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wiary w iluzję pod wpływem której uważasz, że istnieje coś 
o wiele ważniejszego niż twoja obecność tu i teraz. Iluzja 
daje ci poczucie, że z niczym nie zdążysz we właściwym cza-
sie i każe wciąż przyspieszać. Gnać za czymś, czego nawet 
nie potrafisz do końca zdefiniować. Gdy nie nadążasz za 
stworzonym przez siebie chaosem, panikujesz i pragniesz 
wymordować każdego, kto spowalnia cię w biegu stając na 
twojej drodze.

Byłem pełen podziwu dla mądrości tej młodziutkiej isto-
ty. Sposób w jaki wyrażała myśli sprawiał, że dostawałem 
gęsiej skórki. 

- Brzmi poważnie. Dużo w tym racji. Jak w takim razie 
można zatrzymać trwanie w iluzji? - zapytałem.

- Wyśmiać powagę swojego cierpienia - odrzekła Maria 
bez chwili zastanowienia. - Pozwolić sobie na całkowitą 
amnezję dotyczącą tego, co sprawia, że rzeczy mało isto-
tne stają się tak bardzo ważne. Śmiertelna powaga potrafi 
zabić. I to w kwiecie wieku. 

Zaśmiałem się i z zachwytem spojrzałem jej w oczy. Też 
chciałem jej czymś zaimponować. Rozejrzałem się wokół 
i wpadłem na pomysł, że opowiem jej o okolicy.

- Wiesz dlaczego ta droga nazywa się Wąwozem Wędrow-
ca? 

- Nie wiedziałam, że tak się nazywa...

- Nie jest to nazwa oficjalna. Nie znajdziesz jej na mapie. 
To nazwa lokalna, która przyjęła się na bazie miejscowej 
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legendy.   Annowo   słynie   z   opowieści  o  tutejszych  
miejscach. 

- Opowiedz mi! Najlepiej wszystkie od razu – zaśmiała się 
Maria.

- Tylko pozornie to są zwykłe lasy otaczające jezioro. Oko-
lica posiada walory, które sprawiają, że jest atrakcyjna tu-
rystycznie. W sezonie przybywają do nas tłumy. Kemping  
który  prowadzimy tylko przez sezon letni, jest naszym 
źródłem dochodu przez kolejne miesiące. Ludzie lubią to 
miejsce i miło spędzają tu czas. A mimo to uważam, że 
tak naprawdę   okoliczne  lasy  kryją  mroczną  tajem-
nicę.  Jestem wrażliwy na odbiór bodźców z przestrzeni. 
Większość ludzi  nie  odczuwa  nic  z  tego,  co wzbudza we 
mnie niepokój. Czasami odnoszę wrażenie, że przestrzeń 
oddycha i porozumiewa się ze mną, jakby była rozumną 
istotą. 
- To przerażające i fascynujące zarazem... Ale rozumiem, 
co masz na myśli. 

- Mówię ci to, ponieważ istnieje związek pomiędzy legen-
dami tego miejsca, a tym, co czuję. 

- Skoro tak, to kim jest Wędrowiec według tych miejscowych 
opowieści? Czy to postać, która istnieje naprawdę?

- Jest taka legenda, że w tych lasach raz na jakiś czas po-
jawia się tajemniczy wędrowiec. Ma ciało człowieka, ale 
tak naprawdę przybiera je po to, aby poruszać się po 
naszym świecie. 

- Kim jest i czego chce?
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- Przybywa  by  spełniać modlitwy dobrych ludzi.  W od-
powiednim miejscu i czasie można go spotkać i poprosić 
o pomoc w realizacji marzeń. Dostosowuje przestrzeń 
do tego,  czego  chcemy.   Układa  od nowa ludzi i ich 
zależności na matrycy energetycznej. Jest magiem mody-
fikującym rzeczywistość. Gdy pojawia się w naszym świe-
cie, las pokrywa się tysiącem małych ogników. To znak, że 
przybył.

- Widziałeś te ogniki? - Oczy Marii płonęły.

- Tak. Raz na jakiś czas ziemia faktycznie pokrywa się og-
nikami, które wydają się wydostawać z samego jej wnętrza. 
Ale, gdy kiedyś postanowiłem to zbadać, nie znalazłem 
niczego w poszyciu leśnym co wskazywałoby na ich po-
chodzenie. 

- Może to zwyczajne ogniki bagienne? To chyba dosyć 
powszechne zjawisko, które dotyczy spalania metanu 
z  rozkładających się roślin. Pojawia się nocami nad ba-
gnami i torfowiskami. Takie niewielkie światełka, które 
unoszą się ponad powierzchnią?

- Tak, ja też tak myślałem. W legendach to zjawisko wiąże 
się ściśle ze sferą zjawisk nadprzyrodzonych i światem 
duchów. Niekiedy błędne ognie wiązano także z ukryty-
mi w ziemi skarbami i miałyby być światłami z latarni 
krasnoludów. W innych kulturach światełka nad bagnami 
uważano za pokutujące po śmierci dusze nieprzychylne 
ludziom, mogące wywieść wędrowców na manowce. 


