
A życie toczy się dalej 

Chociaż żyły odrębnym, niezależnym od siebie 

życiem, tworzyły pewną całość – przynajmniej tak mówili 

inni, a jeżeli nawet nie mówili, to tak postrzegali, tak 

uważali i nic się nie dało na to poradzić. 

Ja, co prawda, nigdy nie rozumiałem i nadal nie 

rozumiem tego związku, niemniej fakt ów przyjąłem i 

zaakceptowałem. Zaskoczenie jednak i zdziwienie zawsze 

pozostało. No bo jak tu się nie dziwić skoro Ona, to tzw. 

„córa ulicy”, a jej nieodłączna towarzyszka – to „czerwona 

latarnia”. Dlatego się dziwię. Nadal. Mimo znacznego 

upływu czasu od końca tamtej historii. 

Podstawową rzeczą, która mnie w tej opowieści 

zadziwia i zastanawia, i w którą cholernie trudno jest mi 

uwierzyć, to konstatacja, że nigdy takiej właśnie latarni nie 

widziałem na oczy. Więcej – nawet nie spotkałem byle 

jakiej latarni, która by świeciła takim właśnie światłem 

jakiejkolwiek dziewczynie! Zresztą, gdyby nawet taka 

latarnia istniała, to dlaczego czerwona? Czerwień przecież, 

to krew, a krew – to życie! Jak mówią świadkowie Jehowy 

– to dar od Boga! Więc, dlaczego? 

To prawda – obie stały na ulicy. Jedna, mniejsza, w 

świetle tej drugiej, większej, aby była łatwiej dostrzegalna i 

rozpoznawalna. Ale, daję słowo, żadnego czerwonego 

światła nigdy tam nie widziałem! Chyba że za takie uznać 

należy sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych. 

Wówczas zgoda. Ale to wszystko, co się wiąże w tym 

miejscu z jakąkolwiek czerwienią. Dlatego twierdzenie 

jakoby Ona w takim właśnie świetle w tym miejscu się 
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znajdowała, to nieporozumienie i ogromne przekłamanie. 

Bo jeżeli nawet tam stała, czy raczej wystawała – co w 

końcu jest niepodważalnym faktem! – to zawsze w świetle 

normalnym, mlecznym. A także, co naturalne, w poświacie 

platynowego księżyca. I to jedyne świetlne Jej towarzyszki. 

Poza tym dodać jeszcze należy, że była Królową tej ulicy. 

Wszyscy Ją znali i Ona znała wszystkich. Czuła się tam 

dobrze i była szczęśliwa. Chyba. Mówię „chyba”, ponieważ 

tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co człowiekowi gra w 

duszy. Ona jednak sprawiała wrażenie, jakby tak właśnie 

było. W końcu robiła to, co lubiła. A jeżeli przez całe życie 

człowiek robi to, co lubi, to przecież nie może być 

nieszczęśliwym! Dlatego myślę, że Ona była jednak 

szczęśliwa. Do tego bowiem stopnia lubiła to swoje zajęcie, 

że jak ktoś był przed wypłatą, jak to się mówi – „nie 

śmierdział groszem”, to czasami można było zostać 

obdarowanym jej wdziękami na tak zwaną „krechę”. Taka 

była ta współczesna samarytanka naszego miasta!  

Ale, jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie. A życie to 

już najmniej, więc i Ją dopadł okrutny ząb czasu. 

Początkowo nie było to aż tak bardzo widoczne, jakby 

próbował obchodzić się z Nią w miarę łagodnie. Jednak z 

każdym upływającym miesiącem, rokiem… To był już 

dramat! Starzała się w zastraszającym wprost tempie i 

coraz bardziej i szybciej odchodziła w zapomnienie. A 

zapomnienie, to była najgorsza rzecz, jaka mogła jej się 

przytrafić!  

Naturalnie, nie znikła od razu jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki prestidigitatora. Nie rozpłynęła się 

jak fatamorgana. Jeszcze od czasu do czasu można Ją było 
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spotkać na tej właśnie ulicy, na której, w nie tak znowu 

odległym czasie, była niekoronowaną „Królową”; jeszcze 

sporadycznie się pojawiała, jednak nie znaczyła już tyle, co 

kiedyś. Dzisiaj nikt właściwie nie zwracał na Nią uwagi. Jej 

czas się skończył! Stara gwardia odchodziła do przeszłości, 

a wraz z nimi również pamięć o Niej. Młodzi, którzy coś 

tam o Niej słyszeli, niektórzy nawet znali, traktowali ją 

bardziej jako relikt minionej bezpowrotnie epoki, niż 

element ich obecnego życia. Oni mieli diametralnie inne 

królowe swojego życia. Młode, piękne, gotowe na każde 

ich skinienie! 

Aż w końcu nadszedł kiedyś dzień, w którym już się 

nie pojawiła. Znikła. Odeszła na zawsze. I nie tylko że nikt 

tego odejścia nie zauważył, to na dodatek nikt też jej nie 

pamiętał na tyle, żeby gremialne towarzyszyć jej w 

ostatniej drodze, na cmentarz. Ci wszyscy, którzy Ją znali i 

dla których coś kiedyś znaczyła, odeszli przed Nią. Nawet 

ta Jej jedyna wierna towarzyszka życia – latarnia, mimo że 

przecież stacjonarna, więc i tak nie mogłaby w żaden 

sposób towarzyszyć jej w ostatniej drodze, ona również 

została zmieniona, na nowoczesną, energooszczędną! I 

tylko niebo nadal było takie samo jak dawniej, i gwiazdy na 

nim. Poza tym wszystko uległo zmianie. 

Na koniec okazało się, że jednak nie wszyscy o Niej 

zapomnieli – miasto pamiętało: pochowało Ją na własny 

koszt. 

 


