
Opowieść o ptaku i kamieniu 
  

 Spadałem. Wiedziałem o tym chociaż nic na to nie wskazywało. Nie odczuwałem oporu 

powietrza ani ogłuszającego dźwięku wiatru w uszach. Jeśli mam być szczery, to nie czułem niczego. 

Jedynym co pokazywało beznadziejność mojej sytuacji była szybko zbliżająca się ziemia. 

Oczywiście wiedziałem co mnie czekało za kilka sekund, ale mimo tego nie mogłem się zmusić do 

bycia przerażonym, a wydaje mi się, że każdy racjonalnie myślący człowiek powinien być 

przynajmniej zaniepokojony takim obrotem sytuacji. Ale przecież mówimy o mnie, o człowieku, 

który ma zupełnie poprzestawiany system reakcji. Nie, nie byłem przerażony, a wręcz przeciwnie. 

Byłem ciekawy. Co czekało mnie na dole? Dlaczego to się działo? Czy dało się to jakoś 

wytłumaczyć? Dlaczego nagle zawisnąłem w powietrzu, zaledwie metry od pewnej śmierci? 

Próbowałem się poruszyć, ale nic co chciał przekazać mój mózg nie docierało do kończyn. Gdy 

próbowałem się rozejrzeć, usłyszałem głos. Jej głos. 

 - Wiesz, że nie musisz tego robić, prawda? - zapytała. Sposób w jaki mówiła sprawiał, że nie 

mogłem racjonalnie myśleć. Brzmiała jak anioł. Niesamowite. 

 - Czego nie muszę robić? - Ciekawość wzięła nade mną górę. Musiałem wiedzieć, mimo tego, 

że zdałem sobie sprawę z głupoty mojego pytania. Zaśmiała się, ale bez cienia humoru, jakby ze 

mnie kpiła i znajdowała ogromną przyjemność w głupocie mojego pytania. Chciałem znać na nie 

odpowiedź. Musiałem. A ona bawiła się mną i ciszą, jaka pomiędzy nami zapadła. Dla niej to była 

tylko gra, ale ja walczyłem o resztę mojej świadomości. Chciałem zażądać odpowiedzi, ale ona 

zdążyła mnie uprzedzić. 

 - Każdy człowiek w końcu spada. Ty nie musisz. - Nie rozumiałem o czym mówiła. Jak to 

wszyscy spadają? W czym ja się od nich różniłem? - Ja nauczyłam się latać? A ty? Czy ty potrafisz? 

 Wtedy obudziłem się, zlany potem od stóp do głowy. To był tylko sen. Nic się nie działo. 

Musiałem się uspokoić, więc przez chwilę leżałem na plecach wpatrując się w gwieździste niebo. 

Noc była ciepła, jak na lipiec przystało. Od morza wiał przyjemny, chłodny wiatr, który pomagał mi 

ochłonąć. Słyszałem przyjemny, delikatny szum fal, dochodzący gdzieś z oddali, dzięki któremu 

byłem w stanie opanować nachodzący mnie lęk. Powoli wstałem i rozejrzałem się dookoła. Drzewa, 

przygasające ognisko, parę innych śpiących znajomych i jeden pusty śpiwór. Nie miałem 

wątpliwości, że należał on do niej. Musiałem pomyśleć, ale tutaj nie było na to szans. Nie przy 

chrapiącym Kapitanie. Mógłby obudzić cały cmentarz, nawet o tym nie wiedząc, a ja 

potrzebowałem spokoju. Rozejrzałem się więc i biorąc pod uwagę, że moja orientacja w terenie 

pozostawia wiele do życzenia, poszedłem w lewo. Nie wziąłem ze sobą bluzy, co zaczęło mi 

doskwierać dopiero po chwili. Nie z powodu zimna, ale raczej komarów. Te małe bestie były 

wszędzie. Machnąłem ręką, żeby je odgonić, ale nie zauważyłem wystającego konaru i 

wylądowałem na twardej ziemi. 

 - Spadać, upadać. Jak dla mnie bez różnicy. - Wymamrotałem sam do siebie. Wstałem, 

otrzepałem się i  poszedłem dalej, tym razem żałując, że nie wziąłem ze sobą latarki. Pocieszał 

mnie tylko coraz głośniejszy dźwięk fal obijających się o klif, bo znaczyło to, że szedłem w dobrym 

kierunku. Jeszcze parę metrów i już widziałem morze. Usiadłem na klifie, w bezpiecznej odległości 

od przepaści z nogami podciągniętymi do siebie. Zamknąłem oczy i wziąłem głęboki wdech. Tego 

właśnie potrzebowałem. Ciszy, skupienia, żeby słyszeć własne myśli. 

 - Jesteś ostatnią osobą, o której pomyślałabym, że  tu znajdę. - Odwróciłem się tak szybko, 

że coś przeskoczyło mi w karku. Za mną stała ona. W całej swojej pięknej istocie. Księżyc 

podkreślał jej szare oczy, które patrzyły się na mnie z zaciekawieniem. Na jej pociągłej twarzy 

malował się delikatny uśmiech. Właśnie podniosła rękę, żeby przygładzić włosy, które potargał 

wiatr. Czarne, sięgające do ramion, idealnie podkreślały ostre rysy jej blado-sinej twarzy. Miała na 

sobie białą, letnią sukienkę, którą targała bryza. W tym świetle jej wygląd sprawiał, że zabrakło mi 

tchu. Nie wiem czy dlatego, że wyglądała tak cudownie, czy tak nieludzko. Moje serce biło tak 

szybko, jak jeszcze chyba nigdy. Byłem nią urzeczony i przerażony w tym samym czasie. 

 - Miałbyś coś przeciwko, gdybym się do ciebie przysiadła? - Jakby wiedziała, że jej nie 

odpowiem, usiadła obok mnie. Siedziała prosto z rękami podpartymi na ziemi i nogami luźno 



zwisającymi z klifu. Przez jakiś czas patrzyła się w horyzont, a ja na nią. Chciałem coś powiedzieć, 

ale nie mogłem. Nie byłem fizycznie w stanie wykrztusić z siebie ani jednego słowa. To ona 

pierwsza odwróciła się w moją stronę. Cały czas miała na ustach ten hipnotyzujący uśmiech. 

Naprawdę nie miałem pojęcia dlaczego zdecydowała się na siedzenie ze mną. W porównaniu do 

niej byłem nikim. 

 - Mogę ci zadać pytanie? - Popatrzyła na mnie tymi oczami i z mojego mózgu zrobiła się 

galaretka. Udało mi się jedynie przytaknąć, na co ona uśmiechnęła się szerzej. - Idealnie. Dlaczego 

tutaj jesteś? 

 Zdziwiła mnie tym pytaniem. Jak to dlaczego tutaj jestem? 

 - Z tego samego powodu co ty. Żeby spędzić czas ze znajomymi. - Odpowiedziałem, a ona 

się zaśmiała. Nie wiedziałem o co może jej chodzić. 

 - Na pewno nie jesteś tutaj z tego samego powodu co ja, wierz mi. Pozwól więc, że 

powtórzę pytanie. Dlaczego tutaj jesteś? 

 - Nie rozumiem. Już ci odpowiedziałem. - Popatrzyła na mnie z politowaniem, jakby chciała 

zrobić ze mnie głupca. Zacząłem czuć się nieswojo. 

 - Oczywiście, że nie rozumiesz. Może to ja powinnam sprecyzować. Co tutaj robisz? Jaki 

masz w tym cel? 

 - Cel? W kampingu? - Miałem wrażenie, że ona robi sobie ze mnie żarty, ale kiedy na nią 

popatrzyłem, zauważyłem, że jest zupełnie poważna. - Nie wiem. Kapitan mnie zaprosił, a ja się 

zgodziłem. Nie myślałem o konsekwencjach ani o jakimś głębszym celu. 

  Czułem na sobie jej zimne spojrzenie i nie miałem odwagi spojrzeć jej w oczy. Błądziłem 

wzrokiem po jej ciele, aż natrafiłem na nadgarstek, na którym spoczywał złoty zegarek z 

grawerowanymi różami. Mógłbym przysiąc, że już go kiedyś widziałem. Kiedy zdała sobie sprawę, 

na co patrzę, natychmiast zakryła go drugą ręką. 

 - Przypominasz mi kogoś, kogo kiedyś znałam. Tak samo jak on nie masz pojęcia co robisz 

ani o czym mówisz, ale nie martw się nauczysz się. Wszyscy się kiedyś uczą. - Przeniosła wzrok ze 

mnie z powrotem na horyzont. Wyglądała na zamyśloną. - Rządzi nami określony kodeks zachowań. 

Kim jesteś bez niego? 

 Zdałem sobie sprawę, że kierowała to pytanie do mnie. Niestety nie mogłem jej na nie 

odpowiedzieć. Nie miałem pojęcia kim byłem, co robiłem i gdzie to mnie prowadziło. Przez cały 

ten czas, który spędziliśmy razem, ona sprawiała, że byłem niespokojny i niepewny. Nie potrafiłem 

odpowiedzieć jej na żadne pytanie, chociaż naprawdę chciałem. Czy jedynym celem tej niezwykłej 

dziewczyny było zakpienie sobie ze mnie? 

 - Wybacz za takie pytania. Po prostu wydałeś mi się inny od wszystkich. Cóż, musiałam się 

pomylić. - Już wstawała, żeby odejść, ale ja odruchowo złapałem ją za rękę. Mimo tego 

wszystkiego, co dzisiaj od niej usłyszałem i jak się przez nią czułem, nie chciałem, żeby odeszła. 

Nie wydałem jej się wystarczająco ciekawy, ale to ona fascynowała mnie i dałbym wszystko, żeby 

posłuchać jej choćby chwilę dłużej. 

 - Wiem, że uważasz mnie za głupca, ale daj mi szansę. Może nie wiem o czym mówisz, ale 

chciałbym cię wysłuchać, więc proszę, zostań. - Zabrzmiało to bardziej desperacko niż miałem w 

zamiarze, ale najwidoczniej podziałało, bo znów przysiadła obok mnie. Westchnęła głęboko i 

pokręciła głową jakby z niedowierzaniem, ale wyglądała na zadowoloną. 

 - Czy jest coś co chciałbyś ode mnie usłyszeć? - Zapytała. 

 Było co najmniej milion rzeczy, które chciałbym od niej usłyszeć, ale nie chciałem wyjść 

przed nią na ostatniego wariata. Szukałem w najdalszych zakamarkach umysłu czegoś, czym 

mógłbym jej zaimponować. W pewnym momencie zamarłem. Zdawałem sobie sprawę, że 

stawiałem na ryzykowną kartę, ale mimo wszystko zaufałem swojej poplątanej podświadomości. 

 - Czy potrafisz latać? - Przez chwilę patrzyła na mnie zaskoczona. Miałem wrażenie, że w 

każdej chwili może wybuchnąć śmiechem. Ale tego nie zrobiła. Przybliżyła się do mnie i 

wyszeptała coś do mojego ucha. Tylko jedno pytanie. 

 - Skąd wiesz? 

  Byłem zszokowany jej odpowiedzią. Przez moment szukałem na jej twarzy czegokolwiek, 



co mogłoby wskazywać, że kłamie albo udaje, ale ona wpatrywała się we mnie zaintrygowana, 

czekając na odpowiedź, której, po raz kolejny, nie mogłem jej udzielić. Kiedy zauważyła, że nie 

miałem zamiaru dać jej tego, co chciała, ponownie wstała, tym razem wyciągając do mnie rękę. Bez 

wahania ją wziąłem i wstałem. Zaczęła iść, praktycznie ciągnąc mnie za sobą. Nie miałem pojęcia 

gdzie i po co szliśmy. Po pięciu minutach ciszy i dość szybkiego marszu w końcu się zatrzymała. 

Miejsce, w którym staliśmy na pierwszy rzut oka nie różniło się niczym od poprzedniego. Puściła 

moją rękę i stanęła centymetry od krawędzi klifu twarzą do mnie. 

 - Nauczyłam się, że jeśli chcesz być sobą nie możesz robić tego, co jest od ciebie wymagane. 

Musisz znaleźć własną drogę. Musisz nauczyć się latać. Ja to zrobiłam. Pytanie brzmi: czy ty jesteś 

w stanie? - Odwróciła się do mnie plecami i po raz kolejny tej nocy, zatraciła się w horyzoncie. - 

Popatrz przed siebie. Co widzisz? 

 - Wschodzące Słońce, fale na morzu rozbijające się o klif i ciebie. 

 - Nie powinieneś mnie widzieć. 

 - Dlaczego? 

 - Bo jestem tylko iluzją. Każdy z nas jest. Możemy być naprawdę sobą tylko pod pokrywą 

nocy, kiedy nikt nie patrzy. O wschodzie Słońca stajemy się kimś zupełnie innym. - Zaczęła się 

śmiać, pięknym, dźwięcznym śmiechem. Jej blada skóra wyglądała jakby odbijała blask wstającego 

poranka. Chciałem do niej podejść, złapać za rękę, przytrzymać w ramionach, ale nie mogłem. Ona 

by tego nie chciała. Ostatnią rzeczą, którą chciałem zapamiętać z tej przedziwnej nocy był jej głos, 

mówiący mi jej ostatnie słowa, które, kto wie, może dalej niesie gdzieś wiatr. - Ja nie chcę być 

iluzją. 

 

 


