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 Gdy wychodzę z uczelni, przyjemny grudniowy mróz oplata moje ciało. Idę, powoli napa-

wając się każdą chwilą spędzoną w tym miejscu, obserwuję jak płatki śniegu tańczą w świetle la-

tarni i kolorowych lampek rozwieszonych w całym mieście. Przecudowny widok. Wzrokiem szu-

kam miejsca, w którym mógłbym kupić prezenty gwiazdkowe.—Szybko się obudziłeś.—myślę 

sobie.  

 W oddali dostrzegam święcący szyld z książką. Mając nadzieję, że znajdę tam księgarnię, 

przyspieszam kroku i po krótkiej chwili jestem na miejscu. Wchodzę do środka, a zapach starych 

stron, wanilii i cynamonu całkowicie mnie obezwładnia. W kącie dostrzegam starą kozę, jednak to 

nie z niej pochodzi ciepło. Pomimo, że nie jest rozpalona, nadaje temu miejscu unikatowy klimat.  

 Spaceruję po sklepiku, który z zewnątrz wydawał się być o wiele mniejszy i przeglądam 

półki w poszukiwaniu idealnej książki na prezent. W oczy rzuca mi się „Opowieść Wigilijna” w 

twardej, pozłacanej oprawie. Sięgam do kieszeni płaszcza, ale nigdzie nie mogę znaleźć portfela. 

Przeszukuję wszystkie miejsca, w których mógłby się zapodziać, ale to na nic. Musiałem zostawić 

go w domu. Wiem, że rodzina nic ode mnie nie oczekuje, ale głupio mi przyjść z pustymi rękoma. 

Jestem pewny, że w domu roi się od pyszności przygotowanych przez moją siostrę. Od niedawna 

jest zafascynowana gotowaniem, nawet kupiłem jej na urodziny kolorowe przybory kuchenne, żeby 

każdy wiedział kto jest mistrzem sztuki kulinarnej w tym domu i pluszaka w fartuchu, i czapce ku-

charskiej. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem ją szczęśliwszą. Z radości jej oczy błyszczały się 

jak iskierki. Właśnie te iskierki mówiły, że to najlepszy prezent jaki mogła dostać. 

 Wydostaję się na zewnątrz i od razu dostrzegam tłum gapiów. Gdy spoglądam nieco wyżej, 

oślepiają mnie światła karetki. Zżera mnie ciekawość, która próbuje zmusić mnie, żebym dołączył 

się do grupy, ale wiem, że tak nie można. To nie moja sprawa. Odwracam głowę w drugą stronę i 

idę przed siebie. Kilka latarni dalej dostrzegam staruszkę, ciasno owiniętą płaszczem i grubym sza-

likiem. Stoi samotnie przy przejściu dla pieszych, ale nikt nie chce jej pomóc. Serce pęka mi na 

kawałki. Wokół jest pełno ludzi, a żaden z nich nie chce jej pomóc. Co się dzieję z tym światem. 

 —Chce pani przejść przez ulicę?—pytam, gdy w końcu do niej dobiegam. Doskonale znam 

odpowiedź, jednak dziwnie bym się czuł podchodząc i bez słowa pomagając jej przejść. 

 —Tak…Czy mógłbyś mi pomóc?—Po głosie starszej pani słychać, że jest zmęczona. Jed-

nak pomimo tego jej głos jest ciepły i donośny. 

 —Z wielką chęcią.—Uśmiecham się do niej i czekam aż auta się zatrzymają. Dopiero gdy 

przy pasach zrobiła się większa grupa, kierowcy łaskawie umożliwili nam przejście. Rozumiem, że 

dzisiaj wszyscy się spieszą, ale żeby nie ustąpić pierwszeństwa staruszce? Okrucieństwo.  

 —Dziękuję ci, młody człowieku.—mówi życzliwie.—Bez ciebie nie przeszłabym na drugą 

stronę. 
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 —To naprawdę nic wielkiego. Cieszę się, że mogłem pomóc.—Babinka powoli zaczęła się 

odwracać.—Proszę pani?—zawołałem cicho, żeby na mnie spojrzała.—Mieszka pani niedaleko? 

Bo jeśli nie, to niech pani powie tylko słowo, a odprowadzę panią pod same drzwi.  

 —Nawet nie wiesz, jak wiele dla mnie zrobiłeś, chłopcze. Mój dom jest bliziutko, widzę go 

z miejsca gdzie stoję. Dziękuje ci jeszcze raz, jestem ci bardzo wdzięczna.  

 Te co powiedziała sprawia, że zaczynam płakać. Sam do końca nie wiem czy ze smutku, 

czy ze szczęścia. Po prostu dawno nie usłyszałem tak dużo miłych słów. Żegnam się z nią, wierz-

chem dłoni ocierając łzy i idę w swoją stronę. Gdy odwracam się, kobiety już nie ma. Zniknęła w 

morzu ludzi. Tułam się dalej w poszukiwaniu zejścia do podziemia. Nareszcie znajduję schody 

prowadzące w dół i dokładnie w chwili, w której schodzę z ostatniego schodka, na stacji pojawia 

się mój pociąg. Drzwi same się otwierają, a z środka wychodzi spory tłum. Czekam, aż wszyscy 

wysiądą i nareszcie wchodzę do środka. Jest pełno wolnych siedzeń, ale nie chciałbym zajmować 

ich osobom, które będą wchodziły. Zamiast tego przytulam się do barierki i nucę pod nosem świą-

teczną piosenkę. Rozglądam się wokół i nie dostrzegam żadnego krzywego spojrzenia. Nikt nie 

podnosi wzroku, żeby zobaczyć kto tak cicho podśpiewuje.   

 W końcu docieram do domu. Z jednej strony jestem zmęczony dzisiejszym dniem, a z dru-

giej niesamowicie podekscytowany, że zobaczę się z najbliższymi. Nie widzieliśmy się już jakiś 

czas, a ja bardzo się za nimi stęskniłem. Zdejmuję buty i układam je w przedpokoju. Wchodzę głę-

biej i widzę jak mama śpi na kanapie. Poprawiam jej kocyk i zaczynam po cichu dreptać do pokoju 

mojej siostry. Przechodzę przez uchylone drzwi i dostrzegam spokojnie śpiącą Anię. Podchodzę do 

jej łóżka, po drodze mijając tuzin chusteczek.—Pewnie się przeziębiła.—myślę sobie i całują ją w 

czółko. Dziewczynka wzdryga się, ale nie budzi. Najciszej jak potrafię, udaję się do swojego stare-

go pokoju i kładę spać.  

 Następnego dnia wstaję pełen życia. Szybko idę do salonu, żeby spotkać się z rodziną. Pew-

nie zauważyli moje buty i wiedzą, że tu jestem, ale nie chcieli mnie budzić.  

 Stoję w progu salonu i powoli dostrzegam pewne rzeczy. Dom nie pachnie piernikami, po-

marańczami i cynamonem jak co roku. Na zewnątrz nie świeciły się żadne lampki. Nie ma żadnych 

dekoracji, a w salonie nie stoi pełna barw choinka. Sterczy tam pozbawione wszelkich ozdób 

drzewko. Surowe, zielone drzewko. Wchodzę do pomieszczenia i zerkam na mamę i siostrę. Ania 

siedzi wtulona w swoją mamusię, jak to zawsze ją nazywała, i oglądają wspólnie album ze zdjęcia-

mi.  

 —Cześć.—mówię cicho, ale one nawet nie odrywają wzroku z fotografii.  

 Podchodzę bliżej i staję przed nimi, ale w żaden sposób nie reagują. W milczeniu przewra-

cają kolejne strony, cicho przy tym szlochając. Spoglądam na Anię, która z całej siły przyciska do 
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piersi misia, którego ode mnie dostała. Wygląda jakby walczyła, żeby się nie rozpłakać. Gdy zer-

kam na stolik, zauważam niewielki stos zużytych chusteczek.  

 —Dlaczego mnie ignorujecie?—pytam zdezorientowany.—Czy zrobiłem coś nie tak? 

 Wtedy moja siostrzyczka podnosi głowę. Początkowo rozglądam się po jej twarzy, która jest 

cała czerwona. Widzę kilka zaschniętych smug łez na jej policzkach. Podążam ich śladem w górę i 

spoglądam w jej oczy. Te jednak nie wyglądają jakby należały do niej. Pomimo opuchniętych po-

wiek, doskonale je widzę. Oczka, które kiedyś były pełne życia i przeróżnych odcieni brązu, teraz 

wydają się martwe, wyblakłe, jakby ktoś porzucił starą kłodę drewna na deszcz. Oczka, które ema-

nowały radością i beztroską, teraz sprawiłyby, że najszczęśliwszy człowiek świata, rozpłakałby się, 

gdyby je zobaczył. Oczka, w które kiedyś mogłem wpatrywać się godzinami, teraz powodują u 

mnie dreszcze.   

 —Tak bardzo za nim tęsknię…mamusiu.—mówi Ania cichym, zmęczonym głosem, a po jej 

policzku spływa pojedyncza łza i wsiąka w pluszaka.  

 —Wiem kochanie, ja też bardzo za nim tęsknie.—mówi moja mama, mocniej przytulając 

moją siostrę, i obie wybuchają płaczem.   

 Wtedy do mnie dociera. Wszystko zaczyna układać się w mojej głowie. Każda chwila w 

końcu nabiera sensu. Początkowo próbuję temu zaprzeczyć, ale jest to niemożliwe. Siedzący przede 

mną lamentujący bliscy są niezbitym faktem na to, że…nie żyję. Kiedy w kocu zdaję sobie z tego 

sprawę, nie wytrzymuję i również wybucham płaczem. Wszystkie rzeczy, których już nigdy nie 

doświadczę…to mnie złamało. W mojej głowie krąży tylko jedno pytanie: „dlaczego?”.—Dlaczego 

świat postanowił, żeby moja rodzina była nieszczęśliwa. Dlaczego postanowił mnie im zabrać?—

Spoglądam na nie ze łzami w oczach. 

 —Tak bardzo was kocham…—Przytulam się do nich, choć wiem, że i tak nie poczują mo-

jego dotyku.—Tak bardzo was kocham, a nie mogę wam tego powiedzieć!—Chyba to boli mnie 

najbardziej. Fakt, że już nigdy z nimi nie porozmawiam, ani nie otrę ich łez, nie przytulę i nie po-

wiem, że będzie dobrze.  

 Nagle wpadam w szał. Błyskawicznie wstaję i krążę po pokoju. Mam ochotę wywrócić cały 

ten dom do góry nogami, ale nie mogę. Nic nie mogę już zrobić. Czuję jak bezradność obezwładnia 

moją duszę. Jak bezsilność związuje mi ręce. Jak żałość zaciska mi się na szyi. I w końcu jak no-

stalgia kruszy moje serce na milion kawałków. 

 Upadam na kolana, nie wiedząc co robić dalej.—Uspokój się.—słyszę swój głos z tyłu gło-

wy. Siadam na podłodze i głęboko oddychając, ocieram łzy. W końcu czuję, jak negatywne emocje 

znikają ze mnie, a ja mogę w spokoju rozmyślać nad swoim losem. Wstaję i powoli posuwam się w 

stronę sofy. Siadam na niej i jeszcze raz przytulam się do mojej rodziny. Moja siostra delikatnie 

podnosi głowę i rozgląda się po pokoju. Obserwuję ją zdezorientowany.—Wie, że tu jestem?—
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zastanawiam się. Przybliżam się do niej i całują ją w czoło. Dziewczynka unosi rękę i muska dłonią 

miejsce, w którym przed chwilą złożyłem pocałunek.—Ona mnie czuje!—Chwytam jej okrągłą 

buzię w obie ręce i atakuję ją serią pocałunków.  

 —Mamo, czujesz?—pyta po chwili. 

 —Co czuję, słonko?—Obejmuję mamę i całuję ją w policzek. Również dotyka go ręką. Mo-

ja mama zaczyna gwałtownie rozglądać się po pokoju.—Adaś? Adaś, czy to ty?—pyta łamiącym 

się głosem. 

 —Tak, to ja mamusiu.—mówię, ale mnie nie słyszy. Jednak czuje, gdy kładę rękę na jej 

ramieniu. 

 —On tu jest, córeczko…On naprawdę tu jest.—Ania znowu wtula się w mamę i zaczyna 

płakać, ale tym razem to łzy szczęścia. Po chwili odsuwa się od niej i jakby szuka mnie wzrokiem. 

Zatrzymuje się patrząc w moje oczy, jak gdyby dokładnie je widziała, albo czuła. Spoglądam w jej 

piękne oczęta, które jakby znowu nabrały kolorów. Nagle pojawia się w nich coś, czego dawno nie 

widziałem. Iskierki. Jednak tym razem błyszczą mocniej i jaśniej niż te, które widziałem ostatnim 

razem. Wpatrując się w nie dostrzegam rosnące światełko. Skupiam na nim wzrok, a spokój zaczy-

na ogarniać moje ciało. Wiem co to za światło, i jestem gotowy, żeby całkowicie się w nim zanu-

rzyć. 


