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Tsunami z każdą sekundą przybliżało się. Tadek 

zaczął szukać drzewa, na które dałoby się wejść 

i uchronić przed powodzią. Nie zdążyli skryć się. 

Wielka fala przetoczyła się, niszcząc wszystko na 

swojej drodze. Nie przekroczyła jednak granicy je-

ziora. Oszalała woda morska jakby opierała się 

o bezbarwną ścianę, chroniąc ich przed zatopie-

niem. Pierwsze uderzenie okazało się najsilniejsze. 

Pozostałe fale w sposób naturalny nie dotykały 

brzegu jeziora. 

Słowa ugrzęzły w gardle, nawet ledwo oddychali. 

Otumanieni, stali na ocalałym kawałku ziemi i nie 

wierzyli w swoje szczęście.  

– Pewnie głaz wpadający do morza nie okazał się 

zbyt wielki – rozważał Tadek, roztrzęsiony niewiary-

godnym wydarzeniem. 

– To sprawka mnicha. – Andrzej wskazał na nie-

go jako osobę, która mogła w sposób nadzwyczajny 

otoczyć ich modlitwą i uratować od wzburzonych 

fal. – Widzieliście sami – relacjonował w zdenerwo-

waniu – rozszalałe fale oparły się o niewidzialną 

zaporę. Siła pchająca niespokojne wody ominęła 

nas w cudowny sposób. Ocalały skrawek brzegu 

niczym się nie wyróżniał. – Stres wyzwolił w nim 

nadmierną gadatliwość, choć powoli uspokajał się.  
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Dziewczyny pozostały zupełnie nieme. Podeszły 

do niewidzialnej zapory i dotykały jej dłońmi. Była 

delikatna i miękka. Z każdą chwilą rozmywała się. 

– Czyżby nic już nam nie groziło? – zapytał nie-

pewnie Andrzej. 

Dołączył do dziewczyn. Chciał przekonać się 

o realności bariery na własnej skórze. Wyciągnął 

rękę przed siebie, ale niczego nie poczuł. 

– Gdzie ona jest? Zniknęła! 

Nie pozostał żaden, nawet najdrobniejszy ślad 

potwierdzający istnienie jakiejkolwiek zapory. 

Uspokojone wody rozmywały się, pozostawiając na 

powierzchni białą pianę.  

– Mam już dosyć! Dla mnie za dużo się dzieje 

wokół – oświadczyła Anka i rozpłakała się, nie mo-

gąc w inny sposób rozładować napięcia. 

Tadek uznał za swój obowiązek pocieszyć ją. 

Przytulił mocno do siebie i delikatnie głaskał po 

głowie. Anka nie protestowała. Potrzebowała tego 

gestu. 

Zupełnie zagubieni, stali dosyć długo, rozgląda-

jąc się dookoła. Teren po kataklizmie przedstawiał 

smutny obraz. Połamane drzewa, rozmyte ścieżki. 

Wszędzie nieprawdopodobne błoto, powstałe ze 

słonej wody, trawy i ziemi wymieszanej z piachem. 

Na szczęście znajdowali się po stronie niedotkniętej 

powodzią, więc ich nogi nie grzęzły w brei.  


