
Widmowy jeleń

Niekiedy zdarza się tak, że jakaś niespodziewana myśl zaprzątnie ci głowę – myśl w
żadnej mierze niepowiązana z czymś, co właśnie przeżywasz. Nie wiesz, skąd się wzięła i
dlaczego akurat w tym momencie. Są to jednak pytania, których nigdy sobie nie zadajesz, bo
niby po co się nad tym zastanawiać? Czasem jest to błahostka, która niczego nie zmieni w
twoim życiu. A czasem coś, przez co odwrócisz się i podążysz w zupełnie inną stronę.

Z wypadku pamiętał tylko uderzenie. Nawet nie ból, lecz wstrząs, po którym przez
dłuższy czas w jego głowie nie pojawiła się nawet najprostsza myśl. Wszystko wróciło nagle,
świadomość przebudziła się, jakby z długiego snu, a on sam otworzył oczy. Coś jednak było
nie tak. Odczuł brak czegoś, na co nigdy nie zwracał uwagi - poczucia własnej cielesności.
Ku swojemu zdziwieniu nie wpadł w panikę. Jakby ten stan rzeczy był jego naturalnym, a on
dopiero teraz zdał sobie z tego sprawę.

Leżał na szpitalnym łóżku, a do jego ciała podłączona była jakaś aparatura.  W tle
słyszał cichy, monotonny dźwięk pikania, jaki pamiętał z filmów o lekarzach. Przypomniał
sobie wypadek. Założył się z kolegami, że wejdzie na dach starego budynku. Bał się to zrobić,
ale chęć udowodnienia im, że da sobie radę, była silniejsza. Wystarczyła chwila nieuwagi,
luźna cegła i lekki podmuch wiatru, by znalazł się w miejscu, w którym teraz leży.

Podniósł  się  i  usiadł  na  łóżku,  lecz  jego  ciało  na  nim  pozostało.  Wyglądało  jak
woskowa figura, bez śladu życia. Spróbował dotknąć swojej zastygłej w bezruchu twarzy,
lecz poczuł jedynie wilgotny chłód, kiedy jego dłoń przez nią przeniknęła. Chłopiec doszedł
do wniosku, że umarł i jest teraz duchem. Ogarnął go przemożny smutek. Tym większy, że
nie mógł on ujść z niego poprzez łzy. Miał zaledwie dwanaście lat, a przed sobą całe życie,
którego już nie doświadczy. Nie mógł i nie chciał się z tym pogodzić. Krzyczał więc z całych
sił,  bił  swoje leżące w bezruchu ciało widmowymi rękoma, wreszcie spróbował w nie na
powrót wejść. Ułożył się na łóżku próbując jak najbardziej wpasować się w swoje chłodne
ciało. Policzył od dziesięciu w dół, by się uspokoić. Już przy siódemce zdał sobie sprawę z
pewnej  rzeczy.  Ten  monotonny  dźwięk,  który  znał  z  filmów...  pikanie  oznaczało  życie.
Podniósł się szybko, chcąc przyjrzeć się aparaturze, do której podłączone było jego ciało i
zamarł. Nie był w sali sam. Ogromny, widmowy jeleń stał tuż przy łóżku. Wydawało się, że
czas wokół niego zwolnił, a odgłos pikania stał się przytłumiony. Oczy widma żarzyły się
białymi płomieniami, ciało zaś zdawało się być nieprzeniknioną, prawie czarną mgłą. Jeleń
spojrzał na chłopca i przemówił do niego. Słowa rozbrzmiały w jego głowie z ogromną siłą.

- Nie jesteś martwy, ale do tego już doszedłeś - rzekł. - Twoje ciało śpi, a twój duch
oderwał się od niego. Jest jednak sposób, byś się obudził. Musisz mnie tylko odnaleźć.

Chłopiec nie przestraszył się jelenia, gdyż ten mimo swej wielkiej postury i widmowej
postaci roztaczał wokół siebie aurę dobra i spokoju. Chciał wypytać widmo o to, co mu się
przytrafiło, dlaczego jest duchem i gdzie ma go szukać, lecz nie zdążył tego zrobić. Widmowy
jeleń rozwiał się w powietrzu. Ciszę, która nastała, znów wypełniał tylko monotonny dźwięk
pikania, a czas na powrót przyspieszył, czy raczej wrócił do swojej zwyczajowej prędkości
upływania. Duch chłopca został sam i nie miał pojęcia, co ma robić.



Wyszedł na korytarz. Ludzie, których na nim ujrzał, zdawali się być bezcieleśni, jakby
to oni byli duchami a nie on. Jego uszu dobiegało jedynie echo ich rozmów. Nikt nie zwracał
na niego najmniejszej  uwagi.  Rozejrzał  się  po korytarzu i  zamarł.  Na ławce przy ścianie
siedziała jego mama i  czytała jakąś książkę.  Chłopak podszedł  do niej  i  zaczął ją wołać.
Bezskutecznie. Nie słyszała go. Jej na wpół przejrzysta postać uparcie trwała przy czytaniu
książki, a kiedy próbował ją dotknąć, jego dłonie przenikały przez nią. Mimo to nie poddawał
się. Usiadł obok niej na ławce i czekał w ciszy. Nie wiedział na co, ale w tej chwili jedyne
czego chciał, to być przy niej. Nagle w jego głowie pojawiła się pewna myśl, jakby sugestia
tego, co ma zrobić. Odezwał się do niej jeszcze raz, lecz tym razem najciszej jak potrafił:

- Mamusiu, jestem tutaj. Nie martw się.
Zdawało się jakby w jednej chwili smutek zszedł z jej twarzy. Uśmiechnęła się. Nie

bezpośrednio do chłopaka, lecz w pustkę przed nią. Nie usłyszała konkretnego przekazu od
swojego syna, lecz sam jego sens trafił gdzieś do jej podświadomości. Chłopiec zdał sobie
sprawę, że może mieć delikatny wpływ na otaczających go ludzi. Spróbował powiedzieć coś
do stojącego na korytarzu mężczyzny. Sugestia o tym, że ma rozwiązany but, poskutkowała –
mężczyzna  pochylił  się  i  go  zawiązał.  „Działa!”  -  pomyślał  chłopiec.  Wykorzysta  tę
możliwość, odnajdzie jelenia i wróci do swoich najbliższych. Przynajmniej taki miał plan.

Opuścił  szpital  w pośpiechu.  Nie  potrafił  wytłumaczyć sobie,  dlaczego zmierza w
stronę miasta, ale czuł, że musi kierować się właśnie tam. To była myśl jakby jednocześnie
obca i jego własna, dobywająca się gdzieś z głębi podświadomości.

Szpital znajdował się kilka kilometrów od najbliższych zabudowań Piły. Chłopak znał
drogę, ponieważ jego starszy brat zabierał go czasem nad jezioro znajdujące się w okolicy
szpitala. Szedł chodnikiem wzdłuż ulicy, w miarę szybkim tempem. Po drodze zobaczył lisa,
który w odróżnieniu od ludzi nie miał widmowego ciała. Była to chyba pierwsza normalna
rzecz, którą widział od czasu przebudzenia. Co jakiś czas mijali go rowerzyści. Ich mgliste
sylwetki zdawały się płynąć tuż nad swoimi rowerami.

Mniej więcej w połowie drogi do miasta natknął się na starszego pana zakładającego
łańcuch  w  swoim  rowerze.  Przystanął  przy  nim,  obserwując  jego  spokojne  ruchy.
Przypomniał sobie swojego własnego dziadka. Miał go odwiedzić w te wakacje.

Z  zamyślenia  wyrwało  go  nagłe  zawirowanie  powietrza  po  drugiej  stronie  ulicy.
Czarna mgła, materializująca się znikąd, uformowała się w znajomy, widmowy kształt. To był
jeleń.  Chłopak  zerwał  się  do  biegu  niczym  rażony  prądem.  W  tym  samym  momencie
spostrzegł jednak, że do staruszka zakładającego łańcuch zbliża się wpatrzony w swój telefon
młody  rowerzysta.  Kierował  się  prosto  na  niego.  Skupiony  na  swojej  pracy  starszy  pan
zdawał się nie dostrzegać zagrożenia. Przestraszony chłopiec zainterweniował natychmiast.
Kila wypowiedzianych naprędce słów musiało wystarczyć. Starszy pan, tknięty przeczuciem,
podniósł głowę, dostrzegł nadjeżdżający rower i w ostatniej chwili usunął się przed nim.

Chłopak odetchnął z ulgą. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jednak gdy zwrócił
się w stronę drogi,  chcąc wznowić pościg za jeleniem, ulga ustąpiła miejsca przerażeniu.
Jeleń zniknął. Jedynym, co utwierdziło chłopca w przekonaniu, że nie było to przewidzenie,
był obłok czarnej mgły, który rozwiał się na jego oczach. Poczuł się zupełnie bezradny. Nie
wiedział, czy będzie mógł odnaleźć jelenia jeszcze raz, czy dostanie jeszcze jedną szansę na



wybudzenie się. Wziął się jednak w garść. Tak czy owak, pozostało mu jedynie mieć nadzieję,
że to spotkanie z widmem nie było ostatnim. Musiał raz jeszcze rozpocząć poszukiwania.
Ruszył dalej w kierunku miasta.

Od wyjścia ze szpitala mogły już minąć ze dwie godziny. Chłopak nie miał pojęcia
gdzie ma się udać, gdzie szukać widmowego jelenia i czy on w ogóle jeszcze się pojawi.
Postanowił pójść do swojego mieszkania, które znajdowało się nieopodal. Może tam znajdzie
odpowiedź?

Po kilku chwilach stał już przed drzwiami bloku i szykował się do wejścia. Wiedział,
że bez problemu przeniknie przez drzwi, ale mimo wszystko obawiał się tego. Wziął kilka
głębszych oddechów, co samo w sobie wydawało się irracjonalne w jego obecnej sytuacji,
zamknął  oczy  i  powoli  ruszył  przed  siebie.  Towarzyszyło  temu  uczucie  przejścia  przez
chłodną ścianę gęstej mgły. Kolejne drzwi były już tylko formalnością.

W mieszkaniu panował bałagan, najwyraźniej od dawna nikt tutaj nie sprzątał. Nikogo
nie było w środku; jego tata najpewniej był w pracy, a co do brata - nie miał pojęcia gdzie
mógł teraz być. Smutek powoli zaczął wypierać nadzieję z jego serca. Bezczynne siedzenie w
mieszkaniu oraz cisza szybko stały się nieznośne. W końcu wyjrzał przez okno w kuchni i
znieruchomiał. Jeleń, otoczony aurą niemożliwego do zachwiania spokoju, jak gdyby nigdy
nic  skubał  trawę z  trawnika  przed jego blokiem.  „Mógł  tam stać  od  dawna”  -  pomyślał
chłopiec rzucając się do biegu. Tym razem musiał zdążyć.

Miał do pokonania trzy piętra. Na wysokości pierwszego jego uszu dobiegł cichy głos
wołania o pomoc. Dobywał się z oddali, jakby ze studni. Zdał sobie sprawę, że dochodzi z
jednego z mieszkań. Szybko zlokalizował z którego i wbiegł do niego. W łazience leżała jego
sąsiadka,  pani  Basia.  Miała  wyraźne  problemy  z  oddychaniem,  dusiła  się.  Chłopak  nie
wiedział, jak ma jej pomóc. Dodał kobiecie otuchy szepcząc do ucha uspokajające słowa i
pobiegł szukać pomocy. Znalazł ją piętro wyżej. Pan Staszek - sąsiad, który zawsze był w
domu, który czasem odbierał paczki za jego rodzinę, siedział i oglądał telewizję. Wystarczyło
szepnąć mu do ucha, że pani Basia umiera. Dokładna treść przekazu nie dotarła do niego, lecz
pewna myśl zagnieździła się w jego głowie, a to wystarczyło by się zaniepokoił. Odwrócił
wzrok od telewizora i zaczął się zastanawiać. Po kilku chwilach wstał, zamknął mieszkanie i
zszedł na dół.

Widmowy jeleń zniknął na długo przed przyjazdem karetki, ale pani Basia przeżyła.
Chłopiec żałował, że znów nie zdołał go schwytać i obawiał się, że tym razem kolejnej szansy
naprawdę może już nie mieć, ale przecież nie mógł zignorować potrzebującej sąsiadki. Był
jedyną osobą, która usłyszała jej wołanie, nikt inny nie zdążyłby jej w porę pomóc. Wiedział,
że gdyby miał ponownie dokonać wyboru, postąpiłby dokładnie tak samo.

Nad Piłą zapada już noc, a chłopak opuścił swoje osiedle i zaczął krążyć po mieście
bez celu. Zastanawiał się czy następnym razem, kiedy zbliży się do jelenia, znów coś nie
pozwoli mu go schwytać. Czy kiedy nadarzy się kolejna okazja, ma zamknąć oczy na to, co
się wokół niego dzieje i po prostu wybrać ratunek samego siebie? Chciał to zrobić, ponieważ
ceną było jego własne życie, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że nie mógłby normalnie
żyć wiedząc, że poświęcił kogoś dla samego siebie. To widmowy jeleń stawiał go przed tymi
wyborami. Chłopak nie miał co do tego wątpliwości.



Stał nad rzeką i rozważał, co powinien teraz zrobić, kiedy jego rozmyślania przerwał
widok dwóch  szamoczących  się  mężczyzn.  Młodszy  wyraźnie  bronił  się  przed  starszym.
Nagle  starszy  wyciągnął  nóż.  Chłopiec  zainterweniował  bez  zastanowienia.  Podbiegł  do
napastnika i zaczął przemawiać do niego szeptem. „Niech pan nie robi mu krzywdy, proszę.
Niech pan wyrzuci nóż” - powtarzał raz za razem. Bał się okropnie, że tym razem sobie nie
poradzi,  że  za  chwilę  dojdzie  do  tragedii,  której  nie  zdoła  powstrzymać.  Agresywny
mężczyzna zaczął kręcić gwałtownie głową, jakby próbował wyrzucić z niej jakąś myśl. Ta
chwila  zawahania pozwoliła uciec jego ofierze.  Mężczyzna wypuścił  z rąk nóż,  usiadł  na
chodniku i spojrzał na swoje trzęsące się dłonie.  Zaczął płakać. Chłopiec odwrócił się od
niego, a jego oczom ukazała się ogromna widmowa postać jelenia o ślepiach jasnych niczym
gwiazdy.

-  Młody  rowerzysta,  który  dzięki  tobie  uniknął  wypadku,  jechał  oddać  krew  do
szpitala. Tę samą krew, która w tej chwili ratuje ci życie, chłopcze. Syn pani Basi, którą też
uratowałeś,  właśnie  cię  operuje.  Nie  robiłby  tego,  gdybyś  w  chwili  próby  wybrał  siebie
zamiast jej. Zaś twoja ostatnia interwencja tylko upewniła mnie w przekonaniu, że za każdym
razem wybrałbyś pomoc innym. Dotknij mnie teraz, a się wybudzisz - powiedział jeleń, po
czym schylił głowę i czekał.

- Czy… czy będę to pamiętać? - zapytał chłopiec niepewnie.
- Nie możesz tego pamiętać. Takie są nasze zasady - odparł jeleń, nie unosząc swego

łba.
Chłopiec zawahał się tylko chwilę, po czym wyciągnął dłoń.

Z wypadku pamiętał tylko uderzenie. Nawet nie ból, lecz wstrząs, po którym przez dłuższy
czas  w  jego  głowie  nie  pojawiła  się  nawet  najprostsza  myśl.  Wszystko  wróciło  nagle,
świadomość przebudziła się, jakby z długiego snu, a on sam otworzył oczy. Pochylało się nad
nim kilka osób. Jego rodzina, wysoki doktor oraz sąsiadka Basia ubrana w szpitalną piżamę.
Jego rodziców zaskoczyło to, że to właśnie do niej uśmiechnął się najszerzej.


