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Niewidoczne            tatuaże  

 

Dziewczyna w niecodziennym ubraniu przemierzała niespokojnie czerwoną jak krew 

dróżkę. Przed sobą miała naprawdę piękne widoki - błękitno-niebieska rzeczka omijająca 

szybkim strumykiem każdy napotkany na swojej drodze kamyk, drzewa i ich zielonkawe 

korony, przez które przebijały się złociste smugi światła słonecznego oraz bardzo puchate 

chmury. Wszystko wyglądało tak magicznie, że co jakiś czas czułem zawroty głowy 

spowodowane nadmiarem piękna. Dziewczyna zdawała się nie zauważać tego wszystkiego – 

być może mam dość specyficzne pojęcie o pięknie albo ona nie miała gustu. 

Z każdym jej krokiem coraz  bardziej  upewniałem  się  w  tym, że coś mi tu nie gra. 

Kroki stawiała powolnie i czasami potykała się     o bardzo widoczne i wysokie kamienie. 

Zdawało mi się, że normalnie każdy od razu spostrzegłby tak potężne przeszkody na swojej 

drodze  i pamiętał o tym, by je wyminąć. Ona się tym jednak nie przejmowała. Być może coś 

ją trapiło tak bardzo, że nie pozwalało się skupić na drodze. Wszystko to było możliwe, ale 

jednak zbyt podejrzane. Zboczyła ze ścieżki, raniąc obnażone kostki kolcami róż. Ich też nie 

zarejestrowała? Czuła ból i wiedziała, że nie powinna stać w tamtym miejscu, więc bez gracji 

odskoczyła w tył, lądując ponownie na krwistej ścieżce. Rękami ujęła kostki, orientując się, że 

są dosyć poharatane. 

- Cześć. Pomóc Ci? – zwróciłem się do niej w końcu. Nie kiwnęła głową, nie odezwała się, nie 

spojrzała na mnie tylko odwróciła głowę ode mnie. – Coś nie gra? – poczułem lekki 

dyskomfort, kiedy dziewczyna odsunęła się jeszcze dalej. Pewnie chodzi o moje tatuaże. 

Westchnąłem bezgłośnie i ponownie zwróciłem się do niej. – Krew cieknie Ci z obu kostek. 

Chodź ze mną, zaopatrzymy je. – tym razem odpowiedziała mi niepewnie skinięciem głowy. 
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Pomogłem jej wstać. Dalej unikała spotkania z moim wzrokiem. 

- Pójdźmy do ciebie. – poradziła, a ja bez żadnych ale zgodziłem się. 

– I mam prośbę. – oznajmiła dosyć cicho, prawie niesłyszalnie. Dłonią gładziła nadgarstek. 

Pozwoliłem jej kontynuować grzecznym 

„słucham”. – Czy mógłbyś odprowadzić mnie później do domu? 

Było to dosyć dziwne pytanie, ale zgodziłem się. Być może była nowa w mieście. Może nie 

pamiętała dróg, którymi wędrowała. Dziewczyna ta wydawała mi się być bardzo zamyślona i 

zdezorientowana. 

- Jak     się     nazywasz?      –      spytałem,      wymijając      kamień  o 

nierównomiernych, ostrych kształtach. 

- Matylda. – odparła krótko i odbiła pytanie w moją stronę. 

- Kaj. – delikatnie uśmiechnąłem się do niej przyśpieszając trochę 

tempa. – Jak długo mieszkasz w Gdyni? 

- Trzy miesiące. – to zdawało się wyjaśniać mi wszystko. Trzy miesiące to bardzo mało. Ręką 

odgarnęła włosy, wlatujące do jej ust z każdym powiewem wiatru. Były dosyć długie, a na ich 

końcówkach formowały się drobne loczki. 

- Nie zauważyłaś róż? – spytałem kierując oczy na jej szczupłe kostki. Cała wydawała mi się 

być wychudzona, wyglądała tak, jakby wędrowała dniami i nocami po ulicach bez 

zastanawiania się nad tym, co będzie dalej. 

- Róż? – wzruszyła ramionami. – Nie widziałam ich. 

- Nie rozumiem. – wyznałem. To zdanie być może bardziej brzmiało jak pytanie, które bardzo 

prosiło się o odpowiedź. 

- Zdaje mi się, że to ty nie zauważyłeś najważniejszej rzeczy. 

– usłyszałem gorzki szloch, nie mogłem zrozumieć, czy była smutna czy też zawiedziona. Nie 

zrobiłem nic złego, zdaje mi się, że to było zwykłe pytanie i nie było w stanie nikogo urazić. – 

Jestem niewidoma! – 
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warknęła i stanęła w miejscu, a mnie ogarnęła pustka. Nie wiedziałem, jak się mam zachować. 

- P-przepraszam. – zająkałem się, a Matylda w końcu odsłoniła swoją twarz. Nie miała na 

sobie okularów, by ukryć oczy, co często robiły osoby niewidome, ale nie zmieniało to faktu, 

że na swój sposób udawało jej się je zasłonić. 

- Tylko teraz mnie nie zostawiaj. Sama nie dojdę do domu. – ton głosu w jednej chwili 

zamienił się w bardziej dramatyczny i stanowczy. Czułem, że nie mam wyboru i powinienem 

jej pomóc. Inaczej zachowałbym się jak głupiec. 

- Oczywiście, że Cię nie zostawię. – odparłem i spytałem, czy woli, jak podam jej ramię, by 

nie potykała się tak często o kamienie, a nawet o swoje buty. Przyjęła to  trochę  oburzona  i  

urażona,  ale  wiedziała, że robię to po to, by było jej łatwiej. 

- Czy zastanawiałeś się czasem jak to jest nie widzieć? – spytała, kiedy 

zbliżaliśmy się do jezdni. 

- Uważaj, jesteśmy przy ulicy. – ostrzegłem ją i dodałem. – Nie, raczej nie. 

- Przecież słyszę samochody. – ponownie usłyszałem oburzenie w jej głosie. – A chciałbyś 

się dowiedzieć? 

- Myślę, że tak. – odparłem i jestem pewny, że usłyszała nutkę 

zaciekawienia w moich słowach. 

- Więc, nie jest to jakieś nieprzyjemne, chyba że myślisz o tym, że inni mogą widzieć i 

zaczynasz im zazdrościć tego przywileju. Jak byłam młodsza dzieci w klasie niby mnie 

tolerowały, niby nie dokuczały,       a jednak podstępnie usiłowały sprawić bym poczuła się 

gorzej. Zawsze w pobliżu mnie mówiły do siebie - widziałaś te piękne kwiaty, widziałaś jakie 

piękne morze jest o zachodzie i tym podobne. Czasami powiedzmy, że niecelowo podczas 

rozmów ze mną nagle pytali się o to 
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czy widziałam jak chłopacy na przerwie robili sobie żarty z nauczycieli, a po chwili z 

dramatycznym westchnięciem przepraszały za te słowa, bo przypomniało im się, że nie 

widzę. – powiedziała, a uśmiech z jej twarzy nie znikał pomimo wszystkich tych wspomnień. 

Była naprawdę silna. 

- Zdarzało Ci się płakać przez taki sytuacje? 

- No pewnie. Nieraz byłam bardzo przybita i potrafiłam po nocach płakać w poduszkę. – 

wzruszyła bezszelestnie ramionami. Zapanowała długa cisza. Zdawało mi się, że sekundy 

były minutami, a minuty godzinami. 

- Niedługo będzie mój dom. – oznajmiłem, a ona pokiwała głową. Zastanawiałem się jak 

często padała ofiarą wyzywania w szkole, ale nie miałem siły ją o to pytać, nie wiedziałem, jak 

to odbierze. 

- Czy twoi rodzice są w domu? – zapytała. 

- Zdaje mi się, że są. – odpowiedziałem i nie zadawałem pytań, 

dlaczego ciekawiło ją to czy moi rodzice są w domu. 

Byliśmy przed wysokimi drzwiami. Weszliśmy do środka i od razu wparowałem do 

kuchni zostawiając Matyldę w przedsionku pełnym kurtek i butów. 

- Cześć! – odezwałem się głośno do rodziców i zacząłem penetrować szafy w poszukiwaniu 

wody utlenionej i plastrów. Dziewczyna kręciła się w miejscu szukając ścian, o które 

mogłaby się oprzeć. Musiała się czuć zagubiona nie wiedząc zupełnie w jakim miejscu się 

znajduje i jak ono wygląda. Teraz uświadomiłem sobie, jak ufna jest ta dziewczyna, przecież 

nie miała pojęcia kim jestem, czy podałem jej prawdziwe informacje dotyczące mojej osoby i 

czy aby na pewno jestem bezpiecznym człowiekiem. 
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– Już wróciłem. Chciałabyś na czymś usiąść? – spytałem, a ona kiwnęła głową. 

Poprowadziłem ją za rękę do salonu i podsunąłem krzesło. 

– Tutaj masz siedzenie. 

Nie wiedziała nawet jak wyglądam, nie znała ani jednego centymetra mojego ciała. Nie miała 

pojęcia jak ludzie nienawidzą mnie  za to,     że mam tatuaże.  Nienawidzą za zwykłą głupotę. 

Myślą o mnie jak      o jakimś bandycie, złodzieju, a tak naprawdę nie znają mnie. Nie wiedzą, 

że taki nie jestem. Nigdy nikogo nie okradłem i nigdy nie okradnę. Żadnej zbrodni nie 

popełniłem. Blizny znaczące masowo moje ramiona były wynikiem bitew, to prawda, ale 

byłem w nich tylko ofiarą. Głównie atakował mnie Marcel i grupka jego znajomych. 

Rodzice patrzyli na mnie z niezrozumieniem na twarzy, ale machnąłem do nich na to dłonią 

wskazując na nieważność tej sytuacji. To nie tak, że czułem się dobrze w tej sytuacji. Było to 

dla mnie dosyć niekomfortowe – obmywać kostki dziewczynie i pokrywać rany plastrami 

przy rodzinie. Nie robiło się tego przecież codziennie. 

Miała na tyle smukłe nogi bym mógł utwierdzić się w tym, że była bardzo szczupła. Na 

pewno szczuplejsza niż większość osób jakie spotkałem w moim życiu. Musiała mało jeść. 

Nakleiłem może dziesiąty plaster na rozcięcia na kostkach i uznałem, że skończyłem robotę. 

- To co? Idziemy już Cię odprowadzić? – zaproponowałem. Matylda zeskoczyła z krzesła i 

wyszliśmy razem na zewnątrz. 

Pojawiła się i znikła. Poniedziałkowy wieczór zdawał się być ostatnim dniem, którego 

widziałem tę dziewczynę. Pożegnaliśmy się zwyczajnym miłego wieczoru i rozeszliśmy w 

swoje strony – ona do domu o niebieskich ścianach, a ja do domu w odcieniach szarości. Przez 

kilka następnych dni rozpamiętywałem jej promienną twarz i szeroki uśmiech. 
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Sierpień dobiegał końca, a ja miałem niedługo iść do szkoły. Wakacje zawsze mijały 

tak szybko. W nieubłagalnie szczęśliwym nastroju leżało się na plaży, a na myśl o szkole 

żołądek podlatywał do gardła. Bardzo kontrastowe uczucia, ale jakże prawdziwe. W końcu 

szkoła nie kojarzyła mi się z czymś przyjemnym. Dzień w dzień jakaś kartkówka, klasówka 

czy sprawdzian, a wakacje? To było coś innego. Czas spędzony z przyjaciółmi. Brak zadań 

domowych i prac klasowych. Brak strachu i stresu. 

Dzisiejszy dzień również miałem spędzić wylegiwając się na rozgrzanym,  złotym  

piasku.   Szum   oceanu   w   akompaniamencie  z krzykami mew był jak miód na moje uszy. 

Coś czego słuchałbym godzinami nie interesując się co dzieje się wokół mnie. 

Do torby napakowałem wiele potrzebnych mi rzeczy, między innymi strój kąpielowy, 

nadmuchiwana piłka plażowa oraz ręcznik. Miałem zamiar długo pływać i się opalać, byleby 

jakoś umilić sobie czas przed szkołą. W końcu to koniec wakacji i trzeba najlepiej go 

wykorzystać, bo następne 10 miesięcy spędzę pod dachem tego budynku. Uwielbiam 

pocieszać się myślą, że zostały mi tylko 2 lata i już nie będę uczęszczał do szkoły. 

Z domu na plaże mam około 20 minut spokojnego chodu, było to naprawdę blisko. W 

każdym razie zdecydowałem się podjechać autobusem, więc do morza udało mi się wskoczyć 

nieco wcześniej niż planowałem.     Słońce     przygrzewało     tak      bardzo      mocno,    że 

postanowiłem nie marnować sił na spacer tylko przejechałem się autobusem. Piasek jak 

zwykle w upalne dni doskonale pieścił moje stopy. Był przyjemnie nagrzany aż normalnie 

prosił się by po nim maszerować. Woda także miała ciekawą temperaturę, że od razu chętnie 

do niej wskoczyłem. 

Po jakimś czasie, odkąd znalazłem się w wodzie zmęczony pozwoliłem sobie wyjść na 

plaże. Schowałem się w słońcu decydując 
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się na odpoczynek, w końcu stwierdziłem, że głównie z tego powodu się tutaj zjawiłem. 

- Kaj Majewski? - usłyszałem zza pleców. To musiał być Marcel. 

Odwróciłem głowę i niezręcznie uśmiechnąłem się, pojmując to w jak niewygodnej sytuacji 

jestem. Jak zwykle wytropili mnie jakoś i będą mnie męczyć. Marcel Krawczyk i jego 

przyjaciele. Stali okrążając mnie niebezpiecznie, a na ich twarzach widniały złośliwe 

grymasy. 

- Czego znowu ode mnie chcecie? - dałem nacisk na  słowo znowu.  To zdarzało się zbyt 

wiele razy. Często borykałem się z bandą tych wkurzających chłopaków i jakoś nigdy 

szczęśliwie się to nie skończyło. 

- Nie możemy tak po prostu podejść? Zawsze musimy mieć jakiś powód? 

- No nie wiem, ale przecież nie przyjaźnimy się, więc chyba nie macie co ze mną ciekawego 

robić.  -  założyłem dłonie na  klatce piersiowej  i spojrzałem krótko na błękitne niebo. Słońce 

mocno oślepiało mnie po oczach. 

- Mieliśmy zamiar trochę porozmawiać. - wymownie zaczęli patrzeć na siebie i po chwili 

okrąg wokół mnie drastycznie się zmniejszył. Poczułem uścisk na karku, a następnie pięść 

jednego z koleżków tego Marcela, wylądowała  na  moim  policzku.  Wsparłem  się  na  

nogach i usiłowałem bronić oddając coraz to silniejsze ciosy, a ciało bardzo mnie  piekło.  

Kiedy  chłopak  się  poddał,  przede  mną  stawał  drugi  i wszystko zaczynało się od nowa. 

Krzyczałem, płakałem. Moje ciało drżało z bólu. Krew wyciekała z coraz to nowszych ran. 

- Zostawcie mnie już! Nie wiecie, jak to boli… 

- To musi boleć, zasługujesz na to! - zdawało mi się jakby Marcel nadzorował to wszystko. 

Skinięciem palca powoływał do ruchu następnych przyjaciół. 
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- Dlaczego? Dlaczego to mnie zawsze musicie męczyć? - spojrzałem spod sinych powiek 

wprost w oczy wodza. Szefa, który dowodził tą bandą już dobre kilka lat. Wroga, który 

próbuje unicestwić mnie od długiego czasu. 

- Zostawcie go! - gdzieś w oddali usłyszałem głos dziewczyny. Klękałem na ziemi zwijając się 

z bólu. Nie miałem siły spojrzeć na jej twarz, ale samo pojawienie się kobiety nie świadczyło 

dla niej nic dobrego. 

- To twój kolega? Spójrz jaki piękny. - prześmiewczo kopnął mnie nogą i usiłował odsłonić 

jakoś moją twarz. - Będziesz teraz go bronić, ale czy wiesz, że nie masz nad nami przewagi?  - 

Marcel wzruszył ramionami  i głośno zarechotał. Jego rudawe włosy zmieniały położenia z 

każdym, nawet delikatnym podmuchem wiatru. 

- Nie byłabym tego taka pewna. W każdym razie czego chcecie od Kaja? 

– to Matylda. Byłem tego pewny.  Zauważyłem  tylko jej obrys ciała    i sposób w jakim się 

poruszała i już wiedziałem, że to ona. 

- Znacie się? – Marcel uniósł brew i przeskanował dziewczynę od góry do dołu. – W sumie, 

dobrze się dobraliście. – uśmiechnął się do siebie i dał jakiś niemy znak swoim koleżkom, oni 

zrozumieli o co mu chodzi. 

- Chciałabyś pomóc swojemu przyjacielowi? – spytał najniższy z nich, chyba   nazywał   się   

Teodor.   Matylda   niepewnie   pokiwała głową. 

– W takim razie zagramy w grę. Będzie prosta, mówię Ci. – poklepał ją dłonią po plecach, 

jakby dodając otuchy. 

- To jaka to gra? – zadała pytanie i nieudolnie próbowała nakierować twarz na mówiącego do 

niej chłopaka. – I jak mu nią pomogę? 

- A więc, jeśli wygrasz zostawimy go w spokoju, jeśli przegrasz, nie. 

Nogą   odgarnął    złocisty    piasek,    który    zabrudził    mu    obuwie  i  kontynuował  

gadanie.  –  Jedyne  co  musisz  zrobić  to  zdobyć  to  z powrotem. – zza jej ucha wyciągnął 

podłużną spinkę i przełożył ją sobie kilka razy z ręki do ręki. 
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- Zgoda. – odparła niepewnie i zaczęła po omacku szukać przedmiotu. Gdyby go znalazła 

wydarzyłby się pewnie jakiś cud. 

Obserwowałem wszystko z boku, nie mogąc jej jakkolwiek pomóc. Moje ciało było bezsilne a 

dodatkowo do ziemi przyszpilali mnie Wojciech i jeden, którego imienia nie znałem. Nie 

miałem ochoty nawet na to patrzeć. Moje serce szybko biło, a ja denerwowałem się coraz 

bardziej. 

- Wiesz co, w sumie zazdroszczę Ci tego, że nigdy nie spojrzałaś się na Kaja, wszyscy się go 

boją. – Teodor stwierdził i podniósł dłoń ku górze by Matylda nie miała, jak złapać spinkę. – 

Tutaj jedynie masz szczęście będąc ślepą. – dodał. Miałem ochotę rzucić mu się na plecy, 

uderzyć go z całych sił, spowodować krwawienie lub doprowadzić go do nieprzytomności. 

Biedna Matylda borykała się z takimi wkurzającymi osobami od wielu lat, rozumiałem jak 

bardzo denerwujące to musi być. 

Matylda nie miała z nimi szans, nawet nie potrafiła nikogo z nich zlokalizować. 

- No kochana, przecież to nie jest trudne zadanie. – ktoś co chwilę komentował jej 

poczynania. Potykała się o wystające góry piasku na plaży, usiłując zaczepić się dłońmi o 

osobę, która w dłoni trzymała pomarańczową spinkę. Wiatr wiał jej prosto w twarz i wprawiał 

ciemne włosy w ruch. 

- Staram się. – odrzekła gorzko i rękami brnęła w przód. 

Z  oddali  biegło  w   naszym   kierunku   dwóch   ludzi.   Ubrani   byli  w granatowe stroje, a 

na głowach mieli tego samego koloru czapki     z daszkiem. To policja. Uniosłem głowę 

obserwując zbliżające się osoby. Marcel ich zauważył, był gotów by uciekać. Ręką zaczepił 

chłopaków, którzy przyciskali mnie do podłoża i nakazał biec. Znacznie potężniejszy z  

policjantów  pobiegł  za  gromadką  chłopaków,  a  ja  w końcu uniosłem się. 
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Zassałem powietrze w płucach i wypuściłem je. Powtórzyłem tę czynność kilka razy. Wstałem 

ocierając twarz z krwi i odezwałem się do Matyldy. 

- Dziękuję za pomoc. – zauważyłem uśmiech, który pojawił się na jej 

twarzy po moich słowach. 

- Nie ma za co. 

- Czy wszystko w porządku? Co się stało? – policjantka spojrzała mi 

prosto w oczy, licząc na wyjaśnienia. 

- No więc jesteśmy tu ofiarami Marcela. 

- Marcela? Znacie tych chłopaków? 

- Ja nie, ale Kaj tak. 

Po tym powiedziałem jej wszystko. Opowiedziałem o tym co tutaj zaszło i kim są te osoby. 

Dowiedziała się, że z kilkoma z nich chodzę do klasy i takie zdarzenia działy się już 

niejednokrotnie. Matylda miała za to powiedzieć kim jest i co jej zrobili – całe szczęście nie 

odniosła żadnych urazów. A następnie po skończonej rozmowie policjantka nas zostawiła. 

- Jeszcze raz dziękuję za pomoc. – odezwałem się, naprawdę byłem jej wdzięczny. 

- Nie zrobiłam w prawdzie niczego. To dzięki policjantom udało ci się uniknąć dłuższego 

kontaktu z tymi chłopakami. – oznajmiła. Zaiste tak było, ale to Matylda zwróciła na siebie 

uwagę gliniarzy. 

- Dla mnie to twoja zasługa. Chciałbym ci się jakoś odwdzięczyć. 

- Przecież mówiłam, to nie dzięki mnie i nie musisz się odwdzięczać. 

- Jednak czułbym się źle, gdybym nawet odrobinę nie pokazał ci wdzięczności. – 

przytknąłem zielony ręcznik do ramienia, z którego krew płynęła drobnym strumyczkiem. 
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- Rób co chcesz. – odparła zapewne z grzeczności lub nie chciała się kłócić. 

Siedzieliśmy razem przy kwadratowym stoliku, a na nasze ciała padał cień, który dawał 

wysoki, rozłożysty parasol. 

- Co chciałabyś zjeść? – przeczytałem oferty z menu i czekałem na jej 

odpowiedź. 

- Chętnie bym wybrała capricciosę, o ile ją lubisz. – potaknąłem głową i zawołałem kelnera. 

Złożyliśmy zamówienie i po jakimś czasie oczekiwania nasza pizza była już gotowa do 

spożycia. - Smacznego! – dziewczyna związała włosy i zaczęliśmy częstować się daniem. – 

Jak minęły ci wakacje? – spytałem. 

- Dobrze, nie robiłam niczego ciekawego. Gdzie byłeś w tym roku? – zapytała i zaczęła 

bawić się pizzą maczając ją w sosie, następnie pozbywając się jego nadmiaru zostawiając go 

na brzegu talerzyka. 

- A tak się składa, że nie wyjeżdżałem w tym roku za granicę. Kręciłem się cały czas tu w 

okolicy. 

- Ci chłopacy mówili coś tam, że mam szczęście, że nigdy nie widziałam twojej twarzy. Co 

mam przez to rozumieć? 

Dłonią przeczesałem czarne włosy, których grzywka spadła mi na oczy. Kilka razy 

zastanowiłem się zanim powiem coś na głos i spojrzałem na moje ramiona. Wszędzie 

widziałem tatuaże. Były paskudne. 

- Chodziło im o moje tatuaże, o moje blizny, o to, że mam je na ciele. Niewiele ludzi lubi 

spędzać czas z osobami, które jak to mówią niektórzy, wyglądają niebezpiecznie. Wiesz, moja 

była dziewczyna rzuciła mnie, kiedy uznała, że jestem dla niej nieodpowiedni, bo wyglądam 

jak jakiś przestępca czy coś. To trochę zabolało. – odchrząknąłem głośno i złapałem za 

trójkątny kawałek pizzy. Ku mojemu zdziwieniu Matylda nawet się nie zdziwiła. Zaśmiała się 

jedynie cicho. 
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- Tatuaże? 

- No tak. 

- I to w tym jest problem? – prawie ponownie się zaśmiała, obawiałem się, że źle mnie 

zrozumiała i dlatego jakoś za bardzo nie obrzydziła sobie mojej osoby. 

- Jak widać cały problem leży w tym. – westchnąłem i poprawiłem rękawek, który okręcił się 

na mojej ręce o 180°. 

- Masz ich dużo? – spytała. 

- Niestety tak. Mnóstwo, bym powiedział. – miałem smutny ton głosu i zdaje mi się, że 

Matylda go zrozumiała. 

- Żałujesz ich, tak? 

- I to jak. – kiwałem głową bez przerwy. – Gdybym mógł to nigdy bym nie zrobił sobie 

żadnego z nich. 

- Jest jakiś, którego nienawidzisz bardzo? – nie lubiłem pytań, które mi zadawała, ale wolałem 

na nie jej odpowiedzieć, czułem, że będzie mi lżej, gdy tak tu razem o wszystkim 

porozmawiamy. 

- Każdy jest okropny, począwszy od jakichś zwierząt, kończąc na tajskich napisach, których 

znaczenie zdążyłem już zapomnieć. – głośno westchnąłem. Matylda po omacku  złapała mnie 

za dłoń i zdaje się,  że gdyby mogła, to wzrokiem dodatkowo złapałaby kontakt ze mną. 

- Nie musisz się nimi tak przejmować. Ludzie nie powinni czytać z ciebie patrząc tylko na twój 

wygląd, przecież liczy się to co masz w sercu. – uśmiechnąłem się do siebie. Nieznacznie 

pogładziłem kciukiem powierzchnie jej dłoni i podziękowałem za te słowa. 

- Tylko niestety ludzie tacy nie są. Trudno jest mi znaleźć sobie jakiegokolwiek  znajomego,  

który  na  samym  początku  nie  myślał  o mnie w dziwny sposób. – wyznałem i puściłem 

rękę Matyldy. Za pomocą dwóch dłoni strzepnąłem okruchy ciasta pizzy ze spodni 
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i podparłem brodę na nadgarstku. – Cieszę się jednak, że ty nie myślałaś o mnie jak o jakimś 

bandycie, przestępcy… 

- Nigdy bym nie pomyślała. – w jej głośnie nie usłyszałem zwątpienia. 

– Masz naprawdę dobre serce. Kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy pomogłeś mi, chociaż 

mogłeś mnie zostawić. To było bardzo miłe. – oznajmiła i ukazała mi swój uroczy uśmiech. 

- Nie byłbym sobą, gdybym Ci wtedy nie pomógł. 

- No i o to mi właśnie chodzi. Jesteś niesamowitą i wyjątkową osobą. 

Tłumaczyłem jej, że nie zrobiłem nic wielkiego. Przyznała mi rację, jednak dla niej tamten 

czyn z mojej strony był bardzo miły. Potem rozmawialiśmy bardzo długo. Wokół nas zrobiło 

się ciemno. Lampy ustawione szeregami przy jezdni zapaliły się, a słońce niemalże zniknęło 

za domami. Ciszy, która pojawiła się z upływem czasu towarzyszyło bzyczenie komarów i 

innych stworzonek. Mieliśmy zamiar zaraz się pożegnać. 

- Matyldo, dziękuję Ci za dzisiaj. – odrzekłem i wstaliśmy razem od stołu. Opuściliśmy progi 

pizzerii i szliśmy wzdłuż szarego chodnika. – Czy miałabyś coś przeciw jeślibyśmy jutro 

spotkali się ponownie? – trochę nieśmiało spytałem, a dziewczyna przytaknęła głową. 

- Przyznam, że rozmawiało mi się bardzo przyjemnie. Myślałam raczej z początku, że będą 

tutaj często jakieś niezręczne cisze, a tu proszę. – uśmiechnęła się i odgarnęła brązowe loki 

sprzed twarzy. Dłonią miętoliła czerwoną spódnicę. – Może spotkajmy się pod pizzerią jutro 

o piętnastej? 

- No pewnie, raczej wtedy nie mam żadnych planów.  – stwierdziłem  i zastanowiłem się 

jeszcze raz. – Oj, tak, na pewno nie mam. 

Szliśmy dalej spokojnie. Mijaliśmy wiele budynków, wiele drzew, ławek i znaków. Dalej 

pamiętałem, gdzie mieszkała dziewczyna i tam 
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ponownie ją zaprowadziłem. Pożegnałem ją i w szczęśliwym nastroju odszedłem. 

Po tygodniu spotkaliśmy się by życzyć sobie powodzenia 

w nowym roku szkolnym. 

- Już tylko dwa lata chodzenia do szkoły mi zostały. Oby szybko minęły. 

– niechętnie zaznaczyłem słowo dwa lata. Mimo, że to mało czasu i tak dość mocno 

stresowałem się powrotem do nauki. – W każdym razie to twój ostatni rok, tak? – 

pomaszerowałem w jej kierunku kilka kroków. Matylda opierała się plecami o wysoko 

rosnące drzewo jabłoni. 

- Zgadza się. – na sobie miała białą jak śnieg koszulę i długą spódnicę. Włosy spięła w kok, a 

niesforny loczek przypięła tą samą spinką, którą miała na plaży. – Cieszę się, że niedługo 

koniec. 

Wsłuchałem się w dźwięki natury by wyciszyć się przed wejściem do szkoły. Głośno 

hałasujące ptaki i poruszające się z ruchem wiatru gałęzie drzew sprawiały, że nie mogłem 

skupić się na niczym innym. Denerwowałem się wejściem do szkoły jak i jednocześnie 

niecierpliwiłem się, bo chciałem mieć wszystko za sobą. 

- Nie musisz być taki spięty. – odparła odchylając głowę do tyłu. – To 

tylko rozpoczęcie roku, dziś nie robicie nic ciężkiego w szkole. Spojrzałem na 

zegarek na moim nadgarstku. 

- No to już chyba czas byśmy poszli do swoich szkół. Powodzenia! – Matylda weszła do 

budynku, który mieliśmy tuż przed sobą, a ja musiałem przejść krótką trasę i dostałem się 

poza mury mojej uczelni. W uszach dźwięczał mi głos niewidomej dziewczyny- nie musisz 

być taki spięty. Przyswoiłem te słowa do siebie i biorąc kilka głębokich oddechów wszedłem 

na sale do szkoły. 

Rok szkolny zaczął się na spokojnie, a my z Matyldą spotykaliśmy się codziennie. 

Jeździliśmy wspólnie autobusem na lekcje i tam
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mieliśmy czas na rozmowy. Zawsze wysiadaliśmy na tej samej stacji,  z której rozchodziliśmy 

się do swoich uczelni. 

Jak się okazało zaprzyjaźniliśmy się. Ostatnie dni wakacji spędziliśmy, dbając o 

lepszą relacje i bardzo dobrze nam to wyszło. Może i byliśmy jeszcze nieśmiali w stosunku do 

siebie w niektórych momentach lub zwyczajnie wstydziliśmy się pytać o niektóre rzeczy, ale 

w każdym razie polubiliśmy się bardzo. 

Dziewczynie nie przeszkadzały moje tatuaże, co prawda nie widziała ich, ale wciąż 

niezmiernie cieszyły mnie słowa, że przecież te barwne rysunki na moim ciele to nic takiego 

w porównaniu do mojej osobowości. Lubiła mnie, nie zważając na aspekty wizualne, co 

bardzo sobie u niej ceniłem. 

Gdybym mógł, jeszcze raz przeżyłbym te wszystkie dni polegające na poznawaniu się z 

Matyldą. Stała się mi bliską osobą, a wszystko zaczęło się na krwistoczerwonej dróżce obok 

szybkiej rzeczki… 


