
                           ,,Retrospekcje płatków śniegu” 

      Wychodząc z małej, przyjaznej kawiarenki, z jeszcze gorącą, cynamonową kawą w ręku 

- napotkałam na nieco zniszczoną już ławkę pod olbrzymim świerkiem. Zapamiętałam ją         

z dzieciństwa i nim się obejrzałam - nogi same zaprowadziły mnie w jej stronę. 

Była połowa grudnia, a ja – zapracowana studentka na trzecim roku ekonomii - wróciłam do 

rodzinnego miasta, by móc nacieszyć się świętami w gronie najbliższych mi osób (przy 

okazji pomagając rodzicom w ich przygotowaniu). 

      Mój dom mieścił się w niewielkim miasteczku, toteż na dalszą naukę byłam zmuszona go 

opuścić. Uczelnia, którą wybrałam znajdowała się 4 godziny drogi od niego i niestety nie 

byłam w stanie pojawiać się tutaj regularnie, dlatego też tak ogromnie ceniłam każdą chwilę 

będąc w miejscu, tak bliskiemu mojemu sercu. 

     Siedzenie było koloru kory dębu i przypomniało mi, gdy podczas pierwszego dnia świąt 

Bożego Narodzenia, razem z Henrykiem znaleźliśmy osamotnionego Fafika – mojego 

pierwszego pieska. 

        -Ała!- krzyknęłam, gdy po raz kolejny dostałam od kolegi śnieżką w tył głowy.- To wcale 

nie jest zabawne! 

Oboje się roześmialiśmy. Bardzo lubiłam Henryka. Był synem sąsiadów - tak, jak ja miał 9 lat 

i wiele kreatywnych sposobów na nudę. Znaczna część dorosłych nazywała nas ,,duetem 

wybuchowym” i myślę, że całkiem słusznie. Daliśmy się w końcu poznać jako niesamowite 

urwisy. 

-Słyszysz to?- zapytał w pewnym momencie towarzysz.- Jakby szczekanie. 

Faktycznie. Było dość głośne i dobiegało zza iglastego drzewa. Znaleźliśmy tam małego, 

przestraszonego pieska w czarne łatki. Wyglądało na to, że ktoś go porzucił. 

W tamtym momencie byliśmy jeszcze dziećmi, ale niezwykle świadomymi. Postanowiliśmy 

więc pokazać go rodzicom i od tamtej chwili Fafik zagościł w moim domu jako jeden             z 

honorowych członków rodziny.  

    Roześmiałam się na to wspomnienie. 

W oddali, trochę bardziej w głąb lasu - dostrzegłam małą, drewnianą chatkę. Musiałam nieco 

zmrużyć oczy z powodu mgły, ale po chwili zdałam sobie sprawę, skąd ją znam. 



Był to leśny domek ,,cioci” Basi. W rzeczywistości nie byłyśmy spokrewnione, ale 

spędzałyśmy razem tyle czasu, że traktowałyśmy się jak rodzina. 

Pani Basia była starszą, schorowaną, lecz wiecznie uśmiechniętą kobietą. Zawsze z mamą 

przychodziłyśmy do niej na herbatkę w godzinach popołudniowych. Ciotka kochała mojego 

szczekającego przyjaciela, więc zawsze zabierałam go ze sobą, a ona dbała o smakołyki dla 

kudłacza. 

Kobieta nie miała prawdziwej rodziny, toteż święta zawsze spędzała razem z nami. 

Uwielbiałam to! Ciepło biło od niej na kilometr, a ja najbardziej lubiłam słuchać historii z jej 

młodości. Mimo, że mieszkała sama – nigdy nie czuła się samotna ani nie narzekała na swój 

los. Cieszyła się z każdej małej rzeczy, którą przynosiło jej życie. Tego nauczyła także           

i mnie. 

Pani Basia zmarła 4 lata temu. Święta bez niej wyglądają całkowicie inaczej, ale przy 

każdych wspominamy pogodę ducha naszej towarzyszki oraz wierzymy, że nic nie odbierze 

nam miłości, którą nas obdarzyła. 

     Podczas dalszego spaceru jeszcze parę miejsc przykuło moją uwagę. Była to między 

innymi niewielka góra, z której za dzieciaka zjeżdżało się z kolegami i koleżankami na 

sankach albo robiło konkurs na największego bałwana ze śniegu. Nieopodal był plac zabaw. 

Zabieraliśmy tam wszystkie gwiazdkowe prezenty i bawiliśmy z innymi przez całe dnie. 

Podobną funkcję pełniło zadbane boisko. 

     W pewnym momencie dotarłam na osiedle, na którym mieszkało najwięcej dzieci. Teraz 

większość z nich – tak, jak ja – studiuje lub pracuje w innym mieście. Niektórzy wyjechali za 

granicę, a jeszcze inni zaczynają planować już swoje rodziny. Niesamowite, dokąd 

zaprowadziło nas życie. Czasem, będąc w domu – spotykam jakieś znajome twarze i zawsze 

chętnie wspominamy stare czasy. 

     Jest jednak coś, co zawsze pozostanie niezmienne. Magia tego miejsca. Także magia 

świąteczna. Co roku czuję, jakby to właśnie tutaj czas się zatrzymywał, a ja zostaję na nowo 

otulona miękkim kocem dzieciństwa. Znowu dotykają mnie czułe ramiona Basieńki i słyszę 

w głowie śmiech Henryka. Oczami wyobraźni widzę tę małą dziewczynkę, zastanawiającą 

się, czym w tym roku będzie mogła zaimponować kolegom na boisku. W powietrzu unosi się 

całe otaczające nas dobro, wszystko wydaje mi się być takie bezpieczne. Wiem bowiem, że 

tutaj znajduje się moje komfortowe miejsce. Razem ze wszystkimi wspomnieniami, które 



ukształtowały mnie na kogoś, kim jestem dzisiaj. A jestem naprawdę szczęśliwą i spełnioną 

kobietą z małego. rodzinnego miasteczka. 

 


