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PP rr oo ll oo gg   
 

Patrzyła przez okno niewidzącym wzrokiem, a łzy zamazywały 

jej oczy, gdy słyszała popiskiwania z bólu w pokoju za nią. 

Rodzice siedzieli na podłodze, próbując złagodzić ból ich 

najdroższego pieska. 

- Will jest u babci? – zapytała ją mama, głaszcząc Xenę 

po głowie. 

- Tak – szepnęła, starając się nie płakać. – 

Zaprowadziłam ją jakiś czas temu. 

- Dlaczego wróciłaś? Trzeba było z nią zostać – 

powiedział jej ojciec. 

Lina zacisnęła gwałtownie powieki, słysząc chrapliwy 

oddech swojej kochanej psinki. 

- Nie mogę - szepnęła.  

- Lina, kochanie, przecież cierpisz – Liliana mówiła 

przez łzy. 

- Nie mogę jej zostawić – powiedziała przez ściśnięte 

gardło. – Ale boję się na to patrzeć. 

Wtedy usłyszała pisk i mimowolnie spojrzała na umierającego 

psa. 

- Gdzie ten cholerny weterynarz? – wychlipała i podeszła, 

widząc, że mała patrzy na nią swymi ślicznymi, ciemnymi 

oczkami. 

Padła obok niej i zalała się łzami. 
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- Xenuś – zaczęła płakać.  

- Xenuś, moja malutka – nachyliła się i przywarła 

ustami do jej małej główki. 

 - Spokojnie kochanie – szeptała, całując ją delikatnie 

i szlochając potwornie. – Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę i przestanie 

boleć. 

Pies zaskomlał, a Lina zawyła z rozpaczy. 

- Gdzie ten weterynarz?! – krzyknęła histerycznie. – 

Gdzie ten cholerny weterynarz?! 

- Lina – Liliana przytuliła ją mocno, płacząc na równi 

z córką. – Linuś uspokój się. Xena powinna odejść w spokoju. 

- Ja nie chcę – szlochała. – Nie chcę by odchodziła! 

Xenuś… - odwróciła się do psinki, która miała mokry pysk od 

łez. – Xenuś… - przytuliła ją. 

Pies ostatkiem sił uniósł łeb i polizał ją po policzku. Potem 

jej pysk opadł i znieruchomiała. 

- Nie. – Lina zesztywniała. – Nie – powtórzyła i odsunęła 

się by spojrzeć na nią. 

Nie ruszała się. 

- Xena? – zaczęła ją głaskać po głowie. – Xena? 

Kris bez słowa wziął koc i zaczął ją przykrywać. 

Lina poczuła, jak coś w niej umiera. Krzyknęła: 

- Xena! 
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RR oo zz dd zz ii aa łł   11   
 

Siedziała na ławce z wbitym w niebo pustym wzrokiem.  

Było z nią źle. Bardzo źle. Tak źle, jak nigdy nie było. 

Koszmar, jakim była śmierć jej najlepszej przyjaciółki Xeny, 

utrata jej bezwarunkowej miłości, była dla niej niczym cios 

w serce.  Poczuła wtedy, jak umiera część jej samej. 

Dzień po tym zdarzeniu Lina zamknęła się w sobie. Nie 

docierało do niej nic. Nic nie dawało jej szczęścia. Rodzice do 

tego stopnia nie dawali sobie z nią rady, że z bólem serca 

wezwali pogotowie. Byli u niej codziennie, lecz ona nadal nie 

kontaktowała za bardzo, jakby jej umysł był zbyt otępiały, by 

mogła funkcjonować. 

- Lina, kochanie? – Liliana usiadła obok córki i przeczesała 

jej ciemnoblond włosy, by zabrać przydługą grzywkę z twarzy. 

– Jak się czujesz? 

Nie odpowiedziała, tylko jej oczy lekko się zaszkliły. 

Kris usiadł z drugiej strony córki. 

- Zobacz, mamy dla ciebie twoją ulubioną czekoladę – 

położył jej na kolanach tabliczkę z nadzieniem kokosowym. – 

Lepiej szybko ją zjedz, zanim ja się do niej dorwę – zażartował.  

Zamknęła oczy i spojrzała tępo na czekoladę. Ręce jej drżały, 

gdy próbowała ją otworzyć. Serce Krisa ścisnęło się z bólu, ale 

wysilił się na pogodny ton. 

- Daj, ja to zrobię. 
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Otworzył ją i oddał. Zerknął na żonę i zobaczył, że udaje, iż 

patrzy w drugą stronę. Widział jak drży i domyślił się, że płacze. 

Uznał, że to on musi jakoś wciągnąć córkę w rozmowę. 

- Córeczko, jak się dziś czujesz? – zapytał. 

Patrzył, jak bierze kostkę i bez zainteresowania gryzie 

kawałek. Poczuł łzy pod powiekami. 

- Słyszałem, że znowu zaczęłaś jeść – starał się dalej. – 

Może masz jakieś szczególne życzenie? Co mamy ci kupić? 

Zacisnęła powieki. Choć była zamroczona załamaniem i lekami, 

ciągle jakaś część jej mózgu funkcjonowała. Była jednak zbyt 

słaba, by wychodzić. Wiedziała gdzieś w środku, że krzywdzi 

rodziców, ale nie umiała walczyć z rozpaczą. Jej mózg jakby 

się wyłączył. Czuła zbyt dużą pustkę w sobie. Ale chciała dać 

znać, że kontaktuje. Chciała jakoś im odpowiedzieć. 

- Mleko – powiedziała cicho. 

Kris i Liliana bezwiednie złapali ją za ręce, patrząc na nią 

z niedowierzaniem. 

- Kochanie, co powiedziałaś? – Liliana szepnęła bez tchu. 

- Mleko… czekoladowe… - starała się ze wszystkich sił 

walczyć o siebie. – Obiad… 

- Tak? Co chcesz na obiad? – Liliana czuła w końcu promyk 

nadziei. – Może kluski śląskie i rolady? I czerwona kapusta? 

Lina pokiwała głową. 

- Jak… wyjdę… - w jej oczach pojawiły się łzy. – 

Przepraszam was… 
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Bez słowa przytulili ją mocno. Wiedzieli, że zaczyna zwyciężać 

nawrót choroby. 

 

Następnego dnia znów siedziała na ławce. Czuła, że słabość 

powoli zaczyna znikać. Słabość, która przykryła ją niczym 

stutonowy ciężar.  

Nie umiała siedzieć w zamknięciu. O ile wcześniej lubiła 

siedzieć w domu, tak teraz nie potrafiła wytrzymać w czterech 

ścianach. 

Położyła się na ławce i przykryła oczy ręką. Wsłuchała się 

w delikatny wiatr szumiący między liśćmi drzew i świergot 

ptaków. Drgnęła, gdy usłyszała szczekanie i zaraz zalała się 

łzami. Łzami, które jako jedyne nie ustawały od śmierci jedynej 

istoty, którą kochała bezgranicznie i całkowicie, i która zawsze 

kochała ją bezwarunkową miłością. 

Wiedziała, że rodzice ją kochali, jej siostra… ale Xena… to 

była miłość jedyna w swoim rodzaju. 

Chlipiąc na ławce nie usłyszała, że ktoś podszedł. Dopiero 

gdy poczuła czyjś dotyk na ręce, zorientowała się, że znów 

rozpacza. 

- Wszystko w porządku? – usłyszała miękki, głęboki 

głos. 

Nie odpowiedziała, ale pozwoliła zabrać sobie rękę z twarzy. 

Jedyne, co zarejestrował jej umysł, to wielkie niebieskie oczy 

i czarne włosy z jakimś dziwnym połyskiem. Zaraz jednak 

zobaczyła więcej. 
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Przed nią siedział w kucki z ciepłym, uspokajającym uśmiechem 

na twarzy, ubrany w czarny garnitur, szeroki w ramionach, 

oszałamiający mężczyzna.  

Patrzyła na niego niewidzącym wzrokiem. 

Mężczyzna sięgnął do tylnej kieszeni i wyjął chusteczkę. 

Zaczął ocierać jej łzy. 

- Proszę się uspokoić – powiedział delikatnie. – Nic ci 

nie grozi. 

Zamknęła oczy i pociekło więcej łez. 

- Już dobrze – szeptał w tym guście przez następne 

dziesięć minut, wycierając jej łzy. 

W końcu, gdy strumień wysechł,  otworzyła oczy. 

- Lepiej? - zapytał. 

Wolno pokiwała głową. 

Odgarnął jej grzywkę z oczu. 

- Jestem Subaru – powiedział z delikatnym uśmiechem. 

– A ty? 

Wbiła wzrok w jego piękne oczy. 

Czy naprawdę chciał wiedzieć? I dlaczego? Kogo obchodzi 

jak jej na imię? 

Widział w jej oczach poza bólem jakąś niepewność, dlatego 

uśmiechnął się ciepło i powiedział: 

- Miło by było znać imię pięknej pani. O ile piękna pani 

chce je zdradzić. 

- Piękna? – zapytała cicho. 
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Wyczuł zdumienie w jej głosie. Z powagą pokiwał głową 

i rzekł: 

- Bardzo piękna. Na pewno wzbudzasz zachwyt 

gdziekolwiek się zjawisz. 

W końcu jej wzrok nabrał ostrości, z oczu zniknął też trochę 

ból. 

Zaskoczył ją tymi słowami. 

- Ja…  - wyszeptała. – Co pan… 

- Panie doktorze Soldat – usłyszeli za sobą pielęgniarkę. 

– To Pan? 

Subaru wstał i Linę uderzyło, jaki on jest wielki. 

- Tak. Jestem Subaru Soldat – uścisnął jej dłoń. 

- Wszyscy na pana czekają… Och – zauważyła Linę. – 

Skarbie, tu jesteś. Twoi rodzice przyszli. Chodź – złapała ją za 

ręce i pomogła wstać. 

Lina stanęła obok Subaru i tym razem to on był zaskoczony. 

Miał prawie dwa metry, a ona sięgała mu do ramienia. 

Nagle spojrzała na niego zadziwiająco przenikliwie. Mimo 

przyjętych leków, jej oczy były przytomne, lecz nadal krył się 

w nich ból. 

- Dziękuję – powiedziała. 

- Za co? – zapytał. 

- Lina! – zawołała ją pielęgniarka. 

Wzięła głęboki oddech i znów na niego spojrzała. 

- Za miłe słowa. – Wyglądała, jakby walczyła ze sobą. 

Wyciągnęła lekko drżącą dłoń.  
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Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego 

wydawnictwa i życzymy miło spędzonych chwil przy 

kolejnych naszych publikacjach. 
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