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MARIANNA młodzież  

Piorunem  

   Wieczorem rysuję przy biurku. Promień złotego światła ogrzewa moją dłoń. Wpada przez 

okno pokoju siostry, przemyka korytarzem i rozprasza się na chropowatej szybce moich 

drzwi. W drugim oknie, na przeciwległej ścianie błyskają pioruny. Dziwnie się czuję 

pośrodku kontrastów. Z drugiej strony niepokój burzy i błogość zachodu słońca to cudne 

połączenie. Stalówka piórka skrzypi, pachnie sosnowy las. Na papierze pojawiają się kolejne 

linie. Zdmuchuję włosy, znów wpadły mi do oczu. Słyszę szelest tysięcy kropel.  

Okiennica otwiera się z hukiem. Budzi mnie z zamyślenia. Kartki fruwają z furkotem. Wstaję 

i sięgam żeliwnej klamki.  

Ciemno, gorąco. Jasno, zimno. Ciemno i zimno, jasno i gorąco.  

   Otwieram oczy, jestem w moim łóżku. Wymacuję na szafce budzik i sprawdzam godzinę. 

Jest wcześnie. Dlaczego nie śpię? Powoli wraca mi zdolność myślenia. Rozglądam się po 

swoim pokoju. Jest jakiś ładniejszy, chociaż pewnie mi się tylko wydaje. Mam drewnianą 

boazerię na ścianach i ogromny dywan w kolorze przydymionego różu. Powiewają kremowe 

zasłony, wszystkie meble zdają się być jednością. Nigdy nie dostrzegłam jak tu pięknie. 

Dziwne.  

Wstaję – mówię do nikogo.  

Racja. Ambitny plan – odburkuje z przekąsem mój srebrny budzik.  

Och, zamknij się  

   Ubieram fikuśny, ale uroczy szlafroczek i nagle przypominam sobie. Wczoraj była wielka 

burza! Moje akwarele zostały przy oknie! Tylko nie to! Zrywam się i biegnę do pracowni.  

Phi. Młodzież- oburza się budzik.  

  Prawie psuję drzwi, kiedy wbiegam żeby ratować farby. Przez moment dziwię się, bo 

przecież ja nie mam pracowni... Jednak ta chwila wątpliwości szybko wyparowuje. Widzę je. 

Cały stosik farb leży przy otwartym oknie. Serce mi się kraje, kiedy patrzę na tubki pokryte 

wilgocią i barwne strużki na białym stoliku. Na podłodze leży arkusz papieru, kapały na niego 

kolory. Chwytam i zamieram. W jakiś niewytłumaczalny sposób przypadkowe plamy 

utworzyły portret mężczyzny. Jasna cholera, idealny. Wgapiam się jak małolata. Zupełnie 

jakbym znała go całe życie, a przecież widzę pierwszy raz.  

-Czas na śniadanie - szepcze słodkim głosikiem bańka mydlana, prosto do mojego ucha. Pęka, 

a ja czuję na skórze delikatne, chłodne muśnięcie.  

  W kuchni czeka na mnie posiłek. Pachnące rogaliki z marmoladą i kawa zbożowa. Rogaliki 

są ciepłe i chrupiące. Takie drobiazgi liczą się w życiu. Pysznie.  

  Siadam w fotelu i wgapiam się w tajemniczy portret. Nie mogę zrozumieć. Jest taki 

nierzeczywisty... Pewnie dlatego, że to ucieleśnienie idealnej twarzy. I najważniejsze: kto to 

jest? Co to wszystko znaczy?  

   Rysuję maleńką kopię portretu.  Wychodzi prawie identyczna. Nie udało mi się tylko oddać 

głębi spojrzenia. Dokładam agrafkę i już mam broszkę. Wcale nie uważam, że to obsesja. 

Tworzę jeszcze kilka reprodukcji. Tuszem, ołówkiem i pastelami. To najlepsze prace jakie 

kiedykolwiek zrobiłam. Czuję narastający optymizm. Cudownie. Oglądam je wszystkie w 

moim fotoplastikonie.  

http://potretu.wychodzi/


   Po południu wychodzę na spacer. Mam na sobie bursztynowy dziergany sweter i 

ogrodniczki. Włosy spięłam w dwa luźne kucyki i teraz loki wiją mi się na plecach. Pachnę 

bzem. Broszka widnieje na jednej z szelek spodni. Ciepły wiatr ojedwabia mi twarz. Słońce 

przyjemnie świeci, ale nie razi w oczy. Idę, choć nie wiem gdzie. Cały czas myślę o nim.  

   Spotykam go nad stawem. Leży na miękkiej trawie i obserwuje nartniki, burzące gładkie 

lustro wody. Ukrywam się za brzozą. Oto pierwszy raz widzę go na prawdę. Jeszcze mnie nie 

zauważył, mam chwilę na... zastanowienie? Szumią trzciny, a ja wchłaniam otoczenie. Nagle 

zaczynam tu pasować. Znam całą okolicę, pamiętam każde drzewo i dokąd prowadzą 

wszystkie ścieżki. A on dalej leży i skubie źdźbło trawy. Ma na sobie jasne jeansy i białą 

koszulkę. Tak zwyczajnie. Podchodzę bliżej, zarośla się odsuwają, robią mi przejście.  

Dziękuję wam.  

Spoko, spoko – odpowiadają echem setki głosików.  

Siadam obok niego.  

Jesteś wreszcie. Czekałem na ciebie – mówi.  

Rany boskie. Nie wiem jak nazwać to co czuję, ale nie chcę żeby to się skończyło. Albo nie! 

Chcę więcej. Czuję okropny niedosyt!  

Nie znam cię, więc czemu na mnie czekasz ?- pytam go. To nie najlepsze pierwsze słowa 

jakie mogłabym do niego skierować, ale trudno. Za późno.  

 Chciałem zacząć jakimś niebanalnym tekstem – odpowiada.  

Chyba nie bardzo ci to wyszło – śmieję się. Jestem żałosna, to nawet nie było śmieszne.  

Układam się na trawie i obiecuję sobie, że podtrzymam konwersację. Muszę, inaczej sobie 

tego nigdy nie wybaczę. Rozmawiamy jeszcze długo. On co chwilę przeczesuje palcami 

ciemne włosy. To nie jest tik, ani odruch. Uwielbiam to. Też chcę dotknąć tych włosów. 

Hamuję swoją dłoń. Jest trochę nerwowo, ale daję radę. Im więcej o nim wiem, tym bardziej 

mi się podoba. Teraz już oboje leżymy, słońce się zniża.  

Dlaczego ty tutaj...  

Chcesz wiedzieć co tu robię? - pyta półgłosem.  

Mhm - uśmiecham się uroczo, próbuję przynajmniej, ale nie patrzę na niego. Boję się troszkę. 

Bardzo prawdopodobne, że znowu się upokorzę.  

Wiesz... Odkryłem coś i chciałem to sobie przemyśleć.  

Akurat tutaj?  

Akurat tak – milczy przez chwilę - Moje życie to jeden wielki plan. Robię wszystko, żeby go 

realizować. Odkreślam kolejne podpunkty... ale co będzie kiedy odkreślę już wszystkie? Czy 

wtedy będę szczęśliwy? A co jeśli rzucę to wszystko w diabły? Czy to mi odbierze 

człowieczeństwo? - gestykuluje – Co jest prawdziwym sensem życia?  

Nie wiem – odpowiadam cichutko, poruszona i przybita. Mam ten sam problem.  

Opuścili mnie wszyscy przyjaciele. Nie wiem czemu, nie wiem nic.  

Wiesz, że nic nie wiesz?  

Tego też nie mogę potwierdzić.  

Niestety nie potrafię ci pomóc.  

Już pomogłaś.  

   Zrobiło się ckliwie. Cholera. Jest tak niebotycznie rozczulająco słodki, że muszę się 

ewakuować. Podchodzi do mnie kaczka i podaje mi w dziobie kawałek bambusa. Na trawie 

obok wyrasta niebieska stokrotka. Zrywam ją, umieszczam w dmuchawce, celuję i usypiam 

go. Żeby było romantycznie zostawiam liścik.  

* * *  

   Czekam w kawiarence. Wiem, że przyjdzie, tam, gdzie napisałam. Sączy się jazz. Ja sączę 

herbatę. Przyciszone rozmowy, stukot szkła. Znalazłam w szafie koronkową sukienkę. Ma 

szerokie rękawy, zapinanie na szyi. Usta maznęłam rubinem, włosy same się zakręciły. Nie 

czuję się przebrana. Czekam...  

http://go.to/


Przyszedł. Ściąga płaszcz. Adrenalina jest tak silna, że łyżeczka w herbacie zaczyna drgać. 

Chwytam ją i wyrzucam na ziemię, zgniatam obcasem. Dosiada się, skrzypi krzesło. Coś we 

mnie trzepoce. On, nie odrywając spojrzenia od moich oczu przywołuje kelnera.  

Dwie czekolady  

Aha.  

Czekolady? - pytam głupio. Nie odpowiada mi od razu. Znowu jest dziwnie.  

Na świecie jest dziś tak mało przyjemności, że czekolada to nie grzech - mówi cicho.  

Aha.  

Czy odkryłeś już cel swojego życia?  

Wkrótce się okaże. Ale teraz przyszedłem do ciebie. Powiedz mi coś o sobie – splata dłonie i 

opiera na nich podbródek. W tym momencie nie mam pojęcia kim jestem.  

Jestem mną. Mieszkam sama w drewnianym domu, na skraju lasu. Obok płynie strumyk. 

Moje dni są identyczne i zlewają się w jedno. Burza to ostatnia wyraźna rzecz, jaką 

pamiętam. Wiem też, że przed burzą było inaczej. Lubię rysować, zostawiać ślady na 

papierze. Lubię muzykę. Teraz ty – urywam. On przeczesuje włosy palcami. Poruszam stopą, 

a wtedy łyżeczka uwalnia się i z łomotem przebiega pod stolikami. Moja twarz płonie żywym 

ogniem.  

Nie przejmuj się, nie widziałem tego – widzę, że ukrywa uśmiech.  

...  

Kiedy rozmawialiśmy, pewnie uznasz to za schematyczny przebieg zdarzeń, albo żałosną 

próbę podrywu, ale kiedy rozmawialiśmy zrozumiałem swoje życie. Może to zabrzmiało 

śmiesznie... - przerywa na chwilę, bo przyszły czekolady. Dwa garnuszki, każdy z 

płomyczkiem pod spodem i stosik kostek.  

Uwierz mi, rozumiem.  

Topimy swoje czekoladki. Wyglądają nieziemsko. Kiedy już płynne ślizgają się po srebrnych 

misach, mają konsystencję rtęci.  

   Moja ulubiona piosenka właśnie się zaczyna.  

Idziemy tańczyć. To świetny kawałek - pomaga mi wstać.  

Ja... nie...  

Za późno. Tańczymy. Wstydzę się potwornie. Po chwili nabieram wprawy. Obejmuję go 

mocno, a on mnie. Błogo lewitujemy. Billie Holiday gdzieś z tyłu powtarza You took the part 

that once was my heart. Czas się zatrzymał w tej małej kawiarence, gdzieś na skraju lasu.  

Nie wiedziałam, że można tak szybko się zakochać – szepczę czekoladowym zapachem. 

Uśmiecha się tylko, tak cudownie uśmiecha. Mija kilka sekund, albo lat, a on odszeptuje 

prosto do mojego ucha  

Tak szybko... piorunem... tak bardzo szybko.  

Wtulam uśmiech w miękką koszulę.  

* * *  

     

Tramwaj zatrzymuje się, wysiadamy. Minęliśmy jakieś miasto. Było brzydkie, przynajmniej 

to co widziałam. Szare. Prowadzi mnie wzdłuż jakichś rur. Szarych. Idąc staram się nie 

nadepnąć na połączenia chodnikowych płytek. W końcu zatrzymujemy się. On wyciąga z 

torby czerwony spray.  

No nie...No chyba nie – protestuję. Zawalił się mój ideał. Jakby waliły się schody. Stoję i nie 

wiem co robić.  

Spokojnie. Można pisać po rurach. To nic takiego – wierzę mu od razu i rzeczywiście 

uspokajam się.  

Tylko coś z klasą.  

Oczywiście – odpowiada i dorzuca ten uśmiech. Odwracam się by dać mu czas, oglądam 

sobie okna bloków. Naliczam pięć z zasłoniętymi roletami.  



Już. Możesz patrzeć.  

Patrzę. Kocham Cię mój misiaku!!!  

Śmieję się najlepszym śmiechem mojego życia. Mogę wszystko!  

On odkręca mały, złoty kurek na rurze i napełnia dwa kieliszki szampanem. Za chwilę 

przylatuje po nas balon z wiklinowym koszem.  

   Teraz moja kolej na ciekawe miejsce.  

Jesteśmy przed biblioteką. Drzwi obrotowe cicho suną. W środku piętrzą się stosy książek, 

sięgają sufitu jak filary. Podchodzimy do regału z moim nazwiskiem. Są tam wszystkie 

historie, które kiedykolwiek przeczytałam. Wysuwam materac, który działa jak winda. Razem 

jeździmy po różnych poziomach. I rozmawiamy w nieskończoność.  

   Stosik portretów rośnie u mnie w pracowni.  

* * *  

   Kiedy patrzy mi w oczy, iskierki tańczą w jego brązowych tęczówkach. Kiedy chodzi, kiedy 

śpi, kiedy oddycha, kiedy mówi i kiedy słucha. Jest moim żywym marzeniem. Coś w 

sposobie jego ruchów, sprawia, że nie mogę żyć bez niego. I już wiem, że się odnalazłam. 

Dłoń na dłoni, uśmiech na uśmiechu.  

Żyję w cudownym miejscu. Nie pamiętam już jak to jest być smutnym.  

   Czasem zdaje mi się, że to nie jest rzeczywistość. Zapytałam go o to. Ten jeden raz 

dostrzegłam u niego cień niepokoju. Bałam się. Czajnik gwizdał coraz głośniej, ale kiedy 

wyjęłam gwizdek prysł mój strach.  

* * *  

KARTA PACJENTA  

imiona i nazwisko: Marianna Hiacynta Ligocka  

nr pacjenta: 27 sala 4  

PESEL: 09123423456  

stan :  

Pacjentka porażona piorunem, od 12 sierpnia przebywa w śpiączce. 20 sierpnia zespół trzech 

lekarzy specjalistów stwierdził śmierć mózgu.  

Zgoda na odłączenie aparatury podtrzymującej funkcje życiowe  

   Wyrażamy zgodę na odłączenie naszego dziecka od respiratora podtrzymującego funkcje 

życiowe, wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek wątpliwości co do diagnozy oraz braku 

jakichkolwiek szans na powrót do zdrowia.  

....................................                                                                      .........................................  
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