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LAT 15, 
 

 
SMAK DZIECIŃSTWA 

 
 

Ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić. 
Św. Augustyn  

 Powietrze było potwornie ciężkie od dymu, mimo że odszedł już spory kawałek od 

pożaru. Wciąż jeszcze czuł go w gardle i w oczach. Przy każdym wydechu z ust wydobywał 

się obłoczek pary, by po chwili rozwiać się, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. 

Ciemne kłęby zniknęły, odsłaniając miliony małych błyszczących drobinek w dole drogi.  

A więc był blisko miasta. Oby dojść do tych punkcików...  Zza chmur wyłonił się księżyc  

i łaskawie spojrzał na ziemię swym jasnym okiem. 

 Olek szedł przed siebie. Nie wiedział dokąd i dlaczego, ale nie chciał się 

zatrzymywać. Póki poruszał równo nogami, pilnując rytmu, wpatrując się niewidzącym 

wzrokiem w błoto pod butami, natarczywe fale myśli były nie słyszalne. Cisza panująca 

wokół, koiła jego umysł. Czuł, że świat jest spokojny. Niczym nie zmącona harmonia. Nic nie 

zakłóca porządku nadchodzącej nocy. Nic, oprócz krwi na twarzy „nadziei polskiego 

pływania”, dziś już tylko kilkunastoletniego sprawcy śmierci swoich rodziców... Dlaczego 

Boża opatrzność czuwała w tym momencie tylko nad nim?... Dlaczego...Dlaczego... 

Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, czego chcemy. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

 Podświadomie zmierzał w kierunku miasta. Wiedział doskonale, co oznacza brak 

rodziców i jakiegokolwiek opiekuna: złamana kariera sportowa i ... Sierociniec. Widział 

kiedyś coś takiego. Patrzył na obojętne twarze dzieci... To miejsce przypominało mu 

schronisko dla bezpańskich psów. Ludzie przychodzili, oglądali dzieci niczym towar,  

w którym mogą wybierać. Czasem kogoś zabierali. Dawali jednemu z nich nowe życie, bez 

poczucia odrzucenia i samotności. Pozostałe miały świadomość, że oto kolejna szansa na 

wyrwanie się z tego miejsca przepadła. Ale on miał jeszcze ciotkę. Poczciwą ciotkę Alicję – 

mistrzynię łyżwiarską lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Życzliwą osobę, wyklętą za 

błędy młodości, przez pruderyjną rodzinę. Wszyscy twierdzą, że te burzliwe geny 

odziedziczył jej starszy syn Daniel – obibok i kombinator,  postrach całej okolicy 

   Myśl o samotności przerwał głos sędziego zapowiadającego początek zawodów. Stał 

teraz na tym pechowym  słupku numer 6. Wokół słychać było oddechy wszystkich 

oczekujących na gwizdek  startowy. Jak zwykle to samo ukłucie w okolicach serca i napięte, 
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wyprężone do startu ciało. Spojrzał w zwierciadło wody.  Nie znalazł tam jednak błękitnej 

tafli, lecz czerwoną łunę płomieni, która raziła, przesycała i odpychała... Światło księżyca 

rozproszyło się niespodziewanie, ustępując miejsca pełnemu blaskowi ulicznych latarń. Nie 

było już cicho. Miejski szum wdzierał się do umysłu chłopca, wywołując potok myśli  

i obrazów. 

Ogarnęły go wątpliwości. Po co tu przyszedł? Co ma teraz zrobić? Ujrzał świat  

w szarych kolorach, który zakłócają swoją obecnością obcy ludzie. Świat, w którym nie ma 

już nikogo, na kim mógłby się oprzeć. 

Bóg daje każdemu ptakowi pożywienie, ale nie wrzuca go do gniazda.  

Przysłowie holenderskie 

 Instynktownie skierował się do drzwi jednej z kamienic i zaczął w nie uderzać 

pięściami. W drzwiach ujrzał znajomą twarz, chociaż zmienioną upływem czasu i żałobą po 

tragicznej śmierci młodszego syna.  

Zaskoczona i przerażona kobieta wciągnęła półżywego chłopca do domu. Obmyła mu 

twarz i posadziła przy kuchennym stole, dezynfekując zadrapania. 

 Zaparzyła herbatę i  ze łzami w oczach postawiła przed nim talerz smażonych 

bananów, polanych czekoladą, które właśnie przygotowała sobie na kolację. Zapamiętała, że 

dla smażonych bananów z czekoladą zrobiłby wszystko. Tak jak Adaś – jej zmarły syn. 

Robiła sobie czasem tę przyjemność, aby obudzić dobre wspomnienia. Chociaż jej starszy -

Daniel nienawidził bananów. Nienawidził wszystkiego, co przypominało mu brata. Może  

z poczucia winy. W końcu to on  pozwolił młodszemu bratu prowadzić motocykl bez 

uprawnień. I to on przeżył ich wypadek. Adam zginął na miejscu.  

 Od tego czasu  Daniel  nie dotknął motocykla. Częściej wsiadał na rower – starą 

kolarzówkę po ojcu, ale i ją porzucił, odkąd zyskał zmotoryzowanych kolegów  

i zainteresował się ciemną stroną  świata. 

 Olek nie pamiętał go zbyt dobrze, w końcu byli tylko kuzynami i nie utrzymywali 

bliższych kontaktów rodzinnych. Zapamiętał tylko to, że szrama, którą nosi na łuku 

brwiowym jest efektem zabawy z kuzynem dawno temu. 

 Chłopiec wiedział, że w tym domu, tak zimnym i odległym od jego rodzinnego 

gniazda, nie ma dla niego miejsca. Nie ma miejsca dla ambicji i walki o zwycięstwo. Tutaj 

wszyscy wielcy już dawno poddali się ślepemu losowi... 

 Pobędzie tu kilka dni i zastanowi się co dalej. Jak dotrwać do pełnoletności z dala  

od sierocińca, jak utrzymać formę i nie porzucać ukochanego pływania, które teraz uważał za 

jedyną żywą i prawdziwą rzecz wartą poświęcenia....  
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Na ciotkę – samotną wdowę, z dorosłym już, ale nie odpowiedzialnym synem i jego 

długami nie mógł raczej liczyć. 

 Co dalej? – myślał delektując się smakiem bananów. Ten smak znany od dzieciństwa, 

uspokajał go przypominając dom. Mógł sobie teraz przypomnieć co się wydarzyło  

i zanalizować całą tragedię. Obwiniał się w myślach za kłótnię z ojcem podczas jazdy. Może 

ojciec nie straciłby panowania nad wozem, gdyby nie był tak zdenerwowany. Przez niego, 

przez jego głupią kłótnię. Może uratowaliby się, gdyby samochód nie stanął w płomieniach. 

 Olek sam nie wiedział jakim cudem znalazł się kilka metrów od samochodu. Uszedł  

z życiem, ale został sierotą. Nie uratował nawet gitary, którą uwielbiał i uważał za swój 

największy skarb.    

 Siedział teraz przy kuchennym stole i opowiadał o wszystkim ciotce. 

- Wiedziałam, że stanie się coś złego, bo śniły mi się mętna woda. A to zawsze źle wróży – 

powiedziała po chwili milczenia. Nie płakała, nie lamentowała. Była nienaturalnie spokojna. 

Przyzwyczajona do tragedii rodzinnych. Przecież niedawno  pochowała syna i męża. 

- Zostaniesz u nas. Jutro się zastanowimy co dalej. Będziesz spać w pokoju Daniela. On i tak 

rzadko bywa w domu – stwierdziła z wyrzutem w głosie. Spojrzała w okno. 

            Olek  rozejrzał się po pokoju. Panował tu chaos. Wszędzie porozrzucane rzeczy,  

zmięta pościel i odór papierosów, od którego pożółkły firanki w oknie. W kącie leżały pogięte 

puszki po piwie, stare gazety, zmieszane z płytami i ... gitara. Taka sama. Tylko nieco 

podrapana. Chłopiec podniósł instrument i przeciągnął palcami po strunach.  Brzmiała 

znajomo. Olek próbował zagrać, ale poczuł ból w nadgarstku. Dopiero zaczyna odczuwać 

skutki wypadku.  

Przerwał grę i popatrzył na siebie w zakurzone lustro. Wyglądał jak siedem 

nieszczęść. Nagle  w odbiciu lustra zobaczył wciśnięte w głąb regału... puchary. Podszedł 

bliżej i przyjrzał im się z bliska: takiej kolekcji nie powstydziłoby się żadne muzeum sportu. 

Nie błyszczały już blaskiem zwycięstw, jakie reprezentowały. Stały szare, zakurzone, 

zapomniane. Za pucharami stały smutne statuetki pływaków, gotowych do skoku. Podpisy  

i gratulacje poniżej tych trofeów wyraźnie wskazywały  zwycięzcę – Daniela. Ach więc to on 

był tym tajemniczym sportowcem, o którym niechętnie mówiono w naszej rodzinie. Nieco 

głośniej zrobiło się, gdy miał szanse olimpijskie. Rodzinna tragedia pogrążyła jego karierę 

sportową. Przestał trenować, ale dlaczego? Przecież był najlepszy... 

 Ocknął się szarpany za obolałe ramię:  

- Koleś, zostaw gitarę i spadaj stąd, ale już! – usłyszał nad sobą zarośniętą, wielką postać, 

przypominającą yeti, albo Shreka. 
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- Zostaw go, on pomieszka z nami jakiś czas! – krzyknęła w drzwiach ciotka. 

- A co to Hotel? Nie ma facet własnego lokum? - rzucił przez zęby wielkolud i splunął na coś 

przypominającego dywan. 

- Tak się składa, że nie ma. Nie ma także bliższej rodziny niż my – odrzekła ciotka stając 

pomiędzy synem a  gościem. - Ty idź do salonu – proszę cię – dodała już bardziej litościwym 

głosem. 

- Masz szczęście szczeniaku, że jestem w dobrym humorze, ale nie wchodź mi w drogę – 

wymamrotał niezbyt wyraźnie wielkolud, trzaskając drzwiami. 

- Nie jest taki zły, ale nie lubi obcych w domu – uśmiechnęła się sztucznie ciotka. 

 Kilka dni pobytu Olka w niezbyt gościnnym domu przerodziło się w kilka tygodni, 

miesięcy. Do tego rehabilitacja nadgarstka przeciągał się w nieskończoność. Co z tego, i tak 

nie miał gdzie trenować. I dla kogo? 

 Daniel na każdym kroku pokazywał swoje niezadowolenie z przedłużającego się 

pobytu kuzyna w domu. Ciągle wywoływał kłótnie, prowokował do bójek. Olek ustępował, 

bo bał się olbrzyma i nie chciał sprawiać przykrości ciotce. Poza tym próbował dowiedzieć 

się jak najwięcej o zaprzepaszczonych zdolnościach kuzyna. 

 Jednym z przedmiotów kłótni był stary płot przed domem, zbudowany jeszcze przez 

męża ciotki. Ona sama nie pozwalała go rozebrać.   

- Póki ten płot stoi – rodzina będzie razem, bo ojciec nad nami czuwa. – upierała się. 

 I w tym jednym Daniel ustępował matce.  

Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego On chce , chociaż 
mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze. 

Św. Thomas More. 
 

Na przekór kuzynowi Olek postanowił odnowić ten „mierny symbol scalenia 

rodziny”. Oczyszczając płot z resztek farby, chłopiec usłyszał jakąś kłótnię w piwnicy.  Zaraz 

potem wynurzyło się z niej  kilku kolegów z Danielem na czele. Wszyscy mieli w rękach 

kanistry, oprócz kuzyna, który dźwigał największy ze swoich trofeów z zapomnianej półki. 

Cała grupa szybkim krokiem oddaliła się w kierunku garaży. Daniel postawił puchar przed 

wejściem  jednego z nich i wszyscy zniknęli w środku. Nie zauważyli obserwującego ich 

chłopca.  

Kłótnia znowu zawrzała. Wspólnicy kłócili się o podział pieniędzy za jakąś transakcję. 

Nagle jeden z kolegów wybiegł z garażu i  zaryglował drzwi. Rzucił czymś w garaż  

i podpalił go. Sam uciekł.   
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Cały front garażu zajął się ogniem. Z wnętrza  garażu słychać było dobijanie się do 

drzwi i  krzyk uwięzionych . Przy drzwiach nastąpił wybuch i płomienie zaczęły zdzierać się 

do środka garażu. Olek zaczął biec w jego kierunku. Daniel i jego kompani wciąż byli  

w środku. Ogień był wszędzie, a wewnątrz ludzie i kanistry z benzyną. Chłopiec nie wiedział 

jak im pomóc. Przed oczyma miał obraz tamtego pożaru. Płonący samochód z rodzicami  

w środku znów wrócił z koszmarem i wyglądał  jak wielka pochodnia. On sam został 

wyrzucony z samochodu wskutek uderzenia w drzewo. Zanim się ocknął, było już za późno 

na ratunek rodziców. 

Teraz stał naprzeciw żywiołowi i bał się poruszyć. Nagle w tych palących się 

drzwiach ujrzał dwie świetliste postacie. Doskonale znał te sylwetki. 

- Pomóż mu, przecież to twoja jedyna rodzina – usłyszał  wołanie swojej matki. 

- Mama ma rację Nie bój się. Biegnij synu – dodał ojciec.  

Postacie zniknęły, a dym stawał się coraz gęstszy. 

Olek bez namysłu chwycił za puchar i  wybił nim okno z tyłu garażu. Puchar rozpadł 

się, jednak okno ustąpiło. Osłonił twarz i wskoczył w płomienie, zarzuciwszy na siebie 

znaleziony w garażu koc. Wydostał się z płomieni wraz z półżywym kuzynem na ramieniu. 

Pozostali  uwięzieni wydostali się z płonącej pułapki o własnych siłach. 

Skąd miał tyle siły, aby pomóc o wiele większemu i silniejszemu od siebie człowiekowi – nie 

wie. Może pomogli mu rodzice, którzy kochali go nad życie i nie chcieli, żeby stracił 

kolejnego członka rozpadającej się rodziny...  A może widzieli w tym inny cel... 

Kiedy Olek z Danielem oddalili się w stronę kamienicy, na miejsce pożaru dojechała już 

straż pożarna. Olek posadził nieco zamroczonego Daniela, a sam zaczął iść. Znów nie 

wiedział co robi i dokąd zmierza. W płucach czuł kłucie, poparzona skóra piekła, a w głowie 

miał znajomy już szum zdarzeń, myśli i obrazów... Jakieś głosy z przeszłości nakładały się na 

siebie... Żeby tylko się skupić, skupić się i uspokoić skołatane nerwy. Nabrać dużo powietrza 

i dopłynąć jak najdalej pod wodą. Wyrównać ruchy, nabrać prędkości, woda tak przyjemnie 

opływała jego ciało. Tak blisko do mety, a on czuje coraz większe zmęczenie, traci pomału 

siły i oddech. Czuje skurcz całego ciała. Obraz staje się coraz bardziej zamazany... Teraz 

znów widzi płomienie, słyszy krzyki i płacz, kłótnię z ojcem i wycie syren straży. Łapie się za 

uszy i krzyczy! Hałasy wokół ucichły. Teraz słyszał tylko jeden głos za sobą, coraz 

wyraźniejszy i całkiem realny: 

- Olek! Oleś, synku! – odwrócił się i oprzytomniał. Ciotka dogoniła go i mocno 

przytuliła. 
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- Mój kochany bohaterze, uratowałeś go. Ich wszystkich. On pyta o ciebie. Pyta, gdzie 

jest jego ulubiony kuzyn, gdzie jego brat! – ciotka krzyczała ze łzami w oczach. 

Poczuł, że nogi się pod nim uginają i zemdlał. 

 Olek ocknął się w szpitalu. Po serii badań i ogólnym wzmocnieniu organizmu mógł 

wrócić do kamienicy.   

- W domu czekają na ciebie smażone banany... – powiedziała ciotka ze wzruszeniem  

w głosie, gdy dojeżdżali do domu. 

Na podwórku czekał na niego istny komitet powitalny: sąsiedzi z kamienicy, strażak z nowym 

rowerem w prezencie, lokalna gazeta, uratowani, i kuzyn, który nazwał go swoim bratem. 

Daniel podszedł do Olka. Był trochę zmieszany. Podał mu rękę i spuścił wzrok. 

- Przepraszam – powiedział cicho. 

Olek był zdumiony. Chłopak, którego uważał za postrach okolicy przeprasza go. 

- Wiesz – Daniel mówił dalej - uratowałeś nas wszystkich. Dziękuję Ci. Jak chcesz, to 

pomogę Ci przy malowaniu tego płotu. Poza tym mam coś dla Ciebie. 

        Daniel zdjął z bagażnika roweru pakunek dziwnego kształtu. Coś dziwnego i dużego 

było w środku. Olek rozdarł szary papier. W środku była gitara. 

- To moja – powiedział Daniel - Teraz już należy do Ciebie. Możemy czasem pograć 

razem. Olek nie mógł uwierzyć w to co się stało: 

- A ja zniszczyłem twój puchar – rzekł spuszczając wzrok. 

- I na to znajdzie się rada... – odpowiedział tajemniczo Daniel. Ocho – pomyślał Olek – 

pewnie każe mi go odkupić, albo odpracować.  

Kilka dni później obaj chłopcy udali się do pobliskiego Hotelu. Był niewielki, ale za to 

posiadał 25 - metrowy basen. Jeszcze niedawno Daniel przychodził tu sam trenować, teraz 

przyprowadził „następcę”, oznajmiając, że właśnie w taki właśnie sposób życzy sobie 

odpracowania zniszczonego pucharu.  

Wiele wody upłynęło w basenach: hotelowym, potem również klubowym gdy wreszcie 

przyszły sukcesy. Daniel zmienił się w troskliwego i wymagającego trenera, a Olek –  

w pilnego ucznia. Dzisiaj przygotowują się do mistrzostw. Potem na pewno będzie olimpiada 

i to nie jedna... Bo Olek dla Daniela zrobiłby wszystko. W ogień by za nim wskoczył... I dla  

smażonych bananów też...  
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