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 „Czwarta nad ranem” 

 

 Zastanawialiście się kiedyś nad deszczem? Słuchaliście jego głosu – przyjaznego 

szumu, pieszczącego dzień, dodającego uroku nocy i rozświetlającego wieczór? 

Obserwowaliście krople, zakrywające świat drżącą kurtyną? Zastanawialiście się może nad 

sensem istnienia, w środku ulewy, kiedy cały świat doznaje oczyszczenia, kropla za kroplą? 

 Próbowaliście kiedykolwiek zatrzymać ten zapach na dłużej? Wilgotna, czysta ziemia, 

chłodny powiew świeżości, oddech kwiatów i tchnienia drzew; wszystko w jednym miejscu, 

obudzone kroplą, rozpryskującą się na źdźble trawy pod oknem. Spokój, otulający was 

delikatnym welonem.  

 Chłonęliście kiedyś to wszystko, idąc pod parasolem? Wystawialiście ręce w 

dziecinnej próbie złapania tego na zawsze, tańczyliście po chodniku, omijając kałuże, a i tak 

mimochodem mocząc się w każdej z nich? Strącaliście krople wiszące na niskich gałęziach, 

szukaliście drogi, którą woda znajduje między liśćmi drzew? 

  Wieczorem, kiedy wszyscy schowają się w domach, wy wyjdźcie na zewnątrz. 

Zabierzcie parasolkę i idźcie po to, tylko żeby iść. Krążcie bez celu. Nie macie pojęcia, jakie 

cuda pokaże wam deszcz, jakie chwile przygotował. Może pada specjalnie dla was, żebyście 

mogli poznać piękno w prostej chwili? 

 Czujecie to? Czujecie chłód ogrzewający was całych, czujecie ciszę wypełniającą 

wasze płuca, chmury przemywające wam oczy? Tak zaczynają się czary. Tak zaczynają się 

najpiękniejsze bajki.  

 Czy moja historia jest bajką? Dla mnie jest. Pojawia się tu magia wiosennego deszczu, 

migocze cud wschodzącego słońca i jest księżniczka do uratowania. Moja prywatna dama w 

opałach – moja Nikki.  

 Możecie poświęcić mi chwilę? Opowiem wam historię bliską i daleką, jedną z 

milionów, ale niepowtarzalną. Zamknijcie parasol, wsłuchajcie się w deszcz.  

 Wszystko zaczęło się w deszczu.  

 Są takie dni, kiedy budzicie się wcześnie, jeszcze zanim budzik porani wasze uszy. 

Otwieracie wtedy oczy w ciszy, uśmiechacie się do siebie. Macie czas, nie trzeba się spieszyć, 

ale i tak zerkacie na zegarek, może telefon. Która jest godzina? Dla mnie to była czwarta.

 Czwarta nad ranem; słońce nie wstało jeszcze, a zdążyło już rozjaśnić niebo. Widzicie 

jasne smugi nad horyzontem? Świt się zaczynał, słońce malowało pastelowe wzory, 

zapowiadając swoje przyjście.  

 Noc była ciepła, za oknem stukał deszcz. Przebiegał palcami połacie szyb, nawołując. 

Wstań – mówił – zobacz, jak pięknie będzie dzisiaj.  

 To był poranek, który nie pozwolił mi już zasnąć. Zamykałam oczy, leżąc na 

poduszce, mówiłam sobie – śpij dalej. Nie mogłam. On mnie wołał. Deszcz wzywał mnie, 

kusił, namawiał do wyjścia. Nie pożałujesz, wydawał się szeptać. Nęcił mnie zapachem trawy 

i kwiatów, melodią wiosny. Ogarniał myśli. Spójrz, co mam dla ciebie.  



 Wyobraźcie sobie, że cały wszechświat was woła. Każda sekunda jest obietnicą, krew 

sunie w żyłach powoli, nieustająco ciągnąc was do czegoś. Skorzystacie z zaproszenia?  

 Parasolka przyjemnie ciążyła mi w dłoni, kiedy dałam się porwać tej magii. Nie było 

wiatru, który mógłby mi ją wyrwać. Cisza wokół. Tylko ten deszcz wypełniał ją jednostajnym 

rytmem, kojącym nuceniem. 

 Spacerowałam powoli pustymi ulicami. Kremowa sukienka luźno okrywała skórę, 

sandałki przesiąkły wodą. Spod parasolki oglądałam ukochane miasto; na nowo odkrywało 

przede mną swój urok.  

 Niebo rozjaśniło się już, szarawe chmury pieniły się aż po horyzont, kiedy 

zatrzymałam się pod skromnym dachem przystanku. Parasolka leżała w kącie, niepotrzebna 

już teraz, a ja siedziałam, ciesząc się krajobrazem.  

 Budynki lśniły, okryte deszczem. Cegły pyszniły się wyrazistym kolorem, drzewa 

błyszczały świeżą zielenią. Cała aleja rozświetliła się tajemniczym blaskiem, jakby chciała 

przyćmić dzień. Natura obudziła się po niedawnej duchocie, świat uwalniał cudowne 

zapachy. W takich miejscach, w takich chwilach, nawet miasto pachnie lasem. Czujecie woń 

klonów, zapach młodych świerków? Pełno ich było na tej ulicy, rosły przy drodze,  

w ogrodach, otulały mój przystanek, ukrywając go, dopasowując do otoczenia. Spróbujcie 

znaleźć takie miejsce. Wyjdźcie, znajdźcie je. Na was też czeka magia.  

 Siedziałam odurzona, zapatrzona w dom naprzeciw. Miałam na niego idealny widok: 

wspaniała willa w środku parku. Wielkie gotyckie okna, okryte zdobieniami, wyglądały zza 

bluszczu, rzeźbione rynny prowadziły wodę w paszcze dostojnych gargulców, ciemne 

masywne drzwi ze starodawną kołatką onieśmielały ponad szarymi stopniami schodów. Dom 

wydawał się żyć, ociekając wodą. Żyć i patrzeć na mnie z mądrością.  

 Widzieliście kiedyś dom księżniczki? Tak mógłby wyglądać.  

 Moja księżniczka tam nie mieszkała. Daleko jej było do dostojnej damy, nie nosiła 

wspaniałej sukni. Jej prosty dom przycupnął z boku, niewidoczny w strugach deszczu, 

schowany za parawanem drzew. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam.  

Nie pasowała do niej ta noc, nie pasowała do niej ta bajka. Przybyła jak huragan, 

niespodziewanie. Uwięziła mnie w oku cyklonu.  

 Przyjechała głośnym, pstrokatym autobusem. Swoim przybyciem zaburzyła ciszę, 

zagłuszyła szum deszczu, rozchlapała kałuże. Zniszczyła tę jedną chwilę, a w zamian 

zbudowała tysiąc innych.  

 Powiecie pewnie, że autobus nie pasuje do opowieści o smokach i rycerzach, o 

czarownikach i królach. Książę powinien przybyć na białym koniu, a księżniczka podróżować 

karetą. Autobus nie nadaje się do historii o deszczu i płaczącej dziewczynie. Tak myślicie? 

Może i tak. Może macie rację. Musicie mi jednak wierzyć, że ten jeden pasował tam idealnie.  

 Był jak smok, który pojawia się niespodziewanie i sieje zamęt w bajce, powalając 

bohaterów. Był jak wieża dla uwięzionej królewny, jak katastrofa na końcu historii. Zniszczył 

spokój tego poranka, szumiąc i dudniąc. Strącał liście z gałęzi, pochylających się przed nim 

ulegle, zatruwał spalinami wiosnę, dzielnie osłaniając mnie przed nim.  

 W środku tego wszystkiego, w deszczu, był też jednak karetą dla mojej księżniczki, 

jak dynia była nią dla Kopciuszka. Rozumiecie już? Marzenia nie spełniają się tylko w 

pałacach, bajki nie potrzebują specjalnych miejsc, nie oczekują zaproszeń. One są wokół nas! 

Deszcz stukał o dach przystanku, skapywał z brzegu, znacząc ślady na mojej sukience. 

Autobus zatrzymał się.  

 Wyskoczyła z niego, lądując w środku kałuży. Nie mogło jej już to zaszkodzić, nie 

spojrzała nawet pod nogi. Cała przemoczona, patrzyła w niebo. Jeansy przykleiły się do jej 

nóg, koszulka przylegała do skóry, telefon w ręce ociekał wodą. Króciutkie włosy opadły jej 

na oczy – ciężkie od wody spływającej strugami po twarzy.  



 Stała w środku ulewy, chociaż karoca odjechała już dawno, pozbywszy się fatalnej 

królewny, przeklętej księżniczki porzuconej w obcym świecie.  

 Wierzcie lub nie – była piękna.  

 Trwała tam nieruchomo, na skraju chodnika, zapłakana – jak wyrzut wszechświata. 

Zamknęła oczy, drżała lekko. Delikatna wróżka, pozbawiona różdżki, anioł bez skrzydeł. 

Księżniczka bez diademu. Znowu wszystko do siebie pasowało; deszcz, noc i płacząca 

dziewczyna. Widzieliście już taki obraz? To pewnie ona.  

 Jeśli jakiś artysta zobaczył tę chwilę, musiał ją namalować. Ta scena prześladowała 

go, aż nie oddał jej na płótnie, męczyła go, aż nie pokazał jej światu. Dotąd nawiedza go 

pewnie, pojawiając się niespodziewanie przed oczyma, zupełnie jak mnie. Takich chwil się 

nie zapomina. Żal mi tego artysty, bo nie zazna już pocieszenia. Ma tylko ten obraz, tylko tę 

sekundę. Ja z uśmiechem wspominam cały magiczny dzień. Za każdym razem, gdy wracam w 

deszczu na ten przystanek, mam ją przed oczami. Nie potrzebuję pustych obrazów. Żaden 

obraz nie odda jej w pełni.  

 Usiadła na przystanku, skuliła się na ławce daleko ode mnie i zastygła, wpatrując się 

w telefon. Nie włączyła go. Patrzyła pustymi oczami na czarny ekran i szlochała bezgłośnie. 

Deszcz opowiadał jej, pluskając tępo. Koił jej ból i zachęcał mnie, żebym ją pocieszyła.  

Zrób coś, mruczały krople, spadając obok moich stóp, po to tu jesteś.  

 Tak. Po to świat wygonił mnie z domu tak wcześnie, po to obudziła mnie ulewa, po to 

zapach zachęcił mnie do wyjścia. Wszechświat zrobił to dla nas. Od początku prowadził nas 

ku sobie. Chciał, żebyśmy spotkały się tego dnia, na tym przystanku, w tym deszczu… o 

czwartek nad ranem – jak w bajce.  

 - Jesteś zbyt piękna żeby płakać – powiedziałam wreszcie. Przysunęłam się bliżej, 

żeby ją objąć, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze… Nie zrobiłam tego jeszcze. To było 

za wcześnie. Przyjdzie czas, powiedziałam sobie.  

 Parsknęła śmiechem i otarła oczy, spoglądając na mnie. Blond włoski nastroszyły się, 

podniesione jej dłonią.  

 - Nie masz pojęcia, o co chodzi – powiedziała, pochyliła się. Patrzyła w ziemię, jakby 

bała się, że mogę coś zobaczyć w jej oczach. Ona też już wiedziała.  

 - Mamy dużo czasu. 

 Westchnęła tylko, przymknęła oczy. Wzięła oddech.  

 Byłyśmy tak blisko, tuż obok, oddychałyśmy tym samym powietrzem. Dzieliłyśmy 

ten wyjątkowy poranek… Była taka piękna! Jak nimfa wodna. Już wtedy wiedziałam, że jej 

nie zostawię. Jeśli nie chciała mówić, mogłam czekać. Czekałabym w nieskończoność, tylko 

na nią patrząc.  

 - Mój brat znowu wpakował się w kłopoty – wydusiła wreszcie. Obracała w dłoniach 

telefon, rozciągała niebieskie etui. Potargane strzępki kartek wysunęły się z niego, wpadając 

do kałuży przed nami. – Skończył rok temu dwadzieścia lat i od tego czasu nie odzywa się do 

mamy. Wyniósł się z domu, nie pojawia się na uczelni. Wczoraj dostałam jego list.  

 Deszcz brzmiał w tle, stanowił podkład dla jej słów. Słuchałam ich, mnąc w dłoniach 

krawędź sukienki. Patrzyłam jak skrawki papieru toną, nasiąknięte wodą. Atrament 

zamazywał się na tych pomiętych karteczkach, znikały dowody.  

 - Ciągle szukałam z nim kontaktu, ale nie szło się do niego dostać. Nie znałyśmy 

adresu, zmienił telefon - po prostu zniknął. Ostatnio przestałam nawet szukać. Wiesz, jak to 

jest, kiedy ktoś nie chce być znaleziony? 

 - Pewnie było ciężko. 

 - Bardzo. Nie mogę już tak dłużej. Dzisiaj chciałam powiedzieć matce. Chciałam ją 

przeprosić i skończyć z tym wszystkim. Pogodziłam się z jego stratą, ona też powinna w 

końcu ruszyć naprzód.  

 - Ale nagle się odezwał?  



 - Ten list przyszedł tak niespodziewanie… Zobaczyłam kopertę z jego nazwiskiem i 

znowu przypomniałam sobie nasze dzieciństwo. Zawsze zabierał mnie na plac zabaw na 

końcu tej ulicy. To tam chciałam iść, ale zobaczyłam cię na tym przystanku i… Muszę to z 

siebie wyrzucić, a ty wydajesz się w porządku.  

 Ulewa szumiała nad nami, woda przelewała się litrami, sączyła przez cienkie ściany i 

kapała ze szczelin dachu. Idealna sceneria dla dramatycznych opowieści. Idealne miejsce na 

małe cuda.  

  Nikki nie krzyczała, nie podnosiła głosu. Prawie się nie poruszała. Opowiadała tylko 

monotonnie o wszystkim, co jej ciążyło. Pozbywała się problemów, choć na kilka sekund. 

Zrzucała je na mnie, a ja przyjmowałam je wszystkie. Łączyłam zerwane nitki, szukając 

ulotnych rozwiązań. Deszcz nie przestawał padać.  

 - Przeczytałam to wszystko kilka razy, zanim podarłam wiadomość. Jak mógł, po 

całym tym czasie, zwracać się do nas z taką prośbą? Kto prosi o coś takiego? Niech sobie 

radzi sam, skoro wcześniej nas nie potrzebował.  

 - Może żałuje?  

 - Przysłał mi wiadomość przed północą. Napisał, że potrzebuje pieniędzy na już. Mam 

mu ją załatwić, bo przyjdzie do matki. Nie wygląda, żeby żałował.  

 Dziewczyna spojrzała niechętnie na telefon, upuściła go do wody. Ochlapał nasze 

nogi, głucho uderzając w ziemię.  

 - Nie chcę mu już pomagać – szepnęła.  

 - Nie musisz.  

 Nie odzywałyśmy się potem przez długi czas, zapominając o problemach; cieszyłyśmy 

się rześkim powietrzem, spokojem anonimowości, która nas ochraniała. Wszystkie myśli 

odeszły, rozpłynęły się w ciepłym oddechu poranka. Byłyśmy nieznośnie świadome swojej 

obecności.  

 Nikki nie miała makijażu – pozlepiane rzęsy drżały, rzucając jej na policzki 

nieregularne cienie, po twarzy sunęły pojedyncze krople wody; omijały zadarty nosek, 

rozmywały się w uchylonych ustach.  

 Położyłam rękę na jej udzie, w prostym geście pocieszenia, a ona drgnęła pod moim 

dotykiem. Przysunęła się nieznacznie, spojrzała na mnie. Trudno było rozróżnić kolor jej 

oczu, ale wiedziałam, że chcę w nie patrzeć już zawsze. Chcę szukać nazwy dla niezwykłej 

mieszanki barw.  

 Nachyliła się do mnie wyczekująco. Świat wstrzymał oddech. Deszcz zatrzymał się 

jakby, krople wisiały w powietrzu; bały się spaść, żeby nie zakłócić tej chwili. Wszystko 

zastygło.  

 Wtedy ja zbliżyłam się i połączyłam nasze usta. Smakowała wodą, świeżością, 

pachniała jak kwiaty. Nikła woń konwalii unosiła się przy jej skórze. Przyciągnęłam 

dziewczynę do siebie, przeczesałam jej mokre włosy, otworzyłam usta, a ona połączyła nasze 

języki. Była dobra, doświadczona, a przy tym zadziwiająco niepewna. Pierwszy pocałunek z 

dziewczyną. Czułam to. Czułam to w powolnych muśnięciach, słyszałam w stłumionych 

jękach i cichych pomrukach. Splotła nasze dłonie, oparła się na mnie, słaba.  

 Zbyt szybko się odsunęła.   

 - Dlaczego? – szepnęła zarumieniona. Deszcz wrócił, zadowolony, że był świadkiem 

naszej słodkiej tajemnicy, strugi deszczu poruszyły się, wracając do ustalonego rytmu. Świat 

wrócił na proste tory. On wrócił, ale my zostałyśmy.  

 - Jesteś zbyt piękna, żeby płakać.  

 Siedziałyśmy tam, pośród drzew. Obejmowałam ją, a ona tuliła się do mego boku. 

Żadna nie była wcześniej tak blisko drugiej dziewczyny. Cisza szumiała wokół, bajkowy dom 

obserwował nas z milczącą aprobatą, gałęzie pochylały się w ukłonach. Kałuże pryskały 

radośnie, a daleko, daleko nad domami wstawało słońce, odkrywając nowe drogi.  



 - Nie jesteś sama – szepczę, ściskając lekko moją księżniczkę – nie pozwolę ci odejść.  

 - Nie chcę odchodzić.  

 Miałyśmy mnóstwo czasu. Cała wieczność stała przed nami otworem. Odeszłyśmy z 

przystanku razem. Parasol zapomniany leżał w rogu, a my śmiałyśmy się, trzymając się za 

ręce, tańcząc w deszczu. Pierwszy, ale nie ostatni raz.  

 Tego dnia świat pozwolił nam się poznać, a następnego rozwiązał nasze problemy. 

 Widzicie jakie cuda dzieją się, kiedy nikt nie patrzy? Nie zapominajcie o bajkach, nie 

zapominajcie o tych chwilach, które tak łatwo zmieniają życie. Jeśli znów obudzicie się przed 

budzikiem, jeśli zapach burzy będzie was przyciągał, wyjdźcie z parasolką, żeby móc jej 

później zapomnieć. Znajdźcie to, co świat ma dla was, nie pozwólcie temu uciec.  

 W deszczu pisze się najpiękniejsze historie.  

 Wdycham zapach konwalii, który od tamtego dnia nigdy mnie nie opuszcza – 

przyczepił się do mojej skóry. Rozkoszuję się oczekiwaniem.  

 Wreszcie jest. Smok pojawia się na końcu ulicy, straszy ptaki, psy szczekają za nim, 

szczerząc zęby w złości. On zatrzymuje się niewzruszony na miejscu jak kareta – pod oknami 

pałacu.  

 Nikki wysiada, tak jak wtedy – przemoczona, z telefonem w ręce i nastroszonymi 

włosami. Stoi na środku kałuży, ale już nie płacze. Uśmiecha się, patrzy w niebo, szuka 

zagubionego słońca. Potem podchodzi i przyciąga mnie do siebie.  

 - Tęskniłaś? – pyta. 

 - Zawsze.  

 I znowu siedzimy na przystanku, rozmawiamy aż do wschodu słońca, znowu 

odchodzimy w deszczu.  

 Bez parasolki. Nie jest potrzebna.  

 Pozwólcie, żeby deszcz was oczyścił. Otwórzcie oczy, otwórzcie duszę. Dobrze jest 

zmoknąć. Pozwólcie, żeby znalazło was wasze własne „długo i szczęśliwie”. Niech znajdzie 

was jak mnie – o czwartej nad ranem.  

 

 


