
Je zio ro Łez

Opusz cza jąc nie przy ja zne mia sto, Li rian miał po -
waż ne wąt pli wo ści, czy on – ma ły chło piec – po tra fi
je od cza ro wać. Ni gdy nie był tak bez rad ny jak te raz.
Nie wie dział, do kąd iść i cze go szu kać. Do oko ła by ło
sza ro i pu sto. Za chmu rzo ne nie bo wi sia ło ni sko nad
gło wą chłopca. Na je go tle czar no ry so wa ły się po je -
dyn cze syl wet ki bez list nych drzew. Miał wiel ką ocho -
tę za wró cić, ale przy po mniał so bie wy krzy wio ną ze
zło ści twarz pa na Plop sa i Ha ha nię, któ rą pra gnął
uwol nić od złe go cza ru. I już wie dział, że nie chce się
cof nąć. Jed nak z każ dym kro kiem czuł się co raz bar -
dziej sa mot ny. To też gdy w za pa da ją cym zmro ku do -
strzegł pło ną ce ogni sko, po biegł ku nie mu z na dzie ją.
Zwol nił, bo przy ogniu sie dzia ło pa skud ne mon strum,
i za trzy mał się w być może — bez piecz nej od le gło ści. 



— Oczy wi ście, oczy wi ście, mo żesz się mnie bać
i uciec, ale nie znaj dziesz lep sze go miej sca na noc leg
— głos po two ra wca le nie był po twor ny, tyl ko po -
twor nie po nu ry.

— Jak się na zy wasz? Ja je stem Li rek — za ry zy ko -
wał chło piec.



— Ha, ja kie od waż ne dziec ko, pro szę. Jam jest
Po nu rian Mar kot ny. Obec nie. Bo nie gdyś zwa łem się
zu peł nie ina czej.

Stwór był na der roz mow ny. Pierw szy raz od bar -
dzo daw na miał oka zję, by się na ga dać. Opo wia dał,
że wcze śniej ży ło tu wie le zwie rząt i ro sła buj na ro -
ślin ność. Gwał tow na zmia na za szła, gdy lu dzie stwo -
rzy li mia sto, w któ rym nie wol no się mar twić.

— Im tam we se lej, tym smut niej i ciem niej po za
mu ra mi. Wszy scy stąd ucie ka ją. Zo sta łem chy ba tyl ko
ja. Nie chcą mnie wpu ścić, bo je stem zbyt przy gnę bio -
ny — cią gnął po wo li i smęt nie.

Oży wił się, sły sząc, że Li rek chciał by od cza ro wać
Naj we sel sze Mia stecz ko.

— Ale by by ło! Po dob no jest na to spo sób, ale
nikt jesz cze nie od wa żył się spró bo wać. A ty... — spo-
j rzał na chłop ca i znów zmar kot niał — ty je steś tyl ko
dziec kiem...

Na za jutrz od sa me go ra na Li rian wy py ty wał po -
two ra, co trze ba zro bić, aby uwol nić miesz kań ców
mia sta od za klę cia. Ten usi ło wał go zbyć, wresz cie się
pod dał:

— Je steś ta ki upar ty, że mo że ci się uda? Ja wiem
tyl ko ty le, że po wi nie neś od na leźć Je zio ro Łez. Brrr...
tam to do pie ro mu si być po nu ro!

— A gdzie ono jest? 
— Trze ba iść tam, gdzie ro bi się co raz smut niej

i smut niej, jak w za ba wie w cie pło −zi mno. Jed nak
szcze rze od ra dzam — po lu bi łem cię tro chę.



Li rek po dzię ko wał i wy ru szył. Znał cel i uwa żał,
że to pro ste — od czu wa nie smut ku przy cho dzi ło mu
prze cież z ła two ścią. Lecz z cza sem oto cze nie sta wa -
ło się bar dziej i bar dziej po nu re, a je mu by ło cię żej
i cię żej na ser cu. Wo kół nie wi dział naj drob niej sze go
śla du ży cia, tyl ko po sęp ne ska ły i oło wia ne nie bo,
któ re zda wa ło się rzu cać cień na ca łą zie mię. Wy da -
wa ło mu się, że nie wy trzy ma dłu żej. Prze ra żo ny po -
my ślał, że na za wsze zo sta nie sam na tym strasz li wym
pust ko wiu. Po pew nym cza sie zdał so bie spra wę, że
skądś do bie ga ci chy szum. Ten dźwięk go przyzywał.
Chło piec po wo li ru szył w je go kie run ku. Wkrót ce po -
śród ciem nych skał uj rzał błę kit ne je zior ko. Z gór
spły wa ły do nie go szem rzą ce stru mie nie, a na środ ku
zie le ni ła się nie wiel ka wy spa. Li ruś po my ślał, że to
mu si być Je zio ro Łez. Ale co te raz?


