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TAJEMNICA DUSZY 

Nie każdy potrafi stawić czoła przeciwnościom losu, a więc przenieśmy się na chwilę  

do świata na pozór zupełnie odmiennego od naszego. Gadające zwierzęta? Postacie jakby 

wyjęte z rzeczywistości? Bądźmy poważni - to jedynie częścć fantastyki. Postaram się 

jednak zachować chociaż odrobinę tego, co mogłoby odnieść się do szarej codzienności,  

z którą jest nam dane mieć styczność. W dobie spraw i obowiązków, które nas niefortunnie 

potrafią przytłoczyć, część ludzi czuje się zupełnie bezradna. Przyjmujemy za pewnik,  

że każdy z nas wciąż doświadcza nieprzyjemnych chwil. I będzie doświadczał. Na to nikt nie 

ma wpływu. 

 Wydawałoby się, że był to chłodny poranek. Nad polaną gromadziła się mgła, jeszcze 

bardziej dodając całemu miejscu mistycznego uroku. Z oddali można było dostrzec drzewa - 

wysokopnące się rośliny o łodygach zdrewniałych, jakby już u schyłku swojej egzystencji,  

ale wciąż jednak resztkami sił oparte na własnych korzeniach. 

Zaś na skraju rzeki można było zobaczyć smukłą sylwetkę, o bujnej czuprynie, najwyraźniej 

właśnie przed chwilą rozbudzoną. To chyba musiał być lis bądź wiewiórka... A może skunks? 

Dość trudno określić. Postać nie wydawała się być człowiekiem, ale chyba powinna była 

mieć duszę, skoro łzy spływały jej po policzkach? 

Może była wzruszona pięknem tego magicznego miejsca… Raczej nie. Po niedługim czasie 

bacznej obserwacji jestem w stanie zauważyć, że jej wzrok był posępnie wbity w przestrzeń, 

zapatrzony w dal, a jednocześnie tak obojętny temu, co znajduje się wokół niej. 

Subtelna istota gwałtownie poderwała się i postanowiła skierować swoje kroki w głąb lasu. 

Szła na wprost jakby zrezygnowana. W końcu powiedziała do siebie samej – „Czy to się 

kiedykolwiek skończy?". 

To niesamowite, ona naprawdę się odezwała. A już przyzwyczaiłam się do ciszy panującej 

tutaj. 

Ale co miałoby się skończyć? Może miała na myśli mgłę, która ewidentnie staje się coraz 

bardziej utrudniająca dojście do konkretnego miejsca? 

Lecz postać zdawała się nie mieć wyznaczonego celu trasy. Wlokła się ponuro, cały czas  

w jednym kierunku... Przed siebie, tak powoli... 

Stąpając po grząskiej ziemi napotkała przeszkodę - kamień. Nie spodziewając się niczego, 

co mogłoby jej właśnie stanąć na drodze, potknęła się i upadła, w skutek czego na jej prawej 

łapce pojawiło się niewielkie draśnięcie. 
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Jęknęła, podniosła się i powlokła dalej. Przecież tak mała rana nie może zaważyć na jej 

zdrowiu. Nie powinna była się zatrzymać. Jakby nie było, czas nieubłaganie gna do przodu... 

A wypadałoby zaspokoić głód. 

„Jak zwykle trzeba będzie zadowolić się owocami leśnymi" - powiedziała zrezygnowana. 

Faktycznie, całkiem niedaleko brzegi pobliskiej dróżki obrastały jagody, maliny, poziomki  

i jeżyny. Wyglądały bardzo apetycznie, aż ślinka ciekła od samego patrzenia. Ale cóż z tego, 

jeśli ktoś spożywa je notorycznie, każdego dnia - wtedy tracą na swoim smaku, niestety. 

Gdy była gotowa już rozpocząć ucztę, jakaś uskrzydlona istota podleciała i zaczęła 

pałaszować jedzenie. Rozzłoszczona w obawie o utratę pożywienia główna postać 

rozzłościła się i przegoniła nieproszonego gościa. Po niezakłóconej przez nikogo konsumpcji 

postanowiła chwilę odpocząć. Przycupnęła więc na gęstej, soczystej trawie. Zapatrzona  

w nieboskłon zaścielony różnymi kolorami, próbowała wypatrywać kruków przeszywających 

się przez niego. Już zachód słońca, jakże ten dzień prędko minął… Wszak przed chwilą witał 

nas chłodnawy przedświt... 

Nagle na horyzoncie pojawił się feniks. Ognisty ptak szybował po niebie i machał dumnie 

swoimi rozłożystymi skrzydłami. 

„Gdybym tylko umiała latać..." - westchnęła nasza bliżej nieokreślona, ale jakże subtelna 

osobistość, leżąc na ziemi. 

Krążąc wkoło, feniks powoli opadł na grunt i znalazł się bezpośrednio naprzeciw niej. 

Zachwycona poderwała się. 

- Chciałabym umieć unosić się w powietrzu - wypaliła. - Dokładnie w taki sposób, jak robisz 

to ty. 

- Dlaczego? - zapytało ptaszysko z niekłamaną ciekawością. 

- Mam dość monotonii w swoim życiu. Chcę posiąść umiejętność latania i przenieść się  

w zupełnie odrębne miejsce..., jak najdalej stąd. Chcę rozpocząć nowe życie... 

Ptak wsłuchał się i umilkł przez moment. 

- Poza tym - ciągnęła dalej - posiadanie skrzydeł jest rzeczą tak osobliwie piękną, że aż 

trudno wyrazić słowami... 

W końcu feniks zaczął mówić. 
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- To prawda, wyglądają one imponująco. Niemniej jednak uważam, że taka osoba powinna 

władać nimi odpowiedzialnie. 

- Odpowiedzialnie? Gdy myślę o skrzydłach, nasuwa mi się na myśl wolność, której właśnie 

pragnę... Nie odpowiedzialność! 

- Widzisz, nawet wolność ma swoje granice... Chciałbym ci pokrótce opowiedzieć pewną 

historię. 

- Czy jest ona prawdziwa? 

Ognista postać westchnęła. 

- Zawiera w sobie tyle prawdy, co my sami, nasz żywot...  

- Chciałabym jej posłuchać - rzekła wyraźnie zainteresowana. 

- Dobrze - powiedział z powagą w głosie. - Dawno, dawno temu, pewien rzemieślnik obmyślił 

plan ucieczki z Krety - z ptasich piór skonstruował skrzydła dla syna Ikara i siebie samego. 

Niestety, chłopak nie posłuchał przestrogi ojca, leciał zbyt wysoko, co doprowadziło  

tragedii - stopienia się woski i utraty skrzydeł. Ikar wpadł do wody i zginął.  

Główna postać z szeroko otwartymi oczami wsłuchiwała się w każde słowo. 

- Za nieodpowiedzialność przy czymś tak pięknym można zapłacić bardzo wysoką cenę - 

dodał jeszcze. 

Chwilę później feniks pożegnał się i odleciał. Istota spoglądała w ślad za nim. Była  

zamyślona. 

„Z nikim nie przebywało mi się tak dobrze. Chciałabym mieć kogoś takiego przy sobie, abym 

mogła dzielić z nim moje smutki..." - pomyślała. 

Nastała już noc. Blask księżyca był wręcz olśniewający, gwiazdy świeciły na niebie... 

Cały urok lasu o porze nocnej jest tak ujmujący, że nie sposób nawet tego opisać. Gdzieś  

z oddali dochodzi głos pohukującej sowy, słychać też skowyt wilczura. Atmosfera jest 

naprawdę niezwykła, skłania do refleksji, przemyśleń, zatrzymania się i wsłuchania w drobne 

odgłosy i szmery, które płyną prosto z rąk matki natury. 

Niestety, nic nie trwa wiecznie i atmosfera napawająca melancholią także przemija. Zerwał 

się porywisty wiatr, strącając liście z drzew. Zaraz potem nastąpiło gwałtowne zachmurzenie 

i zaczęło grzmieć. Niestety, są i tacy, którzy panicznie boją się burzy. W obawie o własne 
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zdrowie i życie, zlękniona postać skryła się pod konarami drzewa i mocno wtuliła się w jego 

pień. 

Myślała, że znalazła odpowiednie miejsce na schron, co okazało się mylnym spostrzeżeniem 

- otóż piorun z hałaśliwym hukiem uderzył w gałąź, która roztrzaskana upadła na ziemię. 

Gapiąc się na całe to zjawisko, po części z niedowierzaniem, lecz ewidentnie  

z przerażeniem dostrzegalnym na jej twarzy, postanowiła uciekać. Tylko gdzie? Gnała tak 

błyskawicznie, na ile tylko pozwalały jej na to zasoby sił. Wszędzie błyskało, wobec tego nie 

wiadom,o w którą stronę iść. To był istny koszmar. Sytuacja bez wyjścia, a znikąd pomocy. 

Dotarła do miejsca, którego nie pamiętała nigdy przedtem. Idąc na wprost spostrzegła, że  

droga jakby urywa się. Jeszcze nigdy w życiu nie napotkała się na tak rozległą szczelinę.  

Z oddali było widać drugi koniec skały. Podeszła bliżej i chociaż bała się spojrzeć  

w przepaść, zrobiła to. 

Ostre kontury szczelin łagodziły strumienie wody tryskającej z wodospadu, która niczym 

balsam otulała ich krawędzie. 

„Wydaje mi się, że moje życie jest ubogie w balsam" - zauważyła. 

Odchyliła głowę i wówczas spostrzegła, że nie jest sama. Jakiś nieznany osobnik darzy ją 

swoją obecnością. 

Rozejrzała się i właśnie wtedy ujrzała postać wilka. Siedział skulony, wyglądał niepozornie. 

„Sam jeden, wynędzniały" - naszej postaci zrobiło się szkoda chuderlawej istoty. 

To jedyna taka okazja. Wreszcie spotka kogoś, z kim będzie mogła dzielić swoje smutki, 

komu nie będzie obojętna. To wspaniałe mieć u boku taką osobę.  

Nareszcie ją znalazłam, oto ona w całej okazałości - rzekła z wielkim entuzjazmem. 

Oczy jej szkliły się mocno, powoli zbliżała się do zdziczałej psiny, która poderwała się 

gwałtownie, co wprawiło w niepewność naszą postać. 

Wilk zaczął warczeć i rzucił się na nią, pogłębiając jej ranę na łapie i zadając parę nowych. 

Warczał złowrogo, okazując przy tym swoje ostre zęby. 

Ta spoglądała spode łba, pełna goryczy.  

- A byłam bliska przekonaniu, że jesteś moim przyjacielem... - wydusiła. 

Ktoś, kto na pozór może być przyjacielem, w rzeczywistości może okazać się wrogiem. 
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W końcu zawiedziona poddała się i padła bezsilnie. Ciosy zadane przez przeciwnika były nie 

do zbagatelizowania. 

Czuła, że nie może być gorzej, że już nic ani nikt jej nie pomoże. Wówczas wtedy żwawym 

ruchem wilk odepchnął jej stratowane ciało w kierunku wodospadu, które bezwładnie zaczęło 

spadać... 

Wiedziała, że jest już na straconej pozycji. Już miała przeczucie, iż jej ciało rozbije się  

o wystający odłam skały... 

Nagle stała się dziwna sytuacja - znalazł się pewien ,obiekt. Wszystko działo się tak szybko, 

że nie sposób zdać sobie sprawę w którym momencie uskrzydlony osobnik chwycił 

nieszczęsną, na wpół nieprzytomną ofiarę i przemieścił w bezpieczne miejsce, po drugiej 

stronie wodospadu, nieopodal stawu. 

Kiedy się ocknęła, spostrzegła, że jej ciało leży swobodnie na gruncie. Nie dowierzając, 

upewniła się, dotykając ręką o ziemię. W końcu zdezorientowana  zaczęła nerwowo 

rozglądać się i zauważyła, że tuż obok niej stoi stworzenie o pięknych skrzydłach, które 

uratowało ją od zguby. 

- Spokojnie, już nic ci nie grozi. Możesz się czuć bezpieczna - rzekła ze spokojem skrzydlata. 

Z kolei mizerota podniosła się i wyjąkała: 

- J-ja cię  znam. M-miałyśmy kiedyś przyjemność się spotkać. Przepędziłam cię wówczas  

z lasu, dlatego że jadłaś dzikie owoce. Teraz mi głupio - mówiła ze łzami w oczach. 

- Wybacz - powiedziała ze skruchą. - Pewnie byłaś głodna, a ja bezczelnie zabrałam ci 

pożywienie sprzed nosa... 

- Cóż... to jedzenie i tak mi już zbrzydło. 

Zamyśliła się przez moment i potem dodała: 

- Chciałam tylko znaleźć powiernika... Nie spodziewałam się, że los zaserwuje mi coś tak 

okrutnego. 

- A czy ja spełniam wymagania, aby zostać twoim przyjacielem? 

Główna postać oniemiała z zachwytu. 

- Przyjacielem?... Oczywiście, że tak! 
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Po niedługim czasie zobaczyła również coś jeszcze... ona sama także miała skrzydła! Były 

piękne, wyglądały zachwycająco i zjawiskowo. Śnieżnobiałe, opierzone całe, jak u anioła. 

- Jak to możliwe, że od pleców odrasta mi coś tak pięknego?! Jakim cudem? 

- Odrodziłaś się jako zupełnie inna osoba - odpowiedziała na pytanie. 

- Jak to?! Nie rozumiem, co się tutaj dzieje. 

- Twoja koleżanka ma rację - oznajmił nieznajomy głos. 

Na skraju stawu bytowały nimfy - a było ich kilka. Przed obliczem jednej z nich pojawiło się 

oślepiające światło, ukazując pewien ostry przedmiot. Bowiem chciała ona przekazać istocie 

o anielskich skrzydłach coś ważnego.  

- Weź, proszę, ten miecz - rzekła w jej stronę, podając solidnie wykończone narzędzie broni. 

- Będzie ci służyć w walce. 

- Czy ktoś mógłby mi wreszcie wyjaśnić, o co tutaj detalicznie chodzi? - spytała, nie wiedząc 

do końca jak poczynić. 

- Owszem. Odrodziłaś się jako upadły anioł. Upadły, ponieważ dałaś się zwieść. Jednakże 

otrzymałaś skrzydła, które pomogą ci się wznieść wyżej. Miecz symbolizuje dalszą walkę  

ze złem. 

- Pamiętaj jednak, że spada na ciebie ogromna odpowiedzialność. Wierzymy jednak, że dasz 

sobie radę, to właśnie ty zostałaś wybrana - dopowiedziała druga nimfa. 

- Nie zapominaj też, że nie jesteś sama - dodała przyjaciółka. 

Dwie postacie pofrunęły w stronę słońca i tam, gdzie niebo styka się z błękitem, zostały po 

nich tylko dwie ciemne smugi... 


