
1
Spo tka nie

By ∏o so bie kie dyÊ tro je dzie ci, a na zy wa ∏y si´ one: Ka sia,
Ka ro lek i Pa we∏. Ka sia by ∏a mniej wi´ cej w two im wie ku,
Ka ro lek tro ch´ od niej m∏od szy, a Pa we ∏ek mia∏ wszyst kie -
go lat szeÊç.

Pew ne go la ta ro dzi ce wy s∏a li dzie ci do ciot ki, któ ra
miesz ka ∏a we wsi Fren sham w hrab stwie Bed ford. Mia ∏y
tam sp´ dziç wa ka cje. Cio cia by ∏a ju˝ sta ra i miesz ka ∏a
w sta rym do mu z ogro dem, gdzie nie by ∏o kwia tów. Dom
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Pan na Pri ce nie od zna cza ∏a si´ ni czym szcze gól nym. No -
si ∏a za zwy czaj sza ry ˝a kiet i sza rà spód ni c´ i mia ∏a d∏u gà,
chu dà szy j´, któ rà owi ja ∏a je dwab nym, wzo rzy stym sza li -
kiem. Nos mia ∏a d∏u gi, ostro za koƒ czo ny, i za wsze bar dzo
do k∏ad nie umy te, tro ch´ czer wo ne r´ ce. Jeê dzi ∏a na ro we -
rze z przy cze pio nym na przo dzie ko szycz kiem, od wie dza ∏a
cho rych i uczy ∏a gry na for te pia nie. Miesz ka ∏a w nie du -
˝ym, schlud nie utrzy ma nym dom ku na ma ∏ej, ci chej ulicz ce,
bie gnà cej wzd∏u˝ ty ∏ów ogro du ciot ki. Dzie ci zna ∏y pan n´
Pri ce z wi dze nia i za wsze mó wi ∏y jej dzieƒ do bry. W ca ∏ej
wsi nie by ∏o oso by wy glà da jà cej tak dys tyn go wa nie jak
pan na Pri ce.

Otó˝ pew ne go dnia dzie ci po sta no wi ∏y pójÊç na grzy by
przed Ênia da niem. Wsta ∏y wcze Ênie, przed Êwi tem, i ci -
chut ko, na pal cach, w sa mych tyl ko poƒ czo chach, by nie
obu dziç ni ko go, prze sz∏y przez hall i wy sz∏y z uÊpio ne go
jesz cze do mu.

W ogro dzie pa no wa ∏a zu pe∏ na ci sza, na tra wie le ̋ a ∏a ro sa.
Mó wi ∏y szep tem, bo zda wa ∏o si´, ˝e ca ∏y Êwiat prócz pta -
ków jesz cze Êpi.
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ota cza ∏y traw ni ki, krze wy i wy so kie drze wa ce dro we, a po -
nie wa˝, jak ju˝ wam mó wi ∏am, w ogro dzie nie by ∏o kwia -
tów, mia∏ on wy glàd smut ny i po wa˝ ny.

To te˝ dzie ci czu ∏y si´ tro ch´ onie Êmie lo ne w tym
ogrom nym do mu, gdzie by∏ du ̋ y hall, z któ re go wio d∏y
sze ro kie scho dy do sy pial nych po ko jów na gó rze. Onie -
Êmie la ∏a je El˝ bie ta, sta ra su ro wa s∏u ̋ à ca; onie Êmie la ∏a
ciot ka, star sza da ma z bla do nie bie ski mi ocza mi w ró ̋ o -
wych ob wód kach, ocza mi, któ re rzad ko kie dy si´ uÊmie -
cha ∏y. Na to miast wszy scy tro je lu bi li ogród i p∏y nà cà nie -
da le ko rzecz k´ o brze gach za ro s∏ych krze wa mi i wy so kà,
buj nà tra wà.

Dzie ci ca ∏y pra wie dzieƒ sp´ dza ∏y na dwo rze.
Ba wi ∏y si´, gdzie tyl ko si´ da ∏o: w sta rej sto do le,

nad rzecz kà, na ∏à kach i na pa gór kach. Punk tu al nie zja wia -
∏y si´ na po si∏ ki, po nie wa˝ znaj do wa ∏y si´ w go Êci nie, a by -
∏y dzieç mi do brze wy cho wa ny mi. I tak up∏y wa∏ im dzieƒ
za dniem, je den po dob ny do dru gie go, a˝ do chwi li kie dy
pan na Pri ce skr´ ci ∏a so bie no g´ w ko st ce. I tu za czy na si´
w∏a Êci wa opo wieÊç.
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— Och, bied na pa ni! — za wo ∏a ∏a Ka sia i ∏zy na p∏y n´ ∏y jej
do oczu. — To mu si pa nià okrop nie bo leç!

— Strasz nie — od rze k∏a pan na Pri ce.
— Po bie gnij do do mu, Ka rol ku — rze k∏a Ka sia — i po -

wiedz, ˝e by za dzwo ni li po dok to ra.
Ja kiÊ dziw ny wy raz prze mknà∏ po twa rzy pan ny Pri ce.

Otwo rzy ∏a sze ro ko oczy jak by w prze ra ̋ e niu.
— Nie, nie — wy bà ka ∏a, chwy ta jàc Ka si´ za ra mi´. —

By le nie to, pro sz´... Po mó˝ cie mi tyl ko do staç si´ do
do mu.

Dzie ci po pa trzy ∏y na nià i ja koÊ wca le si´ nie zdzi wi -
∏y. Nie przy sz∏o im te˝ do g∏o wy za sta na wiaç si´, co
pan na Pri ce mo g∏a o tak wcze snej po rze ro biç w ich
ogro dzie.

— Po mó˝ cie mi do staç si´ do do mu — po wtó rzy ∏a. —
Jed nà r´ kà b´ d´ trzy ma ∏a si´ cie bie — zwró ci ∏a si´ do
Ka si — a dru gà Ka rol ka i mo ̋ e ja koÊ uda mi si´ do brnàç
do do mu...

Pa we ∏ek przy glà da∏ si´ uwa˝ nie, gdy Ka sia z Ka rol kiem
po chy li li si´ nad pan nà Pri ce.
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Na gle Pa we ∏ek przy sta nà∏, spo strze g∏ szy coÊ nie da le ko
w tra wie, w cie niu ce drów. Co to? Ka ro lek z Ka sià za trzy -
ma li si´ rów nie˝.

— To si´ ru sza — oznaj mi∏ Pa we ∏ek. — Chodê cie, zo ba -
czy my, co to jest...

Ka sia wy su n´ ∏a si´ na przód, a za nià po st´ po wa li ch∏op cy.
— To ja kaÊ oso ba — za wo ∏a ∏a do nich przez ra mi´ i zwol -

ni ∏a kro ku. Po cze ka ∏a, do pó ki ch∏op cy idà cy w ty le nie
zrów na li si´ z nià.

— To... pan na Pri ce — po wie dzia ∏a zdu szo nym szep tem.
I by ∏o tak w isto cie. Pan na Pri ce sie dzia ∏a na mo krej zie -

mi pod drze wem. Jej sza ra spód ni ca by ∏a zmi´ ta i po dar ta,
a po tar ga ne w∏o sy zwi sa ∏y w ko smy kach.

— Co si´ sta ∏o, pro sz´ pa ni? — za wo ∏a ∏a Ka sia, pod bie ga -
jàc do niej. — Co si´ pa ni sta ∏o? Czy pa ni zro bi ∏a so bie coÊ
z∏e go?

Pan na Pri ce spoj rza ∏a na nià wy l´k nio na i od wró ci ∏a g∏o w´.
— Ach, mo ja kost ka... — j´k n´ ∏a.
Ka sia przy kl´ k∏a obok niej na mo krej tra wie. No ga pan ny

Pri ce mia ∏a do praw dy nie po ko jà cy wy glàd.
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Pan na Pri ce na gle si´ roz p∏a ka ∏a. Wy j´ ∏a chu s tecz k´
do no sa i za s∏o ni ∏a nià twarz.

— O, Bo ̋ e! — po wie dzia ∏a. — Mój Bo ̋ e! Te raz to ju˝
chy ba wszy scy si´ do wie dzà.

Ka sia ob j´ ∏a pan n´ Pri ce za szy j´. Uczy ni ∏a to, co zwy kle
si´ ro bi, gdy ktoÊ p∏a cze.

— Niech si´ pa ni nie mar twi — po wie dzia ∏a. — Nikt
o tym nie wie. Zu pe∏ nie nikt. Pa we ∏ek na wet nam nic nie
po wie dzia∏. My Êl´, ˝e to jest cu dow nie jeê dziç na mio tle.

— To jest bar dzo trud ne — po wie dzia ∏a pan na Pri ce, wy -
cie ra jàc nos.

Po mo gli jej wstaç. Ka sia by ∏a ogrom nie za in try go wa na
i prze j´ ta, ale nie chcia ∏a ju˝ o nic wi´ cej wy py ty waç. Po -
wo lut ku i z tru dem prze szli przez ogród, a po tem ulicz kà
wio dà cà do dom ku pan ny Pri ce. Wscho dzà ce s∏oƒ ce prze -
Êwie ca ∏o po przez ˝y wo p∏ot i py∏ na dro dze b∏ysz cza∏ bla -
dym z∏o tem. Ka sia z Ka rol kiem szli wol niut ko i ostro˝ nie,
a pan na Pri ce trze po ta ∏a si´ mi´ dzy ni mi ni czym wiel ki,
czar ny ptak ze z∏a ma nym skrzy d∏em.

Pa we ∏ek po st´ po wa∏ z ty ∏u — z mio t∏à w r´ ku.
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— A ja we zm´ to — po wie dzia∏, pod no szàc z zie mi ogro -
do wà mio t∏´.

— A na co nam to? — rze k∏a Ka sia ostro. — Oprzyj jà
o drze wo.

— To jest mio t∏a pan ny Pri ce.
— Jak to: pan ny Pri ce? Prze cie˝ to ogro do wa mio t∏a.
Pa we∏ spoj rza∏ na nià zgor szo ny.
— Ale nie na sza, tyl ko jej. Ona w∏a Ênie z niej spa d∏a. Ona

na niej jeê dzi.
Ka sia z Ka rol kiem, po chy le ni nad pan nà Pri ce, wiel ki mi

ocza mi po pa trzy li na Pa we∏ ka.
— Jak to: jeê dzi na niej?
— Tak. Nie praw da, pro sz´ pa ni?
Pan na Pri ce po bla d∏a jesz cze bar dziej. Prze no si ∏a wzrok

z jed ne go dziec ka na dru gie. Otwo rzy ∏a usta i znów 
je za mkn´ ∏a, jak by nie by ∏a w sta nie wy do byç z sie bie
s∏o wa.

— Ju˝ si´ pa ni ca∏ kiem do brze wpra wi ∏a, praw da? —
ode zwa∏ si´ Pa we ∏ek, jak by chcàc jej do daç otu chy. — Bo
z po czàt ku to tro ch´ pa ni nie sz∏o.

10


