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– Nie powinnaś eksperymentować z magią. Wiesz 

doskonale, że to może się źle skończyć. 

Wyrokowała Małgosia.  

– To przecież tylko niewinne czary. Odparła, 

obdarzając rozmówczynię rozbrajającym uśmiechem.  

 – Czary to czary i nie ma w nich nic niewinnego, 

ty to wiesz najlepiej kochana czarownico.  

– Tak wiem, ale lubię czarować, poza tym to tylko 

biała magia, nikomu nie wyrządzę żadnej krzywdy.  

– Nie boję się, że zrobisz komuś krzywdę! Boję się, 

że tobie coś złego się stanie.  

– Trochę więcej zaufania i wiary w moje zdolności 

paranormalne, inaczej zamienię cię w żabę. 

Przyjaciółki roześmiały się radośnie, popijając 

kolejny łyk aromatycznej kawy.  

– Wiesz co myślę? Odezwała się Małgosia  

z poważną miną. Powiem ci co myślę Saro. Jesteś 

szalona, a te wszystkie rytuały, które tak sumienne 

odprawiasz, nikomu nie wyjdą na dobre, a już na 

pewno nie tobie kochana. 

– To się jeszcze okaże maleńka.  

– Pozwól, że ci przypomnę twoje czary sprzed  

roku. Chciałaś przywołać idealnego kochanka.  
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Odprawiałaś całe masy dziwacznych obrzędów i co 

się stało? Co cię spotkało? Coś zrobiłaś źle, coś 

pomyliłaś i co? Zjawił się idealny facet? Nie. Zjawił 

się egoistyczny, podły samiec, od którego do dziś nie 

potrafisz się uwolnić. To była biała magia, a ty Saro 

przywołałaś chyba samego diabła. Sara zamyśliła się. 

Jej duże zielone oczy posmutniały, na samo 

wspomnienie mężczyzny, z którym ciągle była.  

– Masz rację. Coś zrobiłam wtedy źle, teraz będzie 

zupełnie inaczej. Teraz musi mi się udać.  

– Wiesz co? Najlepiej to ty żuć zaklęcie na tego 

twojego potwora i zamień go w kamień, tylko taki 

maleńki. Weźmiemy go i wrzucimy do Warty.  

– To genialny pomysł Gosiu. Na pewno, gdybym 

potrafiła zrobiłabym to.   

– A tak w ogóle Saro, to długo masz zamiar jeszcze 

znosić jego chore zachowania?   

– Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Ale 

przecież wiesz, że on tak po prostu nie pozwoli mi 

odejść. 

– Wiem i to mnie przeraża.  

– Może mu się znudzę i sam w końcu mnie 

zostawi. Przyjaciółka rzuciła jej współczujące  
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spojrzenie. 

– Nie liczyłabym na to, a zresztą coś ci pokażę. 

Wyjęła z kieszeni dżinsów małe, czerwone 

lustereczko i podała jej.  

– Spójrz w nie i powiedz, co widzisz?  

– Jak to co widzę? – siebie. Piękne smutne oczy 

patrzyły ze zdziwieniem na swoje odbicie  

w maleńkim szkiełku. Blada twarz otoczona jasnymi, 

kręconymi kosmykami włosów. Kuszące malinowe 

usta, które kiedyś ciągle się uśmiechały, teraz były 

ściśnięte w niemym, wymuszonym uśmiechu. 

– Spójrz na siebie. On już ciebie zniszczył i ciągle 

to robi, kawałek po kawałeczku. Zabija w tobie 

radość życia. A ty dodała, ty mu na to pozwalasz. 

Kiedyś byłaś wesołą, pełną optymizmu dziewczyną,  

a dziś widzimy tutaj przygaszoną, przygnębioną 

osóbkę. Czy ty, tego nie widzisz Saro? Na miłość 

boską, czy ty nie zdajesz sobie sprawy, do czego 

doprowadziły twoje czary? Stworzyłaś potwora. To 

jest demon. Jestem twoją przyjaciółką i nie chcę, abyś 

po raz drugi zrobiła coś, tak idiotycznie głupiego. Co 

będzie jeśli facet, którego przywołasz tym razem, 

okaże się takim samym, albo jeszcze gorszym 
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ziółkiem? Pomyślałaś o tym, choć przez chwilę? Oczy 

dziewczyny zaszkliły się od łez. Przeszły jej przed 

oczyma wszystkie okropności, które zgotował jej 

obecny chłopak. Kąciki ust skrzywiły się lekko, jakby 

miała wybuchnąć zaraz płaczem, ale nie zrobiła tego. 

Jakaś myśl rozjaśniła jej twarz słonecznym blaskiem  

i wlała odrobinę nadziei do jej smutnego serca. 

– Właśnie dlatego, muszę go przywołać. 

Oznajmiła uroczyście. Chcę czystej miłości  

i przyciągnę ją. Może zrównoważy to zło, które czai 

się w moim życiu i odmieni mój świat.  

– Jeżeli dobrze rozumiem, to ten nowy ma być 

aniołem i ma zniszczyć twojego szatana, a potem 

zabrać cię do raju. Amen. 

– Niezupełnie tak, ale jesteś całkiem blisko. 

– To byłaby piękna bajka Saro. Obyś miała rację  

i więcej szczęścia, niż zwykle. 

Obudził ją terkot budzika. Otworzyła zaspane 

oczęta i uśmiechnęła się do własnych myśli. Coraz 

częściej pojawiał się w jej snach. Mężczyzna z jej 

marzeń. Dziś w nocy, po raz pierwszy widziała całą 

jego postać. Był przystojny, dobrze zbudowany. Miał 

na sobie żółtą koszulę i obcisłe, błękitne dżinsy. Miał 
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w sobie coś urzekającego, coś magicznego. Biło od 

niego jakieś ciepło. Miły uśmiech, pełne mięsiste 

usta, dwudniowy zarost, kształtny nosek, włosy 

ciemne blond, obcięte na jeżyka, troszkę odstające 

uszy i coś co utkwiło najgłębiej w pamięci 

dziewczyny; oczy koloru bezchmurnego nieba. Nigdy 

nie widziała takich oczu. Było w tym spojrzeniu ze 

snu coś nieziemskiego, tajemniczego. 

– Nie wstajesz? – usłyszała ciepły głos mamy 

dobiegający z kuchni. 

– Tak. Już wstaję. Sara zwlokła się leniwie z łóżka  

i ubrała w pośpiechu.  

Butik, w którym pracowała był mały i przytulny. 

Lubiła te pracę. Kolorowe ciuszki nęciły kolorami  

i wyszukanymi wzorami. To był jej własny biznes, 

maleńkie królestwo, w którym panowała 

niepodzielnie. 

– Tak słucham. Z zamyślenia wyrwał ją dzwonek  

telefonu.  

– Cześć. Mogę wpaść na chwilę?  – Jasne. 

Wpadaj, tylko przynieś coś do kawy, bo mam 

straszną ochotę na coś słodkiego. Tomek zjawił się 

po niespełna dwudziestu minutach, z paczką 
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czekoladowych ciasteczek w ręce. Był naprawdę 

przystojny. Kręcone ciemne włosy, śniada karnacja, 

duże czarne oczy z długimi, zakręconymi rzęsami, 

jak u dziewczyny, no i ten zawadiacki uśmiech. Był 

dla Sary jak brat, którego nigdy nie miała. Poznali się 

przypadkiem w sklepie i zostali przyjaciółmi. Nigdy 

nie myślała o nim jak o facecie, choć on podkochiwał 

się w niej.  

– Jak się masz piękna pani? Roześmiała się na jego 

widok.  

– Dobrze, ale brak mi chyba cukru we krwi.  

– Wobec tego jestem i ja i ciastka, do twojej 

dyspozycji a kawę zaraz podam. Poszedł na zaplecze 

i zaparzył kawę. Jej mocny, pobudzający zapach 

unosił się w powietrzu, kiedy pili ją z czerwonych 

filiżanek, zajadając się czekoladowymi ciasteczkami.  

– Wiesz, mam zamiar znowu to zrobić. Spojrzała  

na twarz chłopaka niepewnym wzrokiem.  

– Co zrobić? Jego duże oczy zrobiły się jeszcze 

większe ze zdziwienia.  

– Chcę jeszcze raz użyć magii. Chcę przywołać 

miłość doskonałą. Popatrzył na nią  

z niedowierzaniem, szczerze zaniepokojony tym  



Powołany do życia – Sylwia Niemczyk 

9 

 

wyznaniem.  

– Nie pochwalam! Znowu te cholerne czary, gusła, 

rytuały. Zaklął cicho pod nosem. Jakbyś żyła  

w średniowieczu, to by cię już dawno spalono na 

stosie, za te magiczne praktyki.  

– Miałam nadzieję, że mi pomożesz.  

– O nie!– to nie wchodzi w grę. Nie zrobię tego 

nigdy więcej. 

– Proszę cię. Ten ostatni raz. Posłała mu ciepły 

błagalny uśmieszek.  

– Ostatnim razem, tak mnie podziobał ten 

pieprzony łabędź, że tyłek mnie bolał przez miesiąc. 

Nie będę więcej uganiał się za wstrętnymi 

ptaszyskami.  

– Proszę Tomciu. Tylko jeszcze, ten jeden raz. 

Ostatni raz.  

– A czy czarownica, tym razem nie mogłaby 

zdobyć łabędziego pióra sama? Albo, może 

zadowoliłaby się piórkiem wróbelka, sroki czy 

gołąbka? Utkwiła w nim błagalne spojrzenie.  

– No dobrze już. Nie patrz na mnie, takim 

żałosnym spojrzeniem zbitego psa. Zdobędę to 

cholerne pióro. Wiesz, że dla ciebie zrobiłbym  
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wszystko.  

– Jesteś kochany. Rzuciła mu się na szyję  

i pocałowała w policzek.  

– Tak wiem. Przekomarzał się z nią, nadstawiając 

drugą stronę do całowania.  

– Na kiedy jest ci potrzebne?  

– Na czwartek. Będzie pełnia.  

– Wobec tego, musze poczynić przygotowania, bo 

niebawem pośpieszę polować na łabędzie.  

Widziała go każdej nocy. Przychodził do niej  

w snach. Biegali razem po łące, pełnej kaczeńców. 

Czuła ich słodkawy zapach i jego bliskość. 

Oszałamiającą bliskość. Tej nocy, kiedy odprawiała 

ostatni rytuał była pełnia. Księżyc świecił wyjątkowo 

jasno. To on stał się wspólnikiem jej tajemnicy. To on 

patrzył na nią i widział wszystko. To on słyszał każde 

magiczne zaklęcie. Patrzył na nią z góry. Chłonął 

każde wypowiedziane przez nią słowo. Widział, jak 

na ołtarzu palą się trzy krwiście czerwone świece. 

Gdyby miał nos, pewnie poczułby cierpki zapach 

kadzidła i mdły fetor, tlącego się składnego w ofierze 

łabędziego pióra. Księżyc był od zawsze jej 

przyjacielem. On milczał a ona zwierzała mu się ze  


