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WSTĘP 
 
 
 
 
 
 

Słów kilka do Ciebie… 

 

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku! 

Cieszymy się, że w tym zabieganym świecie e-book 
„Siedem cnót”, stworzony przez współautorki tomiku o tym 
samym tytule, przyciągnął Twoje serce. 

Wydanie książki z własną twórczością było naszym 
marzeniem. Zrealizowałyśmy je, świetnie się przy tym ba-
wiąc – zarówno w trakcie przygotowywania publikacji, jak  
i podczas tournée, jak nazwano spotkania autorskie. 

Po napisaniu lub wybraniu utworów do tomiku 
„Siedmiu cnót”, było nam… mało. Czego? Same nie wiedzia-
łyśmy: pisania, spotkań roboczych, emocji, aktów kreacji 
czy tekstów, którymi możemy obdarować innych?  Dlatego 
postanowiłyśmy, że w ramach projektu spróbujemy sił                  
w innej formie. 

Wybrałyśmy opowiadanie, ponieważ jest uniwer-
salną formą przekazu. 

Każda z nas napisała tekst, który nawiązuje do jej 
wartości, przedstawionych w tomiku „Siedem cnót”. Nie-
które z nas pierwszy raz korzystały z tej formy, więc pro-
simy Cię o łagodność w ocenie. Naszą intencją było za-
brać Cię w magiczną podróż po przestworzach wrażliwo-
ści. 

Wierzymy, że opowiadania zachęcą Cię do zatrzy-
mania się i (wy)snucia refleksji, a być może nawet zainspi-
rują do zmiany – jeśli tego właśnie potrzebujesz. 
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Mam nadzieję, że czas spędzony z nami i naszymi 
opowiadaniami będzie dla Ciebie przyjemnością. Jeśli po-
czujesz, że chcesz się z nami spotkać, obserwuj projekt 
„Siedem cnót” w social mediach. 

 

W imieniu autorek i swoim własnym życzę cudow-
nych wrażeń podczas lektury! 

 

 

Małgorzata Siemianowska 
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Kamila Górniak 
 

 
 

NARODZINY 
 
 
 
 
 
Dawno, dawno temu, w odległej krainie, 
gdzie czas nieco inaczej płynie, 
piękna, młoda kobieta poślubiła szlachcica, 
wierząc, że to mężczyzna jej życia. 
Dzieci na świat wydała mu siedmioro, 
lecz zamiast kochać ją szczerze, stał się potworem. 
Zaglądając w oczy prawdy, 
zdecydowała się na ruch odważny: 
spakowała dzieci 
i ruszyła w świat daleki.  
Maż odejść jej nie pozwalał, 
lecz uparła się – odeszła 
i z siedmiorgiem dzieci zamieszkała. 
 
Wyniosła się z rodzinnych stron, 
by nie znalazł ich on… 
szlachcic wielki, 
który miał być jej szczęściem wszelkim.  
Swą mową i zachowaniem nie zasługiwał,  
by mężem i ojcem być nazywanym. 
Docenić nie umiał domowego ciepła, 
więc wzięła dzieci i zwyczajnie uciekła. 
 
Cztery piękne córki i trzech przystojnych synów miała. 
Nigdy nie narzekała, bo wiedziała,  
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że sama taki los wybrała. 
Z taką gromadką nie było wcale łatwo! 
Oprócz urody, zaradność też dostała, 
dzięki czemu byt dzieciom zapewniała. 
 
Gdy mieli naście lat, 
ruszyli po kolei w świat. 
Matka zaś z roku na rok 
coraz to mocniej śniła, 
aż pewnego ranka strasznie zmęczona się obudziła. 
Bo wizję miała, 
że cudownego dziecka 
w tym świecie się doczekała. 
 
Kobieta odważna, Jagną zwana, 
w okolicy była dobrze znana. 
Dostała od losu ogromne dary: 
w snach dzieci uzdrawiała przez czary, 
stawiała bańki, szyła, 
roślinami i ziołami pomagała, 
o ludziach dużo wiedziała. 
Szczególnie kochała syna 
najmłodszego - Dobromira.  
Grudniowy to był chłopak, 
co czasem robił na opak. 
Wysoki, postawny, z bujną, kręconą czupryną 
i poza całą rodziną, 
jak matka naznaczony 
na prawym policzku symbolem korony. 
Pomagał matce, jak tylko mógł, 
kiedy jeszcze sił miał jak młody Bóg. 
 
A matula każdą pracę brała, 
bo jej gromadka nie była mała. 
Mimo, że większość poszła w świat, 
ona i tak uzupełniała im każdy brak. 
O emocjach raczej nie mówiła 
i w okazywaniu miłości oszczędna była. 
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Dobromir uważnie przyglądał się mamie 
i słyszał każde, nawet niewypowiedziane zdanie. 
Nigdy matce sprzeciwić się nie odważył, 
bo wiedział, co może się zdarzyć. 
Gdy matka w złość wpadała, 
to gorzej od samego diabła… 
od razu by zjadła! 
 
W życiu czas nieubłaganie płynie. 
Przyszedł i na Dobromira. 
Młodszy nie będzie, lata mu lecą, 
więc zaczął się, chłopak, rozglądać „za kiecą”. 
A że długo szukać nie musiał, 
bo trafiła się dziewczyna ładna, 
raz, dwa i ślubu czas nastał.  
Panna w ciąży, żenić się trzeba, 
by hańby rodzinie oszczędzić, 
a młodej przychylić nieba.  
 
Rodzi się „mała królewna”, dziecię 
najpiękniejsze na całym tym świecie. 
Rumiane policzki, czarniutkie oczęta, 
włos kręcony, czarny... 
jakby Śnieżka w niej zaklęta! 
I ten uśmiech na twarzy… 
dziecię tak idealne, 
że niejednemu się marzy!  
 
Imię jej dali Gaja – jak babka chciała. 
Rodzice się cieszą, bliscy też, 
a w oku Jagny znajomy błysk jest. 
Na prawym policzku jakiś znak… 
Babka to znamię dobrze zna. 
 
Po kilku dniach do synowej dociera, 
że na odwiedziny u babci każda pora dobra, 
więc małą w podróż po krainie zabiera, 
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by pokazać, jak jest szczodra. 
 
Jagna zerka do wózka i we wściekłość wpada, 
czerwieniąc się przy tym ze złości... 
I krzyczy do synowej: 
- Porachować ci wszystkie kości?! 
Choć kipi cała, spokoju szczypty w sobie szuka... 
- Gdzie kokardki, gdzie czerwony amulecik? 
Przynieś pieluchę, czym prędzej, kobieto! 
Nikt malutkiej zobaczyć nie może! 
Jak można zapomnieć o czerwonym kolorze?! 
 
Babka tłumaczyła matce dzieciąteczka,  
by zawsze czerwień nosiła panieneczka. 
Czy mała, czy duża, czerwień mieć musi, 
bo jej brak do uroków rzucania kusi. 
Czerwień ochronę daje, 
gdy spotka się tego, kto ma złe obyczaje. 
 
W Judycie, młodej matce aż zawrzało! 
Czy w głowie teściowej coś się pomieszało? 
Prosta dziewczyna zrozumieć nie umiała, 
ale babka tego nawet nie oczekiwała. 
Nadzieję miała wielką, 
że czerwienie dopełniać urodę wnuczki będą. 
Młoda pomyślała, by nie denerwować mamy 
i zadowolony był ukochany. 
 
Pilnowała więc, jak stara mówiła, 
by dziewczynka zawsze czerwień nosiła. 
Pięknie Gaja rozkwitała, 
jak Matka Ziemia, pięknymi kwiatami obdarowywała. 
Piękna była z zewnątrz, 
piękno miała w sobie, 
a czerwień można było dostrzec w każdej ozdobie. 
 
Judyta dość teściowej miała, 
więc gdy w odległej krainie dom od rodziców dostała, 
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dziecko i męża czym prędzej zabrała. 
Staruszka przeboleć nie mogła postępowania rodziny, 
gdy syn z synową wywieźli małą do innej krainy. 
Kontakt z babcią rzadszy był wiele, 
nowi zaś byli przyjaciele. 
Babka nie mogła dziecięcia pilnować sama, 
więc na urodziny wnuczce psa darowała. 
Co by pilnował jej, miał na oku, 
zarówno w dzień, jak i po zmroku. 
 
Michotkiem zwierzę nazwała. 
Był tak czarny jak włoski dziewczynki 
i oczka miał czarniutkie jak węgliki. 
Maleńki, z białym krawacikiem, 
miał być Gai przewodnikiem. 
Z zakręconym ogonkiem stał przy niej wiernie, 
a kiedy życie tego wymagało – skakał za nią w ciernie. 
Wiedział, że to jego pani 
i nigdy się od niej nie oddali. 
 
Lecz życie różne scenariusze pisze. 
Michotek miał żywe i nogi, i duszę. 
Nie umieli go poskromić młodzi rodzice, 
więc babkę o pomoc poprosili w panice. 
Zabrała go do siebie, lecz nie na darmo to zrobiła, 
kazała wnuczkę przywozić do siebie i tym sprawiła, 
że czas spędzały wspólnie, 
ciesząc się sobą i życiem ogólnie. 
Każde wakacje Gaja u Jagny spędzała, 
dzięki czemu psa coraz mocniej kochała. 
 
Babka, czego mogła, wnuczkę uczyła, 
a oprócz dziecka i syna szkoliła.  
To bańki, to wiklina, to o snach opowiadała. 
Jak nie powidła i zioła, to coś śpiewała, 
jak nie pieliła, to dbała o kury, 
by dawały jajka wprost z natury.  
Wdzięczna stworzeniom była 
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i z miłością do nich mówiła, 
nie tylko do kur, ale i do koteczki, 
takie tam babskie ploteczki. 
 
Gaja to wszystko widziała 
i wiele zapamiętywała. 
 A babka jak mantrę mawiała co dnia: 
„Szczęśliwe dziewczę, co czerwony amulecik ma”.  
 
Gdy zaczęła się szkoła, 
niewiele babka dziecko widziała. 
W domu Dobromir uczył córkę wszystkiego, 
co matula mu kazała. 
Jak długo Michotek żył, 
tak dziewczę do babci jeździło. 
A im starszy pies był, 
tym rzadziej dziecko na wsi było. 
Choć babka nawoływała, 
o utracie zdrowia mawiała 
i coraz gorszym stanie psa alarmowała.  
Żyli w takiej oddali, 
że Jagnie nic już nie opowiadali. 
 
Nie wiedziała, że Dobromir 
rozpił się szalenie.  
I że dziecko wybrane przez Boga, 
do czynienia dobra, z domu wygnał, 
bo czasu i nerwów było mu szkoda, 
a teraz dla niego najlepsza swoboda.  
Zabrał jej czerwone sukienki i spinki, 
a z domu na ulicę wyrzucił, 
nie martwiąc się o los dziewczynki. 
 
Tułało się dziewczę lat kilka, 
wpadając na niejednego wilka. 
Tak bardzo życia się bała, 
że o czerwonych spinkach zupełnie zapomniała! 
Poszła w nieznane. 
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Skąd mogła wiedzieć, dokąd iść ma? 
Była sama. 
Biedna, przestraszona i niekochana. 
Znalazła młodzieńca i wzięła z nim ślub. 
Pojawiło się dziecię, 
z chorobą nieznaną na świecie. 
Los znów łaskawości nie okazał, 
jakby imienniczce Matki Ziemi szczęścia zakazał. 
 
Po chorobie syna, choroba męża nastąpiła. 
Gaja to wszystko ledwie przeżyła. 
O dzieciństwie nie pamiętała, 
z rodziną kontaktu nie utrzymywała. 
I czerwony kolor rozproszył się w pył, 
gdy skupiła się na odgrywaniu „gry”. 
 
Maskarada trwała. 
Już żona, nie panna, a nieświadoma była. 
Im dłużej się wahała, 
tym więcej zdrowia traciła. 
 
Miała marzenia. 
Lecz gdy była bliska utraty sensu istnienia, 
odłożyła je… do zapomnienia. 
Tak dniem bieżącym żyła,  
gromadki dzieci się dorobiła. 
Starczyłoby ich po jednym: dla Boga, ojca i matki. 
Wzięła za duży ciężar na swe barki, 
problemy całego świata: ojca, matki, 
babki, męża, brata i dziatki, 
organizm nie wytrzymał – zaczęła przyciągać wypadki. 
Upadła na twarz, z sercem poranionym 
i przeklinała żywot poświęcającej się żony. 
 
Dusza miała dość. 
Cichutki szept usłyszała, 
by na drugą stronę się wybrała. 
Lecz ona na przekór, 
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zuch dziewczyna, zrobiła 
i na nowo moc w sobie wskrzesiła. 
Jak upadła, tak wstała, 
nieco się otrzepała i pomyślała: 
Siłę znaleźć muszę, 
by ocalić swą duszę! 
 
Ostatkiem sił na siebie postawiła 
i w miłość – też do siebie - zawierzyła. 
Pokonać chciała wszystkie schematy, 
te od babki, środowiska, mamy i taty. 
Świat zawsze zmieniać chciała, 
że wnet o sobie zapomniała! 
 
Teraz zmiany od siebie zaczęła. 
Zaczęła stawiać pytania, 
a noc odpowiedzi odsłaniała. 
Widziała w snach Jagnę, 
choć jej już nie było 
i pytała: czy tak pragnę, 
czy to tylko się śniło? 
 
Widziała w ręku babki czerwony amulet. 
 
Wszystko wróciło 
i na pstryk – luki w pamięci wypełniło. 
Choć „na chwilę” zapomniane... 
odpowiedzi były w niej samej. 
Jak feniks z popiołu się zrodziła, 
na dłoniach jej lśniła, 
bijąca światłem, czerwona kula. 
Z mroku wyprowadziła jej cień, 
by promieniami rozświetlała każdy dzień. 
Magia z niej biła, a ona ją czuła. 
Dusza się rwała, 
by wreszcie światu 
prawdziwą siebie dała. 
 



14 
 

„Mroku ciemność za mną jest, 
czerwienią rozświetl mój dzień, 
niechaj światło twe 
prowadzi do świadomości mej.” 
  
Teraz z wdzięcznością życie wiedzie, 
jest najszczęśliwszą  
mamą, żoną i kobietą na świecie.  
Czerwień zawsze nosi przy sobie, 
bo ten kolor ma w każdej ozdobie. 
 
Jagna wiedziała,  
jaką rolę i moc jej wnuczka dostała. 
I gdy przy sobie będzie żyła, 
czerwoną kokardkę będzie nosiła, 
zmieni się wówczas świat cały, 
a każdy człowiek – duży i mały 
zapamięta dzięki niej wniosek śmiały: 
 
marzenia podsycać trzeba, 
by tak jak Gaja… 
szczęścia się nie bać! 
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Kamila Górniak – kobieta, która wie, jak smakuje życie.             
Tą wiedzą dzieli się na blogu Siła Świadomości. 
 

Wierzy, że "nic nie dzieję się bez przyczyny", może 
wszystko, a blokady są tylko w głowie.        

W życiu prywatnym jest żoną i mamą trójki chłop-
ców: Gabrysia, Filipka oraz niepełnosprawnego Igora. 
Uważa, że posiadanie dzieci jest jak posiadanie własnego 
kawałka nieba. Doświadczeniem macierzyństwa, a szcze-
gólnie jego wymagającej strony - bycia mamą dziecka nie-
pełnosprawnego - dzieli się na grupie założonej przez sie-
bie, a poświęconej macierzyństwu. 
 

Odważa się dzielić własną twórczością ze światem.  
Za pomocą poezji chce wspierać kobiety, pokazując, że 
mama, a w szczególności mama niepełnosprawnego 
dziecka, to nadal KOBIETA, która ma prawo do posiada-
nia własnych marzeń i ich spełniania. 
  

Kamila jest szczera, komunikatywna i wrażliwa. Już 
wie, czego chce i spełnia te marzenia. Uwielbia rodzinne 
podróże, spacery z psem, pisanie, otaczanie się pięknem, 
kwiaty, las, fotografowanie i mądre rozmowy. Ceni w lu-
dziach szczerość i bezinteresowną pomoc. Marzy o do-
brym zdrowiu, własnym domu i wydaniu książki. 
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Joanna Jurkiewicz – Gülmez 

 
 

RUDZIK 
 
 
 
 
 
 
 

Przedzierali się przez chaszcze. Nie mogła uwie-
rzyć, że to robi. Przecież kleszcze mogły czaić się wszędzie! 
Widziała jednak jego zajebiste łydki i skupiała na nich 
całą uwagę. Naprężały się przy każdym kroku i to hipno-
tyzowało ją na tyle, że pozwalała paprociom ocierać się             
o kolana. 

– Dajesz radę? – Filip odwrócił się i spojrzał na nią z lekko 
kpiącym uśmiechem. 
– Pewnie – rzuciła, wściekła na siebie.  

Kiedy zaproponował, że gdzieś ją zabierze, wyobraziła so-
bie restaurację. I adekwatnie się ubrała. Co prawda mówił, 
że żadnego strojenia, ale nie wspomniał też nic o surviva-
lu. Prosta, błękitna sukienka bez pleców i sandałki nie były 
elegancją, ale niestety także nie uchodziły za leśne 
wdzianko.  

Nagle las zaczął się przerzedzać i wyszli na polanę. 
Nie miała ona wiele wspólnego z romantycznymi, leśnymi 
dolinkami, gdzie można spotkać driady albo urządzić 
słodkie bzykanie. Na środku polany stał bunkier.  
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– No i? – Fil nie posiadał się z dumy. – Dobre, co?  

Kara przełknęła ślinę. Nie mogła uwierzyć, że to była ta 
niespodzianka, o której nawijał jej od pół roku. To miało 
być to wyjątkowe miejsce? Może urocza, oddalona od mia-
sta restauracja i pierścionek to były czcze nadzieje, ale 
choćby pomost czy wieża widokowa, a nie… śmierdzący, 
zamieszkały pewnie przez bezdomnych bunkier. 

– Sam to odkryłeś? – Podeszła do Fila i cmoknęła go w usta, 
próbując wykrzesać entuzjazm, którego oczekiwał. Prze-
ciągnął językiem po jej dolnej wardze. Nagle bunkier wy-
dał się całkiem spoko.  

– To co, Rudziku, dajemy do środka? – Klepnął ją w tyłek. 

Kara pomyślała, że w sumie seks w takiej scenerii może nie 
być wcale złym pomysłem. Wszedł pierwszy i zapalił la-
tarkę. Szli korytarzem, który dość szybko zaczął się zwę-
żać i obniżać.  

– Jesteś gotowa? – Fil zatrzymał się przy wejściu, które 
znajdowało się na wysokości połowy uda.  
– Ale że co?  
– No musimy na czworakach, przecież lubisz. – Błysnął 
krzywymi zębami, które zawsze ją kręciły.  

Kara zaczęła posuwać się za nim na kolanach. Chciało jej 
się ryczeć. Nie rozumiała, po co te atrakcje, ani dlaczego 
to robi. Pożądanie zniknęło i widziała jaśniej absurd tej 
sytuacji. Całej sytuacji z Filem.  

– Poczekaj – wycedziła.  

Fil zatrzymał się.  

– Czy my gdzieś dojdziemy, czy będziemy musieli się cof-
nąć?  
– To ślepy korytarz.  
– W takim razie ja wracam.  
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– No przestań. – Jego zniecierpliwiony ton, w którym po-
brzmiewało rozczarowanie, odrobinę zachwiał jej pewno-
ścią, że chce się wycofać. Zawieść go? Spojrzała jednak 
na dłonie dotykające błota i powiedziała: 
– Słabo mi, wracamy.  

Zaczęła posuwać się tyłem, wiedząc, że już podjęła decy-
zję za nich oboje. Kiedy wreszcie znaleźli się w korytarzu, 
który nie był przeznaczony dla krasnoludków, wyprosto-
wała się tak, że aż zatrzeszczały jej wszystkie kości. Fil 
wzdrygnął się, jakby przeczuwał, czego ten dźwięk był za-
powiedzią. Wkrótce znaleźli się na zewnątrz i słońce ją 
oszołomiło. Jakby wreszcie zauważyła, że z Filem to tylko 
śmierdzące korytarze. Że tam tylko na kolanach, w rytm 
jego melodii.  

– Nie podobało ci się. – Zrobił żałosną minę i objął ją                 
w pasie. – Ale może to ci się spodoba.  

Podniósł jej sukienkę i zaczął dotykać przez majtki. Smród 
korytarzy i ciemność bunkru jakby oddaliła się, a słońce? 
Słońce przecież było teraz ich. Ten jeden raz jeszcze. Prze-
cież to i tak nie ma znaczenia.  

– Chcesz tego, co? – Jego oddech na szyi, palce wbijające 
się w miejsce łączące pośladki z udami. Pomyślała, że już 
jej wszystko jedno i że nie zapanuje, że przecież marzy               
o tym, żeby ją przyparł do drzewa.  
Ale kiedy poczuła korę pobliskiej brzozy, jej szorstki dotyk 
na swoich piersiach, wzięła inny oddech. Oddech tych 
wszystkich dni, gdy nie mogła go nabrać w płuca. Bo mu-
siała zostać w domu, gdyż tam szły same pary, a przecież 
oni nią nie byli. Jeszcze. Zawsze to dodawał, jak pół ko-
steczki cukru do potwornie gorzkiej herbaty. Czuła jego 
palce na brzuchu, język na karku, ale jej ciało nie reago-
wało tak, jak zawsze. Mocniej czuła brzozę i to z jej sokami 
pragnęła się połączyć, jej mocy sięgnąć.  
Kolejny wdech za te święta, gdy przy jego rodzinnym stole, 
przy którym sam ją posadził, odpowiedział głośno na 
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komentarz wujka, jaką to ma piękną i mądrą kobietę, że to 
tylko koleżanka.   
Odwróciła się. Chciał ją pocałować, ale jej spojrzenie za-
trzymało go.  

– Kim jestem?  
– Moim Rudzikiem i głuptasem. – Przycisnął ją biodrem, aż 
poczuła korę na pupie.  
– Jestem twoja?  
– No mówię, że jesteś mój Rudzik i...  
– Kobieta?  
– Boże. Znowu zaczynasz? - Odsunął się zły. – Zepsuj, pew-
nie. Od roku myślałem, żeby cię tu zabrać, żeby ci było 
miło.  

Stojący w środku lasu zagubiony chłopiec.  
Dotknęła ręką brzozy. Wiedziała, że sama nie da rady.  

– Od roku myślałam, żeby ci to powiedzieć.  

Uniósł brew, dając jej się jeszcze wycofać. Przesunęła dło-
nią po korze tak mocno, jak tylko mogła bez zranienia 
dłoni. A może i ją zraniła.  

– Odwieziesz mnie do domu. I już nigdy do niego nie przy-
jedziesz. – Patrzyła w oczy, które miały tyle jej dać. Słyszała 
to durne "jeszcze", które miało już nigdy nie zamienić się   
w "na zawsze", a nawet gdyby, czy ten czas dałoby się jakoś 
uświęcić?  
– Jesteś pewna? – Spojrzał tak, żeby zmiękła.  

Już kilka razy wyskamlał u niej czas i miłość. Zatoczyła 
dłonią koło na brzozie. Czuła, jak przez drzewo przepływa 
ciecz życia, która przenika też ją, a ona nie może już więcej 
go zasilać.  

– Tak, Wilczku. Zaraz jesień, rudziki muszą odlecieć, te zimy 
są zbyt chłodne.  
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Odwróciła się i objęła drzewo. Nagle wszystko zwolniło, 
ciepłe popołudnie zaczęło oddawać swój żar i przyjmo-
wać chłód od ziemi. Kątem oka zobaczyła, że z gałęzi po-
bliskiej sosny wzbił się w górę niewielki ptaszek i poszybo-
wał ku niebu. Był szybki i lekki, opadł jednak na chwilę, by 
zaraz zniknąć nad koronami drzew. Mignął jej tylko jego 
bezczelnie rudy brzuszek. 
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Joanna Jurkiewicz-Gülmez – "nieposkromiona" propaga-
torka pisania rozwojowego i życia pełnego autentyczno-
ści.  

W ramach Napisz siebie zaprasza do pięknego, 
nieposkromionego życia pełnego doświadczania – także 
tego, co trudne.  

Jako kobieta, która przeszła wiele ścieżek – na nie-
których zatrzymując się na dłużej, przez inne przebiega-
jąc szybko, ale zawsze w poczuciu, że swojego życia nie 
odda łatwo – wspiera coachingowo i warsztatowo inne ko-
biety. 

 Bliskie jest jej postrzeganie człowieka i zmiany               
w duchu Treningu/Terapii Akceptacji i Zaangażowania 
(ACT), a także towarzyszenie w drodze m.in. poprzez pro-
ces Podróży Bohaterki, a przede wszystkim pisanie rozwo-
jowe, które jest potężnym, wielokierunkowym narzędziem. 
Bloguje też o blaskach i cieniach związków międzykulturo-
wych, dzieląc się odrobiną swojego polsko-kurdyjskiego 
małżeństwa.  
 

Joanna uwielbia pisać, czytać i recenzować dobre 
książki, spacerować, także z aparatem, jeździć na rowerze 
i doświadczać życia w jego wszelkich odsłonach. Ceni           
w ludziach: autentyczność, wrażliwość, otwartość i ela-
styczność. 

 
 

napiszsiebie.blogspot.com 
okurdezyjezkurdem.blogspot.com 

kuszacepodobienstwo.blogspot.com 
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Anna Pewniak 
 

 
 

TROCHĘ SZCZĘŚCIA 
 
 
 
 
 

 
 
- Ash! Ash!  

Mimo szumu na korytarzu szkolnym, krzyk mło-
dego chłopaka było słychać doskonale. Wysoki szatyn 
biegł szybko, sprawnie pokonując przeszkody i nie przej-
mując się potrącanymi po drodze ludźmi. Nastolatek za-
trzymał się przed wysokim blondynem i zdyszany, łapczy-
wie chwytał powietrze. Jego zazwyczaj upięte w zgrab-
nego koka włosy, teraz w nieładzie okalały twarz.  
Rozczochranie spowodowane pośpiechem, widocznie roz-
bawiło blondyna, który od dłuższego czasu czekał, aż 
chłopak przed nim ochłonie i powie wreszcie: o co chodzi. 

– Co ty? Z dżungli się urwałeś? – zapytał wyższy dokuczli-
wym tonem. 
– Zamknij się, Ash! – odparł z wyrzutem szatyn, który nadal 
miał problemy z uspokojeniem oddechu.  Chłopak na-
zwany "Ash", uśmiechnął się tylko i pokręcił głową. 
– Jak czuję, z prysznicem też nie miałeś dziś do czynienia. 
– Blondyn kontynuował kpinę, a jego przyjaciel piorunował 
go wzrokiem. 
– Mógłbyś łaskawie nie komentować?! – Zdenerwował się 
szatyn, co blondyn skwitował pokojowym uniesieniem rąk 
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do góry. Nikogo to jednak nie przekonało, bo na jego 
ustach nadal widniał wyraźny uśmiech, a w oczach iskrzy-
ły ślady rozbawienia. 

Asher Adams i William Terry, bo właśnie tak nazy-
wali się ów chłopcy, byli przyjaciółmi od podstawówki. Za-
czynali jako wrogowie, jednak kiedy odkryli wspólne zami-
łowanie do psot i robienia żartów, szybko połączyła ich 
nierozerwalna więź braterskiej przyjaźni. Od tego czasu 
byli nie rozłączni. Byli też zmorą nauczycieli i swoich ro-
dziców. Ale żaden z nich nie przejmował się tym, co pomy-
ślą inni, a dorosłe życie wydawało im się jeszcze odległą 
przyszłością. Ciężko ocenić, czy rzeczywiście tak było, bo 
chłopcy mieli po osiemnaście lat i do dorosłości oraz 
związanej z nią odpowiedzialności… było im zdecydowa-
nie bliżej niż dalej. Wiecznie młode, zwariowane dusze były 
głuche na argumenty i przekonywania ze strony, mogłoby 
się wydawać, całego świata. Przyjaciele chcieli korzystać z 
życia, dopóki jeszcze mogli być sobą, a nie zaprogramo-
wanymi na zarabianie pieniędzy robotami, za jakich mieli 
dorosłych. 

– Zaspałem – powiedział William, odzyskawszy oddech. 

Był przystojnym, wysokim chłopakiem, o kasztanowych 
włosach i fiołkowych oczach. Jego włosy były przedmio-
tem ciągłych narzekań ze strony rodziców i nieustannych 
westchnień ze strony dziewcząt. Sięgały bowiem nieco po-
nad linię ramion i nadawały twarzy chłopaka niezwykle 
męskiego wyglądu. Chociaż według dorosłych przypomi-
nał przez to chuligana. 

– W takim razie cieszę się, że przybyłeś na czas i będziesz 
towarzyszył mi w tym przedstawieniu, potocznie zwanym 
historią – rzucił Asher od niechcenia i wrócił do przepisy-
wania czegoś do zeszytu. 

Asher, tak samo jak jego przyjaciel, był wysokim chłopa-
kiem. Był jednak wyższy od Willa i automatycznie przycią-
gał spojrzenia ludzi. Zbudowany jak młody bóg! A piękne, 
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złote loki i jasnozielone oczy jeszcze podkreślały jego bo-
ską aparycję. Wyraźnie zarysowane kości policzkowe, 
wzrost i budowa ciała sprawiały, że Asher wyglądał jak po-
sąg żywcem wyjęty z antycznej Grecji. Jeśli do Williama 
dziewczyny wzdychały, to można powiedzieć, że widząc 
Ash'a wręcz omdlewały z zachwytu!  

Tak. Para przyjaciół zdecydowanie mogła się podobać. 
Obaj skrzętnie z tego korzystali, ale żaden z nich nie był 
nigdy naprawdę zainteresowany dziewczyną. Wystarczało 
im swoje towarzystwo i to właśnie wspólnie chłopcy spę-
dzali najwięcej czasu. 

– Co ty tam tak skrobiesz? – zapytał Will, patrząc na szybko 
pojawiające się na kartce litery.  

Za każdym razem zadziwiało go piękne pismo przyjaciela, 
a zwłaszcza fakt, że utrzymywał równy kształt liter nawet 
podczas pisania w zastraszająco szybkim tempie. William 
bowiem sam często nie mógł odczytać własnych notatek. 

– Przepisuję pracę domową – odparł Asher beznamiętnie             
i wzruszył ramionami. 
– O właśnie! Przypomniałeś mi teraz, czego od ciebie 
chciałem! – zakrzyknął szatyn i z niewinnym uśmiechem 
wpatrywał się w przyjaciela. 
– Nie ma szans – odparował tylko Ash i wrócił do kopiowa-
nia zadania. 
– Oj, no weź! Nie zachowuj się tak, jakbyś sam ją odrobił! –
powiedział Will z wyrzutem. 
– Odrobiłem. 
– Oczywiście – sarkastycznie prychnął szatyn i przewrócił 
oczami. – W takim razie: co to za kartka? – spytał chłopak 
i wyrwał przedmiot z ręki przyjaciela. 
– Oddawaj to! – Zdenerwował się blondyn, co William skwi-
tował cichym śmiechem. 
– Kogo tym razem poprosiłeś o zadanie?  
– Emmeta. 
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– Hmmm… doprawdy? Na pewno więc oddał ci to z wielką 
radością.  

Głos Willa przesiąknięty był ironią, ale Asher nie przejmo-
wał się tym. Do rozpoczęcia lekcji zostało niewiele czasu, 
więc nie miał ochoty na zabawę w kotka i myszkę. 

– Zgadza się. A teraz ty też oddasz mi to z wielką radością, 
albo skopię ci tyłek – rzekł Ash ze sztucznym uśmiechem.  
Szatyn wzdrygnął się, widząc ten uśmiech i wiedząc, że 
przyjaciel nie żartuje. Oddał mu kartkę. 
– Trudno. Najwyżej zgłoszę nieprzygotowanie – stwierdził 
Will i usiał obok blondyna. 

Po chwili Asher wstał, podszedł do ciemnowłosego chło-
paka w okularach i bez słowa wręczył mu kartkę z zada-
niem. Emmet także nic nie powiedział, a jedynie popatrzył 
się na wyższego z wyraźną wrogością w oczach. Blondyn 
nie zwrócił na to najmniejszej uwagi i spokojnie wrócił do 
czekającego na niego Willa. 

– Nie znoszę tego okularnika. Uważa się za najmądrzej-
szego. Tak, jakby dzięki temu, że jest kujonem, był w jakimś 
stopniu lepszy od nas – wyrzucił z siebie szatyn. 
– Nie jest taki zły – odpowiedział Asher, czym zasłużył so-
bie na zaskoczone spojrzenie przyjaciela. 
– Słucham?! Czy to nie ty zawsze twierdziłeś, że takich 
przemądrzalców należy od razu sprowadzać na ziemię? – 
zapytał nieco zdezorientowany Will i kontynuował wpatry-
wanie się w blondyna. 
– Może i tak mówiłem. Ale teraz nie sądzę, że to było dobre.  

Williama zatkało. To, co słyszał z ust przyjaciela, było 
czymś tak do niego niepodobnym, że zaczynał się zasta-
nawiać, czy ktoś nie podmienił mu w nocy kumpla. 

- Stary, nie gadaj bzdur! Dawaj, wykręcimy Emmet'owi jakiś 
numer… jak za starych dobrych czasów, to może trochę 
otrzeźwiejesz! 
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– Nie. Nie będę znęcał się nad kimś tylko dlatego, że jest 
inny niż reszta.  

Słowa te sprawiły, że Will skamieniał. To było kompletnie 
niepodobne do jego przyjaciela. Po chwili jednak, nie wie-
dząc czemu, szatyn poczuł wzbierającą w nim złość. 

– No cóż: twoja decyzja. Ale pamiętaj, że nie wymażesz                 
z jego pamięci lat znęcania się – powiedział William i wstał 
z ławki. Chwycił w rękę plecak i ruszył przed siebie koryta-
rzem pełnym ludzi. 
– Will! Gdzie idziesz?! – krzyknął za nim Asher, ale nie usły-
szał odpowiedzi. – Zaraz zaczyna się lekcja!  
– Nie obchodzi mnie to! – odparł nonszalancko szatyn                    
i przyspieszył kroku. 

Nie wiedział dlaczego, ale nagle poczuł się okropnie. Był 
wściekły na cały świat i jednocześnie czuł w sobie dziwną 
pustkę. Nie potrafił tego zrozumieć. Nigdy wcześniej nie 
czuł się aż tak źle sam ze sobą. Zastanawiał się: co mogło 
być przyczyną stanu, w jakim się znajdował? Czy był wście-
kły na Ashera? Nie wiedział. Może w jakimś stopniu, ale na 
pewno nie miał pojęcia, za co miałby się na niego gniewać. 
Przecież to normalne, że nie zawsze się zgadzali i Will ni-
gdy wcześniej nie miał z tym problemu. Czy chodziło o Em-
meta? O to, że Ash nagle zaczął go bronić? Czy William 
był najzwyczajniej w świecie zazdrosny? Nie. To też nie to. 
A jednak coś wywołało w szatynie taką reakcję i irytowało 
go, że nie zna odpowiedzi na pytanie: "co?".  

Zanim się obejrzał, był już poza terenem szkoły                 
i zmierzał w przypadkowym kierunku. Nie planował wra-
cać na lekcje. Nie pierwszy i nie ostatni raz wagarował, 
więc nie bał się reakcji dorosłych. Bardziej obawiał się 
tego, że nie jest w stanie zrozumieć swoich uczuć. 

William zatrzymał się gwałtownie, widząc przed sobą za-
smarkane, płaczące głośno dziecko. Chłopiec miał na oko 
pięć lat i nie wyglądał na zadowolonego. Kiedy malec 
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wpadł na wysokiego, groźnie wyglądającego osiemnasto-
latka, rozpłakał się jeszcze mocniej. Will nie wiedział, jak 
zareagować. Nigdy nie miał młodszego rodzeństwa. Nie 
przepadał za dziećmi i nie interesował się nimi, więc nie 
miał pojęcia, jak się zachować w takiej sytuacji. Kucnął, 
zniżając się do poziomu malucha i zaczął gorączkowo 
grzebać w kieszeniach. Gdy dotknął ręką kluczy, szybko 
odpiął od nich uroczy, pluszowy breloczek, który po włą-
czeniu grał skoczną melodyjkę. Nie zwlekając, podstawił 
breloczek chłopcu pod nos i wcisnął przycisk, który uru-
chamiał muzyczkę. 

– Patrz. Podoba ci się? – zapytał Will przyjaźnie i uśmiech-
nął się do malucha.  

Chłopiec momentalnie przestał płakać i zaciekawiony, wy-
ciągnął rączki po zabawkę. Po chwili skinął głową                               
i uśmiechnął się szeroko, ukazując wybrakowane uzębie-
nie. 

– Jak masz na imię, mały? – zapytał Will, cały czas uśmie-
chając się pokrzepiająco. 
– Colin – wyseplenił dzieciak. Szatyn, słysząc to, nie wie-
dzieć czemu, poczuł dziwne ciepło w klatce piersiowej. 
Uczucie szczęścia i nostalgii. 
– Cześć, Colin. Jestem Will. Opowiesz mi, co się stało?  
– Ja... Nie wiem, gdzie moja mama – odparł malec, któremu 
znowu zaczęło się zbierać na płacz.  

Widząc to, William spojrzał chłopcu w oczy i uśmiechnął 
się delikatnie. 

– Nie martw się. Poszukamy jej razem – powiedział i wypro-
stował się, jednocześnie wyciągając do Colina rękę.  
Chłopiec chwycił ją z zapałem i z zaciekawieniem spojrzał 
na nastolatka, czekając na dalsze instrukcje. 
– Gdzie ją ostatnio widziałeś?  
– Na placu zabaw – odpowiedział po chwili namysłu. 
– W takim razie na pewno właśnie tam szuka cię mama. Czy 
to był plac zabaw z wielką zieloną zjeżdżalnią? – dopyty-
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wał Will, by odwrócić uwagę dziecka od nieobecności 
matki i upewnić się, że zmierzają w dobrym kierunku. 
– Tak! Tam się zjeżdża baaardzo szybko! – odrzekł Colin, 
czym wywołał uśmiech u szatyna. 
– To prawda. Jak byłem mały, to też się tam bawiłem – po-
wiedział Will, a maluchowi aż zaświeciły się oczy, kiedy 
spojrzał na nastolatka. 
– Czyli ja też będę kiedyś taki duży?! – wyseplenił chłopiec, 
a William stłumił śmiech. 
– O tak. Jeśli będziesz się dobrze odżywiał i dużo przeby-
wał na powietrzu – wyjaśnił szatyn, starając się brzmieć na 
tyle poważnie, na ile pozwalało mu wewnętrzne rozbawie-
nie. 

Rozmowa z chłopcem trwała jeszcze kilka minut, w trakcie 
których dotarli do placu zabaw. Dookoła zabudowanego 
terenu chodziła zestresowana i zrozpaczona młoda ko-
bieta, na widok której Colin się rozpromienił. 
– Mama! Mama! – wykrzyczał uradowany i podbiegł do ko-
biety tak szybko, jak tylko pozwalały mu jego dziecięce 
nóżki.  
Will podążył za nim, chcąc upewnić się, że jego tymcza-
sowy podopieczny na pewno bezpiecznie trafi do matki. 
– Oh! Colin!  
Po twarzy kobiety spłynęły łzy ulgi, kiedy mocno przytuliła 
syna. Po chwili jej wzrok padł na Willa, który z pewnym roz-
czuleniem obserwował całą scenę. 
– Colin, kto to jest? – zapytała. Syn z uśmiechem i szczero-
ścią, na jaką stać było tylko dziecko, opowiedział matce 
całą historię. Słuchając jej, kobieta uśmiechnęła się do 
szatyna z wdzięcznością. 
– Nawet nie wiem jak mam panu dziękować! Jak panu na 
imię? – zapytała, jednak zanim nastolatek zdążył odpowie-
dzieć, do rozmowy wtrącił się Colin. 
– Mamo, to jest Will! – powiedział z dumą i uśmiechem, po 
raz kolejny ukazując dziury po mleczakach. 
– Cieszę się, że Colin spotkał akurat pana. Jeszcze raz 
dziękuję. 
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– Nie ma problemu. To ja się cieszę, że mogłem pomóc – 
odparł William z uśmiechem. Co ciekawe: naprawdę się 
cieszył. To była bzdura. Nic nieznacząca chwilka czasu.               
A jednak naprawdę się cieszył, że ją znalazł. 
– Colin, co ty masz w ręce? – spytała zaskoczona kobieta, 
patrząc na pluszową koniczynkę w dłoni chłopca, która 
jeszcze niedawno robiła za breloczek do kluczy. 
– Dostałem od Willa! – wyjaśnił chłopiec z dumą i wyciągnął 
rękę przed siebie, by pokazać zdobycz. 
– Na pewno dał ci się tym tylko pobawić. Teraz trzeba mu 
to oddać – powiedziała ciepło, co wywołało grymas na 
twarzy Colina.  

Will zagryzł zęby. Ten breloczek dostał od Ash'a przed 
operacją przeszczepu szpiku, którą przeszedł w dzieciń-
stwie. Była to jego koniczyna "na szczęście" i towarzyszyła 
mu zawsze. A jednak, patrząc na Colina, czuł, że nie powi-
nien odbierać mu teraz tego szczęścia. 

– Nie ma problemu. Może to zatrzymać – powiedział Wil-
liam i uśmiechnął się wymuszenie.  
Kobieta odpowiedziała wdzięcznym skinieniem głowy. 
– Przepraszam, ale musimy już iść – powiedziała lekko za-
wstydzona, że nie miała czasu odpłacić się nastolatkowi. 
– Nie ma problemu. – William okazał zrozumienie. 
– W takim razie do widzenia – rzekła i chwyciła syna za 
rączkę. 
– Do zobaczenia, Will! – krzyknął Colin, czym wywołał par-
sknięcie śmiechu u szatyna. 
– Do zobaczenia – powiedział i pomachał mu na pożegna-
nie. 
Na odchodnym usłyszał jeszcze słowa, które kobieta wy-
powiedziała do syna. 
– Nie możesz uciekać tylko dlatego, że ci czegoś zabroni-
łam. Jeśli ci odmawiam, to robię to, bo mi na tobie zależy.  

W tym momencie Will przystanął. Z jakiegoś powodu nagle 
zrozumiał, dlaczego zachowanie Asher'a tak bardzo go 
zezłościło. Po prostu bał się, że go straci! Był zły, bo jego 
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przyjaciel się zmieniał, dorastał, tymczasem William stał              
w miejscu. Bał się, że w takiej sytuacji oddalą się od siebie 
i straci przyjaciela… na przykład na rzecz Emmeta, na któ-
rego zawsze patrzył z góry. 
Will wracał do domu, w którym na pewno nie było już jego 
rodziców i głęboko rozmyślał nad swoją sytuacją. Bawił się 
kluczami znajdującymi się w kieszeni spodni, nie mogąc 
się nadziwić, że brak głupiego breloczka może tak mu cią-
żyć. Jeśli pustka po stracie przedmiotu była tak odczu-
walna, to jak będzie się czuł, gdy straci przyjaciela? Ze 
całą swoją obecną wiedzą szatyn nie potrafił odpowie-
dzieć sobie na to pytanie. 
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Anna Pewniak - miłośniczka zdrowego stylu życia, która 
wie, jak żyć chwilą i ryzykować. 
 

Wierzy, że nie można czekać, aż będzie „mniej źle”, 
by zacząć walczyć o to, by być szczęśliwym. 
Jej misją jest pokazanie tym, którzy w nią wątpili, że potrafi 
zrobić wszystko i zmieniać świat na lepsze. Wspierają ją           
w tym Rodzina i Przyjaciele, od których czerpie siłę do 
działania i bez których nie byłaby w tym miejscu, w którym 
jest. 

Uwielbia czarny humor, dobre książki i aktywny re-
laks. Ceni w ludziach: szczerość, otwartość i lojalność. Ma-
rzy o udanej karierze zawodowej oraz osiągnięciu satys-
fakcji w życiu prywatnym. 
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Małgorzata Siemianowska 
 

 
 

MIŁOŚĆ MA KOLOR ZIELENI 
 
 
 
 

I’m driving home for christmas – śpiewał w radiu 
Chris Rea. Ona też wracała do domu. Zadowolona, że do-
starczyła ostatnie paczki przed czasem, bo to oznaczało, 
że kolejny dzień będzie wolny od jakichkolwiek zajęć.  

– Wreszcie się wyśpię – pomyślała. 

Ostatnie kilka tygodni mocno dało jej w kość. 
Praca w stresującej branży, gdzie wiele czynników musiało 
być wzięte pod uwagę, a całość dopięta na ostatni guzik. 
Finisz projektu, którego była inicjatorką, a który w grudniu 
przyniósł mnóstwo niespodziewanych sytuacji. Realizowa-
nie zleceń po godzinach dla klientów przekonanych, że 
mają czas, w efekcie czego ona sprawdzała teksty „na 
wczoraj”… i poprawiała po nocy, co kłóciło się z jej krzywą 
dobową. Przepychanki z operatorem programu, dzięki 
któremu miała ustabilizować biznes. I rozmowa w pełni, 
podczas której przemilczała kwestie sprawiające ból. 
Emocji było zdecydowanie za dużo, przez co czuła się wy-
czerpana, wręcz pusta. Jechała więc zdecydowanie wol-
niej i uważniej niż zwykle, bo miała świadomość, że nie do-
maga. 

W drodze myślała o przyziemnych sprawach: że 
jeszcze nie ma prezentów dla chłopców, że w lodówce – 
standardowo pod koniec tygodnia – ma tylko światło, jajka 
i mleko; że trzeba by było posprzątać, bo kto to widział 
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taki syf przed świętami (i w same święta!), że w sumie nie 
wysłała nikomu życzeń, ale przyznała przed sobą, że                 
nie lubiła tego robić i z jakiegoś powodu unikała tej czyn-
ności od zawsze; że jeszcze ma całą listę spraw do ogar-
nięcia do końca roku, a przecież … był dzień przed wigilią!  

Ale ona absolutnie nie czuła magii świąt. Zresztą 
od kilku lat. Od wtedy, kiedy spędziła je sama, pogrążona 
w bólu, złości, rozpaczy. Wyrzucona poza system, wyklu-
czona, napiętnowana. Po tamtym grudniu traktowała 
okres świąteczno-noworoczny po prostu jak kilka dni wy-
tchnienia od wymagającego życia w pojedynkę. I tyle. Po-
stanowiła, że odeśpi intensywne tygodnie i spędzi w łóżku 
tyle czasu, ile będzie potrzebował jej organizm. 

Skoncentrowana na sprawach bieżących, nie zau-
ważyła, kiedy dotarła za miasto. Droga stała się bardziej 
wymagająca, ale przemierzała ją tyle razy, że znała na pa-
mięć. W dole po lewej stronie zamajaczyły światła wiej-
skiego osiedla. W rzece odbijał się blask księżyca.  

– Za chwilę odcinek przez las. – Nie spodziewała się, że 
głowa podsunie jej ten komunikat. Nie zdążyła przejechać 
stu metrów i po obu stronach jezdni pojawiły się drzewa. 
W ciemności widziała światła auta jadącego przed nią                   
i błyszczącą powłokę na asfalcie. Pomyślała, że bezpiecz-
nie w takiej chwili mieć „zająca”, jak zwykło się mawiać                   
o samochodach  jadących z przodu. Jeszcze niecałe dzie-
sięć minut i będzie mogła odpłynąć w nicość. Bidulka… 
kompletnie nie przeczuwała, że może to nastąpić szybciej. 

Nie mogła sobie przypomnieć, który symptom przerwał jej 
spokojną podróż: świadomość, że za chwilę ostry zakręt, 
światła miedzy drzewami z przodu czy bardzo szybko „ro-
snące” światła we wstecznym lusterku. Jakie to ma znacze-
nie? Osobno – żadne. Ale wszystkie razem stwarzały za-
grożenie. Kierowca z tyłu jechał zdecydowanie za szybko, 
jak na panujące warunki pogodowe. Zbliżał się do niej                 
z każdą setną sekundy. Nie widział świateł z przeciwka, 
kiedy zaczął wyprzedzać jej auto, bo nie mógł ich widzieć. 
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Ona widziała, bo miała inną perspektywę – była bliżej.                  
A przede wszystkim wiedziała, że tam jest zakręt. Widziała 
między drzewami dwa reflektory. Czas przyspieszył. Zdjęła 
nogę z gazu, myśląc, że to wystarczy. Kiedy zza zakrętu 
wyłonił się ciemny kontur, kierowca jadący za nią nie miał 
już szans na ucieczkę. Szedł na czołówkę. Ten z przeciwka 
mrugał długimi światłami coraz bardziej nerwowo. Nie 
tylko na lewym pasie rozgrywał się dramat. Bicie jej serca 
przyspieszyło, a po ciele rozlał się gorąc. 

Stopklatka. Świat się zatrzymał. Dosłownie! 

Samochody stanęły. Ją samą tajemnicza siła katapulto-
wała w usłane gwiazdami nocne niebo. W niezrozumiały 
sposób znalazła się w komnacie z podłogą ze szkła. Pa-
trzyła w przestrzeń na dole i nie dowierzała! Widziała 
drogę w lesie, a na niej cztery auta. 

– Niesamowity widok, nieprawdaż? – zapytał miękki głos. 

Podniosła głowę i ujrzała piękną kobietę w zielonej szacie, 
siedzącą na podwyższeniu w kształcie lotosu. Jedną nogę 
miała wysuniętą, jakby właśnie zamierzała wstać. Tron 
ustrojony był kwiatami, mosiężnymi dzwoneczkami i zło-
tymi kokardami. Postać uśmiechała się do niej z wyrozu-
miałością. 

– Dawno nie widziałam cię w takim stanie. Przeszłaś już 
tyle, że zapewne myślałaś, że nic już cię nie zaskoczy? – 
zapytała kobieta. 
– Tak – odpowiedziała automatycznie podróżniczka. 
– Wiedz, że Wszechświat ma dla ciebie jeszcze wiele nie-
spodzianek. Podejdź do mnie, pokażę ci niektóre. 

Bohaterka leśnego dramatu posłusznie podeszła do po-
staci i usiadła na podwyższeniu. W komnacie zgasło świa-
tło, a w miejscu, w którym jeszcze przed chwilą stała, po-
jawiła się ogromna zielona kula. Przedmiot zaczął unosić 
się nad posadzką i rosnąć do rozmiarów telebimu. 
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–  Spójrz, co na ciebie czeka. 

W kuli pojawiła się ona i blondynek w stroju strażaka. 
Chłopiec miał około ośmiu lat. Wchodzili do remizy, gdzie 
znajdowały się już inne dzieci. Rozpromieniony maluch, wi-
dząc kolegów, puścił jej rękę i pobiegł do członków dru-
żyny. Nie obejrzał się ani razu, ale ona wiedziała, że uśmie-
cha się szeroko, a jego oczy skrzą się, gotowe do przeży-
wania przygód. Zatrzymała się i patrzyła, jak chłopiec 
wita się z grupą, a potem podchodzi do szafki i wyciąga               
z niej wyposażenie do ćwiczeń. 

– To mój syn? 
– Tak. Dzięki szczeremu sercu i szybkiemu działaniu, które 
z troski będziecie próbowali w nim ostudzić, uratuje wiele 
istnień. Całe jego życie będzie podporządkowane wyciu 
syreny. Na jej dźwięk milion razy będzie zostawiał wszyst-
ko, żeby z odwagą nieść pomoc. A ty za każdym razem bę-
dziesz umierała ze strachu. Jednak on nigdy się o tym nie 
dowie. 

Podróżniczka westchnęła, a po jej policzku spłynęła łza. 
Obraz w kuli się zmienił. 
Słoneczny dzień. Na tarasie domu, położonego na działce 
z bezpośrednim zejściem do jeziora i wśród drzew, przy 
stole pod zielonym parasolem ogrodowym siedzi kobieta 
i zapamiętale stuka w klawisze laptopa. Nie widzi bujnego 
ogrodu, w którego przestrzeni pszczoły przelatują z kwiat-
ka na kwiatek. Nie czuje zapachu kwitnących ziół. Nie sły-
szy śmiechu i krzyków z pomostu, ani dźwięku wody, do 
której wskakują letnicy. Siedzi i pisze. 

– To ja? 
– Tak. To dużo wcześniej niż emerytura, podczas której 
chciałaś pisać powieści. Dzięki doświadczeniu i wrażliwo-
ści, którą tak długo wypierałaś ze świadomości, będziesz 
tworzyła piękne historie. Na twoje książki będą czekały ko-
biety na życiowym zakręcie. Niejedną z nich twoje słowa 
uratują. 
– Cudownie to wiedzieć – powiedziała tylko. 
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– To jeszcze nie wszystko. Najlepsze zostawiłam na koniec 
– uśmiechnęła się kobieta w zielonej szacie i klasnęła                   
w dłonie. Wnętrze kuli rozbłysło ciepłym światłem i kard 
znów się zmienił. 
Patrzyły na przyciemnione wnętrze pokoju. W kominku 
żwawo podskakiwał ogień. Przed paleniskiem stał miękki 
fotel, a w nim siedziała kobieta i czytała książkę. Widziały 
tylko jej długie, miodowe włosy i zielony koc, którym była 
otulona. Do pomieszczenia wszedł mężczyzna. Skierował 
się do kobiety, pocałował ją w czoło, a potem podszedł do 
kominka i dołożył dwa polana. Wracając, znów pocałował 
siedzącą – tym razem w miodową koronę. 

– Czy to … – Podróżna zawahała się. 
– Uhm… Mężczyzna, którego widziałaś w praktyce obecno-
ści transformującej. Minie trochę czasu, zanim dostrzeże, 
że to, co wiedziałaś od początku, jest wam pisane. Jednak 
nie zniechęcaj się – będziecie wiedli magiczne życie. 

Poczuła błogi spokój i otulające bezpieczeństwo, jak wte-
dy, kiedy pierwszy raz oparła głowę o jego tors. 

– Wiesz już, co wybrać? 
– Tak, dziękuję – odpowiedziała. Zsunęła się z podwyższe-
nia, odwróciła w stronę kapłanki w zielonej szacie, złożyła 
ręce na wysokości serca, delikatnie pochyliła ciało i wy-
szeptała: „namaste”. 
– Namaste. Wracaj wypełniać świat miłością.  
 
Tajemnicza kobieta klasnęła w dłonie, a ona znów znala-
zła się w samochodzie. Z ogromną siłą nacisnęła na ha-
mulec. Pojazd prawie się zatrzymał. Kierowca z przeciwka 
wykonywał ten sam manewr. Auto wyprzedzające zatań-
czyło na pokrytym szadzią asfalcie i wpadło w poślizg.  

– Chcę żyć! – zawołała. Nie wiedziała: czy do siebie, czy do 
nieodpowiedzialnego kierowcy. 

Pojazd sprawcy obrócił się o 70-80 stopni, dzięki czemu 
cudem zmieścił się w przestrzeni między „zającem” a jej 
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autem. Może dwie sekundy później prowadzący zapano-
wał nad maszyną. Wyprzedził znowu i jak gdyby nigdy nic 
… pomknął w noc. 

Kiedy wysiadła z auta pod domem, z głębi jej trzewi wydo-
był się histeryczny płacz. Spojrzała w niebo i zobaczyła 
gwiazdy, które utworzyły sylwetkę Zielonej Tary.  
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Małgorzata Siemianowska – Kobieta Treściująca, która 
żadnej wizji się nie boi. 

W „Fabryce Treści” tworzy teksty dodające magii 
biznesowi i życiu jej Klientów. Wizjonerka i inicjatorka wielu 
projektów dla kobiet. Organizuje cykliczne spotkania dla 
piszących poezję. Przygotowuje platformę szkoleniową 
dla przedsiębiorczyń, które poszukują mistycznych środ-
ków wyrazu w opisywaniu działań biznesowych.  
  

Debiutowała tomikiem „Dziewczyna z Północy”,           
w skład którego wchodzi czterdzieści wierszy stworzonych 
w latach 2000-2020. Dziewczyna z Północy to kobieta po-
szukująca, która postanawia wynurzyć się z głębi nieświa-
domości, by płynąć z prądem ku magicznemu życiu. 
 

Małgorzata kocha pisanie w każdej formie – dzien-
nikarskie, kreatywne, ekspresywne, intuicyjne i magiczne. 
Uwielbia dobre książki, głębokie rozmowy, spacery                
z psem, zanurzanie w jeziorze oraz nieustannie się rozwi-
jać. Ceni w ludziach: szczerość, wrażliwość, mądrość ży-
ciową i konsekwencję. 
 
 
 
 
 
 

malgorzatasiemianowska.pl 
fabrykatresci.pl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
Monika Wojciechowska 

 

 
 

WIARA 
 

 
 
 
 
– Nie! – krzyknęła kolejny raz tego dnia. 

Tym razem chodziło o tak banalną rzecz, jak dosy-
panie cukru do zupy pomidorowej. Tak przyzwyczaiła się 
do walki, że zapomniała, że można opuścić gardę i zrobić 
coś bez emocji… na przykład doprawić zupę. Co prawda: 
nie lubiła cukru. Wiedziała, że zabija, więc słodzenie cze-
gokolwiek było niezgodne z jej przekonaniami. Jednak 
tym razem mogła sobie odpuścić. Wiedziała, że jej reakcja 
jest przesadzona, ale cóż mogła zrobić. 

Miała na imię Wiara. Nosiła w sobie radość dziecka 
i mądrość dojrzałej kobiety. Była w wieku bliżej nieokreślo-
nym. Czasem wyglądała jak mała dziewczynka, czasem 
zbyt poważnie. Nie mogła się nadziwić: dlaczego ludzie 
ciągle chcą pokazać jej, że jest od nich gorsza. I dlaczego 
walczą? Sama codziennie spierała się o milion spraw. 
Tylko jej wydawało się istotne wykazanie swojej racji, a nie 
pokazanie wyższości. Myślała, że dyskusja to brak prze-
mocy, że rozmawiając, można rozwiązać wszelkie pro-
blemy. Zapomniała, że czasem milczenie jest złotem. 

Żyła w lesie pięknym jak z baśni. Wszystko wyda-
wało się w nim być idealne. Krople rosy na liściach, po-
ranna mgła, promienie słońca przebijające się przez ko-
rony drzew tworzące niepowtarzalne pasiaste wzory. 
Tylko mieszkańcy lasu zwykle nie dostrzegli tych luksuso-
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wych widoków. Codziennie biegli, ze wzrokiem wbitym                    
w ziemię, szukając pożywienia lub robiąc z niego zapasy 
na zimę. 

Zadaniem Wiary w wiosce była organizacja maga-
zynów. Ustalała, gdzie zgromadzić zapasy, w jakiej kolej-
ności i w jakich warunkach, aby uniknąć ich zepsucia. Po-
tem zimą wydawała odpowiednie racje mieszkańcom.                  
W pracy była skrupulatna, wręcz perfekcyjna. Dziwiła się 
lekkiemu podejściu niektórych współpracowników i często 
przejmowała ich obowiązki na siebie. Zawsze była do dys-
pozycji. 

Jednego roku lato było bardzo upalne, a w lesie 
panowała susza. Na szczęście mieszkańcom udało się ze-
brać dosyć zapasów, aby przetrwać zimę przy ogranicze-
niu dziennych racji. Jednak na sąsiedniej polanie zbiory 
okazały się dużo gorsze. Jej mieszkańcy próbowali zwró-
cić się o pomoc do leśnego plemienia, ale wódź odmówił 
im, dbając o własnych poddanych. Niedługo potem Pola-
nie w nocy zaczęli wykradać zapasy, o które dbała Wiara. 
Do obrony żywności powołano armię. Zdesperowani 
mieszkańcy polany dalej próbowali pozyskać jedzenie, 
więc w rejonie magazynów zaczęły się krwawe walki. 
Mieszkańcy lasu byli wdzięczni za obronę ich bytu. Nie za-
stanawiali się nad głodem sąsiadów, ani nad desperac-
kimi czynami, których dokonywali tamci, aby przeżyć. Da-
lej nie dostrzegali piękna miejsca, w którym żyli i co gor-
sza: nie widzieli, jak mało widzą.  
 

Wiara stanęła na czele leśnej armii, lecz im więcej 
stoczyła bojów, tym gorzej sypiała, miewała koszmary, coś 
ciągle budziło w niej niepokój. Śniąc pewnej nocy, obu-
dziła się z krzykiem "nie!". Jej natura buntownika dała                    
o sobie znać. Wiedziała, że musi skończyć tę wojnę, tylko 
jeszcze nie wiedziała jak.  
Walka o pokój wymagała odwagi i wiary, że można ją wy-
grać. Wiara na początku spotkała się z wodzem, radą, 
mieszkańcami, ale nikt nie był w stanie wyobrazić sobie 
pokojowego zakończenia tej wojny. Zapasy dla wszystkich 
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były najcenniejsze. Najgorsze, że mieszkańcy udawali, że 
wojny nie ma, że nikt nie jest głodny, a zima wcale nie na-
dejdzie. Dalej biegli przed siebie, ze wzrokiem wbitym                   
w ziemię, zbierając ostatnie grzyby i korzenie.  
 

Wiara zaczęła tracić nadzieję. Miała wrażenie, że 
nikt poza nią nie chce zakończyć wojny. Nie wiedziała, co 
ma zrobić. Ufała, że mieszkańcy lasu mają dobre serca                 
i będą chcieli zaprzestać walk, a może nawet podzielić się 
jedzeniem. Tylko nie znała sposobu, dzięki któremu mo-
głaby do nich dotrzeć. 
Wracając z kolejnej nieudanej rozmowy z radą lasu, zoba-
czyła małego chłopca, który poruszał się, jakby w zwolnio-
nym tempie. Biło od niego delikatne błękitne światło. Nie 
mogła oderwać od niego wzroku, więc zaczęła go śledzić. 
Chłopiec w pewnym momencie zniknął za starym drze-
wem, najgrubszym, jakie rosło w lesie. Wiara obeszła je 
ostrożnie i nagle wpadła w dziurę. Chwilę leciała, zanim 
upadła na podłoże. Kiedy opadł kurz, zobaczyła, że jest               
w wielkiej norze oświetlonej pochodniami. Znajdowało się 
tam bardzo dużo jedzenia i wiele patrzących na nią oczu. 
Oczu, które należały głównie do dzieci. 

– Witaj, Wiaro – powitał ją śledzony chłopiec. – Jestem Ra-
dogost z plemienia Polan. A to moi pobratymcy. A w zasa-
dzie tylko dzieci z mojego plemienia z matkami. Schronili-
śmy tu najmłodszych, aby byli bezpieczni. Wiem, że to nie 
w porządku, że kradniemy wasze jedzenie, ale jako wódz 
plemienia muszę zapewnić przetrwanie swojemu rodowi. 
– Ale jak możesz być wodzem? Przecież jesteś jeszcze 
dzieckiem! – krzyknęła Wiara, ciągle siedząc na ziemi. 
– To tylko kamuflaż, abym mógł bezpieczniej poruszać się 
po lesie – odpowiedział Radogost, po czym zmienił się                  
w wysokiego młodzieńca o najłagodniejszych oczach, ja-
kie kiedykolwiek widziała. 
Wiara pierwszy raz widziała, jak ktoś zmienia postać, dla-
tego przez dłuższą chwilę nic nie mówiła,  wybałuszając 
oczy. 
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– Nic nie rozumiem. Skoro potraficie używać magii, to dla-
czego nie wyczarujecie sobie jedzenia? – zapytała, wstając 
i sprawdzając, czy jest w jednym kawałku. 
– Nie czarujemy, tylko zmieniamy postać. Życie na polanie 
wymaga od nas ciągłego kamuflowania się, a w naszej 
normalnej postaci i rozmiarze jest nam niezmiernie ciężko 
się schować – zaśmiał się wódz Polan. – Nasz błękitny blask 
pozwala nam odróżniać się od innych stworzeń. Skoro go 
widzisz, oznacza to, że masz czyste serce i możesz nam 
pomóc. 
– Ale jak? – zapytała Wiara. – Próbowałam zakończyć tę 
wojnę już kilka razy. W lesie nikt mnie nie słucha, zapasów 
mamy tak mało, że ledwo starczy dla nas… – żaliła się.  
- Czy znasz kogoś, kto dobrze zna las? Do zimy zostały 
dwa tygodnie. Może są miejsca, gdzie znajdzie się coś do 
jedzenia? Na naszej polanie niestety nic już nie zostało. 
Zasuszyliśmy nawet trawy, także nie mamy z czego zbudo-
wać schronień. Moglibyśmy wspólnie wyruszyć na wy-
prawę, przybierając zwierzęcą formę. Bardzo dobrze wę-
szymy, a z waszym sprzętem i znajomością lasu z pewno-
ścią damy radę wydobyć i zgromadzić wiele zapasów – en-
tuzjastycznie zaproponował Radogost. 
–  Nie wiem, czy to się uda. Cały las z naszego terenu został 
sprawdzony, raczej nie zostało zbyt wiele pożywienia. Co 
prawda jest jeszcze... Upiorny Bór. Ponoć to najstarsza 
część lasu. Tak stara, że krążą o niej legendy, ale nikt ni-
gdy w niej nie był… poza moim przyjacielem Jutrowojem. 
Przynajmniej mówił, że tam był. Nie wiem, czy można mu 
do końca wierzyć... – zamyśliła się Wiara. 
– Nie prosilibyśmy o pomoc, gdyby nie była ona po-
trzebna. Czy możemy spotkać się jutro z twoim przyjacie-
lem? – zapytał Radogost. 
 

Wiara wspięła się bez słowa po linie, która służyła 
do wyjścia z nory i wróciła do domu. Nie mogła zapomnieć 
tych wpatrzonych w nią błagalnych spojrzeń, w których 
było tyle nadziei. Wiedziała, co musi zrobić i wreszcie wi-
działa małe, iskrzące się światełko na końcu tunelu. 



47 
 

 
– Tak!!! – krzyknął Jutrowoj. Radogost nigdy nie wiedział 
tak ekspresyjnej osoby. – Tak, tak, tak! – powtórzył przyja-
ciel Wiary. – Pewnie, że chce się wybrać w super-niebez-
pieczną misję, z której pewnie nikt nie wróci. Ale jakie to 
będzie przeżycie, zostaniemy bohaterami! 
– Nie zapowiada się to dobrze – pomyślała Wiara, ale 
uśmiechnęła się tylko i na głos powiedziała: – Liczymy, że 
to nie będzie misja samobójcza, a twoja znajomość lasu 
pomoże znaleźć pożywienie w bezpieczny sposób. 
– Oczywiście! Kto, jak nie ja, przeprowadzi was przez naj-
bardziej niebezpieczne chaszcze! – zapytał retorycznie 
pewny siebie Jutrowoj. 
– Dobrze, skoro mamy przewodnika, ciebie Wiaro jako spe-
cjalistkę od organizacji i logistyki, to potrzebujemy jeszcze 
technika i strażnika. Moi ludzie będą węszyć oraz trans-
portować zapasy, które znajdziemy. Ale nikt z nas nie po-
trafi walczyć i nie mamy sprzętu – podsumował Radogost 
– Nic się nie martwcie – powiedział Jutrowoj – wszystkim się 
zajmę. Ruszamy o świcie. 
 

Radogost ze swoją świtą i Wiara spotkali się na 
skraju lasu przed pierwszym promieniem wschodzącego 
słońca. Jutrowoj z pozostałą częścią ekipy trochę się 
spóźniał. Wszyscy czekali na nich z obawą, czy w ogóle się 
pojawią. Nagle w oddali zobaczyli zarysy trzech postaci. 
Jedną z nich był przyjaciel Wiary, dwóch pozostałych nie 
znali. Kiedy podeszli bliżej, okazało się, że jedną z postaci 
jest niski, szeroki w barach młokos, który ma być ich tech-
nikiem, a drugą - piękna, brązowowłosa kobieta, która ma 
pełnić funkcję obrońcy. 
– Ale jak to? – zapytał jeden z Polan. – Ona ma nas obronić 
przed wielkimi, groźnymi stworami z boru? 
– Nie martw się, króliczku – odpowiedziała zalotnie Tomira, 
bo tak miała na imię obrończyni wyprawy. – To tylko po-
zory jak twój futrzasty image. 
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– Ja mam na imię Zbylut – dodał radośnie technik i cała 
ekipa ruszyła w stronę Boru, prowadzona przez Jutro-
woja. 
Ich misja była oczywiście ściśle tajna, władze lasu nigdy 
nie pozwoliłyby wykorzystać swoich najlepszych ludzi                   
i sprzętów, aby pomóc wrogowi. 
 

Po kilku godzinach wędrówki, chwilę przed zmro-
kiem, drużyna dotarła do granicy Upiornego Boru. Posta-
nowili poczekać do rana, tylko Wiara jak zwykle chciała 
powiedzieć „nie”. Była w gorącej wodzie kąpana - wszystko 
chciała mieć i robić na już. Długo próbowała przekonać 
Radogosta do swojej racji, jednak ostatecznie rozbili obo-
zowisko na skraju lasu. 
To nie była spokojna noc. Tylko Polanie, przyzwyczajeni 
do czujnego snu, zamykali oczy. Wiara, gdy tylko udało jej 
się zmrużyć powieki, miała koszmary, w których trwa 
wojna, dlatego wolała nie zasypiać. Radogost, widząc jej 
lęk, dotknął dłońmi jej skroni i wlał trochę spokoju w jej 
duszę, aby mogła doczekać do rana. Była mu bardzo 
wdzięczna. Dziwiła się, jak można być tak opanowanym                
i pogodzonym ze sobą i światem człowiekiem. Cieszyła się, 
że jest z nimi w tej trudnej wyprawie. 
 

Ruszyli w dalszą podróż, kiedy tylko wstało słońce. 
Uczestnicy wyprawy, choć zdenerwowani, czuli też ekscy-
tację na myśl o przygodzie, jaka ich czeka. W promieniach 
słońca bór nie wydawał się zbyt straszny, wręcz fascyno-
wał. Ogromne drzewa z jesiennymi liśćmi w różnych odcie-
niach zieleni, pomarańczu i żółci, połączone pajęczyną 
lian, zapierały dech w piersiach. Rosło tu też wiele krzewów 
z owocami, których nie znali. 
– Uważajcie – powiedział Jutrowoj – bór wygląda pięknie, 
nawet przyjaźnie, ale zanim zerwiemy cokolwiek, musimy 
zapytać o pozwolenie ducha boru – inaczej wszystkie 
owoce będą zatrute. 
– Ducha Boru? – zdziwili się. 
– Jak go znaleźć? – zapytała Wiara. 
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– Nie da się go tak po prostu znaleźć – odpowiedział. – Mu-
simy czekać, aż zechce z nami porozmawiać. 
– Ale co możemy zrobić, aby go zachęcić? – dopytywał Ra-
dogost. 
– Możemy się trochę rozerwać, poznać mieszkańców boru 
– zaproponował, śmiejąc się Jutrowoj. 
 
Nikt w tym momencie nie był skory do rozrywek, ale skoro 
nie mogli przyspieszyć spotkania z duchem, zaczęli rozwi-
jać obozowisko. Nastała noc, a wraz z nią bór zmienił się 
w Upiorny Bór. Z każdej strony słychać było wycie, 
okropne mlaskanie hien, skowyt bólu. Tym razem nawet 
Polanie nie zmrużyli oka, a dotyk Radogasta nie przyniósł 
ukojenia Wierze. Z każdą chwilą narastał strach. Zaczęły 
pojawiać się pierwsze głosy, aby wracać do domu. Kiedy 
silny podmuch wiatru zgasił ogień w ognisku, misja prze-
stała być ważna.  
 
– Chcę do domu – zapiszczał Zbylut, przytulając swoje 
sprzęty do zbierania pożywienia. 
– Chętnie bym wróciła z tobą – dodała cicho obrończyni 
Tomira. – To jakaś masakra nawet dla mnie. Wiele już w ży-
ciu przeszłam: byłam na wojnie, walczyłam z wilkami i in-
nymi stworami, ale niewidzialny wróg jest najbardziej 
przerażający. 
– Uspokójcie się – rzekła Wiara. – Wiem, że się boicie, ja też. 
Ale pamiętajcie, po co tu przyszliśmy. Idzie zima, nasi bra-
cia i siostry liczą na nas, wierzą, że zdobędziemy zapasy 
na zimę dla Polan. Do rana zostało jeszcze tylko kilka go-
dzin. Wymyślmy, jak możemy razem przetrwać. 
– Niech Polanie przybiorą formę zająców i szynszyli, aby 
było wam ciepło i byście mogli ogrzać pozostałych – zale-
cił Radogast. – Przysuńmy się do siebie. 
– Zbylut, spróbuj ponownie rozpalić ogień – poprosiła 
Wiara. 
– Ja zaśpiewam wam pieśni dodające odwagi – dorzuciła 
Tomira. 
– A ja poopowiadam dowcipne historie – dodał Jutrowoj. 
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Rzeczywiście śpiew Tomiry wlał w serca drużyny trochę od-
wagi. Miała tak piękny głos, że wszyscy skupili się na nim, 
zamiast na strachu. Zapomnieli, że znajdują się w Upior-
nym Borze. Kiedy Jutrowoj zaczął swój kabaretowy występ, 
śmiali się w niebogłosy. Nawet nie zauważyli, kiedy nastał 
nowy dzień. Wreszcie zasnęli spokojnym, głębokim snem. 
Obudziło ich łagodne łaskotanie. Zewsząd otaczały ich 
kolorowe pióra, które muskały ich stopy, podbródki, 
karki… Zdziwieni podróżnicy zaczęli odganiać je rękami, 
aż zobaczyli małego, różowego, opierzonego, latającego 
stworka. 
– Jestem duchem Upiornego Boru – powiedział śmiesznym 
głosem, jak po wciągnięciu helu. Próbował przy tym być 
bardzo poważny, jednak taki głos nie mógł wzbudzić sza-
cunku. Wszyscy zaczęli się śmiać. 
– Ty? – zapytała, udając powagę Wiara. 
– Tak, ja. To, że mówię i wyglądam inaczej niż wy, nie ozna-
cza, że jestem śmieszny – oburzył się duch. 
– Masz rację. – Przywołała się do porządku Wiara. 
– Przyszliśmy prosić o jedzenie – wtrącił Radogast. – Na na-
szej Polanie panowała susza, nie udało nam się zgroma-
dzić potrzebnych zapasów na zimę. 
– Cóż mnie to obchodzi? – zapytał władca Boru. – Dla mnie 
ważna jest dobra zabawa, tak jak dzisiaj w nocy, kiedy nie-
mal wystraszyłem was na śmierć. 
– Zrobiłeś to specjalnie? – Nie dowierzała Tomira.  
– Muszę chronić mieszkańców boru. Inaczej każdy mógłby 
tu przyjść i wziąć to, czego by zechciał – odpowiedział 
duch. 
– Rozumiemy to, ale prosimy o pomoc. – Wróciła do tematu 
Wiara.  
– Zastanowię się. Jeśli zostaniecie moimi gośćmi przez trzy 
dni i będę się dobrze z wami bawił, to może dostaniecie 
to, po co przyszliście - powiedział duch. – Zatem chodźcie 
za mną. 
 

Ekipa ruszyła do dziupli ducha z nadzieją, że uda 
im się zdobyć zapasy i wrócić do domu. 
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Gospodarz zastawił stoły najlepszymi owocami i nekta-
rami z Boru, a gościom nakazał organizację rozrywek. 
Pierwszego dnia wystąpiła Tomira. Zachwyciła Ducha 
Boru swym występem. 
– Masz piękny i przejmujący głos – rzekł – ale nie jesteś za-
bawna, a ja chcę się rozerwać. Mam nadzieję, że macie coś 
w zanadrzu. Zostały wam dwa dni. 
Przyszła więc kolej na żarty Jutrowoja. Władca lasu, jak                 
i inni uczestnicy, śmiali się do rozpuku, jednak na koniec 
drugiego dnia, duch powiedział: 
– Twoje żarty są śmieszne, jednak słyszałem je już  w nocy, 
kiedy próbowałem was przestraszyć. Musicie się bardziej 
postarać. Został wam tylko jeden dzień. 
Zapanowała konsternacja. Wydawało się, że możliwości 
mieszkańców lasu i Polan zostały wykorzystane. Wiara nie 
tylko straciła nadzieję, ale pomyślała, że zawiodła. Jak 
zwykle wzięła na siebie całą odpowiedzialność i próbo-
wała sama coś wymyślić. Skryła się na tarasie dziupli i pa-
trząc w niebo, zastanawiała się, co zabawnego mogą jesz-
cze zrobić. Nic nie przychodziło jej do głowy. Dołączył do 
niej Radogast. Chcąc ją trochę rozweselić, zaczął ją łasko-
tać, a potem przytulił. Nastąpiła romantyczna chwila. 
– Nie! – krzyknęła Wiara. – To nie może być aż tak proste! 
– Ale co? – dopytywał Radogast. 
– Niemożliwe! – Nie mogła nadziwić się Wiara, idąc w kie-
runku pozostałych członków drużyny. 
 

Trzeciego dnia próby zabawienia Ducha Boru, Po-
lanie przybrali formy zwierząt o najmilszych futerkach, ja-
kie występują w lesie i na polanie. Zbylut przyciągnął zbu-
dowaną w nocy machinę na środek dziupli i poprosił du-
cha o wejście do niej. Miała ona formę klatki, aby móc 
unieruchomić w niej istotę z rozłożonymi rękami. Po tym, 
jak zaintrygowany władca boru pozwolił się w niej za-
mknąć, mieszkańcy polany zaczęli się ocierać mięciutkimi 
futerkami o władcę. Roześmiał się wniebogłosy. Śmiał się 
przez wiele godzin, aż zaszło słońce. W końcu poprosił, 
aby go uwolnić i rzekł: 
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 – Nie uśmiałem się tak nigdy! To było to, czego mi trzeba. 
Zgadzam się, abyście zebrali tyle owoców, ile wam po-
trzeba, ale mam jeden warunek. Chciałbym, aby zostało 
ze mną trzech Polan, którzy mogą przybierać formę zwie-
rząt o najmilszych futerkach. 
– Nie! – krzyknęła Wiara, jak na buntowniczkę przystało. –
Przyszliśmy tu razem i razem wrócimy do domu. Wierzę, że 
jesteś dobrym duchem i to zrozumiesz. 
– Dużo wiary jest w tobie, może trochę za dużo. Skąd wiesz, 
że jestem dobry, skoro straszyłem was przez całą noc,                 
a potem zadałem wam trzydniową próbę? - zapytał duch. 
– Może nie miałeś czystych intencji, ale dzięki twoim zada-
niom, zaczęliśmy wykorzystywać to, co jest w nas najlep-
sze. Także w gruncie rzeczy wyszło dobrze – zaśmiała się 
Wiara. 
– Mam propozycję: my weźmiemy tyle zapasów, ile nam po-
trzeba i będziemy cię odwiedzać w każdą sobotę, aby 
wspólnie imprezować – zaproponowała Wiara. 
– Dlaczego miałbym ci zaufać? – zadał kolejne pytanie. 
– Trochę wiary… my też lubimy się dobrze bawić – opowie-
działa, śmiejąc się mieszkanka lasu. – Poza tym chętnie po-
znamy cały Upiorny Bór i jego mieszkańców, może nawet 
się zaprzyjaźnimy. 
– W takim razie zgoda. Bierzcie, co potrzebujecie i widzimy 
się w najbliższą sobotę – zakończył Władca Boru. 
– Bierzmy się do roboty! – zawołał do drużyny Radogast. 
Dzięki umiejętnościom technicznym Zbyluta i pracowito-
ści Polan, w jeden dzień udało się zebrać zapasy na całą 
zimę dla mieszkańców lasu i polany.  
– To koniec misji – powiedziała Wiara, biorąc Radogasta za 
rękę i kierując się w stronę domu. 
 
Drużyna miała wielkie wejście. Wkroczyli do lasu objuczeni 
tobołkami, ciągnąć za sobą wózki pełne zapasów. Miesz-
kańcy, widząc ich, zatrzymywali się w swoim pędzie, nie ro-
zumiejąc, co się stało. Zobaczyli swoich ludzi z wrogiem. 
Nie wiedzieli, co się dzieje. 
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Nagle z tłumu wyłonił się wódz, który nie rozumiejąc, gdzie 
podziała się Wiara, stanął na czele armii. Jako, że nie bez 
powodu był wodzem, szybko wywnioskował po dużej ilości 
zapasów, co się stało. Zaprosił całą drużynę do wystąpie-
nia przed Radą Lasu i opowiedzenia o całym zajściu. 
Jeszcze tego samego dnia nastąpił rozejm między Pola-
nami a mieszkańcami lasu. Na zgodę wyprawiono wielką 
ucztę. 
Wiara zobaczyła, że jej natura buntownika nie jest wcale 
taka zła, a słowo „nie” ma czasem wielką moc. Zaakcepto-
wała siebie, bo wiedziała, że wspólnie ze swoją drużyną 
mogą wszystko, a spokój Radogasta koi jej nerwy. 
 
– Nie! – krzyknęła Wiara kolejny raz tej nocy. – Dajcie spo-
kój, nie mam już siły tańczyć. Za tydzień też będzie sobota 
i impreza u Ducha Boru. 
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Monika Wojciechowska – artystka, kobieta wielu talentów   
i zainteresowań. Ekscentryczna przyjaciółka, na której 
można polegać – tworzy dla ludzi to, o czym marzą, ale nie 
potrafią tego zrobić. Właścicielka marek Monita.art oraz 
Z polskiego garażu. 
 

Zajmuje się estetyką wizualną – projektuje wzornic-
two o ponadczasowym designie, które wzbogaca codzien-
ność o proste i funkcjonalne jednocześnie rozwiązania. 
Sztuka, którą tworzy ma upiększać, skłaniać do refleksji, 
ale nie szokować. Jest multiartystką – maluje, rysuje, pro-
jektuje, spawa i pisze. Na koncie ma cztery wystawy indy-
widualne malarstwa, zbudowanie zespołu kreatywnego 
oraz organizację i prowadzenie eventów kulturalnych czy 
sportowych. 
 

Monika jest świetnie zorganizowaną optymistką, 
twardo stąpającą po ziemi, która nie stroni od szczerości, 
wrażliwości, odwagi, empatii, uśmiechu i zabawy. 

Prywatnie jest dumna ze swojej rodziny, z budowy 
domu z pracownią, wierności sztuce  i wyrażania własnych 
poglądów bez względu na konsekwencje. Ceni w ludziach: 
indywidualizm, krytyczne myślenie, pasje, zaangażowanie 
i empatię. 
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Agnieszka Krokowicz 
 

 
 

ŚNIENIE 
 

 
 

Otwieram bursztynowe drzwi snów. Dłonią mu-
skam ich rzeźbienia i przechodzę przez próg śnienia. Ko-
rytarzem jak tunel, nad strumieniem marzeń, pełnym 
szeptów i westchnień, podążam za blaskiem sączącym się 
z drugiej strony. Wychodzę na łąkę skąpaną perłowym 
światłem Księżyca. Nachylam się nad źródłem i obmywam 
ciało z kurzu dnia i zdarzeń. Radośnie, ścieżką pośród 
lasu, podążam do Domu Śnienia. Po drodze pozdrawiam 
Wielką Śniącą, wdzięczna, że mnie śni i że ja ją mogę śnić. 
Staję w progu. Wiatr z zachodu, wschodu, południa i pół-
nocy, wiatr z nieba i ziemi wita się z moim sercem.  
Z tupotem czarnych stóp przybiega Kiciusia i ocierając 
się, opowiada co, gdzie, jak i kiedy. Wychodzę na klif. Spo-
glądam na Ocean Snów. Tej nocy cichy i tajemniczy. Po-
dążam schodami w dół, na plażę. Fale w kolorze INDYGO 
delikatnie obmywają mi stopy. Wchodzę głębiej, zanurzam 
się. Patrzę na śpiące wieloryby. W rytm ich sennej pieśni 
przymykam oczy i… 
 

Sen pierwszy: Wdzięczność 
 

Stoję przed gospodarstwem. Przed chwilą skoń-
czyło się zebranie, w którym uczestniczyłam. Wchodzę na 
podwórko i widzę przywiązaną sznurkiem do płotu, za 
prawą nogę, dziką gęś. Skarży się: 
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– Popatrz, popatrz, ja tu jestem i nie mogę być ze swoimi, 
a tak bardzo tęsknię do stada! 
Pochylam się i uwalniam ją. Podchodzi gospodarz. To po-
stawny, pewny siebie i życzliwy mężczyzna. Ustalamy, że 
odprowadzę gęś do jej stada.  
Idziemy. Po drodze robi się bardzo dziwnie i strasznie, 
więc biorę gęś na ręce, tłumacząc: 
– Jak będę cię niosła, to będziesz ze mną bezpieczna. 
Tak sobie razem wędrujemy. Lekko rozmawiamy.   
– Dawno oddzieliłaś się od stada?  
– O! Jakiś czas temu i nie mogłam go odnaleźć. Gospodarz 
powiedział, żebym poczekała. Będzie zebranie Dusz. Jak 
skończą swoją pracę, to na pewno ktoś mi pomoże. 
– A dlaczego byłaś przywiązana sznurkiem do płotu? To 
niepodobne do gospodarza. 
– By się nie wydało, że się zgubiłam. 
Dochodzimy do stawu, po którym pływa stado dzikich 
gęsi. Moja towarzyszka mówi: 
– Jestem Ci wdzięczna za wspólną drogę i odnalezienie 
mojego stada. 
Zostawiam ją i idę dalej. Spotykam na drodze wiśniowego 
ogiera, który uciekł z transportu do rzeźni. Idziemy obok 
siebie. Ogier z prawej strony, jakby lekko z tyłu. Ufnie kła-
dzie głowę na moim ramieniu. Obejmuję ręką jego szyję              
i przytulam się. Bije od niego siła, a jego sierść jest ciepła 
i aksamitna w dotyku. Idziemy do spokojnego miejsca, któ-
rym jest ranczo. Rozmawiamy o tym, że tu będzie bez-
pieczny i wolny. Czuję jego ogromną wdzięczność i radość, 
gdy docieramy na miejsce.  
Stąpam po fuksjowej ścieżce energii, patrzę na bańki rze-
czywistości. Z prawej strony mijam kulę, w której jest 1918 
rok. Zatroskana, młoda kobieta pochyla się nad dziec-
kiem, chorującym na grypę hiszpankę. Odwraca się, pa-
trzy na mnie i mówi: 
– Jeszcze trochę, jeszcze trzeba przeczekać, to minie… 
Przymykam oczy i… 
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Sen drugi: Wybaczenie 
 
Jestem w Kręgu Śniących, który prowadzi Anija. Przyjęci 
zostali dwaj mężczyźni. Starszy i młodszy. Ich energia jest 
raniąca. Krąg ma ogólną energię jak mandala. Prze-
strzenna mandala składa się z mniejszych i większych 
mandali, wirujących pastelowymi kolorami. Energię Kręgu 
można zapisać, utrwalić, odczytać na spektrometrze. 
Mimo intencji mężczyzn, krąg jest cały, nierozerwany, sub-
telnie wiruje i emanuje w ich stronę głębokim zrozumie-
niem i wybaczeniem. Uczy partnerstwa. 
Przymykam oczy. Delikatnie stąpam po fuksjowo-różowej 
wstędze energii, mijam Wszechświaty i … 
 

Sen trzeci: Miłość 
 
Wieloryby, z wielkiej miłości do Matki Ziemi, darowały ludz-
kości cztery języki. Były w kształcie ogromnych serc, każdy 
z nich w innym kolorze. Pierwszy mienił się wszystkimi od-
cieniami zieleni. Drugi poprzez błękity i szarości stawał się 
granatowy. Trzeci poprzez różowość i pomarańcze prze-
chodził do miękkiej otulającej czerwieni. Czwarty zaś był 
srebrzysto-perłowy jak śnieżne pola. 
Przymykam oczy. Jestem na fuksjowo-pomarańczowej 
ścieżce energii i … 
 

Sen czwarty: Empatia 
 
Wchodzę po schodach do szkoły. Jestem ubrana w białą 
bluzkę i granatową, plisowaną spódnicę. Idę na egzamin. 
Jestem bardzo dobrze przygotowana, wszystko wiem                  
i umiem. Zdaję sobie sprawę, że to niesprawiedliwe wobec 
dzieci, które będą zdawać ten egzamin. Przecież ja jestem 
dorosła! Zawracam. Wychodzę przed szkołę. Jest piękny, 
słoneczny, wiosenny dzień. W powietrzu unoszą się na-
siona niesione ciepłym wiatrem.  Pachnie kwieciem ja-
błoni. Widzę, że na trawniku przed szkołą dzieci tańczą             
z duchami drzew. Duch platanu stoi skromnie z boku                
i spogląda nieśmiało na tańczących. Kłaniam mu się i za-
praszam do zabawy. Tańczymy. Duch unosi się w górę                  
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i łapie we włosy tęczę. Krąży nad nami radośnie, pełen mi-
łości i empatii. 
Jest już jesień. Jestem w domu i oglądam w telewizji wia-
domości. Pokazują, jak z samolotu wysiadają bardzo 
znani i wpływowi ludzie, którzy są poważaną rodziną. Wi-
dzę wraz z nimi ducha. Został przez nich adoptowany. 
Nierozpoznany może przebywać pośród ludzi i uczyć się 
naszego świata. Włosy jak dredy splecione ma w warkocz, 
by ukryć tęczę. Gdy przyjdzie odpowiedni czas, duch się 
ujawni. 
Przymykam oczy. Wstęga energii wiedzie mnie ku kolejnej 
informacji. Powstaje Fundacja Kaphala, której celem jest 
nauczanie dzieci widzieć i spostrzegać. Jestem zachwy-
cona i…  
 

Sen piąty: Siła 
 

Jestem w stajni. Patrzę na czyste, przestronne 
boksy dla koni. Za mną po lewej stronie stoi czarny, ol-
brzymi ogier. Emanuje od niego pewność siebie, siła i spo-
kój. Za wrotami stajni kręcą się energie. Wyglądem przy-
pominają pierścienie Saturna. Pasy energii mają różne 
barwy, w różnych, niezwykłych odcieniach. Słyszę, że 
każdy kolor ma inny dźwięk i ton. Jedne są niskie i przy-
jemnie buczące. Inne warkoczące lub wysokie. Niektóre 
pędzą i wirują. Część z nich obraca się dostojnie, powoli. 
Ogólnie tworzą łagodny zestaw dźwięków. Do tego ema-
nują ledwie wyczuwalnym zapachem.  
W przejściu w stajni stoi stolik, a wokół niego cztery krze-
sła. Na stoliku leżą rozłożone karty do gry. To przerwa                  
w rozdaniu. Stoję obok z jednym z graczy i toczymy swo-
bodną rozmowę. Mężczyzna mówi: 
– Ona nie jest losem w tobie. 
Rozpoczynamy ponownie grę. Jesteśmy w bezpiecznej, 
spokojnej przystani. 
Płynę, niesiona wstęgą różowo-fuksjowej energii. Patrzę, 
jak ludzie zbiegają z zielonego zbocza nad brzeg rzeki, 
którą płyną olbrzymie bańki mydlane. Biegnę wraz z nimi. 
Cieszymy się, że za chwilę wsiądziemy do nich i  pozwolimy 
ponieść się nurtowi. Rozpiera nas radość i… 
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Sen szósty: Wolność 
Czytam, że pewna ludzka komisja orzekła, że ta (wiadoma) 
para wróbli nie może zakładać gniazda i mieć młodych.              
A wróble, jak to wróble, przeniosły się ciut, ciut dalej, skon-
sumowały związek i w dużej, przeźroczystej filiżance zało-
żyły gniazdo. Jestem rozbawiona. Niech żyje wolność! 
Ze śmiechu turlam się po wstędze energii. Jest mi fuk-
sjowo, różowo, pomarańczowo, radośnie i… 
 

Sen siódmy: Spokój 
 

Jest wielki spokój. W nieokreślonej, jasnej prze-
strzeni odbyć się mają zajęcia z tworzenia nowych wzo-
rów. Na spotkanie przybywają trzy osoby: dwóch męż-
czyzn i kobieta, która niedawno została mamą. Jest bar-
dzo onieśmielona. Ma na sobie naszyjnik z perełek, które 
tworzą drobniutkie mandale. Mistrz w tej dziedzinie, żeby 
przekazać swoje umiejętności, właśnie zrobił sobie prze-
rwę od życia.  Rozpoczynają się warsztaty. Wzory, które 
tworzą, są z nici światła. Wzór Mistrza wygląda jak ostre 
pionowe świetliste struny i trzeba uważać, by się nie poka-
leczyć. Kobieta tworzy wzór, który mieni się jak tęcza, 
składa się z pryzmatów. Wzory się przenikają. Drugi męż-
czyzna tworzy wzór z ptasiego białego puchu. Kobieta, po 
zakończeniu zajęć, nabiera pewności. Jest spokojna             
i silna. Mistrz wraca do swojego przerwanego życia. Patrzę 
na ich prace. Pierwsza, utkana przez Mistrza, to prze-
strzeń. Utkana przez kobietę to nowe światło. Ostatni –
spleciony z pierza – to delikatna, subtelna materia.  
Otrzymuję widomość, że ludzie dostali dodatkowy czas. 
Ten czas wpleciony został w nasze życie przez tkaczy no-
wych wzorów. W pierwszej chwili nie wiem, co mam z nim 
począć, a potem przychodzi zrozumienie, że to czas dla 
mnie. Mój osobisty czas spokoju. Każdy go dostał, lecz nie-
wielu wie, co z nim zrobić.  
Ponownie idę wstęgą energii. Patrzę, jak kobieta i mężczy-
zna w stoczni marzeń radośnie pomniejszają i powięk-
szają żaglowce. Jeden ma ładny, wypełniony wiatrem ża-
giel, składający się z drobniutkich różowo-przeźroczys-
tych korali. Patrzę na ten piękny, różowawy żagiel, jak pły-
nie po bezkresnym błękicie i… 
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Wynurzam się z Oceanu. Pomału wspinam się, by wejść do 
Domu Śnienia. Opowiadam Kiciusi swoje senne odkrycia. 
Patrzę na jej złotą aurę i pytam: 
- Moja Czarnostopa, Szybkostopa, czy wiesz kim lub czym 
jest ta, która nie jest losem we mnie?  
Kiciusia filozoficznie mruczy i mruży złote oczy.  
Umieszczam sny w miseczce śnienia. W każdej dowolnej 
chwili mogę je ująć lekko w dłoń i chłonąć ich atmosferę.  
Pomału i nieuchronnie powracam. Wzbogacona o kolejne 
inspiracje, fascynacje, pytania, odpowiedzi lub ich brak. 
Nasycona magią śnienia, budzę się w materialnym świe-
cie. 
 
PS. W opowiadaniu ujęte zostały sny Autorki. 
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Agnieszka Krokowicz – żywiołowa kobieta, która pokazuje, 
jak czerpać z życia pełnymi garściami, nawet będąc na 
emeryturze. 

Aktywna od zawsze - posiada trzy „męskie” zawody, 
była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej OOZZP ZUS oraz 
ławniczką sądu rodzinnego. Jest założycielką SOKIBUS-F 
(Skonsolidowanego Opolskiego Klubu Istot Białkowych 
Uprawiających S-F) i jego pierwszą Prezeską.   

Została jedną z licznych bohaterek książki Ro-
berta  J. Szmidta  „Szczury Wrocławia – Chaos”. 

Lubi poznawać inspirujących ludzi i świat we wszel-
kich jego odsłonach. Fascynuje ją literatura, malarstwo 
abstrakcyjne, przyroda oraz zachodzące wokół zmiany. 
Maluje mandale z intencją. 
 

O sobie mówi, że lubi nastrajać innych do tego, aby 
pozytywnie patrzyli na siebie i świat. Pomaga również 
upraszczać życie i uczy, jak się nim cieszyć. Poezją nato-
miast chce skłaniać do zadumy i wglądów. Jest spokojna, 
rzetelna i bezinteresowna. Ceni w ludziach różnorodność, 
zaradność i radość życia. 
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Eliza Mikucka 
 

 
 

BIAŁE OPOWIADANIE 
 

 
 
 
 
 
 

Ania systematycznie wycierała szklanki. Na ze-
wnątrz, w górę i w dół, a potem energicznie w środku. I tak 
jeszcze 30 szklanek. Jej ręce mogły same wykonywać te ru-
chy, bez udziału głowy. Chociaż nie lubiła, gdy myśli biegły 
swoim torem. To było potencjalnie niebezpieczne. Dlatego 
kątem oka obserwowała klientów przy stolikach. Tworzyła 
o nich historie. Na przykład facet dłubiący w nosie, sie-
dzący przy stoliku w rogu, to w jej wyobraźni wykładowca 
historii sztuki, który zaszył się tutaj, by uciec przed konwe-
nansami. A dwie dziewczyny przy oknie, które zamówiły 
gorącą czekoladę, to agentki specjalne, tak naprawdę ob-
serwujące sytuację po drugiej stronie ulicy. Każdy dzień 
jest do siebie podobny, więc czemu go nie urozmaicić? Im 
ciekawsza historia, tym więcej emocji i mniej nudy. 

 
Już jest w połowie wycierania i lepiej, żeby się po-

spieszyła, bo szefowa tylko czeka, by komuś wbić szpilę. 
Dziś jest w nastroju jeszcze gorszym niż zazwyczaj. W Da-
niela, pomoc kuchenną, rzuciła kubkiem, gdy za wolno mył 
naczynia. Nie mówiąc o biednej Dorocie! Na zapleczu 
skrzyczała ją od najgorszych, tak, że hałas było słychać    
w sali. Gdy była w takim humorze, najlepiej było schodzić 
jej z oczu. Każdy pretekst był dla niej dobry, aby wybuch-
nąć. A że w Lipowej Woli były tylko 3 knajpy, to wielkiego 
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wyboru nie było. Skąd wiadomo, że nie wpadłaby z desz-
czu pod rynnę? Jej babcia często mówiła, że wszędzie do-
brze, gdzie nas nie ma. Uff… gotowe. Sprawdziła, czy 
wszystko stoi równo i pozwoliła sobie na luksus rozmaso-
wania odcinka lędźwiowego. 

 
Wróciła za bar. Lubiła robić kawę, był w tym ar-

tyzm. Wykonywanie pięknych wzorków ze spienionego 
mleka sprawiło jej prawdziwą frajdę. Gdy miała 13 lat, tata 
połamał sztalugi, które dostała od starszej sąsiadki zale-
dwie tydzień wcześniej i którymi jeszcze nie zdążyła się na-
cieszyć. Krzyczał, że malowanie to strata czasu i pienię-
dzy, że jego córka nie będzie pędziła marnego życia jako 
artystka. Od tego czasu coś się w niej zamknęło i z własnej 
woli nie sięgała po pędzle. Ale ta twórcza energia musiała 
mieć gdzieś ujście, nawet w najbardziej szarym i nudnym 
życiu.  

 
Do knajpy weszła grupa młodzieży - kolorowe, gło-

śne i beztroskie stadko. Część twarzy kojarzyła. W końcu 
nie było to duże miasto. Byli jeszcze przed maturą. Robiąc 
dla nich kawę, myślała o własnych licealnych latach. To 
było niby tak niedawno, a jakby minęły wieki. Zawsze 
uczyła się dobrze, w książkach można było znaleźć upra-
gniony spokój, zaszyć się w nich i zagłębić. Lepsze to niż 
patrzenie na wyczyny ojca. Wiecznie pijany, wiecznie nie-
zadowolony. Chociaż, kiedy to się stało? Gdy była jeszcze 
dzieckiem, wszystko było ok. Ma mnóstwo wspomnień z za-
baw z tatą. Wydawał jej się wtedy super-bohaterem.  

 
W którymś momencie coś poszło nie tak. Tylko 

kiedy dokładnie? Może to był drobiazg, jak w efekcie mo-
tyla: jeden mały detal, jedna decyzja odmieniła ukocha-
nego tatę? Coraz częściej dziwnie pachniał i nie miał już 
ochoty na zabawę. Z początku było jej smutno, bardzo 
chciała odzyskać dawnego tatę, dlatego starała się spę-
dzać z nim dużo czasu, mimo że śmiesznie mówił. Później 
jednak zrobiło się jeszcze gorzej. Zaczęły się krzyki, 
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kłótnie z mamą, przepychanki. Ania przestała wybiegać 
mu na spotkanie. Te tak znane kroki teraz powodowały 
chęć zejścia z drogi, schowania się i udawania, że jej nie 
ma. Zaczęła się go bać. Miała wtedy może siedem lat i od 
tej pory ten węzełek strachu w brzuch towarzyszy jej nieu-
stannie.  

 
– Hej Ania, co u ciebie? – Do lady poszedł Kamil, z którym 
chodziła do podstawówki.  
– O, sam widzisz: jest całkiem dobrze. Dziś jest spory ruch, 
więc mam co robić. A co tam u ciebie?  
– Jestem wykończony. Zaraz mamy sesję. – Kamil studiował 
informatykę na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Jego 
mama nie omieszkała przypominać o tym każdemu, z kim 
rozmawiała, bez względu na dotychczasowy temat roz-
mowy. - Pierwszy rok był masakryczny i myślałem, że już 
nie może być gorzej, ale drugi wcale nie jest lepszy. Uczę 
się jak szalony i nie mam wolnej chwili. Niedługo wracam 
na kampus, może i dobrze, bo w domu jak w domu, nie do 
końca można się skupić.  
– Na pewno dobrze ci pójdzie. Będę trzymać kciuki.                         
– Uśmiechnęła się pocieszająco.  
– Dzięki. Krążą plotki, że chcą oblać jedną piątą roku. To 
daje dodatkowego kopa do działania. Zrobisz mi ameri-
cano? Musiałem zmienić otoczenie. Zresztą w domu skoń-
czyła się normalna kawa, a nie wiem jak można pić roz-
puszczalną. To nie przeszłoby mi przez gardło.  
– Jasne, już robię. Zanieść do stolika?  
– Tak, dzięki. Znajdę jakieś spokojne i ciche miejsce.  

 
Też miała iść na studia. Na świadectwie miała wy-

soką średnią, matura poszła jej dobrze. Dostała się. Ale 
życie nie zawsze toczy się zgodnie z planem. Stypendium 
socjalne pozwoliłoby zaledwie pokryć koszt akademika. 
Próbowała zdobyć jeszcze jakieś wsparcie finansowe, pi-
sała do wielu fundacji, ale najwyraźniej jej rodzina była za 
mało biedna. Ojciec zarabiał, ale co z tego, jeśli większość 
wydawał na wódkę. Kategorycznie odmówił pomocy                       
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– przecież pieniądze nie spadają z nieba! Ma sobie odbie-
rać od ust, bo jej się studiowania zachciało? No cóż. 
Trudno przekonać samą siebie, że można sobie poradzić 
bez jedzenia i środków higienicznych w dużym mieście.               
W akcie desperacji wysłała CV do ponad stu kawiarni, re-
stauracji i sklepów. Okazało się, że dziewczyna bez do-
świadczenia, z małą dyspozycyjnością przez studia 
dzienne, nie jest rozchwytywana. Może gdyby nie ten 
strach, czający się w brzuchu, to by zaryzykowała. Kto wie, 
co by się wydarzyło w międzyczasie. Ale strach zaczął 
przypominać kamień, a później nawet ogromny głaz i Ania 
przepłakała pierwszy października w swoim pokoiku na 
poddaszu, nie jadąc na wymarzoną uczelnię. Ojciec 
chyba był zadowolony, następnego dnia załatwił jej pracę 
w knajpie. Właścicielka była żoną jego kumpla od kie-
liszka, który był mu coś winien. Anię ciekawiło, czy pani 
Ewelina jest tak wredna i wybuchowa, bo pan Piotrek pije, 
czy właśnie dlatego on tak często pije. Ciekawie działa 
ludzki umysł. I ciekawie toczy się życie.  

 
Ania chciała odłożyć trochę pieniędzy i pójść na 

studia za rok. Jednak ojciec kazał jej się dokładać do ra-
chunków domowych. Teraz mija już drugi rok, a ona nie 
ma specjalnie wielkich oszczędności. Wszystko jest drogie: 
jedzenie, prąd, ogrzewanie, środki higieniczne, kosmetyki. 
Przez ten czas nie kupiła sobie nawet żadnego nowego 
ubrania, a potrzebnej na bezpieczny start sumy nadal nie 
ma. Znowu pozwoliła sobie pomasować bolące plecy. 
Jeszcze tylko dwie godziny do końca zmiany i będzie mo-
gła w końcu pójść spać. Miała wrażenie, jakby utknęła                
w kołowrotku. Nie mogła sobie przypomnieć niczego wię-
cej, co robiła poza pracą i spaniem. Zawsze lepsze to niż 
siedzenie w domu. Jako nastolatka robiła wszystko, żeby 
stamtąd uciec. Latem i wiosną dużo czasu spędzała nad 
rzeką. Gorzej było jesienią i zimą. Na ile mogła, odwie-
dzała koleżanki, ale musiała też kumplować się z impre-
zową ekipą, która naukę uważała za ostatnią rzecz godną 
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uwagi, a za to zawsze miała ciepłą i suchą miejscówkę do 
spotkań.  

 
W końcu wybiła dwudziesta druga. Ania wybrała 

trochę dłuższą drogę przez park. Co prawda traciła parę 
minut, ale za to zyskiwała widoki i omijała osiedle komu-
nalne. Będąc w środku parku, zwróciła uwagę na pojawia-
jące się co jakiś czas małe, białe plamki świetlne. Przypo-
minały jej puszczanie zajączków z mamą, gdy była cał-
kiem mała. Automatycznie śledziła je wzrokiem. Dostrze-
gła mocniejszy strumień białego światła, oświetlający 
ławkę przy fontannie. Podeszła z zaciekawieniem. Leżała 
tam, jak gdyby nigdy nic, wizytówka. Był to piękny drapo-
wany papier, miły w dotyku. Dziwne, że nie uleciał z wia-
trem. Ania przeczytała dane napisane zamaszystym kro-
jem pisma: "Jowita Biała. Terapeutka. Jeśli pieniądze są 
jedyną przeszkodą, zadzwoń, znajdziemy rozwiązanie." 
Kierowana impulsem, schowała wizytówkę do kieszeni i ru-
szyła dalej. Zastanowi się nad tym później. Teraz czas 
spać.  

 
Od rana wracała myślą do tekstu wypisanego na 

wizytówce. Nigdy nie myślała o terapii, przecież wszystko 
z nią w porządku, nie jest chora. Ale coś w niej ciągle przy-
woływało te słowa. Czy pieniądze są jedyną przeszkodą? 
Nie było jej stać na terapię, ale czy w ogóle potrzebowała 
terapii? Jak to stwierdzić, czy potrzebuje się terapii? Ma-
chinalnie, wycierając stoliki, mełła to wciąż na nowo w my-
ślach. Coś w niej się wzbraniało, a coś innego czuło oży-
wienie. Co to znaczy? Czy wszystko z nią w porządku? Taka 
głupota, a jakoś się ta myśl jej przyczepiła. Udało jej się 
uwinąć ze stolikami przed otwarciem, więc mogła sobie 
pozwolić na wypicie szklanki wody z cytryną. Z uważno-
ścią, na spokojnie. Kto wie, może nie będzie jej to już dzi-
siaj dane. Zwykle jadła i piła w biegu.  

 
Pierwszym klientem był Pan Stanisław. Ania dobrze 

go znała i lubiła. Przez pięć lat, od czasu, gdy zmarła jego 
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żona, nie nauczył się sam parzyć kawy i przychodził do 
knajpy każdego ranka. A może był to pretekst, żeby wyjść 
z domu i pobyć wśród ludzi? Pan Stanisław był hojny                  
w opowieściach. A miał ich całkiem sporo, przeżył przecież 
drugą wojnę światową. W jego historiach królowała ro-
dzina i emocje. Dziś z przejęciem opowiadał o narodzi-
nach pierwszej córki.  

 
– Sami nie wiedzieliśmy wtedy, jak to wszystko się ułoży. 
Oboje się baliśmy i był to taki do końca nieokreślony 
strach. Na wojnie, chociaż wróg był jeden, można było 
zwyciężyć lub zginąć. A tu ciągle coś na nas czyhało, taka 
groźba katastrofy, która może przyjść z każdej strony,                  
a wrogowie nie mieli twarzy. Często miałem koszmary. 
Śniła mi się wojna i zabici towarzysze. Budziłem się z krzy-
kiem. Może przeniosłem trochę tego strachu na Martusię? 
Ona zawsze, jakby bała się swojego cienia. Nic nie chciała 
robić sama, trzymała się blisko matki. Nie wiedziałem, jak 
sobie wtedy pomóc. Może nikt nie wiedział. Tyle przecież 
ludzi było w podobnej sytuacji. Z czasem nauczyłem się to 
zamykać w środku, tak jakbym obudował się wewnętrznym 
murem. I mój Antoś już był zupełnie innym dzieckiem. Ale 
znowu ten to nie ma szczęścia w miłości. Co się z jakąś 
kobietą zwiąże, to zaraz się rozstaje - staruszek zaczerp-
nął tchu, wziął łyka mocnej czarnej kawy i spojrzał badaw-
czo na dziewczynę. – A co to, pani Aniu, dziś taka mil-
cząca?  
– Nic, nic, proszę pana. Słucham uważnie.  
– Wasze pokolenie teraz ma o niebo lepiej. Jest specjalista 
od wszystkiego i tyle tych blogów, książek, pism. My się kie-
dyś cieszyliśmy, jak udało się kupić kawałek mięsa na 
obiad. Teraz idzie się do sklepu i półki uginają się pod ilo-
ścią wszystkiego. A tak bardzo się tego nie docenia.  
– To prawda. Jeśli ma się pieniądze, to wszystko jest do-
stępne.  
– Oj, tak.  
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Echo rozmowy z panem Stanisławem towarzyszyło 
Ani przez cały dzień. Nie zawsze pieniądze są jedynym 
problemem. Ale nie są też przeszkodą. Wracając do domu, 
wybrała numer z wizytówki. Powitał ją spokojny, kojący 
głos. Od razu skojarzył jej się z tym ciepłym, białym świa-
tłem. Gdy się rozłączyła, z konsternacją zobaczyła, że roz-
mawiała ponad godzinę. W tym czasie powiedziała tera-
peutce pokrótce o swoim życiu. I pieniądze rzeczywiście 
nie będą przeszkodą. W sobotę pójdzie na swoją pierwszą 
sesję terapeutyczną.  
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Eliza Mikucka – empatyczna towarzyszka w drodze do sie-
bie i życia w pełni. 

Na sesjach indywidualnych i warsztatach w „Tera-
pii IFS z pasją - Internal Family Systems - System We-
wnętrznej Rodziny” wspiera kobiety w odkrywaniu siebie 
kawałek po kawałku, wychodzeniu poza schematy, role                
i odklejaniu się od niewspierających przekonań.  

Uczy, jak być dla siebie najlepszą przyjaciółką                
i czułą przewodniczką, czyli jak traktować siebie z delikat-
nością i uważnością, a jednocześnie pozostawać w kon-
takcie z mocą, odwagą i sprawczością. Inspiruje do życia 
pełną piersią, tu i teraz, w łączności ze sobą, swoimi uczu-
ciami i potrzebami. 

Wykorzystuje do tego terapię Internal Family Sys-
tems, Porozumienie bez Przemocy, techniki medytacyjne                  
i oddechowe oraz ekspresywne pisanie. Z chęcią angażuje 
się w akcje wspierające kobiety i cyklicznie organizuje 
Kręgi Kobiet. 

Eliza uwielbia spotkania z przyjaciółmi, zwierzęta, 
czytanie, pisanie, wieczory z kakao i ciekawym filmem czy 
serialem, gotowanie aromatycznych potraw bez przepisu 
oraz intuicyjne malowanie. 

Ceni w ludziach odwagę do samorozwoju i posze-
rzenia świadomości, otwartość, autentyczność oraz dobre 
serce. 
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