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Z tym przekonaniem podążyła w stronę domu Bereniki. 
– Nie do końca mam w sobie zgodę na to, że ludzie przycho-

dzą do mnie zamiast do psychologa. Gwiazdy są czasami nieubła-
gane, ale koniec końców mogę wskazać czas, kiedy uwolnią cię 
od trudności – szczebiotała Berenika. – Zaraz się dowiemy!

– Chyba mam tremę… – stwierdziła Ewa, zaciskając palce 
u dłoni. – Boję się o teraźniejszość. Co będzie, jak się dowiem, że 
przyszłość wcale nie jest lepsza?

– Nawet jeżeli tak będzie, to masz całkiem mocne plecy, skar-
bie. – Berenika cmoknęła, wpatrując się w kosmogram.

– Tak?
– Owszem. Przede wszystkim jesteś liczbą mistrzowską, a to 

zobowiązuje do trudniejszego doświadczania. Pokonujesz wiele 
trudności, ale też doświadczasz spektakularnych zwrotów akcji. 
Jeżeli ktoś chce się wybić ponad poziom, nie może podążać drogą 
jak inni. Musisz mieć trudniej. Dwadzieścia dwa to liczba, która 
czyni cię panią materii i pozwala spełnić każde marzenie, lecz 
zanim to się zadzieje, musisz udowodnić, że jesteś wystarczająco 
silna.

– Wystarczająco silna do spełniania marzeń? Ależ ja wcale nie 
marzę o ekstremalnych rzeczach.

– Ale gwiazdy je dla ciebie przygotowały, skarbie. A w zasa-
dzie ty sama. W centrum planowania życia stwierdziłaś, że chcesz 
sobie w tym wcieleniu ostro popracować. Twoja dusza najbardziej 
się raduje, widząc ciebie w działaniu. 

– W takim razie moja dusza obecnie musi bardzo cierpieć, sko-
ro odpoczywam…

– Niezupełnie. Jeżeli doświadczyłaś czegoś, co musisz prze-
transformować na swoją korzyść, to odpoczynek jest jak naj-
bardziej wskazany. To nie jest tak, że nie wolno ci odpoczywać. 
W życiu najważniejsza jest równowaga. Jej brak prowadzi do po-
tężnych błędów. Ich wyprowadzenie zabiera czas i energię. Dla-
tego rozwaga jest tutaj na pierwszym miejscu. Wystrzegaj się też 
zbyt wysokich ambicji. Karmią ego i mogą nie wyjść ci na dobre. 
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Masz tendencję do samokrytycyzmu i pracoholizmu. Jednym sło-
wem gwiazdy mówią: wyluzuj, bo będzie draka. Albo zaufasz, 
albo zwariujesz.

– Ber?
– Tak, skarbie?
– Nie chcę wiedzieć więcej. Już nie…
– Ale dopiero zaczęłyśmy! – Astrolożka wyglądała na rozcza-

rowaną. – Powiedziałam coś nie tak? Ewa, przecież to wspaniałe 
wskazówki!

– Chyba właśnie chcę odpocząć od wiecznych wskazówek 
z różnych stron. Za bardzo się zapętlam. Spalam się przy każdej 
nowej podpowiedzi i próbuję dopasować do tego, co przeżywam. 
To jak układanie błękitnego nieba z tysiąca puzzli. Nie mam na to 
siły. Już nie. Czuję, jakbym przeskakiwała po różnych wariantach 
swojego życia, nie wiedząc, który jest właściwy dla mnie. Skoro 
wszystko zostało już zapisane w gwiazdach, to znaczy, że istnieje. 
Wszystko więc było, jest i będzie. To pokazuje kosmogram? 

– Na to wygląda. 
– Może jednak pokazywać nieprawdę?
– Działa na nas wiele horoskopów innych osób. Ich wybory 

i działania wpływają na nasze życie. Jesteśmy jak ogniwo w sie-
ci, chociaż wolelibyśmy myśleć, że stanowimy samodzielnie 
o wszystkim, co nam się przydarza. 

– Rozumiem. 
– Ale masz rację. Rekonwalescencja wymaga spokoju. Nie po-

trzeba ci teraz podejmować decyzji. Idź na spacer. Przejdź się nad 
jezioro.

– Bohdan mówił, że nie powinnam.
– Dlaczego? – zdziwiła się Berenika. 
– Mówi, że coś czai się w tych lasach. Pamiętasz ugotowane 

ryby?
Berenika westchnęła i machnęła ręką.
– Przywykłam. Chodzę nad jezioro z Zefirem kilka razy dzien-

nie i jakoś żyję. Może zabierz psa ze sobą? Myślę, że w razie 
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zagrożenia ucieknie pierwszy i zostawi cię tym tajemniczym 
stworom na pożarcie, ale w końcu futrzaki kocha się bez oczeki-
wań. – Rzuciła Ewie smycz i puściła oko.

– Jeżeli wróci beze mnie, to… powiadom kogo trzeba. – Ewa 
odmrugnęła do koleżanki, po czym wyszła, zamykając za sobą 
drzwi. Berenika pokiwała głową z dezaprobatą na ostatnie usły-
szane słowa.

Zefir pociągnął Ewę w sam środek lasu. Mżyło. Przestrzeń 
zdawała się zawodzić, gdy znaleźli się na polanie. Zdała sobie 
sprawę, że to właśnie o tym miejscu śniła. Była zaskoczona swoją 
reakcją. Każdy na jej miejscu uciekłby jak najszybciej, ale nie 
ona. Stała pośrodku, jak z otwartą przyłbicą, czekając na to, co 
miało się wydarzyć. 

– Pragniesz dwóch rzeczy jednocześnie. Miłości i śmierci. Co 
wybierasz? – Ewa usłyszała głos kobiety. Odwróciła się i zoba-
czyła przed sobą znajomą twarz.

– Nie wiem, o czym mówisz.
– Możesz decydować o tym, czy pragniesz tej miłości. Możesz 

ją sobie sprezentować i już na zawsze z nim żyć. Czyż nie o tym 
ostatnio bez przerwy myślisz? Uważasz, że powinnaś zabić mi-
łość, bo ta wymaga zaangażowania drugiego człowieka i nie jest 
zależna od twojego widzimisię. Czyż nie?

– Bo nie jest. Miłość na warunkach i zdobyta podstępem jest 
wszystkim, tylko nie miłością. Jest zwycięstwem ego nad sercem 
i nie prowadzi do niczego dobrego.

– To dlaczego z powodu braku miłości wybierasz śmierć za 
życia? To takie oczywiste działanie u was ludzi. Brak miłości to 
śmierć. 

– Nie muszę wybierać. 
– Oczywiście, że nie. Ale co się wtedy stanie z twoją definicją 

szczęścia? Możesz go mieć. Możesz sprawić swoją miłością, żeby 
cię pokochał. I nie tylko on. Wszyscy, którzy cię kiedykolwiek 
zranili, powrócą, aby przyznać, że się mylili. To byłoby cudowne, 
prawda? Przecież przeprosiny ci się należą.
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– Każdy ma swoją prawdę i boli go co innego. Nie przyniesie 
mi szczęścia fakt, że usłyszę słowa przeprosin. Nie chcę stawiać 
na swoim. Chcę jedynie, aby przestało boleć.

Lilith się zaśmiała i spojrzała Ewie w oczy.
– A zatem wybrałaś.
– Co takiego wybrałam?
W następnym momencie kobieta zniknęła. Pies zaskowyczał 

i zdezorientowany wpatrywał się w towarzyszkę spaceru. Ewa 
złapała się za serce i zamarła. Poczuła ciepłą krew na dłoniach. 

– Kocham Cię…
Z bólu straciła oddech. Czerwień spływała jej po rękach. Pod-

niosła wzrok. Po kobiecie, z którą przed chwilą rozmawiała, nie 
było ani śladu. Stała nieruchomo. Niespokojny wiatr rozwiewał 
jej włosy. Wspomnienia Ewy kazały jej nie zamykać oczu i przyj-
mować kolejne ciosy. Jej pamięć fałszowała przeszłość. Nie była 
już w tej rzeczywistości. Stała się krążącym w przestrzeni my-
ślokształtem. Przez krótką chwilę przyglądała się sobie, jak stoi, 
trzymając się za ranę w sercu. Krew kapała na mech, który pod 
jej wpływem przybierał czarny kolor. Odpłynęła w przestrzeń, 
gdzie dokładnie widziała twarz Wincenta, kiedy wypowiadał do 
niej swoje ostatnie słowa. W anielskiej pracowni panował cha-
os. W ciemności można było dostrzec ślady energetycznej wal-
ki. Wokół porozrzucane świece, zioła i kręgi znaków świadczyły 
o rozegranej bitwie, która domagała się ofiar dla nasycenia wła-
snego szaleństwa. Trzymał przy uchu telefon, ale Ewy nie było po 
drugiej stronie. Stała naprzeciwko i obserwowała jego ulgę, gdy 
materializował swoje myśli w okrutne dla niej słowa:

– Odcinam cię…
Niewidzialny sznur zacisnął się jej na gardle, a z ust wypłynę-

ła strużka krwi. Słowa nakładały się na siebie. Wyciągnęła rękę 
po pomoc w stronę jedynej osoby, której ufała, ale za jej siostrą 
zatrzasnęły się drzwi. Już nigdy nikt nie przejdzie przez nie taki 
sam. Mur, jaki zbudowały iluzje ego, był nieskończenie wysoki. 
Dotknęła go, w panice przesuwając po szarej ścianie zakrwawione 
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dłonie. Nie mogła oddychać, a z jej wnętrza wydobywał się jedy-
nie głuchy jęk. Wizja trwała. Ból fizyczny mieszał się z destruk-
cyjnymi emocjami. Strach, że to już koniec, doprowadził ją do 
granic szaleństwa. Jej wzrok przesłoniła mgła unicestwienia. Ser-
ce biło coraz wolniej i wolniej, chociaż w skroniach desperacko 
czuła pulsującą krew. Opadła na czarny mech.

– Siostrzane przestrzenie?…
Czarno-czerwona maź zaczęła brudzić jej uda. To już koniec. 

Nie będzie niczego więcej. Nic więcej się nie wydarzy, bo ona 
właśnie umiera. Wszystkie kłamstwa, pragnienia i krzywdy prze-
stały mieć jakiekolwiek znaczenie. Nie miały znaczenia wspo-
mnienia ani emocje, które raniły jej duszę. Przestała odczuwać 
ból. Nie powróci już do tego świata. Ostatkiem sił zwróciła twarz 
w stronę jeziora i zobaczyła, że cała przestrzeń jest naznaczona 
czerwienią jej krwi. Ogarnęła ją szczęśliwość, gdy znalazła się 
w nicości. Jej wzrok spowiła ciemność. Lekko przemierzała prze-
strzeń, która wirowała coraz jaśniejszymi odcieniami barw. W pu-
stce bez koloru nie powitała jej ani jedna myśl. 
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Cicho łkając 
Zamknę oczy 
Czekając 
Aż słowa umilkną 
Nie słuchając 
Czerni świata  
Nie oglądając 
Toksyn do siebie  
Nie dopuszczając 
Tragizm postaci 
Oddalając 
Ostatnie wdechy  
Wypuszczając
Wierząc i
zmartwychwstając

Katarzyna Rycharska, Zmartwychwstanie
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Mirosława Horst, ostatnie nagranie

Kiedyś oddałabym całą siebie za jego dotyk. Tak JĄ poznałam. 
Wyszła z lasu i powiedziała, że mogę go mieć. I dostałam. W za-
mian za to ona posługiwała się moim ciałem, aby móc doświad-
czać fizyczności. Zniszczyła mnie. Zniszczyła Igora. A przecież 
wybrałam miłość. Pragnąc jego miłości za wszelką cenę, dałam 
nas oboje zniszczyć. 

Kilka tygodni temu daliśmy sobie wolność. Może nie odby-
ło się to na zasadach, jakie mi odpowiadają. Tak piękna histo-
ria miłosna woła o inne zakończenie, ale chyba tylko dlatego, że 
całą ją sobie wymyśliłam. W innej rzeczywistości, gdzie byłam 
niewinna – tam dopełniła się nasza opowieść. A może właśnie 
to z czasem okaże się najlepsze. Igor się wyprowadził. W liście 
napisał, że niczego ode mnie nie oczekuje, a ja nie dostanę od 
niego nic nowego. Strzał prosto w serce, ale czy spodziewałam 
się innej reakcji? Od czasu pełni działałam bardzo zero-jedynko-
wo. Nie ukrywałam swojego romansu z Wincentem. Wiedziałam, 
że nie będzie umiał zainterweniować. Robiłam to z premedytacją, 
by zmusić go do podjęcia decyzji i określenia się… I zrobił to. 
Gdy przeczytałam jego słowa, długo się zastanawiałam, co po-
winnam odczuwać. Czułam, że nie odszedł do innej. Nie jest go-
towy na nową miłość. Rozpacz mieszała mi się z poczuciem ulgi. 
Zdawałam sobie sprawę z tego, że „jesteśmy przechodzeni”, że 
minęliśmy się z naszą szansą. Lecz gdy go zobaczyłam miesiąc 
później… nie było już w tym człowieku nic z moich wyobrażeń. 
Lekko posiwiał, osiadł w sobie, zaokrąglił mu się brzuszek. Nie 
było żaru, nie było połączenia myśli. Dialog był nerwowy i nie 
przebiegał tak, jak chciałaby każda ze stron. Śmiałam się z rzeczy, 
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które nie były śmieszne, starałam się opowiadać o swoim obec-
nym życiu, ale moje intencje odebrał w inny sposób. 

I najbardziej cierpię teraz z tego powodu, że nie mam o kim ma-
rzyć. Zwykle myśląc o miłości, jakby odruchowo przywoływałam 
jego postać. Miałam setki mężczyzn, ale przecież dla prawdziwej 
Mirki zawsze był tylko on. Zdawałam się nie zauważać, że z dnia 
na dzień jest coraz bardziej nierealny. Większość jego wizerunku 
po prostu sobie wymyśliłam, wyidealizowałam, wyśniłam. Praw-
dziwego Igora w tym wszystkim pozostało jedynie kilka procent. 
Tak jak mnie. Z każdym nowym mężczyzną umierała cząstka mnie. 
Czułam, że muszę to zakończyć, aby przejść do kolejnego etapu. 
Łapałam się na kurczowym trzymaniu marzenia tylko po to, aby 
wynagrodzić sobie czas. W końcu pozostał tylko strzępek złu-
dzeń – może jak to skonsumujemy, będzie to dobre zakończenie. 
Nie byłoby. Nawet nie miałam na to specjalnie ochoty. Później już 
tylko chciałam czuć się lojalna wobec swoich wyidealizowanych 
marzeń. Chciałam MIEĆ wspomnienie idealnej życiowej miłości. 
Na jego wizerunku chciałam sobie stworzyć tę jedną wyśnioną mi-
łość. Żeby mieć ją w swoich wspomnieniach, pod skórą, w duszy. 
Był odzwierciedleniem mojego pragnienia miłości i tęsknoty za 
nią. Słyszałam, że dla człowieka miłość zawsze musi przybierać 
formę jakiejś postaci, często pierwszej miłości. Osoby już teraz nie-
dostępnej. I ja tak właśnie zrobiłam. Ile w tym było Igora z krwi 
i kości? Jego jako człowieka – ze słabościami, zgryzotami, stracha-
mi? Praktycznie wcale. Zawsze był w moich myślach idealny.

Chyba doszłam do sedna. Marząc o wielkiej miłości, wymyśli-
łam ją sobie i przyodziałam go w jej formę. Co zatem straciłam 
obecnie, kiedy napisał, że już nigdy nic? Nie dane mi było zakoń-
czyć tego na własnych warunkach. Kładąc się chora, z obolały-
mi gardłem, sercem i ciałem, modliłam się przed snem do Anioła 
Stróża, żeby dał mi siłę na godne przeżycie tej sytuacji i wybacze-
nie – wszystkiego, co uczyniłam. 

W nocy budziłam się kilka razy – automatycznie zdrowiejąc 
i czując w każdej komórce ciała niebywałą moc. Moc dającą siłę, 
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abym po utraconych złudzeniach i zawiedzionych nadziejach mo-
gła przeżyć żałobę. Czułam się otulana skrzydłami anioła i tonąca 
w niebieskości. Energia była silna, przeszywająca i wibrująca jak 
metal. Śmiem twierdzić, że pochodziła od Igora.

I jeszcze jedno. Wiem, kim ona jest. Ta, która zabrała mi cia-
ło, abym mogła doświadczać snów i innych rzeczywistości. Nie 
jest jednak podobna do postaci, jaką wykreowaliśmy w mitach. 
Lilith to ciemna strona każdego z nas, która najpierw zmusza nas 
do ucieczki poprzez doświadczanie strachu i gniewu. Rozwala 
od środka pragnieniem wolności. Smakowałam wolność. Wyry-
wałam ją garściami. Konsumowałam innych mężczyzn, nie defi-
niując przy tym szczęścia. Gdy już osiądziemy sami, opuszczeni, 
możemy w pełni doświadczyć nienawiści do własnej seksualno-
ści. Wzmaga w nas pragnienie wolności bez względu na ofiary – 
potęgując przy tym projekcję cienia. Jeżeli poprawnie przetrans-
formujemy te doświadczenia, pozostajemy nadzy. Opuszczą nas 
wszyscy. Ale sami pozostaniemy bez masek, złudzeń i pozorów. 
I co wtedy? Wtedy będzie już tylko gorzej. Inni ludzie właśnie 
za taką postawę nas znienawidzą. Nie da się żyć bez nakładania 
masek. Ale w sytuacji przetransformowania Lilith nie będzie mia-
ło dla mnie znaczenia, co myślą inni. Ludzie nienawidzą z byle 
powodu i pod byle pretekstem. Paradoksalnie łatwiej wybaczyć 
większe, bardziej definiowalne przewinienia, jak chociażby kra-
dzież. Nie musisz być złodziejem, by ludzie cię znienawidzili. 
Ci na, jak im się wydaje, wyższym poziomie świadomości, za 
błahostkę potrafią niszczyć nienawiścią. Znienawidzą cię dlate-
go, że masz odmienne zdanie. Mniejszą lub większą wrażliwość 
na pewne tematy. W końcu znienawidzą cię za samą obojętność 
w kwestiach, które ciebie nie dotyczą, a dla nich mają kolosalne 
znaczenie. Dlatego ostatnio już nie wychodzę. Pośród ludzi czuję 
się obco. Nie chcę chłonąć w siebie ich nienawiści. Wiem, że Igor 
się mną opiekuje. Wincent nie zarabia, a przecież zawsze przynosi 
mi świeże owoce i kwiaty. Być może zwariowałam, ale nie jestem 
głupia. 
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Nigdy nie poznałam jej imienia. Nie przedstawiła mi się. 
Oszukała mnie. Podała się za wędrowca, który spełnia modlitwy. 
Chciałam to natychmiast naprawić. Od razu zrozumiałam swój 
błąd. Na drugi dzień poszłam do chaty tej starszej kobiety, od któ-
rej usłyszałam o wędrowcu. Ale okazało się, że pośród drzew są 
jedynie pokryte mchem niszczejące fundamenty starej budowli. 
Długo wierzyłam, że to gwiazdy skazały mnie na taki los. Wi-
niłam Neptuna, władcę Ryb, który kazał mi ufać w coś, co jest 
prawdziwe i nieprawdziwe jednocześnie. On i Wenus w siódmym 
domu. Iluzja partnerstwa i projekcje, które uważałam za prawdę. 
Wiedziała, że wybiera sobie ofiarę podatną na jej działania. 

Lilith jest we mnie i przez te pieprzone nagrania się jej nie po-
zbędę. Uwolnię się dopiero, gdy zniknie moja fizyczna powłoka. 
To jedyna szansa, chociaż już dawno nie należę do siebie. Mirka 
przestała istnieć w momencie, gdy tak bardzo zapragnęła miłości, 
że oddała za nią demonowi swoją niewinność. 


