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-Mleka?

-Nie...Dziękuję- odparł ponuro- Są jakieś wieści o Miriam? Odezwała się?

-Niestety nie... Ale nie martw się, minęły dopiero trzy dni-powiedziała ciepło- Od dawna 

narzekała na swoje życie, może po prostu uciekła- dodała po chwili.

Łza zakręciła się Julianowi w oku i powoli spłynęła po policzku, a na końcu skapnęła do kawy.

-Wychodzę do pracy, kochanie. Będę o 17:00, pa-rzuciła szybko, zwinnie sięgając po malinowy 

płaszcz.

-Cześć, mamo.

Siedział w bezruchu, nie pijąc już gorzkiej kawy, ale wpatrując się  w nią. Później skupił swój 

wzrok na krześle naprzeciwko niego, na którym zawsze siadała żona podczas wspólnych 

śniadań. Ale ono było puste, zupełnie jak cały dom i serce mężczyzny. Wziął do ręki gazetę i 

pobieżnie przejrzał. Bardziej z przyzwyczajenia, niż chęci poznania najświeższych wiadomości 

z okolicy. Miriam zawsze dokładnie czytała wszystkie nowinki, lubiła wiedzieć, co się dzieje. 

Pozwalało to jej na odskocznię od monotonnego życia kury domowej. Nieraz prosiła Juliana, by 

pozwolił jej podjąć jakąkolwiek pracę. Choćby na pół etatu. Ale ten nie chciał się na to zgodzić. 

Miriam miała do niego o to wielki żal, gdyż jeśli zaczęłaby zarabiać, szybko mogłaby się 

wyprowadzić od znienawidzonej teściowej, która nigdy nie przepadała za nią. Julian był 

staroświecki, ledwo tolerował fakt, że matka musiała go utrzymywać przez całe życie, ponieważ 

ojciec ich zostawił. W świecie, jaki sobie stworzył, nie było miejsca dla niezależnej żony. Ona 

jednak nie dawała za wygraną , było to powodem częstych kłótni młodych małżonków. Julian 

miał już dosyć myśli, jakie zaprzątały mu głowę. Dręczyły go pytania, co dzieje się z ukochaną, 

gdzie i czy w ogóle jest. Nie wierzył w to, że mogła uciec i go zostawić, w końcu starali się o 

dziecko, którego tak bardzo pragnęli. Mężczyzna dopił do końca zimną już kawę i z zamachem 

odstawił kubek na stół. Poszedł do salonu i rzucił się na kanapę. Uznał, że drzemka będzie 

idealnym rozwiązaniem, by choć na chwilę zapomnieć o nieszczęściu, jakie go spotkało. 

Zamknął oczy i niemalże od razu zasnął.

 Gdy się obudził, elektroniczny zegar dekodera informował, iż jest 14:18.

-Ponad 6 godzin- powiedział sam do siebie. Ostatnio robił to niezwykle często, choć pewnie 

nawet nie zdawał sobie z tego sprawy. Przedwczoraj skończył duży projekt i miał aż tydzień 

wolnego. Nie było żadnych nowych zleceń, co wydawało mu się udręką. Wolał całkowicie 

skupić się na pracy, niż wciąż myśleć o tajemniczym zniknięciu Miriam. Całymi dniami snuł się 

samotnie bez celu po domu.



Wstał i poszedł do kuchni. Z lodówki wyjął wczorajszą pizzę, którą zjadł na zimno. Nie dla 

przyjemności z jedzenia, ale dla zabicia uczucia głodu. Nic nie sprawiało mu radości od 3 dni. 

Jednak dla niego nie były to tylko 3 dni, ale aż 3 dni. Wydawały się tak długie jak 3 tygodnie, 

może nawet miesiące. Wrócił na kanapę, zaczął oglądać telezakpy. Było mu obojętne, co 

ogląda. Ważne było tylko to, by nie siedzieć w ciszy. Telewizor sprawiał, że nie czuł się tak 

bardzo samotny. Wpatrywał się w przestrzeń, choć „gapił się” to chyba trafniejsze określenie.

Po kilku godzinach do życia przywrócił go donośny głos matki:

-Jestem!

Szybko zdjęła płaszcz.

-Kupiłam pizzę po drodze, może się skusisz?- powiedziała, odgarniając synowi włosy z czoła.

-Nie jestem głodny. Pójdę do siebie.

-Przestań się użalać. Na niej świat się nie kończy. Poza tym, pewnie i tak niebawem wróci.

-Jesteś  zimna-odparł  powoli  i  jeszcze wolnej  powlókł  się  schodami  na górę.  Przystanął  na

chwilę na przedostatnim stopniu, schylił się i popatrzył na matkę wesoło krzątającą się wokół

kuchennego stołu. Poszedł dalej. Wiedział, że kobieta nie tęskni za Miriam, nawet się o nią nie

martwi. Smuciło go to, ale jego matka była specyficzną kobietą. Od czasu, gdy mąż ją zostawił

samą w zaawansowanej ciąży, nigdy nikomu nie zaufała. Mimo że minęło już ponad 20 lat,

pozostawała zdystansowana wobec każdego napotkanego człowieka. Nie była zbyt czuła nawet

dla  własnego  syna.  Do  życia  potrzebowała  jedynie  porannej  kawy  z  mlekiem,  choć  tak

naprawdę  było  to  mleko  z  kawą,  paczki  papierosów  L&M  Link  Menthol  Superslims i

weekendowych wypadów na ploteczki z koleżankami do pubu Pod Jarzębiną.

Julian  wybrał  w  telefonie  numer  żony.  Znów  usłyszał  komunikat:  „Abonent  jest  czasowo

niedostępny, proszę zadzwonić później”. Nie był zdziwiony. Setki razy od czasu, gdy wrócił z

pracy,  a  w  kuchni  kolacją  zamiast  Miriam,  przywitała  go  matka,  próbował  się  z  nią

skontaktować. Zawsze z tym samym rezultatem. Tęsknił za słodkim zapachem blond włosów

ukochanej.  Ale jej  nie było. W każdym razie, nie przy nim. Położył się na łóżku i  ponownie

pogrążył w rozmyślaniach. Nie zdawał sobie sprawy, że jest dopiero 17:30, dla Juliana był to już

środek nocy. Od 2 dób cały czas trwała noc. Słyszał stłumiony śpiew matki, trzaskanie talerzy,

drzwi, szafek. Ale nadal był sam. Nikt nie wierzył w to, że kobiecie mogło się stać coś złego, że

ktoś mógł ją skrzywdzić. Wszystko wskazywało na to, iż zwyczajnie uciekła.  Policja nie znalazła

śladów włamania w domu, Miriam musiała więc wyjść dobrowolnie.  Mężczyzna wiedział,  że

nigdy by mu tego nie zrobiła. Mimo jego trudnego charakteru , kochała go. Ani razu nie wyszła z

domu bez uprzedzenia o tym męża, lub choć zostawienia notatki na lodówce, gdzie jest. Leżał i

myślał o tym, czy kiedykolwiek pocałuje jeszcze żonę.



8:00. W domu unosił się zapach dymu- znak, że Alina wstała i szykuje się  do kolejnego dnia w 

raju, czyli w Agencji Reklamowej Roberta Susałki, gdzie była sekretarką. Weszła do kuchni, 

nalała do kubka sporą ilość mleka, po czym dodała trochę gorącej kawy. Usiadła przy stole. 

Wzięła łyk, parząc sobie wargi. Za chwilę pojawił się Julian. Wziął swój ulubiony błękitny kubek i

zajął miejsce obok matki.

-Mleka?-spytała pogodnie.

-Nie...Dziękuję. Są jakieś wieści o Miriam? Odezwała się?

-Niestety nie... Ale nie martw się...

Oczy mężczyzny zrobiły się wilgotne, nie mógł powstrzymać płaczu. Łza uwolniła się z jego 

powieki i wylądowała w kubku, z którego pił kawę.

-Lecę do pracy, będę o 17:00, pa!- powiedziała, jakby nie widząc, a jakim stanie jest Julian.

-Cześć, mamo-odparł zamyślony, wpatrując się w parujący napój. Zaczął czytać gazetę, którą 

matka kupiła rano, gdy on jeszcze spał. Dopił kawę do końca i udał się w stronę kanapy. 

Siedział chwilę, myśląc nad tym, co ma ze sobą zrobić, ale ostatecznie zdecydował się na 

drzemkę regenerującą siły.

Mimo że dopiero od godziny nie spał, czuł się zmęczony. Miał dzień wolny, więc była to dobra 

okazja na odespanie zarwanych kilku wcześniejszych nocy, kiedy z zawzięciem pracoholika 

pisał projekt , od którego zależały losy niewielkiej firmy transportowej, jakiej był prezesem. Nie 

przynosiła ona wielkich dochodów, ale Julianowi starczało na życie i drobne przyjemności, 

czasem nawet na wakacje na Kubie czy Malediwach. Co miesiąc odkładał parę gorszy, by po 

kilku latach móc wynająć poddasze kamienicy w samym centrum Warszawy. Żona wspierała go,

ale uważała, że za dużo pracuje. Chciała również zarabiać, jednak Julian chciał być jedynym 

żywicielem ich dwuosobowej rodziny.

Obudził się krótko po 14:00 bardzo głodny, nie zjadł w końcu śniadania. Ostrożnie wstał i udał 

się do kuchni. Po krótkich oględzinach wnętrza lodówki i namyśle, postanowił zjeść resztki, 

które wczoraj kupiła matka i nie była w stanie zjeść wszystkiego. Wrócił do salonu, włączył 

telewizor. Przez kolejne godziny siedział  sam, nie zmieniając nawet kanału. Równo o 17:00 

wróciła Alina. Już od progu radośnie przywitała syna. Zaproponowała wspólną obiadokolację, 

ale Julian nie miał ochoty ani na jedzenie, ani na rozmowę z obojętną na jego cierpienie matką. 

Poszedł do swojej sypialni, wciąż myśląc o zaginionej żonie. Nie zorientował się nawet, kiedy 

zasnął. Choć od kilku dni, spał niebywale dużo. Niczym niemowlę.

Kolejny poranek, zapach gęstego dymu z nutą mentolu obudził mężczyznę. Otworzył oczy i 

spojrzał na siebie. Zorientował się, że ma na sobie to samo ubranie, co wczoraj. Miał wrażenie, 

że nosi go od dobrego tygodnia. Wstał, włożył czystą koszulkę, skarpety i spodnie od dresu. 



Opluskał twarz wodą, następnie umył zęby. Zszedł do kuchni, gdzie nalał sobie kawy. Matka 

siedziała już przy stole w granatowej garsonce z papierosem w jednej ręce oraz kubkiem „kawy”

w drugiej.

-Mleka?-spytała .

-Nie.. Dziękuje... Są jakieś wieści o Miriam? Odezwała się?

Alina zaczęła coś mówić, ale Julian usłyszał tylko kilka słów, gdyż łzy napłynęły mu do oczu i nie

potrafił skupić się na rozmowie. W końcu po nieogolonej twarzy spłynęła pierwsza kropla, która 

swą drogę zakończyła w niebieskim kubku. Matka udawała, że nie dostrzega płaczu 

mężczyzny. Szybko się pożegnała, złapała płaszcz. Odpadł z niego guzik, ale ona tego nie 

zauważyła. Zbyt się spieszyła. Była jak zwykle spóźniona. Julian został sam. Nie miał pojęcia, 

co będzie robił tyle czasu w domu, nie mogąc się do nikogo odezwać. Wypiwszy wystudzoną 

kawę, poszedł do salonu, gdzie ułożył się wygodnie na kanapie. Odniósł dziwne wrażenie, że 

już to dziś zrobił, ale nie przejmował się tym zbytnio. Jego myśli wciąż kręciły się wokół 

zaginięcia żony. Wspominał jej szeroki uśmiech i niesamowicie białe zęby. Zamknął oczy, 

wyobrażając sobie Miriam. Wspominał wspólnie spędzone chwile. W końcu zasnął. Na jego 

twarzy rysował się spokój. Obudziło go burczenie w brzuchu, udał się więc do kuchni, by 

zobaczyć, czy w lodówce jest coś, czym szybko mógłby zajeść uczucie głodu. Otworzył pudełko

znajdujące się na drugiej półce, wyciągnął kawałek pizzy, który od razu zniknął w jego ustach. 

Zastanawiał się, kiedy dostanie kolejne zlecenie, bardzo chciał zająć się czymkolwiek. 

Gdybanie, co dzieje się z jego żoną powoli wpędzało go w depresję. Doskonale zdawał sobie z 

tego sprawę. Jednak nie podejmował żadnych kroków, by do tego nie dopuścić. Udał się z 

powrotem do salonu. Kiedy przechodził przez drzwi dziwne uczucie wróciło. Przez chwilę 

przeszło mu przez głowę, że znajduje się w jednych z tych bezsensownych filmów, gdzie 

bohater przeżywa wkoło te same zdarzenia. Julian usiadł jednak na kanapie i przy głosie 

namawiającego do zakupu magicznej sokowirówki prezentera, leżał w bezruchu. Obwiniał się o 

zniknięcie żony. Z długich rozmyślań wyrwała go matka, która właśnie wróciła z pracy. Musiał to 

być dla niej wyjątkowo udany dzień, gdyż już od progu można było wyczuć emanującą od niej 

radość. Była przeciwieństwem syna. Julian wstał, a Alina zmierzwiła mu włosy. W ten 

szczególny dla każdej matki znany sposób. Poinformowała  Juliana, że kupiła na mieście 

jedzenie, ale on wolał być sam, niż przebywać w towarzystwie rozanielonej matki. Położył się 

wykończony na łóżku, wyciągnął z szafki nocnej telefon komórkowy i z żalem spojrzał na tapetę.

Była na niej Miriam stojąca nad brzegiem morza o zachodzie słońca. Pomyślał, że kolejny raz 

spróbuje skontaktować się z nią. Ale tak, jak się spodziewał, usłyszał komunikat, który głosił, iż  

telefon żony jest poza zasięgiem sieci. Przewrócił się na drugi bok. Zasnął.



Gdy obudził się rano, był pełen nadziei. Śniła mu się Miriam. Była w jakimś dziwnym świetle, a 

następnie w białym pokoju przywiązana szerokimi pasami do stołu, jakby operacyjnego. 

Płakała, błagała Juliana o pomoc. Mówiła, że ją odnajdzie i nie ma się poddawać. Mężczyzna 

szybko zapisał jak najwięcej szczegółów swojego snu. Miał wrażenie, że może mu to w pewien 

sposób pomóc znaleźć żonę. Zmienił szybko ubranie, umył się i udał do kuchni. Czuł zapach 

ulubionych papierosów matki. Nie musiał na nią spoglądać, by wiedzieć, że właśnie jednego z 

nich pali. Nalał sobie kawy, siadając przy stole, Alina dopiła swoją .Julian spytał ją, czy pojawiły 

się jakiekolwiek informacje o Miriam. Ona oświadczyła, iż nic jej o tym nie wiadomo i z impetem 

podniosła się z krzesła, złapała płaszcz,  żegnając się z synem. Gdy w jego kawie pojawiła się 

łza, był pewien, że coś jest nie tak. Kiedy sięgnął po gazetę również. Idąc do salonu w stronę 

kanapy dziwne uczucie się nasilało. Nie wiedział, co się dzieje, lecz był pewien, że to coś 

naprawdę złego. Nagle zorientował się, iż jest senny i jak najszybciej musi się położyć. Nie 

potrafił się powstrzymać i choć nie chciał, zasnął. Obudził się dokładnie o 14:18, poszedł do 

kuchni. Zjadł wczorajszą pizzę prosto z lodówki. Ponownie zajął miejsce na kanapie i włączył 

telewizor. Mimo że nie miał ochoty na rozmyślanie o żonie, robił to. Jakby jakaś siła go do tego 

zmuszała. Wtedy zdał sobie sprawę, że nie pamięta, co robił wczoraj, ani przedwczoraj. 

Ostatnie, co pamiętał to to, że wrócił z pracy, a Miriam nie było. Przestraszył się. Uznał, że 

postradał zmysły z powodu tęsknoty za żoną. Miał tez wrażenie, że zaraz matka wróci z pracy z

jedzeniem kupionym w knajpce po drodze i będzie udawać, że wszystko jest w porządku. 

Stwierdził, że jeśli jego przypuszczenia nie potwierdzą się, wszystko z nim dobrze. Ale jeśli 

okażą się trafne, coś się dzieje. Coś złego. Bardzo złego. Gdy Alina otworzyła drzwi Julian 

zamarł, wiedział, że za kilka sekund będzie mógł wydać werdykt.

-Jestem!- krzyknęła donośnie.

Syn wstał, matka odgarnęła mu włosy z czoła i zaproponowała wspólny posiłek.

-Kupiłam pizzę po drodze...-zaczęła mówić.

Julian od razu odmówił i powoli poszedł do siebie. Serce waliło mu niczym młot. Zdał sobie

sprawę, że doskonale zna przebieg tego dnia. Że przeżył go już,  i  to nie raz,  ani nie dwa.

Zmartwienia o żonie odeszły na drugi plan. Mężczyzna nie mógł uwierzyć w to, co się właśnie

dzieje.  Uznał,  że to  tylko  jego umysł  płata  mu figle,  że  takie  rzeczy przecież  się  zdarzają.

Przypomniał  sobie  program  w  telewizji,  który  kiedyś  oglądał.  Jakiś  profesor  opowiadał  o

zjawisku  deja vu. Mówił on, że nasz mózg jest niczym komoda z szufladami. Każda szuflada

służy do czegoś innego. A wrażenie, iż już coś przeżyliśmy, jest spowodowane tym, że umysł

bodźce,  jakie  dostarczamy  w  danej  chwili  przez  przypadek,  umiejscawia  w  szufladzie  ze

wspomnieniami. Uspokoił się. Wrócił do wspomnień o Miriam. Jakaś dziwny wewnętrzny głos



kazał  mu  do  niej  zadzwonić.  Mężczyzna  zrobił  to,  po  czym  przewrócił  się  na  drugi  bok  i

słuchając odgłosów krzątania się matki po kuchni, zasnął.

-Miriam? Miriam? Miriam!-  wołał  przez  sen.  Po  czym obudził  się  zdyszany i  zlany zimnym

potem. Nie wiedział, co się z nim dzieje. Śniła mu się żona, ale on nie pamiętał ze snu nic poza

tym, że była ona przywiązana do stołu operacyjnego i rozpaczliwie wołała o pomoc. Spojrzał na

telefon,  była dokładnie 2:18.  Powoli  podniósł  się,  następnie przysiadł na skraju łóżka.  Ukrył

twarz w dłoniach, cały drżał. Ponownie usłyszał głos Miriam:

-Julian?- mówił cichy szept.- Julian...

Mężczyzna myślał, że nadal śni. Mimo to, bał się odwrócić głowę w stronę, z której dochodziło 

wołanie kobiety. W końcu jednak się odważył. Powoli spojrzał za siebie. Znajdowało się tam 

lustro, a w jego odbiciu zobaczył Miriam. Szybko wstał, by przyjrzeć się temu bliżej. Panował 

półmrok, potykając się o nogi łóżka dotarł na drugi koniec pokoju. Stanął przed lustrem i 

wpatrywał się w odbicie. Nie było już tam żony. Pomyślał, że musiało mu się przewidzieć. 

Jednak nie był przecież wariatem, był pewien, że zobaczył Miriam. Chciał się położyć na łóżku, 

wtedy nagle do lustra przywarła dłoń. Na jednym z palców znajdowała się obrączka żony 

mężczyzny. Julian zamarł, obejrzał się za siebie, ale nic tam nie było. Popatrzył w lustro, ręka 

nadal była wyciągnięta w jego kierunku. Rozpoznał dłoń ukochanej. Powoli wyciągnął swoją. 

Delikatnie dotknął szkła i poczuł ciepło ciała Miriam. Złapał mocniej rękę kobiety, a ta 

pociągnęła go do siebie. Julian przewrócił się i wpadł na lustro. Jednak nie zatrzymał się na 

nim, a wleciał do środka ramy. Wstał, zobaczył swoją sypialnię. Była ona jednak inna, meble 

były ułożone inaczej. Drzwi również znajdowały się po przeciwnej stronie. Julian chciał uciekać, 

lecz przypomniał sobie, że przecież jest tutaj gdzieś jego żona i musi ją znaleźć. Powoli wyszedł

z pokoju, stanął w korytarzu. Zobaczył na dole schodów jasne, białe światło- zupełnie takie, jak 

w jego śnie. Słyszał głosy, dziwne głosy. Schylił się i spojrzał w dół, lecz przez silny blask nie był

w stanie nic zobaczyć. Zrobił zdjęcie telefonem, który nieumyślnie nadal trzymał w dłoni i wrócił 

do sypialni. Miał wrażenie, że znajduje się na innym świecie, choć tak podobnym do tego, który 

znał. Stanął przed lustrem i wszedł do środka. Kiedy z niego wyszedł, zobaczył swój pokój, 

wszystko było tak, jak wcześniej. Meble znajdowały się na swoim miejscu, okno oraz drzwi 

również. Przysiadł na łóżku i w programie do obróbki zdjęć przyciemnił zdjęcie. Zobaczył coś 

strasznego. Żona przywiązana do stołu operacyjnego. Obraz był niczym wyjęty z jego 

koszmaru. Od razu rzucił się w stronę lustra. Próbował przejść przez nie, ale bez powodzenia. 

Lustro znów było tylko lustrem. Drżąc z przerażenia, zasnął.

Rano poczuł zapach dymu, poszedł do łazienki i obmył twarz. Szukał w telefonie zdjęcia, które 

zrobił zeszłej nocy, ale nie znalazł go. Był jednak pewien, że nie był to sen. Doskonale wiedział, 



co się dzieje. Znajdował się w pętli czasowej, a lustro, żona, tajemnicze głosy i światło były z 

tym powiązane. Uświadomił sobie, że dzień, który właśnie się rozpoczynał, znał na pamięć. 

Wiedział, że zaraz zejdzie do kuchni i zobaczy matkę palącą papierosa z kubkiem „kawy” w 

drugiej ręce. Przypomniał sobie o łzie, jaka zawsze spływa mu po policzku, gdy pyta o Miriam i 

wpada do niebieskiego kubka.  Wiedział, że Alina szybko ubierze płaszcz, a z niego odpadnie 

guzik. Nie rozumiał tylko, dlaczego. Jaki mogło mieć to sens? Zszedł na dół, zasiadł przy stole i 

odbył rutynowy rytuał. Gdy matka zniknęła za drzwiami, od razu pobiegł do sypialni. Dokładnie 

obejrzał lustro, lecz nie znalazł nic nadzwyczajnego. Zaczął wołać żonę, jednak bez odpowiedzi.

Przypomniał sobie, że gdy spojrzał w nocy na zegar telefonu była dokładnie 2:18, a każdego po 

południa budził się o 14:18. To nie mógł być przypadek. Między tymi porami było równo 12 

godzin różnicy. Starał się przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów z „drugiej strony lustra”. 

Pamiętał, że wszystko było ustawione odwrotnie.

-Odwrotnie, czyli przesunięte o 180 stopni- powiedział nagle. -180 stopni to połowa koła, które 

ma 360 stopni- ciągnął myśl. -Jeśli znajduję się w pętli czasowej, a świat ten jest równoległy, to 

może mieć to sens...Wszystko jest obrócone o 180 stopni. Ale jaki związek z tym wszystkim 

mają te godziny?- prowadził monolog z odbiciem w lustrze.

Wtedy przyszła mu do głowy pewna myśl:

-14:18, 2:18. 12 godzin  różnicy, to połowa dobry. Zupełnie jak 180 stopni jest połową koła!

Wziął kartkę i szybko zaczął zapisywać swoje spostrzeżenia. Był pewien, że idzie dobrym 

tropem. Podejrzewał, że o 14:18 w jego świecie musiało się coś stać. To coś miało swe 

odzwierciedlenie po drugiej stronie lustra. Nie wiedział tylko, czym to „coś” jest. Myślał, iż ma to 

związek ze zniknięciem Miriam. Ale jaki?

-Co robiłem o tej porze...?- pytał załamany.- Byłem w pracy, wróciłem przecież dopiero o 18:00. 

Nie... to nie ma sensu.- czuł się bezsilny- Mamy tez nie było w domu, Miriam była sama, 

dzwoniła przecież do mnie w południe, żeby zapytać, gdzie jest laptop- mówił głośno , nadal 

patrząc w lustro. Siedział chwilę na podłodze w ciszy i myślał. Po kilkunastu minutach wszystko 

zrozumiał. Przestał mówić sam do siebie i w głowie porządkował informacje. Uznał, iż żona 

musiała zniknąć o 14:18. Wcześniej pytała, gdzie jest laptop, a on leżał w sypialni na szafce 

obok lustra. Miriam pewnie poszła po niego i tam musiało się coś stać. Był pewien, że miało to 

związek z dziwnym światem po drugiej stornie szkła. Tylko dlaczego ciągle przeżywał ten sam 

dzień? Julian próbował sobie przypomnieć poprzednie dni, było to niezwykle trudne. W pamięci 

pozostały mu tylko urywki jakby filmu ze starej kliszy. Zdał sobie sprawę, że z każdego 

powtarzającego się dnia jest w stanie podać coraz więcej szczegółowych informacji. Zapełniał 

kartkę swoimi notatkami. Rozumiał już wszystko, tylko nie jedno.



-Dlaczego tkwię w pętli czasowej? I dlaczego powtarzam akurat ten dzień? Dlaczego nie ten, 

kiedy zniknęła Miriam?

Myślał nad tym długo. W głowie układał milion teorii, które szybko obalał, gdy jeden z 

elementów układanki nie pasował. Nie potrafił znaleźć żadnego wytłumaczenia. Wtedy pojawiło 

się kolejne pytanie:

-Dlaczego się zorientowałem?-był zszokowany - Przecież mogłem nadal bezwiednie tkwić w tej 

pętli, a jednak coś sprawiło, że rozumiem, co się dzieje. Tylko co? I co powoduje te zwroty w 

czasie?

Uznał, że może być to Miriam, przypadek lub jakaś siła ze świata równoległego za jego lustrem.

Szybko wykluczył jednak drugą opcję. Wiedział, że teraz nic nie jest przypadkowe. Wszystko 

musi do siebie pasować. Ustawił w telefonie budzik na 2:18, chciał wrócić „tam” i rozwikłać 

zagadkę. Właśnie wtedy do domu weszła Alina. Julian był zaskoczony, że jest już 17:00. Szybko

zbiegł schodami na dół i udawał, że cały czas wylegiwał się na kanapie. Nie mógł pozwolić na 

to, by coś działo się inaczej. Mogło to zakłócić przebieg dnia, który z jakiegoś nieznanego 

mężczyźnie powodu musiał być wyjątkowy.

-Jestem!- krzyczała radośnie matka. Poczochrała włosy synowi, zaproponowała zjedzenie 

wspólnie pizzy, jaką kupiła po drodze. Julian odmówił i poszedł z powrotem do swojej sypialni, 

by dalej skupiać się na dopasowaniu do siebie elementów układanki, którą było zaginięcie 

Miriam. Zdał sobie sprawę, że dzisiaj nie wymyśli już nic więcej. Był wykończony. W końcu nie 

odbył swojej drzemki, ani nie zjadł zimnej pizzy. Ale to było nieważne. Położył się pod kołdrę i 

zasnął. Równo o 2:18 zabrzęczał budzik. Szybko go wyłączył, by matka się nie obudziła. 

Zwinnie podszedł do lustra. Tak jak przypuszczał, znowu było ono niezwykłe. Bez wahania 

przeszedł przez nie. Na łóżku siedziała Miriam.

-Wiedziałam, że w końcu przyjdziesz!- pocałowała Juliana.

 Mężczyzna był oszołomiony.

-Mam bardzo mało czasu, zaraz muszę wrócić. Słuchaj. Domyślam się, że już wiesz, co się tu 

dzieje. Nie zdążę teraz Ci tego wyjaśnić. Dokładnie przeszukaj dom. Proszę, zabierz mnie stąd. 

Pod żadnym pozorem nie schodź teraz za mną na dół, oni cię zabiją, nie mogą o tobie 

wiedzieć- mówiąc to, wstała, wybiegła z sypialni i zniknęła na schodach.

Julian nie wiedział, co robić. Przeszedł przez ramę lustra i położył się na swoim łóżku. Z szafki 

wyciągnął notatnik i dopisał słowa żony, które przez sekundą usłyszał. Wiedział, że jeśli tego nie

zrobi, rano może nie pamiętać rozmowy z Miriam. Zamknął oczy i pogrążył się w głębokim śnie.

Gdy obudził się o 8:00, słyszał jak matka szykuje się do pracy. On sam umył się i zszedł na dół. 

Odbył zdawkową rozmowę z Aliną, uronił kroplę łzy, która wpadła do kawy. Jak tylko matka 



wyszła, rozpoczął przeczesywać każdy zakamarek ich niewielkiego domu na obrzeżach 

Warszawy. Najpierw zajął się parterem, tam jednak nie znalazł nic podejrzanego. Udał się na 

piętro. Wszedł do sypialni matki, ale tam również nie było niczego nadzwyczajnego. Kolejnym 

miejscem poszukiwań stała się łazienka. Otworzył każdą szafkę, zajrzał w każdy kąt, lecz nie 

znalazł nic. Już chciał wyjść, ale zorientował się, że nie sprawdził jeszcze kosza na śmieci. 

Otworzył go i oniemiał. Był tam test ciążowy z pozytywnym wynikiem. Gdy Julian go wyciągał 

rozciął sobie palec o wyrzuconą do śmietnika żyletkę. Test był umazany szarą klejącą 

substancją. Przypominała maść na poparzenia. Z pewnością miało to coś wspólnego z 

zaginięciem żony. W końcu ona sama, kazała Julianowi przeszukać dom. Zapewne chciała, by 

znalazł test. Ucieszył się, miał zostać ojcem. Od półtora roku starali się o dziecko z marnym 

skutkiem. A gdy w końcu im się udało, Miriam przepadła. Wtedy uświadomił sobie, że ten 

moment już przeżył. Znał uczucie, jakie teraz wypełniało go od środka.

-To już było...- mruknął sam do siebie.

Poszedł do sypialni i zaczął intensywnie myśleć. W głowie kłębiły mu się różne wspomnienia, 

jednak nie potrafił przypomnieć sobie tej rzeczy, o którą właśnie teraz mu chodziło. Zamknął 

oczy i mocno ścisnął w dłoni test ciążowy. Po chwili namysłu doszedł do wniosku, że 

znalezienie testu w koszu na śmieci już przeżył. Że jest to część dnia, który odbywa od 

dłuższego czasu, lecz nie pamiętał jej. Dodał tą notatkę do zeszytu, w jakim prowadził zapiski. 

Nie chciał znów o tym zapomnieć. Spojrzał na zegar, była 16:55. Oznaczało to, że ma mało 

czasu do przyjścia matki. Schował test ciążowy do szafki nocnej wraz z notesem, zszedł do 

salonu, włączył telewizor i udawał, iż ogląda. Alina weszła do domu mówiąc dokładnie to, co 

przypuszczał Julian. On odpowiedział jej tak, jak zawsze. Wrócił do sypialni i kontynuował 

dopasowywanie do siebie elementów układanki. Wiedział już, że Miriam jest w ciąży, a on 

odkrył to tego dnia. Mogło mieć to związek z pętlą czasową, w której utknął. Postanowił dziś w 

nocy zabrać żonę z równoległego świata zza lustra. Nastawił budzik i ułożył się do snu.

O 2:18 wstał, przeszedł przez szkło. Ale Miriam nie siedziała na łóżku. Ostrożnie wyszedł ze 

„swojej” sypialni i cicho pobiegł schodami na dół. Znalazł się w białym, jasnym pomieszczeniu. 

Nie było w nim nic, tylko ogromny stół z pasami, na którym widział już nie raz ukochaną. Był 

spokojny oraz opanowany, wiedział, że powinien spodziewać się najgorszego. Usłyszał jakiś 

trzask, obrócił się i zobaczył jakby swoje odbicie. Stał przed nim wysoki mężczyzna, z 

niebieskimi oczami i zmierzwionymi włosami. Miał na sobie dokładnie takie same ubranie, jak 

Julian. Przerażony mąż rzucił się do ucieczki w stronę schodów. Napotkana przez niego postać 

biegła tuż za nim. Gdy wskakiwał do lustra zdołała złapać go za ramię, jednak silny mężczyzna 

zdołał się wyrwać i uciekł.  Zdyszany oparł się na kolanach i próbował uspokoić oddech. 



Zorientował się, że cała jego ręka jest pokryta śluzem. Od razu przypomniał sobie o notesie, 

otworzył go i przeczytał o teście ciążowym. Była tam również wzmianka o dziwnej substancji 

podobnej do maści na oparzenia. Przypomniał sobie zdarzenia zeszłego dnia i w duchu 

podziękował sobie za to, że prowadzi te zapiski. Był pewien, że jest to ta sama maź, jaka teraz 

pokrywała jego ramie.

-Więc ON był tutaj, porwał moją żonę...-powiedział półszeptem. Zrozumiał prawie wszystko. 

Wiedział, gdzie jest Miriam, kto ją porwał i kiedy. Nie udało mu się odbić Miriam, nawet jej nie 

zobaczył. Ale następnej nocy przysiągł sobie spróbować raz jeszcze. Położył się spać.

Ranek, tego samego dnia, który trwał już nie wiadomo jak długo. Julian poczekał do wyjścia 

matki, po czym przystąpił do działania. Pomyślał, że jeśli lustro staje się przejściem w nocy, to 

może również jest nim o 14:18. Poszedł do swojej sypialni i jeszcze raz przejrzał wszystkie 

notatki. Liczył, że wpadnie na rozwiązanie zagadki, jednak w jego śledztwie nie zaszły żadne 

zmiany. Ciągle myślał o swoim klonie z drugiej strony lustra. Zastanawiał się, dlaczego 

wysmarowany był dziwną substancją, ale na to również nie znalazł odpowiedzi. Kiedy 

dochodziła odpowiednia pora podszedł do lustra i dotknął szkła. Tak, jak się spodziewał, jego 

magiczne właściwości wróciły. Wszedł więc do środka. Bez wahania zszedł po schodach i 

znalazł się w salonie. Było w nim ciemno. Domyślił się, że w równoległym świecie panuje noc. 

W końcu wszystko było odwrócone. Wtedy nagle zapaliło się oślepiające światło. Mężczyzna 

wyglądający jak Julian stanął przed nim, odgradzając  mu drogę ucieczki. Mąż wtedy mógł 

przyjrzeć się mu z bliska. Zobaczył jego skórę, była czerwona, pełna blizn, twarz miał 

zdeformowaną. Lecz od razu dostrzec dało się modre oczy. Dłonie również miał w podobnym 

stanie, co twarz. Resztę ciała zasłaniały ubrania. Julian nagle nabrał odwagi.

-Kim jesteś?!- rzucił pewnie.

-Tobą.-odparł spokojnie.

-Twoja twarz....

-Straszny wypadek.-przerwał mu.-Czekałem na Ciebie, długo zajęło Ci zorientowanie się. 

Wiesz, że minęłoby prawie 10lat? Na szczęście czas przestał płynąć.

-Co się tu dzieje? Gdzie jest Miriam?-krzyczał zdesperowany.

-Spokojnie.

-Chcesz mi powiedzieć, że od 10lat przeżywam ten sam dzień?

-Dokładnie, zacząłem już tracić nadzieję. Dlatego pozwoliłem Miriam na znaki.

-Sny, lustro. To Twoja sprawka?-pytał z dociekliwością.

-Lustro cały czas było portalem. Miriam musiała Cię tylko nakierować- tłumaczył- Ja jestem 

Julian, ale trochę inny, niż ty. Przeżyłem wypadek samochodowy, auto spłonęło.- ciągnął.



-Miriam! Gdzie jest moja żona?!- mężczyzna stawał się coraz bardziej nerwowy.

-Odpoczywa...po zabiegu. Przeszła aborcję- powiedział zimno.

-Co zrobiłeś z moim dzieckiem!!?- zaczął szarpać rozmówcę.

Ten odepchnął go. Poprosił, by posłuchał.

-Twoja żona była w ciąży. A Ty znajdujesz się w pętli czasowej, ale to już wiesz. Dzień, który 

ciągle przeżywasz na nowo, jest dniem, kiedy dowiedziałeś się o ciąży Miriam. Ale jej już nie 

było. Wyjechała na Słowację na zabieg aborcji. Kiedy dowiedziałeś się o tym, ruszyłeś w pościg 

za nią. Do zabiegu nie doszło, powstrzymałeś ją. Byliście naprawdę szczęśliwą rodziną. Ale do 

czasu. Pewnego dnia podczas wyjazdu do centrum, Henry, czyli twój syn, odpalił w 

samochodzie zapałkę. Rzucił ją na Miriam. Miał wtedy 6lat. Przez płomienie straciłeś panowanie

nad pojazdem. Miriam zginęła na miejscu, a Henry w szpitalu. Tobie udało się przeżyć. To ja 

jestem tobą. Postanowiłem zapobiec tej tragedii. Od dawna pojawiałem się w koszmarach 

Miriam, sprawiłem, że nie chciała mieć dziecka. W tajemnicy przed tobą brała tabletki 

antykoncepcyjne, jednak mimo to zaszła w ciążę. Panicznie się tego bała, nie chciała być 

matką. Nie mogłem dopuścić do tego, byś dowiedział się o ciąży Miriam. Wasze dziecko nie 

mogło się urodzić. To zniszczyłoby Ci życie.

-Ale to już się stało...jak stworzyłeś tę pętlę?- dociekał oszołomiony.

-W 2026 roku wynaleziono portale czasowe. Jednak ingerowanie w przeszłość jest nielegalne. 

Mam trochę znajomości, więc postanowiłem zaryzykować.

-Miriam nie mogła mnie okłamywać cały ten czas!

-Robiła to, skłoniłem ją do tego. Nie mogłem dopuścić do zrujnowania sobie życia. Musiałem 

spróbować- tłumaczył ze łzami w oczach starszy o 10lat Julian z równoległego świata.

-Co dalej? Mogę zabrać ją do domu?

-Tak, o to cały czas chodziło. Ale nie będziesz niczego pamiętał. Obiecaj, że gdy wrócisz do 

domu od razu wyrzucisz test ciążowy i położysz się spać. Wtedy Miriam wróci, wymyśli jakiś 

pretekst wyjazdu, ale będzie już na zawsze z Tobą. Lecz nie będziesz miał dziecka...nigdy.

-Przysięgam. Nie chcę dłużej z Tobą rozmawiać. Zaprowadź mnie do żony!

Mężczyzna odsunął się na bok i pokazał palcem w kierunku kuchni.

Julian wbiegł z wielkim impetem na stół. Wziął ukochaną w ramiona i obsypał pocałunkami. 

Miriam je odwzajemniała. On odsunął się od niej. Poszedł na górę z wielka ulgą. Koszmar miał 

w końcu się skończyć. Wbiegł w lustro. Znalazł się w swoich świecie, w swoim domu i swojej 

sypialni. Wyciągnął znaleziony test i wyrzucił przez okno na pole. Ułożył się na łóżku, zasnął.

8:00. Dym papierosów Aliny. Julian umył się, przebrał i zszedł na dół, gdzie siedziała już jego 

matka. Julian nalał do niebieskiego kubka kawy.



-Mleka?

-Nie...Dziękuj - odparł ponuro- Są jakieś wieści o Miriam? Odezwała się?

-Tak kochanie! Chciałam powiedzieć ci to później. Dzwoniła dziś o 7:30, nie chciałam cię budzić,

byłeś taki zmęczony w ostatnich dniach.

-Co mówiła, gdzie jest? Jest cała?

-Dostała pilny telefon od swojej ciotki, jej babcia miała wypadek, Miriam od razu spakowała się i 

pojechała do niej. Chciała zadzwonić, ale wyładował się jej telefon. Teraz skorzystała z budki 

telefonicznej.

-To świetnie! Kiedy wróci?

-Już wyjeżdża, ma być najdalej za 3 godziny.

-Boże, mamo! To świetna wiadomość!

-Ja niestety muszę iść do pracy, będę o 17:00, pa.- powiedziała szybko, zwinnie sięgając po 

malinowy płaszcz.

-Cześć mamo- odparł, a łza szczęścia spłynęła mu po policzku i wpadła do kubka z kawą.


