
                                                  SZKOLNA MELODIA

   Jej dolne kończyny lekko drgały pod ciężarem przemęczonego ciała. Ciężko było 

stwierdzić, czy przyczyną minimalnych odruchów był szczypiący w odsłoniętą wówczas 

skórę kostek chłód, czy też najzwyczajniejszy w świecie stres. Nie widziała go. 

Paraliżujący strach trzymał ją w pozycji, w której znajdowała się od momentu, gdy 

znalazła się na kolejowej stacji w ten wyjątkowo mroźny dzień. Stała na baczność, ręce 

schowane głęboko w kieszeniach grubego, wełnianego płaszcza. Lekko zdrętwiałymi od 

odczuwalnego zimna palcami chwytała nieświadomie przypadkowe przedmioty, które 

akurat znalazły się w zasięgu jej dłoni. Zwinięty w ciasną kulkę paragon z drogerii sprzed

tygodnia, kluczyk do szafki szkolnej, kilka złotych drobniaków trzymanych zawsze na 

wszelki wypadek. Brązowy, wyblakły szal mocno opatulał jej szyję oraz dolną część jej 

twarzy. Delikatny, ale szorstki materiał szturchał ją w nos, gdy spoglądała nieśmiało na 

swoje obuwie. Nie wynikało to jednak z faktu, że nagle jej ,fatalnie dobrane na aktualną 

pogodę, bordowe tenisówki były dla niej tak ciekawym widokiem. Chciała sobie również

wmówić, że nieprzyjemne mrowienie rozchodzące się po całej długości jej kończyn, 

zaciśnięte mocno zęby i dość niezgrabny ruch drżących kolan był jedynie skutkiem 

wyjątkowo niskiej temperatury panującej dziś na zewnątrz. Błagała, żeby tak było. 

Musiało tak być.

Chisteryzujesz. Uspokój się. Nie ma go tu. Wypowiadała słowa głęboko w swojej głowie,

próbując bezskutecznie uspokoić natłok mieszanych uczuć oraz tej charakterystycznej i 

jakże nieprzyjemnej reakcji jej ciała. A nawet gdyby był.. No właśnie. Gdyby był? Co by 

miało to zmienić. Jeżeli w jego planie byłoby wyrządzenie jej krzywdy, chyba już dawno 

by do tego doszło. Nie musiała się bać. W końcu niemożliwe jest odczuwanie strachu 

przed kimś, kogo tak naprawdę nie ma. Kimś, kogo nie dostrzeże przeciętne ludzkie oko. 

Jedynie Boże spojrzenie może być w stanie uchwycić jego obraz. To dlaczego wciąż 

czuła jego przytlaczająco wyraźną obecność? Kotłowała się w niej teraz niezliczona ilość

emocji, refleksji. Tyle żalu i smutku. W jej głowie zaczęły przewijać się wspomnienia, 

zarówno te rozpierające w sposób błogi młodociane serce, jak i te łamiące je stopniowo 

na kawałki. Zakłócały jedyne racjonalne myśli oraz sformułowania, odbijające się już 

teraz tylko zwykłym echem z tyłu jej rozszalałego rozumu, uniemożliwiając tym samym 



zwyczajną, spokojną reakcję. Dlaczego?..

   Duży budynek o stosunkowo banalnej budowie znajdował się teraz przed jej oczyma. 

Kristy siedziała kompletnie nieruchomo. Oglądający ją w tamtym momencie 

przypadkowy przechodzień mógł uznać, że dziewczyna wylądowała w swoistego rodzaju

niezrozumiałym transie. Była to poniekąd prawda. W pobliżu dość okazałej bryły 

panował tłok, jak zwykle w poniedziałkowy, lekko deszczowy poranek. Paru uczniów 

próbowało przecisnąć się przez zgromadzony tłum na schodach w celu schronienia się 

przed pojedynczymi kroplami wody spadającymi z nieba. Innym zdawało się to w ogóle 

nie przeszkadzać. Stali z boku betonowego przejścia, rozmawiając ze znanymi im ludźmi

o rzeczach mniej lub bardziej ważnych lub popilali gorzką, nienajlepszą w smaku kawę 

opierając się przy tym o przemoczone, tynkowe ściany. Kilku nauczycieli zdążyło już 

wysiąść z samochodu i z teczką zapewne rzeczy niezywkle ważnych pognać w stronę 

pokoju nauczycielskiego, rzucając od niechcenia szybkie "dzień dobry" przypadkowo 

spotkanym po drodze osobom. Rzeczy niezwykle ważne.. Śmieszne, że teraz dla ludzi niby

tak inteligentych, obeznanych w przeróżnych dziedzinach nauki tak ogromną wartość ma 

kawałek cienkiego papieru zabazgranego tuszem - rozmyślała w ciszy Kristy, która 

aktualnie oglądała całą tę scenę ze swojego miejsca na mocno obdartej z ciemno zielonej 

farby, drewnianej ławce. Park znajdujący się centralnie przed dziedzińcem szkoły ratował

jej skórę każdego ranka. Jako iż mieszkała kawałek stąd, a rodzicom bardzo zależało na 

poprawnym wykształceniu córki, a co za tym idzie, posłaniu jej do dobrej placówki dość 

mocno oddalonej od domu, codziennie znajdowała się w mieście szybciej niż powinna. 

Od postawienia nogi na dworcu do stanięcia twarzą w twarz z onieśmielającym gmachem

codziennie dzieliła ją równo godzina, okazyjnie 52 minuty, jeżeli w dany dzień kolejarz 

postanowi nieco przyspieszyć lekko zardzewiałą już maszynę. Dla większości 

dzieciaków zapewne wydawałoby się to nieznośnym utrapieniem, pogarszającym, już i 

tak popsuty na myśl o kolejnym dniu sprostowywania surowym wymaganiom 

profesorów, humor. Jednak nie dla niej. Wręcz przeciwnie. Kristina nienawidziła szkoły. 

Nienawidziła każdego jej zakątka, każdego dźwięku kłującego jej wrażliwy na jej zbyt 

uniesione dźwięki słuch, ciągłej rywalizacji między rónieśnikami oraz tych 

przytłączająco tłocznych, wąskich korytarzy. Na samą myśl młoda dziewczyna 

przyłożyła nieco więcej siły, ściskając ciasno oparcia ławki po jej obu stronach, a na jej 



minimalnie zgarbionych plecach poczuła nieprzyjemny dreszcz. To nie tak, że 

zdobywanie wiedzy kompletnie ją odrzucało. Była młodą, niezwykle uzdolnioną, 

zwłaszcza w kontekście humanistycznym oraz artystycznym, dziewczyną. Od pierwszych

dni edukacji nauczyciele męczyli ją rozmowami o tym, ile to potencjału w niej nie widzą 

i jaki to olbrzymi talent w niej drzemie, którego za nic nie powinna marnować. Może po 

części była to prawda, jednak Kristy czuła się w tym kontekście bezsilna. Brak jej było 

młodzieńczych doznań, zatrzymujących na długie sekundy oddech emocji. Nie miała 

zamiaru siedzieć w szkolnych ławkach, słuchać kompletnie nieciekawych rozmów ludzi 

udając, że darzy ich jakąkolwiek sympatią. Jej życie wydawało się  być zataczającym 

koło zbiegiem identycznych zdarzeń. Każdy dzień tak samo męczący, tak samo nudny, 

tak samo beznadziejny. Ciągłe życie w nieznośnej rutynie w pewnym sensie zatrzymało 

Kristy w rozwoju, szczególnie pod względem ducha oraz rozumu. Jedynie te, z pozoru 

tak długie, a jednak tak szybko przemijające momenty wpatrywania się w zwyczajne 

więziennie dla jej młodocianej duszy, wzbudzało w niej jakiekolwiek odczucia. Czasami 

popijając ciepłą herbatę z papierowego kubka z kawiarenki za rogiem, której trochę zbyt 

kwaśny smak, będący skutkiem wciśnięcia sporej ilości cytrusów, malował delikatny 

grymas na jej twarzy. Czasami śledząc powolnym wzrokiem pisane drobnym maczkiem, 

drukowane litery na wyblakłych, miejscami poplamionych stronach książki z miejskiej 

biblioteki. Zawsze dochodząc do jednego wniosku. Przychodzi tu niemalże każdego dnia,

w celu poprawienia jakości malującego się dopiero przed nią życia. Jednak jak mogła 

dokonywać tak znaczących zmian, jeżeli jedyne co była w stanie pomimo swojego 

młodego wieku robić, to istnieć. Brak w niej było emocji. Brak motywacji. Brak chęci. I 

z takim nastawieniem podniosła leniwie ciężar swojego ciała na odziane w ciemne, lekko

wytarte dzwony nogi, słysząc niemiły dźwięk dzwonka szkolnego. Wydała ciche, ale 

głębokie westchnienie na myśl, że pogłos ten będzie dźwięczał w jej wrażliwych uszach 

przez niemal cały dzisiejszy dzień i splatając za sobą ręcę z przodu tłowia, niechętnie 

ruszyła w kierunku głównego wejścia.

   Pomimo tego, że Kristy zawsze starała się wejść do budynku stosunkowo wcześnie, 

zanim na ciasnych korytarzach zdążą zgromadzić się głośne tłumy ludzi, praktycznie 

zawsze kończyło się to niepowodzeniem. Motłoch roznosił się po całej powierzchni 

szkolnego gmachu w tak zastraszającym tempie, że z każdym mrugnięciem wydawało się



jej, że liczba osób przed nią mnożyła się razy dwa. Jeszcze gdyby tego było mało, jej 

lekcje rzadko kiedy odbywały się na parterze. To też skulona, obejmująca szczupłymi 

ramionami całą swoją sylwetkę dziewczyna, starała się niezauważona wdrapać się po 

zapełnionych po brzegi, niebezpiecznie stromych schodach. Wzrok kierowała w dół i nie 

podnosząc głowy ani na moment modiła się, żeby żaden z czwartoklasistów, mierzących 

spokojnie dwa metry nie szturchnął jej przypadkiem i nie spowodował bolesnego 

lądowania na twardym, zimnym betonie. Momentami łapała niezgrabnie, na jej 

nieszczęście śliską poręcz znajdującą się po prawej stronie schodów, żeby utrzymać 

traconą co chwilę równowagę. Kristy była dosyć drobna, jej wzrost sprawiał, że nikła w 

tak dużym tłumie, a nie pomagała tutaj również jej nieco koścista budowa ciała. W 

końcu, bez większego szwanku, z wyjątkiem lekko poobijanych ramion, dotarła na samą 

górę. Ulgę przyniosła jej myśl, że następne cztery godziny lekcyjne spędzi właśnie na 

tym piętrze. Nie trwało to jednak długo, gdy wśród mijających ją nieubłaganie szybko 

nastolatków usłyszała znajomy głos.

- Kristy! Hej, odwróć się! - wysoka, ale wciąż kojąco melodyjna mowa dobiegała zza 

pleców dziewczyny. Wcale nie musiała odwracać głowy, żeby domyślić się, kto stanie w 

zasięgu jej wzroku. I mówiąc całkowicie szczerze, w ogóle nie była z tego powodu 

zadowolona.

- Melanie.- mruknęła pod nosem, częściowo do siebie, częściowo jako znak niezbyt 

koleżeńskiego przywitania względem rówieśniczki. Melanie Bein, jedna z dziewczyn 

znanych z kompletnie niewiadomego powodu. Tym osoby, której najchętniej wydrapał 

byś oczy, ale jakaś część ciebie pragnie jej akceptacji oraz wyrazu uznania. Gdyby 

zapytać o nią przypadkową osobę spotkaną na korytarzu, można by było usłyszeć: "Ach, 

Melanie! To taka wspaniała, wartościowa osoba. Jest niezwykle poplarna, ma wielu 

znajomych. Wszyscy ją lubią.". Wbrew pozorom, tego typu uwielbienie niekoniecznie 

czeka ludzi faktycznie ciekawych bądź życzliwych. Ta przysłowiowa popularność polega

na wydawaniu nieludzkich sum pieniędzy rodziców, w celu przykrycia własnych 

kompleksów, używania wyzwisk względem innych pod przykrywką demokracji tudzież 

wyrażania własnego zdania oraz umiejętności wypalania połowy paczki tanich 

papierosów dziennie na parkingu za szkołą. Krótko mówiąc, Mel była człowiekiem 



zarówno tak nienawidzonym, jak i kochanym przez wszystkich. 

- Jak tam moja ulubiona artystka? Nowe dżinsy? Genialnie wyglądasz! - jej wyraz twarzy

był przerażająco szczery, podczas wypowiadania pustych komplementów w stronę 

Kristy. Może dziewczyna bałaby się na to nabrać gdyby nie fakt, że był to ten sam zbiór 

pustych słów, które słyszała od prawie dwóch tygodni od tej samej osoby.

- Stare. - burknęła w stronę szczerzącej się od ucha do ucha dziewczyny stojącej przed 

nią. Ta jednak wcale nie wyglądała na zbitą z tropu, wręcz przeciwnie. Uśmiech nigdy 

nie opuszczał jej rumianej buzi, a w oczach tliło się światełko widocznego fałszerstwa i 

bezwstydnego kłamstwa. Blondynka wsunęła niesformy kosmyk złotych loków za ucho, 

po czym bez skrupułów kontynuowała swoją wypowiedź.

- A, no pewnie. Ty to wiesz jak wystylizować takie starocie, żęby wyglądały jak nowe. 

Powiedz mi kochana, czy masz może to, o co cię ostatnio prosiłam? - wypowiadając 

ostatnie zdanie, wyszczerz zaczął stopniowo znikać z jej twarzy. Kąciki różowych, 

pulchnych ust z lekka opadły. Głos ucichł, zupełnie jakby nie chciała, żeby ktokolwiek 

dowiedział się, że piękna i niepowtarzalna Melanie Bein jest zmuszona prosić 

kogokolwiek o przysługę. A już na pewno nie kogoś takiego jak Kristy. Jednak nie miała 

w tym przypadku większego wyboru. Mel nie grzeszyła ponadprzeciętną inteligencją, 

jednak dobrze szło jej wykradanie szóstkowych prac domowych mało asertywnym 

uczniom i krycie samoprzylepnych, zapisanych niebieskim długopisem karteczek pod 

spódnicą. Swoją drogą, był to kolejny powód przez który Kristine nie wierzyła a większe 

znaczenie ocen w życiu młodych ludzi. Nie dało się jednak ukryć, że przeróżne aspekty 

artystyczne bądź twórcze były jej szczególnie złą stroną. Toteż, gdy szkolna polonistka, 

panna Scarlet White, zadała całej klasie napisanie eseju, którego waga miała 

zadecydować o końcowej ocenie z przedmiotu, Mel od razu zwróciła się do uzdolnionej 

w tej dziedzinie koleżanki z klasy. "Dostaniesz całą paczkę fajek, ale wypracowanie ma 

być napisanie celująco, rozumiemy się?" - tak brzmiała jej propozycja, o ile można to tak 

nazwać. Używki nie były Kristy potrzebne, tak samo jak pieniądze. Wynagrodzenie więc 

było jej absolutnie obojętne. Pewnie wielu pomyśli, że jej zachowanie było krótko 

mówiąc idiotyczne, biorąc pod uwagę fakt, że faktycznie w kasztanowej, skórzanej torbie

Kristy z lekko obdartym ramiączkiem, złożona starannie na pół pomiędzy ciężkimi 



podręcznikami leżała dodatkowa praca pisemna na dzisiaj. Zadania literackie jednak 

nigdy nie sprawiały jej większego problemu, wręcz przeciwnie. Zajmowały jej wolny 

czas, który zapewne poświęciłaby na przygnębiające ją refleksje. 

- To jak będzie? Wywiązałaś się pisareczko? - z cichego rozmyślania wyrwał ją głos 

jasnowłosej nastolatki. Teraz wyraz jej twarzy był bezpodstawnie poważny, można by 

rzecz, groźny. Kristy sięgnęła bez większego poruszenia do torby, kartkując po kolei 

grube książki w celu odnalazienia karteczki. Po niezbyt długiej chwili mamrotania 

niezrozumiałych, zapewne obraźliwych sformułowań ze strony Melanie, dziewczyna 

wyciągnęła z pomiędzy szorstkich stron podręcznika od geometrii kawałek łądnie 

złożonego papieru. Kristy bez słowa wręczyła go koleżance, która w jednej chwili 

chwyciła pracę i rozkładając ją bez większego celu przeleciała wzrokiem zapisane na niej

słowa. Sfałszowany uśmiech ponownie zagościł na twarzy blondynki, a z jej ust wydobył

się powolny wydech. Ruszyła przed siebie, a gdy miajała młodą artystkę, rzuciła jej 

szybkie, ledwo zauważalne spojrzenie aprobaty. Kristine poczuła, jak ręka Melanie w 

praktycznie niewyczuwalny, zgrabny sposó wsuwa coś do kieszeni jej zapinanego na 

duże guziki, beżowego swetra - Zapłata. Jednak się czasami na coś przydajesz.

Obiekt uwielbienia wielu uczniów zniknął w tłumie, pozostawiając tym samym Kristy 

samą sobie po środku nadal tłocznego korytarza. Nienawidziła Mel. A przynajmniej 

wiedziała, że gdyby była w stanie, uczyniłaby to. Jej łgarstwo i liczne oszczerstwa 

rzucane w stronę przypadkowych ludzi sprawiały, że krew gotowała się w jej żyłach, nie 

mogła temu zaprzeczyć. Ale było jej to po części obojętne. Praktycznie jak wszystko, co 

ją do tej pory otaczało. Kristy uwielbiała pisać, była to jedna z nielicznych rzeczy, która 

potrafiła zająć jej umysł na długie godziny z wyjątkiem użalania się nas sobą i swoim 

młodzieńczym losem. Nie umiała policzyć ile razy jej literacki talent był chwalony przez 

wszystkich dookoła niej: "Napiszesz kiedyś książkę, zobaczysz!", "Nie zmarnuj tego!", 

"Jesteś urodzoną autorką bestsellerów!","Jeszcze w księgarniach będą twoje prace". 

Słyszała tego typu oświadczenia niemalże każdego dnia. Przyszłość znanej pisarki 

według wielu ludzi stała przed nią otworem. I ona sama przez pewien moment w jej 

życiu myślała, że może faktycznie takie jest jej powołanie. Wzbudzanie w czytelnikach 

emocji zbiorem połączonych w piękny, twóczy sposób zdań nie brzmiało tak źle. Jednak 



jak ktoś taki jak ona mógł zapalić w ludziach jakiekolwiek uczucie? Na lekcjach 

polskiego czytała wiele wierszy, utworów, lektur. Był napisane przeróżną mową, ich cele

były rozmaite, a poglądy autorów - niepowtarzalne. Każde dzieło było na swój wspaniały

sposób wyjątkowe, ale łączyła je jedna rzecz: emocje. Pisarz tworzy dzieło posługując się

uczuciami, przeżyciami. Nieważne czy są szczęśliwe i wyzwalające, czy bolące i ponure. 

Niektórzy chcieli przekonać odbiorcę do swoich racji, inni wzbudzić w nich miłość do 

otaczającego nas świtata, a jeszcze inni chcieli jedynie przelać kotłujące się w nich 

emocjonalne uniesienie na papier. I tak powstawały i wciąż powstają utwory. A Kristy 

nie czuła nic. To był jej problem. Towarzyszyła jej przeszywająca młody umysł nuda, 

otaczająca jej wykończoną świadomość ciągła rutyna. Ona pisała ze znudzenia. Toteż 

doszła do wniosku, że ukazanie jakichkolwiek jej utworów na światło dzienne, a 

tymbardziej do głębszej analizy byłoby zwyczajnie nie na miejscu. Nie mogła jednak 

winić za to siebie. Jeżeli miała by wskazać przynajmniej jedno odczucie, które tli się w 

niej już od bardzo długiego czasu i miałaby je nazwać, byłby to żal do tego bryłowatego 

budynku, którego ściany wykonane z sypiącego się tynku więziły ją i jej potencjalnie 

kreatywny umysł przez tyle długich, nieznośnych dla jej artystycznej duszy, lat.

   Zaczęła się lekcja pierwsza. Potem druga, a za nią trzecia i czwarta. Kristy na każdej z 

nich obecna jest jedynie ciałem. Jej duch jest zbyt spragnionych nowych, świeżych 

przeżyć i doznań, żeby siedzieć zamknięty w tych boleśnie ciasnych korytarzach. Ona 

sama nie widzi jednak niczego nowego, niczego, co nie miałoby już miejsca w mniej lub 

bardziej odległej przeszłości. Pani White zebrała eseje tak, jak zapowiadała już bite dwa 

tygodnie temu. Nauczycielka od zawsze dawała swoim uczniom sporo czasu na 

wykonanie jakiejkolwiek pracy pisemnej, albowiem jak sama twierdziła: "Z pośpiechu 

mi jeszcze nigdy nic dobrego nie wynikło, zwłaszcza w kontekście pracy z piórem!". 

Starsza i dosyć pogodna kobieta wydawała się mieć spory sentyment do Kristiny. 

Twierdziła, że nastolatka przypomina jej córkę, będącą już teraz odpowiedzialną, 

poważną, dorosłą kobietą. Nazywana była przez panią Scarlet "feministyczną rozwódką z

trójką dzieci na karku", co zawsze wywoływało lekki chichot ze strony uważnie 

słuchającej staruszki Kristy. Kobiecina nie chciała dać nastolatce spokoju, gdyż widziała 

w niej tyle potencjału ile w nikim innym przez tyle lat jej życia jako polonistka. Nie 

miała zamiaru z drugiej strony naciskać na dziewczynę doskonale zdając sobie sprawę z 



faktu, że jej ciągła paplanina zbyt wiele w tej sytuacji nie zmieni. Kristine doceniała to w 

pani White, gdyż ta miała rację. Nastolatka spławiła by jej prośby i zachęty tak samo jak 

wszystkich innych natarczywych ludzi dookoła niej. Nie czuła bowiem motywacji oraz 

sensu w pisaniu, w życiu, w czymkolwiek. Nigdy jednak nie odważyła się tego wyznać 

staruszce, chociaż mogła śmiało stwierdzić, że przez te pare lat żmudnej edukacji 

zbliżyły się nieco. Scarlet tylko nieustannie porównywała ją do swojego jedynego 

dziecka mówiąc, jak to strasznie jest uparta, ale jak już przychodzi do sięgania po swoje, 

to stoi w miejscu jak wryta zamiast korzystać. Znane już nawet za dobrze porównanie 

było dla dziewczyny nie tyle dotkliwe, co śmieszące. Dużo razy chciała nauczycielce 

powiedzieć cokolwiek na temat jej uczuć, a właściwie ich całkowity brak, ale czy to 

naprawdę by coś zmieniło? Szczerze wątpiła. Wysłuchiwała więc prawie każego dnia 

króciutkich kazań staruszki, co jakiś czas tłumiąc wydobywający się z jej gardła 

mimowolnie śmiech i kiwając porozumiewawczo głową. Oprócz lekcji polskiego 

Kristine była zmuszona męczyć się na matematyce, która dzisiaj ciągnęła jej się 

nieubłaganie wolno. Przedmioty ścisłe śniły się jej się po nocach w najgorszych 

koszmarach. Nie żeby się tym jednak jakoś dozgonnie przejmowała, wręcz przeciwnie. 

Zagadką było dla niej nazywanie przedmiotu polegającego na obliczaniu sumy boków 

przypadkowego czworokąta czy znajdowaniu X bez większego celu królową nauk. Co 

można było wyrazić tymi wszystkimi tabelkami trudnych do wymówienia, 

ośmiocyfrowych liczb i wzorami na pola czy objętości rozmaitych figur o ostrych 

krawędziach. Ich więcej o tym myślała, tym bardziej bolała ją już i tak zawalona 

życiowymi refleksjami głowa. Gdy na przedmiocie humanistycznym miała głowę pełną 

słów, mogła pisać dowoli. Co miała zrobić na chemii czy matematyce? Bliżej nieznaną 

mieszanką stworzoną na podstawie reakcji oraz równań eksplodować pracownię? 

Chociaż, znając suche i stosunkowo zimne podejście do życia dziewczyny, zapewne i to 

nie wzbudziłoby w niej żadnych ekscytujących odczuć.

    Kristy zmierzała w kierunku dużego, dwudrzwiowego wyjścia ze szkoły. Chyba jeden 

z jej  najbardziej wyczekiwanych momentów w ciągu całego dnia. Dziewczyna zawsze, 

słysząc ostatni dzwonek na konkretny dzień, pakowała wszystkie podręczniki i 

wychodziła z sali w najwolniejszym możliwym tempie. Grupy nastolatków zawsze 

pędziły po korytarzach, od klasy do łazienki, z łazienki do szatni, z szatni do czytelni 



bądź do małego sklepiku szkolnego, a następnie do wyjścia. Każdy chciał zakończyć 

kolejny dzień nauki, każdy następny cięższy od poprzedniego. Tak samo Kristy, jednak 

nie w taki sposób. Teraz mogła swobodnie, lekko stąpać po betonowych schodach, nie 

bojąc się przy tym rychłego upadku na sam dół piętra. W szkole o tej porze oprócz niej 

znajdowały się sekretarki buszujące wśród "ważnych" papierków w sekretariacie i 

uderzające pomalowanymi na przyciągające oczy, kontrastowe kolory paznokciami w 

klawiaturę komputera. Jeden, ewentualnie dwójka profesorów, którzy udzielali 

dodatkowych korepetycji uczniom bardziej ambitnym bądź, kolokwialnie mówiąc - 

nieukom. Ta sama już od ponad pięciu lat pani woźna, której imienia po dziś dzień 

praktycznie nikt nie zdążył zapamiętać, a która jest znudzona życiem tak bardzo jak 

mijająca ją akurat nastolatka. A wiadomo to z faktu, że kobieta w przykrótkim, 

kropkowanym, purpurowym fartuszku mopowała calutką podłogę już czwarty raz tego 

dnia. Kroki Kristy były ciche, ale stanowcze. Czasami, gdy spacerowała tymi, już nie aż 

tak ciasnymi, korytarzami swojego liceum, nie czuła się w nim aż taka uwięziona. 

Zupełnie jakby problemem nie była sama budowla, ale te same twarze ludzi witające ją 

przy wejściu każdego ranka i te same bezsensowne treści przekazywane jej w małych 

pomieszczeniach, pachnących zawsze wilgocią bądź świeżą farbą, zwanych klasami. Nie 

żeby w prawie całkowicie opustoszałym gmachu szkoły łapała ją nagła wena czy 

jakiekolwiek emocje. Nie. Właśnie tu był jej problem. Tkwiła w martwym punkcie, tak 

było już odkąd pamiętała. Odkąd uświadomiła sobie jak przemijalne jest życie, na jak 

idiotyczne rzeczy poświęcamy dany nam, już i tak bardzo krótki, czas. Po prostu 

stopniowo doszła do wniosku, że nic nie ma tak naprawdę na dłuższą metę większego 

sensu, wliczając w to emocję. Najwyraźniej więc jej podświadomość, chociaż młoda i 

pełna talentu, postanowiła odczucia kotłujące się na dnie serca całkowicie uśpić. Czy jest 

jakiś sposób, żeby je wybudzić? Jak mam być pisarką bez emocji i uczuć do przelewania 

na papier... Jak zwykle to samo pytanie krążące pojej umyśle, zataczające błędne koła, 

nie dające jej jednak najmniejszej szansy na zdobycie odpowiedzi. Kristy dzieliło od 

wyjścia na świeże powietrze zaledwie kilka większych kroków. Nie zdawała sobie ona z 

tego sprawy, gdyż pogrążona w swoich ciężkich dla swojego przemęczonego rozumu 

refleksjach nie raczyła nawet spojrzeć przed siebie. Jej oczy, których kolor był 

wyjątkowym połączenie wyrazistego turkusu oraz przeplatającego się z nim, szczególnie 



w słońcu, jasnego błękitu, wlepione były w szarą, betonową podłogę. Śledziła wolny ruch

swoich nóg, a ręce miała zwinięte w kieszeniach swojego lekko przydużego, wełnianego 

płaszcza. Dłońmi wykonywała we wnętrzu materiału nieco niezgrabne ruchy, aż w 

pewnym momencie wyczuła pod warstwą swoich zimowych, ciepłych ubrań jakiś bliżej 

nieokreślony przedmiot. Zatrzymała się na chwilę, chcąc sprawdzić, co zalega w jednej z 

kieszeni tym razem nie jej wierzchniego okrycia, ale opatulającego ją swetra. Wślizgnęła 

swoją lewą rękę, ślepo szukając tajemniczego przedmiotu, wciąż stojąc niecałe dwa 

metry od dużych, ciemnych drzwi. Gdy w końcu udało jej się pochwycić przeszkadzającą

jej rzecz, świadomość co znajdowało się wówczas we wnętrzu jej swetra, momentalnie ją

uderzyła. Papierosy od Melanie. Kristy wróciła wspomnieniami do momentu z samego 

rana, gdy po wręczeniu blondynce napisanego przez nią niemalże bezbłędnie eseju, ta 

ukradkiem wsunęła jej wynagrodzenie do kieszeni. Nastolatka zdążyła już o tym 

zapomnieć, ponieważ nie należała do nałogowych palaczy, tak jak większość jej 

szkolnych rówieśników. Nigdy tak na dobrą sprawę nie myślała o sięganiu po papierosa. 

Nie szukała żądnego źródła rozrywki czy taniego, wyniszczającego doszczętnie zdrowie 

sposobu na wyluzowanie się. Jedyne czego potrzebowała to odczucie czegoś, 

czegokolwiek. Smutek, radość, motywacja, duma, podekscytowanie - ten chociażby mały

dreszczyk emocji. Dreszczyk emocji. W tamtym momencie Kristy zobaczyła nadzieję na 

jej zobojętniałego, niedojrzałego rozumu. Po co dzieciaki palą? Nie była w stanie tego 

zrozumieć przez tak długi okres czasu, aż do tej chwili. Możliwość bycia złapanym przez

bliską nam osobę dorosłą, złapanie ciężkiej choroby płuc w tak młodym wieku, wyczucie

charakterystycznego, drażniącego w nos zapachu dymu przez nauczyciela - to wszystko 

nie brzmi na pierwszy rzut oka zachęcająco. Czy sięganie po tak zabójcze narzędzie 

jakim jest papieros ma w ogóle jakieś zalety? Okazuje się, że tak. To właśnie goniące nas

skutki zażywania nikotyny, czy alkoholu bądź innych używek sprawiają, że ludziom 

młodym chce się w pewnym sensie żyć. Papieros potrafi wzbudzić w młodych ludziach 

tyle sprzecznych emocji, że w konsekwencji sięgają po niego przy każej okazji. Palenie 

w młodym wieku wyzwala w nas nowe odczucia. Takie, których nic innego nie było w 

stanie nam dać. Jak spróbowanie zakazanego owocu po raz pierwszy i cudem ujście z 

tego cało. Czy miało to większy sens na dłuższą metę? Najprawdopodobniej nie. Jednak 

Kristy była w gotowości poświęcić naprawdę wiele i spróbować dosłownie wszystkiego, 



żeby tylko móc doświadczyć czucia w głębi samej siebie. Na samą myśl o zapaleniu po 

raz pierwszy poczuła jak oblewają ją ledwo wyczuwalne zimne poty, a dreszcze 

stopniowo rozchodzą się po całym jej ciele. Nastolatka wzięła tą niemalże 

natychmiastową reakcję jako znak do działania. Wyjęła obie ręce z kieszeni i dziarskim 

krokiem ruszyła ponownie w stronę schodów. Tym razem prowadziły one w stronę 

szkolnej piwnicy. Kristy już podobały się efekty jej, jak wydawało się w tamtej chwili, 

genialnego pomysłu. Nigdy wcześniej nie wpadło jej to do głowy, ale teraz pojawiło się 

w niej coś nowego. Nadzieja. Jeżeli ta jedna rzecz miała wreszcie pozwolić jej wyzwolić 

dawno zaginione i przyćmione emocje z jej pragnącego uwagi serca, to warto było 

czekać.

   Palce Kristine drżały niemiłosiernie. Teraz nie wiedziała czy to stres, czy może 

podeksctowanie. Chociaż patrząc z jej dotychczasowej pespektywy, zarówno jedno i 

drugie było tak samo satysfakcjonujące. Czuła się jak naukowiec doznający aktualnie 

swojego znaczącego odkrycia, które mogłoby zmienić sposób patrzenia na świat całego 

gatunku ludzkiego. Kristy jednak zależało jedynie na jej odczuciach i wizji 

rzeczywistości. To miała być chwila nadająca jej życiu całkowicie nowy sens. Modliła 

się w głębi siebie, żeby używka, której tyle razy się wyrzekała, przyniosła jej w tamtym 

momencie ukojenie oraz upragnioną wolność. Jeżeli ty nie będziesz w stanie mnie 

uwolnić, to nie wiem co to zrobi. Przyznała w głowie pół żartem, pół serio. Wyciągnęła 

już jednego, cienkiego papierosa z paczki i z niecierpliwością szukała zapałek, które z 

jakiegoś nieznanego jej samej powodu zawsze znajdowały się w ulubionym, idealnym na

chłodne dni płaszczu. Była teraz w bardzo starych, szkolnych szatniach, które przestał 

być używane już sporo czasu temu, na skutek zainwestowania dyrekcji w nowe szafki 

szkolne zdobiące każde z pięter budynku. Uczniowie klas maturalnych bardzo często 

przesiadywali tu, żęby zapalić, w obawie przed zostaniem namierzonym przez jednego z 

profesorów z wysokości szkolnego okna, co zdarzało się pojedynczym szczęściarzom już

nie raz. Pomimo zapalonego światła, w ciasnym pomieszczeniu panował lekki mrok, ale 

nie na tyle, żeby wzbudzić w dziewczynie lęk. W małych klitkach, oddzielonych od 

siebie cienkimi, rzadko porozstawianymi kratami nie znajdowało się zbyt wiele 

przedmiotów. Tylko pojedyncze wieszaki na kurtki, jeden rząd zardzewiałych, 

skrzypiących, wadliwych szafek, nienadających się do jakiegokolwiek użytku i zaledwie 



jedna, wciąż niewyniesiona, drewniana ławka. Kristy siedziała skulona na niej, uważając,

żeby w razie złamania się ledwo wytrzymującej już lewej nóżki przestarzałej konstrukcji,

podnieść się w miarę szybko na równe nogi. W końcu wygrzebała z prawej kieszeni 

odzienia nieco zgniecione, kartonowe pudełko zapałek. Otwierając je, nie do końca 

świadomie wstrzymała powietrze, po czym wypuściła je z dużą ulgą, gdy ujrzała we 

wnętrzu opakowania trzy zupełnie niezużyte patyczki. Delikatnie wyjęła jedną z zapałek. 

Nie było to najprostsze, biorąc pod uwagę jej wciąż telepiące się nieubłagalnie dłonie. 

Wzięła jeszcze pare krótkich, ale mimo wszystko rozluźniających jej spiętą sylwetkę 

wdechów, po czym zabrała się za szybkie, agresywne przejeżdżanie niewielkim 

patyczkiem po chropowatej stronie kartonika. Po kilku nieudanych próbach, które tylko 

podsyciły w niej pożadaną od tak dawna ekscytację, nastolatce udało się uzyskać mały 

płomień. Papieros momentalnie wylądował w jej lekko przesuszonych przez stres ustach. 

Jeszcze przez chwilę, która wydawała się dla Kristy wiecznością, wpatrywała się w 

zamyśleniu pustym wzrokiem w języczek ognia, bardzo wyraźny w przyciemnionym 

pomieszczeniu, tańczący na cieniutkiej zapałce przy chociażby najmniejszym ruchu 

powietrza. I gdy jej postawa stała się jeszcze bardziej zgarbiona poprzez pochylenie 

głowy w stronę minimalnego źródła światła. Gdy drugi koniec papierosa stopniowo 

zaczynał tworzyć ledwo zauważalne smugi dymu przez powolne nasiąkanie gorącej 

bijącym od ognia, usłyszała coś. Melodię. Normalnie może nie zwróciła by na to zbyt 

wielkiej uwagi, po lekcjach bardzo często odbywały się różnorodne zajęcia pozalekcyjne 

o charakterze muzycznym, a zwłaszcza w pierwszy dzień tygodnia. Jednak to było 

coś...innego. Zupełnie różniącego się od jakiegokolwiek akompaniamentu, który miała 

szansę usłyszeć przez cały swój nastoletni żywot, a warto dodać, że nie było ich wcale 

mało. Dodatkowo, ten jakże piękny i melodyjny dźwięk nie pochodził z żadnej z 

używnych aktualnie przez uczniów sali do grania. Muzyka pochodziła z tąd, z tej już od 

tak dawna opuszczonej części piwnic szkolnych. To było dziwne, powinno wzbudzić w 

Kristy chociażby lekkie podejrzenia. Nie mogła jednak nic poradzić na trans, w którym 

się obecnie znajdowała. Jako iż posiadała cechy duszy typowo artystycznej, różnego 

rodzaju muzyczne tony nie były jej obce, a szczególnie te mające w sobie coś z muzyki 

klasycznej. Nie należała mimo wszystko do największych fanek wsłuchiwania się w nuty

składane w zadowalające ludzkie ucho dźwięki. Jednak to co słyszała teraz...czy mogła 



nazwać to piosenką? Lepszym określeniem na ten oczarowujący jej wszystkie zmysły 

wydźwięk byłoby słowo "czar","zaklęcie","klątwa". W jednej sekundzie zapomniała o 

wszystkim. O tym, dlaczego tak właściwie znalazła się w tej zakurzonej na każdym 

kroku, opustoszałej szatni. Dlaczego w swojej, lekko zdrętwiałej od ciągłego 

utrzymywania jej w górze, dłoni dzierżyła aktualnie zgaszoną już przez niesforne 

podmuchy wiatru zapałkę. Dlaczego w jej ustach spoczywał papieros, którego końcówka 

pozostawiała ledwo wyczuwalny, gorzki smak na czubku jej wrażliwego języka. W 

zamyśleniu oraz całkowitym wsłuchaniu, nieświadomie rozchyliła usta, pozwalając 

nikotynie zawiniętej w cieńki papierek upaść na zimny beton z zerowym hałasem. Jedyną

rzeczą, o której  była teraz w stanie myśleć to melodia pieszcząca w niebiański sposób jej

wyczulony słuch. Czuła ulgę, spełnienie, radość, czuła nieopisaną błogość, czuła...Czuła. 

Czuję.

- Znowu czuję. - wyszeptała do siebie pod nosem, jakby sama nie mogła uwierzyć w to, 

czego w tym konkretnym momencie doświadczała. Ogromne zasoby emocji oraz uczuć 

zagościły w jej duszy. Nie chowały się już za mocarną ścianą utworzoną w środku 

dziewczyny sporo czasu temu, niczym zwierze w głebi puszczy, spłoszone nagłym, 

zupełnie nieoczekiwanym wystrzałem z broni palnej myśliwego. Tańczyły teraz w jej 

pobudzonym jak nigdy dotąd umyśle, przeplatając się ze sobą nawzajem, tworząc tym 

samym nieokiełzany zbiór myśli i popierających je doznań. Serce dziewczyny zaczęło 

puchnąć z powodu tak wyczekiwanego uczucia. A bodźcem do tego wszystkiego była nie

uzależniająca, psująca ludzkie ciało nikotyna, ale piękne, artystyczne zjawisko, z jakim 

Kristy do tej pory jeszcze nigdy się nie spotkała. Jednym wyjątkowo szybkim, zwinnym 

ruchem poderwała cały ciężar swojego ciała z ławki, która na skutek tak nagłej akcji 

wydała z siebie lekkie skrzypnięcie. Nastolatka momentalnie chwyciła ramię dosyć 

spranej torby szkolnej i znalazła się poza szatnią w mgnieniu oka. Rozum podpowiadał 

jej, że uwodzicielska melodia musi pochodzić z sali muzycznej, która była opatrzona w 

stosunkowo dużo, dobrych jakościowo instrumentów. Jednak słuch podpowiadał jej coś 

zupełnie innego. W piwnicy, która ją aktualnie otaczała znajdowało się kilka 

opuszczonych, od bardzo dawna nieużywanych sal lekcyjnych. Kristy była niemalże 

pewna, że każde z drzwi, na które w tym momencie spoglądała były zamknięte. A 

przynajmniej na takie wyglądały. Pomimo rozsądku krzyczącego z tyłu głowy 



dziewczyny, że nie znajdzie tu niczego ważnego, gdyż nie ma się nawet jak dostać do 

rzadnego z przestarzałych pokoi, wciąż stała jak wryta. Bezustannie wsłuchiwała się w 

piosenkę, która ani na moment nie przestawała koić jej uszu. Skrzypce... Znajdując się tak

blisko miejsca, które wydawało się być źródłem tego jakże pięknego rytmu mogła z całą 

pewnością stwierdzić, że instrumentem, którego używał tajemniczy grajek były 

niezaprzeczalnie skrzypce. Nie licząc pianina, jeden z ulubionych narzędzi do tworzenia 

muzyki ze strony Kristy, co tylko entuzjazm, który w danej chwili odczuwała. Fakt, że 

była w stanie nazwać dokładnie każdą swoją emocję, opisać ją bądź wyrazić napełniało ją

ogromną ilością, niemożliwej do ubrania w słowa, radości. Jednak ekscytacja ta 

niebezpiecznie gasła z każdą sekundą uświadamiania sobie, że nadal nie była w stanie 

ujrzeć, posłuchać z bliska muzyka tworzącego to zapierające dech w piersiach dzieło. Jej 

zdrowe zmysły nie widziały w tym wszystkim sensu, ale to był pierwszy raz, kiedy 

poczuła się w ten sposób. Kiedy poczuła. Nie mogła teraz z tego wszystkiego 

zrezygnować. Od tak dawna niczego nie pragnęła, od tak dawna na niczym szczególnym 

jej nie zależało. Aż do teraz.

- Proszę...Gdzie jesteś? - wypowiedziała słowa ledwosłyszalnym dla niej samej szeptem. 

Zupełnie jakby bała się, że jakakolwiek próba odezwania się sprawi, że melodia, której 

udało się tchnąć dawno wygaszone życie w młodą dziewczynę, ustanie. Oprócz tego 

jednak, stało się coś, czego nie spodziewałaby się za żadne skarby tego świata. Jedne ze 

starych, obdartych z ciemnej, kasztanowej farby drzwi wydało długi, dosyć nieprzyjemny

zgrzyt. Po cichych, niepewnych słowach Kristy drzwi, niczym na skutek magicznego 

zaklęcia, zostały mocno uchylone przez bliżej nieokreśloną, paranormalną siłę. Mogłoby 

się wydawać, że był to skutek silnego podmuchu październikowego wiatru, jednak w 

dolnej części budynku nie znajdowało się ani jedno okno, a powietrze pozostawało gęste 

i nieporuszone. Drzwi ukazały nastolatce całe wnętrze dużego, dość 

nieuporządkowanego pokoju. Nie zwracała jednak zbytniej uwagi na ogólny wystrój sali.

Jedyną rzeczą, która w sposób natychmiastowy przykuła jej wzrok było wyjątkowo 

ładne, w odcieniu rudawego brązu krzesło znajdujące się tuż przed progiem otworzonych

na ościerz drzwi. Nie do końca chodziło o sam przedmiot, ale o to co, a raczej kto, 

znajdowało się na eleganckim mebelku. Otóż na krześle siedziała sylwetka chłopca, 

może młodego mężczyzny. Ciężko było takowe szczegóły określić, ponieważ był on 



plecami odwrócony do dziewczyny, wpatrującej się w niego teraz jak w najbardziej 

fascynującą istotę na ziemii. Kristy, w sposób nie do końca świadomy zaczęła stawiać 

krótkie, powolne kroki w stronę pokoju z nieznajomym. Gdy stała już wystarczająco 

blisko, od sceny rozgrywającej się przed nią dzieliły ją bowiem niecałe dwa metry, mogła

z całą pewnością stwierdzić, że przepiękna melodia, która omamiła i pobudziła 

momentalnie do życia jej wszystkie zmysły, wywodziła się spod ręki chłopaka. Jeszcze 

przez niedługi moment patrzyła, jak ze zdumiewającą gracją przesuwa smyczek po 

instrumencie, którego czarujący wydźwięk zdawał się być jednością z nieziemsko 

utalentowanym muzykiem. Kristy czuła, że może stać w tym miejscu godzinami. 

Przyglądać się młodemu twórcy, którego dzieła dotarły prosto do jej wnętrza. Nikomu 

nigdy nie udało się tego uczynić. Ani pani White, pomimo jej ciągłego wspominania 

ukochanej, lecz straszliwie upartej córki. Ani rodzicom twierdzącym, że pokładają w niej

olbrzymie nadzieje. Żadnej osobie, która chciała przemówić jej do rozumu i uświadomić,

że czeka ją tyle pięknych chwil oraz tak wiele niepowtarzalnych szans na rozwijanie 

swoich talentów. Jednak nigdy nie słuchała, nieważne jak bardzo próbowała. Tym razem 

było inaczej. On był inny. Nagle niezwykle kojąca, spokojna melodia całkowicie ustała. 

Przywróciło to poniekąd Kristy do otaczającej ją rzeczywistości, ale nigdy nie uciszyło 

buzujących w jej ożywionym wnętrzu emocji. Zamrugała kilka razy, nie spuszczając ani 

na sekundę wzroku na młodego mężczyzny, który powoli i z taką samą gracją, z jaką 

pieścił przed chwilą instrument, opierał go o jedną z nóg krzesła. Ponownie wyprostował 

plecy, pozostając przez przejściowy moment w tej komfortowej ciszy, która zapanowała 

po zakończeniu gry. Nawet w tej pozycji Kristy mogła wywnioskować, że chłopak jest 

dosyć szczupły i niemalże nienaturalnie wysoki. Nie myliła się. Zaraz po tym, jak ta myśl

w nieco niekontrolowany sposób przebiegła jej przez głowę, nieznajomy szybko i 

zwinnie podniósł się z krzesła. Kristine nie należała do niskich dziewczynek jak na swój 

przedział wiekowy, nie dało się mimo tego zaprzeczyć, że osoba znajdująca się teraz 

przed nią przwyższała ją conajmniej o dwie głowy. Grajek w sposób boleśnie powolny 

odwracał się w jej kierunku. Dziewczyna nie zawracała sobie nawet głowy tym, skąd 

właściwie wiedział o jej obecności za jego plecami, skoro nie wydała z siebie do tej pory 

najmniejszego dźwięku. Co tak właściwie mógł robić uczeń o stosunkowo późnej porze 

w starej, mrocznej klasie zaledwie z parą nowiutkich skrzypiec całkowicie sam? W jaki 



sposób udało mu dostać się do środka, skoro po jednym zerknięciu na, znajdujące się w 

opłakanym stanie, drzwi można było łatwo stwierdzić, że klamka była całkowicie 

wadliwa i niezdolna do użytku? Teraz dla Kristy nie miało to najmniejszego znaczenia. 

Zupełnie jakby każdą racjonalną myśl bądź instynkt wyrzuciła przez okno. Liczył się dla 

niej tylko on. Nieznajomy muzyk stał teraz twarzą w twarz z nastolatką, a wszystkie 

emocje, które jak myślała już wcześniej pobudziła do życia jego gra, zaczęły szaleć z 

niemożliwą do opisania siłą. Jego twarz. Miała dziwne wrażenie, że znała go lepiej niż 

kogokolwiek innego na tej planecie. Chłopak miał równo i bardzo schludnie przycięte 

kroczoczarne włosy, układające się z przodu w elegancką, zakrywającą czoło aż po same 

brwi, grzywkę. Cerę miał bladą, nie było na niej nawet najdelikatniejszego cienia koloru. 

Nawet oczy nieznajomego, chociaż z pozoru błękitne, momentami wydawały się 

pochodzić pod jasny odcień szarości, a nawet biel. Nos był wąski, ale za to dosyć długi, a

usta małe i równie wąskie, prawie zlewające się barwą ze skórą chłopca. I chociaż dla 

przypadkowego człowieka jego wygląd mógł wydawać się dziwaczny, niezdrowy, a 

może nawet zastraszający, Kristy odnalazła głęboko w jego oczach coś intrygującego. 

Jakby mogła powierzyć mu każdą część siebie, bez wyjątku. Jakby mogłą zaufać mu 

bezgranicznie bez nawet cienia wątpliwości, że nigdy nie dopuściłby się żądnej zdrady w 

stosunku do niej. W końcu wzbudził w niej tyle emocji, nie spojrzeniem, nie słowem czy 

romantycznym, drogim gestem. Wystarczył jeden ruch smyczka, jedna prosta rzecz. Jego

wnętrze było jej z nieznanego powodu bardzo znajome i połączone z nią samą 

nierozerwalną więzią. Miała tyle pytań. Chciała wiedzieć wszystko. Już nie było to dla 

niej obojętne czy bez sensu, miała cel i widziała sens w jego realizacji. Jednak z każdą 

chwilą wpatrywania się w zmęczone spojrzenie chłopaka bała się, że chociażby mały, 

nieprzemyślany ruch zrujnuje ten piękny moment. Nagle, jak na dźwięk pstryknięcia 

palcami, Kristy zdała sobie sprawę z jednej rzeczy. A co jeśli jej szczęście, które 

odczuwała teraz i na które czekała tak długo zostanie całkowicie uzależnione od 

człowieka, któremu tak bacznie się teraz przyglądała? O ile nie mogła zaprzeczyć 

magicznemu połączeniu, które poczuła względem muzyka, o tyle nie chciała utracić tych 

wszystkich uczuć wraz z jego zniknięciem. Nie zrozumcie tego źle, pragnęła przy nim 

zostać, porozmawiać, przekonać się co to wszystko znaczyło. Naprawdę. Ale nie mogła 

pozwolić sobie na późniejsze stracenie tego, czego brakowało jej tak właściwie odkąd 



tylko sięgała pamięcią. Pierwszy raz od usłyszenia niebiańskiego rytmu, cień rozsądku 

wziął nad jej działaniami górę. Z trudem oderwała nadal zszokowany wzrok od młodego 

mężczyzny i zwróciła twarz w stronę schodów prowadzących ku górze. Rzuciła ostatnie, 

bardzo szybkie oraz niepewne spojrzenie w stronę chłopaka, który z kolei nie spuścił z 

niej oczu ani na sekundę, po czym w zastraszająco szybkim tempie ruszyła w stronę 

glównego korytarza szkolnego. Nie słyszała za sobą kroków. Nie wydawało się jej, żeby 

utalentowany muzycznie nieznajomy ruszył za nią. Gonił ją jedynie stos pytań, na które 

w dalszym ciągu nie znała odpowiedzi oraz wciąż utrzymujące się w jej głowie 

wspomnienie melodii granej przez bladego, wysokiego chłopca, który był najwyraźniej 

bardzo dobrze znany przez oczy duszy Kristy. Tylko skąd?

   Od pamiętnego wydarzenia w szkolnej opuszczonej piwnicy minęły równo trzy długie, 

przełomowe tygodnie. Mówiąc w bardzo dużym skrócie, życie Kristiny zmieniło się o 

calutkie sto osiemdziesiąt stopni. Nitk nie spodziewał się w niej tak nagłej przemiany. 

Zaczęło się od przykuwania dużo większej uwagi do nauki. Nastolatka już wcześniej 

zgarniała w miarę zadowalające oceny, jednak w tym przypadku postanowiła zacząć 

skupiać się bardziej na podejściu do nauki, niż na samych efektach w postaci numerków 

wstawianych do dziennika. Nie chciała już dłużej skupiać się na tych bez sensownych 

stronach poszczególnych przedmiotów, na tym, że przecież i tak najprawdopodobniej nic 

z rzeczy, które musi teraz zakuwać nie przyda jej się w dalszej przyszłości. Starała się 

szukać jak najwięcej możliwych sytuacji bądź nieoczekiwanych zdarzeń, w wyniku 

których faktycznie przyda jej się wzór na objętość ostrosłupa lub znajomość przebiegu 

reakcji manganianu siedem potasu z etenem. Może nie zawsze miało to zbyt wiele sensu, 

ale nie dało się zaprzeczyć, że bardzo pomogło Kristy w przekonaniu się do niektórych 

rzeczy w kontekście nauki ( nawet w przypadku znanej wszystkim królowej nauk ). 

Następnym i chyba najważniejszym dla niej krokiem było skupienie się na swoich 

pasjach oraz marzeniach. Zaczęła rozumieć wszystkie te lata, w których słyszała od tak 

wielu ludzi ciągłe pochwały oraz słowa motywacji kierowane w jej stronę. Jeszcze 

niecały miesiąc temu wywracałaby na tego typu próby wybudzenia w niej jakichkolwiek 

ambicji oczami, nie biorąc sobie ani jednego słowa do siebie. Dzisiaj, każde dobre słowo 

ze strony pani White na temat jej szóśtkowo napisanej rozprawki czy pochwała z ust 

młodej, wyjątkowo atrakcyjnej jak na swój wiek, dyrektorki dotycząca kolejnego 



zwycięstwa w pozaszkolnym konkursie literackim tylko napędzały ją do działania. 

Nauczyła się cenić samą siebie, swoje talenty, ale również granice. Odkąd zaczęła więcej 

czasu poświęcać rzeczy ważne dla niej i sprzyjające jej rozwojowi, nie dawała się już 

dłużej wykorzystywać ludziom pokroju Melanie. Nawet nie zdawała sobie sprawy z tego,

jak ogromnym ciężarem na jej plecach było zadawanie się z osobami tak toksycznymi i 

działającymi w tak negatywny sposób na otaczających ich z każej strony ludzi. 

Podsumowując, Kristy radziła sobie wręcz znakomicie. Każdy chwalił jej nowe, dużó 

bardziej optymistyczne podejście do życia i życzył jej jak najlepiej pod względem jej 

najskrytszych marzeń oraz planów na przyszłości. Jednak nie można było zaprzeczyć, że 

pomimo zrzucania ze swoich przemęczonych barek kolejnych obciążeń, wciąż wadziła 

jej jedna, problematyczna kula u nogi. Nieznajomy skrzypek. Nastolatkę strasznie dziwił 

fakt, że od niespodziewanego spotkania z chłopakiem w dolnej, opustoszałej części 

budynku nigdy nie udało jej się wypatrzeć go na żadnym z korytarzy. Nie było dnia, żeby

jej wzrok nie krążył bezradnie po budynku, analizując z osobna każdą twarz, która 

choćby na ułamek sekundy pojawiła się w zasięgu jej bacznego wzroku. Nie dawało to 

jednak najmniejszego skutku. Ciężko było bowiem zaprzeczyć, że tajemniczy muzyk był 

osobą o bardzo charakterystycznym wyglądzie i była pewna, że poznałaby go absolutnie 

wszędzie. Tymbardziej dziwił nastolatkę fakt, że ani ona, ani żadny z jej znajomych nie 

widywał go w szkolnych murach. Młody, niezwykle utalentowany muzyk przepadł jak 

kamień w wodę. Najbardziej racjonalną opcją wydawało się szukanie go w gronie 

miłośników muzyki. Jednak nawet z pomocą przemiłej, dosyć mocno wychudzonej 

kobiety o wiecznie nieułożonej, naelektryzowanej czuprynie, która dumnie prowadziła 

szkolne kółko muzyczne od ponad ośmiu lat, poszukiwania nie przynosiły żadnych 

skutków. Były nawet momenty, w których Kristy naprawdę myślała, że śniła na jawie. 

Może skrzypek był jedynie jej pięknym, złudnym wyobrażeniem na temat tego, czego 

wszystkiego w życiu pragnęła, jednak ogarnęła ją zbyt przytłaczająca obojętność, żeby 

po to sięgnąć. Jednak fakt, że ilekroć zamknęła oczy, w ciemności formował się kształ 

jego trupiobladego lica oraz ciągłe nucenie niezapomnianej melodii z tyłu jej głowy nie 

pozwalało jej uwierzyć, że to wszystko było jedynie zwykłym złudzeniem. Toteż nie 

zamierzała się poddać. Nigdy. Przed spojrzeniem w te jasne, błękitno-szare oczy nie 

wydawało jej się, że naprawdę może czegoś chcieć, że może na czymkolwiek naprawdę 



jej zależeć, że może prawdziwie bezpodstawnie wierzyć w coś. A teraz wierzyła. Czuła, 

że siłą więzi ich dusz nie jest przypadkowa i prędzej czy później zaprowadzi ich do siebie

nawzajem.

   To był kolejny, stosunkowo udany dzień stucia się po szkolnych korytarzach. Kristy 

zamykała właśnie za sobą ciężkie, miodowo-beżowe drzwi prowadzące do biblioteki. Jej 

pociąg miał pojawić się dzisiaj na dworcu z opóźnieniem całych czterdziestu minut, ze 

względu na jakiś tragiczny wypadek mający miejsce na kolejowych torach z udziałem 

samochodu osobowego. W tej sytuacji dziewczyna nie chciała marnować całego tego 

zyskanego na skutek tej tragedii czasu i zdecydowała się wypożyczyć następną lekturę, z 

której przeczytaniem i tak już sporo zalegała. Był to poniedziałek, ten jeden pamiętny 

dzień tygodnia, o którym pamięć nigdy nie znikał z głowy Kristiny. Nie mogła zrobić 

wiele, mogła jedynie czekać na ponowne zesłanie jej domniemanego ukochanego, żeby 

ta mogła znów poczuć to niezastąpione połączenie i wolność w kontekście odczuwanych 

emocji. Wiedziała, że nie powinna w ten sposób myśleć, ale w pewnym sensie żałowała 

ucieczki tego dnia. Miała się poniekąd za tchórza, którego przytłoczył napływ 

nieoczekiwanych odczuć i spowodował zwyczajne podkulenie ogona. Może gdyby 

odważyłaby się wtedy zapytać chłopca o cokolwiek, ten zacząłby z nią rozmowę, 

wyjaśnił wszystko. A może on sam poczuł to co ona po raz pierwszy w życiu? Co jeśli 

jego dotychczasowe dni były tak samo smutne i szarobure, jak jej własne? Jakie były 

szanse, że on w całkowicie nieznanym teraz miejscu rozmyśla o jej zszokowanym 

wyrazie twarzy i dużych, pełnych podziwu oczach? Kristy, sunąć cichym, spowolnionym

krokiem po pustych korytarzach, starała się wyrzucić z głowy te męczące ją dzień w 

dzień pytania. W końcu doskonale wiedziała, że nie pozna na nie odpowiedzi, dopóki 

wysoki, ciemnowłosy chłopak nie pojawi się przed jej własnym obliczem. Nie mogła 

cofnąć czasu, jedyne co mogła zrobić to czekać. Stąpała lekko po dobrze jej już znanych, 

betonowych schodach, a gdy znalazła się już na parterze, zarzuciła jeden z końców 

gryzącego ją lekko szalika za plecy jednym, pełnym gracji ruchem. Zmierzając w stronę 

drzwi wyjściowych, kątem oka pewien nowy przedmiot przykuł jej uwagę. Z boku, po 

prawej stronie korytarza, tuż przy zejściu do, dobrze już Kristinie znanej, piwnicy 

szkolnej, stała nieduża, wąska gablota. Dziewczyna z nieukrywaną ciekawością 

podreptała w stronę skromnego mebelka, ściskając przy tym świeżo wypożyczoną 



książkę w swojej lewej dłoni. Wykonała zaledwie kilka długich kroków, po czym 

znalazła się przed wyznaczonym celem. Gablotka była naprawdę niewielka, lekko 

wystawała z nad głowy obserwującej ją teraz bacznie nastolatki. Kristy błądziła 

wzrokiem po szybie, szukając jakiegokolwiek napisu mówiącego jej, co miała 

przedstawiać ta mała, nagła wystawa. Okazało się to jednak bezskuteczne, gdyż jedyną 

rzeczą znajdującą się w prostej gablocie o jasnoszarym, ładnym kolorze z dokładnie 

wyłożonym czerwoną tkaniną wnętrzem, były zdjęcia nieznanych dziewczynie uczniów. 

Od jej nagłej przemiany poznała wielu zaskakująco sympatycznych ludzi i zyskała wielu 

nowych znajomych. Prawdą było, że wciąż daleko miała do Melanie pod względem 

kontaktów społecznych, ale jej codzienne wypatrywanie jednej konkretnej osoby 

sprawiło, że zaczęła kojarzyć większość ludzi, który uczęszczali do tej samej placówki co

ona. Żadny z tych dzieciaków nie wydawał jej się znajomy. Kristy wydała z siebie krótki,

ledwo słyszalny dla niej samej wydech i zmarszczyła lekko nos z poirytowania.

- To nasi starzy, dobrzy artyści - usłyszała za sobą dosyć donośny, ale miękki głos. 

Poznałaby go wszędzie. Pani Miranda Clock, wcześniej wspomniana profesorka 

prowadząca kółko muzyczne. Nie dało jej się pomylić z nikim innym. Typowa kobieta o 

dobrym sercu i łagodnej osobowości, nieprzejmująca się zbytnio strukturą jej włosa, 

kochająca mocną kawę, ubrania w przeróżnych wzorach i kolorach oraz kompletnie 

niedopasowane do stroju, komicznie wyglądające okulary z łańcuszkiem. I chociaż po 

pierwszym spojrzeniu na nią możnaby było śmiało przypiąć pani Mirandzie łatkę starej 

wariatki, to przy bliższym poznawaniu zyskiwała i to naprawdę wiele. Kristy zerknęła 

przez ramię. Jej ciekawski wzrok dał znać starszej kobiecie w jaskrawożółtym, 

wełnianym swetrze, żeby śmiało kontynuowała swoją wypowiedź - Wszyscy uczniowie 

których tutaj widzisz chodzili do naszej szkoły już sporo czasu temu. Niektórych 

pamiętam jeszcze z okresu mojej własnej młodości. 

Pani Clock, jak zwykle ze swoją porcelanową, z minimalnie obitą rączką, filiżanką 

przozdobioną u góry kwiatowym wzorkiem, zaczęła powolnym krokiem zmierzać w 

stronę miejsca, w którym stała młodsza od niej dziewczyna. Ta, niespuszczając ani na 

chwilę oczu z szyby gablotki, przyglądała się po kolei każdemu zdjęciu z osobna. Nie 

były podpisane. Nikt najwidoczniej nie przyłożył zbyt szczególnej wagi do ich nazwisk 



bądź najwspanialszych osiągnięć. Uchwycono jedynie ich szczere, szerokie uśmiechy i 

lekkie zmarszczki pojawiąjące się w kącikach oczu, będące prawdziwym wyrazem 

szczęścia malującym się na twarzy człowieka. Widząc ich niezaprzeczalną radość bijącą 

od każdej z wykonanych niegdyś fotografii, kąciki ust Kristiny uniosły się ku górze. Stała

tak przez chwilę w ciszy, doceniając towarzystwo przemiłej, starszej pani u jej lewego 

boku praz zapach jej gorzkiej, niesłodzonej kawy pochodzący z niedużej filiżanki. Ten 

prosty, z jakiegoś dziwnego powodu radosny moment został przerwany wraz z jednym ze

zdjęć, które nieodwracalnie przykuło uwagę nastolatki. Jej uśmieszek w ułamku sekundy 

zniknął z jej ust. Z wcześniej zarumienionych, po części od chłodu na skutek uchylonego 

na korytarzu okna, a po części od rozgrzewającego jej twarz uczucia beztroski, policzków

zaczął stopniowo schodzić kolor. Na twarzy zaczęło malować się czyste zdziwienie oraz 

panika, a w oczach - przerażenie. Nie umknęło to uwadze jak zwykle spostrzegawczej 

panny Mirandy. Położyła swoją lekką, prawą dłoń na ramieniu nastolatki o nienaturalnie 

zbledniałych licach. Ta jednak nie wykonała żadnego, nawet najmniejszego ruchu. Nagłe,

niewyjaśnione zmartwienie uderzyło starszą, dość wrażliwą na co dzień kobietę.

- Kristine? Wszystko w porządku słońce? Wyglądasz jakbyś zobaczyła ducha - i to by się

poniekąd zgadzało. Kristy zamrugała kilka razy mając nadzieję, że to tylko jej zmęczony 

nadmiarem nauki oraz innych obowiązków mózg płata jej figle. Myliła się. Przed jej 

twarzą, na drugiej półeczce gabloty, trzeciej zdjęcie od lewej strony. Przedstawiało ono 

nikogo innego, jak tajemniczego muzyka, którego twarz zapadła jej w pamięci jak żadna 

inna. Nie miała cienia wątpliwości, że to, jak się przez ten cały czas domyślała, jej 

pokrewna dusza uśmiecha się teraz do niej z czarno-białej, prostokątnej fotografii. 

Znacząco różnił się jednak od tego, jak ujrzała go pare tygoni temu dziewczyna w starej 

części gmachu. Na zdjęciu jego oczy były jasne, ale nie takie trupie. Usta były nieco 

bardziej pulchne i odznadzające się wyraźnie od odcienia jego twarzy. Nawet na 

pozbawionym kolorów zdjęciu mogłą poznać, że barwa jego skóry nie przypomina już 

osoby świeżo wyjętej z trumny. Mogła też przysiądz, że była w stanie ujrzeć lekko 

odznaczający się rumieniec na jego żywej, rozweselonej buzi. Teraz wszystkie jej 

biegnące, kotłujące się we wnętrzu umysłu myśli momentalnie ucichły. Pozostało jej 

tylko jedno pytanie, chociaż prawdopodobnie już znała na nie oczywistą odpowiedź. 

Właśnie tego obawiała się najbardziej.



- Czy wszyscy, którzy znajdują się na tych fotografiach...wciąż żyją? - końcówka zdania 

nie mogła swobodnie przejść jej przez ściśnięte z niewyobrażalnego stresu i szoku 

gardło. Nie była do końca pewna czy chciała znać odpowiedź na to konkretne pytanie, ale

teraz nie było już odwrotu. Po wypowiedzeniu ostatnich słów, jakby zdążyła już 

zapomnieć o obecności barwnie ubranej nauczycielki u swojego boku, sięgnęła lekko 

drżącymi palcami w stronę szyby dzielącej jej dłoń od zdjęcia. Zbliżająca się do grubej, 

szklanej ściany ręka wyciągnięta w stronę, przyciągającej uwagę nastolatki fotografii, 

musnęła lekko zimną, twardą powierzchnię, umieszczając bezwładnie dwa palce na 

wysokości twarzy tajemniczego chłopca. Nie trzeba było więcej słów. Rudowłosa, 

rozczochrana kobieta zrozumiała, a przynajmniej część. Jej prawa dłoń, która w dalszym 

ciągu spoczywała swobodnie na ramieniu dziewczyny zaczęła wykonywać ruchy małych,

kojących okręgów. Pani Clock wypuściła powietrze, które nawet nie wiedziała, że 

wstrzymuje i odezwała się głosem cichym oraz poważnym.

- Frank Richards. Niezwykle uzdolniony skrzypek. Przyszłość światowego muzyka stała 

przed nim otworem. Gdyby tylko ktoś zdołał mu pomóc...- tutaj wypowiedź nauczycielki 

urwała się. Kristy w końcu oderwała wzrok przylepiony od dość długiego czasu do tej 

jednej fotografii ciemnowłosego, młodego mężczyzny. Posłała stojącej u jej lewego boku

kobiecie spojrzenie bardzo poważne i surowe. Rzadko kiedy patrzyła na kogokolwiek w 

ten sposób. Doskonale wiedziała, że nawet jeżeli wychodzona profesorka nie dokończy 

swojej odpowiedzi, Kristy już i tak zna zakończenie. Nie mogła jednak nic poradzić na 

fakt, że zapalona w niej przez piękny wydźwięk skrzypiec wiara nadal tliła się w jej 

wnętrzu. Niestety uczucie to okazało się zupełnie zgubne. - Miał duszę prawdziwego 

artysty. Był utalentowany, ale i niezwykle wrażliwy. Bywał zimny i zdystansowany, ale 

nikt nie spodziewał się, że pewnego dnia odbierze sobie swoje własne życie. Tyle miał 

przed sobą.

To były słowa, na które Kristy nie była w najmniejszym stopniu przygotowana. Wróciła 

myślami do momentu, w którym po raz pierwszy ujrzała chłopaka. Ile emocji w niej 

obudził, ile życia. Dał jej tak wiele dobra i nadziei na lepsze jutro, a sam nigdy nie 

posiadał żadnej z tych rzeczy. To ją bolało. Świadomość, że prawdopodobnie jedyna i 

niepowatarzalna miłość jej życia była już od dawna zaledwie duchem, łamał jej serce na 



kawałki. Cała jej radość, cała nadzieja legły w gruzach. Poczuła, jak wszystkie dobre 

uczucia, pozytywne, napędzające ją do działania emocje ponownie chowają się w 

nieznanych nawet dla niej odmętach umysłu. Jednak tym razem nie towarzyszyła jej 

zwykła obojętność na otaczającą ją rzeczywistość. Nie. Ogarnęła ją rozpacz. Smutek 

rozdzierał całe jej wnętrze na kawałki. Na jej język wylewały się ciężkie do 

powstrzymania skargi oraz pretensje, które Kristy miała wykrzyczeć prosto w twarz 

światu. Jednak ciężar jej pękniętego na tysiąc kawałków serca był zbyt wielki, nie 

pozwalał jej nawet złapać równego oddechu, a co dopiero wypowiedzieć jakiekolwiek 

konkretne, spójne zdanie. Jeszcze tak niedawno żyła z dnia na dzień, przepełniona wiarą 

na lepsze jutro. Miała cichą nadzieję, którą nosiła głęboko w sobie, że nieznajomy 

skrzypek nie był tylko iluzją, głupim wytworem jej znudzonej, młodzieńczej wyobraźni. 

Aktualnie modliła się do jakiejkolwiek siły wyższej o odebranie jej całego tego bólu, o 

wyciągnięcie jej z niekończącej się, kłującej każdą część jej ciała zgryzoty. Teraz chciała,

by całe te trzy tygonie okazały się jej długim, nieprzerwanym snem. Był to pierwszy raz, 

gdy faktycznie zatęskniła za obojętnością jej duszy i kompletnym brakiem czegokolwiek 

w życiu. Jak miała dalej funkcjonować nosząc w sobie tak olbrzymi ból i smutek? Nawet 

nie wiedziała kiedy z jej zaciśniętych mocno oczu zaczęły płynąć gęstymi strumieniami 

słone, palące jej, mocno zaczerwienione od płaczu, policzki. Szloch dziewczyny odbijał 

się głośnym echem pośród  ciasnych korytarzy. Wciąż będąc w bardzo ciężkim szoku 

otworzyła z dość sporym trudem oczy. Zaczęła bezcelowo błądzić wzrokiem od ściany 

do ściany budynku szkoły, niczym pięcioletnie dziecko próbujące znaleźć rodzica, po  

nagłym zabłądzeniu pomiędzy wysokimi półkami sklepu. Teraz przypomniała sobie jak 

bardzo nienawidzi tego miejsca. Chciała opuścić te mury, które niczym więzienne kraty 

trzymały ją w pomieszczeniu pełnym tylu wspomnień palących wielką, czarną dziurę w 

jej młodym sercu, które zaraz po zasmakowaniu jakiegokolwiek uczucia, musiało stracić 

je bezpowrotnie. Kristy, kompletnie nie zważając na przerażony wyraz twarzy panny 

Mirandy, ani na jej bezużyteczne próby uspokojenia zapłakanej, pociągającej stale nosem

dziewczyny, ruszyła dziarskim krokiem w stronę dużych, szarych drzwi. Jej kroki były 

szybkie i pewne, do czasu aż w kąciku jej lewego oka nie przemknęła jakaś bliżej 

nieokreślona postać. Nastolatka stanęła jak wryta. Po jej plecach przeszedł bardzo 

nieprzyjemny, nieznany jej dotąd dreszcz. Jakaś nadludzka siła siedząca w jej 



zamglonym umyśle nakazała jej obrócić się w stronę wpatrującej się w nią bacznie 

postaci. W momencie, w którym głowa Kristiny całkowicie spoglądała teraz zza jej 

własnego ramienia, oddech całkowicie utknął jej piekącym od nadmiaru szlochu gardle. 

Płacz momentalnie ustał, a usta dziewczyny lekko rozchyliły się w niedowierzaniu. Na 

drugim końcu korytarza, z bardzo wysoką, wyprostowaną sylwetką stał Frank, we 

własnej osobie. A raczej jego, nawiedzająca nastolatkę, zjawa. Tym razem jego widok 

nie wzbudzał w Kristy nawet cienia radości czy natchnienia, wręcz przeciwnie. Jego 

twarz wydawała jej się teraz mieć już nie zwyczajnie blady odcień, była śnieżno biała. 

Kości policzkowe chłopaka odznaczały się mocno sinym kolorem, podobnie wgłębienia 

otaczające z każdej strony jego jasne, skierowane na nią oczy. Usta miały ciemną, 

niemalże fioletową barwę i wykrzywione były w lekkim grymasie. Cała sylwetka była 

przerażająco chuda, a w prawej kościstej, obrzydliwej dłoni dzierżyła piękne, nowiutkie 

skrzypce. Dziewczyna po raz ostatni zwróciła swoje przeszklone łzami oczy z rąk ducha 

na jego oblicze i mogłaby przysiądz, że zauważyła pojedynczą łzę wypływającą z oka 

mrożącego krew w żyłąch widma. Kristy nie mogła już tego dłużej znieść. Jej strach i 

gorycz był tak potwornie olbrzymie, że nie pozwalały jej trzeźwo myśleć. Zwróciła się w 

stronę upiora plecami i pobiegła używając całej swojej siły, która jeszcze pozostała jej w 

chwiejnych od przerażenia kończynach.

    I tak właśnie dziewczyna znalazła się w aktualnej sytuacji. Serce biło jej z tak wielką 

siłą, że miała uczucie, jakby miało za moment wyskoczyć z jej klatki piersiowej. Ludzi 

na stacji było w ten dzień niewielu. Nie każdy miał ochotę stać i czekać na tak bardzo 

opóźniony transport, biorąc pod uwagę dzisiejszą zimną, dosyć paskudną, jesienną 

pogodę. Kristy stała nieruchomo, zbyt przerażona, żeby ponownie zerknąć przez ramię 

tak, jak uczyniła to zaledwie pare minut temu w budynku szkoły. Chociaż głos z tyłu 

głowy ciągle namawiał ją do zwrócenia swojego wzroku w stronę przeciwną do torów. 

Nie pomagało również ciągłe odtwarzanie się naokrągło melodii z ciemnych, 

opuszczonych korytarzy w jej podświadomości. A może nie słyszała tego tylko w swojej 

głowie? Teraz już sama nie wiedziała, co tam naprawdę jest prawdziwe, co czuje w głębi 

swojego rozerwanego na strzępy serca. Nie mogła przestać winić samej siebie. Po co ci 

to było? Po co?! Przedtem zawsze wydawało jej się, że nienawidzi swojego życia. 

Myślała, że panująca w nim nuda i brak jakichkolwiek doznań sprawi, iż ciągnięcie dalej 



swojego bezsensownego żywota nie ma na dłuższą metę żadnego celu. I miała rację. Nic 

pod koniec się nie liczy, żadne odkrycie, żadne wspomnienie, żadna śmierć. Nic. Tak 

bardzo pragnęła cofnąć się w czasie i zatrzymać swoje zimne jak lód serce. Bo gdy 

człowiek ma wokół siebie twardy, nieprzebijalny mur, będzie mu się wydawać, że wiele 

rzeczy nie ma tak naprawdę nawet najmniejszego znaczenia. Ale wciąż jest to lepsze niż 

odczuwanie przeszywającego nas smutku, rozrywającego wnętrze naszego umysłu żalu, 

na który nic nie możemy poradzić, a życie z nim w końcu staje się dla nas niemożliwe. 

Kristy kochała uczucia, które przyniosła jej miłość, dopóki wiązały się one ze 

szczęściem, błogością, ślepo kreowaną niadzieją. Teraz, gdy momentalnie zderzyła się z 

łamiącą serce rzeczywistością, pozostało jej nic innego jak cierpienie, które może się 

kiedyś zagoić, ale nigdy nie przeminie. Dla niej, jako osoby, która nigdy nie 

doświadczała tylu emocji na raz, to było najzwyczajniej w świecie za dużo. Z głębokich 

refleksji wyrwał ją donośny sygnał nadjeżdżającego pociągu. Zaczęła stąpać powolnym, 

bardzo leniwym krokiem w stronę torów, niebiezpiecznie zbliżając się przy tym do lini 

wyznaczającej bezpieczną odjegłość pasażerów od nadjeżdżającej maszyny. Nie 

zwracała już uwagi na nękające ją nieustannie szepty z tyłu głowy. Nie potrzebowała już 

dłużej niczego, z wyjątkiem spokoju. Zaprzestania czucia, za którym goniła 

bezpodstawnie niemal całe swoje życie. Chciała to zakończyć, a że czasu cofnąć nie 

mogła, był tylko jeden możliwy sposób. Koła pociągu pędziły po starych, zardzewiałych 

torach, wydając przy tym słyszalny z dość dalekiej odległości stukot. Kristy wykonała 

jeszcze jeden, dłuższy i dużo pewniejszy krok przed siebie, całkowicie nie zważając na 

wyrazistą, czerwoną linię, wyrysowaną na szarym, przemoczonym od dżdżącego 

wówczas deszczu, betonie. Za sobą słyszała kilka zamglonych głosów z lekka 

panikujących ludzi, ale to już nie miało znaczenia. Nic nie mogło zagłuszyć jej bólu i 

żalu otaczającego ją z każdej możliwej strony. W ostatniej chwili uśmiechnęła się jeszcze

na myśl o tym, żę tak właściwie nigdy się nie pomyliła. Ona i Frank byli pokrewnymi 

duszami. Dwójka młodych artystów: zbyt wrażliwi na ten świat i zbyt dobrzy na 

cierpienie. Szczupłe, opatulone w gruby, wełniany płaszcz ciało Kristy opadło 

bezwładnie w tronę szyn, a w jej głowie wciąż grała szkolna melodia słyszana w ten 

niezapomniany poniedziałek.
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