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PAPIEROWY SAMOLOCIK 

5 marca, 2004 

 

Janek mocno ściska rączkę swojej siostry, po raz pierwszy w życiu wezwany na 

dywanik na dyrektora. Cała sytuacja wydaje mu się raczej zabawna niż tragiczna, Alicja 

jednak płacze tak głośno, jakby walił się świat i wychowawczyni, do niedawna jeszcze 

wściekła, powoli traci rezon. 

Chłopiec nie jest pewien, czy powinien siostrę uderzyć, czy poklepać po ramieniu, ale 

kiedy uważniej przypatruje się jej twarzy i dostrzega maleńką plamkę krwi, nieco rozmazaną, 

wyraźnie odcinającą się od jej bladej skóry, parska śmiechem. Pewnie nie powinien tego 

robić - zdaje sobie z tego sprawę, nie może się jednak powstrzymać, bo rozpiera go jakaś 

dziwna duma  

z siostry. Właśnie przeżyła swoją pierwszą bójkę i choć pod jej okiem już zaczynał majaczyć 

fioletowy siniak, chłopak stojący pod ścianą po drugiej stronie pomieszczenia wydaje się być 

dużo bardziej poszkodowany. 

Po jego ręce powoli ścieka strumyczek krwi, na przedramieniu widnieje ślad po 

zębach,  a włosy są potwornie rozczochrane. Jest cały czerwony, zdyszany i patrzy wilkiem 

na rodzeństwo, wyraźnie starając się nie wybuchnąć płaczem. Janek nie wie o tym chłopcu 

nic, poza tym, że nazywa się Marcel i jest najbardziej irytującym, niewychowanym 

dzieciakiem na świecie - w końcu uderzył jego siostrę. 

Chłopcy mierzą się wzrokiem, bardzo poważnie i wojowniczo jak na 

dziesięciolatków, Ewelina uspokaja się i puszcza rękę Janka, a nauczycielka mówi i mówi, 

nie zważając na to, że nikt jej nie słucha. Kiedy po kilku minutach urywa i każe im się 

przeprosić, nikt nie odzywa się ani słowem. Nawet karcące spojrzenie pani dyrektor i 

błagalne spojrzenia brata nie przekonują Eweliny do wykonania pierwszego kroku, sterczą 

więc w gabinecie kolejną godzinę. Około trzynastej Marcel burczy ciche przepraszam i 

natychmiast wychodzi. Kiedy lekko trąca Janka, chłopak zauważa, że tamten cały czas gniótł 

w dłoni papierowy samolocik. 

 

 

23 maja, 2004 

 

Koniec marca jest ciepły, więc oburzenie Janka, gdy matka każe ubrać mu czapkę, 

jest całkiem uzasadnione. Naburmuszony biegnie przez osiedle w kierunku placu zabaw, na 

którym umówił się z siostrą i obiecuje sobie, że on sam nigdy nie będzie zmuszał swoich 

dzieci do noszenia czapki. Nigdy. Szczególnie w ciepłe, marcowe popołudnia. 

Wybiega zza zakrętu i zauważa Ewelinę, przycupniętą pod wielką wierzbą, tuż obok 

starych huśtawek. Dziewczynka wyraźnie się czemuś przygląda i jest tym tak pochłonięta, że 

nie zauważa brata nawet wtedy, kiedy Janek podchodzi całkiem blisko. 



- Co robisz? - pyta zdyszany i kuca przy siostrze - Śmieci zbierasz? - dziwi się, 

przekrzywiając głowę na bok, kiedy dostrzega zwinięty kawałek papieru. Ewelina wzdycha i 

wywraca oczami. 

- Głupi jesteś - oświadcza dobitnie i wstaje, otrzepując kolana - To samolot. 

- To papierek - obstaje przy swoim Janek i prycha lekceważąco. Robi minę znawcy, 

podnosi kartkę i marszczy brwi. Rozpoznaje zgięcia, dokładnie ogląda coś, co kiedyś 

faktycznie mogło być miniaturowym samolotem. Próbuje naprawić pojazd, ale Ewelina 

wyrywa mu papier i szybko chowa za plecami. 

- Samolot - powtarza uparcie, bardzo powoli, jakby mówiła do kogoś niespełna 

rozumu - To był samolot, ale się rozbił. Marcel poszedł po więcej kartek, żeby… 

Nie musi kończyć, bo w tym momencie Marcel wraca, trzymając w rękach blok 

techniczny, ołówek i czekoladę. Na jego ręce wciąż można zauważyć ślad po zębach 

Eweliny, na widok Janka szeroko się uśmiecha i chłopiec choć bardzo nie chce - w końcu jest 

na niego śmiertelnie obrażony - odwzajemnia uśmiech. 

Sąsiedzi przez następne trzy dni narzekają na papierowe samolociki na balkonach. 

 

8 sierpnia, 2010 

 

Kiedy sześć lat później cała trójka siedzi w pokoju Eweliny, zajadając się 

czereśniami, Janek wie o Marcelu wszystko. Wie, kiedy chłopak się urodził, że jego rodzice 

są lekarzami i że nienawidzi czereśni, ale i tak je zje, by nie sprawić przykrości jego siostrze. 

Chłopak uśmiecha się lekko, może nawet nieco złośliwie, widząc, jak przyjaciel 

krzywi się, gryząc owoce i podsuwa mu następne. Czuje się absolutnie wspaniale i ma 

wrażenie, że na zawsze tacy zostaną - zatrzymani w czasie, w chłodnym pokoju, zupełnie 

beztroscy i właśnie dlatego tak dziwią go słowa, które Marcel wypowiada po przełknięciu 

czereśni. 

-  Chcę zostać pilotem - oświadcza z tak niezachwianą pewnością, że Ewelina niemal 

się krztusi. Dziewczyna odgarnia włosy z twarzy i spogląda na chłopaka z dziwną pretensją 

na tej twarzy, o której Janek sądzi, że pojawiła się dopiero niedawno. Rysy jego siostry 

wyostrzyły się, usta zwęziły, policzki lekko zapadły i tylko nos pozostał tak samo krzywy jak 

wcześniej, za co chłopak po cichu dziękował wszystkim siłom działającym we 

wszechświecie - w innym przypadku można by przeoczyć nie tylko to, że są bliźniętami, ale 

to, że w ogóle są spokrewnieni. W jakikolwiek sposób.   

- Rozbijesz się i umrzesz - mówi i pociąga łyka wody z leżącej nieopodal butelki. 

Marcel wywraca oczami i Janek po raz kolejny zauważa, że chłopak i jego siostra robią w 

identyczny sposób. 

- Nie umrę - protestuje i pada na łóżko, podkładając sobie ręce pod głowę - Będę latał. 

- Nie, nie będziesz - Ewelina nie daje za wygraną i spogląda na Janka z nadzieją, 

jakby prosząc o pomoc - Powiedz mu, że nie będzie. Miał zostać lekarzem. 

- Zostanę pilotem - powtarza po raz drugi Marcel i wzdycha ciężko - Rozmawiałem 

już z rodzicami. 

- Janek, powiedz mu coś! - dziewczyna potrząsa ramieniem brata, jednak Janek tylko 

spogląda w okno. 



- Jeśli Marcel będzie latał, ja polecę z nim - mówi, powodując, że dziewczyna 

momentalnie milknie. 

Słońce praży niemiłosiernie, ludzie kryją się w cieniu, a on właśnie podejmuje 

decyzję, bardzo ważną i może jest zbyt pochopny w tym co mówi, ale nie dba o to - jest 

sierpień, siedzą w chłodnym pokoju i czas właśnie rusza. 

 

 

 9 kwietnia, 2011 

 

 Marcel i Janek stoją ramię w ramię w cieniu rzucanym przez pobliski budynek. 

Założyli ręce na piersiach i wpatrują się w drobną sylwetkę, należącą do Eweliny. 

Dziewczyna biegnie w ich stronę i dopiero kiedy jest w odległości jakichś pięćdziesięciu 

metrów, słyszą, że krzyczy. 

 Kiedy jest już całkiem blisko zauważają w jej dłoni kartkę i zaczynają się śmiać, bo 

Ewelina wbiega w brata z przeraźliwym piskiem, zupełnie nie przejmując się tym, że chłopak 

traci równowagę. 

 - Obiecuję, ze rozbiję pierwszy samolot pasażerski, którym polecę - oświadcza, 

kurczowo ściskając w dłoni swoją licencję pilota szybowca i wybucha niemal histerycznym 

chichotem. Marcel uśmiecha się i unosi twarz do słońca. 

 Niebo przecinają dziesiątki białych linii i choć Janek powinien być na to 

przygotowany, nagle dociera do niego, że porwali się na coś wielkiego i tak samo strasznego, 

jak pięknego. Że za kilka lat będą gdzieś tam, u góry. Spogląda na siostrę i przyjaciela, nie 

wiedząc, czy powinien skakać z radości, czy umierać z nerwów i jego wzrok zatrzymuje się 

na naszyjniku Eweliny. 

Samolocik. 

 

17 lipca, 2016 

 

Ewelina stoi z nosem przyciśniętym do szyby i nerwowo obserwuje ulicę. Janek stoi 

tuż przy niej, może po to, by dodać jej otuchy, a może dlatego, że kuchnia w ich mieszkaniu 

jest niesamowicie wprost maleńka. 

Marcel powinien wrócić już trzy godziny temu. Z początku nie martwili się wcale - 

wiedzieli, że sprawy na lotnisku mogą się opóźnić, że loty mogą zostać odwołane, przyjaciel 

jednak kontaktował się z nimi w takich sytuacjach. Zawsze, niezależnie od sytuacji 

znajdował sposób na dostarczenie wiadomości o miejscu pobytu, czymkolwiek. Teraz nic - 

tylko cisza w słuchawce i pusty podjazd. Żadne z nich nie mówi ani słowa, bo wiedzą, że to 

niepotrzebne, a z resztą to przecież Marcel zawsze był tym najbardziej gadatliwym. To on 

jako jedyny z całej ich trójki miał w zwyczaju rozmowy z pasażerami przez mikrofon, 

wybuchanie śmiechem i głupie żarty na pokładzie. 

Na podłodze leżą walizki, sami niedawno wrócili z lotów - Janek wciąż jest w 

służbowym mundurze. 

Marcel nie pojawia się ani za godzinę, ani nawet na dwadzieścia cztery, choć oni cały 

czas stoją przy oknie. Nie pojawia się też za miesiąc, znika z bazy danych, nikt nie wie co się 



z nim dzieje, a ci, co mogliby wiedzieć uparcie milczą. Samolot wrócił - pilot zszedł z 

pokładu i nie wrócił. 

Pod sufitem, trącana delikatnym wiatrem kołysze się blisko setka papierowych 

samolocików, powieszonych na cienkich kawałeczkach sznurka i każdy szmer, jaki z siebie 

wydają jest jak trzask pękających serc. 

 

 

 6 marca, 2022 

 

 Kiedy wpadają do gabinetu dyrektorki, ich dzieci już tam są. Karol i Lena stoją tuż 

obok siebie z dumnie uniesionymi głowami, mocno ściskając się za ręce, nie okazując 

strachu. Wyglądają jak żołnierze na warcie i Janek - może już Jan - uśmiecha się na ten 

widok. Ewelina robi kilka kroków w stronę swojego syna, jej obcasy stukają na posadzce, 

naszyjnik kołysze się na boki i chłopiec chowa się na kuzynką jeszcze nim matce udaje się do 

niego podejść. Lena również cofa się o krok, mocniej zaciskając piąstkę na kawałku papieru 

trzymanym w ręku.   

 - To ona zaczęła - broni się słabo Karol jeszcze zanim ktokolwiek zadaje pytanie, 

wskazując na drobną osóbkę stojącą w rogu pokoju, bardzo przestraszoną, z bardzo rudymi 

włosami. Ewelina przenosi wzrok na dziewczynkę i mruży oczy, bo zna te rysy twarzy, zna 

ten błysk w oku i lekko przygarbione plecy. 

Janek podąża za wzrokiem siostry i zastyga w miejscu. 

Stara dyrektorka jest najbardziej przerażoną osobą w pokoju, bo doskonale zna 

zarówno Karola i Lenę, jak i ich rodziców i doskonale sobie sprawę, że nigdy nie są tak cicho 

bez powodu. Również spogląda na dziewczynkę i mała kurczy się pod ich spojrzeniem do 

rozmiaru przestraszonego szczeniaczka. 

- Przepraszam za spóźnienie, ale lot się przedłużył - słyszą ochrypły, zmęczony głos - 

Moja córka znów kogoś pogryzła? 

Marcel jest jeszcze bardziej patykowaty i chudy niż przed kilkoma laty, wydaje się, że 

urósł. Wory pod oczami sprawiają, że wydaje się trzy razy starszy, niż jest faktycznie i kiedy 

spogląda na Ewelinę i Jana uśmiecha się tak szeroko, że odwzajemniają uśmiech - znów, po 

tylu latach, zupełnie nad tym nie panując. 

On tymczasem bez słowa podchodzi do Leny, która niemal wskakuje na tatę i 

delikatnie odbiera jej gnieciony w ręce papierek. Wykonuje kilka wyuczonych ruchów i 

oddaje dziewczynce gotowy samolot. 

 - Gotowy do lotu - mówi. 


