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SZANOWNI PAŃSTWO,
Z wielką radością przekazujemy w Państwa ręce kolejny tom opowiadań
autorstwa młodych autorek i autorów. Zebrane w zbiorze opowiadania stanowią
podsumowanie kolejnej edycji konkursu „Opowiem Ci bajkę”, który Fundacja
Unum organizuje od lat. Tegoroczną edycję zorganizowaliśmy wspólnie
z Fundacją DOBROdzieje się pod hasłem „Moja najważniejsza życiowa lekcja”.
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z domów dziecka, rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczych. Większość autorów to młodzi debiutanci.
Dzięki ich odwadze dzielenia się swoją wyobraźnią i wrażliwością mamy okazję
czytać znakomite opowiadania, których autorki i autorzy wykazują wielkie
talenty. Każda z prac budziła w nas potężne emocje, a lektura tekstów jest
niezapomnianym przeżyciem. Nagrodami w konkursie były wyjazdy na warsztaty
literackie, na których pod okiem profesjonalistów laureaci mogli szlifować
swój talent. Żywimy nadzieję, że jest to początek przygody naszych laureatów
z twórczością i że za kilka lat usłyszymy o ich sukcesach literackich.
Życzymy przyjemnej i owocnej lektury,
Fundacja Unum i Fundacja DOBROdzieje się
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Problemem większości młodocianych pisarzy jest to, że bardzo chcą pisać,
ale nie mają o czym – bo niewiele jeszcze przeżyli. Ta reguła nie sprawdza się
jednak w przypadku zaprezentowanych w niniejszym tomiku autorów! Przeżyli
aż za dużo, jak na swój wiek – i wcale nie jestem pewny czy wszyscy chcieli
się swoimi przeżyciami dzielić. Być może część z nich potraktowała konkurs
„Moja najcenniejsza życiowa lekcja” jako rodzaj autoterapii – a może była to
po prostu forma zabijania czasu… Niezależnie od intencji, powstała książka
bardzo ważna. I to nie tylko dla jej młodych autorów, ale i dla nas, czytelników,
zwłaszcza dorosłych. Bo to właśnie my, dorośli, jesteśmy szwarccharakterami
w życiu dzieci – choć przecież lubimy o sobie myśleć jako o dobrych, mądrych,
uważnych. Wnioski z tej lektury są jednak oczywiste: mądrym można być i przed
osiemnastką, głupim – zawsze.
Gratuluję uczestnikom konkursu odwagi, hartu ducha i talentu – nie będę
zdziwiony, jeżeli po latach okaże się, że byliśmy świadkami narodzin przyszłej
literackiej sławy!
Grzegorz Kasdepke
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Daria Niemyska

Za górami, za lasami, za blokami, za ścianą leży… On. On to ruda czupryna
z burzą loków i mnóstwem piegów na nosie. Chudawy, wysoki, zgarbiony,
szesnastoletni On.
– Kuba, wstawaj! – dobiega głos zza ściany. Jednak On ani drgnie. Głowa
ciężka jak głaz z trudem pozwala stanąć na nogi. Cisza, jaka błoga cisza. Jeszcze
godzinę temu słychać było trzaskanie drzwiami, to ostatni goście opuścili
mieszkanie, mama z chichotem żegnała znajomych.
– Daj mi spokój, mam to gdzieś! - burknąłem jak zawsze.
Powoli spoglądałem w sufit, potem na moje stare, brudne spodnie oraz
sfatygowany plecak, nadgryziony zębem czasu. Na podłodze porozrzucane
zeszyty i książki. Nie spakowałem ich nawet, po co? Dla kogo? Z przeczytanej
lektury nic nie kojarzę, wzory matematyczne to stek jakiś zawijasów, których
nigdy nie zapamiętam. To nic. Najważniejsza jest ta cisza, spokój otulający jak
puch, miły, łaskoczący, kojący. Teraz mogę już spać, odpocznę, a potem się
zbiorę do szkoły, wieczorem przygotuje się na zajęcia… A teraz odpocznę, o tym
teraz marzę, tego potrzebuję, tylko tego.
6
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rys. Daria Niemyska

W oddali usłyszałem trzask drzwi, dom opuściła mama. Nie wołała mnie
więcej, nie poszła po bułki do sklepu, nie włączyła prania... Ona wyszła.
Obudziły mnie krzyki, jakiś mężczyzna awanturował się z mamą o swój
telefon, zerknąłem na zegarek, była 13.20. Po chwili usłyszałem jeszcze kilka
głosów. Wśród nich śmiech i bełkot, szuranie krzesłami i inne dziwne dźwięki.
Szybko włożyłem spodnie i narzuciłem kurtkę. Nie chcąc pokazywać się Im,
czmychnąłem jak zawsze oknem. Oni to oni, po prostu. Nic nie potrafię o nich
powiedzieć. Nie wiem, czy pracują, gdzie mieszkają, czy mają rodziny. Oni to
zawsze inni, głośni, awanturujący się, odwiedzający mamę. Oni i Ona. I Ja. A Ja?
Czy Ja to Oni? Czy będę Nimi?
Na zewnątrz było już zimno, poczułem też głód, nawet nie zauważyłem,
że błąkam się po ulicach już drugą godzinę. Dookoła mnie Inni. Ci Inni idą
szybko, nie rozglądają się, idą dokądś, z kimś, po kogoś. Z celem. Ja nie, bo ja
jestem Ja. „Boże, czy ja należę już do Nich!?”– pomyślałem. Nie, nienawidzę Ich!
Biegłem teraz do domu z nadzieją, że nikogo już nie będzie, że zjem
obiad, porozmawiam z mamą, pośmiejemy się, przygotuję się do szkoły, po
prostu wyciągnę z szafki czystą odzież i… zasnę. Będę śnił o wakacjach, o tym,
czy pojedziemy do Hiszpanii, czy może w góry, czy do babci, czy wezmę rower,
a może deskorolkę?
Nie, nie będę śnił, nie będę spał... Oni. Oni znów siedzą w kuchni, czuje ten
smród taniego tytoniu, słyszę dźwięk rozrzucanych butelek i Ich bełkot, chichot.
Ich. Chcę do Innych. Chcę inną mamę... Nie, nie inną, tylko Inną. Kocham je
obie, ale o Innej marzę i tęsknię do Niej. Ale czy Ona też tęskni, czy mnie jeszcze
kocha?
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Zerkam na zegarek, dochodzi 17. Nie czuję głodu, nie jest mi zimno, nie jestem
śpiący, nie mam siły utrzymać książki, nie chcę tu być, czy być? Nic nie czuję,
nie potrafię, nie mogę, nie wiem jak, dlaczego i po co. Unoszę się jak w próżni,
otacza mnie mgła, zasłania wszystko. Jest mi dobrze, nawet bardzo dobrze.
Leżę, nie słyszę Ich i Jej. Nie słyszę? Nie słyszę. Tu już nigdy Ich nie usłyszę.
Dlaczego nie ma tu Jej? Nie ma Jej, bo nie ma Ich.
Wieczorem długo siedziałem nad Jej grobem. Mała czerwona róża leżała
na zimnym betonie... Śpi... Ona śpi i śni. Nie jest jej zimno, nie więdnie bez wody,
nie czuje nic.
Otarłem łzy rękawem i powoli skierowałem się do wyjścia. Wróciłem, tego
dnia wróciłem… do Innych. Jak to możliwe?! Nie rozumiałem. Spałem, śniłem,
czułem. Nadal kochałem Ją i nadal tęskniłem. Jednak ta tęsknota była Inna.
Byłem Inny.
Wokół mnie rozbrzmiewały brawa, Ich uśmiechy na twarzach, ten Ich
hałas nie był Inny, był znajomy. Trzymałem w ręku świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej. Kołnierzyk wyprasowanej białej koszuli ugniatał mi szyję, dusząc
mnie, a wyprasowane w kant spodnie zdawały się rozcinać mi kolana. Czułem,
czułem się Inny. Wojtek poklepał mnie po ramieniu, gratulując. Wieczorem
szliśmy na pizzę. Byłem głodny.
Mamo! Kocham Cię! Tęsknię, bo Cię nie ma. Nie tęsknię, bo jesteś z Nimi?
Wreszcie tęsknię jak Inni.
Twoja śmierć spowodowała, że czuję, rozumiem i wiem. Wiem, wiem, to
nie była twoja wina, to Ona i Oni. Nie mogłaś inaczej, ja też nie mogłem…ta mgła.
Teraz, kiedy już Cię nie ma, ja to wszystko wiem. Otrzymałem nieoczekiwaną
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i niechcianą lekcje od życia, z której chcę wydobywać wnioski dla siebie na
dalszą drogę.
To straszne wydarzenie zmieniło wszystko. Pozwoliło zrozumieć i poczuć,
jak bardzo Cię kochałem. I kocham. To dla Ciebie jestem Inny.
Kiedyś Cię tu zabiorę.

Opowiadanie opisuje przeżycia fikcyjnego bohatera.

UCZEŃ JEDNEJ
LEKCJI
Tymoteusz Kędziorski

Ot, to prawdziwa bajka. Chociaż nie, byłem tam, widziałem wszystko, ba,
miałem w ręce mikrofon radiowy, do którego starałem się przemówić.
A było to tak…
W skromnym mieście Sarnowie, mieszkam ja – dobrze zbudowany,
uparty i psotny łobuziak, uczeń szóstej klasy. Jednak to, co wydarzyło się nie tak
dawno, ach… muszę się z Wami tym podzielić.
Wszystko zaczęło się od wygranej w konkursie na dokończenie według
swojego pomysłu bajki. Oczywiście u mnie był to „Kopciuszek”.
Moja skromna osoba i ona, moja wychowawczyni, ech, że też zechciało
jej się konkursów. Kto by się spodziewał. Ja wśród tylu ludzi. Jednak stało się.
Zająłem pierwsze miejsce.
To jakiś żart? – myślałem.
Nie. Prawda.
A teraz miałbym w radiu dzielić się tym, co czuję? Przed tyloma
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słuchaczami, w ręku z mikrofonem? Widać tak ma być.
Był słoneczny, lipcowy, upalny dzień. Już sam budynek Radia Katowice
budził we mnie tremę. Na miejscu ja, moja wychowawczyni i ta pani redaktor,
która prowadziła audycję: miła i wyluzowana, jakbym znał ją od dawna.
Pamiętam jej pierwsze pytanie, moją odpowiedź. Drżący głos. Z każdym
następnym pytaniem było już coraz lepiej. Pamiętam też to uczucie, że mogę
powiedzieć coś innym przez mikrofon w radiu. Słyszą mnie ci, których znam, ale
i ci całkiem mi nieznajomi.
Przekazałem pozdrowienia dla tych, których kocham, którzy są dla
mnie ważni. Moim kolegom z placówki chciałem wykrzyczeć, że marzenia się
spełniają. Że, czasem przygoda przychodzi niespodziewanie.
W obliczu tak wielkiej przygody strach przegrywa. Wygrywa poczucie, że
mogę dać coś innym.
Ten lekki, letni dzień pozostanie w mojej pamięci na zawsze.
Właścicielami marzeń jesteśmy my. I oczywiście ja, Tymek – uczeń
najważniejszej i niezapomnianej lekcji życia.
Dobranoc… Śnijmy o marzeniach.
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WITAJCIE W MOJEJ
NIE-BAJCE
Natalia Abela

Dorośli zawsze mówią, że zmiany zachodzą powoli i potrzeba na nie
czasu. W moim przypadku jednak było nieco inaczej. Wszystko zaczęło się od
Mariana.
Do tamtej pory wszystko było dobrze. Mieszkałam z mamą w małym
mieszkaniu, ojciec nigdy nie był obecny w moim życiu. Nie przeszkadzało mi to
zbytnio – mama była moją rodziną i żadnej innej nie potrzebowałam. Jednak
w chwili, gdy on się pojawił, wszystko zaczęło się sypać.
Nigdy wcześniej nie wierzyłam w magię, ale od czasu, kiedy ten
mężczyzna zamieszkał w naszym domu, uwierzyłam, że rzucił na nas klątwę.
W domu zaczęłam spędzać coraz mniej czasu, bo on tam był. Jego rzeczy walały
się po całym domu, salon i sypialnia mamy przesiąkły jego zapachem, a on sam,
przynajmniej według niej, stał się członkiem naszej małej rodziny. Zupełnie
mi to nie pasowało, nie lubiłam go, mimo że nie dawał mi ku temu żadnych
powodów. Przeważnie był nawet miły, ale sposób, w jaki na mnie patrzył, nie
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zdradzał dobrych zamiarów. Czułam, że tylko udaje przed mamą, że mnie
lubi. Na początku oglądał ze mną bajki w telewizji i nawet czasami przynosił
jakąś książę albo płytę, ale z czasem nawet jego udawanie się skończyło. Coraz
częściej dawał mi po kryjomu trochę pieniędzy, bylebym tylko wyszła na jakiś
czas z domu. Nie miałam zbyt wielu przyjaciół lub znajomych, żeby spędzać
z nimi ten czas, więc zwykle przesiadywałam w jakiejś kawiarni. Po jakimś czasie
przestało mi to wystarczać.
W końcu udało mi się znaleźć swojego pierwszego prawdziwego
przyjaciela. Był nim czarny kot z sąsiedztwa. Był jedyną osobą, która chciała ze
mną spędzać czas. Może oprócz mojej mamy, ale nawet ona zaczynała coraz
mniej na mnie zwracać uwagę. Wpadła w sidła Mariana i nie widziała świata poza
nim, mimo że to ja zawsze byłam dla niej najważniejsza. Po szkole najczęściej
wracałam prosto do domu zostawić rzeczy i zobaczyć, co z mamą. Zwykle
siedziała z Marianem i sączyła wino. Wydawała się zadowolona - nie obchodziło
jej nawet, że już wróciłam. Znowu tylko Stefan, czarny kot, dotrzymywał mi
towarzystwa. Jego codzienne karmienie po szkole weszło mi już w nawyk.
Pewnego razu jednak nie mogłam go nigdzie znaleźć. Szukałam i szukałam,
między wszystkimi blokami, na śmietnikach, drzewach, nawet patrzyłam na dachy,
ale jego nigdzie nie było. Trwało to przez jakieś trzy dni, aż w końcu znalazłam go
leżącego na chodniku. Nie ruszał się, pod jego główką widoczna była kałuża krwi.
Od tego czasu nie chciałam już wychodzić z domu. Mimo pieniędzy zostawianych
przez Mariana nie miałam na to siły. Wyraźnie go to irytowało, ale nie dawał tego
po sobie poznać. Nie wychodziłam nawet do szkoły. Tak przeleciało mi parę dni,
mamy nawet nie obchodziło, co się ze mną dzieje.
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16
rys. Hanna Darłak

Dopiero piątego dnia po kolacji poczułam przypływ dziwnej energii.
Czułam się, jakby coś rozsadzało mnie od środka, ale mimo tego uczucia byłam
dziwnie skoncentrowana. Od tamtego momentu czułam się już tak codziennie.
Miałam to za dziwne błogosławieństwo, nie czułam się już nawet źle po stracie
przyjaciela. Ten stan stawał się coraz dziwniejszy, czułam, jakby już kompletnie
mi odbiło.
W szkole byłam rozproszona, nie mogłam się na niczym skupić, w domu
towarzyszyła mi bezsenność, a nawet to uczucie rozsadzającej mnie energii
zaczęło znikać i pojawiło się zmęczenie. Wydawało się, jakby mój organizm
kapitulował, czasami wzrok mi się rozmazywał, a obraz ruszał. Czułam się jak
w jakimś filmie. Znowu, ku zadowoleniu Mariana miałam siłę, by spędzać czas
poza domem. Wszystko znowu zaczęło biec normalnym rytmem - aż do dnia,
w którym znów zobaczyłam Stefana.
Siedział jak gdyby nigdy nic na dachu śmietnika i wpatrywał się we mnie.
Nie wiem skąd, ale byłam pewna, że to on. Miał nawet swoją charakterystyczną
białą łatkę przy nosie. Przeraził mnie ten widok i szybko uciekłam. Przecież to
niemożliwe, on nie żył! Sama to widziałam, ale mimo to wydawało się to takie
prawdziwe. Potem odwiedzał mnie jeszcze kilkukrotnie. Za każdym razem,
kiedy chciałam do niego podejść, zawieszał na mnie wzrok, po czym odwracał
się i szedł w swoją stronę. Nie miałam odwagi za nim podążać, aż do pewnego
dnia.
Wstałam wcześnie rano i spakowałam się do szkoły. On już na mnie czekał.
Siedział spokojnie przed moim domem i wpatrywał się na mnie wyczekująco.
To był dzień, który zmienił wszystko.

17

Zaczęłam iść za Stefanem, a on zaprowadził mnie na stary miejski
cmentarz. Przez chwilę chodziliśmy bez celu wśród grobów, nim Stefan
zatrzymał się przed jednym z nich. Było na nim imię i nazwisko Mariana. Wtedy
w mojej głowie wszystko stało się jasne. On oszukiwał mamę. Zagarniał ją całą
dla siebie, mimo że sam nie żył. Wiedziałam już, co muszę zrobić. Odesłać go
tam, skąd przybył.
Wróciłam do domu. Mama wyjątkowo była w pracy. Marian oglądał
telewizję w salonie. Poszłam do kuchni, wzięłam największy nóż, którego mama
używała do krojenia mięsa. Chwyciłam jego rękojeść. Przyjemnie ciążył w ręce.
Nic więcej nie pamiętam. Tylko krzyk, szarpaninę i masę krwi.
Pan psychiatra mówi, że z czasem wspomnienia wrócą. Teraz to właśnie
psychiatrzy się mną zajmują. Mówią że ten pan, znaczy Marian, dosypywał
mi narkotyków do jedzenia, żeby się mnie pozbyć. Zabiłam go w psychozie
narkotykowej. Przy pomyślnych wiatrach być może opuszczę to miejsce za parę
lat. Na razie ponoć mój mózg jest zbyt zniszczony, a moje wspomnienia mgliste
przez traumę. Ciekawe, czy kiedyś jeszcze zobaczę mamę. Po tych lekach już
nawet Stefan rzadziej mnie odwiedza. Chociaż czasami nadal wpatruję się we
mnie z rogu pokoju.
Mówi, że kiedyś wszystko wróci do normy.
Mówi, że kiedyś będzie dobrze.
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PRAWO SNEILLUSA1
Krzysztof Sieczko

– Wstawaj!
Sebastian słyszał podobne wołania już od tygodni. Wyrazistość
i osobliwość tych myśli utwierdzały go w przekonaniu, że nie należą do niego.
Przez minione dwa tygodnie męczył się niemiłosiernie. Próbował
medytować, ale pojedyncze myśli wciąż go dopadały, wbijały się w niego jak
okruchy słów. Truł się lekami, ćwiczył nieubłaganie, czytał stosy ksiąg, ale nic nie
pomagało. Strach wypełniał jego ciało. Myśl o możliwej chorobie psychicznej
bardziej go wyniszczała niż myśl o tym, że jakiś dziwny głos śmie mu rozkazywać.
Sebastian wstał i podszedł do lustra. Zbladł, choć to nie był jedyny efekt
jego walki. Oczy miał podkrążone, włosy przetłuszczone, a całe ciało zmarniało.
– Pomóż!
– Nie! – stanowczo odpowiedział.
– Pomóż!
– Śmiesz mi rozkazywać!? MAM JUŻ DOSYĆ! – Sebastian nie znosił, kiedy
ktoś mu rozkazywał. Kiedyś musiał pęknąć.
Młody mężczyzna szybko się ubrał i natychmiast wyszedł z domu.
19

Wracając, założył słuchawki, by nie słyszeć głosów. Wolał słuchać głośnej muzyki,
aż do bólu uszu, niż rozkazów. Stanął przed wielkim szpitalem psychiatrycznym.
Zdjął słuchawki i wyśmiał prześladujący go głos:
– Tyle by było z twojej zabawy!
– Nie.
– Właśnie, że tak – powiedział z satysfakcją.
– Przepraszam.
– Za późno.
Przeszedł przez bramę wejściową, zbliżając się do głównego wejścia.
Chwycił za klamkę i zamarł ze zdumienia. Wszystko zniknęło. Wszystko oblewała
gęsta czerń, Sebastian ledwie mógł zobaczyć siebie, tak przytłaczająca była
ciemność. 		
Nagle przylgnęło do niego malutkie światełko.
– Przepraszam – powiedziało skruszone.
– Czy to ty jesteś głosem maltretującym mnie od tygodni? – warknął.
– Tak, wybacz, ale mam powód.
Głos przedstawił się jako Światło, opowiedział o tym, że istnieje od dwóch
tygodni i że narodził się po to, żeby wybraniec użył go do uratowania świata.
Sebastian zastanawiał się chwilę, mocno analizował każde słowo.
– Niech to się wreszcie skończy – powiedział Sebastian, zmęczony.
Odchodząc z dala od Światła, pomachał mu na pożegnanie. Za chwilę
uświadomił sobie, że to nie kończy jego problemy, dokrzyczał więc:
– A, i nie truj mi więcej dupy! - warknął.
Kiedy zamrugał, jakimś cudem wrócił do swojego świata. Puścił klamkę
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od bramy szpitala i wrócił do domu. Położył się w łóżku i zasnął.
Po kilku minutach obudził go nieziemski blask Światła.
Sebastian patrzył już tylko z grymasem rozczarowania na twarzy. Liczył,
że nie będzie już wdawać się w dyskusje ze świetlistą istotą.
– Czego nie zrozumiałeś w zdaniu, że tylko ty możesz ocalić świat? –
zapytało Światło.
– Tylko – prychnął Sebastian i przewrócił się na drugi bok.
– Czemu nie chcesz ratować świata? Co jest z tobą nie tak?
– Nie chce mi się – burknął Sebastian.
– Świat naprawdę cię potrzebuje, Sebastianie! Może czujesz się niegodny
tego zadania – może też wciąż masz wrażenie bycia skrzywdzonym przez
ludzkość, ale naprawdę tylko ty jesteś wstanie to zrobić.
– Co właściwie światu zagraża? Meteor? Kosmici? Czy sami ludzie?
– Ciemność.
– Aha – prychnął Sebastian z pogardą.
– Czemu nie chcesz tego zrobić!? – zapytało zrozpaczone Światło.
Sebastian przewrócił się na drugi bok, żeby od niechcenia powiedzieć,
dlaczego ludzkość nie zasługuje na ratunek. Według niego ludzie są ograniczeni
i nieświadomi. Nie mają dostępu do swoich emocji i nie wiedzą nawet, dlaczego
są mili i dlaczego przepraszają.
Zszokowany duch nie dowierzał, nie wierzył własnym uszom, jeżeli
jakiekolwiek miał. Wyśmiał Sebastiana, co zmusiło chłopaka do dokończenia.
– Faktem jest, że nie znam wszystkich ludzi, bo za długo by mi zajęło
szukać godnych i mądrych. Straciłbym życie na szukaniu igły w stogu siana.
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Światło

opowiedziało

Sebastianowi

historię

dziewczynki,

która

przypadkiem zraniła swoją przyjaciółkę. Przeprosiła ją, a potem poszły się dalej
razem bawić.
– W moim przekonaniu masz błędną wizję przyjaźni – powiedział
Sebastian. – Ale niech będzie, wezmę tę historię jako przykład. Zastanówmy
się, dlaczego dziewczynka mogła ją przeprosić. Prosty człowiek odpowie:
„bo skrzywdziła przyjaciółkę.” Uważam, że to nieprawda. Przeprosiła ją, bo jest
jej przykro. Dlaczego jest jej przykro? Prosty człowiek znów odpowie: bo mogła
ją stracić. Dlaczego boi się stracić swoją towarzyszkę? Prosty człowiek odpowie:
bo jest jej przyjaciółką. Inteligent odpowie: „ponieważ straci korzyści z relacji”.
Powiedzmy sobie szczerze, Światło: czymże jest przyjaźń, jeśli nie egoistyczną
wymianą, polegającą na wzajemnym dawaniu sobie korzyści?
Światło

było

zdumione,

ponieważ

Sebastian

powiedział

coś

kontrowersyjnego, ale z sensem. Światło zastanawiało się i próbowało bronić
najpierw dziewczynki, a potem stawało w obronie ludzi. Bystremu osądowi
Sebastiana nic nie umknęło. Dyskutowali długo. Kiedy zaczęli się kłócić,
Ciemność powoli, krok po kroku zbliżała się do ziemi. Nie czekała na nic, ale też
się jej nie śpieszyło. Zmierzała w kierunku bohatera, ale też nie wiedziała, po co.
Minęły dwa długie dni, a Światło wciąż nie przekonało wybrańca, żeby
wypełnił swoją misję. Światło powoli traciło nadzieję. Próbowało wszystkiego:
perswazji, gry na emocjach, szantażu – nic nie poskutkowało. W końcu leżący
na łóżku Sebastian zapytał, gdzie i kiedy Ciemność się pojawi. Pytanie to
przywróciło Światłu energię. Czasu było mało, więc Światło szybko wskazało
czas i miejsce.
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Ruszyli w kierunku slumsów. Mimo że odór odpychał ich niczym fala,
weszli głębiej – Sebastian był wyjątkowo zdeterminowany. Usiedli na chodniczku
i czekali między blokami na koniec.
Długo nie czekali – Ciemność spłynęła. Sebastian wstał i stanął na wprost
niej. Patrzył jej głęboko w oczy, aż w końcu objął ją czule. Tuląc ją, obrócił głowę
w stronę Światła i zapytał:
– Powiedz mi, dlaczego walczysz z faktami? Dlaczego chcesz walczyć
z prawami świata, zamiast je zaakceptować?
– Nic nie rozumiem... – Światło zaczęło zmieniać kolory. Załamywać się.
– Niczego z tych praw nie rozumiesz. Próbujesz zrobić cokolwiek, co
w efekcie daje zniszczenie. Pomyślałeś kiedyś, dlaczego Ciemność zagraża
światu? Byłeś tego w ogóle pewien? I co chciałeś, żebym jej zrobił? Zniszczył?
Dlaczego każdy człowiek, a teraz nawet duch, nie może zrozumieć, że świat nie
jest do zmiany, jest do akceptacji! Jedyne, co możesz zmienić, to człowieka.
– Jak niby miałbym zaakceptować ciemność, ciszę, samotność… Nie
wiesz, jak to jest: urodzić się w takich warunkach! Jak możesz liczyć, żebym
zrozumiało coś, żyjąc tak krótko?
Sebastian puścił ciemność rozejrzał się, choć tak naprawdę niczego nie
szukał. Rozglądał się w sobie. Dlaczego mimo swojego młodego wieku wiedział
aż tyle? Nie powinien, a jednak wiedział. Zrozumiał także, że był zbyt surowy,
akceptując piękno ciszy i Ciemności. Sam zamknął się na dźwięk i Światło. Był to
tego stopnia zamknięty, że nie zauważył, kiedy Światło zaczęło zmieniać kolory.
Nie patrzył na nie, ponieważ nie chciał oślepnąć…
Patrząc w pustkę swojego ja, stracił trochę wzrok. Oceniał wszystko przez
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pryzmat ego, a jednak Światło chciało uratować świat. Nie miało z tego żadnych
korzyści, wiedziało od początku, co światu zagraża. Było jednak zbyt niedojrzałe,
za mało świadome, żeby mieć w tym konkretny cel. Sebastian wbił wzrok
w ziemię i zagryzł zęby. Walczył sam ze sobą. Zrozumiał, że wygrał z głosem. Ale
cóż to za satysfakcja: pokonać dziecko? Podszedł do Ducha Światła i go objął.
– Przepraszam – powiedział Sebastian, któremu po prawym policzku lały
się łzy.
Ciemność podeszła do tulących się i również do nich dołączyła. Wybraniec
powiedział duchom, że potrzebują siebie nawzajem i ruszył do domu. Kiedy
wszedł do domu, zobaczył oba głosy, siedzące na krzesłach przy stole, popijały
spokojnie kawę. Ciemność wstała i podała mu kubek naparu.
– Myślałeś, że się nas tak łatwo pozbędziesz – powiedziało zaczepnie
Światło.
– Nawet bym tego nie chciał.

MÓJ PRZYJACIEL
BENIO
Martyna Błażejewicz

Pewnego roku w wakacje pojechaliśmy z rodziną nad morze. To były
wakacje, których nigdy nie zapomnę, ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.
Zacznę jednak od początku.
Byłam zwykłą dziewczynką z domu dziecka. Pewnego razu wróciłam
ze szkoły i dowiedziałam się, że mój brat Kuba wyprowadza się do rodziny
zastępczej. Wtedy łzy nalały mi się do oczu. Poczułam, jakby ktoś wbił mi nóż
w serce. Myślałam, że już wszystko stracone.
Rok później usłyszałam od mojego wychowawcy, że czeka mnie bardzo
ważna rozmowa. Troszkę się wystraszyłam, ale po chwili usłyszałam, że pojawiła
się rodzina, która jest w stanie zaopiekować się mną i moją siostrą Wiktorią. Na
początku myślałam, że to jakiś nieśmieszny psikus. Dopiero po chwili dotarło do
mnie, że to wcale nie jest żart. Poczułam, że moje życie właśnie odwróciło się
do góry nogami, ale na dobre. Kolejny raz łzy napłynęły mi do oczu, tylko teraz
z radości. Przywykłam do tego, że wiele osób coś mówiło, ja na to czekałam,
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a potem okazało się, że to było zmyślone.
Po kilku spotkaniach z osobami z tej rodziny i tuż przed pandemią
wprowadziłyśmy się z siostrą do tego domu. Wtedy właśnie, w wakacje,
pojechaliśmy nad morze. Było bardzo fajnie, chodziliśmy na spacery wzdłuż
morza, były też wypady na lody czy do kawiarni.
Pewnego dnia zadzwoniła do mojej zastępczej mamy Linda, moja
przybrana siostra i powiedziała, że zostaniemy rodziną zastępczą dla szczeniąt.
Bardzo się ucieszyłam, bo od zawsze chciałam mieć psa jako takiego przyjaciela,
który nigdy mnie nie zrani. Wiedziałam, że to nie będą psy na stałe, ale nie
przejmowałam się tym, bo pochłonęło mnie szczęście z samego faktu, że one
będą. Nie mogłam się doczekać powrotu do domu.
Dzień powrotu nadszedł szybko. Gdy dojechaliśmy do domu, nikogo
w nim nie zastałam. Wyszłam więc na zewnątrz, a tam przywitał mnie sporej
wielkości szczeniak. Wiedziałam, że to jest on: pies, który mnie nigdy nie zrani,
który będzie moim przyjacielem. Nie myliłam się. Poprosiłam mamę, żeby
pozwoliła mi pomagać przy zajmowaniu się i spaniu ze szczeniakami. Zgodziła
się, a ja byłam najszczęśliwszą osobą na świecie.
Mijały dni, a ja czułam, że z każdym dniem bardziej przywiązuję się do niego
i mimo że miał on dwie siostry, to ja czułam, że to on i żaden inny pies. Mój wybraniec
był średniej wielkości, był biały z czarnymi łatkami na ciele, na uszkach miał kilka
malutkich łatek też w kolorze czarnym. Miał też różowe worki pod oczkami,
a łapy miał wielkie jak na szczeniaka. Wiele osób mówiło, że to jest taki ciapek.
Nazwaliśmy go Benio. Nie rozstawaliśmy się prawie w ogóle, a gdy wychodziłam
do szkoły, słyszałam za drzwiami, jak płakał, a ja nie mogłam nic zrobić.
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Pewnego weekendu pojechaliśmy na działkę. To były wspólne chwile,
których nigdy nie zapomnę. Niedługo potem znalazła się rodzina, która
chciała adoptować Benia. Poczułam, jak serce wskoczyło mi do gardła, gdy
tylko myślałam o tym, że Benia już niebawem ze mną nie będzie. Ostatnie
chwile, które spędzałam na działce, były też chwilami spędzanymi z moim
prawdziwym przyjacielem. Mimo że mama ostrzegała mnie przed taką
sytuacją, nie słuchałam jej i sama sobie zrobiłam krzywdę. Choć wiedziałam, że
Benio pójdzie do wspaniałej rodziny, nie mogłam poradzić sobie z uczuciami
dotyczącymi rozstania z moim kompanem. Gdy tylko zobaczyłam obce auto
parkujące na naszym parkingu, wiedziałam, że to ludzie, którzy przyjechali po
Benia i od razu zaczęłam płakać. Pomyślałam, że to nic nie zmieni i pożegnałam
się z nim. Codziennie płakałam z myślą, że może jednak wróci.
Po kilku dniach mi przeszło, bo dotarło do mnie, że Benio przypomina mi
mnie, kiedy byłam w domu dziecka i kiedy dowiedziałam się, że mam szansę
na normalne życie. Ja przecież jestem szczęśliwa, będąc tu, gdzie jestem. On
na pewno czuję też wielką radość z tego powodu, że ma szansę na normalne
życie. 			
Kiedy teraz o tym myślę, to wierzę w to, że jest szczęśliwy i że jest szansa
na to, że jak będę dorosła, to zaadoptuję psa i będzie mi przypominał właśnie
jego. 		
Historia, którą się z wami podzieliłam, nauczyła mnie, że nie zawsze to,
co mówią inni, jest prawdą. I że jednak warto słuchać mamy, bo często rodzice
chcą dla nas jak najlepiej.

HISTORIA PERDITA
Maciej Wyszpolski

Prolog
Dawno, dawno temu, za czasów zapomnianych królów żył władca
imieniem Ira Superbius. Panował on nad Wielkim Imperium, którego tron
zdobył bezprawnie, zabijając swojego ojca. Jego syn Renovation był inny niż
ojciec. Jako mały chłopiec marzył o wojnach ze smokami, mrocznymi elfami,
magami, krasnoludami i orkami. Nie wiedział, że jeszcze za jego życia marzenia
się spełnią.
Pewnego ranka obudził go ruch w krzakach. Od czterech dni był na
polowaniu. Zerwał się ze snu czujny i gotowy do ataku. „Nastały niebezpieczne
czasy” – pomyślał. Nigdy nie wiadomo, co czai się w krzakach.”
Sięgnął ręką po nóż i udawał, że śpi. Po kilku minutach wstał i zaczął się
skradać w stronę krzaków. Podszedł, rozchylił je i poczuł uderzenie w tył głowy.
Stracił przytomność. Ocknął się i pierwszym, co usłyszał, były słowa:
– Na pewno to nie on; a nawet jeśli, to co z tego – jest za wcześnie.
– Mówię ci, zobaczysz. On wszystko zmieni.
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Nagle usłyszeli jęk.
– Szybko, zanieśmy wieści Custosowi. Kod czerwony.
– Gdzie ja jestem? Wypuście mnie!
– Spokojnie, młody człowieku, nic ci nie będzie, nie szarp się.
– Kim jesteście? Czego ode mnie chcecie? Co miałbym niby zmienić? dopytywał się.
– Jestem Arcanus, wszystkiego dowiesz się w swoim czasie. A teraz chodź
za mną, Custos cię wzywa.
***
Przeszli przez korytarz wykuty w czarnym marmurze przetykanym
zdobieniami jak złote żyły.
– Teraz – powiedział Arcanus – wyjdziemy do tłumu, musimy przejść na
drugą stronę Auli Magny, więc nie zatrzymuj się za długo, aby podziwiać widoki.
„Miał rację” – pomyślał, gdy otwarły się wrota. Było na co patrzeć.
Sufit Auli Magny był wykonany z kamieni rubinu. Układały się w wielką
różę. Ściany wykonane z jadeitu były pokryte rzeźbami wojowników wspartych
na mieczach. Renovation zauważył, że mieli skośne uszy. Posadzka wykonana
była z tanzanitu, wygładzonego przez tysiące kroków. Dopiero potem Renovation
zauważył rzeszę postaci. Tłum składał się z wesołych i twardych ludzi, oraz elfów
o pięknych, choć ostrych, rysach. Twarze tych drugich były zamyślone. Nie
klaskali i nie uśmiechali się na jego widok, jak ludzie; część odchodziła z furią
w oczach.
Za plecami usłyszał głos Arcanusa:
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– Chcesz zamęczyć Custosa na śmierć oczekiwaniem na siebie? Rusz się!
W połowie sali usłyszał smutny kobiecy głos, mówiący:
– Za miesiące dwa, gdy kur zagdaka, Irę Superbiusa spotka zagłada.
Renovation nie miał czasu na rozmyślanie, ponieważ od tyłu pchnął
go lekko Arcanus. Weszli do mniejszego pomieszczenia, którego ściany i sufit
były wykonane z tantalu, a posadzka z wypolerowanego agatu. Na środku stał
tron zrobiony z ametystu. Wykonawca nie myślał o wygodzie, ponieważ tron
był kanciasty. Zasiadał na nim stary elf o mądrych oczach, siwej brodzie i był
odziany w purpurowe szaty.
– Spocznij – usłyszał. – Jestem Custos, wkrótce znajdziesz odpowiedź na
wszystkie swoje pytania, ale najpierw musisz przejść test.
– Jaki test? Dlaczego mnie porwaliście i po co? – zapytał głosem już
spokojnym, bez zdenerwowania.
Custos i Arcanus wymienili porozumiewawcze spojrzenia.
– Zawsze traktowałeś ludzi z szacunkiem, nie wynosiłeś się ponad innych,
byłeś uczciwy i sprawiedliwy. Nigdy nikomu nie odmówiłeś pomocy. Jesteśmy
Adiutores z Mons Fatae i tworzymy przymierze ludzi, elfów, krasnoludów,
magów i smoków. Walczymy o wartości, które wyznajesz i udowodniłeś
to swoim postępowaniem. Nauka ich była dla ciebie bolesna – jak nauka
uczciwości. Dziesięć lat temu, kiedy miałeś osiem lat, ukradłeś sto pięćdziesiąt
monet pewnemu szlachcicowi. Twój ojciec kazał cię za to zbić. Od tego czasu
nigdy więcej już niczego nie ukradłeś. Chcemy królestwa, w którym nikt nikogo
nie okrada, w którym panuje sprawiedliwość. Ty masz nam w tym pomóc –
zjednoczyć nasze siły i poprowadzić do Urbs Malum. Czy zgodzisz się?
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– Tak, poprowadzę waszą armię, ale pod jednym warunkiem: zrobicie
wszystko, by mój ojciec przeżył.
– Zgoda.
Miesiąc później – Victoria Vallis
– Oddział Dracones, naprzód! Zarzucić ich kamieniami! Oddział Velites –
atak z prawej i lewej flanki. Magi i Dryades – atak od frontu. Rozbite siły ścigać
aż do bram Urbs Malum. Pod bramami miasta przegrupować się i czekać na
rozkazy – zakomenderował Renovation.
– Tak jest, generale!
Godzinę później – pod bramami Urbs Malum
– Przygotować Aries, uderzenie co pięć sekund. Szturm za dwie minuty
na odgłos trąby.
Zabrzmiała trąba i Excercitius ruszyła. Przy piątym uderzeniu, gdy kur
zapiał, bramy miasta padły. Wojsko wlało się do miasta.
– Miasto zdobyte – usłyszał Renovation.
– Doskonale! Ale co z moim ojcem? – zapytał.
– Przykro mi, nie żyje, przygniotła go upadająca brama.
Zapłakał wtedy Renovation i przypomniał sobie wszystkie miłe chwile
spędzone z Irą Superbiusem. Zawsze po cichu narzekał na ojca, a teraz zrozumiał,
jak bardzo będzie mu go brakować. Custos i Arcanus zebrali w tym czasie armię
i krzyknęli wspólnie: Niech żyje król Renovation, niech żyje król!
Wszyscy złożyli mu pokłon, podnieśli go i zanieśli do cytadeli.
Tam rządził imperium do końca swojego życia.
34

* Objaśnienie symboliki i znaczeń imion wykorzystanych przez autora,
zaczerpniętych z łaciny:
Historia Perdita – zaginiona historia
Ira – gniew
Superbius – dumny
Renovator – odnowiciel
Custos – opiekun
Arcanus – tajemniczy
Magna Aula - wspaniały pałac
Adiutores – pomocnicy
Mons Fatae – Góra Przeznaczenia
Urbs Malum – miasto zła
Victoria Vallis – Dolina Zwycięstwa
Dracones – smoki
Velites – harcownicy
Magi – magowie / Dryades – elfy / Generalis – generale
Aries – taran / Excercitius – armia

/
/
CZLOWIEK
CALE
.
ZYCIE SIE, UCZY
Anna Chojnacka

Człowiek całe życie się uczy.
Ostatnimi dniami myślę nad tym często.
I Wam powiem, zgoda 200% z tą sentencją.
Czcze gadanie, pomyślicie, patrząc na ten tekst.
A ja dzisiaj udowodnię wszystkim Wam, że nie!
Więc pozwólcie – zacznę od początku,
by w skupieniu móc się trzymać tego wątku.
Do szkoły chodziłam przez szesnaście lat,
ona plus rodzina to był cały świat.
Nauczyciele różni,
dogryzali często.
O tych dobrych też pamiętam,
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im dozgonna wdzięczność!
Nie policzysz ni metrażu ani reszty w sklepie.
Kartą płacę, lub z zegarka
więc mnie to dziś klepie.
Nie przeczytasz, pewnie nie wiesz, co masz na recepcie.
Biorę w łapę swój telefon, skaner, sprawdzam w internecie.
Kolor ubrań? Żaden problem, przecież można spytać.
Mam też takie urządzenie co go dobrze sczyta.
I najlepsze zostawiłam sobie na sam koniec.
Teraz ja się z tego śmieję,
Wiedzcie, że nie było dobrze.
W ośrodku wylądujesz, będziesz wegetować!
Będę jako wolontariusz dumna – mogę dodać!
Ty nie dojdziesz, Ty nie pójdziesz.
Nie masz orientacji*
I znów ktoś, coś na mój temat,
a nie mieli racji.
Teraz wieczór, ciepła kawa, przy stole rodzina.
A ja swój dzień pracowity kolejny wspominam.
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Ten się nie bał,
ta nie chciała,
ale ją podejściem swoim przekonałam.
Sześć wycieczek, siedem dziennie – tyle oprowadzę.
To z uśmiechem, satysfakcją,
bo z tym sobie radzę!
A ideę mamy szczytną,
nie wiem, czy coś wiecie.
Chcemy mówić o nas, ślepych, jak żyjemy w świecie,
a że żyć się da całkiem nieźle –
w tekście odnajdziecie.
Jeśli ktoś cię wcale nie zna
gdzieś miej jego gadki, piski.
W ważnych sprawach, dobrych radach, słuchaj swoich bliskich!
Oni znają Cię najlepiej, zawsze murem staną.
A tym, co mi źle życzyli, mówię dziś goodbye, dobranoc!
A lekcja na dziś, życiowa,
by tekstu nie skopcić:
CO CIĘ NIE ZABIJE, TO CIĘ WZMOCNI!

JA I MOJA CHOROBA
Wiktoria Wiktorowicz

Chcę podzielić się moją historią z innymi i udowodnić, że wszystko można
przezwyciężyć.
Mam na imię Wiktoria, chodzę do czwartej klasy szkoły podstawowej,
uczę się bardzo dobrze. Jak miałam cztery lata, a mój braciszek półtora roku,
zostaliśmy zabrani do domu dziecka. Rodzice nie zajmowali się nami, często
karmiłam siebie i brata tym, co znalazłam w domu. Pewnego razu zjedliśmy
tylko smalec. Nawet leki mu podawałam, bo rodzice nie chcieli wstać, jak ich
budziłam. W domu dziecka odwiedzali nas rzadko, tylko ciocia i wujo byli u nas
codziennie.
Bardzo prosiłam, żeby nas zabrali do domu. Ciocia mówiła, że nie może
ze względu na wiek. Obecnie ciocia ma 59 lat, a wujo 67. Po roku mnie zabrali,
ale mojego braciszka nie. Na szczęście Kubuś poszedł do domu do cudownej
cioci, ma bardzo dobrze, tak jak ja, często się spotykamy. Najgorszy czas był
wtedy, jak dowiedzieliśmy się, że ciocia jest chora na raka piersi (złośliwego).
Bardzo się bałam, że wrócę do domu dziecka.
W czasie, gdy ciocia brała chemię, wujek poszedł ze mną na dodatkowe
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badania, ponieważ niepokoiło ich to, że nie rosnę. Okazało się, że jestem chora
na cukrzycę 1. stopnia, tarczycę i trzustkę. Natychmiast poszłam do szpitala.
Wujek pilnował mnie w nocy, a ciocia w dzień, mimo że brała chemię. Było
bardzo ciężko, ciocia płakała, a ja ją pocieszałam.
Byłam dzielna, bo na drugi dzień w szpitalu sama sobie badałam
cukier i dawałam zastrzyki w nogi i brzuch. Ciocia i wujek byli dumni ze mnie
i powiedzieli, że teraz na pewno sobie poradzimy. I tak się stało. Ciocia bierze
chemię w tabletkach do końca życia, a ja insulinę, chodzę na basen, na tańce,
wyjeżdżam co roku na wakacje z moim kochanym wujkiem, ponieważ ciocia nie
może przebywać na słońcu. Jestem szczęśliwa, tylko myślę o moim rodzeństwie.
Mam ośmioletniego braciszka Kubusia, sześcioletnią siostrę Natalię, której
nie znam, bo została adoptowana, czteroletnią siostrę Olę i dwuletniego
braciszka Oskarka. Obecnie przebywają w domu dziecka. 		
W kwietniu będę miała następną siostrzyczkę. Jak będę pełnoletnia,
to na pewno ich odnajdę i już będziemy razem, opowiem im o cudownych
dziadkach, których nigdy nie mieli okazji poznać. Wujek zawsze powtarza: masz
na imię Wiktoria, a to znaczy „ZWYCIĘSTWO”.
Wiem, że przy pomocy dobrych ludzi można zwyciężyć wszystko.

MOJA
NAJCENNIEJSZA
.
ZYCIOWA LEKCJA
Roksana Holeksa

Pewnego dnia siedziałam o zachodzie słońca na pobliskiej huśtawce
i rozmyślałam o swoim życiu. Nastrój, który panował wokół mnie, przeniósł
mnie do innego miejsca. Szelest liści, mocniejszy podmuch wiatru, ruchliwa
ulica oraz przebijające przez koronę drzew promienie słońca. Poczułam w sobie
ukłucie, zamknęłam oczy i rozmyślałam o...
…życiu, które dało mi już tak wiele lekcji. Pod zamkniętymi powiekami
widziałam, jak przelatują resztki moich wspomnień. Zobaczyłam siebie, stojącą
wśród ludzi, którzy kiedyś bardzo mnie zranili. Czułam spokój, lecz w głębi
siebie odczuwałam ból. Moje życie nie było idealne, spotkałam wielu ludzi
i doświadczyłam różnych sytuacji, które mnie ukształtowały.
Po dłuższej chwili zaczęłam iść przed siebie. Znalazłam się na peronie,
ale był pusty, nie tętnił życiem. Usiadłam. Było dość chłodno, miałam na sobie
tylko dziergany sweter, ulubione spodnie i zdarte tenisówki. Wsłuchiwałam się
w ciszę, aż poczułam czyjąś obecność. Usiadła koło mnie kobieta, była bardzo
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urodziwa. Miała długie włosy, które lśniły w słońcu, jasną sukienkę i ciepły wyraz
twarzy. Przeraziłam się, ale nie dałam po sobie poznać żadnych emocji. Tak,
jakby ta postać była mi obojętna. Długo milczałyśmy, ale po chwili tajemnicza
kobieta odezwała się do mnie i opanowanym głosem spytała:
– Jak podróż? – zapytała.
– Podróż? Nawet nie wiem, jak się tu znalazłam, dziwnie się czuję –
odparłam trochę poirytowana.
– Jesteś tu po to, aby zrozumieć lekcję, której doświadczyłaś – rzekła.
– Lekcję? Jaką lekcje? – zapytałam, ale postaci już nie było obok mnie.
Pomyślałam, że może mam omamy z zimna, wstałam i poszłam dalej.
Spacerowałam dość długo, aż zdałam sobie sprawę z tego, że jestem tu
po to, aby zrozumieć lekcje, o której mówiła kobieta. Postanowiłam odszukać jej
sensu. Spokojnym krokiem rozglądałam się po okolicy. Przystanęłam, ponieważ
ujrzałam coś bardzo krzywdzącego.
Zobaczyłam siebie z czasów, gdy chodziłam do podstawówki, płakałam.
Podeszłam bliżej, aby zrozumieć, dlaczego. W tle zobaczyłam śmiejącą się
grupę dziewczyn, które przed chwilą zwyzywały mnie i przewróciły. Poczułam
złość, to wspomnienie bardzo mnie zabolało. Otrząsnęłam się i pomogłam
sobie z przeszłości wstać. Szłam dalej, osłabiona... W kącie ujrzałam postać,
niedokładnie widziałam jej sylwetkę. Podeszłam bliżej. No tak, to ja. Tym razem
z czasów szkoły średniej. Znowu płakałam, trzęsłam się. Uklękłam i spojrzałam
na siebie. Łzy spływały szybko po moich czerwonych policzkach, a zielone oczy
szkliły się. Powodem mojego smutku było zranione serce. Przez chłopaka, dla
którego byłam w stanie zrobić wszystko. Nie potrafiłam wstać, to zdarzenie
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z przeszłości dotknęło mnie bardziej niż poprzednie. Byłam zmęczona,
niegotowa na taką przygodę. Zasnęłam na ławce.
Następnego dnia obudziłam się znowu w innym miejscu. Tym razem
był to las. Zielony, gęsty las, który swoim czystym powietrzem i ciszą przyniósł
mi ulgę i siłę. Boso stąpałam po miękkim mchu, aż dotarłam do kolejnego
wspomnienia. Dostrzegłam tą siebie, która straciła sens życia, ponieważ odeszła
moja matka. Moje życie to ciągłe cierpienie. Poddałam się, upadłam na kolana
i zaczęłam głośno płakać. Poczułam na swoim ramieniu ciepłą dłoń. To ta
kobieta. Zezłoszczona spytałam:
– Gdzie byłaś?! Gdzie byłaś, kiedy cię potrzebowałam?! – krzyknęłam.
Kobieta uklękła obok mnie, otarła moje łzy i odparła.
– Nie mogę być przy tobie zawsze. Życie to ciągła walka, ucieczka,
cierpienie, radość. Po prostu przygoda, którą trzeba przeżyć z każdej perspektywy
– powiedziała spokojnym głosem.
– Dlaczego moje życie to ciągłe cierpienie? Nie spotkałam podczas tej
przygody ani jednego dobrego wspomnienia. Dlaczego tak? – odparłam.
– Pamiętasz? Jesteś tu po to, aby zrozumieć lekcję, którą ci dałam. Nie
poddawaj się, to już jej końcówka. Jestem przy tobie cały czas – rzekła.
Spojrzałam na nią i po chwili razem wstałyśmy. Ruszyłam dalej,
trzymając się za ręce, szłyśmy i szły, aż w końcu ujrzałam to samo miejsce, co na
początku. 		
Tak, to był peron. Nie rozumiałam, dlaczego znowu się tutaj znalazłam.
Po jakimś czasie uświadomiłam sobie, że historia lubi zataczać koło, że
wspomnienia zawsze będą wracać. Usiadłam na tej samej ławce, na której
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potem zasnęłam. Obudziłam się na tej samej huśtawce, na której siedziałam od
samego początku. Wzięłam głęboki oddech i otworzyłam oczy.
Zdałam sobie sprawę z tego, że cierpienie jest częścią naszego życia. To
właśnie było moją lekcją: zrozumienie, że nie zawsze musi być pięknie, by było
dobrze, ponieważ to cierpienie sprawia, że jesteśmy silniejsi i piękniejsi w środku.
Mimo że wiele razy musimy upaść, wstajemy mocniejsi. Zaczęłam delikatnie się
odpychać na huśtawce.
Byłam szczęśliwa, mogłam zrozumieć los, zreflektować się i odpocząć. Po
dłuższej chwili przypomniałam sobie o kobiecie, która mi towarzyszyła. Zaczęłam
się zastanawiać, kto to właściwie był. Poczułam znajome ciepło na ramieniu, to
była ona. Piękna kobieta, która spojrzała na mnie ciepłym spojrzeniem, które
zawsze od niej biło. Rozmawiałyśmy jeszcze przez chwilę. Powiedziała, że jest
moim aniołem, którego każdy z nas ma. W życiu każdego z nas jest osoba, która
koi nasze rany z przeszłości.
Po jakimś czasie wstałam z huśtawki i wróciłam do domu. Otworzyłam
drzwi, usłyszałam znajome skrzypienie podłogi i spojrzałam w lustro. Ujrzałam
w nim silną, dorosłą kobietę, która jest odważna. Mimo cierpienia, którego
doznała, jest uśmiechnięta i pogodna.
To był intensywny dzień. Położyłam się do łóżka i przymknęłam oczy. Moją
najcenniejszą lekcją życiową jest wniosek, że cierpienie jest częścią naszego
życia. Tak jak radość, smutek, ekscytacja czy strach.

MARA
Maciej Maciejczyk

Delikatne promienie słoneczne zaczęły prześlizgiwać się przez szparę
między zasłonami w moim oknie wraz z nastaniem świtu. Leniwie podniosłem
powieki i jedyne, co zauważyłem, to że mój telefon wskazywał godzinę 3:00.
Nie zaniepokoiło mnie to szczególnie, ponieważ byłem zbyt zaspany, aby
zwrócić uwagę na taki szczegół. Po bliżej nieokreślonym czasie przebudziłem
się ponownie i zerknąłem na wyświetlacz. Nadal widniała na nim 3:00. W tym
momencie byłem już bardziej przytomny niż wcześniej i pomyślałem, że musiał
się po prostu zawiesić. W końcu to elektronika, czasem zdarzy jej się zawieść.
Podniosłem się z łóżka, wsunąłem stopy w ciepłe, szare kapcie i powędrowałem
w kierunku kuchni. Ku mojemu zdziwieniu, zegar nad lodówką również
wskazywał godzinę 3:00. Fakt ten zaskoczył mnie bardziej niż nieobecność
moich rodziców i siostry. Była w końcu sobota, według kalendarza w moim
smartfonie, zatem pewnie wybrali się na jakieś zakupy, aby uzupełnić zimową
garderobę. Wczoraj pogoda zmieniła się diametralnie, a za oknem można było
już ujrzeć pierwsze płatki śniegu spadające ze zszarzałego nieba. Dziś aura była
o tyle lepsza, że było słonecznie, jednak nadal dosyć zimno.
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Podczas przygotowywania śniadania chciałem włączyć telewizję, aby
dowiedzieć się, co w świecie słychać. Bardzo się zdziwiłem, kiedy zamiast
programów informacyjnych na ekranie telewizora pojawiła się informacja
o braku sygnału. W tamtej chwili w mojej głowie pojawiła się myśl, że może
to wina pogody, może coś stało się z anteną na dachu. Z przygotowanymi
tostami usiadłem przy stole, wyciągając przy tym z kieszeni mojego smartfona.
W jednej chwili zamurowało mnie. W żadnych mediach społecznościowych
nie było żadnych treści, moich znajomych, nikogo ani niczego. Przypominało to
jedną z globalnych awarii, która kiedyś miała miejsce. Zdarza się. Tak już działa
świat. Pozbawiony dostępu do jakichkolwiek mediów, zdecydowałem się ciepło
ubrać i poszedłem na spacer.
Ulica przed moim domem była pusta. To jednak często zdarzało się
w soboty, ponieważ wielu sąsiadów wyjeżdżało na wieś, aby odpocząć od
zgiełku miasta. Skierowałem się w stronę parku. Idąc powoli po oblodzonym
chodniku, rozglądałem się za kimkolwiek. Ta pustka zaczynała być niepokojąca
i bardzo odbiegała od weekendowej normy. W parku nie było ani żywej duszy.
Co ciekawe, pustkę tę można było usłyszeć, ponieważ wiatr niemiłosiernie
prześlizgiwał się pomiędzy oszronionymi konarami drzew. Dźwięk przez niego
generowany podobny był do gry na zwilżonych kieliszkach. Przyspieszyłem
nieco kroku, ponieważ zaczęło doskwierać mi zimno. Uznałem, że w centrum
miasta, w pobliżu galerii handlowej muszę spotkać jakichś ludzi. Jak możecie
się domyślić, moja reakcja była podobna do poprzednich, ale na mojej twarzy
dodatkowo zagościł smutek.
Zdałem sobie sprawę, że wszyscy ludzie wokół mnie zniknęli. Po prostu
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wyparowali. Samochody i autobusy były puste, gdzieniegdzie stały rowery
i hulajnogi elektryczne. Każdy z tych pojazdów pozbawiony był właścicieli. Ta
sytuacja była tak absurdalna, tak nieprawdopodobna. Nie mogłem uwierzyć
w to, co widziałem, a tak właściwie w to, czego nie widziałem. Wszedłem do
centrum handlowego i tam również nie zauważyłem krzątających się wszędzie
klientów. Sklepy były otwarte, towar schludnie prezentował się w witrynach,
na półkach panował zaś perfekcyjny porządek. Zegary w sklepach także
wskazywały godzinę trzecią.
Po kilku godzinach wędrowania od sklepu do sklepu, gdzie przeglądałem
wszystko, co mogłoby wskazać jakiś ślad, który mógłby mnie naprowadzić na
ludzi, usiadłem na jednej z ławek i zacząłem płakać. Zdałem sobie sprawę, że
brak ludzi mnie przytłacza. Brak możliwości odezwania się do kogokolwiek
był okropny. W tamtej chwili bardzo żałowałem, że tak często skupiałem się
na materialnych dobrach, a nie na relacjach z bliskimi, przyjaciółmi. Jednak
cichy głosik w głowie podpowiadał mi, abym poszedł wziąć ze sklepu nowe
buty. Marzyłem o nich długo, jednak ich cena była za wysoka, żeby rodzice
mogliby mi je kupić. Mówił także, żebym zabrał sobie nowego iPhone’a,
nowe słuchawki, piękne ubrania. Jednak zdałem sobie sprawę, że po co mi
te wszystkie kosztowności, skoro i tak nie przydadzą mi się do niczego. Wokół
nie ma przecież ani żywej duszy, która mogłaby zwrócić uwagę na mój nowy,
kosztowny strój . Te wszystkie rzeczy nic nie znaczą, kiedy nie ma wokół nas
ludzi. Nagle tracą na wartości. To właśnie w takim momencie zdajemy sobie
sprawę z tego, że to ludzie nadają rzeczom wartość. Bez ludzi każdy przedmiot
jest rupieciem, który nic nie znaczy w tym ogromnym świecie. Ludzie potrafią
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doprowadzić do tego, że każda z tych materialnych zachcianek dostarcza nam
pozytywnych odczuć, sprawia nam przyjemność. Jednak dopiero kiedy wokoło
nie ma nikogo, zaczynamy rozumieć, że dobra materialne wcale nie są czymś,
co powoduje u nas radość, smutek, uczucie bycia lepszym, złość, śmiech, czy
jakiekolwiek inne uczucie. To właśnie ludzie doprowadzają nas do tych różnych
stanów, a wszystkie przedmioty są zaledwie pośrednikiem w ich dostarczaniu.
Smutek przepełnił mnie do tego stopnia, że chwyciłem fragment jednej
z dekoracji i rozbiłem sklepową witrynę. Nikt się nie zjawił, aby wyciągnąć wobec
mnie konsekwencje. Nikogo to nie zainteresowało. Wszyscy dalej pozostawali
nieobecni.
Nie zorientowałem się, że tak dużo czasu tam spędziłem, bo zaczęło się
ściemniać. Ruszyłem ulicą pozbawioną świateł w kierunku mojego w domu.
W uszach słyszałem jedynie szum ciszy, bo w tamtym momencie nawet
wiatr ustał. Niespodziewanie powierzchnia pode mną zaczęła się przesuwać
i zapadać. Przerażony spadałem do ciemnej dziury bez końca. Nie mogłem
wydusić z siebie żadnego dźwięku. Cisza towarzyszyła mi cały czas. Po chwili
zacząłem dostrzegać mały jasny punkt, który powoli robił się coraz większy.
Moim oczom ukazywał się zarys miasta, w którym mieszkam. Spadałem
z coraz większą prędkością. Z każdą sekundą byłem bliżej powierzchni. Po kilku
sekundach uderzyłem o asfalt jednej z dróg.
Właśnie w tym momencie obudziłem się przerażony. Pierwsze, co
zrobiłem, to wziąłem telefon, aby sprawdzić, która godzina. Odetchnąłem z ulgą,
kiedy wyświetlacz pokazał godzinę 10:13. Szybko wstałem z łóżka i pobiegłem
do kuchni. Przy stole siedział mój tata, sącząc espresso i czytając gazetę. Mama
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na kanapie delektowała się swoją ulubioną lekturą. Moja siostra w kuchni
przygotowywała sobie śniadanie.
– Czemu jesteś taki przerażony? – zapytała mama.
Milczałem i wpatrywałem się w jej twarz. Po chwili podbiegłem do niej
i ją uściskałem.
– Synu, co ci się stało? – rozbawiona podniosła jedną brew. – Nigdy nie
byłeś taki uczuciowy.
– Po prostu miałem zły sen – westchnąłem.
– Nasz mały synek ma koszmary – zaśmiał się tata.
– Chcę, żebyście wiedzieli, że was bardzo kocham – powiedziałem
z uczuciem.
– Ciebie też, głuptasie – dodałem, zwracając się do siostry.
– Och, my ciebie też – zgodnie odpowiedzieli.
Ten sen dał mi do myślenia, że wszystko, co istnieje w świecie, każde
dzieło człowieka, jest bez niego bezwartościowe. To człowiek nadaje mu
wartość. Przecież żadne materialne przyjemności nie mogą nam zastąpić
relacji z człowiekiem, ponieważ to ona jest dla nas najważniejsza. Pomaga nam
przebrnąć przez tę trudną, pełną przeszkód, ale i piękną wędrówkę, jaką jest
życie.

MOJA
NAJCENNIEJSZA
.
ZYCIOWA LEKCJA
Wiktoria Bilkiewicz

Opowiem Ci bajkę… W moim przypadku nie jest to jednak bajka, choć
bardzo bym tego chciała. Ważne i przełomowe doświadczenie w moim życiu
nastąpiło pewnego słonecznego, czerwcowego dnia. Wtedy to zmieniło się
wszystko.
Pamiętam ten dzień dokładnie. Z własnej inicjatywy i woli opuściłam dom
mojej matki, rozstając się równocześnie ze swoim czteroletnim bratem.
Przeprowadziłam się do swojego nowego domu – domu dziecka. Kiedy
zamykałam drzwi mieszkania matki, targały mną różne uczucia.
Z jednej strony złość, żal i smutek, z drugiej - wiara i nadzieja na lepszą
przyszłość, a także lęk, bo szłam w nieznane. Miałam dość niepewności dnia
codziennego, przeprowadzek co chwila do kolejnych partnerów matki.
Nigdy nie wiedziałam, co czeka mnie jutro. Czy będzie ciepło w mieszkaniu,
a na talerzu pojawi się posiłek. Moja decyzja co do zmiany swojego życia była
spowodowana również moim bólem na skutek złego traktowania mnie przez
54

domowników – matkę i ojczyma. Czułam, że muszę to przerwać, bo moje
poczucie bezpieczeństwa runęło w przepaść. Bardzo chciałam, abyśmy z bratem
trafili do jednego domu, jednak tak się nie stało. Sąd zadecydował inaczej. Brat
jest znacznie młodszy ode mnie, więc trafił do domu małego dziecka. Bardzo za
nim tęsknię.
Ukojeniem są dla mnie wizyty u brata, rozmowy z nim oraz możliwość
wspólnego spędzania czasu. Dzięki tym spotkaniom widzę, jak rośnie i rozwija
się. Cieszymy się ogromnie z tych wspólnych chwil.
Ten czerwcowy, pamiętny dzień zamienił czarne, ponure dni w rodzinnym
domu na jaśniejsze i bardziej słoneczne w domu dziecka. Od początku pobytu
w nowym miejscu zostałam serdecznie przyjęta przez wszystkich. A przecież
byli to obcy mi ludzie, wyszli jednak do mnie z sercem na dłoni. Szczególnie
zżyłam się z jedną z dziewczyn, z którą pojechałyśmy w lipcu nad morze. Wtedy
pierwszy raz w życiu zobaczyłam morze – było piękne.
Mogłam wreszcie odpocząć od wszystkich złych słów i gestów, które
wcześniej miałam na co dzień. Szybko zaadaptowałam się do nowych warunków
i sytuacji w moim nowym domu. Najważniejsze było dla mnie to, że budząc się
każdego ranka czułam się wreszcie bezpieczna, wiedziałam, co będę robić, na
co mogę liczyć i czego się ode mnie oczekuje. Czułam wewnętrzny spokój, nikt
mnie wreszcie nie wyzywał i nie poniżał. W nowym domu, wśród życzliwych mi
ludzi czułam, że mogę zdziałać cuda. Zaczęłam od nowa okrywać samą siebie.
Znalazłam nowe pasje i zainteresowania. Uwielbiam piec ciasta, gotować
smakołyki dla siebie i innych, dekorować wnętrza, przygotowywać ozdoby na
jarmarki świąteczne. Podczas ostatniego lata odkryłam w sobie nową pasję,
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którą jest ogrodnictwo. Z zapałem zajmuje się sadzeniem i pielęgnacją roślin
w przydomowym ogrodzie. W moim obecnym domu mam wiernego przyjaciela,
którym jest pies o imieniu Kropka. W ostatnim czasie jesteśmy nierozłączne.
Teraz, gdy to piszę, leży obok i chrapie.
Wieczorem, kiedy nie mogę zasnąć, zastanawiam się nad swoim życiem.
Nad jego ciemną i jasną stroną. Cieszę się, że jestem tu i teraz. Jestem dumna, że
wtedy w czerwcu znalazłam w sobie siłę i zdobyłam się na odwagę, aby poprosić
ludzi o pomoc. Sądzę, że tego dnia zdałam swój pierwszy życiowy egzamin.
Pomoc uzyskałam i udało mi się zmienić moje życie na lepsze. Warto było podjąć
to duże ryzyko. Dzisiaj jestem silniejsza, mocniej stąpam po ziemi. Uwierzyłam,
że marzenia można mieć i dążyć do ich realizacji. Obecnie kontynuuję naukę
w technikum, chciałabym skończyć szkołę, zdobyć zawód i usamodzielnić się
z domu dziecka w dorosłe życie. Myślę, że dzięki swojej pracy i uporowi osiągnę
zamierzone cele. Ufam, że spełnię również moje ogromne marzenie związane
z ustanowieniem dla mojego małego brata rodziny zastępczej. Pragnę dać mu
to, czego ja sama nigdy nie dostałam w moim poprzednim życiu…. A tak bardzo
tego pragnęłam!
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