
Julia Świerczok, kl. 3 Dp 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie 

pl. Zamkowy 10, 55-200 Oława, tel. 71 313 27 48 

Opiekun: Jolanta Szewczyk 

 

„Drzewo pozbawione korzeni upada, człowiek też” 

 

Spoglądam w górę. Niebo przesłania mi baldachim zielonych liści. Ciepłe promienie słońca 

leniwie muskają mnie po twarzy, mrugając do mnie zza gałęzi drzewa. „I do przodu, do tyłu” 

– powtarzam w głowie jak mantrę, wymachując nogami. W monotonii ruchu huśtawki 

znajduję pewnego rodzaju ukojenie. To moje bezpieczne miejsce, świątynia dumania 

kilkuletniej dziewczynki.  

 

Jest letnie niedzielne popołudnie. Nikomu nigdzie się nie spieszy, czas jakby na chwile stanął 

w miejscu. Przez uchylone okno słyszę syk kuchenki gazowej, na której moja mamusia gotuje 

obiad. Zeskakuję z huśtawki i zrywam kwiatki z klombu pod drzewem. Ściskam bukiet 

w rączce i w podskokach biegnę do domu.  

- Patrz mamo, mam coś dla ciebie! – dumnie wręczam jej bukiecik. Jak zawsze całuje mnie w 

czubek głowy i wsadza kwiatki do flakonika. Uśmiech na jej twarzy to dla mnie największe 

trofeum. 

 

Mechanizm wdrapywania się na drzewo znam już na pamięć. Podskakuję, oplatam nogami 

gałąź, podźwigam się do góry i już balansuję nad ziemią. Te parę metrów robi dla mnie 

niewiarygodną różnicę. W ten sposób przenoszę się do innej rzeczywistości. Tutaj czuję się 

nieustraszona, silna i odważna, jakbym miała cały ten świat dookoła w mojej dziecięcej 

garści. Zamykam oczy, a gdy wiatr rozwiewa me włosy, zamieniam się w Pocahontas. 

 

Przytulam się twarzą do pnia. Męcząca mnie gonitwa myśli wnet ustaje. Delikatnie muskam 

jego korę opuszkami palców. To drzewo zna już wiele wyszeptanych przeze mnie sekretów. 

Ufamy sobie bezgranicznie. Co więcej, zawsze mnie wysłuchuje, a w zamian odpowiada mi 

szelestem liści, trzaskiem gałęzi lub głuchym, dochodzącym jakby z wnętrza pnia 

pomrukiem.  

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=LO+Nr+I+O%C5%82awa+telefon


Huśtam się na huśtawce najwyżej jak potrafię, do momentu aż czuję, jakbym miała ulecieć ku 

niebu. Tato, jak zwykle w ciepłe dni, pracuje w ogrodzie. Obserwuję go, jak przemierza nasze 

podwórko z sekatorem w ręku. 

- Musimy wymienić sznurki od huśtawki, bo już się poprzecierały – rzuca przechodząc obok 

mnie. Zadzieram głowę do góry. Faktycznie, sznurki obwiązujące gałąź są mocno 

sfatygowane. Wykonuję kolejny zamach nogami, gdy nagle słychać głośne „trach!”. To pękła 

linka, a ja spadam z impetem na ziemię. Z oczu lecą mi łzy, gdy w kostce odzywa się 

pulsujący ból. A gdyby tylko tato pomyślał o tym kilka minut wcześniej. 

 

Dziś są moje urodziny. Majowe popołudnie spędzam z siostrami w ogrodzie. Właśnie 

zjadłyśmy tort i roześmiane bawimy się w chowanego. Opieram czoło o pień drzewa, 

zasłaniam oczy i liczę: „Raz, dwa, trzy, … Szukam!”. Zdyszane, z wypiekami na twarzach 

w końcu zalegamy na trampolinie i wpatrujemy się w błękitne niebo. Kątem oka zerkam na 

siostry. Nie domyślają się, że chwilę wcześniej zdmuchiwałam świeczki, życząc sobie, by dni 

takie jak ten trwały wiecznie. 

 

Uwielbiam rozmawiać z babcią. Choć na ławeczce w ogrodzie siedzi obok mnie drobna 

kobietka z siwymi włosami i twarzą naznaczoną zmarszczkami, to jej figlarne oczy zdradzają 

całą jej przeszłość. Z błyskiem w oku przytacza mi historie ze swojej młodości. 

- Gdy byłam taką jak ty pannicą… - zaczyna opowiadać, a ja wybucham śmiechem, gdy 

słyszę o jej nastoletnich wybrykach. 

 

Po cichu zamykam za sobą drzwi i opatulam się kurtką. Rześkie nocne powietrze szczypie 

mnie w nos. Wokół panuje mrok, ale dostrzegam znajomą sylwetkę opierającą się o drzewo. 

- Wreszcie jesteś – mówi półgłosem. Zbliżam się powoli, a moje serce bije jak szalone. Boję 

się, że rodzice ze swojej sypialni usłyszą, jak głośno huczy mi w głowie. Na pewno nie byliby 

zadowoleni, gdyby przyłapali mnie z nim w środku nocy w ogrodzie. 

- Tęskniłam – szepczę mu do ucha, gdy pochyla się ku mnie. Nasze twarze są tak 

niebezpiecznie blisko… Chwilę później nasze usta spotykają się w delikatnym pocałunku.  

 

W zadumie wyglądam przez okno swojej sypialni, kiedy ciężkie krople deszczu energicznie 

uderzają w gałęzie drzewa za szybą. Już dawno minęły czasy beztroskich zabaw w tym 

ogrodzie  i chyba nie patrzę na świat tak jak wcześniej. Ścianami swojego pokoju 

odgrodziłam się od tego podwórka. Teraz tutaj jest moja świątynia dumania. Choć czasami 

zamiast dumać, czuję jak usycham. 

 



Wojna. 

To jedno słowo burzy cały logiczny bieg wydarzeń. 

Klęczę wśród gruzów na zbombardowanej ziemi. Kołyszę się w przód i w tył, ale to nie 

huśtawka mnie kołysze. To panika zalewa mój umysł i przejmuje kontrolę nad ciałem, gdy 

patrzę na to, co pozostało z mojego domu i ogrodu. Wracałam ze szkoły, gdy usłyszałam 

nabrzmiewający huk, a potem serię zrzucanych ładunków przez nadlatujące bombowce. Gdy 

dobiegłam na swoją ulicę, mojego domu już nie było.  

Nad zgliszczami ospale unosi się dym. Tak samo powoli docierają do mnie strzępy 

informacji, jakby świadomość nie dopuszczała ich do siebie. „Moja młodsza siostrzyczka…”. 

Była tam. Była sama w domu, gdy to się stało. Zginęła bez bliskich u boku, do ostatniej 

chwili przerażona hukiem bombowców. Była tylko niewinnym dzieckiem, a teraz nie żyje, 

zamordowana w wyniku chorej gry dorosłych ludzi.  

Z mojej piersi wydobywa się pełen goryczy szloch. Rozglądam się dookoła w poszukiwaniu 

pomocy. Chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, że to wszystko nieprawda i że wszystko 

będzie dobrze. Ale wybawienie nie nadchodzi. Za to mój wzrok zatrzymuje się na zgliszczach 

drzewa, którego korzenie roztrzaskały się na milion kawałków, a pozostał jedynie kawał 

zwęglonego pnia.  

W tym właśnie momencie wiem, że straciłam wszystko, co miałam. Nie tylko młodszą 

siostrzyczkę, dom i bezpieczny azyl. Straciłam również każdą chwilę spędzoną tutaj, pod tym 

drzewem. Każdą myśl, wypowiedzianą czy też nie. Każde spojrzenie, uśmiech, dotyk. Każdy 

z tych okruchów, które zebrane razem ukształtowały mnie na takiego człowieka, jakim 

jestem. To wszystko rozleciało się w drobny pył. 

Tak jak drzewo bez korzeni padam bez życia na ziemię. Ciepła krew spływa po moim 

policzku, a barwy i kształty rozmazują mi się przed oczami. Przede mną majaczy tylko czarny 

zwęglony pień. Widzę, jak wszystkie wspomnienia i sekrety, do tej pory bezpiecznie 

zapieczętowane we wnętrzu drzewa, smugami ulatują ku niebu. Tak ginie moja historia. A w 

powietrzu czuć tylko smród śmierci i dym.  

 


