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Rozdział IV  

ZMIANY  

– Musisz złożyć jeszcze kopię wyniku egzaminu wstępnego z poprzedniej 

uczelni i to będzie wszystko, ale możesz to podać, gdy już się przeprowadzisz – 

oznajmiła Teo asystentka z dziekanatu.  

– Dziękuję. W następny poniedziałek już będę – odpowiedział chłopak, 

wychodząc powoli z pomieszczenia. – Do zobaczenia.  

Dwudziestolatek w końcu wyszedł z budynku. Spędził w nim ostatnie dwie 

godziny na wypisywaniu papierów i kopiowaniu dokumentów potrzebnych do zmiany 

uczelni. Nie było to jego wymarzone zajęcie, szczególnie po spędzeniu dziesięciu 

godzin w samolocie i pobudce o czwartej nad ranem. Udało mu się jednak załatwić 

wszystko tak, by zdążyć na wieczorny lot. Wszedł do kampusowej kawiarni. Kupił duży 

kubek kawy i dwa pączki. Gdy już czuł smak kofeiny w ustach, w jego kieszeni zaczął 

brzęczeć dzwonek telefonu.  

– I jak? Udało się? – zapytał kobiecy głos w słuchawce.  

–Yhm – przytaknął Teo z pączkiem w ustach.  

– Cudownie! Zaraz przyjadę i coś zjemy.  

– Właśnie jem.  

– Mówię o obiedzie, nie o śmieciach, które w siebie wrzucasz. Pewnie 

chipsy masz, a powinieneś zjeść coś ciepłego. Miałeś długą podróż. I koniec tematu!  

– Nie trzeba. Zjem w samolocie.  
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– Przecież to żadne jedzenie. Podgrzeją ci konserwę i tyle. Nie ruszaj się 

stamtąd. Będę za dwadzieścia minut. I ani mi się waż jeść byle co.  

Teo połknął szybko resztę nadgryzionego pączka i popił kawą. Popołudnie było 

dość słoneczne i jeszcze ciepłe jak na początek jesieni. Włączył muzykę w telefonie, 

założył słuchawki i usiadł na ławce. Obserwował studentów wychodzących i 

wchodzących do budynków. Nie spodziewał się aż tylu osób spoza Chin, ale poniekąd 

to rozumiał. Wymiany międzynarodowe dawały bardzo dobry start przyszłemu 

absolwentowi, a i programy studenckie pozwalały na zdobycie prestiżowych praktyk 

czy staży w dużych firmach. Różnorodność kulturowa była bogata.  

Podobnie wyglądała jego uczelnia w Londynie. Gdy zaczynał studia, na wyższych 

latach niemal na każdym z kierunków były dziesiątki studentów z wymian. Najbardziej 

specyficzni i wyluzowani byli studenci z Brazylii i Chile. Gdy tylko pojawiali się w 

budynku, od razu wiadomo było, że Ameryka Południowa zawitała w mury.  

Gdy tak siedział pogrążony w myślach, obok niego pojawił się samochód. Yummi 

zjawiła się po niedługim czasie od ich rozmowy. Chłopak uściskał ją i pojechali w stronę 

centrum. Miał jeszcze kilka godzin do odlotu, więc mogli spędzić trochę czasu razem. 

Ostatnim razem widzieli się, gdy Teo był jeszcze w liceum. Teraz mieli chwilę, by co 

nieco nadrobić.  

***  

– Spakowałeś się już? Komiksy wsadź do tego pudła – zwróciła się do Mano ciotka 

Ana, podając mu spory karton.  

– Tak, ale nie wiem, gdzie wsadzić to. – Chłopiec wskazał na swój strój hokejowy.  

http://www.mikawing.com/


 

www.mikawing.com  

 

– W takim razie zostaw, jakoś to upchnę do paczki. Jeśli nie uda się tego dziś nadać, 

to wyślę jutro. Musimy wiedzieć, czy babcia znalazła ci już drużynę w mieście.  

Ana wyszła z pokoju chłopca z wielką torbą pełną ubrań. Zeszła na dół i wsadziła 

ją na tył samochodu. Zamknęła auto i chwilę stała przed budyniem, ogarniając go 

wzrokiem. Piękny anglikański styl stracił swój urok po tragedii. Anie zakręciła się w 

oku łza, ale kobieta szybko się otrząsnęła. Nie chciała, by chłopiec widział ją płaczącą. 

Nastawienie zadaniowe od kilku dobrych dni trzymało ją w miarę w jednym kawałku, 

ale gdy tylko była sama, czuła specyficzny ścisk w gardle. Spojrzała na zegarek. Była 

już czternasta, a ostatnie trzy godziny spędziła na sortowaniu rzeczy chłopców i siostry. 

Wróciła do domu i udała się do kuchni.  

– Spakuj komiksy i zejdź na obiad – krzyknęła do dziesięciolatka.  

Mano wyciągał kolejno książki leżące na jego regale w pokoju i starannie kładł je 

do pudła. Kiedy brał kolejne zeszyty w dłoń, wypadła z nich fotografia. To było na 

spływie wzdłuż rzeki dwa lata wcześniej. On, jego starszy brat, mama i tata. To był 

piękny, słoneczny, letni dzień. Wybrali się w góry do Europy Środkowej. Bawili się 

doskonale. Akurat były jego urodziny, gdy kończyli wycieczkę objazdową całą rodziną. 

Na ostatnim odcinku tata wpadł do wody, kiedy chciał złapać szczupaka płynącego koło 

pontonu. „Ryba była sprytniejsza”, skwitowała wtedy mama.  

Chłopiec, trzymając zdjęcie, wyszedł na korytarz. Na samym jego końcu była 

największa sypialnia. Przestronna, w stonowanych beżowych odcieniach. Częściowo 

pozakrywana prześcieradłami, by kurz nie zaczął trawić mebli. Mano wdrapał się na 

http://www.mikawing.com/


 

www.mikawing.com  

 

wielkie mahoniowe łóżko z grubym materacem. Spojrzał na pościel i przytulił się do 

poduszki, która miała jeszcze zapach ulubionych perfum mamy.  

Popatrzył za okno. Zaczynała się jesień, w powietrzu wirowały liście, a dom stał 

się taki wielki i pusty. Chłopiec poczuł chłód, ale nie do końca było to zimno dochodzące 

z dworu. Bardziej przypominało to uczucie odrętwienia i izolacji od realnego świata. 

Było to jak ogromne ramiona pustki zaciskające się wokół niego. Głucha przestrzeń była 

jak krzyk w jego uszach. Znów ścisnęło go w żołądku. Przyłożył zdjęcie do klatki 

piersiowej, a po jego policzkach popłynęły łzy. Słyszał, jak ciotka krząta się na dole, ale 

w tamtej chwili jedyne, co chciał usłyszeć, to podjeżdżający pod dom samochód 

rodziców.  

Dziesięciolatek z początku delikatnie łkał, ale im bardziej chciał się powstrzymać 

od płaczu, tym większej pewności nabierał, że zaraz wybuchnie. Przeszywało go uczucie 

gorąca. Ściskając coraz bardziej fotografię, czuł ból rozchodzący się po całym ciele. Z 

początku wyglądało to na lekkie drżenie, ale w miarę jak płacz zamieniał się w potok, 

palący ból trawił jego każdy mięsień. Płakał, aż tracił oddech. Znów nabierał powietrza, 

a łzy same cisnęły się do oczu. To było dla chłopca jedno z trudniejszych popołudni 

ostatniego tygodnia.  

W miarę jak opadał z sił, spoglądał na wirujące przy oknie liście. Odwracały jego 

uwagę. Sprawiały, że czas przestawał istnieć, a cała reszta zdawała się sztuczna jak sen. 

Budynki wyglądały jak papierowe domki, trawa przypominała kudłaty dywan, a 

ludzie… Czy byli prawdziwi? Chłopiec zasypiał, słysząc świsty wiatru będące niczym 

flet grający w orkiestrze po zakończeniu wygranego meczu. Nakrył głowę kawałkiem 

prześcieradła z brzegu łóżka i starał się otulić zapachem perfum z poduszki. Dawało mu 
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to pewien rodzaj spokoju i poczucia, że matka jest jeszcze obok niego. Zawsze przed 

zaśnięciem tuliła go i gładziła kciukiem po czole. To była ich więź, nierzeczywista 

pępowina, która miała dać chłopcu przed snem ukojenie.  

Minęła prawie godzina, nim Ana weszła na górę, żeby zabrać chłopca do jadalni. 

Kiedy znalazła się w jego pokoju, zobaczyła, że w środku nikogo nie ma. Rozejrzała się 

po korytarzu. Drzwi na końcu były uchylone. Wiedziała, że znów go tam znajdzie. 

Weszła powoli, spoglądając na niego. Leżał odwrócony w stronę okna, spał z grymasem 

zmęczenia na twarzy i zarumienionymi policzkami. Wiedziała, że znów płakał. 

Pomyślała jednak, że może to dobrze, jeśli przed wyjazdem wszystko z siebie wyrzuci. 

Później powinno być mu lżej. Miał dopiero dziesięć lat, a jego życie wywróciło się do 

góry nogami.  

Delikatnie położyła mu rękę na ramieniu i przebudziła chłopca. Zeszli na dół i 

resztę popołudnia spędzili przy kominku, pijąc kakao. Mano był nieco spokojniejszy. 

Może działał tak napój, który uwielbiał pić z piankami, może to, że wyrzucił z siebie 

część żalu, a może już po prostu opadł z sił. Z pewnością tego wieczora było mu już 

nieco raźniej. Jego starszy brat miał wrócić do domu. Nawet dziesięć lat różnicy między 

nimi rzadko dawało się odczuć, a ostatnie wydarzenia zbliżyły ich do siebie jeszcze 

bardziej.  

***  

Teo w samochodzie pełnym walizek kierował się w stronę lotniska. Jego przyjaciel 

trzymał bagaż podręczny i koc dla chłopca śpiącego na tylnym siedzeniu. Przemęczenie 

i rozdrażnienie dawało się Teo we znaki już po podróży z Pekinu do domu. Teraz, gdy 

czekał go kolejny kilkugodzinny lot, na samą myśl wychodził z siebie.  
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Gdy jednak opuszczali ostatnie zabudowania Londynu, do jego serca wkradała się 

tęsknota za miejscem, które miał opuścić. Do Chin mieli lecieć na jakiś czas, dopóki 

sprawy się nie poukładają. On chciał skończyć dobre studia i wiedział, że sam nie da 

rady pogodzić tego z wychowaniem młodszego brata, szczególnie gdyby musiał 

wyjeżdżać na praktyki. To rozwiązanie, które wybrali razem z Yummi, wydawało się 

teraz najlepsze. Przynajmniej na razie.  

Pożegnali się z Aną i po godzinie już byli po odprawie. Teo kupił książkę do 

czytania i komiks dla brata, choć mało nie zostawił obu rzeczy przy kasie. Dziewczyna 

krążąca po tym samym sklepiku znacząco przykuła jego uwagę. Nie czekali długo na 

wezwanie do samolotu. Chłopak zapiął młodszego w pasy i nastawił mu bajki, sam okrył 

się kocem i wyciągnął z torby książkę.  

Jego uwagę odwróciła jednak ostatnia dziewczyna wsiadająca do samolotu. Miała 

wyraziste spojrzenie, gładką skórę i bujne kasztanowe włosy. Nie był w stanie oderwać 

od niej wzroku. Ta sama niewinna buzia, którą zauważył w sklepiku. Pasażerka posłała 

mu z daleka uśmiech, który odwzajemnił. Na chwilę spojrzał na brata, który nie potrafił 

przestawić głośnika.  

– No to chyba siedzimy razem – usłyszał Teo i odwrócił się, by spojrzeć raz 

jeszcze na dziewczynę, która teraz stała tuż obok niego.  

– Tak, tak, proszę. Już zabieram rzeczy.  

– Spokojnie. To dokąd lecisz?  

– Z bratem do babci.  

– Miło tak w odwiedziny. Pewnie stęsknieni wszyscy?  

– To raczej na dłużej. A ty?  
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– Powiedzmy, że w celu badań historycznych. To długa historia.  

– Mamy przynajmniej dziesięć godzin. Teo. – Chłopak wyciągnął rękę.  

– Sally. – Dziewczyna odwzajemniła uścisk.  

– To co chcesz badać? Ja jestem na archeologii.  

– Głównie tyczy się to wierzeń mających związek ze stworzeniem świata.   

– I chcesz zacząć od Chin? Myślałem, że Sumerowie byli najstarsi, 

ewentualnie południe  

Europy, na styku z Afryką.  

– To też. Jednak brakuje mi kilku informacji i muszę sprawdzić to w Pekinie.  

Rozmawiali jeszcze kilka godzin na temat archeologii i możliwości, które Sally 

mogłaby wykorzystać. Kiedy ta wstała rozprostować nogi, chłopak, zerkając na 

młodszego brata, usnął.  

– Przepraszam, wylądowaliśmy – zwróciła się do Teo stewardessa, kładąc 

mu dłoń na ramieniu.  

Chłopak obudził się jak wyrwany w środku nocy. Przespał połowę lotu. Sally już 

nie było. Mano siedział ze słuchawkami na uszach w fotelu obok i wciąż oglądał 

kreskówki we wbudowanym monitorze przedniego fotela.  

– Tak, już. Która godzina? – zapytał zaspany.  

– Mamy dziewiętnastą trzydzieści czasu lokalnego. Pomóc panu z bagażem?  

– Nie. Mogłaby pani tylko zerknąć na mojego brata?  

– Oczywiście, nie ma problemu. Chcesz zobaczyć ze mną kabinę pilota? – 

zapytała Mano ściągającego słuchawki.  
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– Tak! Nigdy nie widziałem czegoś takiego.  

Wszedł na siedzenie i wyciągnął ręce w stronę kobiety, by ta pomogła mu stanąć 

w przejściu między fotelami.  

Teo pozbierał ich rzeczy i otwierając luk bagażowy, niechcący pociągnął za 

zapięcie walizki sąsiadki z siedzenia obok. Wypadło kilka drobiazgów, ale chłopak 

podał kobiecie bagaż i szybko zaczął je zbierać. Podał jej chustę i kosmetyczkę, a swoje 

rzeczy wsadził do pustej kieszeni na boku torby. Spojrzał na stewardessę i z uśmiechem 

podziękował za pomoc.  

– Chodź, młody. Babcia na nas czeka, a jeszcze muszę wziąć walizki. – 

Podał mu dłoń.  

– Przecież nie jestem już dzieckiem i nie muszę chodzić za rękę – zaśmiał 

się chłopiec.  

– Nie cwaniakuj. Wiesz, ilu tu jest ludzi?! Chodź!  

Teo chwycił chłopca i udali się do przejścia celnego.  

Tego wieczoru Mano padł od razu po wejściu do sypialni. Teo miał pokój w końcu 

korytarza, zaraz obok Yummi. Tej nocy jednak nie zmrużył oka. Z początku zaczął 

wypakowywać swoje rzeczy, ale nie zajęło mu to wiele czasu. Nie mógł pozbierać myśli. 

Chciał po prostu zapomnieć o wszystkim i znów poczuć się jak dziecko. Rozmowa z 

Sally trochę go odprężyła, ale to były zaledwie trzy lub cztery godziny.  

Nie chciał tak szybko dorastać, i to jeszcze w takich okolicznościach. Trzy 

tygodnie temu był odpowiedzialny tylko za swój pokój i oceny. Teraz miał na głowie 

wszystko, sprawy swoje i brata. Śmierć rodziców dla każdego dziecka jest szokiem. Dla 

Teo również była, jednak oprócz pustki, tęsknoty i żalu pozostawiła też wyrzuty 
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sumienia. Wiedział, że dla brata musi być silny i nie może okazywać łez. Mały zawsze 

był wrażliwy, a ta sytuacja jeszcze bardziej wstrząsnęła jego psychiką. Jako starszy brat 

nie chciał pokazać, że też cierpi. Wolał znosić ból w samotności i trawić go po swojemu.  

Około czwartej nad ranem założył bluzę i wyszedł na taras. Widok był piękny i 

obcy zarazem. Miasto, na które patrzył Teo, mimo nocy zdawało się tętnić życiem. 

Mgła, która je pokrywała, była jak podmuch narkotycznego dymu. Otulała budynki, 

które uzależniały się od jej gęstości.  

Chłopak, stojąc i spoglądając na wszystko wokół, mimo śpiącego brata zaraz 

obok czuł się przytłoczony i osamotniony. Opuszczenie domu rodzinnego i 

przeprowadzka do miasta, w którym był jedynie kilka razy w życiu, sprawiały, że czuł 

się częściowo martwy. Do świtu nie zasnął. Siedział w wiklinowym fotelu i 

obserwował świat, który dopiero miał poznawać.  

***  

– Pośpiesz się, bo jeszcze mam sprawę do załatwienia – popędzał Mano 

jedzącego płatki z mlekiem Teo.  

– Daj mu dokończyć. Też byś coś zjadł – odezwała się babcia.  

Chłopak biegał po domu Yummi, próbując się ubrać i spakować jednocześnie. 

Cały weekend spędzili na rozpakowywaniu rzeczy i zakupach. Tego ranka miał 

podwieźć Mano na lekcję języka chińskiego i jechać prosto na uczelnię na pierwsze 

zajęcia w nowym semestrze. Teo uczył się języka od Yummi i z bajek, które oglądał, 

gdy był dzieckiem, ale Mano bardziej zasmakował w angielskim.  
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Urodził się w Londynie, tam też spędził dotychczasowe życie, a w domu rodzice 

tylko czasami używali chińskiego. To miał być dla chłopca kurs przygotowawczy przed 

podjęciem nauki w szkole podstawowej. Czekało go wyrównanie różnic między 

poziomami nauki, ale z jego zdolnościami nie powinno mu to zająć dłużej niż trzy 

miesiące. Jak na dziesięciolatka był bardzo uzdolniony, może aż za bardzo.  

Była ósma trzydzieści, a metro zapchane już bardziej niż galerie handlowe na dzień 

przed świętami. Dopiero za trzecim podejściem udało się Teo wejść do środka wagonu. 

Jak śledź w puszcze jechał do ostatniej stacji, z której miał już tylko kilkadziesiąt 

metrów do kampusu i uczelni.  

Gdy wchodził na schody, było już dobrze po dziewiątej. Drzwi do auli, w której 

miał pierwszy wykład, były zamknięte przez wykładowcę. Chłopak próbował pukać i 

wołać, ale jedyne, co zobaczył, to wściekłą minę profesora i jego palec pokazujący 

zegarek na nadgarstku oraz spojrzenia studentów skierowane w swoją stronę. Chwilę 

szeptali coś między sobą i wrócili wzrokiem do mówcy. Jedna ze studentek, widząc 

minę chłopaka, napisała coś w swoim notatniku i uniosła go do Teo. Wiadomość 

brzmiała: „Poczekaj do 10, wtedy otworzy drzwi. P.S. Masz przesrane”. Chłopak jeszcze 

dobrze nie zaczął studiów na uniwerku, a już zdążył narobić sobie kłopotów. Czekał 

jednak do dziesiątej z nadzieją na wejście na zajęcia.  

Po niedługim czasie z auli wyszła niemal cała grupa. Wykładowca został w środku 

i rozmawiał przez telefon. Do Teo podeszło troje dwudziestolatków, a wśród nich 

nadawca wiadomości.  

– Taki stary, a taki głupi – zaśmiał się jeden.  

– Ale o co chodzi? Przecież spóźniłem się dosłownie kilka minut.  
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– Kilka minut to będziesz mieć na egzaminie, jak cię stary w ogóle do niego 

dopuści – odpowiedziała dziewczyna.  

– No. W zeszłym roku uwalił część, bo ludzie nie sprawdzili grafiku ze zmianą sali 

– odezwał się chłopak stojący za dziewczyną.  

– Ja jestem Adrian. To Megan, a ten delikwent to Leo – przedstawił siebie i 

znajomych.  

– A ty? Nowy czy z wymiany? – zaczął dopytywać.  

– Jestem Teo. Dopiero co się przeniosłem – odpowiedział. – Wpuści mnie teraz na 

zajęcia czy nie da rady?  

– Wejść możesz, o ile cię nie wywali na dzień dobry – zaśmiał się Adrian.  

Teo minął studentów i powoli wkroczył na aulę. Poczekał, aż wykładowca skończy 

rozmowę, i podszedł, żeby przeprosić za spóźnienie.  

– Nazwisko? – rzucił chłodno wykładowca.  

– Johnson, Teo Johnson. Przepra…  

– Wiesz, dlaczego nasza kultura tak długo przetrwała? Jednym z jej fundamentów 

jest szacunek. Skoro nie szanujesz mojego czasu, jak masz zamiar szanować te 

wykłady? Jak szanujesz własne studia? Ojciec zapewne pali się przez ciebie ze wstydu, 

a matka rwie włosy z głowy.  

– Ja… przepraszam. To był pierwszy i ostatni raz – przeprosił chłopak, próbując 

utrzymać nerwy na wodzy.  

– Ostatni, bo następnym razem zostaniesz skreślony z listy. Teraz mi nie 

przeszkadzaj – odpowiedział, przygotowując papiery do kolejnej części wykładu.  
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***  

Na Mano czekała przy wejściu opiekunka pierwszoroczniaków. Właściwie 

wszystko było już ustalone tydzień wcześniej, gdy jego babcia zapisywała go tu na 

zajęcia. Jedyne, co chłopiec musiał nadrobić, to braki w języku i część materiału, co 

przy małej grupie rówieśników nie stanowiło większego problemu.  

Poranek chłopca zaczął się dość normalnie. Nauka wymowy i podstawowych 

znaków języka chińskiego nie były czymś, czego by się nie spodziewał. Grupa także 

okazała się w miarę ujednolicona wiekowo. Różnica wynosiła najwyżej dwa lata 

pomiędzy najmłodszym a najstarszym dzieckiem. Mano zawsze z łatwością uczył się 

nowych rzeczy, jednak tym razem nauka wydawała się nierealna. Chłopiec mimo 

przeprowadzki wciąż myślami był w Londynie, w swojej szkole i ze swoimi kolegami. 

Zaczynało do niego docierać, co stało się z rodzicami, ale przeprowadzka wciąż była 

czymś chwilowym, oderwanym od rzeczywistości. Patrzył na tablicę z chińskimi 

znakami i widział symbole. Ich znaczenie wirowało gdzieś w powietrzu, ale nie wpadało 

do jego głowy.  

Podczas przerwy jeden ze starszych chłopców chciał zagadać do Mano i zaczął 

stukać ołówkiem w oparcie jego krzesełka. Ten obrócił się, żeby sprawdzić, skąd ten 

hałas, ale gdy tylko to zrobił, dostał w twarz samolotem z papieru. Poczerwieniał. 

Zmarszczył brwi i przysunął swoje krzesełko bliżej ławki. Ten zabieg na długo nie 

pomógł. Po kilku sekundach chłopak siedzący z tyłu znów uderzał o jego oparcie, tym 

razem robił to głośniej i mocniej.  

http://www.mikawing.com/


 

www.mikawing.com  

 

Mano próbował nie zwracać na to uwagi, ale gdy usłyszał pod swoim adresem zaczepne 

słowa, zacisnął pięści. Słyszał, jak do starszego chłopaka dołączył kolejny, mówiąc coś 

w obcym języku.  

Gdy obaj zaczęli chichotać, Mano zacisnął zęby i wstał, odtrącając krzesełko w 

taki sposób, że uderzyło o ławkę z tyłu. Nie podniósłszy siedzenia, wsadził ręce w 

kieszenie i podszedł do okna na drugim końcu sali. Miał wrażenie, że jest tu za karę. 

Niemal wszystko, co znał do tej pory, zostało mu odebrane, a świat, do którego został 

wrzucony, wcale nie wydawał się spełnieniem marzeń. Przeczekał jednak do końca 

przerwy, a gdy nauczycielka wróciła do klasy, zajął ponownie swoje miejsce, rzucając 

złowieszcze spojrzenie sąsiadowi. Do końca zajęć jednak nie wydobył z siebie ani 

jednego słowa.  

Po południu w kuchni pachniało wołowiną i trawą cytrynową. Yummi nie była 

zwolenniczką zachodnich smaków, ale znała przepisy kilku potraw, które 

posmakowałyby chłopcom. Tego popołudnia wolała jednak zrobić tradycyjny obiad, by 

przypomnieć im smaki Wschodu. Nie była zbytnio tradycjonalistką, ale lubiła tę część 

swojej kultury. Gdy młodzi wrócili, od razu przywitała ich w drzwiach z uśmiechem. 

Niestety, nie mogła liczyć na jego odwzajemnienie. Teo i Mano wydawali się zmęczeni 

i zrezygnowani, stwierdziła jednak, że każdy pierwszy dzień w szkole musi być kiepski, 

żeby później było lepiej. Pogoniła ich do mycia rąk i wspólnie zasiedli do obiadu. 

Próbowała się wewnętrznie przekonać, że chłopcom będzie tutaj dobrze i z czasem 

odnajdą się w nowej rzeczywistości.  

***  
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Mijały kolejne dni. Teo poznawał kampus i wydział archeologiczny. Zawsze był 

dość otwartym chłopakiem, więc szybko się zaaklimatyzował. Oprócz komitetu 

powitalnego z pierwszego dnia zajęć, Teo złapał kontakt także z Tomem. Chłopak też 

pochodził z Wielkiej  

Brytanii i dobrze rozumiał sytuację, w której Teo się znajdował. Kilka miesięcy 

wcześniej sam bowiem stracił ojca. Nie była to co prawda porównywalna sytuacja, ale 

zbliżone przeżycia pozwoliły im znaleźć wspólny język.  

Wykłady i świadomość praktycznych zajęć w terenie zaczynały wciągać Teo. Nie 

zapominał o tym, co wydarzyło się w Londynie, ale stopniowo godził się z wypadkiem 

i próbował odnaleźć się w nowym świecie. Oczywiście pojawiały się chwile tęsknoty i 

gniewu, ale radził sobie z nimi lepiej, niż mógł podejrzewać. Może zaczął akceptować 

to, co się stało, a może po prostu starał się wyprzeć przykre wydarzenia.  

Mano mimo wszystko czuł się najlepiej w domu, gdy starszy brat i babcia byli 

obok. Nie umiał, choć może i też nie chciał przestawić się na nowy tryb funkcjonowania. 

Dla dziesięciolatka to wszystko, co się działo, było zbyt szybkie, zbyt świeże. Po jednej 

ogromnej zmianie lawinowo nastąpiły kolejne, a on został wrzucony w sam ich środek. 

Teoretycznie mógł rozmawiać z kolegami przez komunikator, ale różnica czasu 

sprawiała kłopot, a angielscy znajomi mieli swoje zajęcia. W nowej szkole przez 

pierwsze dni z nikim nie nawiązał kontaktu. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej zaczynał 

się izolować. Zawsze wesoły chłopiec zmienił się w chłodnego małego człowieka. Nie 

było w nim lęku, ale narastający gniew. Nie miał też możliwości gry w ulubionego 

hokeja, podczas której mógłby rozładować złość, więc wszystko się w nim kłębiło.  
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Nastała sobota i dzień wolny od zajęć. Yummi postanowiła pokazać chłopcom 

okolicę. Spakowała przygotowane wcześniej przekąski i załadowała do samochodu. Nie 

było opcji spania do południa, wszyscy jeszcze przed ósmą byli gotowi do przejażdżki. 

Najpierw wybrali się w okolicę z Zakazanym Miastem. Yummi zawsze lubiła tam 

spędzać czas, gdy była młodsza, i można było znaleźć w tym miejscu sporo młodych 

osób. To był jeden z obowiązkowych przystanków wycieczek krajoznawczych, ale także 

miejsce, gdzie grupy młodych i starszych osób mogły ćwiczyć tai chi. Cała trójka 

spędziła tam prawie trzy godziny, jednak chłopcy nie tryskali entuzjazmem. O ile Teo 

jeszcze miał nadzieję, że znajomość tego miejsca przyda mu się na wykładach, o tyle 

Mano czuł się kompletnie zmęczony. Nie sypiał zbyt dobrze, a wyobcowanie dodawało 

mu drażliwości. Spędzili w tej okolicy jeszcze godzinę, jedząc w pobliskiej knajpce 

lunch i planując resztę popołudnia.  

– Jest jeszcze Wielki Mur. Co wy na to? – zapytała kobieta.  

– Ja chcę do domu, jestem zmęczony.  

– Może być. W sumie gdzieś niedaleko mają być te wykopaliska, to może 

akurat bym się rozejrzał – ożywił się Teo.  

– Ale nie chcę już nigdzie chodzić – upierał się młodszy.  

– Chodźcie, jakoś to zorganizujemy. Podwiozę cię pod bramę, a my 

najwyżej wrócimy do domu. Dasz mi znać i jak skończysz, to wrócę po ciebie, 

dobrze?  

– Poradzę sobie.  
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Teo zapłacił za posiłki i dogonił wracających do auta babcię z bratem. Jazda zajęła 

im ponad godzinę. Gdy dojeżdżali, dziesięciolatek spał na tylnym siedzeniu. Kiedy 

Yummi parkowała samochód, Teo zauważył znajomą twarz przy schodach. Adrian stał 

z torbą przewieszoną przez ramię i rozmawiał przez komórkę.  

– Poradzisz sobie?  

– Tak, nie martw się. Widziałem znajomego z uniwerku, więc luz. Będę 

wieczorem.  

– Tylko uważaj na siebie. Jak coś, to dzwoń.  

Chłopak wysiadł i zamknął za sobą drzwi tak, by nie obudzić brata. Kobieta 

zawróciła i machając mu, odjechała.  

***  

Teo zarzucił plecak na ramię i skierował się na ścieżkę prowadzącą do bramy 

wejściowej. W sumie nie miał planów na resztę dnia, ale chętnie zobaczyłby miejsce 

swoich ćwiczeń i praktyk z wykopaliskami. Minął Adriana, który nawet go nie 

zauważył. Dzień był pogodny i w miarę ciepły, idealny na dłuższe spacery. Chłopak 

wyciągnął telefon i włączył aparat. Pamiętał z pierwszych swoich zajęć, że 

najważniejszym zadaniem archeologa jest rozeznanie w terenie, zaczął więc robić 

zdjęcia pierwszego odcinka muru i terenu wokół. Miał ze sobą mapę z zaznaczonymi 

obszarami prac, które do tej pory dały najwięcej reliktów.  

Po sześćdziesięciu metrach spaceru i pstrykania fotek chłopak dotarł do 

pierwszych schodków prowadzących w dół muru. Nie były one zbytnio uczęszczane z 

prostego powodu – atrakcją miał być spacer po Wielkim Murze i widoki, a nie oglądanie 
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budowli z dołu. Mimo wszystko Teo, trzymając mapę i upewniając się, że dotarł do 

pierwszego miejsca obozowych wykopalisk pod murem, zaczął schodzić.  

– Eee… Gdzie leziesz?! – usłyszał damski głos za swoimi plecami.  

Odwrócił się, stojąc na stopniach. Spojrzał w górę i w pierwszej chwili oślepiło go 

słońce. Nie mógł rozpoznać twarzy. Chciał przesłonić dłonią promienie, ale zachwiał 

się i o mało co nie stracił równowagi.  

– Co za koleś! Dawaj rękę! – Poczuł czyjąś dłoń na nadgarstku.  

Megan zrobiła krok w jego stronę i chwyciła za rękaw bluzy, gdy Teo zaczął 

balansować na stopniach. Gdyby nie jej refleks, zapewne podziwiałby Wielki Mur u 

jego podnóży z poobijanymi żebrami. Dziewczyna wiedziała, że na dole znajduje się 

pierwszy z obozów, więc minęła chłopaka i zaczęła schodzić. Ten, nie bardzo wiedząc, 

co się właśnie stało, próbował dogonić koleżankę.  

– Dzięki. Nie poznałem cię, to znaczy nie widziałem przez słońce.  

– Pytałam, co tutaj robisz – odpowiedziała, kierując się do pierwszych 

wykopalisk.  

– Chciałem sprawdzić teren, wiesz… rozeznać się – próbował wyjaśnić.  

– Powinieneś teraz być w siódmym obozie. Tam będzie nasz teren. Zresztą 

wszyscy wiedzą, że mamy dostać ziemię cesarzowej. Uniwerek z Tokio próbował 

się wbić przed nas, ale brakło im osób.  

– Myślałem, że to mają być ogólnie ćwiczenia związane z pozostałościami 

z  

dziewięćsetnego roku i dynastią Liu – zdziwił się.  

– Teoretycznie tak.  

http://www.mikawing.com/


 

www.mikawing.com  

 

– No to jak to się ma do ziemi cesarzowej Aye?  

– Oye, głąbie! Nie mów, że nie słyszałeś.  

– Urocza jesteś, wiesz?! – rzucił sarkastycznie. – O czym nie słyszałem?  

– Dostaliśmy te wykopaliska, bo znaleźli papirusy ze wzmianką o 

cesarzowej. W oficjalnej wersji nigdy takiej nie było, ale jak poczytasz trochę o 

dziesiątym wieku i wielkiej wojnie, to znajdziesz urywki. Ponoć to nie była zwykła 

kobieta i już w tamtym czasie technologie, którymi się posługiwała, były bardzo 

nowoczesne. Nawet w Europie byli grubo w tyle. Nie wiadomo do końca, o co 

chodzi, dlatego nasz rektor uparł się, by dostać ten teren do sprawdzenia.  

– Zobaczymy, może to tak jak z Egipcjanami. Też niby mieli nowoczesną 

technologię, ale dowodów nie znaleziono, to znaczy w zeszłym roku wznowiono 

jeszcze badania, ale nie wiem, czy do czegoś doszli. Amerykanie też chcieli się 

tam dostać.  

– Lepiej sprawdź historię i całą dynastię Liu. Zobaczysz, że na kilka lat 

przed wojną zaczynają pojawiać się nieścisłości. Znaleziono bodajże dwa czy trzy 

rysunki kobiety z różnymi datami. Za każdym razem wyglądała tak samo i miała 

na sobie bardzo oryginalną jak na tamten okres kolię. Ciężko wnioskować po 

starych papierach, ale fizycznie wyglądała tak samo na przestrzeni około stu 

dziewięćdziesięciu lat.  

– Wiesz, że trąci to bujdą na resorach?  

– Pewnie, ale co byś zrobił, gdyby to wszystko albo chociaż połowa okazała 

się prawdą?  
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– To znaczy… Wiesz, każda historia ma jakieś tajemnice, ale wszystko da 

się logicznie wyjaśnić. – Teo próbował trzymać się rozumu.  

– Dam ci dobrą radę: włącz wyobraźnię, inaczej zginiesz z tą swoją logiką.  

Dziewczyna spojrzała na chłopaka i chwyciwszy jego mapę, skierowała się na 

północ. Teo stał chwilę bez słowa, patrząc, jak Megan się oddala. Z jednej strony 

wydawała się po prostu wredna, ale z drugiej, kiedy dało się z nią normalnie 

porozmawiać, była całkiem interesująca. Nie znał jej zbyt dobrze, bo kilka dni to jeszcze 

nic takiego, ale miała swój charakterek i wiedzę, a w dodatku była całkiem zgrabna. 

Takie połączenie u dziewczyn zawsze przykuwało jego uwagę. Nie była chłopczycą, ale 

też nie dziewczyną noszącą się na różowo od stóp do głów. Jej krótkie czarne loki 

rozwiewały się na wietrze, otulając twarz, gdy wyszła na otwarty teren, mając mur po 

swojej prawej. Rozejrzała się. Spojrzała na mapę i zapisała coś w notatniku, który miała 

w kurtce. Zerknęła na chłopaka i złożyła mapę.  

– Jak chcesz, możesz iść z nami – rzuciła od niechcenia, wracając w stronę 

muru.  

– Ale dokąd?  

– Jedziemy na miasto. A teraz rusz się, nie mam zamiaru spędzić tu całego 

dnia – odpowiedziała, machając do Adriana stojącego na górze.  

***  

Yummi poprawiła lusterko, żeby sprawdzić, czy Mano się nie przebudził, i ruszyła 

w dalszą drogę. Wolała go tak zostawić, widziała, że ciężko znosi przeprowadzkę i całą 

sytuację. Sama próbowała pogodzić się ze stratą dziecka, ale to trudne dla każdej matki. 

Zdawać by się mogło, że surowe wychowanie i wpływ kultury nieco zmodyfikowały 
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podejście do opieki nad dziećmi, jakie można spotkać w Europie czy Stanach. Nic 

jednak nie może zmienić uczucia, jakim matka darzy swoje dziecko, nieważne, czy to 

pięcioletni chłopiec, czy czterdziestoletni mężczyzna.  

Mano całą drogę przespał, czasami niespokojnie się wiercąc. Gdy dojechali na 

miejsce, Yummi zaniosła półprzytomnego chłopca do sypialni. Okryła go kocem, a 

sama wzięła książkę i usiadła w fotelu niedaleko. Grymasy na twarzy chłopca 

wskazywały na to, że sny nie były przyjemne. Babcia mogła się jedynie domyślać, co 

tkwi w jego głowie, ale nie wiedziała, jak inaczej pomóc oprócz bycia przy nim. 

Słyszała, jak zaczyna mówić przez sen, jakby z kimś rozmawiał. Próbowała cokolwiek 

zrozumieć, wyłapać sens, jednak bezowocnie.  

Młody spał całe popołudnie, ale i tak obudził się wyczerpany. Przestawał już 

pamiętać chwile, gdy mógł przespać spokojnie noc. Coraz częściej zdarzało się jednak, 

że wolał siedzieć do późna, niż kłaść się, wiedząc, że za chwilę i tak będą dręczyć go 

koszmary. Wszystko zdawało się być w zawieszeniu. Granica między jawą a snem 

stawała się coraz mniej wyraźna.  

Mano z tamtego wieczoru pamiętał niewiele, w zasadzie jakieś urywki, ale to też 

nie do końca pewne. Teo obiecał odebrać chłopca z treningu hokeja. Jadąc na spotkanie 

kończące pierwszy rok studiów, podrzucił brata na lodowisko niedaleko jego kampusu. 

Po drodze udało mu się dogadać z ojcem w sprawie odebrania chłopca z zajęć, tak 

przynajmniej mu się wydawało.  

Impreza się rozkręcała. Wszyscy znajomi z liceum, którzy poszli na archeologię, 

zdali egzaminy za pierwszym podejściem, tak jak Teo, więc było co oblewać. Na 
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spotkaniu pojawiła się dziewczyna, za którą od kilku miesięcy chłopak wodził cielęcym 

wzrokiem. To nie mógł być bardziej udany wieczór. Kiedy flirtował z Lizą, w końcu 

wyciągnął telefon, by zapisać jej numer, ale gdy tylko włączył ekran, zobaczył 

niezliczoną liczbę połączeń od matki i ojca. Przeprosił dziewczynę na chwilę i szybko 

wybrał numer do domu. Tata był wściekły, od godziny mieli być w domu, a tu ani jego, 

ani Mano. Wtedy dotarło do niego, że tego wieczoru to jednak on miał zawieźć i odebrać 

brata.  

Był wstawiony, więc nie mógł prowadzić, ale też nie mógł dać odczuć tego ojcu. 

Mógłby zapomnieć o wyjeździe z przyjaciółmi na południe Europy. Znalazł osobę, która 

miała być kierowcą dla koleżanek, jak się okazało, właśnie Lizę, i ile sił w nogach 

popędził w stronę parkingu. Dziewczyna wiedziała, gdzie jest lodowisko, bo sama tam 

ćwiczyła zeszłej zimy, więc po kilku minutach byli na miejscu. Mano siedział na ławce 

zmarznięty i zmęczony. W końcu niemal trzy godziny jazdy dla dzieciaka to fajna 

zabawa, ale i wyczerpujące ćwiczenie.  

Chłopiec, ujrzawszy brata, od razu wskoczył do auta z plecakiem i zaczął marudzić. 

Kiedy  

jechali do domu, Teo oddzwonił do ojca.  

– Już wracamy, tato, trening mu się przedłużył – próbował ratować skórę.  

– My i tak już wyjechaliśmy po was!  

– Nie, nie. Wracajcie do domu, nie ma sensu, żebyście…  

– Przecież nie wziąłeś mojego kija i torby z kaskiem! – krzyknął nagle zza 

siedzenia Mano.  

– Co?! Przecież miałeś torbę w rękach!  
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– W plecaku mam ochraniacze i ciuchy! Musisz zawrócić! Szybko! – nie 

przestawał.  

– Okej. Tato, a gdzie jesteście?  

– No na autostradzie, a wy?  

– Jeszcze dwa skrzyżowania i będziemy. Młody nie wziął kija i części 

sprzętu. To może weźcie, a my już w domu poczekamy?  

– Dobra, ale młody ma być w łóżku, a my sobie porozmawiamy, jak wrócę. 

Tak się z tobą można umawiać! – rzucił na koniec i rozłączył się.  

Chłopiec był rozżalony, bo nigdy nie rozstawał się ze sprzętem. Przez całe 

zamieszanie mógł stracić kij, na który przeznaczył całe swoje półroczne kieszonkowe. 

Gdy dojechali wreszcie do domu, Mano pobiegł do drzwi wejściowych. Teo próbował 

wyjść z sytuacji z twarzą, ale to nie był ewidentnie jego wieczór. Rozstali się z Lizą, 

wysyłając sobie lekki uśmiech, gdy dziewczyna zawracała samochód z ich podjazdu.  

– Co z tym dzieciakiem jest nie tak? – zapytał sam siebie ojciec chłopców, 

wrzucając  

telefon do schowka.  

– Nie denerwuj się. Po prostu nie zrozumieliście się i już. Każdemu się 

mogło zdarzyć – próbowała załagodzić sytuację mama.  

– Ja w jego wieku musiałem stawać na baczność i prężyć się, żeby wszystko 

chodziło jak  

w zegarku – kontynuował.  

– Oj, wiem, ale daj mu trochę odetchnąć. Dopiero co zdał egzaminy i musisz 

przyznać, że był jednym z najlepszych. Wolny wieczór też mu się czasami należy. Twoja 
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gafa, że nie sprawdziłeś wcześniej – skwitowała. – A teraz skręć, bo przegapimy nasz 

zjazd.  

Skręcili z autostrady w boczną drogę. Nie była zbyt dobrze oświetlona, ale na 

szczęście nie była też zbyt uczęszczana. Od kampusu dzieliły ich jeszcze trzy kilometry, 

więc była szansa na odzyskanie torby młodszego syna. Dość szybko minęli drogę nad 

jeziorem i dotarli na miejsce. Rzeczy były na swoim miejscu i zapewne czekałyby do 

rana, bo chłopiec postawił je za ławką. Nawet mama na początku miała kłopot, żeby je 

znaleźć.  

Gdy ojciec zbliżał się do skrzyżowania, nagle na drodze zauważył migoczący 

okrągły przedmiot unoszący się na wysokości maski samochodu. Nie wiedział, czy to 

dziecko z odblaskową zawieszką, czy reflektor innego auta. To było coś nietypowego, 

zupełnie jak kropla mieniącej się wody wielkości krążka hokejowego. Jezdnia nie była 

zmoczona deszczem, więc hamowanie nie stanowiło problemu.  

Kiedy ojciec wykonał manewr, by ominąć obiekt, niemal mu się udało. Niestety 

krawężnik, o który uderzył, wprawił samochód w poślizg. To było dziwne, tym bardziej 

że tata był dobrym kierowcą i wiedział, jak reagować w takich sytuacjach. Torba z 

łyżwami z tylnego siedzenia przeleciała na przednią szybę i uderzyła kobietę w skroń. 

Auto zaczynało przypominać łyżwiarza na lodzie, który nie może zapanować nad 

piruetami. Za każdym razem, gdy ojciec próbował ustawić opony tak, by zatrzymać 

auto, było jeszcze gorzej.  

Kiedy w końcu zorientował się, że kilka metrów od nich są barierki 

zabezpieczające jezioro, wpadł w panikę. To było jak koszmar. Jego zakrwawiona żona 
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straciła przytomność, on walczył z autem niczym kukiełka ze swoim władcą. Gdy już 

się zdawało, że może opanować sytuację, kij hokejowy zsunął się pod jego nogę, 

blokując drogę do pedałów i przyciskając z całej siły gaz. Próbował go wyciągnąć, ale 

zakrzywiona końcówka z każdym kolejnym szarpnięciem blokowała się jeszcze 

bardziej. Gdy usłyszał żwir pod kołami, jedyne, co mógł zrobić, to chwycić żonę i 

zacisnąć dłoń na kierownicy.  

Samochód, zahaczywszy o wystające przy jeziorze kamienie, wzbił się w 

powietrze i przekoziołkował kilkukrotnie. Dopiero kilkanaście minut później paru 

studentów wracających do kampusu zauważyło auto zanurzające się w jeziorze kołami 

do góry.  

 

Całą książkę „Ostatnia siostra” znajdziesz w poniższych księgarniach. 

Wystarczy kliknąć: 
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https://merlin.pl/ostatnia-siostra-mika-wing/8346172/
https://www.ceneo.pl/96279840
https://www.taniaksiazka.pl/ostatnia-siostra-mika-wing-p-1419547.html

