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Większość opisanych w książce historii jest prawdziwa 

i zdarzyła się naprawdę. Wszystkie wykorzystane 

w książce wiersze są mojego autorstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na szachownicy życia każdy Twój ruch skazany na 

przegraną. Uśmiech przez łzy, a przecież prościej byłoby 

poddać się bez walki. Płonie wieża, a Ty królowa 

z podniesioną głową idziesz godnie, prosto w ogień– na 

śmierć. Szach, mat – czy warto było kochać?  

  

Sylwia Niemczyk 
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SSSEEERRRCCCEEE    RRRYYYBBBAAAKKKAAA       
 

Drewniany domek stał tuż za wydmami, na 

niewielkim wzniesieniu. Od plaży dzieliło go najwyżej 

pięćset metrów. Jego solidna konstrukcja i mistrzowskie 

wykonanie wymagały nie lada precyzji. Mimo, że stał na 

tej ziemi prawie sto lat, prezentował się okazale, 

wtopiony w morski krajobraz. Pomimo bliskości wody, 

ten żywioł nigdy nie stanowił zagrożenia dla jego 

domostwa. Morze jak dotąd nie upomniało się o ten 

teren, morska fala nie podmyła nawet progu domu, 

chociaż sztormy bywały całkiem potężne. 

Niebezpieczeństwo zwykło omijać chatę rybaka 

szerokim łukiem, jakby coś lub ktoś miało to miejsce 

w swojej opiece. Henryk wierzył w opatrzność boską, 

która czuwała nad jego domowym ogniskiem i nad jego 

łodzią, którą co ranek wypływał w morze. Tutaj 

przyszedł na świat, dorastał i nigdy nie miał potrzeby czy 

chęci, żeby opuszczać ten zakątek. Z dziada, pradziada 

rybackie rzemiosło przechodziło z rąk do rąk. Henryk 

kochał morze, był z nim związany jak kobieta w ciąży 

pępowiną ze swoim płodem. Zachwycał się każdym 

wschodem i zachodem słońca, co dzień od nowa, jakby 
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był turystą, który ogląda te zjawiska po raz pierwszy 

w życiu. Nie wyobrażał sobie, że miałby zająć się 

czymkolwiek innym niż łowienie ryb. Kobiety, które 

miewał nie podzielały jego pasji i zamiłowań. Z czasem 

zapach ryb zaczynał im przeszkadzać, tak jak monotonia 

życia rybaka i jego skromne dochody. Żadna z nich nie 

chciała zamieszkać w drewnianej chatce, na odludziu; 

z dala od komunikacji miejskiej i sklepów. Szybko 

odchodziły z jego życia, nie zagrzewając na długo 

miejsca ani w jego sercu, ani w pamięci. Kiedy 

przekroczył czterdziestkę, jego zainteresowanie płcią 

przeciwną znacznie przygasło. Pogodził się z faktem, że 

pewnie nie założy rodziny, o jakiej kiedyś marzył i nie 

będzie miał potomka. Czasem z tego powodu ulegał 

nostalgii. Bał się, że jak będzie stary i niedołężny nie 

będzie obok nikogo, kto poda mu choćby szklankę 

herbaty i zaopiekuje się nim. Dobijała go świadomość, że 

po jego śmierci dom stanie się siedliskiem bezdomnych 

i włóczęgów, zniszczeje bo nikt nie będzie o niego dbał. 

Henryk lubił swoją chatę, stopniowo tyle na ile 

pozwalały warunki finansowe, inwestował w jej odnowę. 

Wszystko robił sam. Wzmacniał fundamenty, łatał dach 

i malował ściany. Dbał też o swoją łódkę, którą ochrzcił 

imieniem „Jedyna”. Łajba stanowiła jego oczko w głowie 
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i powód do dumy. Proponowano mu zatrudnienie na 

wielkich statkach, ale to łączyło się z ciągłą 

nieobecnością w domu, kilkudniowymi wypłynięciami 

w morze, a Henryk bał się zostawiać swój dom bez 

opieki. Czasem kręcili się tutaj turyści różnego pokroju, 

podejrzane typki. Obawiał się nie tyle włamania, bo 

niewiele cennych przedmiotów posiadał, ale dewastacji 

czy podpalenia. Ten dom był jego bezpieczną przystanią, 

całym jego dziedzictwem, schedą po przodkach. Pokoik 

był mały i przytulny. Na białej meblościance roiło się od 

kolorowych maskotek, począwszy od puchatych piesków 

po pręgowane tygryski i lalki szmacianki. Na ławie leżała 

sterta tetrowych pieluch i śpioszków, przygotowana do 

prasowania. Obok stało kilka butelek ze smoczkiem, 

leżały patyczki kosmetyczne i inne dziecięce bibeloty. 

Mężczyzna stał nieruchomo, a po ogorzałej od słońca 

twarzy płynęły łzy. Patrzył na niemowlę, leżące 

w drewnianej kołysce. Dziewczynka wyglądała jak mały 

aniołek, uśmiechała się przez sen. Kręcone jasne włoski 

sterczały we wszystkie strony. Henryk uświadomił sobie, 

jak Melania bardzo podobna jest do zmarłej mamy. Miała 

jej nosek i duże czarne oczy. Mała odziedziczyła po 

rodzicielce pogodę ducha. Płakała, tylko gdy była 

głodna; krzykiem domagając się butelki z mlekiem. 
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Mężczyzna usiadł obok kołyski, żeby pobyć blisko 

swojej córeczki. Wsłuchiwał się w jej miarowy oddech. 

Spała smacznie, wtulona w różowego jaśka; ssąc białego 

smoczka. Mężczyzna wyglądał na zmęczonego życiem. 

Podkrążone oczy świadczyły o kolejnej nieprzespanej 

nocy. Nerwowo poruszał rękoma. Były spracowane, jak 

na czterdziestolatka. Popękane i suche. Żona pilnowała, 

żeby na noc smarował je specjalnym kremem, nakładając 

rękawiczki. Dbała o niego, troszcząc się o wszystko. 

Teraz musiał radzić sobie sam z prozą życia, a problemy 

dookoła niego zdawały się narastać i kumulować. 

Przerastały go. Popatrzył krytycznie na ściany pokoju. 

Wymagały wykończenia. Pomalowane na delikatny 

turkusik miały mieć fantazyjne szlaczki z żółtymi 

misiami, nie zostały dokończone. Zabrakło misiowych 

uśmiechniętych pyszczków, chociaż ściany były pod ten 

szablon odpowiednio przygotowane. Potarł dłonią 

o drugą dłoń. Przypominały tarkę. Ręce rybaka 

zniszczone od naciągania sieci, popękane od słonej 

wody, pokaleczone od wyciągania ryby. Wziął z nocnego 

stolika kolorową książeczkę i przekartkował ją od 

niechcenia. Trudno było mu się skupić na krzykliwych 

obrazkach. Bajka dla dzieci. Przebiegło mu przez myśl, 

taka ze szczęśliwym zakończeniem. Posłał śpiącej 
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córeczce spojrzenie pełne troski. Za wcześnie na czytanie 

książeczek, jest na to za malutka. Niemowlę i tak nic nie 

zrozumie, ale może to on– ojciec potrzebuje słów tej 

fantastycznej opowieści?– Kiedyś, kochanie, i tatuś 

wierzył w takie bajeczki, dzisiaj wie, że to tylko wyssane 

z palca opowieści dla naiwnych. Opowiem ci bajkę, 

królewno. Wstał i poprawił kocyk dziecku, pochylając 

się nad kołyską. Poznałem twoją mamę, gdy przyjechała 

na wakacje ze swoim narzeczonym. Była najpiękniejszą 

kobietą, jaką kiedykolwiek widziałem. Gdyby wierzyć 

legendom, że syreny mają jasne długie włosy 

i niesamowity magnetyzm– to mogę stwierdzić, że 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że twoja mama była 

syreną. Nie miała wprawdzie ogona, pokrytego rybimi 

łuskami, ale jej ciepły glos czarował i mamił, niczym 

syreni śpiew. Każdego poranka przychodziła na plażę, 

żeby obejrzeć wschód słońca. Ja wtedy dobijałem do 

brzegu z połowem. Ona pierwsza mnie zagadnęła, 

chciała kupić ode mnie świeżą rybę; dałem jej ją. 

Oddałbym tej kobiecie swoją ostatnią koszulę, gdyby 

tylko poprosiła. Zafascynowały mnie jej ciemne ogromne 

oczy, które zdawały się zaglądać gdzieś w moją duszę. 

Była taka miła i taka dobra. Zupełnie, jakby nie z tego 

świata. Chciałem ją chronić i opiekować się nią każdego 
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dnia. Codziennie czekała na mnie w milczeniu, 

wypatrując aż moja łódka pojawi się na horyzoncie. To 

chyba była miłość od pierwszego wejrzenia. Od 

pierwszego spojrzenia po prostu wiedziałem, że albo ta 

albo żadna inna. Ona też zakochała się we mnie. Dajesz 

wiarę, córeczko? Popatrzyła w moje oczy i utonęła. Nie 

przeszkadzał jej rybi zapach, nie gardziła moją starą 

łajbą, jak większość kobiet. Nie oceniała mnie, nie 

zaszufladkowała. Biły od niej dobroć i ciepło. Nigdy nie 

uważała mnie za kogoś gorszej kategorii, tylko dlatego, 

że nie mam wykształcenia i jestem rybakiem. Sama była 

wykształcona i mądra. Delikatna i wrażliwa. Wiedziała, 

że jestem prostym człowiekiem, ale mam swoje zasady 

i to jej imponowało. W kółko powtarzała mi, że nie dzieli 

ludzi na bogatych i biednych, wykształconych 

i prostaków, ale na dobrych i złych. Jakby to było 

wczoraj, pamiętam jak trzęsły mi się nogi, gdy 

zapraszałem ją na kolację. Bałem się odrzucenia 

i odmowy. Myślałem, że mnie wyśmieje, ale ona z chęcią 

się zgodziła. Przyrządziłem wtedy dla nas rybę, według 

przepisu mojej babci. Wyglądała imponująco, cała 

w ziołach i paprykowym sosie. Dominika przyniosła 

białe wino. Przegadaliśmy całą noc. To było jak magia, 

czym więcej się o niej dowiadywałem, tym bardziej mi  


