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Kornelia Aponiak „Nieznajomy” 

Natalia szła jesiennymi ulicami miasta, otulona w ciepły, kraciasty szal. Myślała w tej chwili 
właściwie tylko o jednym: żeby nie oblać kolejnego sprawdzianu z matmy… Ach, chyba nie tylko o 
tym…Cały wieczór próbowała skupić się na równaniach, niewiadomych, ale tak naprawdę  błądziła 
gdzieś w okolicy parku i ostatniej zupełnie nie romantycznej rozmowy z Marcinem…Czyżby to był 
koniec tej niedoszłej, wielkiej miłości, której spodziewała się poznając wysokiego bruneta o ciemnych, 
rozmarzonych oczach…Tak, marzyła o uczuciu tu i teraz ale też o matmie -  miała przecież własne i to 
całkiem ambitne plany na przyszłość… 

I matma, i Robert…Nie spała pół nocy i teraz  idzie do szkoły, jak nigdy - wczesnym rankiem. 
Chyba będę pierwsza, to przynajmniej zajmę dobre miejsce w jedynce, tylko którą ławka…- myślała 
przeskakując kałużę. Może usiądę za Elką, jest dobra z matmy…A może uda mi się z telefonem…Tylko 
będzie za mało czasu…Czuła, że za chwilę ogarnie ją panika, przecież ma być w przyszłości architektem. 
Już teraz w jej komputerze najwięcej miejsca zajmują  projekty domów, biurowców, niezwykłych, 
dziwnych  budowli, a na tapecie… zdjęcie jej i Roberta na grillu u Pawła. Cholera, oszalałam czy co, 
muszę przestać o nim myśleć! Mam swój honor, a w ogóle co ja sobie wyobrażam! Wielka miłość, on 
jest…Jest… Jedno, co przychodziło jej do głowy, że jest - idealny…i to wkurzało ją najbardziej. 

Pogrążona w rozmyślaniach Natalia, nie zwróciła uwagi na fakt, że miasto było dziwnie 
milczące, że nie minęła żadnej osoby, żadnego psa czy buszującego zwykle o tej porze w pobliżu szkoły, 
rudego, grubego kota. Jej szybkie kroki odbijały się echem od kamienic na głównej ulicy, po której wiatr 
rozwiał złote, nie sprzątnięte dziś przez nikogo, liście klonu. Nie wzbudził jej zdziwienia nawet fakt, iż 
przy drzwiach do szkoły nie zastała dziś ochroniarza, który witał codziennie uczniów mrukliwym : 
„Dobry ”i rzucał znudzone spojrzenia w stronę ich niezmienionych butów nie robiąc im jednak żadnych 
uwag dopóki nie usłyszał na korytarzu kroków jakiegoś dyżurującego nauczyciela. Omijając szatnię, 
Jolka poszła mrocznym korytarzem w stronę sali „jedynki” i  zajęła najlepsze miejsce obok drzwi. 
Wyjęła z plecaka zeszyt, przebiegając oczami kolejne rzędy liczb, które dzisiaj stanowiły dla niej 
prawdziwą mękę. Nagle, poczuła coś dziwnego- jakiś powiew chłodu, ciszy szept…Coś ledwie 
wyczuwalnego, a jednak, poczuła niepokój, jakby muśnięcie w twarz. Odwróciła się, patrząc na koniec 
korytarza i miała wrażenie że jest spowity we mgle. Wyjrzała za okno- Skąd taka mgła? Rzeczywiście, 
nagle całe miasto spowiła mgła, przesuwająca się powoli jak ogromne skupiska nieokreślonych w 
swych kształtach, tajemniczych postaci… Kurczę, co tak cicho, dlaczego nikogo jeszcze…Przerażenie 
zatrzymało na moment nawet jej myśli…Było już po 8.00. Nagle zrozumiała, że jest sama w pustej 
szkole, a za oknem dzieje się coś dziwnego. Otworzyła w telefonie internet….  

Chciała dowiedzieć się czegoś więcej o tej tajemniczej mgle, która zasnuła całą okolicę. Miała 
wielką nadzieję, że jest to jedynie zwyczajna anomalia pogodowa, która szybko ustąpi, jak to takowe 
mają w zwyczaju. W trakcie szukania zdała sobie jednak sprawę, że ów wytwór znajduje się również w 
sali, a także jak się później przekonała na korytarzu, co z logicznego punktu widzenia nie było możliwe. 
Szybko opuściła stronę internetową i weszła w kontakty. Po krótkim zastanowieniu wybrała numer do 
swojej przyjaciółki - Elizy, która nigdy nie spóźniała się do szkoły. Nie odebrała, co brunetce wydało się 
dość dziwne. Uznała jednak, że to ten pierwszy raz, kiedy druga dziewczyna zaspała. Zadzwoniła jeszcze 
do paru innych znajomych, którzy także nie odebrali, co zmusiło ją do kontaktu z rodzicami. Od nich 
również nie doczekała się odpowiedzi. Poczuła niepokój, to zbyt wielki przypadek, żeby nagle każdy był 
zajęty, szczególnie, że był to środek tygodnia. Szkoła i praca, obowiązków była masa. Im dłużej się nad 
tym zastanawiała tym bardziej docierał do niej pewien fakt, który już wcześniej był widoczny, ale na 
który nie zwróciła uwagi. Nie tylko szkoła była pusta, w drodze nie widziała ani jednej żywej duszy! 
Żadnego przechodnia, nawet żadnego zwierzęcia… Zesztywniała schowała zeszyt do plecaka, który 
następnie zarzuciła na ramię i ostrożnym krokiem wyszła z sali. Idąc pustym, zamglonym korytarzem 
próbowała wytłumaczyć sobie obecną sytuację w jak najbardziej logiczny sposób. Pokusiła się nawet 
na teorię o śnie, którą szybko jednak podważyła przypominając sobie, że jeszcze przed wyjściem 



2 
 

poparzyła się robiąc śniadanie, a ból, który odczuła wydał się wtedy nieprzyjemnie rzeczywisty. Na 
samą myśl poczuła pieczenie na ręce. 

Gdy już opuściła budynek szkolny, skierowała się w stronę swego mieszkania, w nadziei, że 
zastanie tam swoich rodziców a to, że nie odbierali połączeń, wyda się zwyczajnym nieporozumieniem. 
Szła właśnie przez park. Zwykle przyjazne, wypełnione okrzykami dzieci i śpiewem ptaków miejsce 
wydawało się teraz ponure i przerażająco ciche.  Jedyne, co dało się słyszeć, to szum wiatru i rytmiczne 
stukanie obcasem o podłoże. Przyglądała się bujnej roślinności,  chcąc dodać sobie pewnego rodzaju 
otuchy. W oczy rzuciła jej się kupka jesiennych liści i  przypomniała sobie, jak nie tak dawno temu wraz 
z Marcinem … Ach, Marcin, przez obecną sytuację prawie o nim zapomniała… Ciekawe, co się teraz z 
nim działo, czy w ogóle jeszcze go zobaczy… Miała wrażenie jakby wszyscy zapadli się pod ziemię, a ona 
została na świecie jako jedyna… Raptem jej przemyślenia zostały przerwane, gdyż miała wrażenie, że 
właśnie usłyszała czyjeś kroki, jakby ktoś, lub coś za nią podążało. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że po drodze nie mijała żadnego przechodnia, czy chociażby kota, bądź psa. Była 
kompletnie sama. Szybko więc odwróciła się w kierunku, z którego to dosłyszała, a nie widząc nikogo, 
ani niczego stwierdziła, że po prostu jej się to wydawało, że jest to jedynie wytwór jej wyobraźni, która 
podsycana niepokojem działała na jej niekorzyść. To wytłumaczenie nie uspokoiło jej jednak na długo, 
im dalej szła, tym bardziej nasilało się przeczucie, iż ktoś ją śledzi. Próbowała sobie powtarzać, że to 
niemożliwe, że to tylko jakieś jej wymysły, lecz to nie pomagało. Co chwila przyspieszała kroku, aż w 
końcu strach wziął górę i dziewczyna zerwała się do biegu. Nie oglądając się za siebie, wybiegła z parku, 
jedyne, co się teraz dla niej liczyło, to znalezienie się w bezpiecznej odległości od zielonej strefy.  
W pośpiechu mijała coraz to kolejne ulice, równie puste co sam park. Zatrzymała się dopiero, gdy 
uznała, że oddaliła się na bezpieczną odległość. Rozejrzała się, a upewniwszy się, że jest sama, 
odetchnęła z ulgą. Niedaleko znajdował się jej dom, wystarczy, że minie jeszcze tylko trzy przecznice. 
Nie czekając więc ruszyła dalej.  

W drodze jednak zmęczenie dało jej się we znaki. Wcześniej działała pod wpływem strachu  
i zawładnęła nią adrenalina, więc nic dziwnego, że poczuła silne zmęczenie, gdy tylko jej wpływ ją 
opuścił. Postanowiła więc chwilę odpocząć, szczególnie, że w pobliżu znajdował się osłonięty 
przystanek autobusowy. Odpocznie i schroni się przed zmagającym się coraz bardziej wiatrem. 
Usiadłszy spojrzała w niebo, było zasnute szarymi chmurami, które tłoczyły się jakby chcąc stworzyć 
jeden wspólny, wielki obłok. Przynajmniej one nie są same. Znów przypomniał jej się Marcin, ich 
ostatnia rozmowa… Przed ponownym zagłębieniem się w myślach, wyrwało ją niespodziewane 
chrząknięcie. Na drugim końcu ławki ktoś siedział. Natalia aż oniemiała z zaskoczenia, przecież przed 
chwilą jeszcze nikogo tutaj nie było. Mogła sobie za to dać rękę uciąć. Wpatrywała się w nieznajomego 
z szeroko otwartymi oczyma. Był to mężczyzna, być może jej rówieśnik. Miał średniej długości, brązowe 
włosy opadające na twarz. Niestety, Natalia nie była w stanie dostrzec jego twarzy w pełnej okazałości, 
nie dość, że przesłonięta włosami, to nieznajomy wpatrywał się przed siebie, co całkowicie 
uniemożliwiło dokładne przyjrzenie się. 

-Ładnie to tak wpatrywać się w kogoś?- zapytał nieco oskarżycielsko nieznajomy, na co 
brunetka się speszyła.  

-Prz… przepraszam. Nie zauważyłam, że tutaj jesteś. Myślałam, że jestem sama…  - Właśnie, 
sama. Przez cały ten czas wydawało jej się, że jest sama. Chłopak był pierwszą osobą jaką Natalia do 
tej pory spotkała.  

-To nie jest wielce dalekie od prawdy - odezwał się ponownie ochrypłym głosem nieznajomy, 
co wywołało zmieszanie u brunetki. Ponownie na niego spojrzała szukając wyjaśnienia, gdyż nie do 
końca zrozumiała sens jego wypowiedzi.  

-Jestem pierwszą osobą na jaką się dziś natknęłaś, prawda? - spytał szatyn nawet nie 
zaszczycając Natalii spojrzeniem.  
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-Tak- przytaknęła krótko. I pomyślała – „ dokąd to zmierza”? 

- Prawdopodobnie Cię zmartwię, moja droga, ale w najbliższym czasie nie spotkasz nikogo 
innego - powiedział spokojnie, można nawet rzecz, że wręcz obojętnie.  

-S.. słucham?- była zaskoczona, coś z tyłu głowy radziło jej zostawić obcego i wrócić do domu, 
ale jakoś nie mogła zmusić się do wstania.  

-To co słyszałaś. A to wszystko to twoja wina - odparł nie zmieniając tonu. 

 Dziewczyna traciła już cierpliwość. Obojętny ton i to, że chłopak ani razu na nią nie spojrzał, 
jakby celowo ją lekceważył, co w połączeniu z jego bezsensownymi słowami zdenerwowało licealistkę. 
Początkowo była zaniepokojona jego obecnością lecz im dłużej z nim rozmawiała tym bardziej miała 
wrażenie, że ten mówi od rzeczy. Przecież to, że wszyscy zdecydowali się rozpłynąć w powietrzu nie 
jest jej winą, a poza tym na pewno można znaleźć na to logiczne wytłumaczenie. Może nawet nie trzeba 
takowego szukać, na pewno jak wróci do domu to wszystko będzie dobrze, zastanie tam swoich 
rodziców i oni wytłumaczą co się dzieje. Pewnie po prostu znów zapomniała, że miała dzisiaj do szkoły 
na 10.00,  albo przegapiła jakieś ważne ogłoszenie na przykład mówiące o tym, by pozostać w domach. 
Cóż jest to bardziej prawdopodobne niż oderwane od rzeczywistości słowa nieznajomego. Zresztą ten 
i tak zapewne robi sobie z niej żart, jak na chłopców w jego wieku przystało. Możliwe nawet, że to on 
wcześniej za nią podążał. Wstała, odwróciła się na pięcie i ostentacyjnie ruszyła przed siebie, za sobą 
słysząc jedynie głos nieznajomego. 

 -Widzimy się niedługo…- przewróciła jedynie oczam,i postanawiając to zignorować.  

Idąc, uspokajała się. Nie powinna się denerwować, przecież do końca nie było nawet o co. 
Chłopak po prostu chciał z niej zażartować i dlatego mówił takie dziwne rzeczy. Wybrał sobie na prawdę 
dobry moment, pogoda, a także atmosfera sprzyjała odczuwaniu niepokoju. Sprytnie to wykorzystał, 
szkoda tylko, że w tak głupi sposób. W drodze powrotnej nie wydarzyło się nic dziwnego, jedynie jedna 
z lamp pękła, gdy przechodziła obok, jakoby ona również odczuwała jej wcześniejszy gniew. Zapewne 
ciśnienie było zbyt duże. Mijała właśnie dom swojego sąsiada, Pana Collinsa, przeważnie witało ją 
szczekanie jego labradora, Szarlotki. Teraz jednak było cicho, a po psie nie było ani śladu. Zapewne Pan 
Collins zabrał suczkę do domu. Nic dziwnego zaczynało robić się naprawdę zimno. W końcu dotarła do 
celu, otworzyła brązową ładnie zdobioną furtkę i weszła do środka starannie ją za sobą zamykając. Na 
podjeździe stał szary samochód należący do jej ojca. “Zapewne jest w domu”, pomyślała zadowolona. 
Weszła do środka i położywszy plecak w korytarzu przeszła do kuchni.  

-Wróciłam - zawołała, ale nikt jej nie odpowiedział.  „Rodzice zapewne jeszcze śpią”- uznała. 
Chciała nastawić wody na herbatę, ale póki co jej priorytetem było sprawdzenie sypialni rodziców. 
Dobrze wiedziała, że jej obawy są niesłuszne, ale tylko tak się uspokoi. Powolnym krokiem ruszyła na 
piętro, gdzie znajdował się pokój rodziców mijając po drodze swój własny pokój i stojące nieopodal 
akwarium.  

Zapukała, a gdy nie usłyszała odpowiedzi uchyliła ostrożnie drzwi, by zajrzeć cicho do środka. 
W osłupieniu otworzyła je szerzej . Sypialnia była pusta, ani śladu po jej rodzicach. Teczka ojca leżała 
na biurku, a on w dni pracy nigdzie się bez niej nie rusza. Łózko było niepościelone, co też było dziwne, 
gdyż doprowadzenie go do ładu było priorytetem mamy. Robiła to wręcz odruchowo, gdy tylko 
otwierała oczy. Rozejrzała się jeszcze bardziej, i w oczy rzuciły jej się dwa małe prostokątne przyrządy 
leżące na szafce nocnej tuż obok lampki. Komórki jej rodziców. Teczkę i łóżko mogła jeszcze zrozumieć, 
ale telefony? Nigdy ich nie zostawiali. Ba, mało tego, często powtarzali jej, że należy takowe nosić 
zawsze przy sobie. Podniosła jedną i odblokowała. Na ekranie od razu wyświetliło się mnóstwo 
nieodebranych połączeń od niej samej. Musieli nie używać ich od rana….  Zaczynała się coraz bardziej 
martwić. Wyszła z pokoju starając się wytłumaczyć to w logiczny sposób. Może poszli do sąsiada… Tak, 
na pewno! Już kierowała się w stronę schodów, ale ukradkiem rzuciła okiem na akwarium, które mijała 
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wcześniej. Zatrzymała się, a nie widząc w nim kolorowych rybek przeważnie pływających w kółko po 
swoim małym środowisku, podeszła bliżej myśląc, że gdzieś się schowały, jednak ich również nie było… 

Niewiele myśląc, dziewczyna szybkim krokiem wyszła z mieszkania i ruszyła do sąsiada. Miała 
nadzieję, że tam przynajmniej kogoś zastanie. Otworzyła furtkę bez problemu i podeszła do drzwi. 
Zadzwoniła dzwonkiem, zrobiła to ponownie, gdy nikt nie otwierał. Cisza. Po chwili zastanowienia 
pociągnęła za klamkę. Jakie było jej zaskoczenie, kiedy okazało się, że drzwi były otwarte.  

-Przepraszam za najście… Drzwi były otwarte, a w dodatku nikt nie otwierał…- nic nie usłyszała. 
- Halo?- dalej nic. Coraz bardziej dochodził do niej bolesny fakt, że była sama. Z początku nie chciała w 
to uwierzyć, ale teraz … Miała ku temu duże podstawy… Czyżby chłopak, którego spotkała wcześniej 
miał rację? …. Właśnie, chłopak! Był jedyną osobą, którą spotkała Natalia. Wcześniej uznała go jedynie 
za żartownisia, i w dalszym chciała go za takowego uważać, jednak coś mówiło jej, że powinna odstawić 
logiczne myślenie i porozmawiać z nim jeszcze raz. Z przerażeniem, ale i wypełniającą ją nadzieją 
wybiegła z domu. Mijała wyludnione ulice, a jedyne o czym teraz myślała to odnalezienie 
nieznajomego. Oby tylko dalej był w pobliżu tego przystanku.  

Po paru minutach zatrzymała się głośno oddychając. Przystanek, stał zaledwie parę metrów od 
niej. Zdyszana podeszła powolnym krokiem do żółtej budki. Z mocnym uderzeniem serca zdała sobie 
sprawę, że jest pusta. Przecież… Tyle wysiłku i nadziei na marne… Usiadła zrezygnowana na ławce, 
utkwiwszy wzrok w szarym betonie. Przecież jeszcze wczoraj wszystko było normalne. Pamiętała jak 
wczoraj obiecywała Elizie, że nie spóźni się na dzisiejszy test z matematyki, że się na niego nauczy 
Pamiętała jej rozmowę z mamą na temat jej nauki. Pamiętała jak żegnała się z Panem Collinsem, gdy 
odprowadzała jego psa do domu. Przecież ludzie nie mogą tak po prostu zniknąć. Jedyną logiczną dla 
niej opcją był sen, ale to wszystko wydawało się nazbyt realistyczne na senną marę. Nie ważne jak 
bardzo się starała, nie potrafiła wytłumaczyć w inny sposób dlaczego to wszystko ma miejsce.  

-Mówiłem, że się jeszcze spotkamy - odezwał się ochrypły głos, na którego dźwięk licealista 
uniosła szybko głowę. Przed nią, a raczej obok stał ten sam nieznajomy, którego właśnie szukała. Co 
więcej w końcu mogła zobaczyć jego twarz. Malowała się na niej obojętność, przysłaniana jedynie przez 
pojedyncze kosmyki włosów opadających na czoło. W brązowych oczach mężczyzny tlił się za to dziwny 
pokrzepiający blask, jakby coś tajemniczego. Natalia wpatrywała się w nieznajomego w 
niedowierzaniu. Nie wiedziała czy powinna się cieszyć, czy może jest to jakieś jej urojenie.   

-Zapewniam Cię, moja droga, że jestem jak najbardziej prawdziwy - odezwał się ponownie, na 
co brunetka aż się poruszyła. 

 -Czy,  czy wie… - Nie dokończyła, ponieważ szatyn jej przerwał.  

-Szczerze mówiąc myślałem, że wrócisz tu znacznie szybciej, ale kazałaś na siebie czekać. No 
cóż…- tym razem można było poczuć oskarżycielską nutę w jego głosie.  

-Co…- wyrwało się licealistce.  

Nie było to pytanie, bardziej można to nazwać niedowierzaniem. Nieznajomy spojrzał na nią 
jakby dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego, że chciała ona coś powiedzieć. Widząc swoją szansę 
Natalia postanowiła ponowić swe pytanie.  

-Czy wiesz co się tutaj dzieje? - mówiła pewniej, ale wewnątrz czuła rodzące się wątpliwości, 
czy ów osoba, może jej w rzeczywistości w czymkolwiek pomóc.  

-Tak.  

Poczuła jak jej wątpliwości w przypływie nadziei zaczynają się rozwiewać. Może trafiła jednak 
na kogoś przydatnego. Przyglądała się jak chłopak zajmuje miejsce niedaleko niej opierając się o 
obramowanie przystanku.  
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-Nie jestem pewien, czy powinienem Ci to tłumaczyć. Możesz nie zareagować na to zbyt 
przychylnie -  znów na nią nie spoglądał, ale Natalia nie zwracała na to nawet większej uwagi.  

-Mów wszystko - pewnie nie usłyszy nic dziwniejszego, niż fakt, że to wszystko jest jej winą.  

- Możesz zacząć od tego skąd wiedziałeś, że jeszcze się dziś zobaczymy -zagadnęła widząc, że 
nieznajomy nie jest skłonny do wyjaśnień nie bardziej niż wcześniej.  

- Ach, to, to było tylko przeczucie. Po za tym byłaś tak zdesperwowana, że jasne było, że wrócisz 
- ta odpowiedź nie tyle nie usatysfakcjonowała Natalii, co ją zdenerwowała. Starała się jednak trzymać 
swoje nerwy na wodzy, choć nigdy nie była w tym szczególnie dobra. Przeważnie szybko dawała upust 
swoim złościom, co potem tworzyło najczęściej wyrzuty sumienia. 

 -Rzeczywiście wróciłam… Co miałeś na myśli mówiąc, że cała ta sytuacja… jest moją winą? I o 
co w tym wszystkim chodzi? - postanowiła nie hamować się już z pytaniami.  

-Nie dasz mi z tym spokoju, co? - przeniósł spojrzenie swoich brązowych oczu na licealistkę, po 
czym westchnął przeciągle. 

-Zacznijmy od tego, że nie obchodzi mnie to, czy mi uwierzysz, czy też nie, ale niestety muszę 
spełnić swoją powinność - odchrząknął - Miejsce, w którym się teraz znajdujemy nie można nazwać 
zwykłym światem. W rzeczywistości jesteśmy w miejscu stworzonym przez Ciebie. Można to nazwać 
twoją podświadomością. Wszystko to co tutaj widzisz jest jedynie sztucznym tworem twojej wyobraźni 
-przerwał swój wywód, co dało Natalii chwilę do przemyśleń. 

„ Jest w swojej własnej podświadomości, czy to w ogóle jest możliwe? Może chłopak robi 
sobie  z niej jednak żarty, tak jak wcześniej podejrzewała… A może to rzeczywiście sen i to wszystko 
minie… Jeśli jednak jest to jej podświadomość to oznacza, że…  

-Więc kontynu… -chłopak chciał coś właśnie powiedzieć, ale licealistka w napływie jak uważała 
geniuszu mu przerwała.  

- Skoro to moja podświadomość to mam tutaj pełnią władzę, prawda? Co oznacza, że mogę 
tutaj zrobić co mi się żywnie podoba, a to z kolei oznacza, że jest to jedynie coś w rodzaju snu, z którego 
się obudzę i wrócę do siebie! - jej logika była w tym momencie dość zakręcona. Sama dziewczyna nie 
wiedziała, czy powinna ufać słowom nieznajomego, bo w końcu jego wyjaśnienia wydawały się co 
najmniej dziwne i ostro przekraczały skalę realizmu. Ale w obecnej chwili był to jedyny punkt 
odniesienia, jedyna nadzieja jakiej mogła się teraz uczepić. 

Szatyn spojrzał na nią widocznie zaskoczony jej tokiem rozumowania, milczał lecz po chwili 
prychnął cicho: 

 -I ty myślisz, że to byłoby takie proste?- ta drwina ledwie nieznacznie obniżyła nadzieję 
dziewczyny.  

-A nie? To wydaje się logiczne, poza tym przecież to nie będzie trwać w nieskończoność! 
Nieznajomy uspokoił się po wcześniejszym śmiechu, ale z jego głosu nie zniknęła drwina: 

 -Nie sądzisz, że gdyby tak było to już dawno byś się “przebudziła”?- spoglądał na nią 
wyczekująco.  

Natalia przemyślała to sobie jeszcze raz dokładnie, spojrzała na telefon, by zobaczyć ile czasu 
upłynęło. Trzy godziny, to sporo, ale w snach czas szybko leci… A jak chłopak ma racje i to nie jest takie 
proste. „Nie!” Powiedziała sama sobie, nie może dać sobie odebrać nadziei, zamierzała trzymać się 
swojego założenia.   

-Nie. Dalej sądzę, że to ma sens.- na te słowa szatyn cicho się zaśmiał. 
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 -Wiesz, nie chcę ci psuć światopoglądu, ale to nie było wszystko co miałem Ci do powiedzenia. 
Spojrzała na niego:- Ach tak?- nie zamierzała zmienić swoich założeń, ale w sumie było jeszcze parę 
pytań, które ją nurtowały. 

 -Dlaczego nikogo tutaj nie ma, i skąd wzięła się tutaj ta mgła? 

Usta chłopaka rozszerzyły się w triumfalnym uśmiechu: -Tak jak mówiłem, nie jest to sen. Nie 
masz nad nim władzy, a przynajmniej nie świadomie. 

-Co masz na myśli? -zapytała, to przeczyło jej założeniem, ale dalej nie zamierzała z nich 
rezygnować.  

-Nad tym światem nie panujesz ty sama, lecz twoje emocje, wszystko tutaj jest uwarunkowane 
właśnie od nich - skończył.  

„Emocje, nie wiedziała jak powinna to interpretować?” 

 - Możesz powiedzieć mi coś więcej? 

 Szatyn skinął głową: -Oczywiście, ale nie tutaj. Będzie mi miło, jeśli dostanę zaproszenie do 
Twojego domu, albo przynajmniej do jakieś bardziej przytulniejszego miejsca. Gdzieś gdzie będzie 
wygodniej.. 

 Zawahała się, nie miała zamiaru wpuszczać ledwo co poznanego, wręcz nieznanego typa do 
własnego domu. Już miała odmówić, ale przypomniała sobie, że prawdopodobnie to co się teraz dzieje 
nie jest prawdziwe. A skoro nie jest prawdziwe, to nic się chyba nie stanie, prawda…? 

 -Niech będzie, chodźmy -wstała, a gdy chłopak zrobił to samo, ruszyła w kierunku domu. 

Czuła się dosyć nieswojo w jego towarzystwie, do tego droga mijała im w milczeniu. Chcąc 
przerwać niezręczną ciszę zagadnęła: -Więc, jak masz na imię?- głupio jej było przez cały czas myśleć o 
nim jak o nieznajomym, nie wiedziała też jak powinna się do niego zwracać. 

 -Laertes- odparł krótko. 

 Laertes? Dziwne imię, choć miała wrażenie, że gdzieś już je słyszała.  

-Och, ja jestem Natalia-odpowiedziała, a szatyn odwrócił jedynie znudzony wzrok w kierunku 
witryn sklepowych kompletnie tym nie zainteresowany.  

-Więc, jak to jest z tymi emocjami?- zapytała chcąc jakoś pociągnąć rozmowę, wtedy też 
brązowooki jakby odzyskując skupienie podszedł do niej.  

-Chętnie Ci to zaprezentuję- odparł, głosem nieco żywszym, po czym bezceremonialnie pchnął 
licealistkę na ulicę wprost do brudnej kałuży. Natalia nie miała nawet czasu na reakcję. Momentalnie 
nieswoje uczucie zastąpione zostało przez zażenowanie zmieszanie ze złością. Podniosła się i spojrzała 
na niego gniewnie: -Co to miało być?! Chciałam odpowiedzi, nie “kąpieli”!- pewnie krzyczałaby dłużej, 
ale w tym momencie z pobliskiego sklepu posypał się gruz, a witryna rozbiła się na drobne kawałki. 

 -Właśnie to robię. Twoje emocje wpływają na całe otoczenie, szczególnie te negatywne. Jak 
widzisz, twoja złość nie oszczędziła tego niczemu winnego sklepiku- dziewczyna otrzepała się, wciąż 
była zła, ale przynajmniej zrozumiała o co chodziło. 

 -Mogłeś mi o tym po prostu powiedzieć - rzuciła sztywno, a na otrzymaną odpowiedź 
westchnęła przeciągle. 

 -Chciałem mieć pewność, że mi uwierzysz, w końcu słowa mogą być zwyczajnie puste. Po za 
tym tak jest ciekawiej - uśmiechnął się niewinnie, na co dziewczyna prychnęła jedynie. 
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*** 

-Naprawdę nie masz nic lepszego do jedzenia?- Zapytał szatyn przeglądając zawartość jej 
lodówki. Nie trzeba mówić, że wzmagało to irytację licealistki. Przyprowadziła go tutaj po więcej 
wyjaśnień, nie po to by ten się rozgościł. Nie odpowiedziała na to w ogóle, po prostu nastawiła wodę 
na herbatę, zastanawiając się, czy da się najeść we własnej świadomości. 

-Więc, możemy kontynuować naszą wcześniejszą rozmowę?- zapytał zasiadając do stołu i nie 
odrywając wzroku od swojego rozmówcy. 

 -Aż tak Ci z tym śpieszno?- na te słowa skinęła energicznie głową.  

-Wiesz, na twoim miejscu stworzyłbym sobie o wiele przyjemniejszy świat. Ale skoro masz 
zamiłowanie w betonowych dżunglach to chyba nie mi to oceniać.- odpowiedział szatyn zupełnie 
zbaczając z tematu. Jego opinia była tak potrzebna jak piąta łapa psu.  

-Nie chciałam sobie tego wyobrażać, po za tym sam powiedziałeś, że nie mam nad tym władzy- 
odpowiedziała licząc, że tym razem pociągnie temat i przejdą do meritum sprawy.  

-Fakt. Dlaczego tak bardzo zależy Ci na poznaniu szczegółów?  

-Dlaczego?, to przecież logiczne, chce się stąd wyrwać jak najszybciej będzie to możliwe. 
Przecież to oczywiste - o czym pomyślała, to powiedziała. 

-Yhmm, no dobrze, nie będę Cię już trzymał w niepewności. Temat twojej podświadomości i 
zależności od emocji mamy już za sobą, co jeszcze chcesz wiedzieć?- napił się herbaty, a Natalia nie 
czekając odpowiedziała. 

 -Dlaczego tu jestem i jak się stąd wydostać?- to drugie pytanie obchodziło ją najbardziej.  

-Ludzie czasem zostają więźniami własnej podświadomości, nie jesteś jedyną, która ma 
podobny problem. Dzieje się tak z powodu nagromadzenia zbyt dużej ilości zmartwień. A ich powody 
mogą być różne, to mogą być codzienne problemy, które pojedynczo są mało znaczące, ale jak zbierze 
się ich więcej mogą znacząco zaszkodzić człowiekowi. Może to być też coś bardziej skomplikowanego- 
urwał, aby pozbierać myśli, po czym zdecydował się kontynuować -Widzisz to właśnie owe ciężkie 
zmartwienia uniemożliwiają ludziom spokojny żywot, wywołując stres, a to niekiedy prowadzi do 
izolacji w tym świecie  - zakończył swój monolog. 

Natalia przez cały ten czas słuchała go bardzo uważnie nie próbując mu nawet przerywać. W 
międzyczasie starała się też ułożyć wszystkie zdobyte na ten czas informacje w logiczną całość. 
Tłumaczenie wydawało się logiczne, szczególnie, że dokładnie właśnie to przytrafiło się dziewczynie, 
ale w dalszym ciągu uważało to dziwne. Nie próbowała tego jednak podważać.  

-Jak mam wrócić do mojego świata?- miała nadzieję, że chłopak nagle jej nie zawiedzie, i nie 
powie, że na to akurat nie zna odpowiedzi.  

-Musisz rozwiązać swoje problemy, albo przynajmniej się z nimi pogodzić i zdecydować się 
podjąć jakieś działania w kierunku ich rozwiązania w realnym świecie. Niektórym wystarcza również 
zwyczajna rozmowa o nich z osobą postronną, która wysłucha i ewentualnie czymś doradzi. To już 
zależy od człowieka, tutaj od Ciebie - to brzmiało prosto, ale jednocześnie było trudne do zrealizowania. 
Ona nawet nie była pewna co ją tutaj sprowadziło. W dodatku z kim miałaby porozmawiać na ten 
temat. Nie było tu nikogo zaufanego.  

-Ale to niedorzeczne, nie mam żadnych zmartwień na głowie, poza matematyką, a to tylko 
zwyczajna ludzka błahostka, prawda?- matematyka dręczyła ją od zawsze, nie była najlepsza z tego 
przedmiotu, ale to dotyczy większości ludzi, to na pewno nie był powód jej obecnej sytuacji. Laertes 
niewzruszony jedynie spokojnie popijał gorący napój.  
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-Jesteś pewna, że to wszystko?- zapytał spokojnie nie spoglądając na nią.  

-Oczywiście, nic innego nie przychodzi mi do głowy. To nie ma sensu, musimy znaleźć inny 
sposób, żebym mogła się stąd wydostać. W końcu już długo tutaj przebywam, moi rodzice na pewno 
się zamartwiają -właśnie przypomniała sobie o swoich rodzicach, pewnie czują się okropnie nie wiedząc 
co się z nią dzieje.  

-O to się nie martw, czas płynie tutaj inaczej, nawet nie zauważą twojego zniknięcia. A co do 
problemu… Co z Marcinem?- uniósł na nią wzrok. 

Spojrzała na niego zaskoczona, skąd on wiedział o Marcinie? Zaraz… Skąd on w ogóle wiedział 
to wszystko…? I co w ogóle tutaj robił?  W rzekomo jej podświadomości…? W głowie kłębiło jej się tyle 
pytań, na które nie znała odpowiedzi. Przecież nawet go nie znała, nie powinno go tutaj być… Czy może 
powinien? Sama nie była pewna. 

-Zaskoczona?- z rozmyślań wyrwał ją głos szatyna.  

-Kim TY jesteś?- poczuła się teraz jeszcze bardziej nieswojo niż wcześniej, można powiedzieć, 
że czuła również niepokój. Była z nim sama, zupełnie sama, do tego zupełnie go nie znała. Dopiero teraz 
w pełni to do niej dotarło. 

 -Spokojnie, gdybym chciał to zrobiłbym Ci krzywdę już dawno temu. 

 To jej wcale nie uspokoiło, a chłopak widząc to westchnął przeciągle. 

 -Wybacz, powinienem powiedzieć Ci o sobie już od samego początku. Wszystko co Ci 
powiedziałem jest prawdą. A ja robię wyłącznie za przewodnika po Twojej świadomości. Każdy 
takowego posiada, moim zadaniem jest pomaganie Tobie w takich sytuacjach jak ta. Wiem o wszystkim 
co siedzi Ci w głowie- Natalia starała się teraz uspokoić myśli. 

 - Więc ty jesteś…- przerwał jej.  

-Zgadza się. 

 “Czy on czyta jej w myślach?!” 

- Można mnie nazwać zwykłym wytworem wyobraźni, stworzonym na podstawie twoich 
doznań i upodobań. Nie jestem niczym więcej jak ulotnym tworem, który zniknie jak tylko wrócisz do 
Twojego świata. Nie przypominam Ci kogoś przypadkiem?- teraz po raz pierwszy przyjrzała mu się 
dokładnie. Ten charakter, wygląd i usposobienie oraz imię. Już wiedziała dlaczego to wszystko 
wydawało jej się tak znajome. Przypominał jej bohatera z powieści, którą czytała jakiś czas temu, a 
która od razu znalazła miejsce w jej sercu. Co prawda zgadzało się wyłącznie imię i wygląd, charakter 
był zgoła inny, przypominał jej bardziej leniwy charakter Roberta połączony z tym żartobliwie 
sarkastycznym Elizy. Ale wciąż. 

-Tak, chyba rozumiem.- spojrzała na niego, dalej była pełnia niedowierzania, ale chyba 
opanowała już swój niepokój. 

 -Więc skoro już to sobie wyjaśniliśmy, to czy możemy kontynuować?- zagadnął.  

Natalia nie była pewna, czy powinna powierzać mu swoje zmartwienia. Co prawda po to tutaj 
był, ale sprawa z Marcinem była dość skomplikowana i nie była pewna, czy potrafiłaby powiedzieć o 
niej komukolwiek. A po za tym charakter Laertesa nie skłaniał jej do podejmowania tej rozmowy. Z 
drugiej jednak strony coś kazało jej wszystko wyjawić.  

-Nie wyglądasz na skorą do rozmowy. Ech, wiedziałem, że tak będzie – odstawił kubek z 
herbatą- słuchaj, ja wiem, że mogę wydawać się mało odpowiednią osobą do tej rozmowy, ale jestem 
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tutaj, żeby Ci pomóc i zamierzam to zrobić. Zresztą powstałem po części z twojej inicjatywy, więc coś 
musi w tym być. -przerwał patrząc na nią uważnie.  

W pewnym sensie miał rację, powstał na wzór osób i rzeczy, które kojarzyła, i które były dla 
niej na swój sposób ważne, więc w tej kwestii chyba powinna mu zaufać. 

 -Po za tym wygadanie się komuś podobno pomaga. A chyba chciałaś wrócić, nieprawdaż?- 

-Tak, ale…- przerwała, lecz po chwili milczenia kontynuowała- Ale perspektywa rozmowy z 
wymyślonym przyjacielem mnie nie zachęca -zdała się na żart, który wywołał jeszcze większe milczenie. 
Szatyn spojrzał na nią zdegustowany.  

-Nie porównuj mnie do tych wyimaginowanych dziecięcych mrzonek -po raz pierwszy to 
chłopak wydał się zirytowany. Ciekawa odskocznia, do tej pory obrywało się tylko Natalii, jeśli o to 
chodzi.  

-Przepraszam, chciałam jakoś rozluźnić atmosferę -zaśmiała się, ale on nie wyglądał na 
przekonanego.  

- Możemy kontynuować?- tym razem chciała, żeby wcześniejszy żart poszedł w niepamięć, bo 
jeszcze się okaże, że będący teraz w nienajlepszym humorze szatyn jednak jej nie pomoże.  

-No nie wiem, jakoś nie chciałaś o niczym rozmawiać -odpowiedział sucho, no co dziewczyna 
spuściła wzrok. Dalej nie była do końca przekonana, czy powinna poruszać ten temat, nie była też 
pewna, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób jej pomoże, w końcu to tak jakby rozmawiała sama ze 
sobą, skoro on jest wytworem wyobraźni. No, ale chce wrócić do domu, więc warto chyba zaryzykować, 
prawda? Tak. Musi w końcu się przełamać, zresztą dyskrecja zostanie zachowana, nikt poza nim, a 
raczej nią się o tym nie dowie. 

-Przepraszam, trudno mi o tym rozmawiać. Mówiłeś, że wiesz o wszystkich moich sprawach, 
więc czy ja w ogóle muszę…- przerwał jej. 

 -Tak, jeśli sama się nie otworzysz to nic z tego nie wyjdzie -westchnęła cicho, po czym 
zrezygnowana kontynuowała.  

-Więc Marcin… Bardzo mi się podobał już od kiedy go poznałam, myślałam, że może coś z tego 
będzie, zwłaszcza, że z początku wydawał się naprawdę uczuciowy -zerknęła na szatyna, ten jednak się 
nie odezwał widać było, że uważnie jej słucha. Aż dziwnie jej się zrobiło, myślała, że będzie wchodził jej 
w zdania jak wcześniej -ale im dłużej go znałam, tym wydawał się mniej… pociągający? Nie jestem 
pewna jak to nazwać. Po prostu nie poczynił żadnego kroku w naszej relacji, ja też tego nie zrobiłam. 
Zresztą wydaje mi się, że Marcin nie czuje mojego uczucia tak jakbym tego chciała, zero w nim 
romantyzmu- przerwała, by spojrzeć ponownie na Laertesa, ale ten tylko uniósł brew toteż dała sobie 
chwilę na przemyślenia. 

 Już od jakiegoś czasu czuła, że Marcin staje się mniej uczuciowy w stosunku do niej, co prawda 
dalej traktuje ją przyzwoicie i jest wobec niej szczery i przyjazny, ale to nie to samo uczucie. Zresztą, 
ona również pozostawała bierna, sama nie wiedziała czy nie chciała się starać. Im częściej o nim myślała 
tym bardziej przez myśl przewijało jej się to, że tak naprawdę go nie kocha. Że jest to jedynie kłamstwo, 
w które brnie, ponieważ chce by ktoś obdarzył ją uczuciem, gdyż chce uczynić to samo drugiej osobie, 
a to wszystko dlatego, że zwyczajnie nie chce być sama, że pragnie tego uczucia. Wcześniej, gdy tylko 
przyszło jej to do głowy starała się myśleć o czymś innym, byle tylko pozbyć się tych okropnych myśli. 
Nie chciała przyjąć do wiadomości, że to wszystko jest zwyczajną złudą, która przeminęła już dawno 
temu. Bała się tego. Teraz jednak, gdy nie miała wyboru i musiała to dogłębnie przemyśleć, coraz 
bardziej zdawała sobie sprawę jak nieodpowiedzialnie postępowała. Była nieszczera nie tylko wobec 
siebie, ale także Marcina. Zresztą wspomniany brunet również wydawał się brnąc w ich związek pod 
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wpływem przymusu, przyzwyczajenia. Dało się to odczuć. Oboje się okłamywali, właśnie teraz to 
zrozumiała. 

-Tak, nie wydaje się już pociągający. Wychodzi na to, że wcale go nie kocham. Było to jedynie 
lękliwe przekonanie i dążenie do uczucia, które tak naprawdę od dawna nie było szczere. I mam 
wrażenie, że on czuje to samo. Nie powinnam się dłużej okłamywać- odezwała się w końcu. Trzeba 
przyznać, że poczuła się dość dziwnie, w końcu powiedziała na głos coś, co ciążyło jej na sercu przez 
ostatnie tygodnie. Uniosła wzrok, by spojrzeć na Laertesa, który przez cały ten czas milczał, nie dawał 
swoich zbędnych komentarzy, czy opinii. Był tutaj by ją wysłuchać, i była za to wdzięczna.  

–I co zamierzasz uczynić z tym faktem?- Zabrał głos dopiero teraz.  

Natalia wiedziała co powinna zrobić, co będzie najlepsze w tej sytuacji. Bała się tego, ale 
wiedziała, że nie może dalej trwać w kłamstwie. Tak zrani tylko siebie i Marcina.  

-Porozmawiam z nim, wytłumaczę mu wszystko. Mam nadzieję, że to zaakceptuje.- Miała też 
nadzieję, że nie zerwie kontaktów z Marcinem, mimo wszystko go lubiła i chciała jego szczęścia. Może 
uda im się zostać przyjaciółmi, albo chociaż znajomymi. 

Szatyn skinął głową z satysfakcją.  

-I jak się teraz czujesz?- Zapytał patrząc na nią swoim przenikliwym spojrzeniem.  

-Szczerze? Całkiem dobrze, cieszę się, że mogłam to w końcu komuś powiedzieć, nawet jeśli 
rozmawiałam tylko moim wymyślo… -tutaj przerwała, gdyż spostrzegła jak na twarzy chłopaka zaczyna 
tworzyć się coś w rodzaju grymasu -to znaczy… nie ważne- nie umiała wybrnąć, miała nadzieję, że 
chłopak szybko o tym zapomni. Widocznie miał zamiar zabrać głos, ale przeszkodził mu w tym jasny 
promień słońca, który właśnie przedostał się przez pobliskie drzewa, by paść swoim przyjemnym 
jasnym światłem na stół. Oboje spojrzeli w okno.  

-Tutaj się żegnamy. Załatwiliśmy to co powinniśmy- Głos Laertesa był spokojny jak zawsze, ale 
można było się w nim doszukać ciepłej nuty. Świat za oknem zdawał się rozjaśniać, mgła się rozmywała, 
a wszystkie chmury ustąpiły miejsca najjaśniejszej z gwiazd. … 

*** 

W tym momencie niska blondynka odłożyła swój długopis przeciągając się ospale. Zamknęła 
swój notatnik stwierdzając, że na dzisiaj koniec jej wysiłków. 

 

 

 


