
  Błądzę w lesie już drugą godzinę.  Mam wrażenie, że kręcę się w kółko. Mam doskonałą 

orientację w terenie, więc jest to co najmniej dziwne. 

  Kiedy kolejny raz mijam tę samą polanę, postanawiam zaprzestać poszukiwań i spędzić noc 

w lesie. Znajduję drzewo z rozłożystymi gałęziami i wspinam się na nie. Przywiązuję moją 

sakwę do gałęzi, usadawiam się wygodniej, okrywam futrem i zasypiam. 

   Zbieram jeżyny. Rodzice prosili, żebym się pobawiła na dworze przez kilka godzin. Nie 

powinnam była wchodzić do lasu, ale to miejsce jest dla mnie magiczne. Czas mija mi szybko. 

Gonię motyle, śpiewam z ptakami, plotę wianki. Jednak cały czas mam przeczucie, że ta 

sielanka jest tylko złudzeniem. 

  Kiedy zaczyna zmierzchać postanawiam wrócić do domu. Drzwi są otwarte. Pośrodku 

pokoju na łóżku leży moja mama. Chyba śpi, ponieważ na jej pięknej twarzy nie widać 

żadnych emocji. Podbiegam do niej, chcąc ją obudzić i opowiedzieć jej jak wspaniale minął 

mi dzień. Jednak kiedy dotykam jej dłoń, jest ona niepokojąco chłodna. Potrząsam jej 

ramieniem,  lecz nie ma żadnej reakcji. Wykrzykuje jej imię. To też nie przynosi efektu. Czuję, 

że łzy spływają mi po policzkach. To niemożliwe… Mama po prostu zasnęła. Zaraz się obudzi 

i razem przygotujemy kolację… 

  Do izby wchodzi tata. Niesie w rękach jakieś zawiniątka. Patrzę na niego i pytam co się stało 

z mamą. On wskazuje na zawiniątka i mówi, że straciliśmy jednego członka rodziny, ale 

zyskaliśmy dwóch nowych. Podchodzę do niego i widzę, że trzyma w ramionach dwójkę 

dzieci. Powoli dociera do mnie, co się wydarzyło. Patrzę z nienawiścią na stworzenia, które 

odebrały mi mamę. Tata coś do mnie mówi, ale ja nie słucham. Powoli wyciągam rękę po 

jedno z dzieci. Ojciec podaje mi je z uśmiechem. Biorę je do ręki i bardzo wolno rozluźniam 

palce. Widzę jak oczy mojego rodziciela otwierają się w przerażeniu. Słyszę płacz dziecka. 

Wybiegam z domu prosto do czarnego lasu… 

  Budzę się z bijącym sercem. Ten sam sen, każdej nocy od 5 lat.  

  Nie ma dnia, żebym nie zastanawiała się dlaczego to zrobiłam, czy dziecko przeżyło, jak 

wygląda ono i jego bliźniak, czy są do mnie podobni, czy w ogóle wiedzą o moim istnieniu. 

Pewnie ojciec zataił przed nimi to, że posiadają starszą siostrę.  

  Słyszę szelest i natychmiast się obracam. Ręką wymacuję sakwę i wyciągam z niej nóż. 

Ostrożnie schodzę z drzewa. Przede mną stoi ogromny niedźwiedź. Nieraz polowaliśmy na 

nie z moim przybranym ojcem, ale nigdy nie robiłam tego sama. Nauczył mnie jak należy się 

obchodzić z bronią. Gdybym miała ze sobą łuk, sprawa byłaby rozwiązana. Ale zgubiłam go, 

gdy ostatnim razem przedzierałam się przez bagna, w poszukiwaniu rzadkich odmian ziół.  

  Teraz stoję przed zwierzęciem uzbrojona tylko w nóż. Rozglądam się analizując teren. 

Wiem, że ucieczka nic nie da, bo niedźwiedź dogoni mnie bez trudu. Bestia wykorzystuje 

moją nieuwagę i atakuje. Szybko robię unik i wbijam nóż w jego łydkę. Z rany tryska krew, a 

ja rzucam się na napastnika. W dzikim szale zadaję cios za ciosem. Wreszcie zwierzę pada na 

ziemię. Stoję nad nim cała w jego i mojej krwi. 

  Dziewczyna, którą kiedyś byłam, zapewne zalałaby się teraz łzami, ale ona już dawno 

odeszła. Życie w lesie nauczyło mnie, że aby przetrwać muszę być bezlitosna. 

  Wdrapuję się na drzewo, zabieram moją sakwę i ruszam w dalszą drogę. 

*** 



  Gdy docieram na miejsce jest już wieczór. Stoję na skraju dużej polany. W jej rogu stoi 

niewielka chatka. Wzniósł ją dla mnie mój przybrany ojciec. Obok domku znajdują się 

grządki, na których uprawiam warzywa. Dalej jest miejsce na ognisko. Na skraju otwartej 

przestrzeni przebiega strumień, który kilkadziesiąt metrów dalej wpada do jeziora 

zamieszkanego przez wiły (są to dusze zmarłych młodo dziewcząt, bardzo mściwe, ale jeśli 

zyska się ich przychylność okazują się niezwykle miłe i urocze). 

  To miejsce mogę śmiało nazwać moim domem. 

- Lasota! Wróciłam! -  wykrzykuję. 

Zza chatki wyłania się mężczyzna w sile wieku. Ma długie, związane włosy oraz gęstą 

starannie przystrzyżoną brodę. Rozkłada ramiona, a ja przytulam się do niego. 

- Nareszcie wróciłaś. Czemu nie było cię tak długo? Co się stało? – pyta wskazując na 

głębokie rozcięcie na moim ramieniu. 

- Miałam spotkanie z pewnym misiem – odpowiadam. 

Na jego twarzy pojawia się uśmiech. 

- Zuch dziewczynka – mówi i targa moje włosy – a teraz chodźmy zająć się twoją ręką zanim 

wda się zakażenie. 

   Prowadzi mnie do chatki i sadza na łóżku, stojącym w rogu izby. Nakryte jest narzutą, którą 

sama wykonałam kilka miesięcy po przybyciu w to miejsce. Naprzeciwko niewielki stół i dwa 

krzesła. Niedaleko znajduje się posłanie Lasoty. Przy drzwiach stoi ławeczka oraz krosno. 

Przędę na nim w długie zimowe popołudnia, a mój tata (oczywiście nie biologiczny, tylko ten, 

którego uważałam za ojca) opowiada mi historie o bogach i demonach.  

  Z będącego nieopodal kosza, Lasota wyjmuje kawałek bielonego płótna. Przemywa moją 

ranę wodą ze strumienia i ostrożnie owija materiałem. Następnie podaje mi napar z werbeny i 

karze się położyć. Na nic zdają się moje zapewnienia, że czuję się doskonale. Nie otrzymuje 

zgody na opuszczenie łóżka. 

*** 

  Rano budzi mnie śpiew ptaków. Szybko łapię leżące na stole śniadanie i biegnę nad jezioro, 

aby spotkać się z wiłami. 

  Po dziesięciu minutach znajduję się na miejscu. Przede mną rozciąga się szmaragdowe 

jezioro, otoczone trzcinami i pałką wodną. Dookoła rosną wierzby oraz brzozy. Na płaskich 

kamieniach, przy brzegu zbiornika wodnego, siedzą z pozoru młode dziewczyny. 

  W rzeczywistości liczą sobie kilka, kilkadziesiąt, a niektóre nawet kilkaset lat. Ubrane są w 

zwiewne suknie, sięgające kostek, wykonane z lekkiego, błękitnego materiału. Podobno 

tkanina ta jest pleciona tylko podczas pełni, przez specjalne gatunki pająka. Na platynowych 

włosach mają wianki z polnych kwiatów. 

- Bogna! Nawojka! – wołam. 

  Z lasu wyłaniają się dwie roześmiane osóbki. Jako jedyne spośród wił nie mają jasnych 

włosów. Ich piękne loki mają hebanowy kolor.  Sięgające kolan bladoróżowe sukienki 

umożliwiają im szybki bieg. Po kilku sekundach stoją przy mnie. Nie widziałyśmy się od 

dłuższego czasu, ponieważ przebywały w innych rejonach lasu. 

- Mamy ci tyle do powiedzenia! – stwierdza Nawojka. 

  Jest bardzo żywiołowa i to zawsze ona pakuje nas w kłopoty. Jej szalone pomysły i wieczny 



optymizm, sprawiły, że polubiłam ją od pierwszego spotkania. Jest kilka minut starsza od 

Bogny, co nieustannie podkreśla. 

  Z kolei Bogna jest zupełnym przeciwieństwem swojej bliźniaczki. Cicha i spokojna, rzadko 

zgadza się na nasze zwariowane plany. Jest doskonałą słuchaczką i to jej powierzam 

wszystkie moje sekrety. Tylko ona i Lasota znają historię mojej rodziny. 

- Zatem czekam. Co macie mi do powiedzenia? – pytam z uśmiechem. 

- Do chatki na południowym krańcu lasu wprowadził się chłopak. Jest taki przystojny! – 

informuje mnie Nawojka. – Byłyśmy w pobliżu i go widziałyśmy. Prawda Bogna? – patrzy z 

wyczekiwaniem na młodszą siostrę. 

  Ja też na nią spoglądam. Wiła patrzy w przestrzeń rozmarzonym wzrokiem. Macham ręką 

przed jej oczami. Mruga i spogląda na nas pytająco. 

- Właśnie opowiadałam o naszym spotkaniu z… - zaczyna rozdrażniona Nawoja. 

- Jaromirem – kończy szeptem Bogna. 

- Myślałam, że będziecie miały mi do przekazania coś ciekawego, a wy mówicie mi o jakimś 

średnio urodziwym chłopaku – stwierdzam z uśmiechem. 

- To jest ciekawe! A on jest bardzo atrakcyjny! – krzyczą jednym głosem. 

- Spokojnie, tylko żartowałam – próbuję powstrzymać się od śmiechu – A może zabierzecie 

mnie kiedyś do tego waszego przystojniaka? 

- Zastanowimy się czy na to zasługujesz – starsza z bliźniaczek udaje obrażoną. 

- Proszę. Obiecuję już nigdy nie żartować z waszego ukochanego. 

- On wcale nie jest naszym ukochanym! 

*** 

  Cały dzień spędzam z przyjaciółkami. Gdy wracam do domu Lasota siedzi na pieńku przy 

ognisku i pilnuje piekącego się królika. Wita mnie i wskazuje bym siadła koło niego. 

-. Mam coś dla ciebie – sięga za siebie i podaje mi duży przedmiot owinięty w tkaninę – 

Zrobiłem go, gdy cię nie było. Mam nadzieję, że ci się spodoba. 

  Rozwijam materiał i odsłaniam łuk. Jest wykonany z twardego drewna. Mój opiekun 

wyrzeźbił na nim sceny polowania. Widzę uciekającego jelenia i myśliwego, który go goni. 

Obserwuję zasadzkę na dzika, zorganizowaną przez kilku wojów. 

- Jest piękny! – wykrzykuje i przytulam się do taty. 

- Naprawdę ci się podoba? Włożyłem w niego trochę pracy. Ale jest jeszcze coś. – podaje mi 

kołczan pełen strzał – Jutro wybierzemy się na polowanie, dobrze? Będziesz mogła go 

wypróbować. 

- Oczywiście – zgadzam się. 

  Polowania z Lasotą to jedna z moich ulubionych form spędzania wolnego czasu, którego 

mam pod dostatkiem. Uwielbiam wypatrywać śladów zwierzyny i zakładać sidła. Teraz z 

wspaniałym łukiem będzie to bardziej przyjemne. 

  Jeszcze długo siedzimy przy dogasającym ogniu, zajadając się pieczonym królikiem, a tata 

opowiada mi co się działo, gdy mnie nie było.  Idziemy spać dopiero, kiedy pojawiają się 

północnice. Są to kuzynki wił, psotne i złośliwe dziewczęta zwiastujące nadejście godziny 

duchów. 

*** 



  Następnego dnia wstajemy o świcie. Zjadamy resztę wczorajszego królika i ruszamy na 

łowy. Po kilkunastu minutach trafiamy na nasz szlak. Jest to miejsce, gdzie zawsze można 

liczyć na dostatek zwierzyny. Przez kilka godzin tropimy i łapiemy zwierzynę. Gdy słońce 

jest w zenicie wyruszamy w drogę powrotną. Zbieramy jeszcze jeżyny, maliny, jagody oraz 

poziomki. Gdy jesteśmy już prawie na naszej polanie, z zarośli wyłania się dostojny jeleń. 

Szybko porozumiewam się wzrokiem z Lasotą, informując go, że ja się nim zajmę. Z wielką 

ostrożnością sięgam po strzałę i bardzo powoli ją zakładam. Naciągam cięciwę, wstrzymuję 

oddech i wypuszczam strzałę. Trafiam prosto w serce i zwierzę pada na ziemię. Podchodzę do 

niego i skracam jego cierpienie. 

*** 

  Po około tygodniu wiły postanawiają mnie zabrać do „przystojnego nieznajomego”. 

Ponieważ jest to daleka droga, będziemy musiały spędzić noc w lesie. Ja i Nawojka nie mamy 

nic przeciwko, ale Bogna nalega, aby ułożyć szczegółową trasę i wyznaczyć postoje, z 

uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej spotyka się demony leśne i Baby Jagi. Jej starsza 

siostra twierdzi, że to strata czasu, jednak ja, widząc jak zależy Bognie, zgadzam się na jej 

plan. Wyprawa zostaje przełożona na następny dzień. W między czasie zbieramy prowiant i 

czyścimy broń. 

  W końcu nadchodzi dzień podróży. Wyruszamy, po uprzednim zapewnieniu Lasoty, że na 

pewno będziemy na siebie uważać, nie robić głupstw i wrócimy jak najszybciej. 

  Początkowo idziemy dość szybko, jednak po pewnym czasie moje towarzyszki opadają z sił 

i musimy robić częste postoje, co mnie niezwykle irytuje. Staram się jednak tego nie 

okazywać i cieszyć się wyprawą. Od małego uwielbiam być w drodze. Zawsze, gdy mój 

biologiczny ojciec wybierał się do wioski, żądałam, by zabrał mnie ze sobą.  

  Zapada zmrok, a my nie jesteśmy nawet w połowie drogi. Trochę mnie to martwi, bo nie 

lubię kusić losu, a spędzenie dwóch nocy pod rząd samemu w lesie, grozi przykrym 

spotkaniem z duchami lasu. 

  Znajdujemy miejsce na nocleg i zapadamy w niespokojny sen. Po kilku godzinach  budzi 

mnie szelest. Mam wrażenie, że Bogna woła moje imię. Znam sztuczki demonów, ale jeśli 

naprawdę mojej przyjaciółce grozi niebezpieczeństwo? Odrzucam nakrycie, łapię łuk i powoli 

idę w kierunku głosu. 

  Po kilkunastu krokach ścieżka za mną znika. Stoję pośród drzew i nic nie wskazuje z jakiego 

kierunku przyszłam. Próbuję na wyczucie wrócić do obozowiska, jednak nie mam szans w 

starciu z Błądzeniem. Ten podstępny potworek myli drogę podróżnym i później nie sposób 

wrócić na szlak. Jedyna metoda, aby go przebłagać to złożenie mu ofiary. Niestety ja nie mam 

ze sobą nic prócz łuku i noża. Nie zamierzam ich oddawać, a zresztą wątpię czy 

zainteresowałyby Błądzenia. Decyduję, że zostanę na miejscu, aby nie zgubić się jeszcze 

bardziej. W końcu demon się znudzi i przestanie mnie mamić, a wtedy będę mogła wrócić do 

przyjaciółek. 

  Siadam pod drzewem i zaczynam czyścić nóż, aby nie zasnąć. Kiedy jest już perfekcyjnie 

czysty, układam strzały w kołczanie. Po chwili kończą mi się zajęcia. Prostuję się i patrzę w 

przestrzeń, starając się nie zasnąć. Moje powieki robią się coraz cięższe, jednak staram się 

walczyć ze zmęczeniem. Kto wie co mogłoby się stać gdybym się choćby zdrzemnęła? 



  Nagle przestaję widzieć cokolwiek. Próbuję przetrzeć oczy, ale ktoś łapie mnie za ręce, 

uniemożliwiając ruch. Na wyczucie kopię przeciwnika. Jęk bólu informuje mnie, że trafiłam 

w cel. Nie mam jednak czasu by się tym napawać, ponieważ zostaję powalona na ziemię. 

Próbuję się szarpać i gryźć, ale to nic nie daje. 

- Uspokój się okropna dziewucho – słyszę skrzekliwy głos. 

*** 

  Gdy otwieram oczy, czuję, że coś jest nie tak. Po kilku sekundach orientuje się co się dzieje. 

Wiszę do góry nogami, a przede mną stoi wyjątkowo szkaradna postać. 

  Ma kościstą, starą twarz, z wydatną szczęką. Długie, tłuste, siwe włosy zwisają przy niej w 

strąkach.  Postać ma białe oczy, co świadczy o zaawansowanej zaćmie. Jest niska, chuda i 

koścista. Ubrana w podartą suknię, niegdyś zapewne piękną, teraz będącą łachmanem. Na jej 

ramieniu siedzi duży, czarny kruk. 

- No, no, no, kogo my tu mamy? – dotyka mojej twarzy, a ja odsuwam się z obrzydzeniem – 

Mała ślicznotka zgubiła się w lesie? My wiemy, co się z takimi robi… Do ogniska i będzie 

pyszny obiad, nieprawdaż Boleczaju? – zwraca się do kruka. Ten skrzeczy i wydaje mi się, że 

kiwa głową. 

- Wcale się nie zgubiłam. Mój ojciec jest rycerzem i zaraz przybędzie, by mnie uratować. – 

próbuję ją przestraszyć. 

  Czarownica zanosi się piskliwym śmiechem. 

- Doskonale wiem, że nikt po ciebie nie przyjdzie. Znam cię lepiej niż twoi rodzice. 

Obserwuję cię odkąd przybyłaś do lasu. 

- Dlaczego? 

- Ponieważ potrzebuję, żebyś coś dla mnie zrobiła. W wiosce mieszka pewien szlachcic, który 

jest mi coś winien. Odwiedziłabym go sama, niestety rzucono na mnie urok i nie mogę wyjść 

z puszczy. 

- Nic dla ciebie nie zrobię! – wykrzykuję bojowo. 

- Czyżby? A znasz ją? Domaczaja chodź do nas! – zawołała. 

  Do pokoju weszło stworzenie przypominające człowieka, jednak porośnięte futrem na całym 

ciele z wyjątkiem twarzy. Ta twarz kogoś mi przypomina. Muszę bardzo wytężyć umysł, aby 

sobie przypomnieć. Kojarzy mi się z czymś dobrym, z czasem, gdy jeszcze byłam w pełni 

szczęśliwa. Nagle rozumiem kto to jest. 

  Baba Jaga widząc szok na mojej twarzy, uśmiecha się ukazując braki w uzębieniu. 

- I co nie przywitasz się z mamusią? – pyta złośliwie. 

- Coś ty jej zrobiła?! 

  Na dźwięk mojego głosu mama szybko chowa się za stołem. Gdy dostrzegam, że mnie nie 

poznaje, po moich policzkach zaczynają cieknąć łzy. To stworzenie nie jest moją mamą, a ja 

muszę się z tym pogodzić. Przez kilka sekund wydaję mi się, że widzę błysk w jej 

przerażonych oczach. Ale to tylko złudzenie. 

- Ja nie zrobiłam jej nic. Po prostu znalazłam ją w lesie. Nie rozumiesz? Teraz jest mamuną. 

Nie wiesz kto to? Więc ci powiem. Kobiety, które umierają w ciąży lub przy porodzie 

zamieniają się w nie. Od tego momentu ich głównym celem jest dokuczanie ciężarnym i 

podmienianie dzieci. Mimo, że przypominają ludzi, ich umysł funkcjonuje jak u zwierząt. 



Ona nie wie, kim jesteś. – mówi czarownica z satysfakcją. 

- Czy jest jakiś sposób, by ją przywrócić do życia? – pytam z nadzieją 

- Nie, ale mogę pozwolić jej odejść do Wyraju. 

- To dlaczego tego nie zrobisz? 

- Bo chcę, odzyskać moją własność, zaskarbioną przez owego szlachcica. Więc jak? Zgadzasz 

się na mój układ? Ty przynosisz mi to, co do mnie należy, a ja wysyłam mamusię do krainy 

wiecznego szczęścia. – wyciąga do mnie rękę, a ja z niechęcią ją łapię. 

- Zgoda, pod warunkiem, że później pokażesz mi drogę do domu. Więc co mam zrobić? 

- Przebierzesz się za szlachciankę i udasz do wsi. Zatrzymasz się w posiadłości owego 

człowieka. Kiedy nastąpi dogodna chwila poprosisz go o zwrot należności. Jeśli się nie zgodzi 

możesz pogrozić mu swoją zabaweczką – wskazuje na mój łuk. 

- Kiedy mam wyruszyć? 

- Teraz. 

*** 

  Wiedźma wyciąga ze skrzyni bogato zdobioną suknię. Góra jest żółta, ale im niżej tym 

bardziej pomarańczowa się staje, aby na końcu nabrać czerwieni. Ma rękawy sięgające łokci i 

pięknie zdobiony dekolt. Na wysokości tali rozszerza się. Wyhaftowano na niej złotą nicią 

scenę polowania. Czarownica upina mi włosy w kok. Zakłada mi złote bransolety i naszyjnik 

z klejnotami. Podaje mi skórzane buciki i wychodzi na dwór. Zakładam je i ruszam za nią. 

Przed chatką stoi wóz zaprzężony w dwa konie. 

- Zapraszam – jędza wskazuje na pojazd – Ach, jeszcze to. – podaje mi jakieś kamyczki – 

Jeśli będziesz się chciała ze mną skontaktować, podrzuć je. A teraz w drogę. 

  Wsiadam na wóz i konie ruszają. Mkną przez las zdecydowanie za szybko jak na zwykłe 

wierzchowce. Utrzymywały tę prędkość przez resztę drogi, tak, że jesteśmy na miejscu 

jeszcze przed wieczorem. Zatrzymujemy się przed domem szlachcica, a ja zsiadam z pojazdu. 

Podchodzę do drzwi i pukam z wahaniem. Po chwili drzwi otwiera młoda służąca. 

- Kim jesteś? – pyta nieufnie. 

- Jestem Dąbrówka. Jadę w odwiedziny do mojej ciotki. Już zmierzcha, a ja boję się sama 

podróżować w nocy. – zmyślam na poczekaniu. – We wsi powiedziano mi, że mieszka tu 

bardzo życzliwy szlachcic, więc postanowiłam poprosić o nocleg. 

- Zapytam pana o zgodę- dziewczyna znika w głębi domu. Po chwili wraca z uśmiechem. –

Pan się zgodził. Proszę wejść, zaprowadzę panienkę do komnaty. Niech się panienka nie 

martwi o konie stajenny się nimi zajmie. 

  Podążam za służącą. Z zewnątrz budynek nie wyglądał na duży, mijamy jednak wiele 

komnat. W końcu dochodzimy do pokoju, przeznaczonego dla mnie. 

- Za godzinę podamy kolację. Przyjdę po panienkę. Tymczasem proszę się rozgościć. 

  Zostaję sama. Z uwagą się rozglądam. Pomieszczenie urządzono skromnie, ale gustownie. 

Na przeciwko drzwi stoi sekretarzyk. Przy następnej ścianie jest piękne łoże z kolumnami. W 

sypialni znajduje się jeszcze szafa. Podchodzę do niej i wodzę palcami po wyrzeźbionych 

ornamentach. Nagle ogarnia mnie ogromne zmęczenie. Podchodzę do łóżka, kładę się i od 

razu zasypiam. 

*** 



  Stuk! Stuk! To pewnie dzięcioł próbuje wydobyć z pnia wyjątkowo upartego robaka. Puk! 

Puk! Uspokój się głupi ptaku! 

- Panienko? 

  Z tego co wiem dzięcioły raczej nie mówią. Chociaż zważywszy na wszystkie dziwactwa 

jakie mnie w życiu spotkały, to może jednak tak. 

- Panienko?! Kolacja czeka! 

  Kolacja? Jaka kolacja? I dlaczego „panienko”? Nikt nigdy tak na mnie nie mówił… Dociera 

do mnie, co się dzieje. Jestem w domu szlachcica, a gospodarz czeka na mnie z wieczerzą. 

Natychmiast zrywam się z łóżka, przygładzam włosy i otwieram drzwi komnaty. Przede mną 

stoi zdenerwowana służąca. 

- Nareszcie! Pan się niecierpliwi! – łapie mnie za nadgarstek i ciągnie za sobą. Ledwo za nią 

nadążam i kiedy docieramy do jadalni mam lekką zadyszkę. 

  Na środku pokoju stoi stół, który z łatwością pomieściłby 10 osób. Przygotowano jednak 

zaledwie cztery nakrycia. Na miejscu u szczytu stołu siedzi tęgi mężczyzna w sile wieku. Ma 

starannie przystrzyżone wąsy i jedwabny strój. Obok siedzi kobieta, która prawdopodobnie 

jest jego żoną. Jej włosy układają się w złote loki, tęczówki mają kolor morza w czasie 

sztormu. Siedzi sztywno i patrzy na mnie z potępieniem. Naprzeciwko niej siedzi młoda 

dziewczyna, chyba w moim wieku. Ma długie, proste brązowe włosy. Jej oczy mają ten sam 

kolor co u matki, jednak, w  przeciwieństwie do rodzicielki, patrzy na mnie z rozbawieniem i 

zaciekawieniem. Obydwie ubrane są w długie suknie o podobnym do mojej kroju. Strój 

starszej z nich ma kolor błękitny, natomiast młodszej liliowy. 

- A więc raczyłaś się zjawić – mówi kobieta obrażonym tonem. 

- Bardzo przepraszam, ale zasnęłam strudzona drogą. 

- Dobrze już dziecko. Siadaj i zacznijmy kolację. – dobrotliwie stwierdza gospodarz – 

Gosławo, możesz podawać do stołu – zwraca się do służącej. 

  Podczas kolacji rodzina ćwiczy moją kreatywność, dopytując się o moje pochodzenie. Skąd 

pochodzę, co mnie tu sprowadza, z jakiego rodu się wywodzę. To tylko kilka z niezliczonych 

pytań, jakie mi zadają. Dodatkowym, rozpraszającym mnie czynnikiem jest przepyszne 

jedzenie. Na stole co chwilę pojawiają się nowe potrawy. Przepiórki faszerowane grzybami, 

wieprzowina duszona wiele godzin w aromatycznym sosie, pieczone owoce, zupa warzywna. 

Lasota jest doskonałym kucharzem, ale jego dania nie mogą się równać tym arcydziełom. 

Wieczerza trwa kilka godzin. Gdy wychodzę z jadalni mam wrażenie, że przybyło mi kilka 

kilogramów. Po bliższym poznaniu gospodarze okazują się bardzo miłymi ludźmi. Nawet 

żona Gościrada (gospodarza), Dzirżysława jest całkiem sympatyczną osobą. Dlatego myśl, że 

mam im coś siłą odebrać, sprawia, że czuję się nieswojo. Postanawiam odłożyć nieuniknione 

do następnego dnia. 

  Cały poranek spędzam z Mojmirą. Rzeczywiście jest w moim wieku. Gdybym naprawdę 

była niewinną szlachcianką zmęczoną podróżą, zapewne bardzo byśmy się zaprzyjaźniły. 

Jednak jestem tu z zupełnie innego powodu. Razem z Mirą mierzymy suknie, czeszemy się 

nawzajem, układamy piękne bukiety. Kiedy idziemy na obiad, żałuję że czas tak szybko 

upłynął. 

  Po posiłku udaję się do biblioteki. Mama nauczyła mnie czytać, gdy miałam kilka lat. Ojciec 

bardzo się wtedy denerwował i twierdził, że to bezsensowne. Może i tak było, ale ja jestem 

wdzięczna mamie, że dała mi możliwość poznania wspaniałego świata książek. 



*** 

  Wieczór przychodzi zbyt szybko. Gdy wydaje mi się, że wszyscy prócz Gościrada poszli już 

spać, udaję się do jego gabinetu. Gospodarz pracuje do późnych godzin nocnych. Pukam i 

wchodzę. Przegląda jakieś dokumenty. Grzecznie pytam czy ma chwilę na rozmowę. Zgadza 

się. Wzdycham i zaczynam mówić. 

- Nie jestem tym, za kogo się podałam. Naprawdę od pięciu lat, czyli od śmierci mojej matki, 

mieszkam w lesie. Podczas jednej z moich wędrówek zostałam porwana przez Babę Jagę. 

Więzi moja mamę, przemienioną w mamunę. Obiecała, że jeśli wypełnię jej polecenie, 

pozwoli odejść mojej mamie. Kazała mi odnaleźć cię i odebrać ci coś, co rzekomo należy do 

niej. 

- Wiedziałem, że nie jesteś szlachcianką. – mówi spokojnie. 

- Jak się domyśliłeś? 

- Gdybyś rzeczywiście nią była, twoje dłonie byłyby śliczne i gładkie. Tymczasem widać, że 

ich nie oszczędzasz. No i ta blizna na twojej ręce… 

- Skoro wiesz jakie są moje zamiary, co ze mną zrobisz? Wypędzisz, okaleczysz, a może 

zabijesz? – mówię ostrożnie. 

- Za kogo ty mnie masz?! Co prawda to czego żąda czarownica, już dawno nie jest w moim 

posiadaniu, ale wiem gdzie tego szukać. 

- Gdzie? – pytam szybko. 

- W chacie na skraju wsi. – odpowiada. 

Czuję, że z mojej twarzy odpływają wszystkie kolory. 

- Coś się stało? – jest zaniepokojony. 

- To dom mojego ojca. 

*** 

  Drzwi otwiera mi mężczyzna w podeszłym wieku. Mimo, że bardzo się postarzał bez trudu 

rozpoznaję mojego rodzica. Wchodzę bez słowa. Wnętrze prawie się nie zmieniło od czasów 

mojego dzieciństwa. Pojawiło się jeszcze jedno łóżko i wszystko wygląda na dużo bardziej 

zniszczone i zaniedbane. 

- Kim jesteś? – pyta nieśmiało staruszek. 

- Chyba kiepski z ciebie rodzic, skoro nie rozpoznajesz własnej córki – mówię spokojnie. 

Wygląda na zszokowanego. 

- Myślałeś, że nie żyję? – kontynuuję –  Nie myśl sobie, że jestem tu ze względu na ciebie 

albo dzieci – ostatnie słowo wymawiam z wyraźnym wstrętem. – A tak właściwie to gdzie 

one są? 

- Bawią się w ogrodzie – jest przestraszony. 

- Przyprowadź je – rozkazuję. 

Wychodzi i po chwili wraca trzymając za ręce dwójkę dzieci. 

  Są odrobinę za małe jak na swój wiek. Chłopiec jest bardzo podobny do matki. Ma taką 

samą alabastrową cerę i błękitne oczy. Jedynie włosy odziedziczone po ojcu mają kolor 

spłowiałego zboża. Dziewczynka brązowe oczy, oliwkową skórę i piegi ma po tacie. Tylko 

czarne włosy są dokładnie takie jak u mamy. Na pierwszy rzut oka nigdy nie 

powiedziałabym, że są bliźniakami. Są takie urocze i tak przypominają mi moją ukochaną 



rodzicielkę, że mam ochotę je przytulić. Jednak pielęgnowana latami nienawiść nie pozwala 

mi na ten gest. 

- Tatusiu, co to za pani? – pyta dziewczynka piskliwym głosikiem i wskazuje na mnie. 

- To, Nadziejo, jest twoja starsza siostra. 

- Ale jak to? Mówiłeś, że umarła razem z mamą – mówi chłopczyk. Wiedziałam, że ojciec nie 

powie im prawdy. 

- Wiem, co mówiłem, Kajmirze, ale wiem też ,co mówię teraz. To jest wasza siostra. 

  Dzieci spoglądają na mnie nieufnie. W końcu chłopiec przełamuje się i powoli do mnie 

podchodzi. Przez chwilę patrzy mi w oczy, po czym przytula się do mnie. To sprawia, że coś 

we mnie pęka. Ostrożnie go podnoszę i mocno przytulam. 

- Kajmir -  szepczę, a moje oczy lśnią od łez. 

On wyciąga swoją malutką rączkę, dotyka mojego policzka i mówi: 

- Nie płacz. Nie lubię jak tak robisz. 

Uśmiecham się do niego. Tę magiczną chwilę przerywa płacz Nadziei. Patrzę na nią odrobinę 

zdenerwowana. 

- Ja też chcę! – wykrzykuje i podnosi rączki. 

Odstawiam mojego brata na ziemię. Podchodzę do siostry i próbuję ją złapać, ale ona ze 

śmiechem zaczyna uciekać. Gonię ją i chwytam, podnosząc do góry. Malutka zaczyna śmiać 

się jeszcze bardziej. Zaczyna mi się robić ciężko, więc próbuję ją posadzić na łóżku, ale ona 

przylega do mnie jak rzep. Gdy w końcu udaje mi się jej pozbyć, zwracam się do ojca: 

- Nie przyszłam tu, żeby się bawić z dzieciakami. Podobno masz  coś, co dał ci szlachcic, a co 

wcześniej należało do Baby Jagi. 

- Tak, mam. 

- Oddaj mi to – wyciągam rękę. 

- Nie. Jest mi potrzebne. 

- Tylko dzięki temu uda mi się uwolnić mamę – mówię błagalnym głosem. 

- Tato daj jej to. – Kajmir odzywa się z rogu izby. 

- No właśnie! – popiera go Nadzieja. 

Ojciec patrzy na nas zdezorientowany. W końcu podchodzi do szafy i wyciąga z niej malutkie 

pudełeczko. W środku leży rubin oszlifowany w kształt serca. 

- O to jest ta cała awantura? Myślałam, że to będzie jakiś wspaniały, magiczny przedmiot. A 

to zwykły kamyczek. 

- Nie lekceważ jego siły. Gdyby wpadł w niepowołane ręce, mogłoby się stać coś strasznego. 

Ten, jak go nazwałaś „kamyczek” codziennie może spełnić jedno życzenie. Musi być 

związane z duchowością, może chodzić na przykład o miłość. Jednak jeśli przez trzy dni pod 

rząd o nic nie poprosisz, masz wtedy możliwość wypowiedzenia jednego życzenia 

materialnego. Oddam ci go, pod warunkiem, że będziesz nas odwiedzała, przynajmniej raz w 

tygodniu. Co ty na to? 

- Niech będzie. 

*** 

- Skoro ja wypełniłam twoją prośbę, to teraz twoja kolej – zwracam się do czarownicy. 

- Nie zmusisz mnie! – skrzeczy. 



Błyskawicznie znajduję się przy niej i przystawiam jej nóż do gardła. 

- A teraz? – pytam. 

- No dobrze. Ale musisz mnie puścić. 

  Odsuwam się od niej, jednak nadal bacznie ją obserwuję. Wiedźma podchodzi do kredensu i 

wyciąga z niego moździerz i kilka słoiczków. Wsypuje do naczynia różne kwiaty, zioła i 

miażdży je. Następnie przesypuje powstały proszek do szklanki i zalewa wodą.  Podchodzi do 

mnie i mówi: 

- Twoja matka musi to wypić. 

- A jeśli to trucizna? Może najpierw ja to spróbuję? 

- Jak chcesz, ale gdy się napijesz, zaśniesz snem wiecznym. Mogę ci przyrzec, że to właściwy 

eliksir. Więc jak? 

- Dobrze. Ale jeśli nie zadziała, policzę się z tobą. – mówię groźnie. 

  Baba Jaga woła moją rodzicielkę i podaje jej napar. Oczy mamy powoli się zamykają. Pada 

na ziemię. Do pokoju wlatuję kolorowy ptak. Siada na brzuchu mamy i zaczyna śpiewać 

niezwykle smutną pieśń. Serce mi się ściska, gdy słyszę te przejmujące dźwięki. W końcu 

śpiew cichnie i ptak odlatuje zabierając ze sobą duszę Domaczaji. Mam nadzieję, że tam, 

gdzie trafi będzie naprawdę szczęśliwa. 

*** 

 - Gdzie ty się podziewałaś przez tyle czasu?! Umierałem ze strachu! Myślałem, że ci się coś 

stało. Że ktoś cię zabił! Co masz na swoje wytłumaczenie?! 

Twarz Lasoty jest czerwona z gniewu. Krzyczy na mnie już dobre dziesięć minut. Kiedy mnie 

zobaczył najpierw  bardzo się ucieszył, a później jeszcze bardziej zezłościł. 

- Mówiłam ci już, że porwała mnie czarownica… 

- Mogłaś dać jakiś znak, że żyjesz! 

- Niby jak?! – ja też zaczynam krzyczeć. – Ona więziła moją mamę! Co miałam zrobić twoim 

zdaniem?! Zostawić ją tam?! – zaczynam płakać. 

  Lasota patrzy na mnie zdziwiony moim wybuchem. Przytula mnie, a ja opowiadam mu całą 

historię. 

  Kiedy kończę opowiadać do naszej chatki przybiegają wiły. Im również muszę opowiedzieć 

co się wydarzyło. 

- To może lepiej nie wybierajmy się już więcej same do lasu. – mówi Bogna. Podczas mojej 

opowieści wiele razy na jej twarzy widać było przerażenie. 

- Jeśli będziecie utrzymywać takie ślimacze tępo jak ostatnio, to faktycznie nie ma sensu 

wyruszać.  

- A może pojechałybyśmy konno? Znam pewnego chłopa, który z chęcią się zgodzi. 

Wyobrażacie to sobie? Mkniemy na grzbietach pięknych wierzchowców, a las zlewa się w 

jedną plamę. – ekscytuje się Nawojka. 

- A może mnie ktoś spyta o zgodę?- wtrąca Lasota. 

- Mogę? – pytam słodkim głosem i uśmiecham się najładniej jak umiem – obiecuję tym razem 

nie dać się nikomu porwać. 

- Muszę to przemyśleć… 

- Czyli się zgadzasz? 



- Powiedziałem przecież, że muszę to przemyśleć. 

- Ale nie zabroniłeś mi jechać. A skoro nie zakazujesz, to znaczy, że mogę jechać! – 

wykrzykuję radośnie. 

- Nie przeinaczaj moich słów – mówi gniewnie tata, ale ja wiem, że żartuje. 

Mijają minuty. Widzę, że Lasota świetnie się bawi, trzymając nas w napięciu. W końcu 

łaskawie się zgadza. Wiły zaczynają wiwatować. 

- Lecz jest jeden warunek – zaznacza mój opiekun – To ja dostarczę wierzchowce. I macie 

wrócić nie później niż za trzy dni. Inaczej już nigdy nie wypuszczę cię z domu. – zwraca się 

do mnie. 

*** 

  Jedziemy przez puszczę, dokładnie tak jak wymarzyła to sobie starsza z bliźniaczek. Wiatr 

szumi nam w uszach, więc nie możemy rozmawiać. Konie, które przyprowadził Lasota, nie 

wyglądają imponująco. Mają krótkie, umięśnione nogi i niedługie grzywy. Początkowo 

podchodziłyśmy do nich sceptycznie, jednakże gdy po kilku godzinach galopu one wciąż nie 

zwalniały tępa, dostrzegłyśmy ich zalety. Dojeżdżamy na miejsce. 

  Stoimy na skraju lasu. Przed nami rozciąga się kolorowa łąka. Rosną na niej drobne bratki, 

dumne maki, wysokie chabry, śnieżnobiałe stokrotki i rumianki oraz żółte mlecze. Pełno tu 

motyli, pszczół i innych owadów. Stoi tu także malutka chatka. Mimo niewielkiego rozmiaru 

wykonano ją bardzo starannie. Dach pokryto strzechą, a ściany pomalowano w kwiaty. W 

oknach wiszą białe, koronkowe firanki. Na parapecie stoją doniczki z ziołami. Z komina 

unosi się dym. Z domu wychodzi młody mężczyzna. Ma na sobie prostą białą, lnianą koszulę 

i spodnie z tego samego materiału. W ręce trzyma szpadel. Zmierza w stronę grządek, 

znajdujących się za domem. 

  Zsiadam z konia i przywiązuje go mocnym węzłem do drzewa. W asyście niezadowolonych 

syków dziewczyn podchodzę do chłopaka i się przedstawiam. 

- Miło mi, jestem Jaromir – odpowiada. 

- Wiem. Moje przyjaciółki opowiadały mi o tobie. – wskazuje na bliźniaczki, które mierzą 

mnie morderczym wzrokiem. 

- Miło mi was poznać! – krzyczy młodzieniec i macha do nich. 

Bogna i Nawojka oblewają się rumieńcem i odmachują. 

- Jeśli można spytać, co was do mnie sprowadza? 

- Chciałyśmy po prostu przywitać nowego sąsiada. 

- A gdzie mieszkacie? 

- Pół dnia drogi konno, dzień pieszo na północ. 

- To troszeczkę daleko jak na sąsiadki. – zauważa ze śmiechem. 

- Ale nadal bliżej niż do wioski. – odpowiadam. 

- Może zawołasz swoje koleżanki i przedstawisz mi je? 

- Oczywiście – daje znak dziewczynom, a one zeskakują z koni i podbiegają do nas. 

- Jaromirze – mówię – poznaj Nawojkę i Bognę. 

- Bardzo mi miło. Może wejdziecie do środka? – pyta. 

- Jasne – wykrzykuje starsza bliźniaczka i od razu rumieniec pojawia się na jej policzkach. 

- W takim razie zapraszam. 



*** 

  Siedzimy przy ognisku, a mężczyzna opowiada nam historię swojego życia. 

- Urodziłem się w chłopskiej rodzinie. Jednak rodzice zmarli, gdy byłem mały. Oddano mnie 

na wychowanie leśniczemu. Wychowywałem się wśród zwierząt i drzew, więc kocham 

przyrodę. Kiedy skończyłem 14 lat gajowy pożegnał się z tym światem, a ja wróciłem do wsi. 

Pomagałem kowalowi, pracowałem na roli, imałem się wielu zawodów. W końcu trafiła mi 

się ta posada. Mam pilnować, by żadne dzikie zwierzęta nie napadły na wioskę i żeby nikt 

niepożądany nie wchodził do lasu. Póki co, nic złego się nie działo. Żyję sobie spokojnie, 

chociaż czasem brakuje mi odrobiny przygody – kończy. 

- A może wybrałbyś się gdzieś z nami? – proponuje Nawojka. 

- Z wielką chęcią, ale nie mogę tak po prostu opuścić mojego stanowiska. 

- Ale może kiedyś udałoby ci się wygospodarować chwilę? – pyta nieśmiało Bogna. 

- Obiecuję, że się postaram – uśmiecha się do niej czarująco. 

  Nagle z Bogną zaczyna dziać się coś niedobrego. Oczy jej ciemnieją, a ręce zaczynają się 

trząść. To samo dzieje się z jej siostrą. Zaczynają mówić jednym głosem: 

- Jeśli chcecie jeszcze kiedykolwiek zobaczyć swoje przyjaciółki, przybądźcie na Ponure 

Moczary. Inaczej one już nigdy się nie obudzą, a was wkrótce spotka to samo. 

  Dziewczyny teraz trzęsą się całe. Nagle mdleją i padają na ziemię. Podbiegamy do nich i 

próbujemy je ocucić, jednak one nie reagują. Wykrzykuję ich imiona. Ta sytuacja bardzo 

przypomina mi dzień, gdy umarła moja mama, co sprawia, że zaczynam płakać. Jaromir 

próbuje mnie uspokoić, ale ja wpadłam w histerię. Łzy ciekną mi po policzkach i mam 

wrażenie, że coś rozrywa mnie od środka. Dopiero po kilkunastu minutach udaje mi się dojść 

do siebie. Zauważam, że ciała dziewczyn rozpływają się w złotą mgłę. 

- Musimy iść na Ponure Moczary – wstaję i spoglądam na chłopaka. 

- Ale gdzie to jest? Zresztą nie mogę tak po prostu z tobą pójść. Mam pracę. 

- W takim razie idę sama. – stwierdzam. 

- Nie pozwolę ci! 

- Nie zamierzam siedzieć bezczynnie, kiedy moim najbliższym grozi niebezpieczeństwo! Z 

tobą czy bez ciebie i tak tam pójdę. 

Zmierzam w stronę drzwi, kiedy Jaromir zastępuje mi drogę. 

- Zgoda pójdę z tobą, ale dopiero jutro rano. 

- Dobrze. 

*** 

  Droga na Ponure Moczary jest długa i mecząca. Z chłopakiem wędruje się znacznie łatwiej 

niż z wiłami, ponieważ utrzymuje dobre tempo i nie żąda co chwilę przerwy. Nie jest jednak 

tak przyjemnie, jakby było z moimi przyjaciółkami, bo co chwilę się kłócimy. O to gdzie i 

kiedy zrobić postój, co zjeść, czy zapolować, co zrobimy, gdy dojdziemy na miejsce. 

  Moczary rozciągają się na powierzchni kilkudziesięciu kilometrów. Jest to rozległy teren, 

porośnięty trawami i krzakami, zalany wodą, która w połączeniu z brązową ziemią tworzy 

okropne błoto. Nienawidzę tego miejsca, mimo że jestem tu pierwszy. Unoszący się wszędzie 

zapach zgnilizny i zepsucia jest okropny. 

- Halo?! Jest tu kto?! – wołam. 



- Zgłupiałaś? Zwrócisz na nas uwagę! – „krzyczy” na mnie szeptem Jaromir. 

- I tak już wiedzą, że tu jesteśmy, więc nie ma sensu się chować. 

- Masz rację. Doskonale wiem, że przybyliście. – rozlega się głos. Wydaje się, że dobiega z 

wszystkich stron jednocześnie. – Cieszę się, że was widzę. 

- My wręcz przeciwnie – mamroczę. 

- Słyszę, że nie jesteś zbyt zadowolona z naszego spotkania. Ale do rzeczy, po co was 

sprowadziłem. Potrzebuję, żebyście coś dla mnie zrobili.. 

- Żadna nowość. – zauważam. 

- Może przestałabyś mi wreszcie przerywać?! A więc wracając do tego, co usiłuję wam 

przekazać. Gdzieś tu mieszka alkonost. To pół kobieta – pół ptak. Zada wam kilka pytań. Jeśli 

odpowiecie dobrze da wam specjalny rodzaj ziół, który przyniesiecie mnie. Jeśli jednak się 

wam nie uda, alkonost zabije was. Pamiętajcie o waszych przyjaciółkach! – oznajmia i znika. 

- Chcesz zaryzykować naszym życiem, żeby uratować wiły? 

- Dokładnie. A teraz znajdźmy tego alkonost. 

*** 

  Przetrząsamy każdy skrawek bagien, jednakże nie znajdujemy kobiety-ptaka. W końcu 

zrezygnowani siadamy pod wysokim dębem, a wtedy ona sama do nas przylatuje. 

- Czyżbyście mnie szukali? 

- Owszem. Podobno masz nas o coś pytać. Więc proszę zaczynaj. 

- Jakie siedmioliterowe słowo nawet mędrzec wypowie błędnie? – pyta alkonost. 

- Błędnie. – odpowiada szybko Jaromir. 

- Dobrze. Jest dwóch ojców i dwóch synów. Mają trzy jabłka. Każdy z nich zjadł po jabłku i 

żadne nie zostało. Jak to możliwe? 

Tym razem ja znam odpowiedź. 

- To proste – mówię – Jest syn, który jest synem, ojciec, który jest ojcem i synem oraz 

dziadek, który jest ojcem. 

- Świetnie. Jeszcze się ojciec nie urodził, a syn już po dachu chodził. Jakim cudem? 

Mijają minuty, a ani ja, ani chłopak nie znamy odpowiedzi. Intensywnie myślę, jednak nie 

wiem, co mogłoby być rozwiązaniem. 

- Ha! Ktoś się dzisiaj pożegna z życiem! – cieszy się potwór. 

- Czekaj! Daj nam jeszcze chwilę. 

Patrzę pytająco na Jaromira w nadziei, że zna odpowiedź. Ale nic nie wskazuje, aby tak było. 

Muszę się skupić, ponieważ nie chodzi tylko o moje życie, ale także o mężczyznę i wiły. 

Alkonost spogląda na mnie ze szczęściem wymalowanym na twarzy. 

 Nagle doznaje olśnienia. 

- Wiem! Ojciec to ogień, a syn to dym. 

- Argh! – denerwuje się kobieto-ptak. 

- Mieliśmy umowę. – przypominam. 

- Macie te głupie zielska i idźcie stąd! – rzuca w nas roślinami. 

  Szybko zbieramy je z ziemi i się oddalamy. Wołamy Czarta i oddajemy mu zioła. 

- Dziękuje wam, a teraz proszę, oto ciała waszych znajomych. 

  Zastanawia mnie czemu użył słowa „ciała”. Jednak nie zastanawiam się nad tym, bo spośród 



szuwar wyłaniają się wiły. Biegnę w ich kierunku, ale zatrzymuję się w połowie drogi, 

ponieważ nagle dziewczyny upadają na ziemię i zaczynają przeraźliwie kaszleć. Przez chwilę 

patrzę na nie bezmyślnie. Szybko się reflektuję i rzucam się w ich stronę. Wydaje mi się, że 

im bardziej przyspieszam, tym bardziej droga się wydłuża. Kiedy nareszcie jestem na 

miejscu, Nawojka leży na ziemi z zamkniętymi oczami. Obok niej siedzi zrozpaczona Bogna. 

- To powietrze… Jest z nim coś nie tak. Nie mogę oddychać, czuję, jakby ktoś zaciskał mi 

ręce na szyi. W tym miejscu jest cos złego. Myślę, że ma to jakiś związek z tym, że mieszka 

tu Czart – nagle wiła zaczyna się krztusić i pada na ziemię. 

- Nie martw się o nas – mówi i zamyka oczy. 

  Dlaczego w moim życiu jest tyle śmierci? Czemu najważniejsze osoby w moim życiu 

zawsze odchodzą. Może to ja jestem przyczyną nieszczęść? 

- Wszystko będzie dobrze – Jaromir podaje mi rękę, a ja wstaję z ziemi. 

- Nie będzie. I lepiej odsuń się ode mnie, nie chcę żeby stało ci się coś złego. Wiem, że to 

zabrzmi śmiesznie, ale ja chyba przynoszę pecha… 

- Nie wygłupiaj się – mówi i próbuje mnie przytulić, ale ja wyślizguję się i z całych sił biegnę 

do lasu. 

- Milana, czekaj! – krzyczy za mną, ale ja udaję, że nie słyszę. 
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