
To nie tak miało być 
 

Na placu zabaw grupka młodych 

ludzi korzystała z życia. Szczególną 

aktywnością odznaczała się najniższa z 

nich, ciemnowłosa dziewczyna. Jako 

pierwsza dobiegła do huśtawki i zaczęła 

się głośno śmiać. Wszyscy po kolei 

dobiegli do niej i gratulowali zwycięstwa. 

 Dla kogoś z boku Antonina- tak 

bowiem brzmiało imię zwycięzcy- 

wyglądała na zdrową, cieszącą się każdą 

chwilą, wkraczającą raźnym krokiem w 

dorosłe życie młodą damę. Znajomi 

postrzegali ją jako dobrą, chętnie 

udzielającą pomocy koleżankę, która 

zawsze jest radosna i uśmiechnięta. Była 

lubiana w szkole, dobrze się uczyła i 

zachowywała, czytała wiele książek. 

 Nikt, poza jej najbliższą rodziną, 

nie wiedział, co się z nią działo przez 

ostatni miesiąc. Nic nie powiedziała nawet 

swojemu przyjacielowi, dusząc w sobie 

sekret niczym truciznę zżerającą ją od 

środka. Tylko jej powiernik zauważył, że 

w ostatnim czasie jej intensywnie brązowe 

oczy zaczynały blednąć. Zapytana o to, 

pokłóciła się z nim i nie odezwała w jego 

obecności przez kilka dni. 

 Tajemnicą, która nie pozwalała jej 

żyć normalnie, zmieniała od środka i 

powoli oddalała od wszystkich, była 

ostatnia wizyta u specjalisty. W gabinecie 

padła diagnoza, dla dziewczyny będąca 

niemalże równoznaczna z wynikiem 

śmierci. Lekarz suchym, beznamiętnym 

głosem oznajmił jej, że traci wzrok. Zdanie 

‘jesteś chora na zaćmę, nie istnieje 

możliwość leczenia’ wypowiedział tak, 

jakby informował ją o tym, iż się 

przeziębiła, że to chwilowe.  

 Załamała się. Miała 17 lat, 

wszystko przed sobą i... Miała przestać 

widzieć. Nie dostrzegać barw, konturów. 

Okulista nie sprecyzował, ile będzie trwała 

jej utrata wzroku. A może wytłumaczył? 

Dziewczyna nie była niczego pewna. Była 

w szoku. Kiedy się otrząsnęła, ukradkiem 

wyszukiwała informacje o chorobie, która 

ją dotknęła. 

 Zaćma nabyta- w języku łacińskim 

cataracta acquisita. Tymczasowo cierpiała 

na zaćmę początkową, inaczej cataracta 

incipiens. Istniała możliwość naprawy 

tego, ale... No właśnie. To ‘ale’ wydawało 

się Antoninie kpiną całego świata, lekarzy 

i medycyny. Operacji nie przeprowadzano 

na osobach poniżej 18 roku życia, ponadto 

było to dość kosztowne. Zresztą wiedziała 

też, iż jej wzrok niedługo się pogorszy i nie 

będzie istniało już nic, co jej pomoże. 

Prawie dorosła kobieta wiedziała też, że jej 

rodziców nie będzie stać na zabieg 

pomimo tego, że nie należeli do ludzi 

biednych.  

 Przeszukując Internet oraz książki 

medyczne natrafiła na tabelę, z której się 

dowiedziała, że w latach 1979-1999 zaćma 

była przyczyną 14,3 % ślepoty u dzieci i 

młodzieży. Starała się poznać swoją 

chorobę, lecz te informacje wcale nie 

poprawiały jej sytuacji. Wtedy właśnie 

przestała być tą dawną, cały czas 

zadowoloną dziewczyną. 

 Postanowiła nie mówić nikomu. W 

szkole czy podczas spotkań ze znajomymi 

cały czas udawała tą samą Antoninę. 

Uśmiech nie znikał jej z twarzy, wesoło 

biegała, czytała jeszcze więcej książek. 

Czasami nawet, podczas tych niewielu 

szaleństw i zabaw na placu zabaw w 

pobliskim parku, w jej oczach płonęły 

dawne iskierki życia i radości. Dalej 

pomagała przyjaciołom i znajomym w 

potrzebie, była przygotowana na lekcje. 

Wchodząc do domu zrzucała z siebie tę 

osobowość niczym bazyliszek swoją skórę. 

Z dnia na dzień coraz bardziej męczyło ją 

to, że musi się zachowywać tak, jakby się 

nic nie stało, jak gdyby była dalej jedną z 

nich, niczym się od nich nie różniącą, 

przeciętną, zdrową osobą bez żadnych 

poważnych problemów. Każdego ranka, 

gdy wstawała, widziała coraz mniej 

wyraźny świat i zastanawiała się, ile 

jeszcze wytrzyma. Czasami w nocy 

budziła się z płaczem. Wtedy do pokoju 

przychodził jej siedmioletni brat Franek. 

Przytulał się wtedy do niej i udawał, że śnił 

mu się koszmar. Tośka była mu za to 



wdzięczna. Wiedziała wtedy, że ją 

oszukuje, ale przynajmniej nie okazywał 

jej tego fałszywego współczucia, którego 

spodziewała się od swoich znajomych, 

kiedy się dowiedzą. Chłopiec po prostu się 

do niej przytulał i oczekiwał od niej 

pomocy. Często w takich sytuacjach 

powtarzał też, że jak dorośnie, to zostanie 

lekarzem i odkryje cudowne lekarstwo 

leczące wszystkie choroby i przywróci jej 

wzrok. 

 Wiele razy dziewczyna 

zastanawiała się, jak by sobie poradziła bez 

niego. Bez tego młodszego, energicznego 

brata, który potrafił ją pocieszyć w swój 

dziecinny sposób powodując u niej 

czasami nawet długotrwały uśmiech. 

Wiedziała wtedy, że gdyby nie on, to 

bardzo szybko by się poddała. 

 Rodzice nie byli zadowoleni z jej 

zachowania. Każda matka się cieszy, kiedy 

jej dziecko wbiega po schodach w bloku na 

4 piętro i zdyszane chwali się, że dostało 

piątkę ze sprawdzianu. Niezależnie od 

tego, czy ono ma 5, 10 albo 17 lat. Rodzice 

cieszą się ze wszystkiego, dzięki czemu 

mają lepszy kontakt ze swoimi dziećmi. 

 Od wizyty Antoniny u specjalisty 

życie w mieszkaniu na 4 piętrze zmieniło 

się diametralnie. Córka pani Marty 

zamknęła się w sobie, rzadko wychodziła z 

pokoju, nie przyjmowała gości, nie chciała 

jeść. Przestała być tą osobą, którą matka 

wychowywała przez 17 lat. Stała się kimś 

zupełnie obcym, nieznanym. Więzi 

rodzinne wyraźnie się osłabiły. Skończyły 

się wspólne zakupy i gotowanie. Nikt już 

w domu nie słyszał śmiesznych, 

japońskich powiedzeń, które dziewczyna 

tak lubiła. Od kiedy skończyła 15 lat 

uparcie powtarzała, iż zamierza studiować 

japonistykę. Kiedy pani Marta spytała 

swoją córkę kilka dni po poznaniu jej 

choroby o to, co zamierza robić gdy 

dorośnie i zda maturę, odpowiedziała 

niemiło, że nie będzie zdawać matury, 

gdyż to nie ma sensu. Kiedy rodzina 

powiedziała o tym babci Tosi, ona nie 

odzywała się do nikogo przez tydzień. 

 Zmiana zachowania dziewczyny 

była nieustającą przyczyną kłótni w 

mieszkaniu. Rodzice obwiniali siebie 

nawzajem o to, co się stało, lub, gdy 

ponosiły ich nerwy, winili za to swoją 

córkę. Uciekała wtedy z domu i wracała 

dopiero około 3 w nocy, nigdy nie mówiąc 

gdzie była i co robiła. Odseparowywała się 

powoli od tego, co było, i pokazywała 

swoim opiekunom, że nie potrzebuje ich 

wsparcia czy ich samych.  

 Czasami zamykała oczy i 

próbowała się poruszać po swoim pokoju. 

Potykała się wtedy o różne rzeczy i 

boleśnie się przewracała. Upadała tak 

wiele razy, że jej kolana były potłuczone i 

sine. Następnego dnia z bólu nie mogła się 

poruszać. Nie chodziła wtedy do szkoły, 

tylko cały czas leżała w łóżku i bezmyślnie 

patrzyła się w sufit. Ze stanu otępienia 

wyrywał ją dopiero jej brat, przybiegając 

wesoło do jej pokoju i prosząc o pomoc w 

odrobieniu zadania domowego. 

 Chwile spędzone z bratem były 

jedyną prawdziwą odskocznią od 

monotonii i pogrążania się w żalu i 

smutku. Kiedy Franek przebywał w szkole 

lub na podwórku z kolegami, Antoninę 

przerażała panująca dookoła cisza. 

Włączała wtedy głośną muzykę, nie 

chciała słyszeć panującej dookoła pustki. 

Jeszcze dwa miesiące temu ten pokój był 

pełen jej kolegów, znajomych. 

Najczęstszym gościem był jednak jej 

przyjaciel, Tymoteusz. Na jej twarzy 

zawsze pojawiał się uśmiech, gdy 

pomyślała o okolicznościach, w jakich 

pierwszy raz się spotkali. 

 Sześcioletnia dziewczynka właśnie 

przeprowadziła się do nowego mieszkania. 

Od razu wybrała pokój dla siebie i 

pobiegła z tatą do sklepu, gdzie zakupiła 

farbę do swojego pokoju. Kiedy wrócili, 

zabrali się za przemalowywanie. 

Sześciolatce z wrażenia pędzel co chwilę 

wypadał. Jej ojciec otworzył okno i poszedł 

zjeść obiad. Mała Tosia uparła się, że 

skończy malować pokój. Tak zawzięcie 

machała pędzlem w jednym i drugim 

kierunku, że ów przedmiot wypadł przez 



okno. Usłyszała zbulwersowane krzyki 

jakiegoś chłopaka. Wyjrzała niepewnie 

przez okno i zobaczyła swojego 

równolatka, na którego brązowych 

włosach odznaczała się zielona farba. 

Schowała się, ale niedostatecznie szybko. 

Przez jej okno wpadła do pokoju piłka. 

Zaniepokojeni hałasem rodzice 

dziewczynki przybiegli do pokoju. Kazali 

iść córce na dół i przeprosić chłopca, a 

także oddać piłkę. 

 Był to dzień, w którym się spotkali. 

Nastolatka uśmiechnęła się nieznacznie na 

myśl o tym wspomnieniu. Przez rok 

jeszcze toczyli wielkie wojny, ale pewnego 

dnia stanęli po jednej stronie przeciwko 

starszym kolegom. Właśnie wtedy 

powiedzieli sobie ‘przepraszam’ za 

incydent podczas pierwszego spotkania. 

Od tego momentu byli nierozłączni i stali 

za sobą nawzajem murem. Bez oporu 

mówili o sobie ‘mój przyjaciel’, ‘moja 

przyjaciółka’. Żadne z nich nie zawiodło 

się na tym drugim jeszcze nigdy. Czasami 

zastanawiała się, dlaczego mu nie 

powiedziała. Od razu odpowiadała sobie 

na to pytanie. Mówiła, iż nie chce się 

zawieść lub, co według niej było jeszcze 

gorsze, że będzie okazywał jej fałszywe 

współczucie. Bała się, że powie ‘wiem, co 

czujesz’, a potem wyjdzie z jej pokoju i 

będzie się spotykał z innymi, znajdzie 

sobie innego przyjaciela. Wielokrotnie 

wyrzucała sobie, że z jej winy jest kaleką, 

że może gdyby nie czytała w świetle 

latarki, może gdyby nie oglądała tyle 

filmów? Obawiała się tego, iż jej przyjaciel 

pomyśli tak samo. Lub, co gorsze, załamie 

się jeszcze bardziej niż ona. Nie mogła na 

to pozwolić, nie mogła zrobić tego 

człowiekowi, który zawsze jej służył 

pomocą i którego mogła nazywać 

przyjacielem. 

 Wszystkie dzieci bawiły się na 

podwórku w ciuciubabkę. A właściwie 

prawie wszystkie, ponieważ Antosia 

siedziała z boku i tylko się przyglądała. 

Głowę oparła o łokcie, które z kolei 

podpierała na kolanach. Po chwili 

podszedł do niej Tymek. Uśmiechnął się 

wesoło. Dziewczynka nie potrafiła nie 

odpowiedzieć na ten gest swoim 

uśmiechem. ‘Czemu się nie bawisz z 

nami?’ zapytał. ‘Boje się ciemności, a 

trzeba mieć zawiązane oczy. To nie dla 

mnie’ odpowiedziała. ‘Nie żartuj’ zaśmiał 

się. ‘Nie martw się, będę obok’ rzucił i 

pociągnął ją za rękę. 

 ‘Przeszłość jest jak krajobraz- 

zaciera się, w miarę jak się oddalamy.’ 

Antonina zgadzała się w pełni ze słowami 

napisanymi przez Alexandra Dumasa w 

‘Hrabi Monte Christo’. To wspomnienie 

pamiętała jakby przez mgłę. Przypominała 

sobie tylko to uczucie bezpieczeństwa, 

kiedy mając zawiązane oczy słyszała głos 

przyjaciela. Kąciki jej warg lekko się 

uniosły. Nie widziała go już prawie 2 

tygodnie, tęskniła za nim. 

 Cichą melodię ‘L’s Theme’ grającą 

w pokoju zakłóciło pukanie do drzwi. 

Zdziwiona usiadła na łóżku. ‘Kto tam?’ 

zapytała. ‘Mam gdzieś czy mogę wejść czy 

nie, i tak to zrobię’ usłyszała w odpowiedzi 

głos przyjaciela. Tak jak uprzedził, 

chłopak wszedł do środka. ‘Nie wyjdę, 

dopóki nie powiesz mi, o co chodzi’ 

zakomunikował. Dziewczyna długo 

siedziała patrząc w okno i nie poruszając 

się. Tymek usiadł na puszystym dywaniku 

w ciapki, który zresztą sam pomagał 

wybierać 3 lata wcześniej. ‘Mam czas, mi 

się nie spieszy’ rzekł i również wbił wzrok 

w jeden punkt. W końcu z wieży popłynęły 

dźwięki ‘Lilium’ i Antonina zdecydowała 

się powiedzieć. Postawić wszystko na 

jedną kartę. I czekać. Ostatecznie, 

powtarzając słowa Alexandra Dumasa z 

książki, którą właśnie skończyła czytać; 

‘Póki Bóg nie raczy odsłonić przyszłości 

ludzkiej, cała ludzka mądrość będzie się 

mieścić w tych paru słowach: Czekać i nie 

tracić nadziei!’. 

 Oczekiwała na jego reakcję. Nie 

mogąc odegnać czarnych myśli, skupiła się 

na piosence, która wydobywała się z 

odtwarzacza i w skupieniu obserwowała 

wyraz twarzy przyjaciela. Zdumiało ją to, 

jak ważna jest dla niej opinia tej jednej 

osoby. Po kilku minutach, kiedy oswoił się 



z tą myślą, na jego twarz wkroczył 

nieznaczny uśmiech. ‘Przesadzasz’ 

skomentował. ‘Zawsze mogło być gorzej.’ 

 Odetchnęła z ulgą. Teraz miała do 

siebie pretensje, że tak późno mu 

powiedziała. Zachowywał się tak, jak 

Franek, czyli nie miała podstaw do obaw. 

Jej oczy rozbłysły tą dawną radością, gdy 

patrzyła, jak Tymoteusz podchodzi do jej 

wieży i zmienia płytę twierdząc, że w tym 

pokoju jest zbyt sentymentalnie. Oboje 

rozejrzeli się po pokoju. Panował tu 

nieopanowany chaos i bałagan. Popatrzyli 

po sobie i roześmiali się. Od razu zaczęli 

zgarniać bałagan, odkładać książki i miśki 

na półki, wyrzucać śmieci po żelkach, 

czekoladach i innych słodyczach. Po 

dokładnym wysprzątaniu pokoju 

zdecydowali, że pójdą do parku. Wesoło 

rozmawiali; o książkach, które ostatnio 

przeczytali; filmach niedawno widzianych 

czy o nowościach muzycznych. Chłopak 

dodatkowo opowiadał, co słychać w 

szkole, o wakacjach planowanych przez 

ich przyjaciół. Nikt nie poruszał tematu 

choroby. Tośka nie chciała mówić, a 

Tymoteusz wiedział, że o czymś takim 

powinna chcieć powiedzieć sama. 

 Zbliżał się czerwiec. Za chłodnymi 

murami budynków panował nieopisany 

upał. Druga klasa licealna siedzi w 

ławkach i tęsknie wypatruje przez okno. 

Niektórzy co chwile spoglądają na zegarki. 

W końcu dzwoni ten ostatni, od dawna 

upragniony dzwonek. Wszyscy zrywają się 

z miejsc, by jak najdłużej cieszyć się 

wolnością przed dniem jutrzejszym, kiedy 

to znów będą musieli przyjść na lekcje. 

Pośrodku tłumu idzie Antonina. Minęły 4 

miesiące od kiedy dowiedziała się o swojej 

chorobie. Szła z przyjaciółmi. Zmierzali do 

parku, na swój ulubiony plac zabaw, na ich 

huśtawki. Tylko jedna osoba w tej grupce 

roześmianych nastolatków wiedziała o 

wszystkim. Do tej pory nie rozmawiali na 

ten temat, który okazał się tematem tabu. 

 Ostatnie kilka metrów dzieliło ich 

od piaskownicy. Dziewczyna rozpędziła 

się i wskoczyła do środka. Zaraz za nią 

wylądowały w piasku jeszcze dwie inne 

osoby. Wszyscy się zaczęli śmiać. Antosia 

niezgrabnie wyszła z ulubionego miejsca 

zabaw i, opierając się na koleżance, 

zaczęła wytrzepywać z trampków 

uwierający ją żwir. Usiadła na huśtawce i 

rozbujała się. Wszyscy rozmawiali, 

przekrzykiwali się. Ktoś zaproponował 

weekendowy wyjazd poza Kraków, na 

działkę. Ognisko, nocleg pod namiotem. 

Reszta ochoczo przystanęła na ten pomysł. 

Zostały jeszcze; środa, czwartek i w piątek 

wieczorem już był wyjazd. Dni w szkole 

zaczęły się wszystkim dłużyć. 

 W piątek Tymoteusz odprowadzał 

przyjaciółkę do domu. Właśnie wtedy 

zdecydowała się poruszyć ten jeden temat. 

Idąc trochę z przodu, tak, by nie widział jej 

szklistych oczu, mówiła, że się boi. 

Ogarniającej ją powoli ciemności, tego, iż 

będzie musiała być od kogoś uzależniona, 

straty przyjaciół. A najbardziej tego, że we 

własnym pokoju nie będzie potrafiła zrobić 

samodzielnie choćby jednego kroku. 

Przystanął. Ona zrobiła to samo. Zamyślił 

się. Tośka otarła łzy z oczu. Nie chciała 

tego mówić, nie chciała urzeczywistniać 

swoich obaw. Teraz, gdy wypowiedziała je 

głośno, odnosiła wrażenie, że się niedługo 

spełnią. Jakby sama sobie wróżyła taką 

przyszłość.  ‘Tylko nie mów mi, że będzie 

dobrze’ rzuciła na koniec. ‘Ale... przecież 

będzie dobrze. Poradzimy sobie’ rzucił 

niedbale i podszedł do niej. Objął ją po 

przyjacielsku ramieniem i popchnął w 

przód, żeby szła. Wolno kroczyli w 

kierunku mieszkania dziewczyny. W 

końcu przerwała ciszę. ‘Uda nam się 

kiedykolwiek wyjechać do Finlandii i 

Japonii?’ zapytała cicho. 

 Mieli po 14 lat. Dziewczyna 

wspinała się na trzepak, jej przyjaciel ją 

obserwował. W uszach miał słuchawki 

swojego disckman’a. ‘Pojedziemy kiedyś 

zwiedzić Japonię?’ rzuciła. Chłopak 

zmierzył ją wzrokiem. ‘Skąd taki pomysł?’ 

zapytał. ‘Bo w Japonii jest fajna muzyka... 

Nie słyszałeś Dir En Grey?’ zdziwiła się. 

‘Z powodu muzyki chcesz jechać?’ upewnił 

się. ‘Nie... Japonia w ogóle jest piękna, to 

kraj Kwitnącej Wiśni’ odpowiedziała 



rozmarzona. ‘To pojedźmy jeszcze do 

Finlandii. Tam też musi być fajnie’ dodał. 

‘Czyli pojedziemy?’ zapytała. ‘Nie ma 

sprawy’ zgodził się Tymek. 

 Od tego momentu wielokrotnie 

planowali wyjazd. To miały być ich 

wymarzone wakacje, zaraz po zdaniu 

matury. Jedno z największych marzeń 

dziewczyny. A teraz, od tak po prostu, 

wszystkie szanse mogły zostać 

zaprzepaszczone. ‘Nie widzę przeszkód... 

Chyba, że zmieniłaś zdanie?’ popatrzył na 

przyjaciółkę z ukosa. ‘Nie, nigdy bym nie 

zmieniła zdania’ uśmiechnęła się. Poczuła 

ulgę wiedząc, że będzie mogła spełnić 

swoje marzenie. Przynajmniej jedno. Bo co 

jej pozostało z innych marzeń? Chciała 

zwiedzić piramidy egipskie, zobaczyć z 

bliska sfinksy, obejrzeć obrazy w Luwrze. 

Wiedziała, że nie zdąży i pogrzebała te 

tęsknoty już dawno. 

 Nie pojechała na weekend z 

przyjaciółmi. Wychodząc po schodach w 

bloku poślizgnęła się i skręciła kostkę. Nie 

mogła się przez to przemieszczać, więc 

cały dzień spędziła w łóżku. Promienie 

słoneczne wpadały przez okno do pokoju 

drażniąc ją jeszcze bardziej. 

Zdenerwowana zasłoniła je i włączyła 

światło. Postanowiła przeczytać w sobotę i 

niedzielę kilka książek. Zaczęła od dzieła 

‘Demon i Panna Prym’. Zastanawiała się 

nad sensem słów ‘Dobro i Zło mają to 

samo oblicze, wszystko zależy jedynie od 

momentu, w którym staną na drodze 

człowieka’. Czy to znaczy, że gdyby 

zaczęła tracić wzrok wcześniej lub później, 

cieszyłaby się z tego? A może uznałaby to 

za dar? Szybko odrzuciła tę myśl od siebie. 

Przypomniała sobie wypowiedź znajdującą 

się w innej książce; ‘twoje zło polega na 

tym, że nie potrafisz być zły... A ja muszę z 

tego powodu cierpieć’. Uśmiechnęła się 

ironicznie i wyrzuciła powieść na podłogę. 

Podeszła do półki i zaczęła szukać 

‘Wywiadu z Wampirem’. Brakowało jej tej 

książki. Włączyła wieżę i do jej uszu 

dobiegły pierwsze takty ‘Bittersweet’. 

Zaczęła czytać. Zagłębiona w lekturze nie 

zauważyła, że na zewnątrz zaczęło się 

ściemniać. Późnym wieczorem nie 

potrafiła odczytać już ani słowa, litery jej 

się zamazywały. Bezsilnie wyrzuciła i tę 

książkę, poczym opadła na poduszki. 

Przytuliła się do swojego misia Haimi 

Inero. Dostała go od swojej przyjaciółki 

Natalii. Sam darczyńca nadał 

przesympatycznemu pluszakowi imię. 

Antosia wtuliła twarz w jego mięciutkie, 

cętkowane futerko. Przypominał jej o 

dzieciństwie spędzonym z przyjaciółką na 

bieganiu po lesie, gonieniu wiatru czy 

łapaniu motyli. Odkąd pamiętała, Natalia 

kochała Finlandię, więc rozbawiało ją, gdy 

słyszała podobne słowa od Tymoteusza. 

Wiedziała, że potrafiliby znaleźć wspólny 

język. To właśnie dzięki nim obydwu jej 

dzieciństwo było tak barwne. Tylko przy 

nich jej życie nabierało aż tak 

intensywnych odcieni. Kolorów, których 

niedługo nie będzie dostrzegać. Rozejrzała 

się po swoim pokoju. Istne pomieszanie 

palety barw; jasnobrązowe meble, 

jasnozielone ściany, ciemnozielony sufit, 

żółte zasłony. Na półkach wielokolorowe 

okładki książek i miśków. Na podłodze 

biały dywan w fioletowe, czerwone, 

niebieskie i pomarańczowe ciapki. Na 

łóżku szara narzuta, spod niej wystawała 

kremowa pościel. Wiele kolorowych 

poduszek rozrzuconych po całym pokoju, 

najwięcej było bordowych. Najbardziej 

napawały ją dumą jej drzwi z 

wymalowanymi postaciami z mangi. Wiele 

plakatów zdobiły przestrzeń nad posłaniem 

Tośki. 

 Z odtwarzacza muzycznego można 

było usłyszeć kolejną piosenkę. ‘Znasz to? 

Żyjesz snem, a potem się budzisz. Tak po 

prostu.’ Nastolatka uśmiechnęła się 

ironicznie nucąc to. Czyż te słowa nie 

opisywały jej życia? Nie były dokładnym 

jego odwzorowaniem? Te szczęśliwe lata 

młodości to tylko złudzenie. Czy jest w 

ogóle coś takiego jak szczęście? Nie. Na 

pewno nie w tym miejscu, nie w tym 

pokoju. Pomieszczenie było 

odwzorowaniem chwilowych stanów 

uniesienia i radości. Miś Trampek 

przypominał o jej urodzinach, które szybko 



minęły. Niewiele brakowało, a sam 

Trampek by przeminął, gdy mały Franek 

wrzucił go do ogniska. W ostatniej chwili 

zdołano wyciągnąć niczemu winną 

zabawkę i załatać ją. Ale czy trwało to 

wiecznie? Kiedy nie był jej potrzebny, 

odchodził w zapomnienie. Ona też będzie 

takim Trampkiem, starą zabawką rzuconą 

w kąt, kiedy się znudzi i przestanie być 

pożyteczna. Jej sen o szczęściu się 

skończył. Obudziła ją diagnoza lekarska. 

Słowa specjalisty przebudziły ją ze snu 

dzieciństwa i kazały stawić czoła życiu, 

temu prawdziwemu. Bytowi, gdzie 

istnienie polega na przetrwaniu i 

odrzuceniu marzeń. Egzystencji, gdzie na 

szczęście nie ma miejsca. Albo może 

właściwiej to opisać jako doczesności, 

gdzie nikt nie potrafi uchwycić tego 

szczęścia i nie wie czym ono jest? Wielu 

dorosłych wyrzekło się swoich marzeń. W 

imię czego? Nic za to nie zyskali. 

 Większość małych dziewczynek 

przebierała się w rzeczy mamy, zakładała 

wysokie buty i udawały osobę dorosłą. 

Utożsamiały to z brakiem zakazów i 

obowiązków. Kiedy dorastały do lat 

kilkunastu, chciały ukończyć lat 18 by 

uzyskać pełnoletność i ich zdanie nie było 

bagatelizowane. Większość z nich, 

osiągając ten wiek, marzyły o tym, aby 

choćby przez jeden dzień były dzieckiem. 

Antonina była jedną z tych dziewczynek, z 

tym, że stała się osobą dorosłą podczas 

usłyszenia diagnozy. Czuła rozgoryczenie 

z tego powodu, iż ona nie będzie miała 

możliwości tego jednego, beztroskiego 

dnia. Jej życie stanie się jedną wielką 

udręką. Każde wyjście na spacer będzie 

zmaganiem się z przejściem na drugą 

stronę drogi, wejściem na chodnik. A 

przecież dla przeciętnego człowieka to nie 

jest problem. 

 Nie opuszczała pokoju przez kilka 

dni. Znowu popadła w stan melancholii. 

Nie miała jakichkolwiek chęci, by żyć. 

Boleśnie uświadamiała sobie, że w 

momencie, gdy jej rówieśnicy 

usamodzielniają się, ona będzie musiała 

nauczyć się być zależnym od kogoś 

innego. ‘Co byś zrobił, gdyby jutro było 

twym końcem? Gdyby Twoje życie Cię 

zapomniało?’ A czy ono właśnie nie 

zapomniało o niej? Nie spisało jej na straty 

uzależniając od kogoś, kto być może nie 

chce się nią opiekować? Dlaczego to 

akurat ją tak okrutnie doświadczyło? 

Przypomniała sobie słowa Edmunda 

Dantesa; ‘Człowiek w pysze swojej 

wyobraża sobie, że jest nieszczęśliwszy od 

bliźniego, na którego również spadł cios.’ 

A jeśli rzeczywiście nie dostrzegła tego, że 

któryś z jej przyjaciół czy znajomych też 

ma problem? Może nawet równie istotny 

jak jej? Antonina przewróciła się na drugi 

bok. ‘Dlaczego życie musi być aż tak 

skomplikowane?’ zapytała szeptem. 

Odpowiedziała jej jedynie cisza. 

 Następnego dnia jej samotność 

została brutalnie naruszona przez 

Tymoteusza. Wszedł do pokoju uprzednio 

nawet nie zapukawszy. Nie zważając na jej 

protesty wyciągnął dziewczynę z łóżka i 

wypchnął z pokoju podając bluzę z 

wieszaka przy drzwiach. ‘Nie widzisz, że 

jestem w piżamie?’ zapytała 

naburmuszona. ‘I co z tego?’ zbył ją. 

‘Mam coś dla ciebie.’ Zaprowadził ją do 

jej własnego salonu, gdzie dostrzegła 

małego, czekoladowego labradora. 

Szeroko się uśmiechnęła i przytuliła 

szczeniaka. Spojrzała w jego oczy. Jego 

tęczówki były tak intensywnie brązowe, 

jak niegdyś jej własne. ‘Jak go nazwiesz?’ 

zapytał jej przyjaciel. ‘Nie rozumiem...’ 

zmieszała się. ‘Niedługo zacznie szkolenie. 

Kiedy skończy, będzie ci pomagał’ 

wytłumaczył. Dziewczyna popatrzyła na 

pieska, który śmiesznie przekrzywił głowę 

próbując obgryźć jej palce. Przypominał 

jej kogoś. ‘Nazwę go Ryuzaki’ popatrzyła 

z wdzięcznością na Tymoteusza. ‘I 

dziękuje’ powiedziała. ‘Za co?’ zapytał. 

‘Za wszystko.’ 

 Ostatni dzień szkoły. W budynku 

rozległy się wesołe śmiechy, słychać było 

rozmowy o wakacyjnych planach. 

Atmosfera przesycona była oczekiwaniem 

na to, by w końcu skończył się rok 

szkolny. By opuścić szkolne mury na 



najbliższe 2 miesiące. W końcu 

wychowawca wypowiedział formułkę, że 

mogą iść, życzył udanej przerwy 

wakacyjnej i wszyscy się rozbiegli. Na 

dziedzińcu długo jeszcze można było 

usłyszeć ostatnie słowa pożegnań, 

zapewnień spotkania po tych dwóch 

miesiącach. Antonina popatrzyła smutnym 

wzrokiem na budynek. Wiedziała, że ona 

już tu nie wróci. Nie widziała sensu 

powrotu do tej szkoły. Już teraz miała 

poważne problemy. Jej oczy nie potrafiły 

dostrzec konturów, każdy obraz był 

zamazany. Od tygodnia nie przeczytała ani 

jednej książki, nie wychodziła z domu. 

Żyła w ciągłym lęku. Była przerażona 

myślą, iż ktoś się dowie o jej tajemnicy, że 

nie zauważy przejeżdżającego samochodu, 

nie odnajdzie drogi powrotnej.  

‘Życie to dyktatura 

obezwładniającego strachu, cień gilotyny.’ 

Czyż ono od zawsze nie było przepełnione 

lękiem? Dzieci boją się wyimaginowanych 

potworów, zjaw spod łóżka. Nastoletnich 

ludzi przeraża brak akceptacji, 

niespełnienie marzeń. Osoby dorosłe lękają 

się tego, iż może im zabraknąć czasu, że 

mogli popełnić ważny błąd na swojej 

drodze życiowej. Strach jest obecny przez 

cały czas, od momentu narodzin aż do 

śmierci, zmienia tylko oblicza, pod 

którymi się ukazuje. Wszyscy musieli się 

nauczyć, co robić, by nie opanował 

większości ich istnienia, by nie władał 

nimi. Każdy dzień powinien polegać na 

walce z obezwładniającym lękiem. 

 Tośka się poddała. Nie miała siły 

na tę osobistą wojnę. Walka z jej 

wszystkimi obawami przerażała ją jeszcze 

bardziej, paraliżując i zmuszając do 

budowania wokół siebie muru. Wiedziała, 

że sama nie będzie potrafiła przeciwstawić 

się swoim lękom, ale nie chciała prosić 

nikogo o pomoc. Nie mogła sobie 

pozwolić na to, by stracić tą odrobinę 

samodzielności, która jej jeszcze pozostała. 

 Zastanawiała się, skąd jej brat 

czerpie tyle energii. Udaje, że nic się nie 

stało, jest przy niej. A może nie rozumie co 

się z nią dzieje? W końcu ma tylko 7 lat, 

lecz sprawiał wrażenie co najmniej 5 lat 

starszego. Dziewczyna chciałaby znać 

źródło jego wiecznej radości, 

niezmąconego spokoju. I zazdrościła mu 

jego kamiennego snu. Ileż nocy nie 

przespała spędzając je na rozmyślaniu o 

tym, co ją czeka w bliskiej przyszłości? 

Franek całą noc potrafił spać snem tak 

twardym, że burza z piorunami by go nie 

obudziła. 

 Rodzice próbowali namówić 

Antoninę na naukę czytania w języku 

Brajla. Nie chciała się zgodzić. Czy w 

jakimkolwiek stopniu mogłoby to jej 

pomóc? Jakie korzyści odniosłaby z tego? 

Popadała w coraz większą depresję. 

Siedząc na parapecie nie dostrzegała 

promieni słonecznych, budząc się rano nie 

była już witana przez plakaty zawieszone 

na suficie. Nie potrafiła samodzielnie 

wyjść z pokoju na śniadanie. Nie 

wiedziała, jak temu zaradzić. Czuła się 

bezsilna i rozdrażniona. Całe dnia spędzała 

leżąc w łóżku i rozmyślając nad tym, jaki 

sens ma jej dalsza egzystencja. 

Zmartwiony tą sytuacją Franek zadzwonił 

po przyjaciela siostry, wiedział, że jeżeli 

ktokolwiek może jej pomóc, to tylko 

Tymek. 

 Przyszedł 2 godziny później. 

Wszedł do pokoju bez pukania i zarzucił 

Tosi, że wcale nie chce sobie pomóc i nie 

pozwala na tę pomoc nikomu innemu. 

Kazał jej zamknąć oczy i wyobrazić sobie 

cokolwiek. Dziewczyna posłuchała go i 

zaczęła opowiadać o wodospadzie, o 

drzewach, o malowniczym widoku. 

Chłopak się uśmiechnął. Powiedział jej, 

żeby przypomniała sobie swój pokój ze 

wszystkimi jego szczegółami. Posłusznie 

wykonała jego polecenie. Przez zamknięte 

oczy zobaczyła swoje łóżko, każdy 

najmniejszy szczegół pościeli. Po chwili 

dostrzegła nawet tytuły książek ułożonych 

alfabetycznie na półkach. ‘A teraz po 

prostu podejdź do drzwi, przecież wiesz 

gdzie co się znajduje’ rzucił. Niepewnie 

wstała z łóżka. Pod stopami poczuła 

puszysty dywanik. Kąciki jej warg 

nieznacznie uniosły się ku górze, gdy 



Tymek potwierdził, iż stoi na 

pomarańczowo- niebieskich ciapkach. 

Zrobiła 2 kroki w przód i wyciągnęła rękę. 

Chwyciła klamkę. Odwróciła się w 

kierunku przyjaciela. 

‘A co, jeśli nie będę znała pomieszczenia 

w którym się znajduję?’ zapytała. ‘Ktoś ci 

na pewno pomoże.’ W jego głosie 

brzmiało coś, czemu nie można było nie 

wierzyć. Był pewny siebie i swoich słów. 

 Obudziła się wcześnie rano. Nie 

wiedziała czy ma otwarte czy zamknięte 

oczy. Nic nie widziała. Podeszła do drzwi. 

Dzięki Tymoteuszowi potrafiła poruszać 

się po swoim pokoju i mieszkaniu. Poszła 

do kuchni i usłyszała stukanie naczyń. Po 

krokach rozpoznała, że to jej mama 

przygotowywała śniadanie. Zapytała, która 

jest teraz godzina. Po dwóch miesiącach 

namawiania w końcu zgodziła się na naukę 

czytania i teraz z niecierpliwością 

wyczekiwała na pierwszą lekcję. 

Dowiedziawszy się, że ma jeszcze kilka 

godzin czasu, usiadła przy stole. Po chwili 

do jej uszu dobiegł dźwięk talerza 

postawionego na stole i wzięła kanapkę. 

Zastanawiała się, czy sobie poradzi. Rok 

szkolny już się zaczął, więc Tymoteusz 

bardzo późno ją odwiedzał. Wyjątkiem 

były weekendy, wtedy właśnie zabierał ją 

na spacery albo zapoznawał ją z różnymi 

ośrodkami szkoleniowymi dla osób 

niewidomych. Podziwiała jego upór i siłę 

walki, kiedy Antonina się poddawała, 

chłopak wręcz przeciwnie, podtrzymywał 

ją na duchu, wspierał, dawał powód do 

walki. To dzięki niemu zgodziła się na 

naukę czytania. 

 Chwilę przed wyjściem na pierwszą 

lekcję zadzwonił dzwonek obwieszczający 

przyjście kogoś. Przez zamknięte drzwi 

swojego pokoju usłyszała stłumioną 

rozmowę. Ucieszyła się rozpoznając głos 

przyjaciela. Wybiegła po schodach i 

przewróciła potknąwszy się o coś. 

Chwyciła owy przedmiot i dotykiem 

rozpoznała, iż są to rolki. Wstała obiecując 

sobie, że jeszcze się policzy z Frankiem. 

Szybko weszła do salonu i zaczęła 

nasłuchiwać, gdzie są  jej mama i Tymek. 

Chłopak od razu podszedł i się z nią 

przywitał. Zapytał, czy mogą już iść. Dzień 

wcześniej uprzedził ją, że chce jej 

towarzyszyć i ma dla niej niespodziankę. 

Wyszli z mieszkania. Tymoteusz 

prowadził Tośkę i opisywał drzewa, niebo, 

ulicę. Odprowadził ją pod same drzwi 

nowej szkoły i cierpliwie czekał, aż 

przyjaciółka skończy zajęcia. Ucieszył się, 

gdy wyszła z sali z uśmiechem. W końcu 

przyszedł czas, by dał jej prezent od siebie. 

Zaprowadził ją do parku, posadził na ławce 

i polecił, by nigdzie się nie oddalała. 

‘Zamknij oczy i ich nie otwieraj, dopóki 

nie przyjdę’ rzucił. ‘Bez ironii proszę’ 

powiedziała. Chłopak zaczął się śmiać 

widząc, że dziewczyna dalej jest pogodna. 

Zostawił ją samą po czym oddalił się. 

Wrócił 15 minut później i wsadził 

Antoninie w rękę pewien przedmiot. ‘Co 

to?’ zapytała. ‘Sama sprawdź’ 

odpowiedział obserwując jej reakcję. 

Dziewczyna przesunęła ręką po skórzanym 

przedmiocie i natrafiła na coś, co jej ręka 

rozpoznała jako zwierzęcą sierść. 

‘Ryuzaki...?’ bardziej stwierdziła niż 

zapytała. ‘Skończył szkolenie, więc teraz 

może ci pomagać’ poinformował 

Tymoteusz. Z rozbawieniem obserwował, 

jak Tosia zeszła z ławki i bawiła się ze 

swoim nowym psem. ‘Czasami łatwiej jest 

przewrócić świat do góry nogami, niż 

spokojnie wypić filiżankę kawy.’ Chłopak 

właśnie to robił, burząc większość 

przyzwyczajeń dziewczyny i dając coraz 

więcej powodów do radości. Po chwili 

Antonina odwróciła głowę w kierunku 

przyjaciela. ‘Myślę, że jestem głupi, albo 

może tylko szczęśliwy?’ zacytowała. Od 

dawna nie mogła tak szczerze śmiać się i 

bawić. A to wszystko dzięki temu jednemu 

człowiekowi, który tak uparcie nie 

pozwalał jej się załamać. Wiedziała, że 

nigdy nie zdoła mu się za to odwdzięczyć. 

 Do domu wróciła przepełniona 

energią i zadowolona. W całym 

mieszkaniu słychać było jej głośny śmiech. 

Pełna entuzjazmu opowiadała o nauce i 

streszczała listę zakupów, jakie musi 

zrobić dla swojego zwierzaka. Uprzedziła 



wszystkich, że nie mają wpływu na to, 

gdzie Ryuzaki śpi i będzie to robił w jej 

łóżku. 

 Ośmiolatka siedziała obrażona przy 

stole. Rodzice po raz kolejny nie zgodzili 

się na żadne zwierzątko, a ona przecież nie 

miała tak wielkich wymagań! Większość 

dzieci w okolicy ma chomika, rybki, kotka 

czy pieska. Tosia też chciała zwierzątko, 

ale jej opiekunowie byli nieugięci. A 

proponowała nawet węża, który przecież 

by nie gubił sierści! Niestety, argumenty, iż 

tchórzofretka jest fajna, chomik uroczy a 

kot pożyteczny nie przekonywały rodziców, 

w związku z czym miała spuszczoną głowę. 

Na znak protestu nie jadła obiadu, chociaż 

jej brzuch niemiłosiernie burczał. 

 Głaszcząc Ryuzakiego, który 

drzemał z głową opartą o kolana Antoniny, 

uśmiechnęła się na to wspomnienie. Do tej 

pory nie mogła uwierzyć w to, iż przez 

stratę wzroku spełniło się jedno z jej 

marzeń; posiadała własne zwierzątko. 

Rozpromieniła się, słysząc, że ktoś 

wchodzi do jej pokoju. Po krokach 

rozpoznała swojego brata. Wskoczył na 

łóżko i zaczął głaskać zwierze. ‘Dzielny 

porucznik Franciszek przemierza 

niezdobyte, dzikie tereny razem ze swoją 

śmiercionośną bestią! Z każdej strony 

mogą zostać zaatakowani przez liczne 

oddziały nieprzyjaciół! Ale co to? Bestia 

rzuca się w pościg, tuż przed nim ucieka 

wróg!’ relacjonował chłopiec 

wykrzywiając uszy mocno zdziwionego tą 

nagłą pobudką Ryuzakiego. Dziewczyna 

się roześmiała słysząc, jak bujną 

wyobraźnię ma jej brat. Pies przewracał się 

z boku na bok, a Franek, wykorzystując ten 

fakt, rozkręcił się opowiadając o tym, iż 

‘Podporucznik Ryuzaki dostał się w ręce 

nieprzyjaciela i jest torturowany w celu 

wydobycia z niego ważnych informacji.’ 

Chłopiec tak się wczuł w swoją historię, że 

podczas skakania spadł z łóżka. Pies 

zaszczekał przyjaźnie, a Antonina podała 

bratu rękę, aby pomóc mu wstać. Franek 

skorzystał z pomocy i wgramolił się 

niezdarnie na miejsce koło siostry, masując 

łokieć. W końcu powiedział, w jakim celu 

odwiedził dziewczynę. Zapytał, czy będzie 

mu pożyczała zwierzaka, kiedy z kolegami 

będą się bawić w ‘Czterech Pancernych i 

Psa’. Tosia z rozbawieniem powiedziała, 

że to zależy od tego, czy potencjalny 

‘Szarik’ będzie chciał z nim iść. 

Zadowolony z wykonania misji chłopiec 

pożegnał się z siostrą tłumacząc, iż spieszy 

się na mecz z kolegami. Wybiegł z pokoju 

równie szybko jak przyszedł i po chwili 

słyszała już przez otwarte okno radosne 

krzyki dzieci. 

 W końcu nadszedł dzień 18 

listopada, a więc 18 urodziny dziewczyny. 

Zaproszonych było mało osób. Tak jak 

przewidywała, od kiedy jej przyjaciele i 

znajomi dowiedzieli się, że straciła wzrok, 

większość odwiedzała ją coraz rzadziej, aż 

w końcu w ogóle przestała przychodzić. Z 

dawnego grona znajomych pozostały tylko 

3 osoby; Tymoteusz, Weronika i Helena. 

Specjalnie na ten dzień z Torunia 

przyjechała Natalia, obiecała spędzić kilka 

dni z przyjaciółką. Wszyscy wesoło 

rozmawiali. Z tonu rozmów Tosia 

wywnioskowała, że jej przeczucia co do 

znajomości Natalii i Tymka sprawdzają 

się; oboje przypadli sobie do gustu i 

rozmawiali o tym, co popularnie w ich 

slangu było zwane suomi. Uśmiechnęła 

się, przypominając sobie minę 

przyjaciółki, gdy musiała wytłumaczyć 

Antoninie, że suomi to fińska muzyka. 

 O lepszym dniu jej urodzin nie 

mogła nawet marzyć. Wesoło rozmawiała 

z przyjaciółmi, była z nimi i Ryuzakim na 

spacerze. Wieczorem jej mama postawiła 

na stole tort z zapalonymi 18 świeczkami. 

Solenizantka zamknęła oczy, pomyślała 

życzenie i z całej siły dmuchnęła w 

kierunku płomyków. Nie otwierając oczu 

zapytała, czy udało jej się zgasić 

wszystkie. Słysząc głosy odpowiadające na 

jej pytanie twierdząco, rozpromieniła się. 

Cieszyła się, że to marzenie się spełni. 

Wiedziała, że prośba o odzyskanie wzroku 

byłaby tylko zmarnowanym czasem. Może 

kiedyś, w przyszłości, gdy medycyna się 

rozwinie. Teraźniejszym jej pragnieniem 

było coś bardziej realnego i rzeczywistego. 



 ‘Ten świat nigdy nie będzie taki jak 

się spodziewałem’ zanuciła Antonina idąc 

ulicą. Czując, że smycz powoli wymyka 

się z jej ręki, umocniła uścisk. Po chwili 

Ryuzaki zatrzymał swoją panią. Był to 

znak, że doszli do przejścia dla pieszych. 

Młoda kobieta zaczęła cierpliwie czekać, 

aż przewodnik poinformuje ją, iż może 

bezpiecznie przejść przez drogę. 

 Od tamtych wydarzeń minęło kilka 

lat. Tosia była pełną energii osobą. 

Skończyła studia, nauczyła się czytać i 

widzieć wszystko za pomocą dotyku. 

Wzrok nie był jej potrzebny, jej oczami był 

Ryuzaki. Była szczęśliwa, dzisiaj miało się 

spełnić życzenie, które wypowiedziała w 

dniu 18 urodzin. Wyjeżdżała z 

Tymoteuszem do Japonii. 

 A przecież to nie tak miało być, to 

ona miała być tą, która nauczy się języka 

japońskiego i będzie przewodnikiem. 

Miała ukończyć studia na kierunku 

japonistyki, zwiedzić świat i w końcu 

nauczyć się malować, obejrzeć najbardziej 

znane dzieła sztuki. Lecz los z niej zakpił. 

Odebrał to, co dawało jej poczucie 

bezpieczeństwa, zachwiał jej wiarę we 

własne siły i sens istnienia. Mimo to 

posiadała największy skarb, przyjaciela nie 

pozwalającego jej się poddać. Powiernika, 

który zawsze pomagał i pocieszał. A teraz, 

dzięki niemu, usamodzielniła się, 

wyprowadziła z mieszkania rodziców, żyła 

na własną rękę i była pełna nadziei, że 

medycyna będzie potrafiła ją wyleczyć. 

Teraz wiedziała, że nigdy nie jest za 

późno, aby się czegoś nauczyć, zacząć 

wszystko od nowa. Odnalazła swoje 

szczęście i spokojne miejsce, w którym 

może się czuć bezpiecznie. Zacisnęła dłoń 

na rączce walizki i ruszyła w kierunku 

mieszkania przyjaciela. 


