
Ważka z powinności 
 Gałęzie delikatnie ugięły się pod jej niewielkim ciężarem. Przemknęła między starymi 
topolami rosnącymi na krańcu zagajnika. Lekki zefirek towarzyszył jej przebieżce. Długie, 
miodowe kosmki w locie muskały poruszające się na wietrze listki wiekowych drzew. 
Docierając do nieco już zarośniętej wiosennymi trawami i ostem ścieżynki, postać zwolniła 
nieco tempa pozwalając silniejszym podmuchom wiatru się wyprzedzić. Podążała cały czas 
w kierunku, który wyznaczała dróżka. Skręciła w lewo i zatrzymała się całkowicie. Stanęła i 
nasłuchiwała. O tej porze roku drozdy zaczynały budzić się do życia prezentując swoje 
umiejętności niczym grajkowie na dworach możnych władców. Dyskretnie obejrzała się za 
siebie, wyczuwając obecność innego zwierzęcia. Oddalony od niej o kilkanaście stóp jelonek 
wdzięcznie skubał trawę. On także wyczuł jej obecność i uniósł łebek znad ziemi. Wpatrywał 
się w nią bystrymi ślepiami, po czym wrócił do poprzedniej czynności. Puszcza ta zbyt 
sporadycznie doświadczała jakiegokolwiek kłusownictwa czy niszczenia dzieła matki natury, 
dlatego zwierzęta zupełnie nie przejmowały się człekokształtnymi istotami przemykającymi to 
tu, to ówdzie. Wsłuchiwała się jeszcze przez chwile w radosne, wiosenne świergotanie 
ptaków próbując wyłapać inny wokal niż ten drozdowy. Zakończyła tę czynność, nie było to 
jej głównym celem. Nabrała ostatni raz świeżego, leśnego powietrza i puściła się biegiem 
wzdłuż wyrośniętej trawy. Jej bose stopy miękko chrzęściły nawet, gdy przeskakiwała 
większe gałęzie i porośnięte wilgotnym mchem głazy. Wiedziała, że znajduje się już  blisko 
potoku. Nogi co chwilę grzęzły i zapadały się, kiedy wbiegała na bagniste tereny. Trawa 
kończyła się, zaczynały się paprocie. Zwinnie ominęła garstkę drzew dzielących ją od rzeczki, 
zwolniła i zamoczyła zmęczone stopy w chłodnej, orzeźwiającej wodzie. Brodziła przez jakiś 
czas ślizgając się, ale zachowując równowagę po dość płaskich kamieniach wypełniających 
dno. Szła coraz głębiej, aż woda sięgała jej połowy uda. Zrzuciła swe ubrania i położyła je na 
suchym kamieniu. Zanurkowała i popłynęła wzdłuż bajora. Wynurzyła się i przysiadła na 
jednej ze skał wystających z wody. Rozczesała palcami swoje długie, złociste włosy i 
przymknęła oczy, by ostatnie promienie zachodzącego już słońca zdążyły ostatni raz musnąć 
jej twarz. Wzniosła oczy ku górze i po raz już tysięczny, jak nie milionowy poczęła oglądać 
tak dobrze znane zjawisko. Niebo przeszyły kolorowe, mieniące się pręgi. Falujące barwy 
pomarańczowego, żółtego i zielonego odbijały się w jej głębokich oczach. Po latach potrafiła 
opanować swe emocje, nie roniła już żadnych łez. Czekała na to, co miało zaraz nastąpić. 
Przymknęła powieki, tak było jej łatwiej.  

- Szum strumienia, dusza ważki, jak osiągnąć stan nieważki? Strach dziś wiąże się z 
pragnieniem, przeszłość znów mym przewinieniem.  

Po wypowiedzeniu słów, które stały się jej codziennością poczuła się lżejsza. Zamiast rąk 
pojawiły się rozłożyste, skrzące, miejscami błękitne skrzydła owada – ważki.  Podfrunęła 
wyżej, na tyle wysoko, żeby jezioro stało się okrągłym punktem w oddali. Sunęła pomiędzy 
koronami leśnych drzew. Poczucie wolności wiązało się z radością, jednak co dzień musiała 
wykonać męczące, czasami nad wyraz trudne zadanie przynoszące na myśl dotychczasowe 
poczucie straty. Ryzyko od dawien dawna nie stanowiło dla niej przeszkody. W końcu została 
do tego wybrana no i zobligowana… 

   Kiedy dotarła na miejsce zaczęła zastanawiać się co tym razem ją czeka. Poszukiwanie 
wskazówek, podróż do przeszłości, spotkanie z kimś wpływowym? Nigdy nie mogła 
obstawiać, zresztą byłoby to bezcelowe. Zbliżyła się do starego drzewa zwanego wyrocznią i 
przysiadła na najniżej położonym konarze. Po jakimś czasie wszystko ucichło. Nie było 
słychać przechadzających się zwierząt ani szelestu traw. Liście drzewa przestały się 
poruszać, zastygły. Nagle odczuwalne stały się delikatne wibracje. Ważka obróciła się w 
stronę pnia i spojrzała na korę, której forma zmieniała kształty. Obrotowe ruchy ostatecznie 
doprowadziły do utworzenia się niewielkiego otworu na wprost owada. Wiedziała co należy 
zrobić. Zbliżyła się i wkroczyła do innego świata.  

Niespodziewanie zalała ją fala. Woda zabrała ją ze sobą, popchnęła w jakimś kierunku. 
Szybko otrzepała skrzydełka i złapała oddech. Gdy tylko otworzyła ślepia rozejrzała się i 
stwierdziła, że na pewno znajduje się w grocie. Mały wodospad zlokalizowany był kilka 



metrów dalej. Odnalazła wzrokiem suche miejsce i tam też się przeniosła. Odczuła jednak 
wstrząs. Ponownie usłyszała jej głos… 

- Tarako! Tarako! – ten krzyk prześladował ją niezmiennie od dłuższego czasu. 

Doprowadzał ją do szału. Próbowała zatkać odnóżami uszy. Miała jednak wrażenie, że nie 
tylko to słyszy, ale i czuje. Dała za wygraną. 

- Przestań proszę… Nie wytrzymam już tego dłużej. Zawsze robię to o co prosisz… 

Brak odpowiedzi nie był zadziwiający, wiedziała, że tak będzie. Po chwili krzyki ucichły. 
Wyrocznia przemówiła: 

- Tarako… 

- Nie nazywaj mnie tak! Dla ciebie Tarako przestała istnieć pięć lat temu. 

Milczenie, które zapadło w tamtym momencie wymagało wpuszczenia gromady świerszczy.  

- Twój ból jest zrozumiały. Sama jednak wybrałaś i o tym dobrze wiesz. Nie muszę ci nic 
tłumaczyć. Pozwól jednak, że przedstawię dzisiejszy plan działania.  

Tarako nic nie odpowiedziała.  

- Wysłuchaj mnie uważnie. Wybór, przed którym będzie ci dane dziś stanąć może wiele 
zmienić. Na lepsze lub na gorsze. Przed twoją osobą pojawią się cztery kryształowe kielichy. 
Każdy z nich wypełniony jest płynem. Skup się i wybierz ten, który do ciebie przemawia.  

Przed ważką pojawiły się wspomniane kielichy. Najbliżej stojący wypełniony był gęstym, 
parującym napojem w kolorze krwistej czerwieni. W naczyniu po lewej zawartość 
przypominała gwiaździste niebo. Ciemnogranatowy, błyszczący płyn mienił się niesamowicie. 
Ten najbardziej oddalony mieścił w sobie musztardowy, gęsty roztwór, podobny do czegoś w 
rodzaju budyniu. Ostatni przepełniony był aż po same brzegi przezroczystą, podejrzaną 
cieczą. Bąbelki kierowały się ku dołowi, a nie ku górze. Tarako miała poważny problem z 
podjęciem decyzji. Zaczęła szukać skojarzeń do każdego koloru i rozważać każde za i 
przeciw. Wiadomo, że najbardziej w oko wpadł jej gwiaździsty eliksir, ale czy nie był to 
podstęp? Czy nie było to zbyt proste?  

- Czy jesteś już zdecydowana? – zapytała wyrocznia. 

Wciągnęła nerwowo powietrze do płuc  

- Dobra, to nie może być ten czerwony, przypomina krew… Ten dziwny budyń też nie jest 
moim ostatecznym wyborem. Wodnisty płyn wydaje się być zbyt nieskazitelny.  

- A więc decydujesz się na granatowy? 

Pomimo niepewności i stresu jaki wywołało to zadanie zdołała wykrztusić jedynie: 

- Chyba tak… 

Wybór Tarako nie został w jakikolwiek sposób oceniony. Wyrocznia pokusiła się jednak o 
kilka mądrości. 

- Zadanie to wydawało się trudne. Ty jednak nie dałaś się zwieść i postąpiłaś według 
najważniejszej zasady: „Wybierz ten, który do ciebie przemawia”. Symbolika gwiazd jest 
niezmiernie interesująca. Z jednej strony ideał, wolność i szczęśliwość. Z drugiej zaś 
czujność, nadzieja i przeznaczenie… 

- Powiesz mi co warunkuje mój wybór? 

- Zaraz się dowiesz… - oznajmiła w bardzo tajemniczy sposób. 

   Nie minęła nawet minuta a ciało ważki zaczęło wirować. Co raz szybciej i szybciej, aż 
nagle rozpłynęła się w powietrzu.  

Obudziła się nieopodal znanego jeziorka. Słońce zaczęło pojawiać się na linii horyzontu. 
Powitał ją świt, a wraz z nim ciepłe, liżące jej skórę promienie. Zbliżyła się do wodnej tafli i 
obejrzała swe odbicie. Odzyskała swą normalną postać, lecz na jak długo? Tego nie 
wiedziała. Coś innego zwróciło jej uwagę. Odwróciła dłoń na wewnętrzną stronę i ujrzała 
bliznę, której nie widziała od pięciu lat. Wspomnienia związane z siostrą wierciły jej dziurę w 
brzuchu.  Wstrząsnęło nią, odwróciła się od wody i starała się uspokoić szalejące w niej 
emocje.  

- Jakim cudem… Jak? Czy to kolejny rodzaj gry albo testu? – próbowała sobie wytłumaczyć 
owe zjawisko.  



- Tarako…? Czy to ty? 

Wszędzie rozpoznałaby ten głos. Momentalnie sparaliżowało ją. Po chwili  pomału obróciła 
się w stronę osoby stojącej tuż za nią. Oczy piekły ją niemiłosiernie, po policzkach spłynęło 
jej kilka łez. Nie była w stanie nic powiedzieć.  

- Tarako proszę… Odezwij się. To ja, zobacz – pokazała dłoń, na której widniało to samo 
znamię w kształcie skrzydła. 

-Ty także wybrałaś granatowy napój nieprawdaż? 

Siostra pokiwała głową. Odkąd rozdzieliła je wyrocznia nic nie wyglądało już tak samo. Życie 
przepełnione było smutkiem, samotnością i ciągłymi wyrzutami sumienia.  

- Posłuchaj mnie Lana. To wszystko to moja wina. To co stało się pięć lat temu… Nie obwiniaj 
się. To ja, jako starsza siostra musiałam podjąć decyzję. Chciałabym, żebyś wiedziała co tak 
naprawdę się stało… Pokażę ci. 

Lana skinęła głową i podeszła. Każda z nich na szyi przewiązaną miała małą, skórzaną 
sakiewkę z błękitnym proszkiem. W kryzysowych, zawiłych i wymagających długiego 
tłumaczenia sytuacjach, miały prawo do użycia tejże zawartości. Do czego służy? Można za 
jego pomocą dostać się do zakamarków czyjejś pamięci. Odkryć najbardziej skryte 
wspomnienia z przeszłości. Właśnie dlatego ten sposób był łatwiejszy aniżeli streszczanie 
całych pięciu lat rozłąki.  

Po krótkiej wymianie zdań sięgnęły do woreczków i nabrały odpowiednią ilość. Nie robiły 
tego od lat.  

- Gotowa? – zapytała Tarako. 

- Raczej tak… 

- Dobra. Na raz, dwa…, TRZY! 

Obie podrzuciły niebieski piasek na głowy i zamknęły oczy.  

Substancja zwaliła obie dziewczyny z nóg, doprowadziła do pewnego rodzaju transu, w 
którym były obecne w swoich umysłach.  

  Kiedy proszek przestał działać obie siostry rzuciły się sobie w ramiona głośno oddychając i 
płacząc. Kilka lat temu Tarako stanęła przed innym wyborem. Mogły przenieść się na tereny  
rządzone przez klan elfów znanych z nieprzewidywalności i możliwego niebezpieczeństwa 
albo starsza miała zająć stanowisko czegoś w rodzaju pomocnika i szpiega wyroczni na 
bliżej nieokreślony okres czasu. Umowa jednak nie była ściśle określona, więc siostry nie 
spodziewały się rozłąki, a co dopiero na tak długo.  

- No cóż, ważne, że w końcu odnalazłyśmy drogę powrotną do siebie. Tylko… - zawahała się 
Lana. 

- Tylko? 

- Co teraz? – zapytała z widocznym niepokojem wymalowanym na twarzy.  

- Wyśmienite pytanie. Teraz… pora skupić się na tym co mamy i jesteśmy jeszcze w stanie 
osiągnąć – odpowiedziała zamyślając się na jakiś czas. 

Młodsza siostra zaczęła snuć refleksje.  

- Nie wiem co musiałybyśmy wziąć pod uwagę. Na chwilę obecną nie mam zbyt wiele… 

- I tu się mylisz – Tarako szeroko się uśmiechnęła i dodała – Mamy siebie! 

Po wypowiedzeniu tych słów złapały się za ręce.  

Słońce zaczęło zachodzić. Na niebie ponownie pojawiły się kolorowe pasy. Tak 
zachwycające, a jednak złowróżbne.  

- Powinnam przekonać się czy nadal jestem od niej zależna i czy potrafię się znów 
przemienić – gorzko stwierdziła Tarako.  

Przymknęła powieki i wypowiedziała tę przeklętą formułkę: 

- Szum strumienia, dusza ważki, jak osiągnąć stan nieważki? Strach dziś wiąże się z 
pragnieniem, przeszłość znów mym przewinieniem… 

Bała się, że gdy otworzy oczy zamiast rąk ujrzy skrzydła. Nie było jednak chwili do stracenia. 
Uchyliła jedną powiekę, a potem drugą. Siostra uśmiechnęła się do niej z widoczną ulgą. W 
końcu były wolne! 


