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Dominik Samselski kl. II LOP 
 

Alicja 
 
W pewnej wiosce, niedaleko kwiecistej polany, nad brzegiem jeziora w wielkim, murowanym 
domu mieszkała wraz z córką kobieta. Nosiła imię Małgorzata, miała za sobą czterdzieści 
cztery wiosny i choć na jej twarzy widoczne były już pierwsze oznaki starości, to wyglądem 
wciąż przypominała siebie, z przed dwudziestu lat. Ciągle ta sama blada cera, ciemno-rude 
włosy i pełne, naturalnie czerwone usta.  
 Małgorzata od początku miała zaplanowane jak potoczy się jej życie, najpierw matura, 
potem studia, stanowisko prokuratora okręgowego, przystojny, dobrze zarabiający mąż i 
dziecko. Od zawsze pragnęła mieć dziecko : kogoś, kto będzie ją kochał i kogo ona także 
mogłaby obdarować miłością. Wszystko jej się udało. No może poza tym, że mąż odszedł od 
niej, kilka miesięcy temu zwolniono ją z pracy za złamanie przepisów, a jej córka od miesięcy 
walczy z rakiem trzustki.  
 Jej Alicja. Jej mała, słodka Alunia ( niedawno skończyła 18 lat, ale dla niej zawsze 
będzie małym dzieckiem). Dziewczyna z artystyczną duszą, długich, lekko kręconych 
czarnych włosach i anielskim, potężnym głosem i pędzlem, który zachwycał wszystkich 
wokół. Jej obrazy także miały duszę. Małgorzata zawsze była z niej dumna, a kiedy 
dowiedziała się o jej chorobie, obie postanowiły, że będą walczyć. Wydawało jej się, że ma 
niewyobrażalnie silną córkę i że ona sama, także jest silna. Niestety, w życiu nie zawsze 
wszystko jest takie, jakim się wydaje.  
     *  
Nocą obudził ją telefon ze szpitala.  
- Pani Damięcka? – zapytał ją gruby, męski głos.  
- Przy telefonie – odpowiedziała, zastanawiając się, co u licha, mogło być aż tak ważne, by 
jakiś mężczyzna budził ją o trzeciej nad ranem.  
- Doktor Edward Kądzielski, dzwonię ze szpitala. Niestety obawiam się, że Pani córka nas 
opuściła.  
- Zaraz tam będę – odpowiedziała i rozłączyła się.  
   *  
Dwadzieścia minut później znalazła się w budynku szpitalnym. Nawet nie było jej smutno. 
Praca zabrała jej wszystkie uczucia. W sądzie od początku musiała być twardą sztuką i z 
czasem nauczyła się być taka także w życiu.  
 Wszystko zmieniło się, gdy weszła do sali, w której leżała Alicja – blada, zimna, 
martwa. Uklękła przed nią, opierając dłonie na łóżku a łzy leciały jej z oczu strumieniami. 
Straciła swój największy skarb. Przecież mogła się na to przygotować – wiedziała, że 
Zuzanna umrze, ale nie, matka nigdy nie będzie gotowa na śmierć ukochanego, jedynego 
dziecka.  
Lekarze przyszli, by zakryć ciało jej córki, a wtedy pielęgniarka, kładąc jej lekko dłoń na 
ramieniu powiedziała :  
- Ala kazała to Pani przekazać – wcisnęła jej w dłoń kartkę i odeszła.  
Małgorzata otarła łzy i szybkim ruchem rozwinęła papier. To był list od Alicji. Pisała :  
 
Kochana Mamo!  
Czuję, że wygram. Naprawdę czuję, że będzie dobrze, 
Ale gdyby tak się nie stało, to mam jedno marzenie :  
Gdybym umarła młodo, pogrzeb mnie w satynie,  
Połóż moje ciało w łożu usłanym białymi różami.  
Wiesz, jak je uwielbiam.  
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Potem pójdź z orszakiem pogrzebowym nad rzekę,  
 w niej moje prochy o wschodzie słońca.  
Ja tak naprawdę nigdy nie umrę, czuję to.  
Prawdziwi artyści nie umierają, ale proszę,  
Niech temu wszystkiemu towarzyszy jakaś miłosna ballada.  
Chciałabym, żeby tak było, bo wiesz, nigdy nie czułam, 
 jak to jest naprawdę kogoś kochać, 
ale musi to być piękne uczucie.  
Teraz muszę już lecieć, bo możliwe, 
 że  czekają tam na mnie na górze.  
Kocham Cię, bądź silna.  
Twoja Alicja.  
 
Łzy zaczęły strumieniami płynąć z oczu Małgorzaty. Chciała płakać i krzyczeć, chciała 
pokazać, że cierpi., ale nie mogła.  
Wróciła do domu i wzięła gorący prysznic, gdzie po raz kolejny zalała się łzami. Oczami 
wyobraźni widziała, jak jej córka biegnie do niej, jak razem śmieją się, tańczą i śpiewają, ale 
teraz, to mogło być tylko jak najpiękniejszy sen.  
      *  
 
 
 Od kilku dni Jan, jej nowy sąsiad wpatrywał się w okno jej sypialni. Wprowadził się miesiąc 
po śmierci Alicji. Na początku ignorowała go, ale z czasem te jego nocne śledztwa stały się 
dla Małgorzaty prawdziwą męczarnią i choć grzecznie prosiła, by przestał to robić on i tak 
uparcie powtarzał tę czynność. Lubiła go, ale bez przesady.  
 Pewnej nocy do sypialni kobiety wpadł jasny, świetlisty promień, który zbudził ją ze 
snu. Szum silnego wiatru zawładnął jej uszami, a jego moc otworzyła na oścież okiennice. 
Podmuch powietrza wpadł przez nie do pomieszczenia, a zdziwiona całym zajściem kobieta, 
postanowiła je zamknąć. Wychyliła się lekko, by sięgnąć za klamkę, a wtedy spostrzegła 
niesamowite zjawisko.  
Jej oczom ukazało się coś na kształt chmur. Biały puch rozciągał się przed nią wysoko w 
górę, tworząc ścieżkę. Niepewnie dotknęła go dłonią i wtedy usłyszała męski głos, który 
wołał do niej z góry :  
 
„Nie bój się, chodź do mnie.” 
  
Pomyślała, że musiała zwariować, ale mimo to, wysunęła bose stopy na puchowe podłoże. O 
dziwo, czuła się stabilnie, a nogami przebierała z taką lekkością i szybkością, że po raz 
kolejny posądziła samą siebie o obłąkanie.  
 Miała wrażenie, że puszysta droga, która rozpościerała się przed nią, nie ma końca.  
Nagle oniemiała. Zobaczyła przed sobą mężczyznę. Był wysoki, piękny i ekscytujący. Przez 
kilka sekund nie zwracał na nią uwagi, lecz gdy uniósł twarz, zobaczyła w nim Jana. Sama 
jego obecność była dla Małgorzaty zaskoczeniem, jednak jeszcze bardziej zaskoczył ją fakt, 
że Jan posiadał śnieżnobiałe skrzydła.  
Postanowiła, że się nie odezwie – chciała, aby to Jan zabrał głos i znalazł rozsądne 
wytłumaczenie, na temat tego, dlaczego się tu znaleźli.  
 
- Małgorzato, ja.. – zaczął Jan ze spuszczoną głową, po chwili jednak wyprostował się, a jego 
twarz przybrała poważny wyraz. – Zostałem zesłany przez samego Stwórcę, ponieważ On 
chce dać Ci jeszcze jedną szansę. Chce, byś odzyskała swoje dziecko. Stwórca uważa, że 
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świat potrzebuje jej sztuki. Bóg uratował Twoją córkę już miliony razy, więc myślę, że on 
także lubi jej obrazy. Stwórca daje Ci warunek : Masz trzy dni, by odnaleźć Alicj ę. Stwórca 
wie jedynie, że jej dusza została skradziona przez wiedźmę, którą będziesz musiała pokonać.  
Jeśli Ci się to uda, obie wrócicie na ziemię, jeśli natomiast coś pójdzie nie tak, twój smutek 
pogłębi się, a tego stwórca nie chce. Stwórca daje Ci do dyspozycji trzy róże, z których każda 
posiada magiczną moc. Każdej z nich, możesz użyć podczas swej wędrówki tylko raz.  

Wszystko, o czym mówił Jan wydawało jej się niedorzeczne, ale po zdarzeniach 
dzisiejszej nocy, była skłonna uwierzyć we wszystko. Tylko co, jeśli Jan mówił prawdę? Był 
w końcu aniołem, a anioły podobno nie kłamią.  
- Dobrze, w takim razie zrobię to – powiedziała po dłuższym namyśle.  
- Chcę Ci jeszcze coś podarować… - Mężczyzna oderwał malutki kawałek swojego skrzydła i 
zrzucił na puszystą ścieżkę z chmur, a wtedy jak za dotknięciem magicznej różdżki pojawił 
się przed nimi pegaz.  
- Jest piękny – powiedziała zachwycona Małgorzata. 
Jan wzniósł dłonie do góry mówiąc.  
- I niech wola Boska się spełni.  
     *  
 
Małgorzata czuła, że to co robi, naprawdę ma jakiś sens. Zaczęła wierzyć, że to co najlepsze 
dopiero przed nią, stawiając sobie za cel odnalezienie córki. Zaopatrzona w najlepsze, co 
mogła dostać, wyruszyła w podróż o życie.  
 Podążała przed siebie wzdłuż białego, chmurowego puchu. Zastanawiała się, dokąd 
tak naprawdę prowadzi ta droga i czy ma gdzieś swój koniec.  
 Nagle droga skończyła się, a przed Małgorzatą rozpościerała się zielona polana, pełna 
kwiatów i drzew, które nadały temu miejscu magiczną aurę. Driady leśne osłaniały drzewa, a 
gdy kobieta spostrzegła jedną z nich, zabrała głos :  
- Przepraszam, kochana Driado, czy mogłabyś mi pomóc? – spojrzała na niebieskowłosą 
nimfę leśną, której ciało wryte było w korę jednego ze starych dębów. – Muszę odnaleźć moją 
córkę, bym mogła ją z powrotem otoczyć matczyną miłością. – Proszę Cię Driado, pomóż mi 
ją odnaleźć.  
Na dźwięk słów Małgorzaty, Driada poruszyła się.  
- Oczywiście, wiem, gdzie jest Twoja córka – odpowiedziała melodyjnie.  
- Wiesz? – zapytała Małgorzata z nadzieją w głosie, jak gdyby chciała upewnić się, czy aby 
na pewno dobrze usłyszała.  
- Nasze leśne królestwo niczym nie różni się od ludzkiego życia, tutaj także nie ma nic za 
darmo. Co możesz mi ofiarować?  
Małgorzata szybko przeanalizowała w głowie, które z posiadanych przez nią obecnie rzeczy 
najbardziej uszczęśliwiłaby driadę. Wpadła na pewien pomysł.  
- Otrzymałam różę, która posiada magiczną moc, jeśli powiesz mi gdzie mam szukać Alicji, 
róża będzie Twoja.  
Driadzie zaświeciły się oczy.  
- Alicja przebywa obecnie w krainie rozpaczy, gdzie więzi ją czarnoksiężnik Maciej. Skuta 
ciężkimi kajdanami, cierpi z bólu, jak wszyscy którzy tam przebywają. Mieszkańcy tej krainy  
są w prawdzie nieszczęśliwi i niezbyt poczytalni, ale, w przeciwieństwie do Twojej córki, są 
wolni.  
- Jak mam tam dotrzeć? – zapytała Małgorzata.  
- Cały czas prosto, aż natrafisz na ocean smutku, przejedziesz go dookoła i za skałami nad 
którymi zawiśnie czarne niebo zobaczysz skalną grotę. Tam go znajdziesz.  
- Dziękuję Driado, oto Twoja róża – Małgorzata uśmiechnęła się lekko, wciskając leśnej 
nimfie białą różę w dłonie.  
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     * 
Ocean smutku mieścił się kilka mil za leśną polaną. Gdy Kobieta dotarła na miejsce 

miała wrażenie, że znajduje się w krainie wiecznego szczęścia i zastanawiała się, jak ktoś 
mógł nazwać je „oceanem smutku”. Przed Małgorzatą rozciągała się tafla przezroczystej 
wody. Miała ochotę zanurzyć się w niej i odpocząć, ale wiedziała, że nie taka jest jej misja. 
Postanowiła, że przywiąże pegaza do drzewa i popatrzy jak fale zataczają się w błękitnej 
cieczy. Czuła, że jest już coraz bliżej celu, a w tym przekonaniu tylko utwierdzały ją 
rozciągające się w oddali góry.  
 Zostały jej jeszcze dwie róże, które dostała od Jana. Trzymała je, dość ryzykownie, w 
kieszeni koszuli nocnej. Spoglądanie na wodę ponownie obudziło w niej pragnienie kąpieli i 
tym razem nie potrafiła już mu się oprzeć. Wyjęła różę i wplotła ją  sobie we włosy, a 
następnie pozbyła się ubrań i zanurzyła w wodzie. Nie opuszczała ją myśl, że ta chwila, to 
tylko wymysł jej wyobraźni, choć tak naprawdę w głębi serca nie chciała dopuszczać do 
siebie tej myśli. Nagle wszystkie zmartwienia odeszły z jej głowy, miała przed sobą cudowną 
wodę, którą uwielbiała. Czuła się wolna i taka mogłaby już pozostać, gdyby tak bardzo nie 
kochała swego dziecka.  
  Nagle poczuła, jak coś oplata jej nogi i zauważyła, że spod wody wynurza się gruby, zielony 
wąż. Był tak zwinny, że w kilka sekund oplótł całe jej ciało. Czekała, aż poczuje mocny ucisk 
i kiedy to nastąpiło, zamknęła oczy, w myślach prosząc Boga, by mogła spełnić swoją 
ostatnią wolę i odnaleźć dziecko.  
 
„Masz tylko jeden dzień” 
 
Wysyczał wąż. Wtem biały blask zaczął ulatniać się z różanego kwiatu, oświetlając sobą 
węża i powodując jego rozerwanie. Małgorzata oddychała nerwowo, próbując złapać 
powietrze. Ucisk węża był tak mocny, że o mały włos nie pozbawił jej życia.  
Zadziwiający był dla niej blask, który wydobył się z  kwiatu podczas gdy czuła ból. Ten 
epizod wydał jej się kolejnym dowodem na to, że Stwórca wciąż czuwa, a plan który ułożył 
wobec niej nie został jeszcze wykonany do końca.  Teraz musiała tylko odnaleźć córkę.  
      

* 
Małgorzata ruszyła w dalszą drogę. Mając ze sobą pegaza i jedną magiczną różę, chciała 
pokonać czarnoksiężnika mieszkającego w grocie na wzgórzu. Aby się tam dostać musiała 
dosiąść pegaza i pozwolić mu lecieć. Gdy zwierzę rozpostarło skrzydła i wbiło się wysoko w 
górę, kobieta po raz kolejny w czasie tej podróży poczuła się wolna, jednak mimo tego 
błogiego uczucia, nieustannie męczyła ją myśl, co może się stać jeśli jednak jej nie wyjdzie, 
jeśli zawiedzie? Anioł powiedział, że będzie cierpiała, ale męczyło ją, jak bardzo można 
cierpieć, ile łez można przelać? W duszy modliła się, by nigdy nie musiała się o tym 
przekonać.            
 Wzgórze na którym mieściła się Kraina rozpaczy było otoczone łysymi drzewami. Na 
dworze panowała ciemność, a jedynym światłem, które oświetlało to miejsce był słaby blask 
księżyca. Małgorzata jeszcze nigdy nie czuła takiego strachu. To tutaj wszystko miało się 
rozstrzygnąć. Szukając groty czarnoksiężnika mijała najróżniejszych ludzi : Zepsute umysły 
ludzkie, wygłodniałe i zimne ciała, a także wysoko postawionych arystokratów, ubranych w 
dopasowane garnitury i perfekcyjnie wyprasowane koszule.  
 Po kilkuminutowych poszukiwaniach Małgorzata odnalazła Grotę czarnoksiężnika 
Macieja. Oświetlone przez pochodnie pomieszczenie przypominało pierwsze jaskinie, jakie 
powstały na ziemi. Choć ogień z pochodni dostarczał Małgorzacie ciepła, we wnętrzu jaskini 
było chłodno. Kobieta przemierzała wąskie korytarze jaskini z zaciekawieniem przyglądając 
się „arcydziełom” powstałym na ścianach.   
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 Zagłębiała się w tę jaskinię coraz bardziej i bardziej, nie mogąc znaleźć miejsca w 
którym mogłaby być Alicja.  
Nagle jej oczom ukazało się tajemnicze przejście, odłączone nieco od jaskini, jednak będące 
jej częścią. Małgorzata zauważyła, że droga jest prosta, ściany puste i brak pochodni. Skręciła 
w jeszcze jedną uliczkę i nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła.  
 Alicja leżała na ziemi, związana sznurem. Małgorzata podbiegła do córki i zauważyła 
coś dziwnego : Owszem, ciało Alicji leżało związane na ziemi, a jej dusza, która opuściła 
ciało, była w prawdzie połączona z nią tym węzłem, ale nie w taki sposób, by mogły złączyć 
się w jedność, przez co ciało Alicji wyglądało na martwe.  
 Małgorzata nie zastanawiając się zbyt długo położyła różę na dłoniach córki, a ta 
uwalniając biały promień wyswobodziła ją z uścisku sznurów. Uwolnione ciało i dusza 
wróciły na swoje miejsce, a Alicja na nowo zawitała do świata żywych 
- Mamusiu, tak bardzo się bałam – powiedziała rzucając się Małgorzacie w ramiona,  
- Już dobrze, już wszystko w porządku – odpowiedziała matka, tuląc ją mocno do siebie.  
- Musimy się stąd wydostać… a to wezmę na pamiątkę – Małgorzata podniosła z ziemi białą 
różę.  
     *  
Małgorzata i Alicja z pomocą Anioła Jana wróciły do swojej rodzinnej wioski. Małgorzata 
nigdy nie spotkała czarnoksiężnika Macieja i nie udało jej się go pokonać. Mimo wszystko 
Stwórca ułaskawił obie kobiety, ponieważ to było bez znaczenia, czy czarnoksiężnik zostanie 
zabity, czy też nie. Najważniejsze było odnalezienie córki, co się udało. Pegaz na powrót stał 
się puszystą ścieżką. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie ☺ 


