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Magdalena Sawicz „Złudzenie” 

 

 

Natalia szła ciemnymi jeszcze ulicami miasta, ubrana w zdecydowanie zbyt mało jak na 

temperaturę. Myślała o tym, żeby nie oblać kolejnego sprawdzianu z matematyki, przynajmniej tak 

by utrzymywała, gdyby ktoś ją o to zapytał… Bardzo chciała sobie wmówić, że to jej jedyne 

zmartwienie. Bardzo lubiła nadawać wagę rzeczom, na których jej nie zależało, żeby zapominać o 

tym, o co naprawdę ją martwi. Starała się – cały wieczór próbowała skupić się na równaniach, 

niewiadomych, ale tak naprawdę błądziła myślami gdzieś w okolice parku, gdzie odbywały się 

ostatnio jej spotkania z Marcinem… Tam gdzie najprawdopodobniej popełniła błąd. Czyżby to był 

koniec tej potencjalnie stabilnej miłości, której spodziewała się, poznając wysokiego bruneta o 

ciemnych, rozmarzonych oczach? Tak, marzyła o szczerych uczuciach, zdecydowanie bardziej niż 

o dobrej ocenie. Matematyka była prosta, uwielbiała ją, nigdy nie oblała żadnego sprawdzianu, 

dlatego udawanie, że się tym martwi, nie tylko przed sobą, ale też przed matką, było bezczelnym 

kłamstwem. 

 

Marcin i park przedostatniej nocy… Dzisiejszej w ogóle nie spała, nawet nie czuła takiej potrzeby, a 

teraz szła do szkoły, jak nigdy – wczesnym rankiem. Chyba będę pierwsza, to przynajmniej zajmę 

dobre miejsce w jedynce – pomyślała mimowolnie, chociaż ławka, w której usiądzie niewiele ją 

obchodziła. Miło by było usiąść z Elą, tylko czy ona będzie chciała siedzieć z nią? Czuła, jak znowu 

ogarnia ją to przerażające uczucie. Niepewność, co do tego, co mówią jej inni ludzie, a co tak 

naprawdę myślą. Czy Ela naprawdę ją polubiła? Jeśli tak, to dlaczego spotykamy się tylko wtedy, 

kiedy mam papierosy, których nigdy nie oddaje?  

 

Poczuła wibrację telefonu i wyciągnęła go z kieszeni. 

 

Jak tam po wczorajszym?  

 

Zignorowała wiadomość od Marcina, zdecydowanie nie dlatego, że tego właśnie chciała. 

Zauważyła, że zaczął traktować ją przedmiotowo, a nie chciała, żeby pomyślał, że mimo wszystko 

jej na nim zależy. Pod każdym innym względem „wczoraj” było zdecydowanie dobre. Nawet mimo 

tego, że spędziła je z Marcinem, który ostatnio bardzo mieszał jej w głowie. Co z tego, że ją oszukiwał, 

jeśli chociaż przez chwilę mogła się dobrze bawić? Jej pamięć o tamtych wydarzeniach nie była zbyt 

wyraźna, ale do rana tkwiło w niej jeszcze niesamowite uczucie, jakiego doświadczała za każdym 

razem. Szkoda, że za każdym razem znikało. 

 

Pogrążona w rozmyślaniach Natalia nie zwróciła uwagi na fakt, że miasto było dziwnie 

milczące, że nie minęła żadnej osoby, żadnego psa czy buszującego często w pobliżu szkoły rudego, 

grubego kota. Jej szybkie kroki odbijały się echem od kamienic na głównej ulicy, po której wiatr 
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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". Nie wiedziała dlaczego zupełnie nie wzbudziło to jej podejrzeń. Nie myślała na tyle 

racjonalnie, by przyszło jej do głowy, że coś może być nie tak. 

 

Omijając szatnie, Natalia poszła mrocznym korytarzem w stronę pierwszej sali i zajęła 

najlepsze miejsce obok drzwi. Wyjęła z plecaka zeszyt, przebiegając oczami kolejne rzędy liczb, tak 

dla przypomnienia, które nie było jej wcale potrzebne. 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. Miała wrażenie że jest spowity we mgle. Wyjrzała 

za okno. Rzeczywiście, nagle całe miasto spowiła mgła, przesuwająca się powoli jak ogromne 

skupiska nieokreślonych w swych kształtach, tajemniczych postaci. Czemu jest tak cicho? 

Przerażenie zatrzymało na moment wszystkie jej procesy myślowe. Nie zdawała sobie sprawy, że 

jest piąta nad ranem. Nie wiedziała, że opuszczając Marcina około trzeciej w nocy, skończy swoją 

przygodę w pustej szkole, sama nie wiedząc, w jakim celu. Za oknem działo się coś dziwnego. Nagle 

w jej głowie po owej przerażającej ciszy, zaczęły się pojawiać jeszcze bardziej przerażające szepty. 

Włączyła wyświetlacz swojego telefonu. Próbowała napisać do Eli, żeby spytać jej kiedy będzie w 

szkole, ale nagle jej myśli zaczęły podążać w zupełnie innym kierunku.  

 

Mgła nie spowijała wcale miasta. Mgła spowijała całą jej wizję. Ekran telefonu był dla jej oczu, 

którego źrenice wydawały się być powiększone do maksimum, tylko rozmazanym kształtem, który 

coraz mniej wyraźnie odznaczał się na tle sali. Złapała się ławki, czując nagłe kołatanie w głowie. 

Usłyszała krzyk swojego ojca. Krzyk, który słyszała codziennie w domu, ale czego tata mógł tutaj 

szukać? Matka jak zwykle kazała mu przestać, ale nie ruszyła się żeby powstrzymać go przed 

objęciem silnymi dłońmi jej szyi. Z każdym oddechem było coraz ciężej zainicjować kolejny, ale mimo 

wszystko z upływem kolejnych długich minut wcale nie umierała. A on wcale nie przestawał mówić. 

Nigdy nie przestawał mówić. Czy mogła czuć jego drwiący uśmiech, nie widząc go? Dlaczego 

zawsze się uśmiechał, gdy mówił te rzeczy?  

Zawsze marzyła o tym, żeby tata ją objął. Tak szczerze i po prostu. Chciała, żeby pochwalił 

ją, gdy zdała z najlepszymi wynikami egzaminy w ósmej klasie. Ale on tylko spojrzał na certyfikat, 

powiedział kąśliwe, żeby jeszcze udało jej się skończyć liceum i poszedł w swoją stronę. Chciała też, 

żeby docenił to wszystko, co robi, a szczególnie to, co robi dla niego, mimo tego jaki jest. Często 

próbowała z nim porozmawiać. Od czasu do czasu odważyła się spytać o to, jak minął mu dzień. 

Odpowiadał jednym słowem, nie odpowiadał albo krzyczał, bo nie raz zdarzało mu się mieć zły 

humor. Żeby być szczerym, zawsze wydawał się mieć zły humor. Gdzieś w październiku powiedział, 

że może do niego mówić, ale on wcale nie musi reagować. Było to po kłótni z matką, która próbowała 

wywalczyć jej otwarcie pokoju, który zamknął jej ojciec i przez co musiała spać na kanapie w salonie, 

a również odrabiać tam lekcje i spędzać cały swój czas. 

Kiedy miała Kacpra, to on ją obejmował. Był z niej dumny, kiedy zdała egzaminy, na których 

on dostał tylko jakieś 50 procent z każdego przedmiotu. Kacper doceniał wszystko, co robi, a także 

panikował, gdy się do niego nie odzywała. Zawsze bardzo się starał i to on próbował z nią rozmawiać, 
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nie na odwrót. Kiedy chciała mówić zawsze jej słuchał, a kiedy tata zrobił jej krzywdę, zawsze do 

niej przyjeżdżał, bez względu na porę. Mówił, że nienawidzi, gdy płacze. Ale wiedziała, że ludzie z 

problemami w końcu się nudzą. Wiedziała, że wcale nie była tajemnicza ani niedostępna, była po 

prostu pełna kompleksów, które próbowała ukrywać. Często interesowała tym różnych chłopaków, 

którzy – jak się nauczyła – lubili gonić za nieznanym, ale potem odkrywali, że nie jest wcale 

dziewczyną idealną. 

Dlaczego zawsze, gdy zaczynała być sobą, najprawdziwszą, w końcu szczerą z drugą osobą, 

zostawała porzucona? Czy na pewno chciała umrzeć z tymi ostatnimi myślami? Może gdyby chociaż 

Marcin był przy niej, byłoby lepiej. Zaczęła mu ufać po dwóch miesiącach, w których spędzili tyle 

czasu razem. Żałowała jednak błędu, który popełniła. Może to ten błąd zaważył na tym, że stracił nią 

zainteresowanie. Może dlatego, że był przy tym jak dostała ataku histerii, jak krzyczała do ojca, który 

nie mógł być nigdzie w parku o trzeciej w nocy. Może dlatego, że dała mu się poznać, tak jak kiedyś 

dała Kacprowi? 

  Tamtego dnia na kilkanaście minut przed jej hucznym wyjściem z domu na spotkanie z 

Marcinem, zapomniała nastawić wodę na herbatę dla ojca i wtedy dowiedziała się, jak bardzo jest 

bezużyteczna – ale także po dłuższej wymianie zdań, po wymienieniu przez ojca wszystkich jej 

mankamentów, po wspomnieniu wszystkiego, czym go zawiodła – że skończy w psychiatryku i że 

wszyscy ludzie wokół w końcu zorientują się, że jest nienormalna. Dla siebie zdecydowanie była 

nienormalna. Może umiałaby ufać ludziom, gdyby jej ojciec jej nie zabił. Dlaczego nie umierała? 

Powinna umrzeć, uścisk jego dłoni był mocny, a ból jednak wcale nie nabierał na sile. Czy to jest 

sen? A może tylko kolejne złudzenie? Może nie powinna była mieszać swoich leków z narkotykami. 

Może nie powinna była też ufać Marcinowi. Może to on chciał ją zabić. A może to ona chciała 

umrzeć… 

 

 


