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Weronika Pędzińska „Proroctwo” 

 
 

Riveka 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 nieromantycznej rozmowy z 

James'em… 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 James… 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 Riveka, 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, Riveka 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 muśniecie w twarz. Odwróciła się, parząc 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 

ósmej. Nagle zrozumiała, że jest sama w pustej szkole, a za oknem dzieje się coś dziwnego. 

 

Otworzyła w telefonie internet, ale nie było ani zasięgu, ani dostępnej sieci. Zupełnie, 

jakby każda najmniejsza próba nawiązania kontaktu była w swojej istocie zła i niepotrzebna. 

Nie miała pojęcia, co się wokół niej działo. Czas wyglądał, jakby się zatrzymał, a w budynku 

pustka i grobowa cisza. Ani żywej duszy. Przeszło jej przez myśl, że ktoś mógł wszystkich 

zabić, a ona ocalała jako jedyna i możliwe, że i ostatnia. Ta myśl ją przerażała, do tego stopnia, 

że jej dłonie zaczęły drżeć, a przez ciało przeszedł nieprzyjemny dreszcz spowodowany 

strachem i niepokojem. W końcu nie miała pojęcia co się dzieje, a może nic się nie działo? 

Zastanawiała się nad sensem tego dziwnego uroku. Gdzieś w jej umyśle pojawiła się koncepcja 

snu, a później i urojenia. Choroba była według niej najlepszą opcją, ale to nie znaczy, że 
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cierpiała na wady psychiczne. Po prostu starała się to wytrwać. Na swój własny sposób. 

Trudniejszy i bardziej skomplikowany. 

 

Odrzuciła od siebie uczucie lęku szybciej, niż myślała. Albowiem we mgle ukazała się 

sylwetka mężczyzny. Kroczył w jej stronę, a ona musiała zmrużyć oczy, żeby dostrzec 

jakikolwiek zarys jego twarzy, bądź sylwetki. Jego oczy lśniły jaskrawo zielonym blaskiem, a 

blond włosy opadały mu lekko na czoło. Wyglądał na przyjaznego i możliwe, że i w 

rzeczywistości taki był. Zjawa zatrzymała się parę metrów przed nią i uśmiechnęła się ciepło. 

Wargi Riveki zadrżały, ale z niepewności, a nie bojaźliwości. Chłopak ubrany w czarny, 

elegancki garnitur wystawił w jej stronę dłoń, a ona jak niezdecydowana błądziła zagubionym 

wzrokiem po jego twarzy na której był niewielki zarost. 

 

— Spokojnie, nic ci nie zrobię, Riv. — Oznajmił krótko i nie zabrał swojej ręki z pola jej 

widzenia. 

 

Blondynka westchnęła ciężko i w końcu podała mu swoją delikatną dłoń, która jakby idealnie 

dopasowała się do jego. Czyli nie jest zjawą — utwierdziła się w przekonaniu i odwzajemniła 

uśmiech nieznajomego. 

 

— O co chodzi? Co się tutaj dzieje? Gdzie są wszyscy? 

 

— Masz za dużo pytań, ale odpowiedzi na nie poznasz już niedługo. — Zapewnił ją i złapał 

mocno za nadgarstek. 

 

Riveka od razu odczuła silny ból. Syknęła cicho i spojrzała na mężczyznę ze łzami w oczach. 

Ten, jedynie nadal się szczerzył i patrzył na nią z iskierkami szczęścia w oczach. Zupełnie nie 

przeszkadzało mu jej cierpienie. Jak najbardziej czerpał z niego radość. 

 

— Puść... To boli... — Prosiła i błagała, ale ten był niewzruszony na jej próby wyrwania się. 

 

— Zamknij oczy. 

 

— Ale dlaczego?! 

 

— Po prostu to zrób. 

 

Wariat — przeszło jej przez myśl. Uczucie było nie do zniesienia, ale zamknęła oczy zgodnie 

z jego poleceniem. Odczuła lekki powiew wiatru, a później i ciepło. Westchnęła cicho, gdy 

gorąc zaczął ją palić w skórę niewyobrażalnym żarem. Nadal miała zamknięte oczy, jakby była 

podporządkowana chłopakowi. W końcu piekło, jak i ból zniknął. 

 

— Otwórz je. 

 

Zrobiła to, niemalże od razu i tym samym oślepiło ją światło słońca. Zakryła oczy rękami i po 

paru sekundach przyzwyczaiła się do jasności. Byli na peronie. Na peronie którym zawsze 

jeździła do dziadków. Spojrzała pytająco na blondyna, ale ten skinął głową na małego około 

kilkuletniego chłopczyka w czerwonej bluzie i w podartych spodniach. Był środek zimy, a te 

maleństwo było zmarznięte i zagubione. 

 

— Co to za chłopiec? 
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— Syn Aspena i... Riveki — oznajmił krótko. 

 

Przeszedł ją dreszcz. Kim jest do cholery Aspen? — spytała samą siebie, bo nie znała 

odpowiedzi. Zastanawiała się, także dlaczego jej dziecko siedzi samo na peronie. 

 

— Ja jestem Aspen. 

 

W jej głowie pojawiło się milion myśli, ale tylko jedna do niej dotarła. 

 

— Jak to możliwe? 

 

— Riveka... Ty nie żyjesz. 

 

Wnętrzności podeszły jej do gardła, a strach cisnął w oczach pustkę. Obraz się zamazał, a ona 

sama upadła na chodnik pokryty ciężką warstwą śniegu. Marzyła, by to wszystko było jedynie 

snem, a ona obudzi się w swoim łóżku i ponownie będzie myślała o tej nieznośnej matmie i 

Jamesie. Właśnie... James. Teraz nie było to takie ważne, ale pomimo tego ledwie reagowała 

na bodźce. Zamknęła oczy i po prostu odpłynęła. Zemdlała na kilka godzin, a w tym czasie 

Aspen wziął ją ostrożnie na ręce i zabrał do Raju, gdzie położył ją na miękkiej trawie i czekał, 

aż ta się obudzi.  

 

Nie tak to sobie wyobrażał. Miało być wszystko okej. Ta przyszłość, ich wspólna, miała stać 

się ważną rolą. Byli teraz aniołami, ale i tak mogli tam wrócić. Na ziemię. Założyć rodzinę, 

wziąć ślub, tylko że żyli by nieskończenie wiele lat, tak samo jak ich dzieci. Pamiętał jak umarł 

i pamięta każdy uśmiech tej pięknej kobiety. Każde słowa i gesty. Kochał ją już wtedy, gdy 

obserwował ją ze swojego balkonu. Późnej pokonała go choroba i już nigdy więcej nie mógł 

jej ujrzeć, aż do teraz. Była tu. Przy nim. Nie żywa, ale jego. Zamierzał tego właśnie dowieść, 

że na nią zasługuje. 

 

Riveka otworzyła powoli oczy i do jej uszu dobiegł śpiewanie ptaków. Powoli się podniosła i 

przetarła twarz dłonią. Rozejrzała się dookoła, a jej wzrok zatrzymał się na mężczyźnie. 

 

— Czyli to nie sen... 

 

Chłopak dopiero teraz wyrwał się z zamyśleń i spojrzał na nią, lekko zmartwionym wzrokiem. 

 

— Nie, to jest naprawdę. Jesteś już starsza... A nawet tego nie zauważyłaś. 

 

Ta od razu dotknęła swojej twarzy w przypływie strachu i westchnęła cicho. 

 

— Wytłumaczysz mi jak to jest? O co chodzi? — zagadnęła do niego. 

 

— Uderzył cię samochód i tym oto sposobem nie żyjesz. Znamy się... Tylko mnie nie 

pamiętasz, bo umarłem bardzo młodo i od zawsze mi się podobałaś. 

 

Dziewczynę na chwilę zatkało, ale kiwnęła głową, żeby kontynuował. Zrozumiała tylko tyle, 

że to jest jak przeznaczenie. To, że się odnaleźli i teraz tutaj są. Razem. 

 

— Riveka... Dasz mi szansę? 
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I tu właśnie powstał pewien konflikt. Nie znała go i dobrze o tym wiedziała i on także. Mam 

mu pozwolić? — zastanawiała się. W sumie po śmierci i tak nie ma co robić, więc nie 

zaszkodzi... Spróbować? 

 

— Dobrze... Ale powiedz mi jeszcze jedno. Dlaczego ten chłopiec był smutny? 

 

— Los jest czasami trudny do oszukania... — Wziął wdech, po czym kontynuował. — Był 

smutny, bo stracił rodziców. 

 

— I... I nie da się tego zmienić? — Jej głos zadrżał, a w oczach pojawiły się łzy. 

 

Miała stracić w przyszłości syna? A raczej już nigdy go nie zobaczyć? To jest, zbyt bolesne i 

ciężkie. Bała się. Każdy wie, że patrzenie jak dziecko cierpi jest ciosem prosto w serce. Wtuliła 

się w Aspena i nie opanowała łez. Skapywały one po jej lekko zaróżowionych policzkach. 

 

— Niestety... Ale... Damy radę. Razem. Cieszmy się póki co z tego, co jest teraz, a później... 

Będzie już co ma być. 

 

Kiwnęła głową, ale już nic nie powiedziała. Słowa były tutaj zbędne. Wiedziała, że 

będzie źle, ale i też dobrze. Będzie dobrze, będzie przez chwilę szczęśliwa. Pozwoliła mu na 

przytulenie i nie zamierzała przestać. Chciała go poznać, wziąć z nim ślub, mieć z nim syna... 

A potem po prostu razem z nim umrzeć. Liczyła się dla niej jedynie jego miłość. 


