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      Pod wieczór w jej wyglądzie zaszła zmiana-
      powieki zadrŜały, usta wygięły się w 
      lekkim uśmiechu. Palce, dotąd zgięte, 
      wyprostowały się i napręŜyły. 
      Bądź cierpliwa. On przyjdzie po Ciebie.
               
                     LIAN HEARN  ,,Na posłaniu z trawy"
                                                                                                      

  Rok 1917. Rok mordu ludności angielskiej, która z cierpieniem na twarzy
prowadzi zacięte walki z Niemcami. Czy to się kiedyś skończy? Czy
kiedykolwiek zaznamy radości i nie będziemy bali się opuścić domy  w
których głód miesza się z chorobami?
 Nie potrafiłam odpowiedzieć na te pytania. Nie pozostawało nic, tylko
czekać. Czekać na moment, w którym wymordujemy się nawzajem.
Sytuacja obecnie juŜ jest beznadziejna. Głodne dzieci zabijają swoich
rówieśników dla kromki chleba. Bezsilne matki płaczą albo za zmarłymi
pociechami albo za męŜami, którzy wyruszyli do walki w imię ojczyzny.
Pierwszy raz cieszyłam się,Ŝe nigdy nie dane mi było począć dziecka.
Gdybym teraz miała mu spojrzeć w oczy i powiedzieć,Ŝe nie zostało nic
do jedzenia lub oglądać jak powoli zamyka powieki i odchodzi na zawsze,
na pewno chciałabym podzielić jego los.
W mieszkaniu, któremu bliŜej było do piwnicy, powoli zaczynało
brakować miejsca. Pobliskie rodziny zbierały się tu w nadziei
przeczekania najgorszego. Modliliśmy się wszyscy do Pana Boga, aby
nikomu nie udało się odnaleźć naszej kryjówki, co było bardzo trudne przy
krzyku umierających dzieci. Jako dawna pielęgniarka, codziennie
próbowałam pomagać załamanym matkom w ratowaniu dzieci lub ich
samych. Bezskutecznie. Na moich oczach konały dziesiątki ludzi.
 
 Dwudziesty piąty dzień męczarni i ciągłego przebywania w towarzystwie
śmierci. Powoli czuje,Ŝe i ja odchodzę. Od czterech dni nic nie jadłam, nie
wspominając o chorobach, które powoli mnie atakują. Tracę nadzieję Ŝe
Jake wróci. Wojna trwa juŜ trzydzieści dni a on nie daje Ŝadnych znaków
Ŝycia. Czuje, Ŝe bez niego nie dam rady, Ŝe wkrótce będzie za późno na
jakiekolwiek spotkania. 



 Wreszcie się pojawił. Trzydziestego drugiego dnia wojny stanął w
drzwiach ledwo Ŝywy. Nie potrafiłam opanować szczęścia, które
wypełniło kaŜdą komórkę mojego organizmu. Zapominając o jego
obraŜeniach rzuciłam mu się w ramiona. Przy nim zapomniałam o głodzie
i fizycznym niedomaganiu, które przez te dni pogorszyły mój stan. Teraz
liczył się tylko on. W embrionalnej pozycji mogliśmy zostać juŜ na
zawsze. 
 - Jake tak się bałam. Jak się czujesz?
 - Nic mi nie jest. TeŜ się o ciebie bałem kochanie.  Wszystko będzie
dobrze.- powiedział po czym zbliŜył się i szepnął - Wydostaniemy się stąd.
Pojedziemy gdzieś, gdzie nie ma wojny i tam przeczekamy.
Jak niby mieliśmy opuścić Anglię? Nic nie rozumiałam, jednak ufałam mu
jak nikomu innemu i wiedziałam Ŝe jeśli coś obiecuje to dotrzyma słowa.
Nie dane nam było nacieszyć się sobą zbyt długo, poniewaŜ w naszą
stronę zaczął przepychać się tłum.
 - Jaka jest sytuacja na zewnątrz. 
- Wygrywamy?
- Ilu naszych zginęło?
 Jake powoli przeszedł pod ścianę. Dopiero teraz zauwaŜyłam Ŝe był cały
we krwi, a na flanelowej koszuli było jej najwięcej. 
 - Proszę o ciszę!- zaŜądał grubym barytonem, a tłum pośpiesznie wykonał
jego polecenie- Sytuacja nie jest za ciekawa. Ale nie martwcie się, Niemcy
słabną. DuŜo naszych takŜe zginęło, ale ciągle walczymy. 
Współlokatorzy mieli mieszane uczucia. Ja jednak wiedziałam jaka jest
prawda a im nie dane było jej poznać. Po tym przemówieniu Jake zaczął
zbliŜać się w moja stronę a ja nie miałam teraz zamiaru nigdzie go
wypuszczać.
 
        - Przegrywamy i nic nie moŜemy na to poradzić.-
podsumowałam,dając mu tym samym znak, Ŝe mi moŜe powiedzieć
wszystko.
 
 Odeszliśmy w kąt gdzie mogliśmy spokojnie porozmawiać
 
       - Tak. Niemcy będą lada dzień w tej okolicy. Musimy opuścić Anglię.
 
       - Ale jak? Nie mamy transportu. Wszystkie promy są zatrzymane.



 
       - Pamiętasz Petera? 
 
       - Tak, ale co z nim?
 
       - Zmarł. Wróg zaszedł nas od tyłu a on chciał mnie obronić .Zasłonił
mnie swoim ciałem...
Spojrzałam na Ŝonę Petera, która właśnie próbowała zabawić małą Lucy.
Choć się uśmiechała to miała w oczach łzy, jakby się domyślała czemu jej
mąŜ i Jake nie wrócili razem. Odwróciłam głowę w stronę ukochanego.
 
       - Ktoś jej musi powiedzieć.
 
       - Tak. Zaraz to zrobię.
 
 Byli zbyt daleko abym mogła cokolwiek usłyszeć. Widziałam tylko jej
oczy, najpierw wielkie, pełne nadziei a następnie pogrąŜone w smutku i
niedowierzaniu. Ramiona Jake'a oplotły ją szczelnie. Rozmawiali jeszcze
chwilę, jednak to on głównie coś jej tłumaczył. Po pięciu minutach wrócił
do mnie.
 
        - Chce jechać z nami. Jesteśmy jej to winni. Peter zginął po to Ŝebym
ja mógł przeŜyć a jeŜeli mogę uratować jego Ŝonę i córkę to właśnie to
zrobię.
Nie zadawałam więcej pytań. Postanowiłam zacząć gromadzić siły na
ucieczkę i tak samo wesprzeć Ŝonę Petera. Podeszłam do niej, próbując ją
uspokoić co jednak nie było takie łatwe.
 
       - Tak mi przykro.
 
 Zaczęła jeszcze bardziej płakać . Ciągle nie mogła uwierzyć  w to co się
stało. 
 

   - Posłuchaj. Musimy stąd uciekać . Wiem Ŝe jest ci bardzo cięŜko ale
weź się w garść . Nie chcemy przecieŜ Ŝeby nas znaleźli.
Zaczęłam zajmować się Lucy poniewaŜ Anna nie była do tego chwilowo
zdolna. Patrzyłam jak buzia tego dziecka rozpromienia się za kaŜdym
razem gdy na nią patrzyłam. Była zbyt mała aby zrozumieć Ŝe juŜ nigdy  



nie zobaczy swojego taty i aby wesprzeć matkę . Na zmianę zabawiałam
Lucy i pocieszałam Annę . Nawet nie zauwaŜyłam gdy nastał zmierzch a
wszyscy wkoło ułoŜyli się do snu. Co chwila jakaś kobieta wypowiadała
imię swojego ukochanego. Za parę godzin miały zwolnić się cztery
miejsca, a my na zawsze mieliśmy opuścić Anglię.
- Wszystko juŜ gotowe. Spakuj to co jest Ci najbardziej potrzebne.-
skierował się w stronę Ŝony Petera. Widząc jej niezdarność , zaczął jej sam
pomagać . Jake podzielił bagaŜe pomiędzy sobą i mną. Anna miała za
zadanie dźwigać śpiącą Lucy. Spojrzałam ostatni raz na wszystkich ludzi,
którzy wkrótce mieli zginąć. Było mi ich Ŝal jednak egoistyczna chęć
ratowania siebie i swoich bliskich była silniejsza. 
- I tak nie dalibyśmy rady im pomóc. Jest nas zbyt duŜo.
Stanęłam jak posąg, tkwiąc w jednej pozycji. Dopiero słowa Jake'a
uświadomiły mi Ŝe najwyŜsza pora opuścić to miejsce. Obeszliśmy
wszystkich i kierowaliśmy się w stronę małego wyjścia. Staraliśmy się nie
robić hałasu jednak brak światła bardzo to utrudniał. Przy obwieszonym
zwłokami wyjściu Jake zakomunikował:
- Niedaleko stąd jest polana na której ukryłem samolot. Biegnijcie z całych
sił , lecz gdy będę kazał wam zawrócić to macie to zrobić .
Kiwnęłam posłusznie głową. Popatrzyłam na Annę, która pośpiesznie
powtórzyła mój gest. Wspólnie unieśliśmy pokrywę odblokowując tym
samym wyjście .
Zawsze marzyłam o tej chwili. Wychodzę z ukrytego pomieszczenia, które
przez pewien czas dawało mi schronienie. Słońce pieści moją skórę
promieniami a płuca pobierają nowe dawki świeŜego powietrza...
Wyjrzałam przez małą szczelinę i poczułam rozczarowanie, które nie
pozwalało skupić się na tempie ucieczki. Mrok otulił całą okolicę. Lecz to
był ten moment, to teraz miałam dać z siebie wszystko. JuŜ miałam
wybiegać, gdy poczułam Ŝe ktoś ciągnie za moja skąpą sukienkę.
Odwróciłam się pośpiesznie i ujrzałam zmartwiona minę Anny.
- Muszę wrócić. Zostawiłam medalion.  To jedyna pamiątka po Peterze. 
Nic nie odpowiedziałam. Szukałam pomocy u Jake'a i to on pozwolił jej
odejść.
- Nie czekajcie na mnie. Wiem gdzie jest polana, więc was dogonię. 
 Odwróciłam się w stronę ukochanego. Odszukałam w ciemności jego
dłoń i chwyciłam ją mocno. Teraz mieliśmy juŜ na zawsze zostać razem a
ucieczka miała nam w tym pomóc. Na zewnątrz czuć było rozkładające się
zwłoki a nie, tak jak marzyłam, powiew świeŜego powietrza. Nie



przeszkadzało mi to. Nie teraz kiedy po tak długiej rozłące byłam z
Jake'em. Biegliśmy, pomiędzy martwymi ciałami, nie przestając trzymać
się za ręce. Powoli zaczynało mi brakować sił, jednak nie pozwalał mi
upaść. Nagle stanęliśmy. Nie wiedziałam co się stało. Lecz Jake juŜ
wiedział, wiedział co się za moment wydarzy. Spojrzałam w jego oczy, do
których powoli napływały łzy. PodąŜałam za ruchem jego warg:
- Przepraszam.- szepnął.
Nagle usłyszałam warkot niemieckiej furgonetki. Nie było mowy o
ucieczce. Mieliśmy skończyć tak jak te wszystkie trupy, sponiewierani,
bez szacunku. Gnić i roztaczać odór, który do tej pory skutecznie mną
odrzucał. Czekaliśmy na wyrok śmierci, który powoli zmierzał w naszą
stronę.  Piętnaście metrów starczyło by trafić. Poczułam jak z niezwykłą
szybkością w moje ciało wbijają się kolejne naboje. Powoli uchodziło ze
mnie Ŝycie. Ostatnia kulka, celnie trafiona w serce, sprawiła Ŝe juŜ nic nie
czułam. Teraz wyczekiwałam momentu pojawienia się tunelu i bladego
światła prowadzącego mnie we właściwą stronę, jednak nic takiego nie
następowało. Wszechogarniająca ciemność, sprawiła Ŝe jeszcze lepiej
powinnam dostrzec promień. Nic. Cisza coraz bardziej mnie irytowała...

* * *

 Powoli otworzyłam oczy a drobinki piachu zaczęły się pod nie dostawać,
lecz nie przeszkadzało mi to. Mogłam dostatecznie dobrze widzieć z nimi.
Moje ciało zostało na tyle mocno przywalone, Ŝe nie mogłam się teraz
ruszyć. Poczułam nieodpartą chęć wyjścia stąd. Zamknęłam powieki
próbując się tym samym uspokoić. Nie wiedziałam co się dzieje. PrzecieŜ
powinnam nie być martwa. Śmierć kliniczna teŜ nie wchodziła w rachubę,
więc co do diabła mogło się ze mną dziać. 
Niechętnie uniosłam powieki, jednak i tak wiedziałam co zobaczę.
Zdziwienie sprawiło,Ŝe odskoczyłam na niewielką odległość. Popatrzyłam
na maleńkie płomienie, które iskrzyły się i rozświetlały okolice. Powiew
wiatru, dostatecznie orzeźwiający, przeleciał przez całe moje ciało.
Powinnam dostać gęsiej skórki, lecz nic takiego się nie stało. Popatrzyłam
na swoje dłonie. Odkąd pamiętam miały róŜowawy odcień, jednak teraz
cięŜko było to zdefiniować. Metalicznym połyskiem przypominała
Antymon, lecz z Kimberlitu miała diamentowe drobinki. Usiadłam, Ŝeby
sprawdzić czy i na nogach mają taki sam odcień. Miałam jednak nadzieje,
Ŝe chociaŜ tam pozostanie normalny kolor bo lubiłam ten odcień, tak samo



jak Jake... Jake... Dopiero teraz przypomniałam sobie o nim. Nie
potrzebowałam niczego innego, jak jego towarzystwa. 
 - Jake...Jake...Gdzie jesteś?- zaczęłam cicho nawoływać. 
Nikt się nie odzywał. Przemierzałam powoli ścieŜki cmentarza. Liczyłam
się z tym, Ŝe juŜ nigdy nie znajdę Jake'a. Podczas tego spaceru, miałam
mnóstwo czasu na myślenie i poukładanie sobie tego wszystkiego.
Zastanawiałam się kim jestem ? Duchem? Tak, to chyba najtrafniejsze
stwierdzenie. Wskazywał na to kolor i, jak się później okazało
przezroczystość, mojej skóry. Unosiłam się delikatnie, zwiewnie co takŜe
wskazywało, Ŝe jestem tym rodzajem zjawy. Szłam ciągle przed siebie lecz
wkrótce znalazłam się nad jeziorem. Spojrzałam w idealnie nieruchomą
tafle wody. Ogromne oczy, do tej pory zielone, zmieniły swój odcień na
lapis lazuli. Pod nimi, dwa krąŜki, nienaturalnie siniały. Stan włosów
przeraził mnie chyba najbardziej. Były potargane i stały kaŜdy w inną
stronę. Przygładziłam niektóre kosmyki, po czym spojrzałam na swój strój.
Krótka sukienka nie zakrywała dokładnie całego ciała. Przesunęłam ręką
po talli i z Ŝalem stwierdziłam Ŝe nie czuje nic. Jak gdyby to nie był mój
organizm. Chciałam się rozpłakać i płakać do woli, jednak jak na złość łzy
nie chciały płynąć. Gorączkowe oczekiwanie przerodziło się w pisk.
Upadł3am nie wiedząc co się dzieje. Dotknęłam miejsca gdzie według
nauk biologicznych, powinno znajdować się serce. Poczułam malutkie
wgłębienie gdzie, jak później odkryłam, znajdował się pocisk. Dlaczego
do diabła te łzy nie chciały lecieć? Dlaczego nie mogłam się wypłakać,
wyŜalić? Opadła z sił wróciłam na cmentarz. Postanowiłam jeszcze raz
poszukać Jake'a. MoŜe chociaŜ on wiedział co się dzieje. 
Wróciłam do miejsca, gdzie według napisu na małej tekturce, powinno
spoczywać moje ciało. Ruszyłam w odwrotnym kierunku do tego, w
którym szłam do tej pory. Okazało się, Ŝe dwa groby dalej powinien
spoczywać Jake. Nie wiedziałam jak się do niego dostać, więc
wypróbowałam ten sam sposób, dzięki któremu ja byłam na zewnątrz.
Miałam nadzieję, Ŝe to działało w obie strony. Zamknęłam mocno powieki
i pomyślałam, Ŝe chciałabym się teraz znaleźć przy Jake'u. Gdy
otworzyłam oczy, otaczała mnie ciemność i juŜ nigdzie nie widziałam
maleńkich światełek zniczy. Poczułam Ŝe dotykam czyjeś ręki. Powoli
odwróciłam się w stronę Jake'a. 
- Błagam. Obudź się. Jake, proszę otwórz oczy. 
 Mówiłam do niego bardzo długo. Tak bardzo go teraz potrzebowałam. Z
tego co wiem duchy Ŝyją wiecznie, a ja nie chciałam tej wieczności
spędzić samotnie. Kolejne minuty upływały a on się nie poruszał.



Dotknęłam jego czoła, opadniętych powiek, kształtnego nosa i ust, które
powoli się rozwarły. 
- Nic nie mów. Wydostanę nas z stad.
Szybko zamknęłam oczy i skupiłam swoje myśli na obrazie, który
zobaczyłam gdy sama się ,,odrodziłam". Starałam się nie puszczać dłoni
Jake'a. Modliłam się, Ŝeby wszystko się powiodło. Nie zamierzałam
spędzić, nie wiadomo ile czasu, pod ziemią i na taki sam los jego skazać.
Uchyliłam ostroŜnie powieki i zobaczyłam znajome płomyczki.
Spojrzałam w jego oczy. Miały taki sam odcień lapis lazuli jak moje.
Dotknęłam jego podkrąŜone oczy i przygładziłam zmierzwione włosy.
Powinnam mu się rzucić na szyje. Powinnam się cieszyć i skakać do góry
jak dziecko. Powinnam zacząć mu wszystko tłumaczyć, zacząć snuć
własne teorie i wsłuchiwać się w jego. Zamiast tego odwróciłam się i
odeszłam. Nie próbował mnie zatrzymywać. Szok, który do tej pory
pamiętałam skutecznie go ograniczał. 
PodąŜałam znanymi ścieŜkami. Wiedziałam juŜ gdzie jest jezioro i jak
trafić do miejsca gdzie zostawiłam ukochanego. 
Kolejna dawka samotności dobrze mi zrobi- pocieszałam się w duchu.
Hmm, teraz juŜ wiedziałam jak to stwierdzenie doskonale pasuje do mojej
obecnej sytuacji. 
Zastanawiało mnie kilka rzeczy, jednak jedno pytanie nie dawało mi
spokoju. Dlaczego czułam Ŝe Jake jest mi taki obcy. Do tej pory myślałam,
Ŝe go kocham, jednak dzisiaj nie czułam nic. Gdzie się ulotniła ta miłość,
te poŜądanie? Pomyślałam,Ŝe wszystkiemu winny jest pocisk, który
ugodził mnie prosto w serce, Ŝe to przez zostawiony przez niego otwór
uleciały moje uczucia. Nagle usłyszałam ciche szlochanie. Schowałam się
za jeden z pomników i bezszelestnie przesuwałam się w stronę głosu.
-Przepraszam...To nie powinno się wydarzyć.
Młodzieniec połoŜył na nagrobku małą wiązankę, po czym zdjął kapelusz,
pokłonił się i odszedł. Podeszłam w miejsce gdzie jeszcze przed sekundą
stał chłopak i spojrzałam na tabliczkę. PrzeraŜał mnie ból i cierpienie,
które na przemian od niego biły. Zazdrościłam mu jednej rzeczy, Ŝe
pomimo iŜ cierpiał, to odczuwał jakiekolwiek emocje, a nie był, tak jak ja,
z nich całkowicie wyprany. Spędziłam przy tym nagrobku dosyć czasu, by
wymyślić z tysiąc sposobów jak mogła zginąć ta dziewczyna.
WyobraŜałam sobie jakie było jej Ŝycie, czy w pełni je wykorzystała,  czy
bardzo cierpiała przed śmiercią. Chciałam o to spytać tego chłopaka. On ją
pewnie znał najlepiej, wiedział jaka była naprawdę. Obiecałam sobie Ŝe
wrócę tu jutro o tej samej porze.



Przyszłam nieco wcześniej. Jake tak bardzo mnie irytował... Ciągle chciał
abym mu tłumaczyła jak odkryłam, Ŝe mogę się wydostawać z grobu i jaka
jest moja teoria na to wszystko. Miałam tego po dziurki w nosie. 
Znowu go zobaczyłam. Był taki intrygujący. Czułam potrzebę podejścia
do niego, chciałam go wesprzeć, pomóc w cierpieniu. Jak zwykle odprawił
swój rytuał i chciał odejść.
- Poczekaj!- krzyknęłam lekkomyślnie.
- Kto tu jest?
Odwrócił się w moją stronę. Na początku mnie nie zobaczył, bo jak moŜna
ujrzeć coś prawie przezroczystego.   
- Ty jesteś... duchem.
Na jego miejscu inny juŜ dawno by uciekł. Jednak on dalej stał, z
niezmienionym wyrazem twarzy.
- Bardzo ci to przeszkadza?- zapytałam. Co ja właściwie tutaj robię.
Powinnam mu dać spokój, lecz czułam niezwykłą potrzebę rozmowy z
nim. Tylko on mógł mnie zrozumieć.
- Nie bardzo. - odpowiedział. Najwidoczniej on teŜ miał taka samą
potrzebę. Traktował mnie jak kogoś normalnego - Wybacz, ale muszę juŜ
iść.
- Poczekaj. Mogę cię odprowadzić? 
Nic nie odpowiedział, więc uznałam jego milczenie za zgodę. Długo się
nie odzywał a ja pozwalałam mu oswoić się z myślą tego kim jestem.
Szliśmy tymi samymi ścieŜkami, jednak nie zwracaliśmy na to. Cisza stała
się w końcu bardzo uciąŜliwa więc rozpoczął rozmowę. Opowiadał mi o
sobie, o swojej dziewczynie, która zginęła podczas wojny. Wiedziałam Ŝe
cierpi, Ŝe przeŜywa to wszystko wewnętrznie lecz nie boi się o tym
rozmawiać. Pozwalałam mu opowiadać o wszystkim, roztrząsać i
rozdrapywać zabliźnione rany. W jeden wieczór stałam się jego
przyjaciółką. Bardzo potrzebował tego kontaktu.
- Czy mogę cię znowu odwiedzić?
Na niebo wstępowało poranne słonce AŜ trudno było uwierzyć, Ŝe
przegadaliśmy całą noc, jednak w tym czasie ani razy mnie nie zanudził.
Wydawało się ,Ŝe on teŜ nie jest zmęczony. Jak bardzo cieszyłam się z jego
propozycji. Z tego co wiem to nie ma nikogo, Ŝadnej rodziny, znajomych,
przyjaciół a do tej pory najbliŜszą osobą była mu Carmen. Teraz po jej
śmierci został sam, zdany na pastwę okrutnego losu a ja miałam za zadanie
wytworzyć niewidzialny płaszcz bezpieczeństwa pod którym mógłby się
schronić. 
- Będzie mi bardzo miło mogąc cię gościć. 



Uśmiechnął się i odszedł. Ja natomiast musiałam wrócić i wytłumaczyć się
Jake'owi. Nie przejmowałam się tym. Pomyślałam, Ŝe wcisnę mu jakąś
bajeczkę i będę mogła beztrosko rozprawiać o tym nieszczęśliwym
chłopaku. 
Jednak Jake nie potrzebował Ŝadnych wyjaśnień. Najwidoczniej jeszcze
nie otrząsnął3 się z szoku i potrzebował na to więcej czasu. Moje my\'9cli
mogły beztrosko biegać i nie pozwalać mi się na niczym skupić.
Pomyślałam, Ŝe jeŜeli udało mi się samej opuścić grób i w taki sam sposób
pomóc Jake'owi to moŜe zadziała to takŜe na Carmen. Tak, musiałam
koniecznie poznać zdanie mojego przyjaciela. Na miejscu spotkania byłam
o wiele za wcześnie.

 Chłodny powiew wiatru obwieścił jego nadejście. 
- Witaj.-  powiedział.
Odpowiedziałam. Następnie zwrócił się w stronę nagrobku i przywitał się
ze zmarłą dziewczyną. Uronił przy tym kilka łez, co bardzo mnie
wzruszyło. Tym razem rozmawiał z nią w myślach, gdzie byli tylko ona i
on. Nie miałam wglądu do tych myśli, co mnie bardzo zasmuciło,
poniewaŜ oznaczało to Ŝe mi jeszcze na tyle nie ufa. Trwało to dobre pół
godziny, lecz dla mnie czas dłuŜył się o wiele bardziej. Tak bardzo
chciałam mu powiedzieć, Ŝe juŜ niedługo prawdopodobnie będzie mógł
oglądać Carmen w takiej postaci w jakiej teraz ja stałam przed nim.
Niecierpliwiłam się, jednak nie dawałam tego po sobie poznać. Po
zakończeniu ceremonii otarł resztę łez i ukłonił się w stronę ukochanej. 
- MoŜe się przejdziemy?- zaproponowałam.
Nie miał nic przeciwko. PodąŜaliśmy ścieŜkami, które wczoraj
wyznaczyliśmy. Dzisiaj to on zadawał pytania. Chciał wiedzieć jak
zginęłam i jak do tego doszło, Ŝe teraz objawiam mu się jako duch. Z
chęcią o tym opowiadałam, poniewaŜ wiedziałam, Ŝe coraz bardziej
zbliŜamy się do tego momentu, kiedy mam mu wyznać swoje
spostrzeŜenia. Tak, nareszcie nadszedł ten moment. Na jednym ,,wdechu"
wyznałam mu to co trapiło mnie od naszego ostatniego spotkania.
Obserwowałam jego minę. Chciałam wyczuć ten moment, kiedy
powinnam przerwać i uznać, Ŝe to dla niego za duŜy szok. Jednak ani
jeden cal jego twarzy nie drgnął, więc kontynuowałam.
- Dobrze, zróbmy to. Ale nie dzisiaj, nie jestem jeszcze gotowy.
Kiwnęłam głową. Dalszą drogę pokonaliśmy w milczeniu. Jednak czułam,
Ŝe nabrał nadziei a ja nie mogłam go zawieść. Nie obchodziło go w jakiej
postaci będzie miał Carmen. WaŜne, Ŝe będzie przy nim, Ŝe będzie z nim



rozmawiała tak jak ja teraz. To nadzieja odrodziła go i dała mu sens Ŝycia.
Gdy się Ŝegnaliśmy widziałam w jego oczach nie smutek, który
dostrzegłam wczoraj, lecz radość i szczęście przepełniające go całkowicie.
Wróciłam do Jake'a. Próbował ze mną rozmawiać, jednak ja go nie
słuchałam. Mogłabym teraz iść na grób Carmen i spróbować ja ,,obudzić"
ale wolałam         Ŝeby pierwszą osobą jaką ujrzy był jej ukochany.
Postanowiłam zająć się czymś przez ten czas. Znalazłam na ulicy podartą
ksiąŜkę lecz brak stron uniemoŜliwiał mi czytanie dzieła.

Tak bardzo wyczekiwałam tego dnia. JuŜ w myślach widziałam jak mój
przyjaciel cieszy się na widok swojej ukochanej. Dopingowało mnie to
jeszcze bardziej i wciąŜ powtarzałam, Ŝe musi się udać. Nie mogłabym mu
spojrzeć w twarz i zobaczyć tego rozŜalenia i goryczy. Nie, po prostu nie
zniosłabym tego. 
Spotkaliśmy się o tej samej porze. Tym razem nie wykonywał swojego
rytuału, bo wiedział, Ŝe za chwilę spotka swoją Carmen. 
- Proszę, rób co do ciebie naleŜy. - powiedział wskazując na nagrobek. 
Było mi się cięŜko skupić, wiedząc Ŝe on na mnie patrzy. Moje zadanie
było na pozór proste. Wystarczyło zamknąć oczy i pomyśleć o tym, Ŝe
chciałabym się znaleźć w grobie, gdzie spoczywa Carmen. Jednak
wiedziałam, Ŝe jego wzrok przeszywa mnie i to on nie pozwolił mi się
skupić. Dla lepszego efektu odwróciłam się do niego plecami. Podziałało.
Nie czułam juŜ teraz powiewu rześkiego powietrza i promieni
zachodzącego słońca. Zimno i ciemność opanowały otoczenie.
Otworzyłam powoli oczy. Carmen została godniej pochowana niŜ ja lub
Jake. Wąska trumna dostatecznie ograniczała ruchy nie pozwalając mi tym
samym na odnalezienie dłoni dziewczyny. W międzyczasie próbowałam ją
obudzić słowami. Wyczułam jej delikatna dłoń i ścisnęłam ją mocno. Cały
czas mówiłam do niej, prosząc i błagając ja o to aby zgodziła się opuścić
trumnę i rozpocząć nowe, lepsze Ŝycie z ukochanym. Na nic się to zdało.
Jej powieki, jak na złość, nie chciały się unieść. Dotykałam jej lodowatych
policzków, zamkniętych oczu lecz i to nie działało. CzyŜ nie chciała
zobaczyć swojego ukochanego? Czy nie wolała ,,Ŝycie" z nim od tego w
tej ciasnej trumience. Zaczęłam na nią krzyczeć, wrzeszczeć aby raczyła
przemówić. Jednak ona nawet się nie poruszyła. Siedziałam z nią jeszcze
parę minut. Bałam się spojrzeć przyjacielowi prosto w oczy i   odebrać mu
ostatnie iskierki nadziei. Jednak tak musiałam zrobić, bo nie będę się, nie
wiadomo ile, ukrywać w tej trumnie.   
Z łatwością wydostałam się na zewnątrz. Sama. Spojrzałam w jego oczy.



Cieszyły się. Myślał, Ŝe to jakiś rodzaj niespodzianki, Ŝe Carmen zaraz
wyjdzie zza nagrobka i rzuci mu się na szyję. Dziesięć sekund...nic
piętnaście sekund...nic. Jego mina powoli się zmieniała. Całe szczęście
gdzieś wyparowało. śal, którym teraz mnie poczęstował, sprawił, Ŝe
spuściłam wzrok. Nie mogłam dłuŜej patrzeć w te oczy. Teraz dopiero
Ŝałowałam, Ŝe go wtedy zatrzymałam, Ŝe pozwoliłam na to aby mi zaufał i
Ŝe odebrałam mu nadzieję. Gdyby moŜna było zabić ducha, to takiej kary
Ŝyczyłabym dla siebie. 
- Przepraszam. - szepnęłam.
Powtórzyłam słowa, które usłyszałam od Jake'a w chwili śmierci. Tak, tym
samym skazałam tego chłopaka na śmierć. Śmierć jego duszy, której
odebrano nadzieję.
Odeszłam i juŜ nigdy nie wróciłam na ten cmentarz. Nie potrafiłabym
spojrzeć na grób Carmen przy którym przypadkowo mogłabym spotkać jej
ukochanego.


