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Ten szczegół nieco ją uspokoił. Latami ćwiczyła praktykowanie 
świadomych snów. Liczył się każdy szczegół, który można było 
opisywać wszystkimi zmysłami. Tego męskiego głosu mogłaby 
nie tylko słuchać, lecz także chciała go smakować całymi go-
dzinami. Mogła w każdym szczególe opisać mężczyznę, który 
jest jego właścicielem. Z zapachem włącznie. Umiała rozkoszo-
wać się swoją nieograniczoną wyobraźnią. Nie tylko była w sta-
nie stworzyć w swojej wizji idealne ciało, lecz także wszystkie 
inne cechy danej osoby. Ten głos był też wyjątkowy pod innym 
względem. Nie chodziło o jego barwę czy tajemniczego czło-
wieka, ale o treść, którą niósł. Poczuła, że chce odpowiadać na 
te pytania, bo wiedziała, że sprawią jej przyjemność. Może jed-
nak to świadomy sen?

– Oczywiście. Wciąż odtwarzam tę chwilę oczami wyobraź-
ni. – Na jej usta mimowolnie wypłynął lekki uśmiech spowodo-
wany doznaniem satysfakcji. 

– Co czułaś? – Kolejne pytanie zawisło w przestrzeni. 
– Niedowierzanie, że można postąpić tak jak w grze. I że to 

absolutnie dozwolone.
– A pamiętasz pierwszy raz, kiedy poczułaś, że to wszystko 

wymyka się spod kontroli? Że przekroczyłaś granicę, za którą nie 
ma już odwrotu?

– Nie. Jeżeli wszystko jest dozwolone, to nie ma też granic, 
prawda?

– Żałujesz?
– Czego konkretnie?
– Tego, że bezkarnie wykorzystywałaś ludzi. 
– Świat składa się z porządku i chaosu. Po prostu pozwoliłam 

sobie wejść w rolę tego drugiego. Bez zła nie ma dobra.
– Czy możesz dokładniej opisać, co wyzwoliło w tobie tę nisz-

czycielską energię? – Tajemniczy głos zadał kolejne pytanie.
Mirka na moment się zamyśliła i dodała:
– Gdy miałam sześć lat, pojechałam z rodzicami na kemping 

nad jezioro. Nudziłam się. Rodzice zaprosili znajomych, więc się 
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wymknęłam, aby pospacerować po pobliskim lesie. W pewnym 
momencie poczułam lekki podmuch wiatru, a liście drzew zawiro-
wały. Uświadomiłam sobie, że ktoś jest obok i mnie obserwuje. – 
Pokiwała głową na znak, że wspomnienie było bardzo intensywne 
i emocjonujące. – Obróciłam się parę razy, ale nigdzie nikogo nie 
dostrzegłam. I wtedy, dosłownie metr ode mnie, nagle pojawił się 
dzik. Był wściekły. Nie pamiętam, co wtedy pomyślałam, ale nie 
mogłam wykonać najmniejszego ruchu. Byłam sparaliżowana 
i odebrało mi głos. W jednej sekundzie mógł na mnie natrzeć. 
I wówczas usłyszałam dziwny dźwięk. Jakby coś wybuchło pod 
ziemią. W tym samym momencie dzik zaczął kwiczeć i uciekać. 
Jego ślady gonił ledwo widoczny język ognia, jakby wydobywał 
się z ziemi. Zaczęłam płakać i uciekać. Gdy dotarłam do kempin-
gu i zdałam dorosłym relację z tego, co się wydarzyło, wyśmiali 
mnie. Już na całe wakacje stałam się przez to obiektem żartów. 

– W jaki sposób akurat to wydarzenie dodało ci mocy? 
– To był dopiero początek. Kilka dni później wybrałam się 

z mamą na jagody w to samo miejsce. Było ich naprawdę dużo 
i samo zbieranie wydawało mi się nużące. Nie mogłam napełnić 
nawet połowy słoika. Gdy na moment oderwałam wzrok od jagód, 
zobaczyłam, że z oddali przygląda nam się jakaś postać. Chcia-
łam krzyknąć, ale wyciągnęła rękę w geście nakazującym milcze-
nie. Chwilę później zniknęła. Zerwałam kilka jagód i chciałam je 
wrzucić do słoika, ale okazało się, że jest pełen. Pomyślałam, że 
gdybym miała zapełniony jeszcze drugi, to mogłybyśmy wrócić 
już z powrotem. Przed wyjściem mama uzgodniła ze mną, że po-
trzebuje dwóch słoików jagód, bo chce zrobić konfitury. Moja sto-
pa trafiła na coś zimnego. Podskoczyłam, bo byłam spanikowana 
tamtą sytuacją ze znikającą kobietą. Okazało się, że moja stopa 
opiera się o drugi słoik pełen jagód. Niewiele myśląc, zawoła-
łam mamę, która była bardzo zdziwiona, że w tak krótkim czasie 
uporałam się z zadaniem. Ku mojej uciesze wróciłyśmy od razu 
na kemping i już do końca dnia moja zwinność była przedmiotem 
dyskusji. 
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– Jak wyglądała ta kobieta?
– Była szczupła, blada, miała jasne włosy i długą białą szatę. 
W śnie żyje się tak samo jak w rzeczywistości. Też występu-

ją w nim wspomnienia. W chwili, gdy Mirka opisała tajemniczą 
kobietę, doznała silnego déjà vu. Była w tym samym lesie, w któ-
rym zbierała w dzieciństwie jagody. Od tamtego czasu zmieniła 
się ściółka, wycięto też parę sosen, powiększając polanę na kem-
ping. Stare przyczepy z przybrudzonymi firankami przywoły-
wały wspomnienia swojej dawnej świetności. Zobaczyła siebie 
jako dziecko, które z radością kiwa, wychylając się zza firanki. 
Podmuch wiatru przyniósł ze sobą woń jagodowych konfitur. 
W powietrzu uniósł się ledwo słyszalny szept: „Rzeczywistość 
jest, jaka jest. Musisz wiedzieć, co możesz w niej zmienić sama, 
a co nie należy do ciebie. Duchy przeszłości urosną w siłę, jeżeli 
postanowisz je karmić. Robisz to każdego dnia. I każdego dnia 
rosną. Przyjdzie taki moment, kiedy w twoim życiu zostaną tylko 
one. A wtedy nie będzie już drogi powrotu”. 

– Co się wydarzyło potem? 
– Spotkałam ją parę dni później. Chciałam z nią porozmawiać.
– Dlaczego?
– Czułam się jak w bajce o dobrych wróżkach, które spełnia-

ją marzenia. Uważałam ją za jedną z nich. Powiedziała coś, cze-
go jeszcze wtedy nie rozumiałam. Stwierdziła, że wszystko, co 
ma się wydarzyć, już istnieje i że czas jest tak samo statyczny 
jak przestrzeń, w której postanawiamy żyć. Tłumaczyła, że prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie. Ludzie 
mają poczucie upływu czasu dlatego, że oglądają film klatka po 
klatce. Tymczasem wszystkie jego klatki już istnieją, łącznie 
z tymi, co mają dopiero się wyświetlić. Jest jedno ale. Istnieje 
nieskończona liczba filmów i ich potencjalnych zakończeń. To 
nasze myśli materializują konkretny scenariusz. Gdy nasze od-
czucia i emocje są chwiejne, czujemy się rozbici, bo istniejemy 
w kilku rzeczywistościach jednocześnie. Nie wiemy, czego chce-
my. Coś, co jest dobrym kierunkiem w scenariuszu jednego filmu, 
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może doprowadzić do tragedii w innym. Jeżeli chcesz być pewny 
swojej drogi i szczęśliwy, musisz wybrać tylko jeden wariant.

– Kazała ci wybrać twój scenariusz?
– Tak, ale nie umiałam. Poprosiłam, aby zrobiła to za mnie. 

Tym samym pozbawiłam się najważniejszego prawa, które przy-
sługuje człowiekowi. Prawa wyboru. 

– Jak to wpłynęło na twoje dalsze życie?
– Mam poczucie, że od tamtej chwili rozdzieliło się na dwa. 

Nie wiem, kim jestem. Moje myśli nie są już tylko moje. A moje 
ciało jest mi obce. Rozmywam się. Przestaję istnieć. Jest coraz 
mniej dni, kiedy czuję, że to nie jest tylko sen.

W jednej chwili wizja zniknęła tak szybko, jak się pojawiła.
W następnym momencie Mirka poczuła, że się budzi. Zorien-

towanie się w otaczającej przestrzeni zajęło jej krótką chwilę. 
Pomieszczenie, w którym się znajdowała, było sterylne i jasne. 
Smukłymi palcami zbadała brzeg łóżka, na którym spoczywała. 
Nie pamiętała, jak się tutaj znalazła, ale nie odczuwała z tego 
powodu żadnego niepokoju. Nie wiedziała, dlaczego w pierw-
szym momencie odczuła przerażenie. Dawno nic takiego nie 
przytrafiło się jej w czasie snu. A jeżeli ktokolwiek ośmieli się 
to sprawdzić, skończy tak, jak inni przed nim. W końcu nikt nie 
ma takiej mocy, żeby zrobić cokolwiek wbrew jej woli. Tym 
razem była tego pewna. 

Powoli otworzyła oczy. Musiała odczekać chwilę, zanim oto-
czenie nabrało dostatecznej ostrości. Właściciel ciepłego męskie-
go głosu z miejsca rozczarował ją swoim wyglądem. Przez uła-
mek sekundy, kiedy była w stanie hipnozy, zdążyła już go sobie 
wyobrazić. Nie tylko zresztą jego, ale też wszystkie te rzeczy, 
których chciałaby z nim zasmakować. Niestety nie zgadzał się ani 
jeden szczegół. Poczuła gwałtowny przypływ złości. Chciała ze-
rwać się z łóżka, ale gdy tylko zrobiła śmiały ruch, poczuła bole-
sne szarpnięcie. Przez jej splot słoneczny przetoczyła się fala pa-
niki, która szybko ustąpiła miejsca furii i agresji. Była związana? 
Jak to, do cholery, możliwe? W jej świecie nie ma czegoś takiego 


