
Przyjaciel młodości 

Spędziła przed Nim… Nie, oczywiście że nie całe 

życie – powiedzieć tak byłoby dużą przesadą! – niemniej 

dużo, bardzo dużo czasu. Dzisiaj wie, że za dużo! Ale czy 

dopiero dzisiaj? Naprawdę wcześniej tego nie dostrzegała? 

Cóż, może to zaskakujące i dziwnie zabrzmi, ale, 

niestety, tak właśnie było, wcześniej sobie tego nie 

uprzytomniała. Akurat tę bolesną prawdę uświadomiła 

sobie nagle i niespodziewanie dopiero właśnie teraz, gdy 

po raz nie wiadomo już który napotkała w Nim siebie. 

Dopiero wtedy do niej dotarło, że tak naprawdę za bardzo 

na Nim polegała! Za bardzo zawierzyła Jemu i swojemu w 

Nim obliczu! Dlatego była teraz tak rozgoryczona i 

rozczarowana, bo nie rozumiała tego stanu zupełnie. Był 

on dla niej tym większym i nieprzyjemnym zaskoczeniem, 

im dotkliwiej i boleśniej ranił. Była zszokowana, bo 

zupełnie nie rozumiała, dlaczego ten Przyjaciel jej 

młodości z jakąś niezrozumiałą dla niej determinacją stara 

się ją pogrążyć w udręce samotności. Nie rozumiała tego 

tym bardziej, że przecież jeszcze nie tak dawno było 

zupełnie inaczej. Gdy piękna i beztrosko młoda 

przepuszczała przed Nim, poprzez zęby grzebienia i swój 

radosny uśmiech, cenne minuty, godziny, miesiące, a w 

końcu i lata. Wpatrzona w swoją młodość, w swoją, 

zdawałoby się, niezmienną i niezniszczalną twarz, 

zawierzyła Mu. Oddała się całkowicie i bezgranicznie. 

Pragnęła polegać tylko na Nim. Był niejako jej wyrocznią! 

Wyrocznią jednak, jak się okazało po latach, niezmiernie 

okrutną, bo zdradliwą. On ją perfidnie oszukał! 
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Ale czy naprawdę oszukał? Naprawdę zdradził? 

Czy nigdy nie próbował jej ostrzec? Nigdy nie próbował 

pozbyć ją złudzeń i powiedzieć, że nic nie jest trwałe, 

niezmienne i nie trwa wiecznie? Otóż nie, próbował! Ale 

ona starała się tego nie słyszeć, nie dostrzegać. Była 

młoda i piękna, a wtedy wydaje się, że tak będzie zawsze, 

że cały świat należy tylko do jednego człowieka, do nas! I 

ona świecie w to wierzyła. Żyła pełnią swej młodości! Nie 

wiedziała, co to starość. Nie dostrzegała jej. Nawet, jeżeli 

zdawała sobie w jakiejś mierze sprawę z jej istnienia, to na 

co dzień jej nie zauważała. Myślała o niej, jak o czymś 

nierealnym. O czymś, co rzeczywiście istnieje, ale gdzieś 

z dala od niej, z dala od jej świata, gdzieś, gdzie ona 

bynajmniej nie trafi, nigdy nie zbłądzi i nikt nie wskaże jej 

tam drogi. Niestety, jeszcze raz miało się okazać, że czas 

nie oszczędza nikogo, a ona nie jest tutaj żadnym 

wyjątkiem. 

Nadszedł w końcu dzień, który powiedział jej 

prawdę. Tyle, że również wtedy nie od razu chciała 

uwierzyć, poddać się. Z każdą jednak upływającą chwilą 

sił ubywało, a czas atakował nieubłaganie coraz 

natarczywiej, jakby ze zdwojoną teraz siłą. W końcu 

uczepiła się, jak wisielec sznura, ostatniej „deski ratunku” 

– pomyślała, że jeśli „zabije”, „uśmierci” tego swojego, 

jeszcze do nie tak dawna, najlepszego przyjaciela, a teraz 

największego wroga i ciemiężyciela, zdoła przywrócić 

przeszłość – wygra i wszystko się zmieni, jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wierzyła, że czas się 

cofnie i znów będzie pięknie i beztrosko jak dawniej. Ale 

to było tylko złudzenie. Bo czas nie tylko że nigdy się nie 

cofa, on nie zatrzymuje się nawet na krotki moment, na 

mgnienie powieką. Dla nikogo. Tak było zawsze. I 
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wszędzie. I tak było również w jej przypadku. Albowiem 

taki jest porządek rzeczy. A ona, choćby zniszczyła 

wszystkie dostępne jej lustra świata, nie zmieni tego. Bo 

zmienność wkodowana jest w każde życie, właściwie jest 

w nim jedynym stałym elementem. Reszta jest tylko 

złudzeniem. Naszą przeszłością. 


