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Wczorajsze i nowe wyspy 
 
Kobieta nuciła coś cichutko, pielęgnując własne zadumanie tak, jak zwykła pielęgnować 

kwiaty. Krzątała się po swoim królestwie, po kwiaciarni przepełnionej kolorem i zapachem, po 

wyspie, na której szczęśliwym zrządzeniem losu przyszło jej spędzać każdy kolejny dzień. 

Gdy wszedł, odstawiła małą, ozdobną konewkę i wyszła na spotkanie z wypracowaną 

profesjonalną uprzejmością. 
- Czym mogę służyć? 

 

Rozglądał się przez chwilę, przeciągając milczenie. Starszy pan, wysoki, z lekko pochyloną 

sylwetką. Jego uśmiech nie wydawał się ani służbowy, ani rutynowy.  Był raczej darem natury. 
- Pięknie tu. Przyznam, że zawsze chciałem mieć kontakt z kwiatami. Mój przyjaciel, 

wyjątkowo dobrze ustawiony, zwykł mawiać, że nie chce już dalej robić kariery w korporacji - 

marzy mu się bycie pomocnikiem ogrodnika. Nie ogrodnikiem, tylko pomocnikiem, żeby to nie 

niosło za sobą zbędnych obciążeń. Chciałby cieszyć się przyrodą, bezkarnie i bezinteresownie. 

Rozumie pani coś z tego? No, tak, oczywiście, rozumie pani. 

- Pana przyjaciel ma po prostu wrażliwą, ale przemęczoną duszę. Co mam przygotować? 

Gapił się na kwiaty. Tak jakby to do nich wypowiadał teraz kolejne słowa. 

 - Zna mnie pani? Nie? Ale chyba już gdzieś się spotkaliśmy? Wie pani kim jestem, 

prawda? 

Kiwnęła głową. Coś tam wiedziała, czego nie miała zamiaru ukrywać. 

- Jest pan zapewne kimś, z duszą zieloną jak wiosna. Proszę wybaczyć to porównanie. 

- Pani córka patrzyła na mnie, jakby chciała wyrazić to samo, tylko nie potrafiła. 

- Moja córka, Kasia? Kiedy? 

- Może z godzinę temu. Miałem okazję postawić jej lody. 

Oczy kobiety zmieniły barwę. Przez chwilę z przejęcia wstrzymała nawet oddech. 

- Moje dziecko? Z Panem. I tak swobodnie pan to teraz mówi? 

- No właśnie. To znaczy... nie tak całkiem swobodnie. Ale też bez wyrzutów sumienia. 

Podeszła bliżej, zadziorna, zdesperowana i zdezorientowana. Czekała na wyjaśnienia. Z  

fosforyzującymi oczami kotki, broniącej małe kocięta. Drapieżna i groźna. 

- No właśnie – powtórzył. – Niedawno córka moich przyjaciół przypomniała mi pewną 

rzecz. Spytała, czy pamiętam, jak brałem ją na kolana i czytałem jej bajki? Kobieta dziś już 

czterdziestoletnia, zapewniająca, że wciąż ma moje recytacje nagrane na starej szpuli, 

przechowywane niczym relikwie. Dziś to wydaje się nie do pomyślenia, brać czyjeś dziecko na 

kolana, ludzie skłonni są za coś takiego ukamienować.  A jeszcze niedawno... Ona do dziś 

wspomina to z łezką wzruszenia. Wyobraża pani to sobie? A tu nagle ja zjawiam się teraz oto z 

wyznaniem, że zafundowałem nieznajomej dziewczynce lody. 

Pokręciła tylko głową, gwałtownie i nerwowo. Zniecierpliwiona, jakby takie historie 

wydawały się do niej nie trafiać, nie przemawiać. 

- Zastanawiam się... 

- Czy nie zadzwonić na policję, żeby się mną zainteresowali? Mam swoje lata, wiem na 

jakim świecie żyję, co mogę, a czego powinienem unikać. Smutno mi tylko, że ten świat się tak 

bardzo zmienił, że to, co było do niedawna normalne, już takie nie jest. Ale rozumiem pani 

obawy. Jest pani matką. Boi się pani, żeby ktoś nie skrzywdził nieletniej córki. Ja zaś muszę 

uważać na sytuacje, które mogą być odebrane jako dwuznaczne. Dlatego tu teraz przyszedłem. 

Wytłumaczyć się z grzechów. 

 

Usiadła, zmęczona impulsywną reakcją. A on tylko się uśmiechnął, nad wyraz pewnie i 

łagodnie, jakby tym uśmiechem zamierzał przywrócić jej spokój i ufność, tak bardzo 

nadwątloną. 

- Może od razu to wszystko wyjaśnię, bo źle się czuję, widząc w pani oczach strach i 

zwątpienie, a nie ukrywam, że w pięknych oczach. Kasia zaczepiła mnie w lodziarni, gdzie 

przyszła z koleżanką. Szeptały, zerkając w moją stronę. Zainspirowany coś tam do nich 
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zagadałem, na co Kasia spytała, czy na drugiej półkuli, na przykład w Peru, też sprzedają takie 

lody. Zachichotały. Pani córka dodała szybko, że zna moją tajemnicę i wie, że jestem 

poszukiwaczem. A to słowo tak bardzo potrafi pobudzić wyobraźnię dziecka. Wiem, sam 

miałem kiedyś naście lat i po uszy zatracałem się w  w książkach o poszukiwaczach. Skarbów, 

oczywiście. I wiem, co by dla mnie znaczyło spotkanie takiego kogoś na swojej drodze. 

Postawiłem zaintrygowanym dziewczynom lody. Porozmawialiśmy chwilę. Czy wie teraz jak to 

jest z tym poszukiwaniem? Nie do końca. Potwierdziłem tylko, że jestem członkiem Klubu 

Poszukiwaczy. Pozwoliłem sobie pozostawić tajemnicze niedomówienie. Podobne fascynacje u 

młodzieży powinno się pielęgnować.  Pani sama pewnie teraz jej wytłumaczy, co to za klub. 

Chcę tylko podkreślić, że ani przez chwilę Kasia nie była ze mną sama, zadbałem o to w trosce o 

własną reputację. A teraz przychodzę do Pani, żeby się wyspowiadać. 

 

Odpuściło. To co podcięło jej przed chwilą nogi najwyraźniej ustąpiło. Jeszcze bez śladu 

uśmiechu, ale z czymś w rodzaju westchnienia ulgi, z bezszelestnym ruchem warg. Tak, chyba 

ulga to najwłaściwsze słowo. 

- Przepraszam. Naprawdę się wystraszyłam. Chyba zaczynam rozumieć... Kiedyś 

mijałyśmy pana na ulicy i powiedziałam do niej, spójrz, to poszukiwacz. Najwyraźniej 

podekscytowana zapytała, czy skarbów, a ja przekornie to potwierdziłam, nie wchodząc w 

szczegóły. Jak się pan domyśla, byłam na niedawnym spotkaniu z panem i z Klubem 

Poszukiwaczy Słowa, do którego pan należy. 

- Nie tylko się domyślam, ale i pamiętam. 

- Słuchałam tylko, o nic nie pytając – zastrzegła lekko speszona. 

- To bez znaczenia. Panią trudno raczej zapomnieć. 

Napięcie już najwyraźniej ustępowało. Podjęła zalotne spojrzenie. 

- Czy chcę, czy też nie, muszę się tu zarumienić. Czy bierze pan pod uwagę, że mogę być 

mężatką? 

- Proszę w takim razie wziąć pod uwagę, że ja jestem żonaty. 

Przyjrzała mu się uważniej, zdezorientowana. 

- Mówił pan na spotkaniu... pamiętam dobrze, że pana żona zmarła niedawno. 
- To prawda, zmarła, ale jest cały czas ze mną. Dużo i często rozmawiamy ze sobą. 
Nie potrafiła zdobyć się na komentarz. W  chwilach takich jak ta, wolała okazywać 

empatię i wrażliwość. Bez  zbędnych i niepotrzebnych słów. Bo cóż mogłaby teraz powiedzieć? 

Jakiś banał? Odpuściła groźną minę. Postanowiła być bardziej miła. 

- Przepraszam, że zapytam. Te wiersze... to stąd... to znaczy dla niej?  

- Ach, nie. Piszę już od wielu lat. I dla niej i dla innych. Taką już mam duszę... - szukał 

przez moment właściwego słowa - zakręconą nieco. Rozumiem, że wybaczyła mi pani tę 

rozmowę z nieletnią? To naprawdę nic niezwykłego, ani groźnego. Kasia obiecuje sobie kolejne 

spotkania. Tak zasugerowała. Ja z kolei obiecuję, że to zależy już tylko od pani. Nie mogę 

nadużywać zaufania. 

 

Do kwiaciarni weszła elegancko ubrana para, więc wskazała mu krzesło, a sama zajęła się 

klientami. Przyglądał się kwiatom, przyglądał się jej dłoniom, potem sobie, spoglądającemu z 

odbicia w lustrze. I pomyślał, że znalazł się w jakimś tajemniczym, mało znanym mu świecie 

spokoju, ciszy i kwiatowych aromatów. I że dobrze się w tym świecie czuje. 

Gdy skończyła, a dostojna para zniknęła za drzwiami z zakupionym obfitym bukietem, 

podeszła do stojącego na zapleczu czajnika i wcisnęła przycisk. Zaszumiało. Spytała, czy może 

być kawa. Przysunęła bliżej drugie krzesło. 

- Myślę, że się ucieszy i że nie będzie to dla niej zawodem, kiedy się dowie, że jest pan 

poetą, a nie Indiana Jonesem. Sama przecież jest w tym pięknym okresie życia, na etapie 

przeczuć, odkryć, poznawania... Być może pojawią się wkrótce pierwsze wiersze. To byłoby 

normalne. 

- A może już coś napisała? Tak, jak pani w jej wieku... 

- Powiedziała to panu? Niewiarygodne! Nieznajomemu? - ale szybko zastanowiła się nad 

tymi słowami - Ale jak... 
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- Nie, nie. Od razu zastrzegam, to moje domysły, które nazwę intuicją. I jako taka 

znajomość życia. 

 

Gdy zmuszona była na chwilę powrócić do przerwanych zajęć, wypił kawę jednym 

haustem. Jak na jego potrzeby, była zbyt mikroskopijna. Zwykł pijać duże. Podniósł się i skłonił 

z manierą starego dżentelmena. 

- Dziękuję i przepraszam. W tej sytuacji to chyba dwa najwłaściwsze słowa. To nimi 

zakończę tę wizytę. I tę przygodę. Poszukiwacze tak już mają. Choć ich przygody nie zawsze 

bywają tak miłe. 

Podała mu rękę, pachnącą zapachem łąki. 

- Proszę mi zostawić numer telefonu, na wypadek... Na wszelki wypadek. Ja też się cieszę, 

że mogłam pana poznać. 

 
*** 

 
W cukierni nie było jeszcze tłoku. Zaledwie kilka osób, w tym obie urocze istoty, które tu 

na niego czekały. Ukłonił się z daleka, powitał. Kobieta wyciągnęła w jego kierunku rękę. 

Zanurzył się znowu w dobrze zapamiętanym zapachu kwiatów. 

- Postanowiłyśmy... To znaczy Kasia postanowiła spotkać się z panem przy czymś słodkim. 

Teraz my stawiamy. I proszę nie protestować. Nie chodzi tu o żaden dług, tylko o przyjemność 

rozmowy przy kawiarnianym stoliku. 

- Kasia miała chęć porozmawiać? 

- Obie miałyśmy chęć. Ale to Kasia ma pytania i swoją własną ciekawość do zaspokojenia. 

To chyba najlepsze wyjście, spotkać się tu razem. Prawda? 

- Najlepsze. Nie zaprzeczę. 

Zamówiły dla niego kawę i sernik, bardzo pewne własnego wyboru. Nawet nie spytały, czy 

mu to odpowiada, tak, jakby znały go od zawsze. Odpowiadało. Kawa była duża. 

- Możesz mi mówić Indiana, jeśli masz ochotę - zażartował, patrząc na Kasię. 

- Nie mam takiej ochoty – jej oczy kryły wesołość, sygnalizując przyjazne i życzliwe 

podejście. - Wolę mówić Panie Poszukiwaczu. Mama wspomniała, że to jakieś szczególne 

poszukiwania, żebym się za bardzo nie ekscytowała. To nie tajemnica, prawda? 

- Każdy jest w jakimś sensie poszukiwaczem. 

- Każdy, to prawda, drogi Panie Poeto. 

Dorośli spojrzeli na siebie, potem na nią. Wydawała się zachwycona wywołanym 

wrażeniem. 

- A więc wiesz. Nic nie wspominałaś.  

- Bo ja też jestem poszukiwaczem. Takim współczesnym, z komórką w ręce. Dziś, jeśli 

czegoś się chcemy dowiedzieć, wystarczy wrzucić temat w wyszukiwarkę. Zresztą, Piaseczno to 

niezbyt liczna społeczność. Wystarczyło zapytać. 

- Człowieka też się wrzuca w wyszukiwarkę? 

- Nawet jeśli nieładnie to brzmi, wrzuca się. Powie mi pan coś o tym klubie, którego nazwa 

brzmi tak tajemniczo? 

- Masz rację, Piaseczno, to nie jest wielka społeczność. Ale jak widzisz, ma w sobie to coś, 

co sprawia, że tacy jak ja tu powracają. Poszukiwacz... Czy to słowo nie brzmi intrygująco, 

Kasiu? Kryje w sobie dużo pięknych niedopowiedzeń. Jeśli powiem, że każdy z nas jest 

poszukiwaczem, będzie to brzmiało jak nieciekawy i wytarty banał. Prawda nie musi być 

atrakcyjna. Chcesz usłyszeć, jakim ja byłem poszukiwaczem? 

 

Zrobił krótką przerwę. Wystarczającą jednak, żeby przebić się przez dziesiątki lat do 

momentu, który mógł być początkiem tego wszystkiego, o czym chciał teraz opowiedzieć. 

- Moje odwieczne poszukiwania były przypisane do pokolenia. Urodziłem się rok po 

wojnie, dorastałem na gruzach zniszczonego miasta. Mieszkaliśmy w prowizorycznej suterenie, 

a tak naprawdę w jednej z klatek piwnicy, przerobionej na  tymczasowe mieszkanie. To, co 

odnajdywałem w rozrzuconych resztkach węgla, czy pośród ruin, mogłoby być dumą niejednego 
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muzeum, tylko nikt z nas tak wtedy nie myślał. Znalazłem nawet plecak powstańca, który w dniu 

wybuchu powstania nocował w tamtej piwnicy, a potem już nigdy nie powrócił. Pewnie zginął. 

Jego zawartość, to prawdziwy skarb, który rozdałem kolegom, wyrzuciłem, zmarnotrawiłem. 

Byłem tylko powojennym dzieckiem, nie potrafiłem patrzeć perspektywicznie ani trzeźwo. 

Dopiero po latach zacząłem kultywować pamięć dni minionych. Tragicznych. Wielu członków 

mojej rodziny zginęło w czasie wojny. Poszukiwaliśmy informacji o nich, wtedy już włączałem 

się w to na poważnie, już rozumiałem więcej. Długie lata szukania śladów poprzez takie 

instytucje jak Czerwony Krzyż, Ośrodek Karta, rosyjski Memoriał. Pomogli, nadsyłali 

odnalezione dokumenty, udało się rozwikłać niemal wszystkie tajemnice. A te ślady, po których 

podążałem, to z jednej strony hitlerowskie obozy śmierci, a z drugiej radzieckie więzienia 

NKWD, łagry na Uralu, pobyty na Syberii... To także odnalezieni po latach członkowie rodziny, 

mieszkający później zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Długo by tu opowiadać, 

musiałbym napisać całą książkę o swoich poszukiwaniach i o spustoszeniu czynionym przez 

rządy despotów i tyranów, którzy zawładnęli bezwolnymi ludzkimi umysłami. 

- Niech pan napisze. 

- Nie napisałbym nic nowego. To wszystko już znajdziesz w książkach. Kolejne pokolenia 

coraz rzadziej do nich sięgają. A wracając do moich poszukiwań, po latach przeniosły się na te 

tereny, gdzie teraz się spotykamy.Tu się urodził mój ojciec. Moja matka bliżej Wisły, w 

Słomczynie. I ten obszar stał się terenem tych właśnie poszukiwań. Odkryłem kiedyś, że 

niektórzy księża udostępniają w internecie skany dawnych dokumentów parafialnych. 

Poszedłem tym śladem. Pisane po łacinie, cyrylicą, a potem kaligraficznym polskim językiem 

zapisy narodzin, małżeństw i śmierci, to najciekawsze ze skarbów ostatnich lat moich 

poszukiwań. Wystarczyło wrzucić nazwisko i wgłębić się w udostępnione dokumenty. Ja 

natrafiłem na około 200 takich metryk. Pozwoliło mi to cofnąć się o trzysta lat wstecz. To 

dokładne dokumenty. Lubię je analizować i układać w zapis historii. Potem przeszukiwałem 

okoliczne cmentarze, odszukiwałem nieznane mi groby, które uzupełniały całość. To tak w 

skrócie, Kasiu, bo na szczegóły nie starczyłoby nam dnia.  

 

 Słuchały uważnie, momentami potakując. Choć mgiełka w oczach matki i ta w oczach 

córki inną miały konsystencję, inną gęstość. A teraz jeszcze jakby wyczuwał podobną mgiełkę 

w swoich oczach. I czuł, że sam też od czasu do czasu potakuje ruchem głowy w stronę 

własnych myśli i wspomnień. Zrobił chwilę oddechu na łyk kawy 

- Teraz, gdy już wiesz, jakim poszukiwaczem byłem kiedyś, przejdźmy do dnia 

dzisiejszego, do wyspy, na której wylądowałem, by to na niej właśnie móc szukać dalszych 

skarbów. Ta wyspa nazywa się Piaseczno. 

- Nie ukrywam, że śmiesznie to zabrzmiało. To nasze małe miasteczko nie powala urodą. 

- To się zwykle odkrywa po latach. Każdy ma takie miejsce na ziemi, które może nazwać 

swoją wyspą  i do której chciałby wrócić. Kiedyś zrozumiesz, spojrzysz już na to miejsce 

inaczej. Jeśli los rzuci cię na inne wyspy, bo takie już jest to nasze życie, zatęsknisz za Zalesiem, 

Żabieńcem, Chojnowskim Lasem, stawami i Górkami Szymona. Odkryjesz, że to jest właśnie 

twoja wyspa, choć dziś jeszcze jej tak nie postrzegasz. 

- To również pana wyspa? 

- Ze mną jest inaczej. Często tu zaglądałem, wędrując po szlakach, którymi się poruszałem. 

Gdy zainteresowała mnie historia rodzinna, wracałem już częściej. Wszystkie ślady moich 

poszukiwań tu się właśnie skupiały. A dziś... Dziś ta wyspa zaprosiła mnie na dłużej. 

Powiedziała, siadaj z nami, poszukiwaczu. Czeka tu na ciebie stolik, filiżanka kawy i grono 

przyjaciół. Zajmiemy się tobą, pomożemy w dalszych poszukiwaniach. I tym właśnie skusiła 

mnie tajemnicza wyspa zwana Piasecznem, podobnie jak innych poszukiwaczy, szukających 

tego samego skarbu. Członków Klubu Poszukiwaczy Słowa. Bo piękne słowo potrafi być 

skarbem. Wiem, brzmi to już mniej romantycznie niż skarby ukryte przez piratów, ale takich 

poszukiwaczy jest cały czas wielu. Piaseczno nas przygarnęło. Władze miasta zaopiekowały się 

nami i starają się stworzyć warunki sprzyjające tym poszukiwaniom. Wydzieliły przytulny kąt w 

bibliotece, gdzie możemy się spotykać i zaprezentować próbki własnej twórczości, 
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podyskutować. Wydają nasze prace w antologiach, organizują spotkania z czytelnikami. A my 

szukamy tych skarbów, poczynając od tego najmniejszego, ale najcenniejszego. Od słowa. 

Jesteśmy wdzięczni swoim opiekunom. Ty też możesz zostać takim poszukiwaczem, jeśli 

dojrzejesz do takiej decyzji. 

Myślała nad czymś przez chwilę, a może nawet od pewnego już czasu. Widząc to, zamilkł, 

pozwalając jej zebrać myśli i zamknąć je w prostym pytaniu, które musiało tu w końcu paść. 

- Znalazł pan ten skarb? To najpiękniejsze ze wszystkich słów? 

Gdy odpowiadał, patrzył tym razem w oczy kobiety, wsłuchującej się w wymianę myśli 

młodej dziewczyny i dojrzałego mężczyzny, nie próbującej się wtrącać. Tylko ten uśmiech... 

Właśnie teraz, właśnie przy tym jednym pytaniu. Kiwnął głową, jakby chciał potwierdzić 

milczącą nić porozumienia.  

- Tego najpiękniejszego nie musiałem szukać. Ty też je znasz. Zna je każdy, kto pojawia się 

na tym najcudowniejszym ze światów. To pierwsze słowo, które wypowiadamy. Mama. Potem, 

albo też równolegle, pojawia się słowo tata. Nie musimy tych słów szukać, dostajemy je od razu 

w prezencie. 

- Nie każdy je dostaje. 

Matka gestem dłoni powstrzymała jej dalszą wypowiedź, proszącym spojrzeniem wymusiła 

posłuszeństwo. Posmutniały. Zrozumiał, że nie chciały rozwijać przed nieznajomym ich 

własnych przeżyć związanych z tym drugim słowem. Mógł się tylko domyślać, że dla nich, to 

trudne słowo. 

- Nie pytam. Masz rację, nie każdy. Wracając do naszego klubu, sens poszukiwań kryje się 

w powiedzeniu, że nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale w tym, by go gonić. Nie znalezienie 

nas kusi, ale wieczne szukanie. Podobno lubisz czytać. Jeśli to prawda, ty też już postawiłaś 

stopę na wyspie skarbów. Zatem... Witaj w klubie. 

 
*** 

 
Gdy pół godziny później podawali sobie ręce na pożegnanie, odniósł wrażenie, że słowa 

podziękowania skierowane w jego stronę brzmiały szczerze. Za co? Nie zamierzał pytać. 

- Ja też podkradłam coś dla siebie z tej rozmowy - powiedziała tajemniczo kobieta. 

A jej córka, z początku nieśmiało, zawisła mu na szyi. Widać, chcąc darować jakiś ciepły 

gest uznała, że akurat na taki może sobie pozwolić. Przez cały czas patrzył na nią tak, jakby 

celowo zatrzymała się na granicy rozdzielającej dziecinność od dojrzewania. Takie wrażenie 

dotychczas  sprawiała. A może właśnie tę granicę przekraczała? 

- Jutro niedziela. Wie pan, gdzie wyciągnę mamę na spacer? Na Górki Szymona. Chcę je 

poznać na nowo, chcę postawić na nich stopę, jak na nowo odkrytym lądzie. Nie po to, żeby 

czegoś tam poszukiwać. Prędzej, żeby pozostawić tam to coś, po co kiedyś będę mogła wrócić. 

Dobrze to zrozumiałam i zapamiętałam? 

Nie tylko on wydawał się zaskoczony. Poczuł, jak kobieta też obejmuje go ramieniem, jak 

okazaniem świeżo rodzącej się bliskości ociepla gest pożegnania. Zapewne i ona pogubiła się w 

postrzeganiu wspomnianej wcześniej granicy. 

 

Pomyślał tylko, że świat bez granic jest piękny, ale ta prawda nie zawsze musi się 

sprawdzać. Bo są granice, które dzielą, i są te, które łączą. Te obwarowane zasiekami i te szeroko 

otwarte, wprowadzające nas na kolejny, wyższy poziom odczuć i doznań, przez co same w sobie 

stają się nie tylko tajemnicą, ale również spełnieniem i osiąganiem. Nie rodzimy się 

poszukiwaczami. Rodzimy się wędrowcami, przekraczającymi kolejne bramy i granice. 

Poszukiwanie jest częścią tej drogi, niedoskonałej wprawdzie, na pewnych odcinkach wyboistej, 

ale tak naprawdę bogatej i odkrywczej. Oferującej pobocza, zaskakujące  nas  co jakiś czas 

kwiatami. 


