego świata, że nikt jej zwyczajnie nie 
kocha i... jeszcze wiele, wiele innych. Słowa wyrzucane z pręd-
kością karabinu maszynowego. Po chwili głos cichnie. Potem 
słyszę już tylko jedno zdanie: 

–   Bardzo chcę, żebyście do mnie przyszły, sama nie dam 
rady!

Stoję jak wryta. Nigdy nie widziałam Świeżynki płaczącej, 
ba, nie widziałam jej nawet zdenerwowanej. Wydawało mi się, 
że uczucia ma również doskonałe, a jeśli nie doskonałe, to pod 
całkowitą kontrolą.

Biegnę do pokoju. Zdmuchuję świeczki.
–   Dziewczyny! – wołam głośno, przekrzykując panujący 

hałas. – Idziemy do Agnieszki! Ona potrzebuje naszej pomocy!
Dosłownie już za parę minut stoimy, mocno zdyszane, 

przed bramą wjazdową do ekskluzywnej willi. Milczymy. Nie 
wiemy, czego się spodziewać. Każda z nas czuje narastające 
napięcie.

To była jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie kiedykol-
wiek prowadziłyśmy...

Od przyjaciółki, bo chcemy już ją wszystkie tak nazywać, 
wychodziłyśmy późnym wieczorem. Wiemy, że przed nami 
jeszcze wiele takich rozmów, ale wiemy też, że Świeżynka 
potrzebuje nas naprawdę – naszego wsparcia, życzliwości, 
pomocy. W jednej chwili zrozumiałyśmy, że ta doskonała 
Agnieszka jest tylko małą, samotną, niekochaną dziewczynką. 
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Dziewczyną, która swoją doskonałością próbowała, do tej 
pory, tuszować nieśmiałość i kompleksy, która przez cały czas 
żyła wyobrażeniami innych o sobie samej i która bardzo, ale 
to bardzo zazdrościła nam naszego zwyczajnego, prostego, 
a jednocześnie pełnego pasji i radości życia.

Kiedy wracałyśmy od Agnieszki i przechodziłyśmy przez 
park, zupełnie odruchowo wzięłyśmy się za ręce. Poczułyśmy 
się, my, zwyczajne dziewczyny, tak jakoś niezwykle... 
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Mysza
Nie ma tu miejsca, w które ucieknie,
ani kryjówki, w którą się schowa
Więc ciągle czujna na słów krytykę
i do odwrotu ciągle gotowa.

Jej serce pełne mysiego lęku – 
drżą mysie łapki i całe ciało
Chce podnieść głowę, by spojrzeć w górę,
lecz z tego lęku – sił jest w niej mało.

Boi się przecież własnego cienia,
prawie wszystkiego, co ją otacza
Nie może nawet ze strachu pisnąć
i zboczyć z drogi, więc... z niej nie zbacza.

Lecz o wypadek w strachu nietrudno
Nieszczęścia bowiem chodzą parami
Z lęku utraci, co ma ważnego,
gdy zechce kupić wolność... darami.

Lewandowska_Wiersz i opowiadanie.indd   123 21.12.2021   11:56:44



124

Podwójne, niewierszowane zakończenie wierszyka 
o myszy, która, zazwyczaj, jest tylko małą, zalęknioną 

myszką. Czasami jednak...

Myszka zobaczyła przed sobą wielkiego kota. Wiedziała, 
że zbliża się jej koniec, ale że była bardzo mądrą myszką, wie-
działa też, że każdy koniec ma dwa końce...

Koniec I

Trzęsąc się cała, zamknęła oczy. Drżał jej podbródek, łapki, 
ogonek. Cała przesiąknięta była strachem. Kot był przecież 
taki wielki, a ona taka mała. Nie miała żadnych szans. Smutnie 
zwiesiła łepek. Poddała się, chociaż było jej bardzo żal mysie-
go życia.

Kot, przez chwilę, „delektował się” jej strachem, a potem 
zrobił to, co robili od wieków jego przodkowie...

Koniec II

Myszka odwróciła się w stronę kota. Stanęła na tylnych 
łapkach, wypięła dumnie pierś. Popatrzyła mu w oczy. Oczy-
wiście, że się bała, ale starała się, żeby tego nie było po niej 
widać. Pomyślała sobie, że jeśli zginie, to przynajmniej zginie 
jak bohaterka. A może zdarzy się cud? 

Cud się zdarzył! Osłupiały kot znieruchomiał. Myszka spo-
kojnym, wręcz majestatycznym krokiem, przeszła koło niego. 
Wyszła przez drzwi na zewnątrz. Zniknęła w oddali...

Lewandowska_Wiersz i opowiadanie.indd   124 21.12.2021   11:56:44



125

Mysza i Panna Nikt
Najpierw byłam ja – Panna Nikt. Przede mną, najprawdo-

podobniej, też byli inni. Taka kolejka „ofiar losu”. Prawie każdy 
mógł do nich należeć. Najczęściej byli to jednak ci niegrzeszą-
cy urodą, w niemodnych ciuchach, albo tacy, którzy na zaję-
ciach nie błyszczeli intelektualnie, może zwyczajnie nieśmiali. 
Tak jak ja. 

Moja klasa. Piękni, zdolni, bogaci. Przynajmniej ci, od któ-
rych wszystko w tej klasie zależało. Czasami zastanawiałam się, 
dlaczego los był dla mnie tak mało łaskawy i rzucił mnie tym 
„lwom na pożarcie”. Jeszcze sama, jak na ironię, zabiegałam, 
żeby mnie do nich przyjęli. Interesował mnie przede wszyst-
kim kierunek, po biologiczno-chemicznym mogłam zdawać 
na AWF. Chciałam do Gdańska, blisko morza.

Gdybym przypuszczała, co mnie czeka... Już wkrótce, chy-
ba jeszcze we wrześniu, moim jedynym pragnieniem było tyl-
ko to, żeby jak najszybciej skończyć szkołę, a potem wynieść 
się stąd jak najdalej, choćby i na koniec świata. Zostawić tę 
kastę „nadludzi”, którzy trzęśli wszystkim i wszystkimi. Odna-
leźć chociaż skrawek siebie, choćby i niewielką cząstkę swoich 
marzeń.

Przez wiele miesięcy żyłam jak w letargu. Byle przeżyć ko-
lejny dzień, nie narazić się. Byle dotrwać do końca zajęć, nie 
wyskoczyć z czymś głupim. Może dzisiaj nie zauważą, dadzą 
spokój. Może zajmą się kimś lub czymś innym.
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Byłam jedną, wielką kupą strachu i przerażenia. Pogubiłam 
się we wszystkim. Nie mogłam spać, nie mogłam jeść... Wiele 
razy w ciągu nocy budziłam się zlana potem. Śniły mi się kosz-
mary. Bałam się... Nie! To zbyt łagodne określenie. Cała byłam 
utkana z lęku.

Zaszczuli... Dla żartu, dla śmiechu, dla rozrywki...
Tomek i jego paczka. Nikt nie śmiał mu się sprzeciwić. Na-

wet nauczyciele. Albo z nim, albo nie miałeś życia... Bajeczna 
kasa, gablota, że „dawało po oczach”, rodzice z tytułami i od-
powiednią pozycją. Najlepsi sponsorzy szkoły. Nowe szafy do 
klasy? Sprzęt do sali gimnastycznej? Pomoce dla maluchów? 
Opłacenie wycieczki dla najuboższych? Dofinansowanie 
szkolnych obiadów? Nie było problemu. Miałam wrażenie, że 
gdyby chcieli, mogliby kupić wszystkich i wszystko. A może 
nawet kupili? Może już cała szkoła, dosłownie wszyscy – dy-
rekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie – byli na ich usługach?

Po mojej stronie nie było nikogo. Nawet, jeśli niektórym 
było żal, nawet, jeśli niektórzy współczuli... Wiedziałam, że je-
stem sama i obojętnie, co mnie spotka, sama zostanę.

Nikt nigdy się nie sprzeciwił, nikt nigdy nie pomógł. Nikt 
nawet nie ośmielił się pisnąć. W ogólnie panującym przeko-
naniu były tylko dwa wybory. Trzeba było być albo w grupie, 
która „dobijała rannego”, albo w grupie, która przyglądała się 
w milczeniu.

Najgorzej, gdy było się tym rannym. A ja byłam ranna. 
Ranna, samotna, zdana na łaskę i niełaskę innych. Po prostu 
śmieć. Zwyczajna Panna Nikt. Takie zresztą dali mi przezwisko. 
Od samego początku. I tak się czułam...

Nie zdążyłam jednak zgłupieć do końca. Zdarzył się cud. 
Dla mnie najwspanialszy cud na świecie. Na początku grudnia 
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przyszła Mysza. Kiedy tylko weszła do klasy, wiedziałam już, że 
jestem uratowana. Skąd? Takie rzeczy się czuje. Mysza bowiem 
miała mysie włoski mysiego koloru, mysią twarz i myszowate 
ciuchy. Była po prostu jedną, wielką, szarą myszą.

Nie, żebym specjalnie jej źle życzyła, nie, żebym miała coś 
do niej. Wręcz przeciwnie. Byłam jej ogromnie wdzięczna, że 
przyszła. I bardzo było mi jej żal. Wiedziałam jednak, że nie 
mogę jej pomóc. Bardzo szybko dokonałam jedynego możli-
wego dla mnie wyboru. Teraz ja przyglądałam się w milczeniu, 
jak dobijają Myszę.

Dziwne jednak w tym wszystkim było to, że chociaż okres 
tortur psychicznych, dokonywanych na tej dziewczynie, trwał 
prawie siedem miesięcy, ona zwyczajnie nie dała się dobić. 
Chyba nawet, tak mi się wydawało, bo nikt nie śmiał tego gło-
śno powiedzieć, wzbudzała w nas, przynajmniej w zdecydo-
wanej większości, pewien podziw i szacunek. 

Zwłaszcza wtedy, gdy po jakiejś głupiej odzywce Tomka 
lub któregoś z jego „przydupasów” Mysza prostowała się, 
podnosiła jeszcze wyżej swoją mysią głowę i wpatrywała się 
w niego nieruchomym, jakby niewidzącym spojrzeniem. Przy 
tym miała zawsze tak kamienny wyraz twarzy, że samemu 
człowiekowi ciarki przechodziły po plecach. A potem, jak gdy-
by nigdy nic, wracała do swoich zajęć.

Powiem szczerze – imponowała mi. Tą innością, tą siłą, 
którą w sobie miała, ale przede wszystkim tym, że ci, którym 
się wydawało, „że świat do nich należy”, byli wobec Myszy 
zupełnie bezradni. Nawet wtedy, gdy oblali jej zeszyty jakąś 
cuchnącą mazią, nawet wtedy, gdy do jej torby wrzucili zde-
chłą mysz, nawet wtedy... Ech, macham ręką, nawet nie chce 
się przypominać.
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Wiele było takich sytuacji, wiele głupich docinków i wy-
zwisk. Mysza była jednak twarda. Ani razu nie dała się sprowo-
kować. Tak, jakby jej prawdziwa dusza ukryła się pod jakimś 
żelaznym pancerzem. Już pod koniec roku szkolnego, nawet 
chyba szybciej, Mysza przestała być w centrum zaintereso-
wania.

„Ciekawe, kogo sobie znowu upatrzą?” – myślałam często. 
Nigdy nie zdarzyło się, żeby po raz drugi wracali do swoich 
ofiar. Czułam się więc względnie bezpiecznie.

Afera wybuchła zaraz na początku roku szkolnego. Do kla-
sy przyszła Nowa. Nowa ofiara, nowy „żer” dla Tomka i jego 
paczki. Drobna, niewysoka, skromnie ubrana, ale za to w wiel-
kich, grubych okularach.

To był drugi dzień szkoły. Chemia. Nauczyciel zaczął już 
zajęcia. Mówił o wymaganiach, programie, nic szczególne-
go. I wtedy weszła „Nowa”. Przeprosiła za spóźnienie. Była na 
rozmowie u dyrektora. Brakowało w jej dokumentach jakichś 
zaświadczeń, chyba od okulisty. Kiedy już całkowicie się wy-
tłumaczyła, stanęła tak bezradnie, jakby nie wiedziała, co ze 
sobą począć. Chemik wskazał jej jedyne wolne miejsce w kla-
sie – w czwartej ławce, w środkowym rzędzie. Powiedział, że 
na kolejnych zajęciach zrobi przetasowanie, żeby Nowa mogła 
usiąść bliżej tablicy.

Dziewczyna szła powoli. Ostrożnie. Jakby wyznaczona dla 
niej ławka była bardzo daleko. Nie dotarła tam jednak. Chwila 
nieuwagi, jakaś przeszkoda i Nowa już leżała między stolikami 
jak długa, okulary zaś przynajmniej ze dwa metry od niej.

Klasą wstrząsnął gromki śmiech. Ja chyba też z początku 
się śmiałam. Na tej podłodze ta drobna postać wyglądała 
nader idiotycznie. Widziałam, jak się niezdarnie gramoli. Ale 
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widziałam coś jeszcze na chwilę przed upadkiem – wyciągnię-
tą nogę Tomka! Tak, jak szybko ją wysunął, tak szybko wsunął 
ją z powrotem pod krzesło. To był ułamek sekundy, ale... Wi-
działam! Inni także widzieli!

Nauczyciel chciał chyba krzyknąć. Nawet skierował się 
w stronę Tomka. Po chwili jednak zmienił zamiar.

–   Mogłabyś bardziej uważać, jeszcze nam się tu zabijesz. 
To była jego jedyna reakcja. Nie ruszył się, by pomóc. Inni 

też siedzieli. Już w myślach współczułam Nowej. To na pewno 
był dopiero początek. Ona jeszcze tego nie wiedziała, ale ja 
byłam pewna.

Nagle z pierwszej ławki podniosła się Mysza. Powoli po-
deszła do Nowej. Pomogła jej wstać, podała okulary. Zebrała 
porozrzucane zeszyty. Podała dziewczynie rękę, energicznie 
pociągnęła za sobą. Obie cofnęły się pod samą tablicę. Teraz 
Mysza była widoczna dla wszystkich. Nowa zresztą też.

–   Czemu tak stoicie? Siadajcie! – Chemik najwyraźniej 
chciał jak najszybciej zakończyć całą sytuację. – A wy, spo-
kój! – zawołał w stronę klasy.

Dziewczyny stały jednak nadal. Jakby słowa nauczyciela 
nie były skierowane do nich. Po chwili usłyszeliśmy głos My-
szy – wyraźny, stanowczy, chociaż niesamowicie spokojny. Tak 
spokojny, że chyba wszyscy, bez wyjątku, łącznie z Chemikiem, 
poczuli dramatyzm sytuacji.

–   Nie będzie spokoju! Od tej chwili nie będzie już spoko-
ju! – Te słowa Mysza skierowała głównie do Chemika. – I mam 
nadzieję – teraz z kolei zwróciła się do klasy – że nikt z was 
nie „schowa głowy w piasek” i nie będzie udawał, że nic się 
takiego nie dzieje. Bo się dzieje! I to bardzo dużo! 
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Jej słowa brzmiały ostro, chociaż głos był dalej bardzo spo-
kojny.

–   Chcę wam jeszcze powiedzieć – Mysza skierowała spoj-
rzenie w stronę Tomka – że jeżeli nie zaprzestaniecie tego 
znęcania, zaproszę znajomego dziennikarza. Wie o wszyst-
kim! Zrobi odpowiedni reportaż. Mam zdjęcia, mam notatki. 
Nie pójdzie wam łatwo! I nie próbujcie mnie zastraszyć. Nie 
boję się was! Nigdy was się nie bałam! 

Nikt z nas nie miał cienia wątpliwości, że mówi prawdę.
–   Możecie to jeszcze przemyśleć – kontynuowała dalej. – 

My teraz z Baśką wyjdziemy. Tylko proszę nie wpisywać nam 
nieobecności – Mysza ponownie zwróciła się do Chemika. – 
Musimy wyjść, bo tu, na razie, nie ma czym oddychać...

Trzasnęły drzwi. Zapanowała cisza. Nikt się nie poruszył. 
Ja również siedziałam nieruchomo. Tylko myśli latały mi jak 
oszalałe. Po chwili, a była to chyba najdłuższa chwila w moim 
życiu, też wstałam. Wiedziałam, że muszę wstać, że i ja mam 
tutaj coś do zrobienia. Zgarnęłam swoje książki. Skierowałam 
się do drzwi.

–   Też muszę wyjść! – powiedziałam głośno. – Nie będę już 
dla nikogo Panną Nikt! Nazywam się Katarzyna Ziętek i jeżeli 
trzeba będzie zeznawać, to zeznam!

Wyszłam. Za mną także trzasnęły drzwi. Mnie również nikt 
nie zatrzymywał...

Na boisku zobaczyłam dwie oddalające się postacie. Przy-
spieszyłam kroku. Potem zaczęłam biec. Od wielu miesięcy 
nie czułam się tak lekko i radośnie. Głęboko wdychałam po-
wietrze.
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„Nazywam się Katarzyna Ziętek. Nazywam się Katarzyna 
Ziętek – powtarzałam w myśli – ale możecie mówić mi Kaśka. 
Bardzo lubię swoje imię...” 
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WIERSZ I OPOWIADANIE  
NA PAŹDZIERNIK – o uważności  
(nie tylko na chwile, ale również,  

a może przede wszystkim, 
na uczucia – własne i cudze)
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Jesteś cudem
Byłaś małą chmurką na błękicie nieba
I kropelką deszczu w czasie wielkiej burzy
I letnim wietrzykiem, który wiał przy wietrze
I promykiem słońca, co z chmur się wynurzył

Rozkwitłaś...

Jesteś teraz niebem i ziemią
Wielkim deszczem i ogromną burzą
Porywistym wiatrem, co hula w przestworzach
I gwiazdami na niebie, co szczęście ci wróżą

Masz w sobie moc wielką, by zdobywać szczyty
Czasem pójdzie łatwo, czasem z większym trudem,
Ale masz wszystko, czego potrzebujesz,
Bo jesteś miłością!
I największym cudem!!!
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List do najukochańszej córeczki
Jasia nienawidziłam od zawsze. Od zawsze, czyli od mo-

mentu jego narodzin. To całe dwa lata. Z jednej strony tak 
niewiele, z drugiej, patrząc na uczucia, które temu towarzy-
szyły – cała wieczność.

Przez szesnaście lat żyłam sobie na wyspie, która nazy-
wała się wyspą rodzinnej szczęśliwości. Byłam najukochańszą 
córeczką tatusia i najcudowniejszą córeczką mamusi. Miałam 
wszystko, czego mogła pragnąć dorastająca królewna. Dłu-
gie, lekko kręcone włosy, które mama każdego dnia zaplatała 
misternie w dobierane warkoczyki, super ciuchy, buty, pokój 
urządzony według własnego projektu oraz taką ilość technicz-
nych gadżetów, że sama nie mogłam się już w nich połapać. 
W czasie wakacji, ferii i w weekendy, moi rodzice byli moją 
własnością. Wspólne wypady do miasta, kina, teatru, wspól-
ne wyjazdy, często w najdalsze zakątki świata i jeszcze wiele, 
wiele innych rzeczy. Miałam po prostu wszystko. Wszystko, 
o czym koleżanki mogły pomarzyć.

Moja cudowna bajka zakończyła się z chwilą narodzin Ja-
sia, ponoć mojego brata. Tak przynajmniej mówili rodzice, bo 
ja traktowałam go jak powietrze, a może i gorzej. Powietrza 
przecież nie obdarza się uczuciem nienawiści.

Byłam wściekła na rodziców, że na starość (obydwoje do-
biegali czterdziestki) zachciało im się powiększenia rodziny. 
Wiem, że starali się o kolejne dziecko dużo wcześniej i chyba 
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stracili już nadzieję, z czego ja, oczywiście, bardzo się cie-
szyłam. Kto chciałby bowiem, z własnej woli, oddać komuś 
innemu palmę pierwszeństwa? Na pewno nie ja! Nie miałam 
jednak w tej kwestii wiele do powiedzenia. Rodzice nie pytali 
mnie o zdanie, ale kiedy dowiedzieli się o ciąży, byli chyba nie 
mniej zaskoczeni niż ja.

Dosyć szybko jednak, mimo początkowego lęku i wątpli-
wości, zaakceptowali perspektywę pieluch, kupek i zupek, 
a nawet, jak mi się wydawało, stawali się coraz bardziej zado-
woleni z mających nadejść zmian. Dla mnie jednak ich radość 
była czymś wręcz obrzydliwym. Już wtedy czułam się zagro-
żona, już wtedy przeczuwałam wszystko, co najgorsze.

Badań prenatalnych, do których mieli prawo ze względu 
na wiek, nie chcieli wykonać. Mówili, że już kochają to maleń-
stwo i przyjmą je, bez względu na wszystko.

Jestem pewna, że tylko tak gadali. Nie przewidzieli, że 
rzeczywistość wystawi ich na ciężką próbę. Nasz głupi Jasiu, 
bo tak go od razu nazwałam, urodził się dużo przed czasem. 
Był karykaturą dziecka. Porażony czterokończynowo, upośle-
dzony umysłowo, z epilepsją. Ciągle śliniący się, płaczący. Ży-
czyłam mu śmierci, sobie zaś powrotu na tron królowej. Gdy 
jednak nie mogłam mieć wszystkiego, nie chciałam niczego... 
Uznałam, że moja bajka skończyła się i że od teraz będę mu-
siała radzić sobie sama. Nie chciałam byle jakiej miłości i troski 
rodziców, jakichś resztek po Jasiu. Albo wszystko, albo nic!

Rodzice szaleli. Najlepsi specjaliści, najskuteczniejsze me-
tody leczenia, najdoskonalsze terapie. Oprócz tego godziny 
ćwiczeń w domu. Umęczeni, rozdrażnieni, przerażeni, ja zaś – 
z poczuciem opuszczenia i zaniedbania, z przeświadczeniem, 
że jestem jak zbędny mebel. Były chwile, że zazdrościłam 
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Jasiowi ich opieki i miłości. Sama jednak nie pomogłam przy 
nim nic. Brzydziłam się. 

Odsunęłam się od wszystkich, schowałam jak ślimak do 
swojej skorupy. Obwiniałam rodziców, że nie mieli już dla mnie 
tyle czasu, że nie miałam ich obojga na wyłączność. Oskarża-
łam o to, że mogłam wyjść czy wyjechać tylko z jednym z nich 
albo sama. Zresztą lista ich przewinień była długa...

Wiele razy mama przychodziła do mnie, ale ja zawsze od-
wracałam się do ściany. Przychodził też tata. Z tego, co mówili, 
nie słyszałam nic, a jeżeli coś do mnie docierało, wyzwalało 
tylko drwiący uśmiech. Nie chciałam rozmawiać. Po co? Skoro 
za chwilę, gdy tylko „zaskomle” Jasiu, natychmiast wybiegną.

Wolałam schować się za książką, wolałam pójść do ko-
leżanki. Niech nie myślą, że czekam na ich miłość, niech nie 
myślą, że można mnie kupić byle czym. Sama sobie poradzę!

Zbliżały się moje urodziny. Osiemnaste. Tata namawiał 
mnie na wspólny wypad do miasta. Mówił, że tylko on i ja, że 
będziemy razem przez cały dzień, że spełni każde moje życze-
nie. Te, które będzie można – spełni od razu, inne, gdy tylko 
będzie taka możliwość.

Wyśmiałam go, wydrwiłam... Przecież największego moje-
go życzenia – żeby Jasia z nami w ogóle nie było – nie mógł 
spełnić.

Odszedł, a ja byłam zadowolona, że dotknęłam go do ży-
wego, że będzie cierpiał, że nie będzie wiedział, co ze sobą 
zrobić. Jak ja!

W głowie miałam plan. Plan na najbliższe miesiące i lata. 
Zdać maturę, studiować jak najdalej od domu. Potem wyje-
chać, oczywiście bez podania adresu. W jakiś odległy zakątek 
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świata. Zniknąć im z oczu. Zacząć życie tylko na własny rachu-
nek...

A oni – moi rodzice? Niech zostaną ze swoim synkiem! 
Niech zachwycają się swoim głupim Jasiem!

Był wczesny wieczór. Dzień moich urodzin. Siedziałam 
sama w pokoju. Za oknem szarzało. Wiedziałam, że za go-
dzinę, najdalej półtorej, będzie już ciemno. Było ciepło. Do 
późnych godzin popołudniowych świeciło słońce. Kolejny 
pogodny, październikowy dzień. Z jednej strony już nie lato, 
z drugiej, taki dzień, który przynosi jego wspomnienie. Dzień, 
który pozwala zachwycać się kolorami jesieni, delektować 
rześkim powietrzem, pozwala biegać po parkowych alejkach 
w krótkim rękawku...

Mnie jednak, z tych jesiennych rzeczy, nic nie cieszyło. 
Czułam bowiem i to wszystkimi zmysłami, że to, co w przyro-
dzie najpiękniejsze, odejdzie już niebawem na wiele miesięcy. 
Będzie zimno, smutno i ponuro. Jak u mnie! Tylko przyroda, za 
jakiś czas, miała obudzić się na nowo. Obudzić się jeszcze pięk-
niejsza, jeszcze świeższa, jeszcze wspanialsza. Ja zaś obudzić 
się nie chciałam. Przynajmniej nie tu i nie teraz. Przynajmniej 
nie w tym czasie i nie w tej rodzinie... 

Weszła mama. Zmierzyłam ją niechętnym spojrzeniem. Pra-
gnęłam być sama. W samotności spędzić swoją osiemnastkę. 

–   Napisałam do ciebie list, córeczko. Chciałam ci to wszyst-
ko powiedzieć, ale nie chcesz mnie słuchać. Ani mnie, ani taty. 
Czujemy, że cię tracimy, a może już straciliśmy? Czujemy, że 
od nas odchodzisz, a może już odeszłaś? – Mama wierzchem 
dłoni wytarła spływającą łzę.
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„Boże, jakie to wzruszające” – pomyślałam ironicznie. 
„Chociaż wnioski, jak na osobę w jej wieku, wyciągnęła prawi-
dłowe” – dodałam w swojej głowie, nie mniej złośliwie.

–   Od dziś jesteś dorosłą osobą – kontynuowała mama po 
chwili. – Według prawa możesz samodzielnie podejmować 
decyzje. Zrobisz więc to, co będziesz uważała za najlepsze dla 
siebie. Bez względu jednak na to, co postanowisz, chcemy, że-
byś wiedziała, że zawsze bardzo ciebie kochaliśmy, kochamy 
i kochać będziemy. Żadna osoba i żadna sprawa na świecie 
tego nie zmienią. W naszym sercu byłaś, jesteś i będziesz. Nie 
mamy jednak siły, a może nawet nie chcemy niczego ci udo-
wadniać. Przyniosłam więc list, list, który napisaliśmy razem 
z tatą. To prezent na twoje urodziny i... mamy tylko jedno pra-
gnienie – żebyś go przeczytała. 

Wyszła, a ja siedziałam dalej. Z tym durnym, ironicznym 
uśmiechem. Czułam go na swojej twarzy, jakby był przykle-
jony. Siedziałam zupełnie nieruchomo, jak posąg. List leżał 
przede mną. Za oknem zrobiło się już zupełnie ciemno. Mijały 
godziny... Jedna, dwie... Dla mnie cała wieczność...

Zapaliłam małą lampkę. Otworzyłam kopertę, nie była 
zaklejona. List zatytułowany „Do naszej najukochańszej có-
reczki” był długi. Sześć dużych stron zapełnionych drobnymi 
literkami – pismem mamy.

Najpierw trzymałam go przez jakiś czas w dłoni. Patrzyłam 
na niego nieruchomym spojrzeniem, jak na rzecz, która nie 
miała dla mnie żadnego znaczenia. Potem zaczęłam czytać. 
List i dołączony do listu wiersz...

Przeczytałam raz, potem drugi, potem... Nawet nie wiem, 
ile razy. Uczyłam się słów na pamięć, wypełniałam nimi wszyst-
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kie puste miejsca w sercu. Tych miejsc przecież było tak dużo, 
tak bardzo dużo. Właściwie, to całe moje serce było puste...

Czasami zastanawiałam się (oczywiście dużo, dużo póź-
niej), jakie jest połączenie między sercem a woreczkiem łzo-
wym w oku. Im bardziej bowiem wypełniało się moje serce, 
tym bardziej opróżniał się woreczek łzowy.

Słowa z listu przebiły się jakimś cudem przez moją skorupę, 
przebiły przez żal, gniew, bunt i poczucie krzywdy. Wymiotły 
z serca i z głowy myśli pełne nienawiści, uczucia przepełnione 
złością, pogardą i zwątpieniem. Kiedy uwolniłam się spod ich 
władzy, kiedy rozluźniłam pętlę na szyi, przed oczyma zaczął 
przewijać się film. Film z naszego życia, już po urodzeniu się 
Jasia, życia, w którym dla mnie, jak do tej pory sądziłam, nie 
było miejsca. Zawsze myślałam, a wręcz byłam tego pewna, 
że wtedy nie zdarzyło się nic dobrego, nic, co miałoby wartość 
ze względu na moją osobę i na moje potrzeby... 

Myliłam się... i to bardzo. Klatki filmu, których nigdy nie 
oglądałam, a które były mi doskonale znane, przedstawia-
ły różne wydarzenia, rozmaite rodzinne sytuacje. Nawet nie 
przypuszczałam, że było ich tak dużo, tak bardzo dużo. Tych 
dobrych, ciepłych chwil, kiedy byłam otoczona przez rodzi-
ców miłością, troską, wsparciem i opieką... Pamiętałam je 
wszystkie. Dokładnie! Czemu więc, do tej pory, w ogóle ich nie 
widziałam? Czy to jest to, o czym się mówi: „Można patrzeć, 
a nie widzieć”? 

Byłam przerażona, że skupiona na własnej krzywdzie, któ-
rą rozwinęłam do niesamowitych rozmiarów, nie widziałam 
(lub nie chciałam widzieć) tego, co było tak naprawdę najważ-
niejsze. Doszło w końcu do mnie, że to ja, ogłuszona własnym 
bólem, żalem i gniewem, niszczyłam i nienawidziłam...
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Czasami zastanawiałam się (oczywiście dużo, dużo póź-
niej), jak to jest, że człowiek widzi tylko to, co chce zobaczyć. 
Jeżeli pragnie widzieć wyłącznie rzeczy, które są dla niego złe, 
trudne, przerażające, okrutne czy wstrętne, to na pewno je 
zobaczy. Nie będzie też widział niczego innego. Jest też i od-
wrotnie...

Świtało, gdy otworzyły się drzwi. Na progu stali rodzice. 
Oni też nie spali. Nie mogli... Wiedziałam, że już za chwilę będą 
zajmować się Jasiem. Widziałam ich zmęczenie. Myślę jednak, 
a właściwie to jestem pewna, że nie było to dla nich, przynaj-
mniej w tamtym momencie, najważniejsze. Stali  przytuleni, 
objęci, jakby chcieli sobie nawzajem dodawać sił i otuchy. 

Czego pragnęli? Co zamierzali? Nie musiałam pytać. To 
było widać i słychać. Widać po ich oczach, wyrazie twarzy, sły-
chać po oddechu. Ich spojrzenia zawierały wszystko... i miłość, 
i tęsknotę, i niepewność, i strach... Moje – chyba też.

 Odległość między progiem pokoju a fotelem, przy którym 
stałam, wydawała się ogromna. Przemierzyliśmy ją wspólnie. 
Trochę oni, trochę ja. Zanim jednak poczułam ich bliskość, 
w mojej głowie pojawiły się pytania.

Czy dobro i zło, piękno i brzydota, racja i pomyłka, sukces 
i porażka, to jest tylko nasze subiektywne widzenie rzeczywi-
stości, widzenie zależne od tego, jakie intencje nam przyświe-
cają? 

Czy zachowam na dłużej, najlepiej na zawsze, zdolność 
widzenia dobra, piękna i tego wszystkiego, co w życiu najważ-
niejsze? Widzenia tego, co podyktowane jest miłością, widze-
nia tego, co jest poza czubkiem mojego własnego nosa? 
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Nie mogłam jednak na nie odpowiedzieć. Nawet nie pró-
bowałam. Byliśmy już zbyt blisko siebie. Może później odpo-
wiem... Może wtedy, gdy nie będę już taka zmęczona?
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Modlitwa
Jeszcze w piersiach coś boli,
Jeszcze słychać westchnienie
Boże, moja miłości,
Daj siłę na przebaczenie.

Świat jest coraz piękniejszy,
Czujesz nawet wzruszenie
Boże, moja miłości,
Daj siłę na przebaczenie.

Coraz więcej cię cieszy,
Coraz więcej radości
Boże, daj siłę na przebaczenie,
Boże, moja miłości. 
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O dziecku, którego nie było
Anna, już od dłuższego czasu, stała niezdecydowana 

w przedpokoju. Nie Ania, nie Anusia, nawet nie Aneczka. Tylko 
Anna. Jakby była dorosłą osobą, jakby nie była jedynie małą, 
kilkuletnią dziewczynką. Nie cierpiała tego imienia, choć wszy-
scy mówili jej, że jest piękne. Nie miała innego wyjścia, przy-
zwyczaiła się do niego. Tak nazywała ją matka. Od zawsze, od 
kiedy pamięta... 

W tej jednak chwili niewiele ją to obchodziło. Czuła, że robi 
się jej gorąco. Była ubrana do wyjścia: czerwona czapeczka, 
mocno naciśnięta na czoło, granatowy płaszczyk z dwurzę-
dowym zapięciem, szalik w kolorową krateczkę, porządnie 
zawiązany pod szyją, nawet rękawiczki na rękach. Obok niej 
stała torba, do której włożyła starannie złożony, jak na ośmio-
latkę, strój Maryi. Z lękiem patrzyła na zegarek. Wskazówki 
nieubłaganie przesuwały się do przodu. Za pół godziny przed-
stawienie. Nie zdąży pieszo, to całe trzy przystanki. W dodatku 
sypie śnieg i jest ślisko. Wczorajsza plucha zamieniła się w ist-
ną ślizgawicę.

–   Mamo, mamusiu! – zawołała po raz kolejny, ale tym ra-
zem głośniej i bardziej zdecydowanie. – Nie zdążymy!

Mama siedziała w kuchni odwrócona do niej plecami. 
Siedziała zupełnie nieruchomo, chociaż Anna wiedziała, że 
płacze. Wiedziała nawet dlaczego. Wczoraj, do późna w nocy, 
słyszała podniesione głosy rodziców. Kłócili się. Nie pierwszy 
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raz, nawiasem mówiąc. Ale teraz nawet i to niewiele ją obcho-
dziło, chciała tylko zdążyć. Była przecież jedną z głównych po-
staci. Do swojej roli przygotowywała się długo, tak jak zresztą 
wszyscy. Już od początku listopada. 

–   Mamo! – krzyknęła jeszcze raz. 
Tym razem poskutkowało. Postać w kuchni podniosła się 

energicznie. Popatrzyła na Annę jakimś niewidzącym, mocno 
załzawionym spojrzeniem. Zdjęła z wieszaka płaszcz, narzuci-
ła go tylko na ramiona. Torebka, klucze do samochodu, paku-
nek ze strojem. Anna ledwie mogła nadążyć za zbiegającą po 
schodach matką.

„Dobrze, że chociaż samochód stoi niedaleko” – pomyślała 
dziewczynka. Miała wrażenie, że matka odjedzie bez niej, że 
nawet nie zauważy. 

Nie obejrzała się za nią ani razu. Ruszyła z piskiem opon. 
Odezwała się dopiero, kiedy podjechały pod szkolną bramę. 

–   Idź teraz sama, ja zaraz przyjdę. – Prawie wypchnęła 
Annę z samochodu. Zatrzasnęła drzwi. 

–   Tylko przyjdź! Koniecznie! Będą wszyscy rodzice! – 
Dziewczynka nie była pewna, czy matka ją usłyszała, choć wy-
dawało się jej, że woła najgłośniej jak potrafi. Tak, jakby wołała 
o ratunek. Samochód ruszył...

Mama   nie   przyszła.   Ani   mama,   ani   ojciec,   chociaż   też 
 wiedział o przedstawieniu. Sama wręczała mu tydzień temu 
zaproszenie. Obiecał...

Anna, co jakiś czas, patrzyła w stronę drzwi. Może nie za-
uważyła, jak wchodzą? Może tylko trochę się spóźnią? Przesu-
wała wzrokiem po zapełnionych rzędach. Byli wszyscy! Tylko 
od niej nie było nikogo.
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Swoją rolę odegrała jak automat. Nawet nie wie, jak do-
brnęła do końca przedstawienia. Brawa, słodki poczęstunek, 
radość. Przytulankom i całusom nie było końca. Widać, że ro-
dziców rozpierała duma z małych aktorów. Tylko Annie było 
przeraźliwie smutno. Smutno i wstyd. Co chwila ktoś pytał, 
dlaczego od niej nikt nie przyszedł i że szkoda, bo pięknie 
prezentowała się jako Maryja. I pięknie mówiła, z takim uczu-
ciem...

Do domu odwiozła ją mama Moniki. Mieszkały niedaleko 
siebie, siedziały w jednej ławce. Nie musiała dzwonić, klucze 
miała przy sobie, zapomniała je odłożyć po szkole. 

Mama siedziała w kuchni, odwrócona do niej plecami. 
Siedziała zupełnie nieruchomo, chociaż Anna wiedziała, że 
płacze. Podeszła do niej. Szarpnęła za rękaw bluzki.

–   Mamo! Czemu nie byłaś!? 
Cisza przytłoczyła Annę swoim ciężarem. Matka dalej sie-

działa nieruchomo. Tak, jakby oprócz niej w kuchni nie było 
nikogo. Tak, jakby wcale nie runął przed chwilą cały świat...

–   Mamo, czemu nie przyszłaś? – powtórzyła już ciszej 
Anna. Jej głos zaczął niebezpiecznie drżeć. – Ja tak na ciebie 
czekałam...

Czuć było napięcie, które rosło kluchą w gardle, ale zno-
wu nic się nie wydarzyło. Dziewczynka stała więc nadal, stała 
zupełnie nieruchomo. Nie wiedziała, czy płakać, czy krzyczeć, 
czy odejść do swojego pokoju, nakryć się kołdrą i udawać, że 
jej po prostu nie ma. 

I wtedy zdarzyło się to, co na zawsze odmieniło Annie, nie 
takie znów cudowne, ale w miarę poukładane życie. Matka 
powoli, jakby od niechcenia, odwróciła się w jej stronę. Nie 
miała już niewidzącego spojrzenia. Jej spojrzenie było złe. Tak 
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złe, że aż Annie ciarki przeszły po plecach. Teraz ona z kolei 
szarpnęła córkę za rękaw.

–   Daj mi spokój! Odczep się ode mnie! Nic mnie to wszyst-
ko nie obchodzi! – krzyknęła jej prosto w twarz. – Wszystko 
przez ciebie! Wiesz, jakie dzieci są najlepsze? Takie, których po 
prostu nie ma!

Cisza, która zaległa po tym wybuchu matki, prawie roz-
sadziła Annie głowę. Po raz drugi, tego samego dnia, runął 
jej dziecięcy świat. W tamtej chwili nie wiedziała jeszcze, że 
człowiek może znieść o wiele więcej, że nie ma jakiejś górnej 
granicy nieszczęść, jakiegoś limitu cierpienia, przeznaczone-
go na jedną, ludzką jednostkę. Nie musiała jednak zbyt długo 
czekać, żeby o tym się przekonać. Już następnego dnia jej 
świat został zburzony po raz trzeci. 

Z samego rana, zanim Anna zdążyła wstać z łóżka, z jed-
ną tylko torbą odszedł ojciec. Nigdy przedtem nie nazywała 
go ojcem. To był jej tatuś, tatulek, tatuleczek. A ona była jego 
królewną. Najpiękniejszą, cudowną, jedyną, najwspanialszą. 
Tamtego jednak ranka Anna, jakimś dziwnym trafem, dosko-
nale wiedziała, że ojciec odszedł nie tylko od matki. To akurat 
niewiele ją wtedy obchodziło. On odszedł również od niej, 
a może przede wszystkim od niej. I wtedy przestał być dla niej 
tatusiem, tatulkiem, tatuleczkiem. Już nigdy go tak nie nazwa-
ła. Został po prostu ojcem. 

Tamtego pamiętnego ranka, kiedy Anna nie zdążyła wstać 
jeszcze z łóżka i kiedy słyszała, po raz kolejny, podniesione 
głosy rodziców, a na zakończenie głośne trzaśnięcie drzwiami, 
oznaczające wyprowadzkę ojca, poczuła, że doszła właśnie 
do jakiegoś końca. Końca dziecięcego, w miarę bezpiecznego 
i przewidywalnego świata.
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Świat ośmioletniej Anny przestał istnieć. Nie Ani, nie 
Anusi, nawet nie Aneczki. Tylko Anny. Odejście ojca odczuła 
najmniejszym nerwem dziecięcego ciała. Słowa matki o naj-
lepszym dziecku, którego nie ma, wbiły się jak igły w każdą 
komórkę jej mózgu. Słyszała je ciągle, nawet we śnie. Słyszała 
je, gdy myła zęby, kiedy oglądała film, słyszała, gdy bawiła się 
z koleżankami na podwórku, nawet wtedy, gdy odpowiadała 
przy tablicy czy przechodziła przez jezdnię. Stały się codzien-
nym, nieodłącznym elementem jej życia. Stały się pokarmem, 
który spożywany nader systematycznie, zamroził jej serce. 

To właśnie od tamtych, pamiętnych wydarzeń, czyli od 
dnia, kiedy przestała być komukolwiek potrzebna, Anna za-
częła znikać. Nie od razu, zupełnie stopniowo, znikały jej my-
śli, uczucia, potrzeby. Ubywało jej po trochu, po kawałeczku, 
po prostu przestawała być. Przecież ci, o których do tej pory 
myślała, że ją kochają, chcieli, żeby jej nie było...

Niby wyglądała normalnie. Zachowywała się też całkiem 
zwyczajnie. Myła się, czesała, ubierała, chodziła do szkoły, 
mówiła „dzień dobry”. Ale nie była. Przez dziesięć lat zniknęła 
całkowicie...

12 grudnia Anna obchodziła swoje osiemnaste urodziny. 
Chciała w ten dzień wyglądać wyjątkowo pięknie. Dzień za-
częła od fryzjera. Wiedziała, że się podoba, wiedziała, że jest 
ładna i zgrabna, wiedziała, że może mieć u stóp cały świat. 
Lubiła czuć na sobie spojrzenia innych: zarówno pełne podzi-
wu i pożądania spojrzenia facetów, jak i zazdrosne spojrzenia 
dziewczyn. Zmieniała chłopaków często, tak często, jak było 
to tylko możliwe. Nie chciała się przywiązywać. Nie potrzebo-
wała miłości.
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Nie była już małą Anną, dawno przestała nią być. Była do-
rosłą, pewną swojego uroku kobietą. Kobietą zdecydowaną 
na wszystko, a jeśli nie na wszystko, to z pewnością na bardzo 
wiele. Miała dokładnie wytyczoną drogę, przynajmniej na do-
brych parę lat do przodu. Wiedziała, czego chce, jak i kiedy to 
osiągnie.

Dzisiaj jednak, nieoczekiwanie dla samej siebie, nie mogła 
podjąć decyzji. Już od dłuższego czasu stała w przedpokoju. 
Czuła, że robi się jej gorąco. Była ubrana do wyjścia: czerwony 
berecik kokieteryjnie naciągnięty na czoło, granatowy, rozklo-
szowany płaszczyk do pół uda z dwurzędowym zapięciem, 
mała, czerwona torebeczka i niebotycznie wysokie szpilki. 
Też czerwone. Nawet rękawiczki miała założone. Co chwila 
patrzyła na zegarek. Wskazówki nieubłaganie przesuwały się 
do przodu...

Była umówiona. To przecież jej osiemnastka. Do spotkania 
zostało niecałe pół godziny. Właściwie to już wychodziła, kie-
dy zadzwonił telefon. Była zła, że w ogóle odebrała. Dzwonili 
ze szpitala.

–   Czy pani Anna Nurowska? 
Usłyszała w słuchawce kobiecy głos. 
–   Tak. Słucham.
–   Mówi dyżurna pielęgniarka z OIOM-u. Pani mama jest 

już po operacji, odzyskała przytomność, ale jej stan jest nadal 
ciężki. Prosi, żeby pani przyszła. U nas nie ma odwiedzin, lecz 
dla pani zrobimy wyjątek.

Po stronie Anny zaległa cisza.
–   Czy pani tam jest? – Kobiecy głos był lekko zdenerwo-

wany.
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–   Tak, jestem. – Pytanie pielęgniarki wyrwało Annę z chwi-
lowego odrętwienia. – Nie wiem jednak, czy będę mogła 
przyjść. Chyba poproszę sąsiadkę. Czy trzeba jej coś przynieść?

–   Czy rozmawiam z córką pani Jadwigi Nurowskiej? – Pie-
lęgniarka jeszcze raz zadała pytanie, od którego rozpoczęła 
rozmowę telefoniczną z Anną.

–   Nazywam się Anna Nurowska, ale nie jestem córką pani 
Jadwigi Nurowskiej.

–   To kim pani jest!? – Pielęgniarka prawie krzyknęła. Było 
słychać, że jest już mocno poirytowana.

–   Jestem tylko osobą, którą pani Jadwiga urodziła...
Teraz po drugiej stronie zaległa cisza. Anna powoli odłoży-

ła słuchawkę...
Popatrzyła na swoje odbicie w lustrze. Poprawiła czerwony 

berecik, pociągnęła czerwoną pomadką spieczone usta. Przez 
te parę chwil rozmowy telefonicznej zlizała z warg wszystko, 
co miała nałożone. Podjęła decyzję. Nie pójdzie ani na spotka-
nie, ani do szpitala. Pójdzie do Felicji...

Felicja była mieszkanką Domu Opieki Społecznej, czyli 
po prostu Domu Starców. Jednak Felicja wcale nie była stara, 
chociaż miała siedemdziesiąt siedem lat. Nie była też rzecz 
jasna młoda. Felicja była po prostu inna. Miała pomarańczo-
we włosy, mocno czerwone, piękne paznokcie i była zawsze 
uśmiechnięta. Nosiła czarne, wąskie spodnie albo szerokie, za-
maszyste, sięgające prawie do kostek spódnice. Tylko te spód-
nice miały, sięgające wyżej niż do pół uda, seksowne rozcięcia 
i przez te rozcięcia było widać niesamowicie zgrabne nogi.

Felicja często mówiła, że właśnie te nogi to jej bogactwo, 
że dzięki nim jest samodzielna i wolna, że może chodzić, gdzie 
„nogi poniosą” i jeszcze innym robić zakupy. Bo Felicja była 
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również dobra. To Anna wiedziała z całą pewnością. Ale wie-
działa też, że Felicja bez większego trudu mogła być dobra, bo 
przez cały czas otaczali ją dobrzy, kochający ludzie.

Na przykład mąż Felicji całe życie kochał ją do szaleństwa. 
Co prawda, to „całe życie” nie trwało zbyt długo, jakieś dzie-
sięć lat, ale i tak Anna uważała, że starsza pani nie ma prawa 
narzekać. Zdążyła zwiedzić z mężem prawie całą Polskę i pół 
Europy. 

Felicja lubiła wracać do swoich wspomnień. Opowiadała 
tak ciekawie, jakby po raz drugi zwiedzała te miejsca. Anna 
mogła słuchać jej godzinami. Z każdą podróżą starsza pani 
wiązała jakąś niezwykłą, czasami zabawną, a czasami bardzo 
romantyczną historię. Mało kiedy jednak, jak wspominała, 
udawało się jej wyjechać tylko z mężem. Z reguły ciągnęli 
za sobą tabuny krewniaków. Felicja nie miała swoich dzieci. 
Dwukrotnie poroniła. Dawniej, kilkadziesiąt lat temu, konflikt 
serologiczny był dla nienarodzonego dziecka bardzo często 
wyrokiem śmierci. Felicja nie miała więc szans zostać mat-
ką. Swoje niezaspokojone uczucia macierzyńskie rozdawała 
innym. Była zastępczą mamą dla swoich siostrzeńców, bra-
tanków i całej innej ferajny małolatów. Ona kochała ich, oni 
kochali ją – zupełnie jak w bajce... 

Najbardziej jednak starsza pani związana była z rodziną 
swojego męża – bratem Witkiem i jego żoną Barbarą. Kochali 
się tak bardzo i tak wielkie mieli do siebie zaufanie, że wybu-
dowali razem duży, piękny dom. Felicja z mężem zajęła trzy-
pokojowe mieszkanie na piętrze. Niby duże, ale czasami było 
w nim naprawdę bardzo ciasno. To u nich, najczęściej, można 
było spotkać dzieci Witka – Karolinkę, Julkę i Pawełka. Z ko-
szami zabawek, wśród śmiechów, pisków i krzyków, spędzali 
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razem, prawie każdego dnia, wiele godzin. Razem też wyjeż-
dżali. Na ferie, wakacje, weekendy. Zimą – na sanki i narty, bo 
Felicja, swego czasu, zjeżdżała również na nartach, a wiosną, 
latem i jesienią – organizowali pikniki na działce, spacery po 
lesie czy zabawy na łące. 

W ich życiu, jak często wspominała starsza pani, wszystko 
układało się cudownie – zupełnie jak w bajce...

Felicja niewiele mówiła o późniejszym okresie. Zmarli jej 
mąż i szwagier. Niedługo potem żona Witka. Dziewczyny – Ka-
rolinka i Julka – były już wtedy dorosłe, samodzielne. W domu 
pozostał tylko Pawełek, jej chrześniak. Chodził do trzeciej kla-
sy technikum. Felicja pomogła mu skończyć szkołę średnią, 
potem studia, a potem wyprawiła piękne wesele. Pawełek, 
ze łzami w oczach, przy wszystkich gościach, dziękował jej za 
matczyne serce. Ze swoją młodą żoną zamieszkał na parterze, 
w mieszkaniu swoich rodziców. Potem pojawiły się ich dzieci: 
Mikołaj i Basia, dla których Felicja była zarówno babcią, jak 
i opiekunką. Nie mogły przecież – mówiła starsza pani – iść 
do żłobka, kiedy ona była w domu i miała jeszcze bardzo dużo 
siły. 

Felicja, po raz kolejny, rozdawała innym swoją miłość, mi-
łość, której miała zawsze bardzo dużo. Kochała Pawełka i jego 
żonę, kochała Mikołaja i Basię. Byli oni dla niej najwspanialszą 
i najcudowniejszą rodziną, rodziną, której nie tworzą tylko 
więzy krwi, ale przede wszystkim potrzeba serca. Ona kochała 
ich, oni kochali ją – zupełnie jak w bajce... 

Starsza pani opowiadała też o swojej rodzinie pochodze-
nia. O matce, która umarła bardzo młodo, o ojcu, który ożenił 
się ponownie i o macosze, która wcale nie była okrutną, złą 
macochą, a wręcz przeciwnie, cudowną matką dla niej i dla 
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czwórki jej młodszych sióstr. Zanim jednak ojciec znalazł so-
bie nową żonę, upłynęło dobrych parę lat. Przez ten czas, 
to właśnie mała, ośmioletnia Felicja była zastępczą mamą 
dla niewiele młodszego od niej „drobiazgu”. Prała, sprzątała 
i „zaganiała” do lekcji. Sama uczyła się tylko z zeszytów sióstr. 
Skończyła cztery klasy. Nie dała rady dalej chodzić do szko-
ły. Ktoś musiał zająć się domem, dzieciakami i ojcem. Ciężko 
przecież pracował. Najważniejsze, że wszyscy bardzo się ko-
chali. Jak w bajce...

Kiedy Anna słuchała opowiadań Felicji, czuła czasami, 
a może wcale nie czasami, tylko bardzo często, ukłucie zazdro-
ści. Jak to jest, że jeden człowiek dostaje miłości przeogromną 
ilość, a drugi nie ma jej wcale? Nawet, jeśli u Felicji zdarzały 
się jakieś trudne chwile, to i tak wszystko kończyło się zawsze 
pomyślnie. Nie miała swoich dzieci, pokochały ją cudze. Wcze-
śnie umarła matka, miłością obdarzyła obca kobieta. Nawet 
kłopoty ze zdrowiem, choć groźne, w wydaniu Felicji okazy-
wały się prawie że banalne. Starsza pani była po amputacji 
piersi i wycięciu węzłów chłonnych. Minęło właśnie pięć lat od 
operacji, a wyniki przeprowadzanych systematycznie badań 
były bardzo optymistyczne. 

Również i obecnie – tak przynajmniej uważała Anna – 
starsza pani nie miała prawa narzekać. Wiodła spokojne, bez-
pieczne i przewidywalne życie. O pójściu do Domu Pomocy 
zdecydowała sama, chociaż każda z młodszych sióstr chciała 
ją zabrać do siebie. Felicja jednak, jak często podkreślała, pra-
gnęła być wolna i niezależna, a w cudzej rodzinie, nawet tej naj-
bliższej i najukochańszej, czułaby się skrępowana. Tak więc to 
nie życie, zdaniem Anny, pisało scenariusze starszej pani, tylko 
to sama Felicja, jak mało kto, miała możliwość dokonywania 
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życiowych wyborów. Miała też ogromne szczęście, bo mimo 
pewnych trudności, zawsze z tym życiem wygrywała. Miała 
szczęście przede wszystkim dlatego, że kochała i była przez 
wszystkich kochana, czego jej Anna zwyczajnie zazdrościła. 

„Widocznie są ludzie – myślała czasami dziewczyna – któ-
rym wszystko idzie cudnie, jak w bajce, a w stosunku do in-
nych życie potrafi być cholernie niesprawiedliwe”. 

Nie odważyła się jednak powiedzieć tego na głos, ale 
kiedy czuła, że jej złość i zazdrość sięgają zenitu, przestawała 
przychodzić do Felicji. Nieraz trwało to kilka dni, czasami kilka 
tygodni. Nigdy nie dzwoniła, nigdy niczego nie tłumaczy-
ła, po prostu nie przychodziła. Felicja też nigdy o nic nie py-
tała, ale zawsze cieszyła się, gdy Anna do niej wracała, a Anna 
wracała zawsze.

Dlaczego? Co ciągnęło ją do tych starych ludzi? Co ciągnę-
ło ją do Felicji? Jakie tajemnice krył w sobie ten dziwny dom, 
że Anna lubiła nawet jego specyficzny zapach?

Początkowo przychodziła z czystego wyrachowania – 
zbierała dodatkowe punkty na studia, liczył się więc każdy 
wolontariat. Pracy z dziećmi nie brała pod uwagę, czuła, że ich 
zwyczajnie nie lubi. Co do starszych osób nie miała wyrobio-
nego zdania.

Z Felicją, od samego początku, przypadły sobie do gustu. 
Anna, po raz pierwszy w życiu, nie będąc dzieckiem, obdarzy-
ła kogoś zaufaniem. Zaufaniem i chyba czymś w rodzaju sym-
patii. Było to wszystko jeszcze takie kruche, ale Annie wystar-
czało w zupełności, przynajmniej tak jej się wydawało. Nawet 
przed samą sobą nie chciała przyznać, że bywały takie chwile, 
w których zwyczajnie tęskniła za swoją starszą przyjaciółką.
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Teraz, kiedy zdecydowała się pójść do Felicji, miała tylko 
jedno pragnienie. Zadać gnębiące ją od długiego czasu pyta-
nia: „Dlaczego ten świat jest tak niesprawiedliwy? Jaki sens ma 
życie, kiedy w tym życiu nic się nie układa? W czym Felicja jest 
lepsza od niej, że dostała od losu wszystko, a ona nic?”.

Kiedy Anna dotarła do Domu, było dosyć późno. Godzina 
19.00 w takim miejscu wyznacza najczęściej mycie i wszelkie 
zabiegi higieniczne. Jeszcze ruch, gwar, sprzeczki, zwykłe 
czynności, jak w każdym domu, ale Anna wiedziała, że nie 
dalej, jak za godzinę, wszystko ucichnie. Ta wszechogarniają-
ca cisza, choć niezwykła o tej porze gdzie indziej, jest w tym 
miejscu czymś zupełnie zwyczajnym, nawet przy świadomo-
ści, że żyje tutaj ponad setka starych ludzi.

Felicja od ponad roku mieszkała sama, chociaż, jak często 
podkreślała, nigdy nie czuła się samotna. Odwiedzali ją krew-
niacy, przychodziły koleżanki. Ile razy Anna, zupełnie przy-
padkiem, uczestniczyła w „babskim wieczorze”, zazdroszcząc 
przyjaciółce, często nie całkiem świadomie, ogromnej sym-
patii, z jaką spotykała się starsza pani. Ona sama, pędząc do 
przodu, pogubiła swoje przyjaźnie i znajomości, a może ich, 
tak naprawdę, wcale nie miała. Nawet z Moniką, z jej najlepszą 
koleżanką, nie spotykała się od lat. Tak jakoś wyszło. Nie dość, 
że Anna była sama, nie licząc krótkotrwałych znajomości z fa-
cetami, to przede wszystkim czuła się przeraźliwie samotna.

Starsza pani nie okazała zdziwienia późną wizytą Anny. 
Siedziała przy stole, ubrana tak, jakby spodziewała się odwie-
dzin. Czyżby na kogoś czekała? Anna przecież nigdy nie przy-
chodziła do niej tak późno. Zanim jednak dziewczyna zdążyła 
zamknąć drzwi, Felicja już była przy niej. Mocno przytuliła do 
siebie. Pierwszy raz! Skąd wiedziała, że jest jej źle?
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–   Napijesz się herbatki, Anuś? 
Nie Anno, nie Aneczko, nawet nie Aniu, tylko Anuś, tak ja-

koś miękko i ciepło.
–   Dobrze. – Głos Anny był jednak obcy i zimny, nawet dla 

niej samej. – Chcę porozmawiać. Właściwie, to chcę ciebie tyl-
ko o coś zapytać. 

Z Felicją, mimo ogromnej różnicy wieku, były na ty. Tak 
zaproponowała starsza pani, a Anna szybko do tego się przy-
zwyczaiła. 

–   Pytaj! – Felicja usiadła naprzeciw dziewczyny, podała jej 
filiżankę gorącej wody, obok położyła torebkę z zieloną herba-
tą, taką, jaką Anna lubiła najbardziej, z sokiem ananasowym.

Głos Anny, chropowaty i lekko drżący, nie pasował do 
atmosfery tego pomieszczenia. Czuła to sama, ale musiała 
w końcu znaleźć odpowiedź na pytania, które nie pozwalały 
jej normalnie żyć, na pytania, które intrygowały ją od zawsze, 
a których jednocześnie tak nienawidziła.

Felicja przyglądała się jej z zainteresowaniem. Nie przery-
wała, niczemu się nie dziwiła, wzięła ją tylko za rękę. To zu-
pełnie rozwiązało Annie język. Miała zadać tylko kilka pytań, 
a nieoczekiwanie, nawet dla samej siebie, zaczęła wspominać 
takie rzeczy, o których nie mówiła nigdy nikomu, takie rzeczy, 
które przechowywała głęboko w sercu, rzeczy, które nagro-
madzone latami, to serce uczyniło takim ciężarem, że już nie 
była w stanie go dźwigać. Mówiła długo. O swoim nieudanym 
życiu i braku miłości. O przeraźliwej samotności, od dzieciń-
stwa będącej dla niej chlebem powszednim. I o zazdrości, 
która stała się jej udziałem, kiedy Felicja opowiadała o sobie 
i swojej rodzinie. 
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–   Tak, zazdrościłam ci – kończyła swój monolog Anna. – 
Cholernie ci zazdrościłam, kiedy opowiadałaś o bliskich ci lu-
dziach, o mężu, o cudzych dzieciach, które kochałaś jak swoje, 
o macosze i siostrach, o rodzinie szwagra... Zazdrościłam ci, bo 
doznałaś tyle miłości. Nawet teraz kochają cię wszyscy, z któ-
rymi jesteś... Ja też, chociaż wcale tego nie chciałam... Myślę, 
Felicjo, że miałaś bardzo dobre życie, lepsze niż wielu innych 
i dlatego chyba tak łatwo ci kochać i tak łatwo cieszyć się ży-
ciem. Ale uważam też, że jest to niesprawiedliwe, niesprawie-
dliwe wobec tych wszystkich, którzy również pragną miłości, 
ale nie mieli szczęścia żyć w twojej bajce...

Jeszcze przez dobrych parę minut słychać było echo wy-
powiedzianych słów. Felicja nadal trzymała rękę Anny w swo-
jej dłoni. Ta ręka była zupełnie mokra, starsza pani czuła jej 
drżenie. Napięcie powoli opadało.

–   Nie chciałam wracać do tych wspomnień, które swego 
czasu były dla mnie bardzo bolesne, a z którymi poradziłam 
sobie najlepiej, jak potrafiłam. – Głos Felicji, spokojny i melo-
dyjny, przerwał przedłużającą się ciszę. – Tak! Muszę ci przy-
znać, Anuś, że życie jest cholernie niesprawiedliwe, tak nie-
sprawiedliwe, jak tego pragniesz i dostaniesz od niego tylko 
tyle, ile sama w nie włożysz. 

Felicja wstała, zebrała ze stołu puste filiżanki po herbacie, 
zgarnęła z obrusa jakieś niewidzialne okruchy. Miało się wra-
żenie, że chce zyskać na czasie. Po chwili kontynuowała. Tylko 
lekkie drżenie głosu zdradzało zdenerwowanie. Patrzyła na 
Annę, ani razu jej wzrok nie powędrował gdzie indziej. 

–   Opowiadałam ci często, dobrze to pamiętasz, o rodzinie 
mojego męża – bracie Witku i jego dzieciach. Opowiadałam 
o Pawełku, którego traktowałam jak syna i który odpłacił mi 
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synowską miłością. Zawsze mówiłaś, że kochaliśmy się jak 
w bajce, że takich rodzin, w dzisiejszym, zwariowanym świecie 
nie ma. Tak było i nigdy nie pomyślałam, że może być inaczej. 
Zachorowałam. To zdarzyło się wtedy, kiedy Pawełek miał już 
swoją rodzinę, kiedy byłam cudowną, najlepszą i najukochań-
szą babcią dla jego dzieci, kiedy faktycznie żyło się nam jak 
w bajce... – Felicja zamilkła. 

Widać było, że wspomnienia sprawiają jej ból. Cisza nie 
trwała jednak długo. Po chwili starsza pani powróciła do prze-
rwanej opowieści.

–   Guz mózgu. Szpital, kolejne operacje, stan krytyczny. 
Przez wiele dni byłam na granicy życia i śmierci, właściwie, to 
już „dwoma nogami” byłam na tamtym świecie. Nie wiedzia-
łam, co dzieje się wokół mnie, nie pamiętam z tamtego okresu 
nic. – Felicja mówiła o swojej chorobie tak spokojnie, jakby 
opowiadała o katarze czy opryszczce na wargach. 

Anna jednak nie dała się zwieść, całą sobą czuła grozę 
tamtych dni.

–   I wtedy – kontynuowała starsza pani – do szpitala przy-
szedł Pawełek ze swoją młodą żoną. Przyszli z notariuszem. 
Dali do podpisania dokumenty. Dokumenty, w których zrze-
kałam się mojej części domu na ich korzyść. Byli pewni, że nie 
przeżyję... – Felicja westchnęła głęboko. – Pan Bóg miał wobec 
mnie jednak inne plany. Wylizałam się. Wróciłam do żywych, 
ale powrotu do domu już nie miałam. Pawełek nie przyszedł 
do mnie więcej, nie próbował niczego tłumaczyć i niczego 
zmieniać, tak, jakbym faktycznie była martwa. Ciekawe, czy 
swoim dzieciom powiedział, że umarłam? Mogłam wtedy 
podważyć sądownie wartość podpisanych dokumentów. Wie-
lu ludzi namawiało mnie do tego. Sprawa była do wygrania, 
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ale ja nie chciałam. Nie chciałam wracać tam, gdzie nie było 
dla mnie miejsca, gdzie nikt już na mnie nie czekał... Wierz mi, 
przeżyłam wtedy wszystkie dostępne człowiekowi uczucia: 
żal, rozpacz, rezygnację, złość, gniew, nienawiść, wściekłość, 
bunt, chęć zemsty. Wszystko we mnie szalało! Czułam się jak 
rozbitek na wielkim, wzburzonym morzu. Tonęłam. Widzia-
łam przepływające obok mnie statki pasażerskie, chciano mi 
pomóc, lecz ja sama odmawiałam pomocy. Po wyjściu ze szpi-
tala, schronienia udzieliła mi najmłodsza siostra, Kaśka. Miesz-
kałam u niej chyba z miesiąc. Pewnego wieczoru, kiedy siostra 
i jej mąż Józek myśleli, że śpię, usłyszałam strzępki rozmowy. 
Najważniejsze jednak dla mnie było ostatnie zdanie wypowie-
dziane przez szwagra: „To teraz już tak Felicja z nami do końca 
życia? Jeszcze trochę, a uduszę się we własnym domu...”. Kaś-
ka próbowała tłumaczyć mężowi, że przecież nie będę u nich 
przez cały czas, że po trochu mogę być u każdej z sióstr. On 
jednak nawet nie próbował słuchać. Wyszedł, trzasnąwszy 
drzwiami. Ja też nie próbowałam, podjęłam decyzję: Dom 
Pomocy Społecznej! Byłam nawet wdzięczna szwagrowi za 
jasne postawienie sprawy, a tym samym zmobilizowanie mnie 
do działania. Może w innej sytuacji nie zdecydowałabym się 
tak szybko. Sama, po chorobie, nie mogłam mieszkać. Zresztą 
i tak nie miałabym gdzie i za co – osiemset złotych emerytury 
to przecież za mało, żeby żyć, a za dużo, żeby umrzeć. Zasko-
czyłam jednak wszystkich. O moim wyborze, czego można 
było się spodziewać, siostry w ogóle nie chciały słyszeć. Pła-
kały, namawiały, błagały, nawet na pół roku zerwały kontak-
ty, ale ja byłam uparta. Nie chciałam jednego. Nie chciałam 
być jak zbędny, niepotrzebny przedmiot, który ktoś wyrzuca 
albo przestawia z miejsca na miejsce. Dopięłam swego, ale 
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dalej nie byłam szczęśliwa. Wręcz przeciwnie – byłam smutna 
i bardzo nieszczęśliwa. Przez dwa lata mieszkałam w pokoju 
trzyosobowym. Ja, przyzwyczajona do przestrzeni, do wła-
snego kąta i własnego rytmu, nagle musiałam podporząd-
kować się jakimś idiotycznym zasadom i regulaminom. Mia-
łam sześćdziesiąt siedem lat, a czułam się, jakbym stała nad 
grobem. Jedna z moich towarzyszek niedoli, Aśka, całe noce 
jęczała. Nie wiem, czy wtedy w ogóle zmrużyłam oko. Zresztą 
mną samą targały mroczne uczucia, które, jak każdy wie, są 
wrogiem spokojnego snu. Druga z mieszkanek, Łucja, miała 
„niebieską krew” i nie chciała zadawać się z taką hołotą jak 
ja. Krzyczała, wyzywała i wyrzucała moje rzeczy na korytarz. 
W dzień i w nocy dręczyły mnie koszmary. Wtedy naprawdę 
nie chciałam żyć...

Felicja przerwała. Przyniosła, stojącą na małej szafce, butel-
kę wody mineralnej i dwie szklanki. Zwilżyła usta, przysunęła 
swoje krzesło bliżej Anny.

–   Nawet jednak największy ból i gniew – zaczęła mówić 
dalej – zmniejszą się z czasem, jeżeli nie będziemy się na nich 
tak koncentrować i nie będziemy ich specjalnie podsycać. 
Zaczęłam więc jak najwięcej wychodzić – do lasu, nad kanał, 
byle przed siebie. Dużo też rozmawiałam, najczęściej sama ze 
sobą, a potem z Aśką, tą jęczącą. Przesiedziałam przy niej wiele 
godzin. Każdej nocy. Trzymałam za rękę, głaskałam, przytula-
łam i opowiadałam. O wszystkim, tak jak tobie. Układałam od 
początku swoje życie, właściwie, to uczyłam się tego życia na 
nowo. Aśka przestawała jęczeć, a ja, wyczerpana gadaniem, 
drzemałam do rana na fotelu. Z czasem zaczęłam wychodzić 
też do ludzi, pomagać. Każda pomoc, jak sama wiesz, jest 
w tym miejscu na wagę złota, czułam się więc, coraz częściej, 
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nie tylko potrzebna, ale wręcz niezastąpiona. Należałam do 
tych nielicznych, którzy mieli zdrowe nogi, mogłam więc, przy 
okazji swoich spacerów, robić innym zakupy. W podziękowa-
niu za „dobre serce” spotykałam się z ogromną serdecznością 
i życzliwością. Kiedy zaczęłam „widzieć, a nie tylko patrzeć”, 
przeżywałam coraz więcej dobrych chwil, spotykałam coraz 
więcej dobrych ludzi. Nawet Łucja, ta z „niebieską krwią”, gdy 
parę razy sama zaoferowałam jej pomoc przy myciu i układa-
niu włosów, przestała się mnie czepiać. Stawałam się coraz 
spokojniejsza, coraz bardziej wyrozumiała. Chyba powiedze-
nie: „czas leczy rany” było, przynajmniej w moim przypad-
ku, jak najbardziej na miejscu. Wreszcie przyszedł ten długo 
oczekiwany moment, kiedy emocjonalna burza, która trawi-
ła mnie od środka, przestała szaleć. Byłam gotowa. Gotowa 
przebaczyć. Chciałam jednak stanąć przed nimi, przed moim 
Pawełkiem i jego żoną. Popatrzeć im w oczy, spróbować zro-
zumieć...

Felicja wzięła głęboki wdech.
–   Nie zrozumiałam niczego, zostałam w punkcie wyjścia... 

Kiedy przyszłam do nich, byli tak zaskoczeni, że chyba tylko 
z tego zaskoczenia mnie wpuścili. Nie powiedzieli nic, ani 
słowa. Mówiłam tylko ja. O wszystkim. O miłości i nienawiści. 
O ogromnym żalu i poczuciu krzywdy, kiedy czekałam, każde-
go dnia, że przyjdą. O chęci zemsty i przebaczeniu. Przez cały 
czas odpowiadała mi tylko głucha cisza. Kiedy skończyłam, 
czułam suchość w gardle i lekkość w sercu. Podeszłam do każ-
dego z nich, serdecznie wyściskałam, życzyłam wszystkiego 
najlepszego, przede wszystkim dużo miłości... 

Felicja przerwała, jakby zastanawiając się, w jaki sposób 
opowiedzieć dalszą część historii. Po chwili kontynuowała.
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–   Nikt nie odprowadził mnie nawet do drzwi, nie odpo-
wiedział na pożegnanie. Moje przybrane dzieci stały nie-
ruchomo, jak zaczarowane. Nie przyszły do mnie nigdy. Nie 
wiem więc, jak wygląda teraz ich życie, nie wiem, co dzieje się 
z moimi wnukami, ale ja, dopiero od tamtej pory, zaczęłam 
prawdziwie żyć. Uczyłam się, znowu od początku, jak wiele 
mam dobrego i jak wiele dobrego mogę dać innym. Życie, po 
raz kolejny, uśmiechnęło się do mnie. Mam swoje miejsce na 
ziemi, mam koleżanki, mam zdrowe nogi, mam ciebie i mam 
jeszcze bardzo dużo miłości w sercu. Muszę je tylko jak najczę-
ściej otwierać...

Starsza pani przytuliła Annę do siebie. Mocno, jakby chcia-
ła jej przekazać całą miłość świata. Anna płakała.

–   Myślę – dodała Felicja na zakończenie – że możemy cały 
czas się buntować i żyć w poczuciu krzywdy. Mówić, że życie 
jest niesprawiedliwe i szukać winnych, ale możemy też sami 
zacząć kochać. Każda miłość bowiem, nieraz krętą ścieżką, 
nieraz z dużym ociąganiem, ale wróci do nas. Bo wszystko, jak 
powiedział pewien mędrzec, a ja w to święcie wierzę, napraw-
dę wszystko, jest w naszych rękach.

Kiedy Anna wyszła z Domu, była prawie 21.00. Późno! 
Szła szybko. Tak szybko, jak tylko mogła. Nie wiedziała, czy 
wpuszczą ją jeszcze do szpitala. Była jednak pewna, że zro-
bi wszystko, co w jej mocy, żeby tam się dostać. Są bowiem 
w życiu chwile, których nie można odkładać na później, nawet 
do następnego dnia, pytania, które trzeba zadać natychmiast: 
„Mamo, dlaczego przez tyle lat nie czułam twojej miłości?”, 
„Dlaczego z żalu po utracie ojca doprowadziłaś do utraty 
dziecka?”, „Dlaczego pozwoliłaś, żebym była tylko obok cie-
bie, a nie przy tobie i dlaczego ciebie nie było przy mnie?”, 
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„Dlaczego swoją obojętnością doprowadziłaś do tego, że czu-
łam się niepotrzebna w twoim życiu, tak nieważna, jak zbędny 
mebel?”, „Dlaczego, dlaczego, dlaczego?”. „Bo ja ciebie ko-
cham, zawsze cię kochałam, ale kiedy widziałam, że ty mnie 
nie chcesz, po prostu się bałam. Bałam się przyjść do ciebie, 
bałam się, że mnie odepchniesz, po raz kolejny”. Annie hucza-
ło w głowie, jakby wszystkie myśli, schowane głęboko, chciały 
wydostać się na zewnątrz.

Musi zobaczyć się z matką! Muszą ją wpuścić! Będzie pro-
sić, będzie błagać, jeśli będzie potrzeba, to nawet na kola-
nach. Czy jednak umie to robić? Nigdy przecież nikogo o nic 
nie prosiła, ale... już wie, że nikt i nic jej nie zatrzyma, że dzisiaj 
będzie z mamą... Nie wie tylko, czy zada jej swoje pytania, nie 
wie jeszcze, czy w ogóle o cokolwiek zapyta...

Czego więc chce? Jakie są jej najskrytsze marzenia? 
Pragnie wziąć mamę za rękę, przytulić jej dłoń do policzka, 

pocałować. Chce, żeby to ona poczuła jej miłość...
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Rodzina ogólnoludzka
Przez całe życie byłam w placówce
Bez swego miejsca i bez miłości
Nieznany ojciec, a matka w świecie
Żyłam więc sama, w żalu i złości.

Odkryć historię i swe korzenie
Ta myśl dręczyła mnie nieustannie
Nie można przecież żyć bez rodziny
Więc trzeba znaleźć, dobrać starannie.

Wodziłam czasem palcem po mapie
Czy jestem z Łodzi? A może z Pucka?
W końcu znalazłam! Też mam rodzinę!
Jest najwspanialsza! Ogólnoludzka!
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W poszukiwaniu bliskości
Mijamy się w przelocie. Rzucamy jakieś zdawkowe pytania, 

udzielamy jakichś zdawkowych odpowiedzi. Co na obiad? Kie-
dy wrócisz? Zmyj naczynia!

Moja rodzina... Obcy ludzie żyjący na wspólnej powierzch-
ni. Może nawet obcy mają dla siebie więcej serdeczności 
i życzliwości?

Jeżeli rozmowa, to tylko o pieniądzach! Kto co kupił, gdzie 
i za ile, wzajemne pretensje, że inni mają (koledzy z pracy, ze 
szkoły, sąsiedzi), a oni jeszcze nie, wyzwiska...

Miłość? Szacunek? Przywiązanie? Co to takiego? Nie czuję 
do nich nic. Mama, ojciec, starszy brat, młodsza siostra... Mó-
wią, że jestem jakaś dziwna, niedorozwinięta, naiwna, że życie 
da mi jeszcze po d...e, że tymi swoimi pierdołami o bliskości 
mogę tylko tyłek wytrzeć.

Już dawno przestałam im cokolwiek mówić, o cokolwiek 
prosić. Jestem w klasie maturalnej, nauczyciele mówią, że je-
stem dobra. Sama czuję, że nauka przychodzi mi z łatwością, 
zwłaszcza języki. Chcę w przyszłości podróżować, oglądać 
piękne miejsca, spotykać dobrych ludzi (chyba tacy też są na 
świecie?), jak najdalej od tego obcego domu...

Grudniowy poranek. Tak bardzo nie chce się wstać z łóżka. 
Za oknem sypie, zimno. To przypomina mi tylko o moich dziu-
rawych butach. Znowu będę miała całe nogi mokre...
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Rodzice? Nie chcę ich nawet prosić. Sami przecież widzą! 
Po co mam znowu usłyszeć, że tylko filozofować potrafię, 
a koło swojej d...y nic zrobić nie umiem, że jak chce mi się pro-
fesorką zostać, to muszę na to zarobić, że moje rodzeństwo 
jakoś potrafi o siebie zadbać, tylko ja taka „sierota Boża”, bo 
nie wiem, co w życiu ważne! 

Brat nie skończył nawet zawodówki, prowadzi jakieś ciem-
ne interesy. Rodzice udają, że nie widzą, grunt, że forsa wy-
sypuje mu się z kieszeni. Siostra, „świeżo upieczona dorosła”, 
zarabia parę groszy w jakimś zakładzie fryzjerskim. Zawsze 
ufryzowana, wytapetowana, wystrojona... Czy za te parę gro-
szy? Wolę nie wiedzieć!

–   Pieniądz rządzi wszystkim i wszystkimi!
–   Nie ma bezinteresownej pomocy i przyjaźni! Zawsze jest 

coś za coś! 
–   Tylko ci, co po trupach dojdą do celu, więc cel uświęca 

środki!
Nie mogę już słuchać tych haseł, głoszonych, prawie każ-

dego dnia, przez domowników.
Byle zdać maturę! Na studia, gdzieś daleko. Ale czy dam 

radę sama? Na razie jednak buty... W głowie rodzi się pomysł. 
Zbliżają się święta, nie każdy ma czas na robienie porządków, 
mycie okien. Może będę mogła dorobić. Przejdę tylko po 
mieszkaniach w naszym bloku, tam, gdzie mnie znają. 

Pomysł był strzałem w dziesiątkę. Już pierwszego dnia 
zarobiłam 50 zł, a było to tylko kilka mieszkań. Z niektórymi 
umówiłam się na nadchodzący tydzień. 

Jestem wzruszona. Dzisiaj byłam w mieszkaniu staruszków 
z trzeciego piętra: Barbary i Stanisława Kowalskich. Nieraz 
zamieniałam z panem Kowalskim parę słów. Właściwie to on 
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mnie zagadywał, kiedy pomagałam mu nieść zakupy z pobli-
skiego bazaru. A ja trochę opowiadałam o szkole, o swoich 
marzeniach, planowanych podróżach... Zakupy zawsze zano-
siłam na trzecie piętro, sama mieszkam na parterze. Jakoś żal 
mi było staruszka. Mówił, że żona chora, nie wychodzi i właści-
wie wszystko na jego głowie. 

Kiedy pytałam go dzisiaj o świąteczne porządki, pan Sta-
nisław zaprosił mnie do środka. Skromniutko, czyściutko... 
 Nawet nie wiem, co bym miała sprzątać. 

–   Ale okien nie dam już rady umyć i gdybym mógł skorzy-
stać z pani pomocy?

Czułam, że był bardzo skrępowany. Pani Basia uśmiechała 
się ciepło. Leżała na kanapie okryta grubym pledem. 

–   Tyle razy mąż mówił o tobie, o dziewczynce z parteru, 
o tym, jak pomagasz mu nieść zakupy, o tym, jak w czasie dro-
gi opowiadasz mu o sobie i swoich marzeniach, o tym, jak bar-
dzo pragniesz podróżować po świecie i szukać dobrych ludzi. 
Nie znałam cię osobiście, nie wychodzę prawie z domu, ale 
czasami wyobrażałam sobie, jak wyglądasz. Dobre serce prze-
cież wygląda zawsze tak samo – pięknie. A ty jesteś piękna!

Poczułam w gardle jakąś kluchę. Nie wiem, czy kiedykol-
wiek w życiu słyszałam takie słowa. W szarej kurtce, dziura-
wych butach, a czułam się naprawdę piękna. Umówiliśmy się 
na jutro.

Jak najszybciej ze szkoły. Odrabianie i naukę zostawiam na 
wieczór. Lepiej myć okna za dnia, a teraz przecież tak szybko 
zapada zmrok. 

U państwa Kowalskich wszystko przygotowane. Raz, dwa 
zabieram się za robotę. Trzy okna, w dodatku plastiki, to nie-
dużo, a przy tym tak ciepło i miło... Aż nie chce się wychodzić. 
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Czy staruszkowie czytają w moich myślach? Na stole poja-
wia się duży kawałek drożdżówki z jabłkami i gorąca herbata. 
Pan Stanisław kładzie przede mną jakieś pieniądze. Nawet nie 
patrzę.

–   Niech to będzie mój prezent wigilijny. Tak tu u państwa 
pięknie – ciepło, przytulnie, spokojnie. Aż chce się być! 

Pan Stanisław uśmiecha się.
–   Dziecko kochane! Przychodź do nas, ile razy będziesz 

chciała. Jest tyle miejsca, a nas tylko dwoje, możesz się nawet 
uczyć. A gdybyś miała jakieś problemy z matematyką, to chęt-
nie ci pomogę. Jesteś dla nas wielką radością!

I znowu zrobiło mi się tak ciepło. Wiedziałam, że są dobrzy 
ludzie na świecie, tylko czasem trudno się z nimi spotkać. Nie 
biegają przecież po ulicy z transparentem: „Jestem dobrym 
człowiekiem, szukam bratniej duszy”. 

Od tego dnia prawie codziennie chodziłam do moich 
staruszków. Zostawiałam ich jednak na koniec. Trzeba było 
przecież trochę dorobić, a propozycje zaczęły sypać się „jak 
z rękawa”, nawet musiałam odmawiać. 

A wieczorem? Siadałam przy pięknym, dębowym biurku 
i rozkładałam zeszyty. Zawsze pojawiała się gorąca herbata 
i coś słodkiego. Ja też, żeby nie nadużywać dobrego serca 
państwa Kowalskich, zaczęłam przynosić jakieś smakołyki. 
Było tak dobrze...

A potem? A potem było coś, co lubiłam najbardziej – dłu-
gie rozmowy. Nie przy telewizorze, nie przy komputerze, przy 
herbatce z sokiem malinowym. Pierwszy raz w życiu syciłam 
się taką bliskością, ale... chyba nie tylko ja?

Pewnego dnia pani Basia zaczęła opowiadać o swojej 
rodzinie. Wyjęła przepiękny album w zdobionej oprawie. 
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Mama, ojciec, siostra i ona, pani Basia. Blisko siebie, przytuleni, 
trzymający się za ręce, uśmiechnięci tak, jak tylko mogą być 
uśmiechnięci szczęśliwi ludzie. Pierwsza komunia, studniów-
ka... Na kolejnych zdjęciach już razem – pani Basia i pan Stani-
sław. Młodzi, piękni, zakochani...

–   To była i jest – powiedziała staruszka – jedyna, najwięk-
sza miłość mojego życia. Oczywiście, jeżeli chodzi o mężczyzn. 
Żaden nie podobał mi się tak jak Stasiu. I jestem szczęśliwa, 
że właśnie z nim przeżyłam tyle pięknych chwil i doczekałam 
starości.

Na kolejnych zdjęciach pojawiło się dziecko: najpierw ślicz-
ny niemowlaczek, potem coraz większy chłopczyk, najczęściej 
w krótkich spodenkach. Kręcone włoski, trochę zadarty nosek 
i te wielkie, poważne oczy. To syn, jedyny państwa Kowal-
skich. Nawet nie musieli tego mówić. To było widać! Po tym 
zachwycie, po tej radości malującej się na twarzach. W białym 
garniturku, w mundurku uczniowskim, w todze studenckiej... 
A potem? Znowu tylko we dwoje. Smutne, zrozpaczone oczy, 
usta bez uśmiechu. 

Tomek – bo tak miał na imię syn państwa Kowalskich – 
zginął. Wracał do domu. Po skończonej sesji egzaminacyjnej, 
z radością w sercu, że mu tak wszystko dobrze poszło, szczęśli-
wy, zakochany... Wiózł swoją dziewczynę. Chciał przedstawić 
ją rodzicom... Zginęli obydwoje!

Ale co to? Znowu inne zdjęcia, takie radośniejsze – pań-
stwo Kowalscy z całą gromadką dzieci. Okazało się, że przez 
wiele lat byli zaprzyjaźnioną rodziną dla szóstki rodzeństwa 
z domu dziecka.

Nie zdecydowali się jednak na adopcję. Trochę i kłopoty 
finansowe, trochę już lata nie te. Obydwoje byli po pięćdzie-
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siątce, a najmłodsze z dzieci miało niespełna trzy lata. Wspól-
ne niedziele, święta, wakacje. Teraz wszyscy dorośli, rozjechali 
się po świecie. Daleko. Dają sobie radę. Czasem przyjdzie jakiś 
list, widokówka, życzenia, jakiś telefon, czasem ktoś wpadnie. 
Ale, tak naprawdę, czują się trochę samotni.

Zbliżała się Wigilia. Wiedziałam, że nie zostawię starusz-
ków samych. Myślałam, że chociaż nadchodzące święta ujaw-
nią jakieś ludzkie uczucia w mojej rodzinie. Wykorzystałam 
niedzielny obiad, ostatni przed świętami. Opowiedziałam im 
trochę o naszych sąsiadach z trzeciego piętra i o tym, że myślę 
o zaproszeniu ich na Wigilię.

Nie będę opowiadać w szczegółach o burzy, jaką wywoła-
łam. Mniej więcej chodziło o to, że jak chcę być samarytanką, 
to mogę, ale innych w to mieszać nie muszę, że nie mają forsy 
ani ochoty karmić wszystkich biedaków z bloku. 

Wigilia. Dom tętni przygotowaniami od samego rana. Tu 
karp, tu barszcz z uszkami, tu pierogi. Rozstawiony stół z pięk-
nym, białym obrusem, dodatkowe nakrycie, opłatki. Lecą ko-
lędy. Coś ściska za gardło. Po co ta farsa! Czemu oni nic nie 
rozumieją?

Idę do państwa Kowalskich. Chcę zobaczyć, co dokupić na 
Wigilię. Zostało mi jeszcze trochę forsy. Na buty starczyło. 

Czyściutko, pachnąco...
–   Nie, nic nie potrzeba, ale przyjdź, jeżeli tylko będziesz 

mogła – mówią obydwoje. 
Nie myślałam nawet, że zjawię się u nich tak szybko. 

W moim domu Wigilia skończyła się już po godzinie. Jakieś 
zdawkowe życzenia, kolacja, telewizor, każdy rozszedł się 
do siebie. Powiedziałam mamie, że wychodzę. Nawet się nie 
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zdziwiła, nawet nie zapytała gdzie. Znowu o coś kłóciła się z oj-
cem. Wyrzucała słowa z szybkością karabinu maszynowego...

Czy to naprawdę mój dom?
Kiedy przyszłam do moich staruszków, oni jeszcze nie 

usiedli do wieczerzy wigilijnej. Chyba na mnie czekali. Frag-
ment Pisma świętego, życzenia takie, co aż za gardło ściskają, 
takie od serca, że kiedy przytulasz, czujesz jego bicie. Czujesz 
zwyczajne dobrą i ciepłą bliskość. 

Wigilia była skromna, może nawet bardzo, ale jak pięknie 
podana. W starej porcelanie, na pięknie haftowanym obrusie. 
A pod obrusem sianko. I świece... A potem były kolędy. Nie 
z radia, nie z płyty... Z serca. 

Śpiewaliśmy, trzymając się za ręce. Co jakiś czas łza spły-
wała po policzku. Nawet mieliśmy dla siebie przygotowane 
drobiazgi. Ja dostałam czapkę, szalik i rękawiczki własnoręcz-
nie zrobione przez panią Basię (to chyba jednak nie takie dro-
biazgi?), natomiast oni ode mnie: pan Stasiu przepiękne spinki 
do koszuli, a pani Basia – flakonik perfum. 

To była pierwsza, prawdziwa Wigilia w moim życiu. Mam 
nadzieję, że będę taką przeżywać każdego roku. A może nie 
trzeba czekać na ten wieczór cały rok? Jest przecież w ciągu 
roku tyle innych wieczorów, a wokół tylu dobrych ludzi. Tyl-
ko trzeba ich znaleźć! Bo przecież nie biegają oni po ulicach 
z transparentem: „Jestem dobrym człowiekiem, szukam brat-
niej duszy...”. 
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