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Ślub Asi i Wojtka, który rzeczywiście odbył się bez 
obecności Lili, ostatecznie oczyścił Adama z poczucia 
winy. Jednocześnie umocnił w przekonaniu, że rozwód 
stanowił jedyne właściwe rozwiązanie.

Do Jeziorek wrócił w doskonałym nastroju. Prze-
pełniała go radość i ojcowska duma. Asia była taka 
zakochana, taka szczęśliwa, Wojtek wpatrzony w nią 
jak w obrazek. Właśnie tak ma być. Ślub powinno się 
brać z miłości. Wyłącznie! Adam jak nigdy dotąd miał 
pewność, że to początek naprawdę wielkiego dzieła. 
Nawet nie ślub. Miłość po prostu. Tylko i aż. Bez niej 
zaczęło się jego małżeństwo z Lilą. Dlatego dzieło nie 
najlepiej im wyszło. Co prawda znał sporo książek i fil-
mów z odwrotną kolejnością miłosnych perypetii, słyszał 
o związkach, w których na starcie kompletnie nic nie 
zapowiadało późniejszych wielkich uczuć. Lecz w to nie 
wierzył. Jego własne doświadczenie zaprzeczało takim 
scenariuszom. Nie chciał mylić miłości z przyjaźnią. 
Z przywiązaniem, obowiązkiem wreszcie. Mimo swoich 

328



329

pięćdziesięciu lat wciąż usiłował ocalić w sobie duszę 
romantycznego chłopca. Chłopca, któremu życie parę 
razy nieźle dało po nosie.

Nie odczuwał już z tego powodu głębokiego żalu. 
Co najwyżej lekki smutek. Nie ma sensu oglądać się za 
siebie. A miłość… każdemu jest potrzebna jak powietrze. 
Każdy jej szuka. Lila także.

I on również. Od samego początku, odkąd zamiesz-
kał ponownie w Jeziorkach, wróciły marzenia o Stokrot-
ce. Właściwie one nigdy go nie opuszczały, choć przez 
tyle lat próbował je wyrwać z serca. Teraz, w miejscu 
gdzie ich miłość musiała kiedyś podporządkować się po-
czuciu obowiązku i przyzwoitości, Marysia, mimo że tak 
niematerialna, znów była z nim od rana do nocy. Każda 
ścieżka, po której razem spacerowali w lesie. Ogród. 
Kwitnące na okrągło stokrotki na trawniku pod oknami. 
Każdy kąt domu, puste skrzynki po pelargoniach na 
ganku… Wszystko przypominało mu przeżyte tu chwile 
szczęścia. Znowu odżyła nadzieja. Już nie musiał się czuć 
winny. I nie musiał jedynie sycić się wspomnieniami.

Z początku trochę się bronił. Czy wolno mu zlek-
ceważyć prośbę Marysi, żeby jej nie szukać?

Bał się. Minęło tak wiele lat. Na pewno ułożyła sobie 
życie. Byłoby dziwne, gdyby stało się inaczej. Próbował 
sobie wmówić, że niepotrzebnie się łudzi. Walczył z chę-
cią podjęcia poszukiwań. Po co fundować sobie kolejne 
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rozczarowanie? Powtarzał to sobie, jednak z każdym 
dniem jego opór słabł. Po ślubie córki zyskał wręcz do-
datkową motywację.

Któregoś ranka obudził go sen. Latał w nim jak ptak 
nad spokojną, stalowobłękitną wodą, wysoko pod nie-
bem. Znad tafli jeziora dobiegał go cichy szept. Słyszał 
go wyraźnie, mimo że szybował coraz wyżej i wyżej. To 
był głos Marysi. Nie miał wątpliwości. Gdy zerwał się 
z łóżka, nadal miał go w uszach.

Sen, którego sceny wciąż wracały, rozwiał jego wąt-
pliwości. Jeszcze przed śniadaniem wskoczył na rower. 
Pojechał nad jezioro. Pluskał się w wodzie niczym kiedyś 
jego dzieci. Potem długo siedział na małym wędkarskim 
pomoście. Całym już rozchwianym i dożywającym koń-
ca swoich dni, lecz tym samym. Tym, na którym jako 
chłopak wędkował, a potem jako stateczny trzydziesto-
kilkulatek snuł marzenia o szczuplutkiej dziewczynie 
z jasnymi włosami. Jakby czekał, że zaraz wśród nadwod-
nych trzcin pojawi się Stokrotka. On ją weźmie za rękę 
i powędrują razem do Kowalowej chałupy pod lasem…

Postanowił działać. Jeśli wynik będzie zły, trudno. 
Miał już doświadczenie w podnoszeniu się z klęski. Jakoś 
się z tym upora. Mimo wszystko lepsze to, niż do końca 
życia żałować, że nawet nie spróbował.

Rozpoczął poszukiwania. Nie było to proste, lecz 
podjęta decyzja dodała mu skrzydeł. Zaczął od Jutrzenki. 
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Tam nikt nie potrafił mu pomóc, choć jeden ze star-
szych pracowników nawet sobie przypomniał Stokrotkę. 
Wiedział tylko tyle co Adam, że pochodziła z Katowic. 
Kierownictwo sprywatyzowanego ośrodka już dawno się 
zmieniło, zniknęła większość poprzednich dokumentów. 
Po Marysi nie pozostał żaden ślad.

Adam zaczął grzebać w sieci. W Jeziorkach wciąż 
nie można było korzystać z internetu, więc dużo czasu 
spędzał teraz w Topolowie, przy komputerze w swoim 
szkolnym gabinecie. Naiwny pretekst, że robi porządki 
i przygotowuje się do nowego roku szkolnego, i tak ni-
kogo nie obchodził.

Zapał, z jakim przystąpił do poszukiwań, zaowo-
cował też zmianami w domu. Adam odnowił pokoje na 
górze, potem z pomocą fachowców zmienił ogrzewanie 
na elektryczne. Na dole wymurował piękny kominek. 
Dobrze byłoby grzać się przy nim nie w pojedynkę…

Poszukiwania niestety nie przynosiły rezultatu. Znał 
tylko imię i nazwisko Stokrotki. Pamiętał jej przymiarki 
do pracy w branży turystycznej. Nic więcej. Wpisywał 
w wyszukiwarkę „Maria Szadziewicz”. Obdzwaniał zna-
lezione katowickie biura podróży i agencje turystycz-
ne. Wszędzie pytał. Rozszerzał poszukiwania na coraz 
większy obszar. Wszystko na nic.

Mijał dzień za dniem. Adam się nie poddawał. Lecz 
jego nadzieja coraz bardziej stawała się czekaniem na cud.
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I cud się w końcu zdarzył. A z pewnością zapowiedź 
cudu. Stokrotka! Jak mógł nie zacząć od razu od tego 
hasła?! Ta myśl niczym błysk z nieba poraziła go podczas 
porannej przejażdżki rowerem, gdy jak co rano zmierzał 
w stronę jeziora, żeby popływać. Natychmiast zawrócił. 
Po kilku minutach pędził autem do Topolowa.

Znalazł. Serce omal nie wyskoczyło mu z piersi. Aż 
musiał odejść na chwilę od komputera i napić się wody. 
Ośrodek Stokrotka nad małym jeziorkiem na północ-
nym zachodzie Polski. Strona zawierała kilka zdjęć, na 
nich były przytulne domki wśród drzew, plac zabaw dla 
dzieci, plaża i pomost, na wodzie kilka kajaków i łódek. 
Nic więcej. Marii Szadziewicz nie było w informacjach 
o ośrodku, za to podano adres i numery telefonów.

To był jego jedyny ślad. Nie zamierzał go zlekcewa-
żyć. Ośrodek miał adres mailowy, lecz Adam nie chciał 
z niego korzystać. Najlepiej sprawdzić osobiście.

Wyruszył zaraz o świcie następnego dnia.


