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(NIE) FORTUNNE POPOŁUDNIE  

 

Moje życie. Cóż, nudne, szczęśliwe, a po śmierci mojego ojca w wypadku, lekko 

dramatyczne i smutne. Gdy wszystko się ustabilizowało, chciałam czegoś innego. No i wtedy 

wszystko przewróciło się do góry nogami. Mam na imię Karolina i postanowiłam opisać te 

kilka dni, które były jak huragan w moim życiu.  

Było chłodne, jesienne, piątkowe popołudnie. Wracałam ze szkoły. Chodziłam do 

liceum i byłam w trzeciej klasie. Codziennie spacerowałam tą ścieżką, jeszcze do 

podstawówki, więc znałam ją na pamięć. Jak zwykle słuchałam muzyki na słuchawkach. 

Przy końcu ulicy były pasy, zwykle jeździło tam mało samochodów. Nie rozejrzałam się 

nawet, tylko weszłam na jezdnię. Poczułam czyjąś rękę na ramieniu. Omal nie potrącił mnie 

samochód. Uratował mnie ktoś. Obróciłam się, chcąc podziękować mojemu bohaterowi, ale 

nikogo nie było. Ścieżka była pusta.  

Szłam wtedy do mojej przyjaciółki Magdy. Powiedziałam jej o całym zdarzeniu. 

- Na pewno nie potrąciło cię to auto? Gadasz bzdury! - zapytała. 

- Nie, jestem cała, tylko błagam cię nie mów nic mojej mamie. Ktokolwiek to był albo nie… 

nic mi się nie stało. 

- Taaa... mimo to uważam… - przerwałam jej. Magda to dobra przyjaciółka. Czasem martwiła 

się za bardzo o mnie, ale zawsze było to uzasadnione, tak jak i w tym przypadku.  

Spędziłyśmy razem popołudnie, ale nie był to koniec wrażeń na dziś. Magda 

postanowiła mnie odprowadzić do domu. Nie było to daleko, bo mieszkała tylko dwie ulice 

dalej. Miała iść ze mną tylko do przystanku, ale wyjątkowo odprowadziła mnie pod samą 

bramę, co miało pewnie związek z dzisiejszym incydentem. Miała dziewczyna nosa. Tuż 

przed furtką prowadzącą do mojego domu, przewróciłam się. Na prostej drodze asfaltowej, 

bez kamieni, piasku.  
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- O matko… taka z ciebie szczęściara, że…nie wiem – powiedziała Magda ledwo trzymając 

się na nogach ze śmiechu, ale to ja miałam złamaną nogę jak się później okazało. Magda 

zawołała moją mamę i pomogła mi wejść do samochodu, którym pojechałam do szpitala. 

Zanim mnie przyjęto czekałyśmy trzy godziny, więc miałam czas na myślenie o tym,             

co właściwie się stało. Było normalnie. Żartowałyśmy sobie z Magdą i było się ciężko 

rozstać, więc jakiś czas szłam do tyłu i … machałam do niej ręką i wtedy na kogoś 

wpadłam… tylko to nie ma sensu. Magda stała cztery metry ode mnie, a na ulicy - jak zwykle 

o tej porze - nie było żywego ducha.  

Wreszcie mogłyśmy pojechać do domu. Kiedy w końcu wdrapałam się do mojego łóżka, 

byłam tak zmęczona, że od razu zasnęłam.   

 Przebudziłam się po kilku godzinach. Bolała mnie noga. Postanowiłam pójść na dół 

po mrożonkę, żeby zrobić sobie zimny okład. Usiadłam na łóżku i zamarłam. Ktoś na nim 

siedział i to nie była moja mama. 

 

TAJEMNICZY PRZYBYSZ 

 

Zapaliłam światło. Na moim łóżku siedział młody, niebieskooki blondyn. Patrzył się na mnie. 

Rozejrzał się po pokoju zaskoczony i znowu spojrzał na mnie. 

- Kim jesteś i co tu robisz? MÓW!- zapytałam. 

- Spokojnie nie tak głośno - odpowiedział chłopak. 

- Jak mam być spokojna, kiedy na moim łóżku siedzi nieznajomy i nawet nie wiem skąd on 

się wziął! 

- Spokojnie znam cię od małego, jestem twoim aniołem - odpowiedział spokojnym tonem. 
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- Tak, a ja świętym Mikołajem. Sorry, ale to nie jest dobry tekst na podryw, wyjdź stąd! - 

prawie wykrzyczałam. 

- Już powiedziałem, że masz być ciszej. Nie wiem, jakim cudem mnie widzisz,             

słyszysz i czujesz, ale trzeba zachować spokój i przepraszam za tę nogę. 

- To byłeś ty, jakim cudem ciebie nie widziałam i… i ty uratowałeś mnie przed tym 

samochodem... W tym momencie zrobiło mi się głupio, że tak na niego naskoczyłam              

i chociaż brzmiało to niedorzecznie to wiedziałam, co poczułam łamiąc sobie nogę i prawie 

wpadając pod samochód. Nawet nie wiem, dlaczego, ale uwierzyłam mu. 

- Tak, przez te szesnaście lat ratowałem cię przed każdym demonem. 

- To była wina demonów?- zapytałam zaciekawiona. 

- Wiesz, co? Zabiorę cię gdzieś, bo jeszcze obudzimy twoją mamę. 

- No dobrze. - odpowiedziałam, chociaż w głowie miałam myśli w stylu: „Człowieku mam 

przez ciebie nogę w gipsie i ty mnie chcesz gdzieś zabierać?!”, „Przecież ja ciebie nie 

znam!”, ale nigdy nie byłam normalna i rozważna. Jednak za moment miałam uwierzyć we 

wszystko, co mi mówił i przede wszystkim w niego samego.  

- Dasz radę wskoczyć mi na barana?- zapytał. 

- O matko! - zobaczyłam skrzydła. Ogromne, białe skrzydła, wyrastające z jego pleców.  

- Są niesamowite! Mogę? – i za pozwoleniem dotknęłam jego skrzydeł. 

- Teraz mi już wierzysz, co?- zapytał ze słodkim uśmieszkiem. 

- Bezwarunkowo! 

Nie wiem, jak, ale wgramoliłam się na jego plecy i nawet nie zauważyłam, że staliśmy na 

środku plaży. 

- Czy my jesteśmy na Hawajach?- zapytałam rozpoznając plażę, na którą zawsze chciałam 

się udać. 

- Dokładnie jak mówiłem, towarzyszę ci odkąd byłaś małym dzieckiem. Znam twoje 

marzenia, chronię cię przed demonami, które walczą z aniołami, a jeśli anioł, który pilnuje 

człowieka przegra, to człowiek umiera razem z nim.  

Mój Anioł powiedział mi, że aniołowie rodzą się jakieś dziesięć lat przed ludźmi, których będą 

pilnować tego samego dnia i miesiąca, co oni. Jednak, jeśli chodzi o jego wiek to formalnie 
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ma tak samo jak ja szesnaście lat. Są szkoleni i dziesięć anielskich lat później otrzymują pod 

swoją opiekę maluszka. Dowiedziałam się też, że aniołowie moich rodziców to jego rodzice    

i każda rodzina ma swojego Wielkiego Anioła. 

Zaczęłam się śmiać. 

- Wszystko w porządku?  

- Tak. Tylko rozmawiam z tobą już jakąś godzinę, a nawet nie wiem jak masz na imię.- 

wyjaśniłam moje dziwne zachowanie. 

- Ano tak jestem Jakub.- odpowiedział też się śmiejąc. 

- A ja Karolina, chociaż to już na pewno wiesz… GODZINA!!! Właśnie rozmawiamy godzinę, 

a mama… przecież nie ma mnie w łóżku! Jak ja jej to wytłumaczę? A jak już to zauważyła 

pewnie dostaje zawału, przecież odkąd tata zmarł, jesteśmy tylko we dwie i… Musimy 

wracać! - powiedziałam gwałtownie. 

- Spokojnie, jesteś w łóżku, a jak mama zacznie cię budzić to wszystko zniknie. To jest sen, 

ale w pełni kontrolowany przeze mnie.- uspokoił mnie. Chociaż niekoniecznie, bo oznaczało, 

to, że widział, co mi się śni i miał na to wpływ.  

Zauważył, że się zmieszałam, więc wyjaśnił mi jak to działa. Aniołowie nie mogą zmieniać 

snów tylko je projektować, dopóki nie wtrąci się mózg lub ktoś nas nie obudzi, a sny, które 

tworzy nasza podświadomość nie są dla nich widoczne. Porozmawialiśmy jeszcze jeszcze 

chwilę i zabrał mnie do domu. To był najpiękniejszy dzień mojego życia, mimo że prawie 

umarłam i złamałam nogę. Nawet nie wiem, dlaczego byłam taka szczęśliwa. 

Kiedy obudziłam się kolejny raz, był już świt. Na szczęście była sobota, więc mogłam 

sobie pospać, ale spać nie dawała mi myśl, że nie było Jakuba w moim pokoju. Rozejrzałam 

się, jednak nigdzie go nie było. Wtedy pomyślałam czy to nie był sen. Cały entuzjazm opadł. 

Tylko, że miałam nogę złamaną, ale w sumie mogłam ją po prostu złamać i dorabiać 

historyjki jak to zwykle ja. Wstałam, poszłam się ubrać i uczesać moje niesforne, blond 

włosy. 
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KARTECZKA I DŁUGIE CZEKANIE  

 

Gdy otworzyłam szufladę ze skarpetami, zauważyłam kartkę. Było na niej napisane 

„Poszedłem do ojca, dowiedzieć się czemu się widzimy. Jesteś bez ochrony, więc uważaj na 

siebie. Twój Anioł.”. Czyli jednak prawda. Ucieszyłam się jak nigdy.  

Dzień spędziłam produktywnie, chociaż chodzenie z kulami sprawiało mi problem. 

Pościerałam kurze, wyczyściłam łazienkę i takie tam, co normalnie kończę w dwie godziny,   

a z nogą zajęło mi to prawie cały dzień. Jakby jednak nie patrzeć to dobrze, bo nie dłużyło mi 

się czekanie. Dlaczego ja aż tak się niecierpliwiłam?  

Po skończonej pracy mama upiekła gofry. Zjadłyśmy kilka i oglądałyśmy filmy, aż do 

późna. Po śmierci taty zostałyśmy same, więc co sobotę i niedzielę urządzałyśmy sobie 

wspólne kino, grałyśmy w gry lub szukałyśmy przepisów. W pewnym momencie chciałam jej 

powiedzieć o Jakubie, ale stwierdziłam, że i tak nie uwierzy, więc nawet nie wspominałam. 

Czekałam, kiedy on się zjawi i opowie mi coś o aniołach. Nawet nie wiedziałam, kiedy 

zasnęłam. Obudziłam się na kanapie przykryta kołdrą. Kochana mama. 

„Dalej go nie ma! Gdzie on jest?” - pomyślałam. 

Była ósma rano. Trzeba było wstać i zacząć się szykować do kościoła. Razem  

z mamą byłyśmy katoliczkami, więc co tydzień chodziłyśmy na mszę. Tym razem nie byłam 

skupiona ani trochę. Ciągle tylko myślałam czy wszystko jest ok z Jakubem. Nie było go zbyt 

długo. Nawet, jeśli anielskie pogaduszki z ojcem trwają długo to wątpię, żeby cały dzień  

i jeszcze noc! 

Po południu przyszła Magda. Zawsze jak się martwimy to razem i gdy tata umarł,  

i gdy zachorował mój pies, i gdy go usypialiśmy. Pamiętam przyszła do mnie na noc  

i płakałyśmy za moją kochaną Lisą (tak się nazywał mój pies). 

- Wiesz Madzia, pewnie mi nie uwierzysz, co ja gadam na pewno mi nie uwierzysz, ale 

muszę to z siebie wydusić - zaczęłam. Czułam, że muszę się komuś wyżalić. 
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- Wal! - odpowiedziała natychmiast. 

- Ten incydent ze złamaną nogą i to kiedy prawie wpadłam pod samochód, to było związane 

z moim aniołem i to nie jest przenośnia! Nie zwariowałam chyba i nie musisz wzywać 

psychologa. Nie mam rozdwojenia jaźni. 

- Nic, ani nikt nie wyleczy naszej głupoty. Nie sugeruję, że ludzie umawiający się na wizyty 

są głupi, bo nie są - powiedziała, a ja się uśmiechnęłam. Magda zawsze wylatywała z takimi 

nieodpowiednimi żarcikami, ale jej mama jest psychologiem, a ona sama chce być 

psychiatrą. 

- A więc po prostu wysłuchaj tego jako nierealną historyjkę. 

- No dobra, ale mów wreszcie! - odpowiedziała zniecierpliwiona. 

Opowiedziałam jej o wszystkim. Totalnie wszystkim. 

- No nieźle. Nadal uważam, że chyba jednak ten samochód się potrącił, ale doradzę jak 

przyjaciółce, nie mów o tym nikomu. Pomyślą, że jesteś nienormalna i tak dalej, a jeśli chodzi 

o twojego anioła – Magda zrobiła charakterystyczny ruch brwią i uśmiechnęła się – sądzę, że 

się zakochałaś. 

- ŻE CO?!- odpowiedziałam zaskoczona. 

- Martwisz się o niego, tęsknisz, chcesz usłyszeć jego głos i nie kłam, bo od zawsze lubisz 

blondynów. Nie ma co ruszać tak głową. - odpowiedziała jakby mówiła o czymś, a przede 

wszystkim o kimś normalnym. Do tego śmiesznie gestykulowała. 

- Czy ty mi wierzysz? - zapytałam. 

- Wiesz, trudno jest w to uwierzyć i ja ci nie wierzę i nie miej mi tego za złe. - odpowiedziała   

z poczuciem winy. 

- Nie mam i byłabym głupia gdybym miała.- odpowiedziałam ze łzami w oczach, bo wiem, że 

ta moja kochana kretynka zawsze weźmie moją stronę. Nawet, jeśli nie ma to sensu. 

Resztę popołudnia minęło szybko. Magda poszła już do domu, kiedy usłyszałam trzask    

w moim pokoju. Poszłam tam. 
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KOMPLIKACJE 

 

- Jakub?! Wreszcie! Już się martwiłam! - ulżyło mi. Był obok mnie cały i zdrowy. Podszedł       

i mnie przytulił. 

- Ja też się martwiłem. I tak wróciłem szybciej. Mieliśmy z ojcem iść do Większego Anioła, 

ale podobno w okolicy jest demon i to nie z tych zwyczajnych, bo takie to są na każdym 

kroku, ale sam Wielki Demon. Tego rodzaju demony powodują katastrofy, gdzie liczba 

rannych i ofiar jest ogromna.- powiedział zmartwionym głosem. 

- Ustaliliście coś w twojej sprawie? 

- Tyle tylko, że nie dzieje się tak często i są to sprawy, których wymaga konsultacja                

z Większym Aniołem, który jest nieśmiertelny. My byliśmy tylko u Wielkiego Anioła, który jest 

nazywany również Aniołem Do Spraw Rodzinnych może tak będzie ci łatwiej zrozumieć, 

który jest, którym. 

Fakt, było to trochę skomplikowane. Cieszyłam się, że Jakub jest blisko mnie, ale coś było 

nie tak. Wiem, że Wielki Demon jest niebezpieczny, ale czegoś mi nie mówił. Nie dręczyłam 

go pytaniami, bo wiedziałam, że gdy będzie gotowy to sam mi powie. Przez godzinę 

opowiadałam mu, co robiłam i jak dobrze zauważyłam to poprawił mu się humor. 

- Opowiesz mi coś jeszcze o aniołach? - zapytałam. 

- Wiesz nie mam dzisiaj ochoty. Jestem zmęczony po rozmowach, szukaniu dziury w całym   

i tym, że nie wiem czy dobrze robię. - odpowiedział.  

- Spokojnie. Komu, jak komu ale mi możesz zaufać. 

- Wiem, ale nie chcę cię tym obarczać. Wiesz… na początku nie myślałem, że to wszystko, 

co się stało kilka dni temu jest takie poważne. Okazało się, że to ja ściągnąłem tego 

Wielkiego Demona. Nie wiem czy on kogoś opęta lub nie, czy zabije pół ludzkości niczym 

Stalin, czy Hitler, tak oni też byli opętani. Na jasnego anioła! Jesteś jedną z osób, którą 

zawsze chciałem poznać i pogadać, ale to sprawia, że oboje możemy skończyć pomiędzy 

światami. 

- Co to znaczy? 

- Karolina jak ja mam ci to powiedzieć?! To… znaczy, że być może umrzemy, ale będziemy 

krążyć po świecie aż do jego końca, który być może nie nastąpi. Będziesz cierpieć, widzieć 
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jak matka płacze nad twoim grobem, nie będziesz jej mogła przytulić ani nic jej przekazać. 

Będziesz też widzieć dusze potępione. Co robią, jakie męki muszą znosić. Możesz też 

umrzeć z powodu braku obecności anioła. Chyba, że mnie ktoś zastąpi, ale jest to prawie 

niemożliwe.- odpowiedział załamany. 

- Przecież moja mama nie przeżyje kolejnej straty, a po tacie pozbierała się tylko z powodu 

tego, że miała mnie - dotarła do mnie powaga sytuacji. 

- Przepraszam cię tak bardzo - gardło miał ściśnięte od łez. 

- Hej, to nie twoja wina! Nawet tak nie myśl! Zresztą to może się nie zdarzyć prawda?  

- Wiesz takie anomalie nie zwiastują nic dobrego. 

- ZAZWYCZAJ - wysyczałam ze łzami w oczach – i teraz się na tym skupmy, idę do mamy 

na dół. 

Posiedziałam przytulając moją mamę przez resztę popołudnia. Obejrzałyśmy film              

i grałyśmy w gry, a w gardle cały czas miałam kulę. „Co jeśli to jest nasz ostatni wieczór?” 

myślałam. Dopiero wtedy dotarło do mnie, jakie chwile są ulotne. Nie wytrzymałam. 

Popłakałam się.  

- Hej, słoneczko, co się stało? - zapytała czułym głosem. 

- Po prostu wiesz, dzisiaj tu siedzimy, a jutro może nas tu już nie być. Życie jest takie 

nieprzewidywalne. Już nie było dla mnie ratunku, rozpłakałam się na dobre. Widziałam tylko 

tak samo zapłakanego Jakuba wchodzącego do pokoju. Przez przypadek potrącił zdjęcie 

taty. 

- Oj, tak daleko postawiłam, a jeszcze się przewróciło. Może pooglądamy zdjęcia?-

zaproponowała mama. Ja tylko pokiwałam głową, na znak, że się zgadzam.  

Uwielbiałam, gdy mama wyjmowała stare albumy. Ich zapach, wygląd, historia to 

wszystko sprawiało, że przenosiłam się do innego świata. Do młodości rodziców, dziadków. 

Siedziałyśmy tak do godziny 23.00. Poszłam spać. Jakub został jeszcze w salonie. Przyszedł 

po kilkunastu minutach. 

- Myślałem, że już śpisz. Pewnie nie chcesz mnie widzieć - powiedział zmartwionym głosem. 

- Co ty gadasz za głupoty! Chodź tutaj! - odpowiedziałam.  

- Kiedy byłem w salonie, przyszła moja mama i porozmawiała ze mną. Też mówiła, że to nie 

moja wina i po konsultacji z Większym Aniołem tata przekazał jej, że na szczęście jak już 
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całkiem stanę się człowiekiem to nie będę potrzebował anioła i ty nie zginiesz. Jedyne co,    

to demon może nas pozabijać. Uradowałam się i uśmiechnęłam 

- A i jeszcze kazała nosić to - pokazał bransoletkę z czarnego sznurka i z pobłyskującymi na 

złoto koralikami - będzie odstraszać demony, a jakby co, to zostawię sobie mój Anielski 

Sztylet - powiedział z lekkim uśmiechem, z którego nie dało się nic wyczytać. 

- Czyli to chyba dobrze?- zapytałam. 

-  Chyba wspaniale! - roześmiał się i założył mi bransoletkę. Usiadł na krześle i oparł  głowę  

o biurko. 

- Co robisz? - zapytałam. 

- Idę spać. 

- Na biurko?  

- Ymm… no tak – odpowiedział zaskoczony moimi pytaniami. 

- Zrobię ci trochę miejsca. Chodź.- zaproponowałam. 

- Nie musisz, zawsze tu spałem i jest ok- próbował mnie przekonać. 

- Dawaj i nie marudź-. 

Przyszedł, położył się i przez jakiś czas jeszcze rozmawialiśmy. Po cichu miałam nadzieję, 

że nie będę go kopać w nocy, ani nie zarzucę mu włosów na twarz.  
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ZŁOTE I CZARNE WSTĘGI  

 

Ranek nadszedł szybko. Tego dnia na szczęście nie musiałam iść do szkoły, więc mogłam 

się porządnie wyspać. Jednak to chyba nie było mi pisane. 

- Do jasnej Anielki! Karolina! Kto to jest? - do moich uszu dotarł krzyk mamy, która jak 

torpeda zdjęła z nas kołdrę, byśmy szybciej wyszli z łóżka i zaczęli się tłumaczyć.                 

W pierwszym momencie nie doszło do mnie co się stało. MAMA WIDZI JAKUBA! 

- Przepraszam, to moja wina przyszedłem do Karoliny w nocy, bo pisała mi, że jest jej 

smutno i ma doła, i zasiedzieliśmy się.- zaczął Jakub, a ja potakiwałam, nie wiedząc, co on 

jeszcze wymyśli. 

- Ok, rozumiem nastoletnie miłości, ale jak zamierzasz kogoś do nas zaprosić to uprzedź 

mnie wcześniej. Jesteś w ogóle jej chłopakiem? Nie widziałam cię tu wcześniej - zapytała. 

Tymczasem serce podskoczyło mi do samego gardła. „Tylko nie mów jej, że jesteś aniołem, 

bo już pewnie i tak nim nie jesteś.” W myślach błagałam o to, żeby to już się skończyło. 

- Tak, od niedawna - powiedział pewnie Jakub, a ja ledwo co utrzymałam pewną minę jakby 

to była prawda. 

- Dobrze, chodźcie na śniadanie. Dzisiaj idę do pracy na 9.00, więc nie muszę się spieszyć    

i mi wszystko opowiecie - powiedziała mama i wyszła z pokoju. 

- Przepraszam, czy mnie coś ominęło? - zapytałam. 

- Nie sądzę. Jakby co spotykamy się od tygodnia, poznaliśmy się w szkole i rodzice są         

w innym mieście, mieszkam w bursie - odpowiedział szybko i poszedł na dół, żebym się 

mogła ubrać. 
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Zeszłam do kuchni. Zauważyłam, że mama siedzi z Jakubem i nawet się 

rozchmurzyła, jednak nie uznawałam tego za koniec wyrzutów. Nagle usłyszeliśmy trzask.  

- Jasny Aniele! DEMON!  UCIEKAJCIE! - krzyczał Jakub. 

Za późno. Demon zatarasował drogę, a mama wpadła prosto na niego. Wytrzeszczyła oczy, 

otworzyła szeroko usta i zaczęła się unosić. Czarne wstęgi zaczęły oplatać jej ciało i wnikać 

do głowy. 

- Co jej jest? - zapytałam przerażona. 

- Zostaje opętana i nie mogę z tym nic zrobić, bo to zabije ją, demona i moją matkę - 

odpowiedział i odepchnął mnie za siebie.  

Demon niszczy mi matkę. Taśmy owinęły ją tak mocno, że nie było jej widać.             

Nagle spłonęła razem z Wielkim Demonem. Zniknęli.  Popatrzyłam na Jakuba i po jego minie 

poznałam, że to nie koniec. Stał przerażony z błyszczącym, srebrnym mieczem, w którym 

była umieszczona złota nitka. Stał przede mną i patrzył w miejsce, gdzie zniknęła mama.    

W tym samym momencie pojawiła się. Miała czerwoną skórę, z której wyrastały twarde kolce     

i rogi.  Mało tego, płonęła ogniem! Zaczęła rzucać w nas wszystkim. Tylko na to demon mógł 

sobie pozwolić, bo mieliśmy bransoletki.  

Jednak Wielki Demon rozumiał, że mógł się poruszać. Gonił nas i wtedy Jakub 

niechcący dźgnął go. Demon w postaci mamy albo mama w postaci demona, zaczęła 

krzyczeć, wyć, syczeć z bólu, skręcać różne części ciała w nienaturalny sposób. Jej gałki 

oczne kręciły się   i płynęła z nich krew jak i z ust. Krew jednak była czarna jak smoła. Po 

chwili uniosła się i odpadły jej wszystkie rogi i kolce, krew przestała płynąć, a skóra powróciła 

do normalnych odcieni. Kiedy mama opadła na ziemię, odrzuciło mnie i Jakuba na kilka 

metrów. 

 Podeszliśmy do mamy, która umierała. 

- Ratuj ją! Musi się dać coś zrobić!- mówiłam przez łzy. 

- Moi rodzice tu są, moja mama nie żyje… Tato Większy Anioł się nie zgodzi prawda?... Tak 

myślałem, ale staję się człowiekiem, więc nie muszę już go słuchać. 

- Na co się nie zgodzi? - zapytałam. 

- Nie przerywaj. Wiem tato! Powinienem. Nie mów jej. 
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- Jej matka może stać się demonem albo będzie pomiędzy światami chcesz tego!? - 

powiedział niski i ciepły męski głos. 

- Zgadzam się, jeżeli nie ma innych zagrożeń, jeśli się nie uda to i tak będę pewna,             

że zrobiliśmy wszystko.- odpowiedziałam bez wahania. 

- Synu, jesteś pewien, że dla niej chcesz się aż tak poświęcić? - zapytał ten sam głos. 

- Tak, jestem pewien! Dla niej zrobiłbym wszystko!- powiedział pewnie mój anioł. 

- Jak wolisz, ale powinna wiedzieć. Powodzenia.- głos odezwał się po raz ostatni. 

- Jesteś dla mnie wszystkim, trzymaj się!- powiedział Jakub i pocałował mnie. Tylko brzmiało 

to jak pożegnanie i co do licha miałam wiedzieć, i jeszcze ten pocałunek.  

Jakub rozpostarł skrzydła i ucisnął ranę mamy, którą sam zostawił. Jego skrzydła 

zaczęły lśnić, a spod jego rąk wypłynął snop światła i złota nić, która otoczyła moją mamę 

niczym czarne wstęgi demona. Nie chciałam zamykać oczu, chciałam to wszystko widzieć,             

ale światło było zbyt jasne. Gdy już przestało świecić i otworzyłam oczy, zobaczyłam mamę, 

która powtarzała w kółko to samo „To anioł! To naprawdę anioł!”. Obok niej leżał Jakub. 

Doczołgałam się do niego i próbowałam go ocucić. Jednak on nawet nie drgnął. Zalałam się 

łzami, mama zemdlała, a Mój Anioł leżał nieprzytomny na ziemi. Nie mam pojęcia ile 

spędziłam czasu leżąc na ziemi i próbując go obudzić, ale w końcu się poddałam.   

Położyłam głowę na jego ramieniu i dalej płakałam. Nagle poczułam, że on oddycha i się 

rusza! 

- Co tak płaczesz? Karolina chyba się udało co? - powiedział nieco drżącym głosem. 

- Chyba to ci się udało – powiedziałam najczulszym głosem – ale jeśli jeszcze raz odważysz 

się przy mnie prawie umrzeć to nie wiem co ci zrobię! - wykrzyczałam. 

- No już, już spokojnie, obiecuję, że nie będę już przy tobie umierał, a teraz zadzwoń po 

pogotowie, bo nie po to ratowałem twoją mamę, żeby teraz umarła. 

(NIEKONIECZNIE) KONIEC 

      

Ambulans przyjechał praktycznie natychmiast. Mama miała połamane żebra i obojczyki, 

straciła dużo krwi i miała wstrząśnienie mózgu. Trafiła na miesiąc do szpitala, a ja 

pomieszkałam u Magdy. Przez jakiś czas w szafie chowałyśmy też Jakuba. Oboje się 

polubili.  
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Jeśli chodzi o mnie i Jakuba to jesteśmy parą. Byliśmy odebrać mamę ze szpitala.      

Czuje się dobrze i chociaż odwlekaliśmy opowiedzenie jej naszej historii, to ten moment 

nadszedł od razu, gdy tylko przekroczyliśmy próg domu. 

- Czemu mi nie powiedziałaś? - zapytała. 

- Jaką miałam pewność, że mi uwierzysz? 

- Tak, żadną. Jako aniołowie wiecie, co się dzieje z ludźmi po śmierci? Chodzi mi                   

o Krzysztofa mojego męża.- mama miała łzy w oczach, a ja zdziwiłam się, że sama o to nie 

zapytałam. 

- Nie wiemy. Nie mamy też żadnych dowodów na istnienie Boga.- odpowiedział Jakub. 

No i to by było na tyle. Teraz trzeba żyć dalej i cierpliwie znosić co przynosi los                 

i wykorzystywać każdą chwilę, bo nigdy nie wiadomo kiedy staniemy na granicy pomiędzy 

życiem, a śmiercią. Nie wiemy czy będzie dana nam druga szansa. Powinniśmy też 

pamiętać, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i jeszcze to, że po burzy zawsze 

wychodzi słońce. Doceniajmy bardziej te chwile szczęścia, które są ulotne, a gdy na swojej 

drodze spotkamy naszego anioła, postarajmy się go nie przegapić. 

 

 

 


