
Weronika Brożyna - ,,Utracone wspomnienia” 

 

Każdy coś kiedyś stracił: osobę, rzecz, ja natomiast straciłam coś ważniejszego, kawałek 

życia, wspomnienia…. 

 

*** 

5 lat wcześniej… 

- Co powiedzieli? 

- Że jestem jedynym synem oraz żebym nie odwracał się od rodziny, ale teraz to ty jesteś 

moją rodziną. 

- Wiem, wiem - powiedziałam, głaszcząc Tomasa po policzku. Choć wiedziałam ile dla mnie 

poświęcił, to i tak musiałam go wyrwać z zaborczej społeczności, którą nazywali rodziną 

Godriców. 

- To mówisz, że gdzie jest to przyjęcie klubu młodych geniuszy reporterstwa, do których 

należy moja żona? - po tych słowach ze śmiechem puściłam mu kuksańca w bok. Udał 

obrażoną minę. 

- Następny zakręt w prawo. 

I wtedy ją zobaczyliśmy. Majestatyczną sarnę, która wyskoczyła przed maskę samochodu. 

Ukazała się kakofonia obrazów, dźwięków i nagle nastała cisza… 

 

- Julia? Julia słyszysz mnie? 

- Tak…przepraszam, trochę się zawiesiłam - powiedziałam zgodnie z prawdą, lecz takie 

zawieszanie zdarzało mi się coraz częściej. 

- Pewnie myślałaś o interesującym temacie na reportaż - oznajmiła Lucy, zarówno moja 

przyjaciółka, jak i szefowa. 

Siedziałyśmy właśnie w chińskiej knajpce, jedząc krewetki w sosie kokosowym, obserwując 

ludzi przez okno i modląc się o jakiś rewelacyjny temat reportażu, który pomógłby jej  

w wyjściu z finansowego dołka. 

U mnie to, co innego. W wieku 27 lat wiele osiągnęłam: wielokrotnie nagradzana reporterka, 

pokaźna suma na koncie, mieszkanie w Los Angeles…, Ale nie, dlatego przyjechałam do 

Nowego Yorku. Powodem była Lucy (mianowicie jej małe biuro, które musiało na siebie 

zarobić). Tu zaczyna się moje zadanie, ja miałam napisać super reportaż, a ona w zamian 

pokazywała mi uroki życia w,, Wielkim Jabłku”. Był jeszcze jeden powód. Mianowicie ostatnio 

w moje życie zakradła się rutyna, a poszukiwanie prawdy nie było już tak pasjonujące, 

natomiast ja coraz bardziej odczuwałam, że czegoś mi brakuje, lecz nie wiem jak bardzo bym 

się wysilała, nigdy nie mogłam dosięgnąć tej rzeczy. Pewnie rozmyślałabym dalej, gdyby nie 

nagłówek gazety:, Zaledwie trzydziestoletni biznesman tworzy imperium hotelarstwa”. 

- Lucy? 

- Tak? 

- Kto to? 

- Mówisz o Tomasie Godricu, dziedzicu fortuny i niezależnym biznesmanie, który szturmem 

podbija Manhattan? Co, zainteresowana? 

-Coś ty - powiedziałam z przekąsem i się zaczęło… 

Świat rozmazał mi się przed oczami, a wnętrze baru i moją wyobraźnię wypełniło wspomnienie 

przyjęcia w Dniu Dziękczynienia. Tylko, że nie widziałam obrazów, lecz odczuwałam emocje, 

dźwięki, zapachy. Powietrze było przesiąknięte śmiechem i radością, ale pojawiła się 

ona.,,Kobieta w czerni” - tak ją nazywałam. Piękna, szczupła, o nieziemskich oczach, które 



wwiercały się w twoją (czy może moją?) duszę. Tak, to ona była zarówno moim sekretem,  

jak i największym koszmarem. 

- Nie jesteś zła, że to straciłaś? - zwykle śmiała pytać. 

- Coo? Powinnaś być wdzięczna, że żyjesz, a zawsze wyczuwam jakbyś była z tego powodu 

niezadowolona - kontynuowała. 

Tak jak za każdym razem, gdy przypominałam sobie choćby kawałek mojej przeszłości i już 

byłam tuż, tuż odzyskania dawnego życia, ona się pojawiała, niszcząc wszystko z okrutnym 

uśmiechem. 

Wszystko zaczęło się pierwszej nocy w szpitalu, 5 lat temu po wypadku, w którym straciłam 

pamięć. 

Kiedy się obudziłam, stała przy oknie, nucąc. 

,,To on, to on, 

odda co stracone,  

przywróci co skończone.” 

- Kim jesteś? - spytałam się jej wtedy. Na co odpowiedziała:  

- Nie wiesz? - i roześmiała się w niebogłosy. 

Jednakże lekarze powiedzieli, że to halucynacje wywołane szokiem pourazowym, dali leki i na 

wszelki wypadek zostawili mnie pod nadzorem bardzo miłych panów w białych kitlach na kilka 

nocy. Od tamtej pory przestałam o tym mówić, a ona stała się nieodłączną częścią mnie, jako 

głos w mojej głowie. 

- Znasz tego mężczyznę ! 

- Kogo? - spytałam się ze zdziwieniem, mając jeszcze nikłe wspomnienie sielanki. 

- Tomas! On doprowadzi cię do końca zagadki, która męczy cię od lat. 

- Moja przeszłość - zdążyłam tylko pomyśleć, a przed moimi oczami pojawił się bar, w którym 

siedziałam z Lucy. 

-A propos naszego zwiedzania Nowego Yorku, mam bilety na premierę na Broadwayu i myślę, 

że on też tam będzie. Idziesz? 

Kiedy usłyszałam Broadway, od razu się zgodziłam, po prostu kochałam to miejsce i czułam, 

że spektakl odmieni moje życie. 

 

 

 

Nadszedł dzień spektaklu, a ja nie mogłam przestać się trząść. Nie pomagał mi też głos  

w mojej głowie nucący: 

,,To on ,to on, 

odda co stracone,  

przywróci co skończone.” 

Jak mogłabym się nie denerwować, słysząc coś takiego! 

Kiedy już miałam wychodzić, spojrzałam w lustro… w odbiciu tafli lustrzanej zobaczyłam 

scenę: ja w zielonej sukni, śpiesząca się na ważne wydarzenie i mężczyzna stojący za mną, 

który szeptał: ,,jeszcze nigdy nikogo tak nie kochałem jak ciebie”. Wtedy odwróciłam się,  

lecz za mną nie było nikogo, tylko pusty pokój i ,,ona”, szyderczo uśmiechająca się. To łzy 

bezsilności spłynęły mi wtedy po policzku, a ona tylko szeptała ,,To on ,to on…” 

 

 

 

 

 



 

*** 

Drewno w połączeniu z czerwienią zawsze działało kojąco na mnie, a do tego można by 

dodać zasłony w kolorze butelkowej zieleni oraz ciepłe światło witające gości, którzy 

przybywali na Broadway. Idąc miękkim dywanem, rozglądałam się w poszukiwaniu Lucy, lecz 

nigdzie nie mogłam jej dostrzec. Nagle ,,coś ‘’zobaczyłam. Mianowicie to ,,coś’’ połyskiwało 

złotą poświatą tuż pod moimi nogami. Schyliłam się i odkryłam, że to obrączka. 

- Amanda? - Usłyszałam, a kiedy podniosłam wzrok okazało się, że wpatrują się we mnie 

bystre niebieskie oczy, które były mi dobrze znane, lecz nie wiem skąd wzięłam to 

przeświadczenie, bo nigdy nie spotkałam tego mężczyzny. 

- Pan mnie z kimś pomylił. 

- Niemożliwe! Przecież myślałem, że nie żyjesz - zaczął mówić podniesionym głosem, 

zwracając uwagę grupki ludzi stojących obok. 

- Nie znam cię i nie wiem kim jest Amanda. 

- Ale to ty jesteś… - i już nie dokończył, bo oto Lucy pociągnęła mnie za sobą w tłum. 

- Kim on był? I co od ciebie chciał? - spytała się. 

- Nie wiem, nie znam go - to były jedyne słowa, jakie wypowiedziałam podczas spektaklu.  

Co ważniejsze ,,ona ‘’nie odezwała się ani słowem, jakby zniknęła. 

Po zakończeniu spektaklu, już miałam wsiadać do taksówki, powrócić do domu i oddać się 

codziennym sprawom, kiedy ktoś popchnął mnie do ciemnego zaułka, przytrzymując mi usta 

dłonią. 

- Nie krzycz! - To on! To ten facet, który zaczepił mnie w teatrze. Tylko teraz w jego oczach już 

nie było widać spokoju, lecz desperację i stanowczość. 

- To na pewno ty Amando! Tak się cieszę, że żyjesz! 

Zaczęłam się trząść. 

- Nie bój się. Nie pamiętasz mnie? 

W tamtej chwili ugryzłam go w rękę i zaczęłam biec w ciemną noc. Niestety, czułam za sobą 

jego oddech, kiedy mnie gonił. Wybiegłam na ulicę i wtedy to się stało. Usłyszałam kakofonie 

dźwięków… 

 

 

-Teraz pamiętasz? 

Otworzyłam oczy i znalazłam się w ciemnym pokoju z lustrem, w którym odbijały się obrazy  

z mojego życia. Obok stała ,,Kobieta w czerni” i przyglądając mi się, zaczęła tańczyć w rytm 

piosenki, którą tylko ona znała: 

,,To on, to on, 

odda co stracone,  

przywróci co skończone.” 

 

- Jednak nie! - zaczęła krzyczeć - skoro pamiętasz to wiesz też, że zawarłyśmy układ! 

- Wiem… - odpowiedziałam, przypominając sobie wypadek z przed 5 lat i ten sam pokój,  

w którym zawarłam pakt ze śmiercią. Ja dam jej moje wspomnienia, a ona pozwoli żyć 

Tomasowi, tylko że beze mnie. 

- Wszystko stracone! Wszystko! Miałaś dzisiaj zginąć! 

- Ja nie żyję? - zaczęłam panikować, bo skoro on mnie znalazł, ja nie naruszyłam umowy  

i moglibyśmy żyć razem, szczęśliwie. 

Nagle w kącie sali pojawiło się jego zakrwawione ciało. 

-Ty żyjesz, on już nie! 



Uświadomiłam sobie wtedy, że kiedy wbiegłam na jezdnię, to on zasłonił mnie swoim ciałem 

przed nadciągającym autem… 

- Nie! Musisz coś zrobić! Nie!.. proszę, zrobię wszystko - zaczęłam łkać. 

Kobieta zatrzymała się przed lustrem i dotknęła tafli. 

- Chcę tego-szepnęła 

- Moich wspomnień? 

-Tak, też tego, że już nigdy go nie poznasz ani nie zobaczysz. Będzie żył, ale dla ciebie będzie 

martwy, tak jak ty dla niego!. 

Popatrzyłam na bezwładne ciało osoby, którą kochałam i już nie musiałam się zastanawiać. 

Chociaż beze mnie to chciałam dać mu szansę, aby normalnie żył. 

- Zgadzam się - na te słowa śmierć podeszła do niego, a ja tylko zdążyłam powiedzieć  

- Tomas…żegnaj - nim ciemność na dobre mnie pochłonęła. 

 

- Julia? Julia…słyszysz mnie? 

- Przepraszam, trochę się zamyśliłam – powiedziałam, podnosząc wzrok na Lucy znad miski  

w chińskiej knajpce. Uśmiechając się do niej, doznałam uczucia spełnienia i po raz pierwszy 

miałam przeświadczenie, że nic mi w życiu nie brakuje. 

- To prawda - przyznałam się w myślach, pocierając obrączkę na palcu, którą miałam od 

zawsze, lecz nie wiedziałam skąd… 

 

 

 

 


