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„Masz moje słowo” 
 

Rachel stała przerażona przed starymi drewnianymi drzwiami. Jej drżąca ręka trzy-

mała niespokojnie zardzewiałą klamkę. Cisza. Oddech dziewczyny z każdą sekundą przyśpie-

szał. Nie mogła dłużej stać w tej niepewności. Pociągnęła za klamkę. Kilkudziesięcioletnie 

drzwi zaskrzypiały. Rachel poczuła ciarki na plecach. 

 - Czemu ja się tu znalazłam? – pomyślała przestraszona nastolatka. 

 Niechętnie weszła do środka. W pomieszczeniu, oprócz przytłaczającej ciemności, pa-

nował nieprzyjemny chłód. Rachel automatycznie sięgnęła ręką w lewo, szukając pstryczka. 

Po kilku sekundach znalazła tak upragniony w tej chwili przedmiot.  

- No dobrze, Rachel, teraz albo nigdy. Nic już chyba mnie nie zdziwi. – napomniała się 

w myślach. 

 Włączyła światło. 

 Zamarła. Jej wyziębione ciało ogarnął paraliż. Nie mogła się poruszyć. Nie mogła 

uciec. Była całkowicie bezbronna. Stała przerażona, a  jej serce biło coraz szybciej.  

 Nagle poczuła przenikliwy ból w klatce piersiowej. Upadła na podłogę. Nawet nie 

miała sił, aby krzyknąć. Powoli traciła świadomość. Coraz ciężej łapała kolejny oddech. Wie-

działa, co się dzieje.  

 Umierała. 

 Chciała wstać i walczyć, ale nie mogła. Nie miała siły. Zamknęła oczy. Pragnęła, aby 

to już się skończyło. Nie mogła znieść myśli, że się poddała. Chciała o tym zapomnieć.  

 Nagle usłyszała skrzypienie podłogi. Ostatkiem sił otworzyła oczy. Obraz był rozma-

zany, jednak zauważyła jakąś postać. Stała obok niej. Rachel zmrużyła oczy, chcąc zobaczyć 

twarz oprawcy. Nie dała rady. Jej ciężkie powieki opadły. Jedyne, co teraz miała przed ocza-

mi to uśmiech mordercy. Mordercy… 

 

 Przeczytałem fragment książki. Milenie powinna się spodobać. Kryminał – to, co moja 

dziewczyna lubi najbardziej. Pełna napięcia fabuła, tajemnica ukrywana przez wiele lat… Z 

pewnością będzie zachwycona. Kolejny egzemplarz w jej domowej biblioteczce. 

 Podszedłem do kasy. 

 - Jednak się pan zdecydował. – Pan… Poczułem się trochę staro. Mam dopiero osiem-

naście lat. – Idealny wybór. Ta pozycja znajduje się w ścisłej czołówce światowych bestselle-

rów. – usłyszałem głos młodej kasjerki. 

 Uśmiechnąłem się. 

 Nagle w niewielkim pomieszczeniu wypełnionym tysiącem najróżniejszych książek 

rozległ się dzwonek mojego telefonu. 

It’s been a long day, without you my friend… 

And I’ll tell you all about it, when I see you again… 

We’ve come a long way, from where we began… 

Oh, I’ll tell you all about it, when I see you again… 

When I see you again… 

 Zabrzmiał głos amerykańskiego piosenkarza.  

 Pospiesznie wyjąłem telefon z kieszeni. Spojrzałem na ekran. 

 Mama Mileny. 

 Bez zbędnego zastanowienia odebrałem połączenie. 
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 - Sebastian… - usłyszałem łamiący się głos pani Marii. – Przyjedź do szpitala. Szyb-

ko. Milena… Ona zaczęła rodzić. 

 Wystraszyłem się. Serce zaczęło mi szybciej bić. Przecież termin był dopiero za dwa 

tygodnie… 

 - Co, jeśli, stało się coś złego? – A jeśli Milena słabiej się poczuła… - Wiele czarnych 

myśli krążyło mi po głowie. – Co z moim nienarodzonym synem? 

   - Już jadę. – powiedziałem prędko. Rozłączyłem się. 

 Odłożyłem książkę na półkę i szybko wybiegłem z księgarni. Nie zważałem na niko-

go. Teraz liczyła się tylko Milena. Nikt inny.  

 

*** 

 

 Na szpitalnym korytarzu zauważyłem roztrzęsioną mamę Mileny. Chodziła w tę i z 

powrotem. Widocznie nie mogła ustać w jednym miejscu. Zresztą nie dziwię jej się. Też by-

łem kłębkiem nerwów.  

 - Gdzie jest Milena? – zapytałem zaniepokojony. 

 Pani Maria spojrzała na mnie swoimi czerwonymi od płaczu oczami. Nie wiedziałem, 

co o tym myśleć. Czy coś się stało? Nie mam pojęcia. 

 - Tam ją zabrali. – wskazała drżącym palcem na przeciwległe drzwi. 

 Bez chwili wahania wbiegłem do sali, gdzie miała być moja ukochana.  

 - Milena! – krzyknąłem.  

 Wszystkie twarze zwróciły się w moją stronę, ale mnie to nie obchodziło. Najważniej-

sze, że teraz byłem przy swojej dziewczynie. Podszedłem bliżej. Musiałem potrzymać jej 

dłoń. Taką delikatną, a jednocześnie całkiem bezsilną dłoń. 

 Spojrzała na mnie swoimi błękitnymi oczami. Przeraziłem się. Były szkliste, jakby 

zaraz miała odejść.  

 Łzy spłynęły po moim policzku. Nie mogłem jej na to pozwolić. Ścisnąłem jej dłoń 

mocniej.  

 - Sebastian… - usłyszałem jej głos, który z każdą kolejną chwilą coraz bardziej słab-

nął.- Obiecaj mi jedną rzecz. – Spojrzała na mnie załzawionymi oczami. Zamarłem. – Pro-

szę… - kontynuowała, ale widziałem, że wypowiedzenie każdego kolejnego słowa stanowi 

dla niej problem. – Sebastian, proszę cię… Zaopiekuj się naszym synkiem.  

 Łzy napłynęły mi do oczu. Otarłem je jednym ruchem dłoni. 

 - Nie, nie mogę… Oboje się nim zaopiekujemy. Rozumiesz? Nie ma innego wyjścia. – 

powiedziałem, czując, że lada moment się rozpłaczę. 

 - Obiecaj. 

 Spojrzałem na bladą, zmęczoną twarz dziewczyny, która za chwilę miała wydać na 

świat mojego syna. Widziałem, ze czuje się coraz gorzej, ale nie mogłem się pogodzić z tym, 

że za chwilę… Nawet nie chcę o tym myśleć. 

 - Nie możesz… Rozumiesz? Nie zostawisz nas… Nie teraz. Słyszysz mnie? Wycho-

wamy razem naszego synka. Nie ma innej opcji! 

 Schyliłem się. Nasze usta znajdowały się w odległości kilku centymetrów. W końcu 

poczułem smak jej warg na moich. Były zimne i spękane. Wsunąłem palce w jej blond włosy. 

Ucałowałem ją w czoło i szepnąłem: 

 - Będzie dobrze… 

 Uśmiechnęła się lekko. Po chwili opuściła powieki. 

 Nagle na monitorze kontrolującym pracę serca Mileny pojawiły się poziome linie, a 

pikanie automatycznie ucichło. 

 - Doktorze, co się dzieje? – zapytałem przerażony stanem mojej dziewczyny. 

 - Zatrzymanie akcji serca. – poinformował lekarz cały personel znajdujący się w tej 

sali. – Reanimujemy! – wydał polecenie. – Niech pan poczeka za drzwiami… 
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 Znieruchomiałem. Moja kochana… serce podeszło mi do gardła. To nie jest prawda. 

To tylko zły sen, z którego się za chwilę obudzę. Tak? 

 - Proszę pana, musi pan wyjść.- podeszła do mnie kobieta w jasnoróżowym kitlu.  

Chyba to była jakaś pielęgniarka. Nie wiem. Nie myślałem trzeźwo. Szczerze, to w 

ogóle nie myślałem. Byłem zrozpaczony, załamany… Mój świat, który tak kochałem, powoli 

się walił… 

- Niech pan nie przeszkadza nam w pracy. – usłyszałem nalegający głos kobiety. 

Poszedłem w kierunku drzwi. Pociągnąłem klamkę. Ostatni raz spojrzałem na Milenę. 

Umierającą Milenę. Łzy spływały mi po policzkach. Jedna za drugą. Nie mogłem ich po-

wstrzymać. Czułem się bezsilny.  

- Kocham cię. – głos mi się załamał. Być może to ostatnie słowa, jakie powiedziałem 

Milenie, a ona nawet mogła ich nie usłyszeć. 

Wyszedłem na korytarz. Oparłem się plecami o chłodną ścianę i osunąłem na podłogę. 

Schowałem twarz w dłoniach. Moja dziewczyna, która jest w ciąży, umiera, a ja nic nie mogę 

zrobić. Nigdy sobie nie wybaczę, jeśli coś jej się stanie.  

Nigdy. 

Mieliśmy być szczęśliwi… Wszystko zaczęło się rujnować od tego feralnego czwart-

ku. 

 

10 miesięcy wcześniej 

Była jesień. Zaczęła się lekcja matematyki, którą Milena tak uwielbiała. Nigdy nie 

opuściła żadnej godziny tego przedmiotu. Nie dziwię się. Była urodzoną matematyczką. Miała 

ogromny talent i każdego dnia rozwijała go. 

Rozejrzałem się po klasie. Ławka przede mną była wolna, a to właśnie w niej zawsze 

siedziała moja dziewczyna. Zdziwiłem się. Napisałem do niej SMS-a, ale nie odpisała. Zanie-

pokoiłem się. W mojej głowie pojawiały się najstraszliwsze scenariusze. Efekt uboczny zbyt 

bujnej wyobraźni. 

Przez cały czas nie mogłem skupić się na lekcji. Co chwilę patrzyłem na ekran telefo-

nu, czy na pewno nie ma żadnej wiadomości od Mileny. Niestety. Za każdym razem wyświetlał 

mi się komunikat: Skrzynka odbiorcza jest pusta. Nie mogłem wytrzymać w tej przytłaczającej 

niepewności.  

Po skończonej lekcji wyszedłem ze szkoły i udałem się prosto do domu Mileny. Przez 

całą drogę myślałem, co mogło się stać.  Miałem kompletną pustkę w głowie, oczywiście 

oprócz tych czarnych scenariuszy… 

Stanąłem przed grafitową furtką, prowadzącą na posesję państwa Lewandowskich. 

Nie wiedziałem, czego mam się spodziewać. Powoli wyciągnąłem drżącą rękę w stronę domo-

fonu. Nagle zawiał porywisty podmuch wiatru. Przeszedł mnie dreszcz. Robiło się coraz zim-

niej. Bez wahania wcisnąłem guzik domofonu. Po kilku monotonnych dźwiękach usłyszałem 

głos pani Marii. 

- Słucham? 

- Dzień dobry, z tej strony Sebastian.  

- Wejdź, proszę… - urwała.  

Po kilku sekundach furtka się otworzyła. Ruszyłem po chodniku w kierunku drzwi wej-

ściowych. Nie zdążyłem nawet do nich dojść, a pani Maria już je uchyliła. Spojrzałem na jej 

dojrzałą twarz. Po policzkach spływały łzy, zostawiając za sobą czarne ślady tuszu do rzęs. W 

dłoni trzymała chusteczkę higieniczną. Zaniepokoiłem się stanem kobiety, ponieważ zawsze 

była wesołą osobą. Nigdy się nie smuciła, a tym bardziej płakała. To nie w jej stylu. 

- Pani Mario, co się stało? – zapytałem zmartwiony widokiem zapłakanej kobiety. 

Kolejne łzy spłynęły po jej twarzy. To nie był dobry znak. 
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Zaprowadziła mnie do salonu. Ku mojemu zdziwieniu na skórzanej kanapie siedział 

pan Adam, który obejmował swoim ramieniem Milenę. Oboje byli zapłakani, jakby pogrążeni 

w żałobie. 

- Co się stało? Zmarł ktoś? – zapytałem coraz bardziej zaniepokojony stanem psy-

chicznym rodziny. 

Cisza. 

Popatrzyłam to na panią Marię, to na pana Adama, to znowu na Milenę. 

Żadnego odzewu. Nic. Było to nie do zniesienia. 

- Byliśmy dzisiaj rano u lekarza… - w salonie rozległ się niski głos ojca Mileny. – U 

onkologa.  

- U onkologa? – zdziwiłem się. Próbowałem to ukryć, ale chyba mi nie wyszło. 

- Tak, Milena od kilku dni się źle czuła. Udaliśmy się do lekarza rodzinnego, ale ten 

wysłał nas do poradni onkologicznej. – głos kobiety załamał się, odmówił posłuszeństwa. – 

Nasza kochana córeczka… - znowu zaczęła szlochać. – Ona… ma raka krwi… - nie wytrzy-

mała. Zaczęła płakać. 

Ja sam osłupiałem. Moja Milena ma białaczkę!? Niemożliwe. Nie, to nie jest prawda. 

To musi być jakaś pomyłka. Musi. 

 

Nagle otworzyły się drzwi, prowadzące do sali operacyjnej. Zobaczyłem lekarza. Ze-

rwałem się na równe nogi. Otarłem łzy. 

- I co, panie doktorze? – usłyszałem pełen nadziei głos pani Marii. 

Ordynator oddziału spojrzał na mnie. Popatrzyłem prosto w jego oczy, ale nic nie mo-

głem wyczytać. Ogarnął mnie paraliżujący strach.  

- Ma pan syna, gratuluję. – powiedział doktor. – Młoda mama czuje się dobrze, naj-

groźniejsze już za nami. 

Usłyszawszy te słowa, odetchnąłem z ulgą. Kamień spadł mi z serca. Byłem prze-

szczęśliwy, że wszystko dobrze się skończyło. Powoli docierała do mnie również informacja, 

że jestem świeżo upieczonym tatą. Uśmiech zagościł na mojej twarzy. Szczery… 

- Czy ja mogę do nich wejść?  

- Dobrze, tylko nie za długo. Pani Milena musi teraz odpoczywać. 

Uścisnąłem dłoń doktora. Chciałem mu za wszystko podziękować. Otworzyłem białe 

drzwi, a mój wzrok od razu zatrzymał się na Milenie, trzymającej przy piersi naszego małego 

synka. Ruszyłem w ich stronę. Stawiałem swoje kroki bardzo ostrożnie, jakbym jednym sil-

nym tupnięciem w podłogę miał stłuc to wszystko, co mnie otaczało. 

Pochyliłem się nad łóżkiem, na którym leżała moja kochana. Pocałowałem ją lekko w 

czoło. Następie spojrzałem na naszego maluszka. Był… taki podobny do swojej mamy. Od 

razu go pokochałem.  

- Mój skarb… - zwróciłem się do Mileny – Wychowamy go we dwoje.  

W jej oczach pojawiły się iskierki, a na twarzy zajaśniał uśmiech, którego brakowało 

mi przez ostatnią godzinę. 

- Sebastian… – ścisnęła powieki, chcąc zatrzymać łzy. Nie udało jej się. – Dzięki tobie 

jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi. Dziękuję. 

Nic nie powiedziałem. Obdarowałem ją tylko krótkim pocałunkiem. 

 

*** 

 

- Jak się miewa mały? 

- Natanek rośnie, jak na drożdżach. – pełen dumy odpowiedziałem Pawłowi, mojemu 

przyjacielowi. – Ma już miesiąc, wszyscy są nim zachwyceni. Moja mama nie potrafi od nie-

go oderwać wzroku. Jest wpatrzona, jak w jakiś obrazek. Mały jest oczkiem w głowie każde-

go członka naszych rodzin. 
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- Tobie tez widzę podoba się nowa rola?  

- Jeszcze nie wiesz, jak bardzo. – uśmiechnąłem się. 

- Właśnie widzę. – poklepał mnie po plecach. – Słuchaj Seba, a jak się czuje Milena? 

Wszystko w porządku? 

Słysząc to pytanie, od razu posmutniałem. Mięśnie rozluźniły się, a uśmiech zniknął z 

mojej twarzy. Wzrok utkwił w jednym punkcie. Byłem wpatrzony w podłogę, jakby działo się 

tam coś bardzo ciekawego. 

Nastała krępująca chwila ciszy, ale musiałem zebrać się na odwagę, aby wyznać Pawłowi tę 

przykrą prawdę. 

  - Tydzień po narodzinach Natana pojechaliśmy do lekarza na wizytę kontrolną. Nie 

miał dla nas dobrych wiadomości. – zatrzymałem się. Musiałem złapać oddech. Czułem, że za 

chwilę mogę nie wytrzymać i wybuchnąć płaczem. – Okazało się, ze Milena choruje na jeden 

z najgroźniejszych rodzajów białaczki, a rokowania nie są dobre. Lekarz dał jej, co najwyżej 

dwa miesiące życia. 

- Stary, tak mi przykro, nie wiedziałem… 

- Nikt nie może się z tym pogodzić. Jest nam ciężko, ale staramy się spędzać razem 

jak najwięcej czasu. Sam rozumiesz… - nie wytrzymałem dłużej, zbyt dużo negatywnych 

emocji… łzy same spłynęły po moich policzkach. Nie kontrolowałem tego. 

Nagle poczułem wibracje w kieszeni moich jeansów. Szybko otarłem grzbietami dłoni 

łzy, tak jak to robią małe dzieci. Wyjąłem telefon. Obraz był trochę rozmazany, ale dałem 

rade przeczytać, kto do mnie dzwoni. 

Pani Maria. 

- Słucham… - rzuciłem bez zastanowienia. 

- Sebastian… - usłyszałem przerażony głos pani Marii. – Milena… Dzieje się cos złe-

go… Przyjedź szybko. 

Rozłączyła się. 

- Muszę lecieć. Z Mileną jest coś nie tak. 

Zabrałem bluzę i wybiegłem z mieszkania Pawła, nie czekając na jego odpowiedź. Nie 

miałem chwili do stracenia. 

Wsiadłem do swojego czarnego golfa i po dziesięciu minutach byłem już przed do-

mem państwa Lewandowskich. Szybko pobiegłem do pokoju Mileny. Leżała na łóżku. Led-

wo żywa. Zamarłem.  

- Milena… - podbiegłem do niej, klęknąłem przy łóżku i złapałem jej dłoń. Była zim-

na. 

- Sebastian… - powiedziała cichutko, prawie szeptem… - Zaopiekuj się Natankiem, 

proszę… 

- Obiecuję. – to jedno słowo ciężko przeszło mi przez gardło.- Milena, kocham cię.  

Uśmiechnęła się. Ostatkiem sił. Po chwili puściła moją dłoń. 

Spojrzałem na jej bezwładne ciało. Jej klatka piersiowa… Już się nie poruszała. 

Zacząłem płakać. Wyciągnąłem drżącą dłoń ku jej twarzy. Dotknąłem jej niemal ide-

alnej cery.  

- Milena… Czemu ty nam to zrobiłaś? – pocałowałem jej zimną dłoń. Teraz po moich 

policzkach spływały strumienie słonych łez. – Czemu akurat ty?  

To niemożliwe, to jest tylko zły sen, z którego zaraz się przebudzę. To nie może być 

prawda. Nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. Zostałem sam. Moja ukochana, z która 

chciałem spędzić resztę swojego życia, właśnie odeszła. Na zawsze.  

- Pamiętasz, jak przybiegłaś do mnie i zaczęłaś płakać tak , jak ja teraz? Mówiłaś, że 

chciałabyś założyć ze mną rodzinę. Taka prawdziwą. – struny głosowe odmawiały posłuszeń-

stwa. – Bałaś się, że w przyszłości możesz osierocić dziecko. Obiecałem ci wtedy, że jakby 

najgorszy z możliwych scenariuszy wszedł w życie, zaopiekuję się dzieckiem. Naszym dziec-

kiem. I dotrzymam słowa.  
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Twarz Mileny była blada. Ostatni rumieniec już dawno zniknął.  

- Ona jest taka piękna, gdy śpi… - pomyślałem zrozpaczony. – Szkoda tylko, że już 

się nigdy nie obudzi… - na kołdrę upadły kolejne łzy, tworząc coraz większą plamę. 

Schyliłem się nad jej twarzą. Moje usta dotykały jej chłodnych warg. Obdarowałem ją 

ostatnim pocałunkiem. Zdecydowanie najgorszym w moim życiu. 

- Zaopiekuję się Natankiem… Masz moje słowo. 

 


