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Od autora 

Od niemal początku swojego pisania, szukam drogi, sposobu, metody 

na to jak w zwykłych słowach zawrzeć to, co czuję.  

Ci z Was, którzy dłuższy już czas śledzicie mój blog, zapewne 

zwróciliście uwagę na to, że dzielę się z Wami moim „Serdecznym” 

postrzeganiem świata. Wszystkie relacje z wędrówek po Norwegii, 

opisy miejsc, które odwiedzam, przedstawiam nie tylko, jako zwykła 

relacja z wyprawy, ale przede wszystkim staram się oddać głos 

mojemu sercu, albowiem Ono właśnie ma najwięcej do powiedzenia. 

Serce to nie tylko organiczna pompa, którą nosimy w piersi. Serce to 

dodatkowy zmysł, który gdy świadomie go użyć, totalnie zmienia 

postrzeganie rzeczywistości, i robi to w taki sposób, że wynosi 

świadomość na poziomy niedostępne dla innych zmysłów.  

Dawniej, często zapraszałem Was na wędrówkę po wspomnieniach, 

do chwil, w których byliście zakochani. Albowiem zakochanie właśnie 

jest takim głębokim użyciem serdecznego zmysłu. Człowiek noszący 

miłość w sobie, widzi świat inaczej, jest nosicielem szczęścia w takiej 

obfitości, iż nie jest w stanie go utrzymać. Szczęście rozlewa się wokół 

niego, i w naturalny sposób staje się jego podarunkiem dla świata.  

Jeśli doświadczyłeś zakochania, to wiesz, o czym mówię. Ja jednak 

chcę teraz powiedzieć znacznie więcej. Otóż serce w swoich 

kosmicznych możliwościach, nie ogranicza się w działaniu tylko do 

jakiegoś fragmentu Twojego życia. Ono istnieje i pracuje nieustannie 

nie tylko pompując krew, ale przede wszystkim serce odczuwa. Jest 

źródłem wrażliwości, jest przestrzenią w Tobie, która nie ma granic, w 

której mieszka i przechadza się dumnie TWOJA DUSZA!!!  

No i właśnie, docieramy do sedna.  

Jeśli teraz poczujesz swoje serce, to tam właśnie, w Twoim 

wewnętrznym kosmosie, znajduje się światło Twojej duszy. Przyjrzyj 

się jej, zobacz, dostrzeż jak piękna jest ona.  
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Istota czuła, delikatna, wrażliwa, cudownie piękna i mądra mądrością 

pochodzącą od samego źródła życia. Ona, gdy tylko zechcesz, może 

podzielić się z Tobą wszelkim dostępnym dobrem. Ona, gdy 

potrzebujesz, może stać się Twoim uleczeniem, może dać światło tam 

gdzie błądzisz w ciemnościach, może wskazać Tobie piękno, którego 

wcześniej oczami nie dostrzegałeś, może obronić Ciebie od 

nieprzyjaciela, może przyjść Tobie na odsiecz, gdy czujesz, że 

słabniesz. Czy wiedziałeś, że masz takiego sprzymierzeńca? 

Wiedziałeś, że istnieje Miłość przygotowana specjalnie dla Ciebie, 

żebyś mógł, mogła, czuć pełnię szczęśliwego życia?  

Otóż jest to prawdą, że żyjąc życie w dialogu ze swoją duszą, jest ono 

piękne i pełne w każdym swoim aspekcie.  

I właśnie to jest moja odpowiedź na pytania zadawane przez was na 

moim blogu. 

Zakochałeś się? 
Tak jestem zakochany w życiu, w jego wielowymiarowym pięknie 

karmiącym mnie radością, gdy tylko tego zapragnę. Zakochany jestem 

w cudowności ludzkiej natury, zdolnej do panowania nad materią na 

poziomie ducha. Zakochany jestem w kosmosie nad głową i kosmosie 

pod stopami. Zakochany w duszach, które przemierzają rzeczywistość 

tego świata, dumnie świecąc swoją miłość.  

 

Kim jest Wiedźma? 
To moja dusza, królowa serdecznej przestrzeni, kreatorka szczęścia, 
nauczycielka delikatności, bezgraniczna dobroć i źródło miłości w 
każdej możliwej formie. To ona jest źródłem światła w płomieniu 
świecy, pięknem gwieździstego nieba, miłosnym szeptem o pokoju i 
przebaczeniu.  

Teraz już wiecie, kim jest moja Wiedźma. Ona chce byście także i Wy, 

odkryli swoje „Wiedźmy” i swoich „Wiedźminów”. Otworzyli swoją 

serdeczność, i poszli tam na randkę… 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Prawa autorskie 29.01.2020 Dla Sławomir Podsiadłowski KaftanBlady— Wszelkie prawa 

zastrzeżone. 

 

  



4 
 

 

 

Spis treści 

1. Wiedźma się dosiadła, czyli magia drugiego śniadania   str. 5 

2. Pastelowa Wiedźma w skarpetkach     str. 8 

3. Wiedźmy w bambusach zakochanie     str. 11 

4. Alchemia zmysłów, czyli wiedźmowe uwolnienie   str. 14 

5. Wiedźma z gitarą, czyli co Ci w duszy gra?    str. 16 

6. Wiedźma i Wiedźmy całowanie      str. 18 

7. Wiedźma powraca, czyli nie marnuj życia na bezwartość  str. 20 

8. Przytulona Wiedźma       str. 22 

9. Przenikliwe promienie kochania      str. 24 

10. Rogalik z miodem       str. 26 

11. Ciepło płomienia, czyli Wiedźma zapala świeczkę   str. 27 

12. Wiedźma słucha nawet, gdy nie słucha, czyli prostota harmonii str. 29 

13. Wiedźma ma zawsze rację, no zawsze, i w „Scrabble” też  str. 32 

14. Wiedźmowa cisza, czyli wyrazista subtelność    str. 34 

15. Wiedźma bardziej       str. 35 

16. Zmysłowa granica przyzwoitości     str. 36 

17.Wiedźma w niebieskiej pościeli. Runa Isa    str. 38 

18. Wiedźmowa włóczka, czyli zakochane oczka    str. 40 

19. Ona, On i wszędzie rekiny – ONA     str. 42 

20. Aromat z wiedźmowego kociołka miłości – ONA   str. 44 

21. Wiedźma Ona – ONA       str. 45 

22. Oni         str. 46 

23. Opuszek jej palca        str. 48 

24. Wiedźmowa Kropka       str. 51 

 



5 
 

1. Wiedźma się dosiadła, czyli magia drugiego śniadania 

 

Siedziałem oparty o ścianę starej drewnianej szopy. Brązowe deski 

nasączone impregnatem przez jakiegoś rybaka z ubiegłego wieku, 

rozgrzane słonecznym żarem wydzielały charakterystyczny zapach 

dziegciu, co w połączeniu z aromatem morskiej bryzy dawało ciekawą 

kompozycję.  

Lubię to miejsce, zapewne ważne dla ludzi żyjących tu 100 lat temu. 

Od czegoś, co kiedyś było bramą szopy, wiodły wyraźne ślady 

drewnianej pochylni, służącej niegdyś do spuszczania rybackiej łodzi 

na wodę.  

W taki dzień jak ten, ciepły i słoneczny, to miejsce było dla mnie 

idealną oazą spokoju, w której mogłem przywrócić świadomość czasu 

i przestrzeni. Skalne wybrzeże usiane większymi i mniejszymi głazami, 

oraz niezliczone kępy traw wyrastające z wypełnionych piaskiem 

szczelin w skale, szum morza i krzyki przesiadujących tu mew, to 

właśnie moja pigułka na „rozbiegane myśli”. 

Zrobiłem się głodny, sięgnąłem po mój plecak i wydobyłem z niego 

drugie śniadanie. Sporej wielkości kromki swojskiego chleba z białym 

serem i liśćmi lodowej sałaty. Chrupiąc królewski posiłek, cieszyłem 

się chwilą i czekałem na coś, co niechybnie miało nastąpić.  

  

- Podzielisz się? 

  

W lewym uchu usłyszałem śpiewny głos. Obok mnie stała kobieta w 

długiej niebieskiej spódnicy i białej bluzce. Spódnica powiewała na 

wietrze odsłaniając bose stopy. Jej nagłe pojawienie, wprowadziło 

dodatkowy aromat świeżego ogórka, który wspaniale wkomponował 

się w dziegciowo – morską mieszankę.  
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- Jasne.  

  

Wyjąłem dodatkową kromkę i uniosłem w górę, co okazało się 

zbyteczne, gdyż ona już siedziała obok mnie.  

 

- Proszę, częstuj się.  

 

Siedziała z podkurczonymi nogami, patrząc gdzieś za linię horyzontu. 

Nie wiedziałem, że odgłos chrupanej lodowej sałaty może być tak 

uroczy. Spojrzałem na jej dłoń, w której trzymała kromkę. Była po 

prostu piękna, delikatna, artystyczna jakaś..  

  

- Czym się zajmujesz? 

- Jestem Wiedźmą.  

- O naprawdę? 

- Tak. Czemu miałabym kłamać? 

- No… nie posądzam ciebie o kłamstwo, raczej o żart. 

  

Spojrzała na mnie, i w tym momencie wiatr zwiał jej długie włosy 

zakrywając nimi moją twarz. Zapach świeżego ogórka zawładnął moją 

świadomością.  

Zamknąłem oczy i zobaczyłem galaktyczny wir Drogi Mlecznej, a na jej 

krańcu kropka Układu Słonecznego i Ziemia w nim, a tam Półwysep 

Skandynawski i nasza skalista plaża z niewielką drewnianą szopą a 

przy niej kobieta i mężczyzna posilają się kanapkami z twarożkiem i 

sałatą lodową.  
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Otworzyłem oczy.  

  

- Ależ to piękne.. Ty naprawdę jesteś Wiedźmą. 

- Oczywiście.  

- Inaczej sobie Was wyobrażałem.  

- Zatem czas porzucić stereotypy mój drogi.  

  

Popatrzyła na mnie, kąciki jej ust uniosły się w uśmiechu a w 

spojrzeniu pojawiła się przyszłość.  

  

- Twoje kanapki są doskonałe, czy podzielisz się także czymś do picia?  

  

Znów sięgnąłem po plecak by wydobyć z niego butelkę z wodą i 

czekoladę.  

  

- Oho mój drogi widzę, że jesteś dobrze zaopatrzony i bardzo mi się to 

podoba. Zabierzesz mnie ze sobą? 

- Ze sobą to znaczy gdzie? 

- No jak gdzie, wszędzie!! Po prostu ze sobą. Właściwie to już nie 

masz wyboru wiesz? 

- Wiem, widziałem przyszłość w Twoich oczach.  
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2. Pastelowa Wiedźma w skarpetkach 

 

Odkrawany plasterek sera Brie przylgnął do noża i nie chciał opaść na 

kanapkę. Zawsze mi to robi, zmusza bym ćwiczył cierpliwość i 

delikatność. Bardzo powoli odrywałem go od noża, stosownie dozując 

siłę by go nie rozerwać.  

Mój facecki umysł już nie raz próbował znaleźć rozwiązanie dla tego 

„kłopotu”, i właściwie nie wiem, czemu jeszcze nie wpadłem na jakiś 

pomysł poradzenia sobie z tym.  

A może ja po prostu lubię ćwiczyć cierpliwość?  

Z każdym odkrojonym plasterkiem, okrągły ser tracił swój owal.  

  

- Tak, jutro Księżyc nie będzie już taki jak dziś.  

  

Odwróciłem się i zobaczyłem Wiedźmę siedzącą na sofie, śledzącą 

moje poczynania.  

 

- Czytasz moje myśli!!  

  

- Owszem czytam. To piękna lektura. Dowiedziałam się na przykład, 

że moje oczy są ciepło uśmiechnięte. Wiesz to miłe coś takiego 

przeczytać, gdyż moje oczy mają ten kłopot, że nie mogą zobaczyć 

same siebie. No może tylko w lustrze, ale to już są oczy po drugiej 

stronie lustra.  

  

- A czy to nie to samo? 
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- O nie mój drogi, tam jest po prostu druga strona lustra, a one są tu 

widzisz? 

  

Spojrzałem na nią ponownie. Włosy w lekkim nieładzie, oraz 

tajemniczo i ciepło uśmiechnięte oczy. Zaiste są i bardzo to widzę, i 

oszałamiający ich błękit wyciskał ze mnie zachwyt niczym sok z 

pomarańczy.  

  

- O proszę, i są oszałamiająco błękitne.. No brawo, myśl dalej proszę, 

to takie fascynujące.  

  

- Ej no proszę cię… uważaj, nie chcesz żebym ja zaczął używać swojej 

magii!! 

  

- Chcę.  

  

Wtedy zdałem sobie sprawę, że ta esencja kobiecego piękna jest cała 

w pastelowych kolorach. Łagodnie przenikające się barwy jej 

naturalnego piękna, drgały lekko oświetlone świeczkowym światłem. 

Patrzyła na mnie i posyłała chyba najbardziej tajemniczy ze swoich 

uśmiechów. Nawet na stopach miała skarpetki każda w innym 

kolorze, czym wytrąciła mi z zanadrza wszelką magię. Z takim czarem 

konkurować nie sposób.  

  

- A widzisz kochany, wystarczyła skarpetkowa asymetria i poległeś. 

Jeszcze musisz się wiele nauczyć, ale nie smuć się, czuję, że masz 

ogromny potencjał.  
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- Czyli na tym polega Twoja magia, wchodzisz w przestrzeń mojego 

serca ze swoją pastelową kobiecością, i skarpetkową asymetrią na 

stopach?  

  

- Tak, jak widzisz to proste i na tyle skuteczne, że potem tylko 

wystarczy kiwnąć małym palcem u stopy, byś poddał się mojej woli. 

Ty też tak potrafisz, a nawet jeszcze więcej. Mamy przecież do 

dyspozycji całą energię wszechświata.  

  

Podszedłem do niej, postawiłem talerz z kanapkami i usiadłem obok 

najbliżej jak mogłem. Jej zapach otoczył mnie mgłą zapomnienia. 

Delikatne, ledwie wyczuwalne pocałunkowe muśnięcia naszych warg 

były niczym forpoczta tego, co za chwilę nastąpi. Wplotłem dłoń w jej 

włosy, i poddałem się scenariuszowi, który spłynął na mnie wprost z 

gwieździstego nieba.  

Poczułem jak dusza przejmuje kontrolę nad każdą cząsteczką mojej 

fizyczności, to było jak narodziny nowych zmysłów, z których runęła 

na mnie potężna fala odczuwania. Byliśmy wszędzie i nigdzie, 

nadawaliśmy gwiazdom nowe imiona, układaliśmy nowe galaktyki, 

przemierzaliśmy rozkołysany czas żegnając się z tym, co było, i witając 

z tym, co ma nastąpić. Zatopieni w siebie, w pastelowych kolorach 

miłosnego wiru, powróciliśmy na sofę. Fale miłego mrowienia, raz po 

raz przemykały po naszych wciąż splątanych ciałach, a złoty pył 

opadał okrywając naszą nagość. 

 

- Co to było?  

- Ty mi powiedz, przecież jesteś Wiedźmą! 

 

 



11 
 

3. Wiedźmy w bambusach zakochanie 

 

Drzwi od przedpokoju otworzyły się z impetem i na progu pojawiła się 

Ona w postawie tryumfującej bogini. Mimo iż była doszczętnie 

przemoczona, jej oblicze tryskało wielobarwną radością. Nie 

rozbierając się nawet, postawiła na podłodze jakieś dziwnie wysokie 

zawiniątko i pobiegła do łazienki. Z za niedomkniętych łazienkowych 

drzwi dochodziły bliżej nieokreślone, wymruczane w emocjach słowa, 

które na pewno nie były przeznaczone dla moich uszu, oraz odgłosy 

pospiesznie zrzucanych na podłogę ubrań.  

  

- Nie masz pojęcia jak przemokłam. Ten deszcz uwziął się na mnie, ale 

ja nie poddaję się tak łatwo. I wiesz co? Udało mi się!!! Kupiłam ten, o 

którym ci wczoraj opowiadałam pamiętasz? 

  

W pośpiechu przeczesałem wspomnienia wczorajszych dialogów z 

Wiedźmą, ale jedyny, który mi tam utkwił to ten o energetyce 

płomienia.  

  

- Obawiam się kochana, że moja facecka uwaga nie zarejestrowała 

dialogów dotyczących kupowania czegokolwiek. 

- Oj no, bo ja nie mówiłam nic o tym, że chcę go kupić. Opowiadałam 

tylko jak bardzo mi się podobał, i że doskonale zbalansuje energie w 

sypialni.  

  

Spojrzałem na nią. Stała przy drzwiach łazienki całkiem naga, patrząc 

na mnie wycierała ręcznikiem przemoczone włosy. Moja 

podświadomość natychmiast zwróciła uwagę na jej rozkołysane 
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piersi, co niestety w efekcie zniweczyło wszelkie wysiłki 

przypomnienia sobie jakichkolwiek treści z wczorajszych dialogów.  

  

- No i właśnie to zrobiłam. To znaczy.. Oj czekaj zaraz ci pokażę. Jest 

piękny, cudowny, wręcz doskonały.  

  

Wróciła do łazienki, i po chwili wyszła już w szlafroku. Podniosła z 

podłogi swój pakunek i ustawiła na stoliku. Powoli, z namaszczeniem 

odwijała papier, a blask jej uśmiechu gęstniał z każdym ruchem. W 

końcu moim oczom ukazała się niewielka doniczka, a w niej…  

  

-Czyż nie jest cudowny? I wiesz, on urośnie jeszcze. Będzie miał swoje 

miejsce w narożniku pod oknem.  

- Czy to jest bambus kochanie? 

- No!! Śliczny prawda? No powiedz, że ci się podoba. Tam były jeszcze 

inne, ale ten wołał do mnie, jego wibracja jest specyficzna, taka 

właśnie jak powinna być dla tego miejsca. I zobacz, jaką ma aurę… 

Jeszcze takiej nie widziałam. Tak się cieszę, że nikt go nie kupił 

wcześniej.  

  

Dotknąłem lewą dłonią jego liści, by poczuć to, o czym mówi 

Wiedźma. Poczułem czyste wysokie wibracje na pograniczu światła. 

Bez wątpienia Wiedźma miała rację. Czytałem już kiedyś o 

zbawiennym wpływie żywego bambusa na energetykę pomieszczeń. 

Przyznam, że na mnie w tej chwili bardziej oddziaływał jej 

przecudowny entuzjazm. Źródło krystalicznie czystej radości, 

wylewającej się strumieniami z jej kobiecej istoty.  

Blask bijący od niej, przyćmił wszystko wokół i już choćby dla tej 

chwili pokochałem bambus w doniczce.  
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Wzięła doniczkę w obie dłonie, i poniosła do sypialni mrucząc pod 

nosem pieszczotliwe słowa, bez wątpienia nieprzeznaczone dla mnie.  

  

- Kochany, przynieś proszę ten szklany stoliczek. Ustawimy go tutaj, 

będzie tak ładnie czysto.  

  

Ustawiłem stolik we wskazanym miejscu, a ona umieściła na nim swój 

skarb. Kilka razy obróciła doniczkę i w końcu uznała, że ustawienie 

bambusowych listków jest optymalne.  

Spojrzała na mnie ucieszona, a ja objąłem ją ramionami pozwalając 

by szlafrok swobodnie opadł z niej na podłogę. 
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4. Alchemia zmysłów, czyli wiedźmowe uwolnienie. 

 

Leżałem na sofie czytając dość pokaźny artykuł o Katarach. Właściwie 

trwałem w jakimś transie zaczytania. Udało mi się trafić na rzetelnego 

historyka z dziennikarskim zapałem, który poświęcił kawał swojego 

życia by dociec prawdy o Katarskiej opcji Chrześcijaństwa. W pewnej 

chwili zdałem sobie sprawę, że otacza mnie jakaś dziwna błękitna 

mgiełka przesycona korzennymi aromatami. Pomyślałem, że to 

sprawka Wiedźmy, która niechybnie warzy coś w swoim kociołku 

cudów wszelakich. Ciekawa kompozycja zapachów w pewnym sensie 

zawładnęła moim zmysłem węchu, przeniknęła głębiej do przestrzeni 

pamięci gdzie poruszyła jakieś wspomnienia. Podniosłem wzrok by 

skontrolować sytuację, i oczywiście nie myliłem się.  

  

- Cóż moja wiedźmowa piękność wyczynia w kuchennych czeluściach? 

- Nie interesuj się, i tak Ciebie to przerasta Mężczyzno.  

- Uuuu.. No to grubo się tam dzieje. Dobrze to już wycofuję faceckość 

na z góry upatrzone pozycje. 

- I słusznie. Przyjdzie czas to wyjaśnię. Tylko nie wycofuj jej zbyt 

daleko, gdyż będzie potrzebna ona, ta faceckość właśnie. 

  

Uwielbiam jej wiedźmowatość. Błogosławiona natura kobiety, 

Księżycowy rezonans płodności, źródło życia, mądrości, piękna i 

harmonii. Swoją drogą ciekawe skąd ona tę mądrość czerpie? 

Zerknąłem w jej stronę, jakbym spodziewał się zobaczyć jakiś boski 

strumień wiedzy spływający z wysoka na jej bajeczną piękność. Nic 

takiego nie dostrzegłem, za to obraz, który ukazał się moim oczom 

wystarczył za wszystko. Odwróciła się w moją stronę, jakby wyczuła, 

że właśnie na nią patrzę. Co ja gadam „jakby wyczuła”, przecież ona 
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to doskonale wie. Zawsze, gdy o niej pomyślę, gdy spojrzę w jej 

kierunku, ona wie. Zawsze wie, wszystko i o wszystkim WIE. No 

przecież Wiedźmą jest ona.  

  

- A jednak to twoje męskie ego nie daje spokoju, co misiaczku? 

Zerknąć trzeba, skontrolować, ogarnąć sytuację.  

- No cóż ja poradzę… generujesz takie zapachy, atakujesz moją 

zmysłowość. Rzec można wtargnęłaś w moją przestrzeń tą tajemniczą 

kompozycją mgły, to co mam tak trwać w obojętności? 

  

Uśmiechnęła się do mnie, a uśmiech ten eksplodował w moim sercu 

kolorową błogością. Jej oczy, policzki niczym kuleczki i te usta… 

Wilgotne, czerwone wargi z przylepionymi drobinkami ziołowego 

suszu. Wiedźma przy pracy, dyrygentka żywiołowej orkiestry, 

nadająca rytm i melodię orkiestrze posłusznej jej najdrobniejszym 

gestom.  

  

- Tak właśnie, teraz jest ten moment, gdy wkracza twoja męskość!! 

  

Popatrzyła na mnie głębiej jeszcze, a ja nie miałem już wątpliwości… 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5. Wiedźma z gitarą, czyli co Ci w duszy gra? 

 

Od kilku godzin siedziałem w swojej pracowni usiłując uruchomić 

elektroniczny moduł sterownika. Na ekranie przyrządów 

pomiarowych wyświetlały się kolorowe sinusoidy, a zapach kalafonii 

mojego lutowania już chyba wydostał się do salonu, gdyż właśnie 

usłyszałem śpiewny głos zaciekawionej Wiedźmy. 

  

- Wielki elektroniku, czy ty jeszcze tam przebywasz? Czy może już 

zniknąłeś pochłonięty swoją zero jedynkową transformacją 

rzeczywistości? 

  

Zdążyłem się już przyzwyczaić do tego, iż głos Wiedźmy pojawia się 

zawsze, gdy przekraczam granice rozsądku. Spojrzałem na zegarek i 

uświadomiłem sobie upływ czasu, który przecież nie istnieje. W tym 

momencie uchyliły się drzwi pracowni, a panujący w niej półmrok 

mglisty od oparów kalafonii, przeszyła świetlistość jej wiedźmowej 

kobiecości.  

  

- O jakie śliczne wężyki. Czy jest to sinusoidalny przebieg sygnałów, 

które tworzysz w swoim urządzeniu? 

- Owszem moja droga, jak zawsze twoje spostrzeżenia są słuszne. To, 

co widzisz na wyświetlaczu oscyloskopu, to graficzne przedstawienie 

wibracji pochodzących z kwarcowego generatora.  

-Hm.. Podoba mi się to, że użyłeś kwarcu. Kwarc ma piękne wibracje. 

No dobrze, to generuj sobie dalej mój Magu, ja tymczasem 

wygeneruję inny rodzaj wibracji. 
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Wyszła pozostawiając mnie w wolności wyboru, a ja znów 

uświadomiłem sobie bezcenność jej obecności.  

  

Zakończyłem swoją pracę i w tym momencie otoczyły mnie doskonale 

wybrzmiewające dźwięki, czyste i piękne, zwiastujące nadchodzącą 

falę wzruszeń.  

Wyszedłem z pracowni i ujrzałem kompozycję piękna, jakie tylko 

Miłość tworzyć potrafi. W salonie, na stosie z poduszek siedziała Ona 

przytulająca gitarę. Jej wiedźmowe palce miękko trącały gitarowe 

struny, a te poddawały się jej woli wypełniając otoczenie harmonią 

wiedźmowej muzyki. Nie przestając grać spojrzała na mnie, jej usta 

otworzyły się i zaśpiewała miłość.  

  

„ Pójdźmy ukochany  

Cicho całujmy ziemię naszymi stopami 

Księżycowe światło rozjaśni ciszę twych myśli 

Zamknij oczy  

La Luna 

Jakie są dźwięki twojej serdecznej pieśni? 

Wsłuchaj się w nie  

Zatańcz je dziko ukochany 

Wyśpiewaj jej dźwięki  

Niech wybrzmią echem, echem… „ 
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6. Wiedźma i Wiedźmy całowanie 

 

Leżeliśmy przytuleni oglądając film zatytułowany „Początek”. Nie 

wiem, który już raz wracaliśmy do tego filmu, chociaż to właściwie nie 

istotne, gdyż film ten a konkretnie jego treść, jest po prostu 

fascynująca.  

Zawsze po obejrzeniu „Początku”, dostawaliśmy dużą dawkę 

inspiracji i dyskusjom naszym nie było końca.  

Czułem jej ciepło, spokojne bicie serca, zapachową mieszankę 

perfum, szamponu do włosów i bliżej nieokreślonych ziół.  

Właśnie zbliżała się scena, w której główni bohaterowie odgrywają 

radosną scenę namiętności. Uniosła głowę i spojrzała na mnie. 

  

- Myślisz, że oni tylko grają? Zobacz jak oni się całują, tego nie da się 

tak po prostu zagrać. Ja myślę, że oni się kochają.  

- Tak myślisz? Czy tak czujesz? 

- Tak czuję.  

  

Przytuliła się do mnie jeszcze mocniej. Odwzajemniłem przytulenie, i 

pogłaskałem jej rumiane policzki.  

  

- No, bo zobacz, to jest tak zmysłowe, tak prawdziwe, że nie sposób 

tego udawać.  

  

Pocałowałem ją w czoło a potem jeszcze raz, i jeszcze.. Przekręciła 

głowę w moją stronę. 
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- Nie przestawaj. 

- Ale jak nie przestanę, to film nam się skończy.  

- To nic, chcę żebyś nie przestawał.  

  

Całowałem, a jej serce przyspieszało z każdym kolejnym pocałunkiem. 

Uniosła głowę jeszcze wyżej tak by nasze usta spotkały się ze sobą, i 

Wiedźmowa aura rozbłysła pomarańczowo odbierając blask świecom.  

  

- Kiedy mnie całujesz, moja dusza robi fikołki w sercu.  

-Tak? To, dlatego czuję, że drżysz? 

- Nie, drżę, bo moje ciało chce krzyczeć o więcej, ale nie może, bo 

usta ma zajęte całowaniem, no i krzyczy w drżeniu. 

  

Patrzyłem na jej bajecznie błękitne uśmiechnięte oczy wpatrujące się 

we mnie. To była krystalicznie czysta radość, wielowymiarowa, 

piękna, głęboka i dojrzała radość tej, która Wie. Jej pomarańczowość, 

była niczym wieczorna modlitwa wdzięczności za Miłość.  

  

- No już nie patrz tak na mnie, tylko zajmij się nieprzestawaniem….  

Zająłem się. 
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7. Wiedźma powraca, czyli nie marnuj życia na bezwartość 

 

Stanęła między mną a świecą, w której płomień wpatrywałem się od 

dłuższego czasu. Nieporuszony, stabilny płomień zahipnotyzował 

mnie, po prostu nie mogłem oderwać od niego wzroku. Teraz 

płomień istniał nadal, ale zamiast niego, widziałem kontur jej talii 

zarysowany blaskiem świeczkowego światła.  

Podniosłem wzrok by spojrzeć w jej oczy. Stała nade mną podając 

kubek z gorącym kakao, którego zapach wraz z kolejnym wdechem 

wtargnął do mojego wnętrza. Patrzyła tym zadziwiająco tajemniczym 

spojrzeniem, z łatwością wnikając w mój umysł aż do źródeł myśli.  

  

- Napij się kochanie i nakarm szyszynkę.  

  

Podając mi kubek z aromatycznym kakao uśmiechnęła się tak 

genialnie. Ten uśmiech był mi potrzebny. Uwielbiam, kiedy mi to robi. 

Usiadła obok, położyła dłoń na moim czole i zamknęła oczy.  

  

- Ten świeczkowy płomień mój drogi, to rozedrgane cząsteczki 

powietrza, których energia jest tak wysoka, że drgają w szaleńczym 

tańcu świetlistej poświaty. Wysokie wibracje ognia mają zbawienny 

wpływ na ciebie i na mnie też. Ogień jest dobry, chociaż tkwi w nim 

także niszczycielska moc.  

- Czemu mi to mówisz? 

- Odpowiadam na myśli, te, które wciąż biegają po neuronowej siatce 

twojego intelektu. 

- Ale przecież ja to wiem, znam i czuję naturę ognia.  
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- Owszem znasz i czujesz, ale jeszcze nie napiłeś się kakao.  

  

Znowu uśmiechając się na ten swój sposób, szturchnęła mnie lekko 

ponaglając bym skosztował napoju.  

Uniosłem kubek do ust i wziąłem kilka łyków wytrawnego kakao. 

Szlachetny aromat w jednej chwili zawładnął moją świadomością. 

Energetyczne fale rozlewały się po moim ciele i znowu zacząłem 

zdawać sobie sprawę z tego, że je mam.  

Te kilka łyków przywołało mnie, stałem się obecny, świadomy 

miejsca. Odstawiłem kubek i ręką zagarnąłem Wiedźmę przytulając ją 

mocno, a ona skłoniła głowę na moim ramieniu. 

  

- Teraz czujesz inny płomień mój Magu. Ten serdeczny płomień 

ukochania życia. To jest dopiero energia, wibracja tak wysokich 

lotów, że żadna Inna jej nie dorówna. Z tym płomieniem kochany 

możesz wszystko, masz zdolność rozumienia i przenikania 

rzeczywistości. Im głębiej wchodzisz w świadomość Miłości, tym 

bardziej Miłością się stajesz. Pozwól sobie by ten płomień ogarnął 

całą twoją naturę Magu mój cudowny. Stań się płomieniem, a 

będziesz kochał bardziej, będziesz kochał po prostu, będziesz Miłością 

w pełni. W obecności twojego światła, wszystko stanie się jasne, 

proste i oczywiste. Miłość tłumaczy wszystko, nadaje sens 

wszystkiemu, oświetla najmroczniejsze zakamarki życiowych 

zawiłości, a te stają się także świetliste. Cudowne prawda mój 

kochany? 

- Czy to wszystko czuję dzięki kilku łykom kakao? 

- Nie. Kakao tylko uświadomiło ci, że Ja Jestem.  
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8. Przytulona Wiedźma 

 

- Skąd wiedziałeś, że właśnie tego potrzebuję?  

- Nie wiedziałem.  

 

Szeptałem wprost do jej ucha, tak cicho jak tylko potrafię, tak 

prawdziwie na ile pozwala mi mój garnitur słów, które wydobywam z 

serdecznej szafy świadomego Ja jestem.  

 

- Jesteś wszechświatem, bezgraniczną przestrzenią, mieszkaniem 

galaktyk, matką wszystkich słońc, migotliwym blaskiem gwiazdowych 

punkcików, jesteś Miłością.  

- To piękne… a Ty? Kim Ty jesteś?  

- A ja też jestem. Jestem przytuleniem Ciebie, szeptem w Twoim 

uchu, zapachem w obu dziurkach twojego nosa, wilgocią pocałunku, 

zachwytem dla Twojego Jestem.  

- To też piękne. Czyli dopełniasz mnie sobą… jesteś gwiazdowym 

wędrowcem, przemierzasz moją przestrzeń, która wydaje się być 

bezkresna. Doganiasz światełko moich myśli i przytulasz, gdy tego 

pragnę. W wdzięczności, pokażę Tobie coś jeszcze mój drogi Magu.  

 

Trzymając ją wciąż w ramionach czułem, że całe moje ciało drży. 

Świadomość kosmicznego objęcia, wyniosła moją duszę do sedna jej 

kobiecego bytu. W ułamku sekundy, znalazłem się w ciepłym 

słonecznym pomieszczeniu, pełnym kolorowych kwiatów i radosnych 

myśli. Wszechobecna delikatna mgiełka o zapachu morskiej bryzy i 

leśnej zieleni, przenikała mnie na wskroś szczęśliwością.  
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- Nie otwierając oczu, spójrz na mnie. Nie wypuszczając z ramion, 

całuj me serce. Zaczerpnij nowych słów, naucz się nowych brzmień, 

zadrżyj tak jak jeszcze nie drżałeś Kochany mój. Oto stwarzam Cię na 

nowo, odradzam do nowego życia. Wynoszę Twoją świadomość 

ponad czas i przestrzeń, tam gdzie wszystkim jest Miłość.  

 

Otworzyłem oczy. Wpatrywała się we mnie radośnie zielonymi 

oczami, wodząc wskazującym palcem po moich ustach. Otoczeni 

wciąż wirującą energią zjednoczonych astrali, trwaliśmy w pokoju 

zmysłowego spełnienia. 
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9. Przenikliwe promienie kochania.  

 

Zawinięta w koc niczym naleśnik, siedziała na fotelu i opowiadała 

swój dzień. Uśmiechnięte oczy rozsiewały blask jej uciechy, a 

wilgotne usta wypowiadały słowa, z których każde było wyjątkowe, 

ciepłe, brzmiące stosownie do emocji, którą ze sobą niesie. Z każdym 

nowy słowem, jej usta układając się nadawały wyjątkowy obraz jej 

oblicza. Fascynująca mimika twarzy, oszczędne gesty smukłej dłoni, 

uporczywie opadający kosmyk włosów… wszystko to tworzyło obraz 

harmonii materii z jej kobiecą naturą.  

W pewnej chwili zamilkła i mrużąc oczy spojrzała na mnie pytająco. 

- Czemu mi się tak przyglądasz? Ty mnie w ogóle słuchasz? 
 
- Owszem słucham, i nie tylko słucham.  
 
- Hm.. A co jeszcze robisz oprócz słuchania? 
 
- Rozpakowuję twoje słowa niczym bombonierkowe czekoladki, 
karmię się nimi smakując każde z osobna, fascynuję się tym, z jaką 
lekkością je dobierasz i jak pięknie posyłasz do mnie.   
 
- Wariat.  
 
Uśmiechała się patrząc na mnie z zakochaną przenikliwością. Czułem 
jak ogląda moje wnętrze, przechadza się po nim krocząc miękko bosą 
stopą kobiecego odczuwania. Trącała neuronowe włókna moich 
zmysłów wywołując falowanie rzeczywistości. 
  
- Jesteś we mnie. Przenikasz mnie. Wiesz… teraz przyszło mi do 
głowy, że przez ostatnie 200 lat historii ludzkości, dokonaliśmy tak 
wielu odkryć, dzięki którym zdaliśmy sobie sprawę z istnienia 
pozazmysłowych przejawów energii. Taka podczerwień czy fale 
radiowe, albo promieniowanie rentgenowskie. Nasza ludzka 
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percepcja, zmysły, w które jesteśmy wyposażeni, nie są w stanie 
zobaczyć podczerwieni czy fal radiowych, a jednak potrafimy je 
tworzyć i wykorzystać praktycznie. Używamy promieni rentgena czy 
ultradźwięków w aparatach ultrasonograficznych, by zobaczyć, co 
kryje się w naszych ciałach.  
 
- Tak, a teraz ja patrzę na ciebie zwykłymi kobiecymi oczami, i 
dotykam najczulszych twoich sfer. Tak jak ty przed chwilą, patrzyłeś 
na mnie oczami duszy.   
 
- No właśnie. I dźwięki… czujesz to? Dźwięki to wibracje, które 
potrafimy odebrać zmysłem słuchu. Przynajmniej w zakresie dla nas 
dostępnym. Dźwięk niesie informacje, tak jak twoje słowa 
wypowiadane cudownie pięknie. Opowiadasz mi o twoim dniu 
pełnym przeżyć, a ja słucham i czuję. Czuję twoje emocje zawarte w 
słowach, przenoszę się do twojego świata, stając się jego częścią. 
Porywasz mnie słowem, pokazując świat twoimi oczami… jakie to 
cudowne.   
 
- Zaśpiewaj mi… chcę żebyś mi zaśpiewał miłość. Zrobisz to? 
Zaśpiewasz miłość? 
 
- Mogę zaśpiewać Tobie tylko okruszek miłości, taki niewielki 
kawałeczek. Reszta wybuchnie w twojej duszy, karmiona serdeczną 
nieskończonością. 
 
- Tak chcę, niech wybucha. Moje serce pragnie wybuchnąć 
kochaniem. 
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10. Rogalik z miodem 

 

Półleżąc na sofie jeszcze w nocnej koszuli wpatrywała się w jakiś 

punkt za oknem. Na brzuchu miała otwarta książka, a na jej policzku 

skrzyła się wyjątkowo duża łza. Postawiłem przed nią filiżankę z 

gorącym Kakao i talerzyk, a na nim rogalik z masłem i miodem. 

Usiadłem naprzeciwko i patrzyłem.  

  

Nieraz widziałem u niej łzę. Niektóre przychodziły, i po chwili 

odchodziły. Inne podobne do tej, zatrzymywały się na dłuższą chwilę i 

skupiały w sobie światło stając się bursztynem. Powolny jej oddech 

unosił na wpół odsłoniętą pierś, a smukłe palce dłoni głaskały okładkę 

książki. Powietrze aż drgało gęste od odczuwania, i tylko zapach 

Kakao wkradał się urealniając chwilę. Powoli odwróciła twarz w moją 

stronę, uśmiechając się czułością słonecznego poranka.  

  

- Wiesz… czytając tę książkę, przykleiła mi się głowy taka myśl, że 

chciałabym napić się gorącego Kakao. I jeszcze gdyby tak zjeść 

kanapkę z miodem. Śmiesznie nie? 

- I dlatego masz krople bursztynu na policzku? 

- Nie. Ona tam jest, bo się bardzo wzruszyłam wiedząc, że mi to 

wszystko podasz.  

  

Mówiąc to, uroniła kolejną łzę tym razem pomarańczową. Odłożyła 

książkę na stolik i sięgnęła po filiżankę Kakao. Wzięła pierwszy łyk 

wciąż wpatrując się we mnie, a ja poczułem jak kakaowy bukiet 

smaków spływa mi do gardła, rozbudzając pomarańczowo 

bursztynową świadomość.  
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11. Ciepło płomienia, czyli Wiedźma zapala świeczkę. 

 

Obiecałem sobie odpoczynek. Potrzebowałem piątkowego wieczora, 

by oczyścić się od tych wszystkich „pilnych konieczności”, które 

absorbowały mnie w ostatnich dniach.  

Nalałem sobie mojej ulubionej Whiskey, wpuściłem do niej kilka 

kropel wody, i z szklanką w ręku ułożyłem się wygodnie na sofie. W 

domu panowała kompletna cisza, tylko przez otwarte okno dobiegał 

mnie cichy śpiew Wiedźmy, układającej na tarasie doniczki z ziołami. 

Uniosłem do ust trzymaną w ręku szklankę, by uraczyć się niewielkim 

łykiem doskonałego trunku. Poczułem jak Whiskey rozlewa się na 

języku, a jej aromat przenika mnie spowalniając bieg myśli. Ten stan, i 

świadomość braku jakiejkolwiek konieczności, sprawiły, że zapadłem 

się w błogostan.  

  

W pewnym momencie, subtelny zapach ziół wniknął w moją 

świadomość i zmusiłbym otworzył oczy. Wiedźmowa kwintesencja 

kobiecości, odziana w zwiewną sukienkę sunęła w kierunku stolika, 

trzymając w ręku zapalony patyczek. Pochyliła się lekko, i zapalała 

kolejno wszystkie świece stojące na stoliku. Z każdą zapaloną 

świeczką, jej postać stawała się bardziej świetlista, jakby otoczona 

pomarańczową mgłą. Blask płomienia tańczył w jej oczach, a ona 

trwała chwilę pochylona nad ostatnią świecą, wyszeptując coś 

cichutko. Zerknęła na mnie wyczuwając, że ją obserwuję i 

uśmiechnęła się pomarańczowo.  

  

- Myślałam, że sobie śpisz.. 

- Wiesz… każdy może zapalić świeczkę, ale nikt nie zrobi tego tak jak 

ty to robisz. Jak kwiat trącany kroplą deszczu, tak każdy twój gest jest 

niepowtarzalny. Widzę jak jesteś krystaliczną kreacją swoich marzeń. 
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Co wyśnisz, staje się rzeczywistością. Kreujesz każdy swój krok i ruch, 

a patrząc na ciebie z bliska widzę czystą magię, jestem czystą magią. 

Tworzysz życie, tworzysz piękno nowych dni. Jesteś doskonałością, 

pełną harmonią tego, co w tobie i tego, co wokół ciebie.  

  

Wciąż pomarańczowo się uśmiechając podeszła do mnie tak blisko, że 

znowu poczułem ziołową subtelność. Wyjęła mi szklankę z ręki i 

usiadła miękko na moich kolanach szepcząc. 

  

- Też cię kocham, i pozwól, że odstawię już tę szklankę, a w zamian, 

jak to pięknie ująłeś, wykreuję dla nas nowy gwiazdozbiór…  
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12. Wiedźma słucha nawet, gdy nie słucha, czyli prostota 

harmonii 

 

Od momentu, gdy podjąłem decyzję o kupnie nowego sprzętu 

muzycznego, intensywnie przeczesywałem Internet w poszukiwaniu 

tego optymalnego zestawu, jaki sobie wymarzyłem. W wyobraźni 

widziałem nowe piękne głośniki stojące w wybranych przeze mnie 

miejscach, i wzmacniacz, w którym ustawię sobie ulubione brzmienie. 

Ponieważ wiedziałem, czego chcę, spełnienie mojego zamiaru było 

tylko kwestią czasu. Chciałem zachować się rozsądnie i znaleźć coś, co 

spełni oczekiwania, nie przekraczając budżetu, jakim dysponowałem. 

Wbrew pozorom całe moje muzyczne przedsięwzięcie nie było takie 

proste. Odwiedziłem wszystkie salony, sklepy i magazyny w 

poszukiwaniu odpowiedniego brzmienia, i w dwóch ostatnich 

znalazłem to, czego pragnęły moje uszy.  

  

Wpadłem do domu zdyszany taszcząc zakupiony sprzęt, 

zniecierpliwiony by w końcu usłyszeć jak moje cacko zabrzmi w 

domowych warunkach.  

  

- Jesteś już. No proszę, co facet to facet, cel wybrany, namierzony, 

kupiony. Brawo dla tego pana!! 

- Oj nie było tak łatwo, ale udało mi się i nawet nie przekroczyłem 

budżetu. 

- To tym bardziej brawo!! Za resztę kupiłeś mi czekoladę oczywiście? 

  

Mówiąc to, oderwała wzrok od książki i zerknęła na mnie z ukosa 

uśmiechając się zaczepnie. Odwzajemniłem uśmiech, i bez słowa 

zabrałem się za instalowanie nowych zabawek.  
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Po niespełna godzinie wszystko było gotowe. Doskonałej jakości 

wzmacniacz stał na szafce pod telewizorem, piękne czarne kolumny 

głośnikowe pachnące drewnem i nowością, ustawione wstępnie tak 

bym mógł jeszcze dokonać korekty podczas odsłuchu. Z pilotem w 

ręku, usiadłem na podłodze i rozpocząłem pierwsze testy. Z 

głośników popłynęła muzyka, a ja zabrałem się za ustawianie 

oczekiwanego brzmienia. Przeczesywanie gęstwiny ustawień, 

sprawiało mi prawdziwą satysfakcję. Sprawdziłem działanie każdej 

opcji, każdej funkcji, każdego ustawienia mającego wpływ na 

brzmienie mojego zestawu. Dokonywałem korekcji we wzmacniaczu i 

w ustawieniu samych głośników, by w końcu wydobyć to, na czym mi 

tak bardzo zależało. Minęła kolejna godzina, a ja wciąż siedziałem na 

podłodze już nieco zmęczony poszukiwaniem swojego rezonansu, i 

wiecznym przestawianiem głośników to w prawo, to w tył, to znowu 

nieco bardziej do środka… 

  

- Widzę, że męczysz się trochę z tym sprzętem. Przecież ładnie gra, 

czego ci tam brakuje? 

- No nie mogę tego wydobyć. W sklepie grało jak chciałem, a teraz nie 

udaje mi się tego osiągnąć.  

- Ale czego? Ja jestem zadowolona, naprawdę fajnie grają te głośniki. 

- No nie jest źle, ale niskie tony są wciąż za zimne. Powinny być 

cieplejsze i bardziej miękkie, no i już nie wiem, co jeszcze tu zmienić. 

Wszystko wydaje się dobrane i ustawione idealnie, ale wciąż brakuje 

tego ciepła. 

  

Znowu spojrzała na mnie z ukosa, a opadające kosmyki włosów 

zabawnie zasłoniły jej nos.  
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- Chcesz cieplejszego brzmienia? 

  

Podniosła się z sofy, i bezszelestnie przepłynęła między mną a 

komodą, w której trzymała swoje wiedźmowe skarby. Z jednej z 

szuflad wydobyła dwie spore świece, ustawiła je na głośnikach i 

zapaliła uśmiechając się jak dziecko roztaczając pomarańczową aurę. 

  

- No to masz ciepło misiaczku.  

  

Podeszła i cudnie wtuliła się we mnie, rozbrajając mnie do środka.  

  

- A teraz masz też miękko, czyli kumulacja mój mężczyzno.  

  

Gdy to wypowiadała, z głośników popłynęła doskonałość. 
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13. Wiedźma ma zawsze rację, no zawsze, i w „Scrabble” też 

 

Leżeliśmy na dywanie, intensywny zapach kadzidełka wypełniał salon, 

a ciepłe światło świec migotało w jej oczach. Twarz pełna skupienia, i 

świeczkowy płomyk tańczący w jej spojrzeniu, rozczulał mnie i nie 

pozwalał logicznie myśleć. Nic dziwnego, że miała przewagę, i zostały 

jej tylko trzy klocki do końca, w dodatku teraz był jej ruch.  

  

- No to ja w takim razieee… eee nie, no nie, to nie może tak być… 

czekaj. 

  

I ten głos, ciepły, pluszowy, wnikający w każdy zakamarek duszy. 

Ciekawe, że wszystkie wypowiadane przez nią słowa są takie 

stosowne, takie dobrane. I gesty też ma takie, miękkie i oszczędne. 

Nawet jak kładzie Scrabblowy klocek, robi to subtelnie, trafiając 

dokładnie w miejsce gdzie klocek ma się znaleźć, ot tak po prostu.  

  

Nagle uśmiechnęła się promiennie, uniosła dłoń z klockami i ułożyła 

zwycięskie słowo. Układając je, trzęsła się ze śmiechu ledwo trafiając 

nimi w odpowiednie miejsca. Gdy już skończyła, wybuchła śmiechem 

zwijając się na dywanie jak małe dziecko. Śmiała się euforycznie, a z 

jej oczu płynęły łzy radości. Usiłowała coś powiedzieć, ale radosna 

głupawka uniemożliwiała jej to skutecznie. Zerknąłem na ułożone 

przez nią słowo, by sprawdzić, co wprawiło ją w tak doskonały 

nastrój.  

  

„Bwi”  

- Ej no, ale nie ma takiego słowa jak „bwi”. 
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- Jest, nie znasz się. 

  

Z trudnością wyraziła swoje zdanie, wciąż zanosząc się śmiechem.  

  

- Są „brwi”, to się zgodzę, ale „bwi” to się nie nadaje. 

  

Gdy już się nieco uspokoiła, przykucnęła tuż przy mnie powoli 

zbliżając usta do moich ust, i uraczyła mnie tym swoim wiedźmowym 

pocałunkiem. Dreszczowe fale spłynęły po mnie, wynosząc 

świadomość do zupełnie innych wymiarów.  

  

- A teraz jest takie słowo jak „bwi”? 

- Tak kochanie, zdecydowanie „bwi” to dobre słowo. 

- No widzisz? WYGRAŁAM!! A zatem Ty robisz kolację.  
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14. Wiedźmowa cisza, czyli wyrazista subtelność 

 

Zbudził mnie zapach. Znałem tę kompozycję aromatów, ale nie 

potrafiłem jednoznacznie określić, co to jest. Aromat był miłą, nieco 

słodką mieszanką kilku zapachów, z lekką wschodnią nutką okraszoną 

kawowym akcentem. Lawina myśli już ruszyła i wiedziałem, że nie 

powstrzymam jej bez rozwiązania tej zagadki. Wyszedłem więc spod 

kołdry by to sprawdzić. Na stoliku w salonie leżała rozpakowana 

tabliczka gorzkiej czekolady, a tuż obok filiżanka z gorącą kawą, zatem 

kawowy akcent już mam. Kolejny fragment układanki dostrzegłem na 

kuchence, gdzie niewielki garnuszek z leniwie gotującą się 

zawartością snuł mgłowe niteczki, wypełniając nimi kuchenną 

przestrzeń. Przez uchylone drzwi łazienki wysączał się zapach jej 

perfum, kolejny składnik kompozycji zapachowego przebudzenia. 

Wciąż brakowało jeszcze jednego, tego najbardziej subtelnego, 

delikatnego aromatu zdolnego pobudzić najwyższe obszary 

zapachowej wrażliwości. Na jednym z salonowych foteli, twarzą do 

okna siedziała Ona. Wyprostowana, z zamkniętymi oczami, wydawała 

się pulsować pomarańczowością. Jej piersi i ramiona poruszane 

powolnym pełnym oddechem, pogodne spokojne jasne oblicze, 

wszystko to zdradzało stan, w jakim się właśnie znajdowała. Naga, 

cudownie piękna, obecna w każdym możliwym aspekcie obecności, 

na wszystkich możliwych płaszczyznach i wszystkich możliwych 

obszarach. Sięgająca swoją wielowymiarową duszą w najgłębsze 

głębie świadomości i nieświadomości. Kobieta, doskonałe 

dopełnienie tej rzeczywistości, a na jej łonie kilka małych 

pomarańczowych nagietków. Stałem nieporuszony wpatrując się w 

nią, delektując ciszą rozkołysaną spokojem stanu jej ducha, stając się 

wręcz jej częścią. W duszy usłyszałem szept -kocham, kocham, 

kocham, kocham, kocham… 
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15. Wiedźma bardziej 

 

Weszła do pokoju, a jej twarz jaśniała bardziej niż zwykle. Poruszała 

się tak jakoś bezszelestnie, i tylko jej spódnica zaszumiała bardziej 

nieco, mieszając przestrzeń między nami. Usiadła miękko na sofie, 

stawiając przed sobą filiżankę z naparem jednej z swych 

wiedźmowych herbat, rozsiewających aromat ziołowej mieszanki dziś 

jakby bardziej intensywnie. Spojrzała na mnie i posłała uśmiech ten 

swój, taki, który sprawia, że serce bije bardziej, i sięgnęła po moją 

dłoń. Poddałem się jej, a ona położyła ją na swoim policzku, i znowu 

popłynęły dreszcze, ale teraz znacznie bardziej dreszczowe. Wciąż 

uśmiechając się ciepło zamknęła oczy, wzięła głębszy oddech i 

zastygła w bezruchu. Trwała tak chwilę, po czym oddała mi dłoń i 

powiedziała 

  

-jeszcze bardziej. 

-co bardziej kochanie? 

-bardziej niż myślisz.  

  

Wypowiadając to, sięgnęła po swoją filiżankę i wzięła niewielki łyk 

wiedźmowego naparu, zerkając na mnie z ukosa uśmiechniętymi 

oczami.  
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16. Zmysłowa granica przyzwoitości 

Przez uchylone drzwi łazienki przeciskał się dźwięk prysznicowego 

Armagedonu miliona kropel. Wyobraźnia podsuwała mi całe serie 

obrazów, niezliczonych kropel rodzących się w łazienkowej 

deszczownicy tylko po to, by po krótkim locie zginąć roztrzaskując się 

o posadzkę, lub jeśli mają szczęście, opaść na cielesną formę pięknej 

bogini, która stoi na ich drodze regulując siłę strumienia.  

Wydało mi się niesprawiedliwe to, że krople pozbawione zostały 

wyboru. Poddane prostym prawom fizyki, opadają ku swemu 

przeznaczeniu.  

A ja?  Ja przecież mam wybór!! Mogę teraz posłuchać głosu rozsądku, 

i przygotować się do podjęcia obowiązków dnia codziennego. Mogę 

też porzucić rozsądkowe rozumowanie, i przenieść moją świadomość 

do jednej z tych kropel, która właśnie opada na przestrzeń boskiego 

ramienia.  

Podjąłem decyzję. Stałem się kroplą, przeniknąłem do struktury wody 

jednocząc się z energią wirującą gdzieś w cząsteczkowej przestrzeni 

pomiędzy atomami Wodoru i Tlenu. Moja bogini nawet nie 

spodziewa się tego, co za chwilę nastąpi na powierzchni jej ciała.  

Atomowym gradem rozsypałem się na jej ramieniu i natychmiast 

rozpocząłem wędrówkę po świecie kobiecej zmysłowości. Męska 

natura mojej energii, nie miała wątpliwości w objęciu kierunku. 

Wzbudziłem u niej lekki dreszcz, muskając delikatnie aksamit prawej 

piersi, po czym subtelnie spłynąłem w kierunku pępka. Jakaś 

zdecydowana siła spychała mnie z obranego szlaku, i zamiast nad 

pępkiem, znalazłem się na skraju biodra.  

- Zginiesz marnie Magu. Myślisz, że nie wiem co robisz? I gdzież ty 

chciał się dostać z tą twoją facecką siłą woli?  

Jej podniesiony głos niemal brutalnie wyrwał mnie z transu. 

Otworzyłem oczy i zobaczyłem jak z obłoków pary wyłania się ona. 
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Cudownie naga, cudownie zmysłowa, władczo sunąca w moim 

kierunku pozostawiając za sobą mokre ślady stóp. Z każdym krokiem 

obejmowała na własność kolejną część mojej świadomości, 

pozbawiając mnie tym samym jakiegokolwiek wyboru. Stałem się 

podobny do kropel z jej prysznica, bezwolnie sunąc ku przeznaczeniu.  
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17. Wiedźma w niebieskiej pościeli. Runa Isa 
 
Taki byłem dumny z siebie wracając do domu z porannych zakupów. 
Udało mi się wcześniej wstać i w głowie układałem plan na resztę 
sobotniego życia. Ucieszony z dobrego początku wypakowywałem 
zakupy na stół, zerknąłem na nią przez uchylone drzwi sypialni. Nie 
chciałem jej obudzić, tego nie było w moim planie. Chciałem tylko 
chwilę na nią popatrzeć. 
Leżała zaplątana w niebieską pościel, i tylko głowa spod niej 
wystawała. Zamknięte oczy, wolny równy oddech, policzek wtulony w 
poduszkę. 
 
- Sny są dziwne. 
 
Usłyszałem jej głos jakby w uszach, ale i w głowie. Wciąż miała 
zamknięte oczy, ale oddech nieco przyspieszył.  
 
- Patrzysz na mnie?  
- Tak, i nie mogę przestać 
- Tak sobie zamarłeś w bezruchu patrząc? 
- Użyłem Isy. Ta runa pomaga mi bym nie zwariował z czułości patrząc 
na Twój sen.  
- Jedna kreska pomaga ci nie zwariować? Jesteś prawdziwym Magiem 
mój Magu. 
 
Uniosła głowę i spojrzała mnie uśmiechając się błękitem obu oczu.  
 
- Byłeś na deszczu, pada taki fajny deszcz dziś. 
- Skąd wiesz, że on jest fajny? 
- Czuję go od ciebie. Zbliż się, chcę posmakować kroplę z twojego 
policzka.  
 
Nachyliłem się i poczułem jej niemal gorące, zmysłowo miękkie usta 
na moim policzku. 
 



39 
 

- Ej to nie deszcz to twoja łza, uważaj Magu, bo roztopi ona twoja Isę i 
wtedy zwariujesz z czułości przecież.  
- Czemu powiedziałaś, że sny są dziwne? 
- Bo są. Śniło mi się, że z jakimś dużym psem szlam i on mi uciekł, a 
tam były jakieś pumy, tygrysy, konie.. 
- W Zoo byłaś? 
- To nie było Zoo, to była właśnie dziwność senna. Nie odchodź, gdy 
śpię, bo z tobą mam cudniejsze sny i weselsze poranki. Na przykład 
dziś, dowiedziałam się, że kreska pomaga nie zwariować.  
 
Przyciągnęła mnie do siebie, i znów poczułem zmysłowe całowanie 
policzka, i drugiego.. 
 
Isa już nie dała rady. Moc wiedźmowego całowania wykracza poza 
możliwości Futharku. 
 
(Futhark – Potoczna nazwa alfabetu runicznego) 
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18. Wiedźmowa włóczka, czyli zakochane oczka  
 
Kilka świecowych płomieni, oświetlało pokój żółto pomarańczowym 
światłem, rzucając na ścianę wielokrotny cień wiedźmowych dłoni 
wykonujących sekwencje powtarzających się ruchów. Cisza panująca 
wokół, ciepło światła świec, i jej dłonie tak dobrze wiedzące co robią, 
wszystko to było dla mnie czystym szczęściem chwili.  
Co jakiś czas Wiedźma nakręcała kilka zwojów włóczki na wskazujący 
palec, by potem znowu wrócić do zabawnego machania drutami, 
tworząc w ten sposób złożony system wełnianych oczek.  
 
- Znowu mi się przyglądasz? 
 
- Wyglądasz wiedźmowo cudownie. 
 
- I co to dla mnie oznacza? 
 
- Nic, o czym byś nie wiedziała. Po prostu fascynują mnie twoje gesty i 
ruchy, takie miękko twórcze. Można powiedzieć, że tworzysz kosmos. 
Manipulujesz materią, przeliczasz oczka i tworzysz splątania, w 
których komuś będzie do twarzy. 
 
- To mi będzie w nich do twarzy mój drogi Magu, ale nie tyko o „do 
twarzowość” chodzi.  
 
Nie przerywając procesu zaplatania włóczkowych oczek popatrzyła na 
mnie z czułością, wzbudzając jednocześnie radość i namiętność w 
serdeczności. 
 
- Bo widzisz mój drogi mężczyzno, w te wełniane oczka, wplątuję 
twoje mnie ukochanie. Każde oczko to czułość i siła twych ramion, 
którymi mnie otulasz. Każde oczko to twój dotyk, którym stwarzasz 
mnie wciąż od nowa. Pocałunek, którym wynosisz mnie na miękką 
chmurę.  
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Znów zakręciła w powietrzu kilka kółek wskazującym palcem prawej 
dłoni, by nawinąć nań zwoje włóczki. Ileż boskiego piękna jest w tych 
prostych gestach. Jakby kręcąc palcem zaklinała rzeczywistość, 
wprowadzała swoją magię by ubajecznić moment. 
 
- Wiesz kochany, że każdy twój dotyk, jaki mi dajesz to akt twórczy? 
Wodząc dłonią po moim ciele, powołujesz je do istnienia. Dotykasz 
mój policzek, i ja go czuję. Dotykasz moich bioder, a ja zdaję sobie 
sprawę z ich istnienia. Dotykasz mych piersi, przywołując je do mojej 
świadomości, budzisz moją kobiecość do świadomego odczuwania. 
Twoje dotykanie mój drogi, to ciepłe, czułe, uświadomienie mojego 
istnienia. Całowanie to dotyk szczególny, jest ono jak głęboki szept. 
Dla całowania mam oczka na karku i ramionach. Zatem gdy sweter 
będzie gotowy, przyoblekę się w twoje kochanie.  
 
- Pragnę cię. 
 
- Idź spać. Albo zrób mi herbatę, albo nie, kakao mi zrób. Tak chcę 
kakao..  
 
- Zatem gdy tak kręcisz palcem w powietrzu nabierając włóczkę, 
wplatasz w nią miłość z powietrza? 
 
- Nie, po prostu nabieram włóczkę, a ty już nie wymyślaj tylko to 
kakao zrób.  
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19. Ona, On i wszędzie rekiny - ONA 

 

Wyszedł z pokoju z miną zdradzającą, co najmniej zdumienie. Wbity 

w wyraźnie przyciasny T-shirt, wyglądał wyjątkowo seksownie. 

Mięśnie ramion, barki, klatka piersiowa, cała ta raczej normalnych 

rozmiarów muskulatura, teraz wyglądała wręcz imponująco.  

  

- Kochanie, nie sądzisz, że ten T-shirt jest jakiś za mały na mnie?  

- Hm… wiesz, jak dla mnie wyglądasz świetnie.  

- No, ale zobacz, przecież nawet pępek mi widać.  

  

Faktycznie pępek jakby ledwo zakryty, ale bokserki skutecznie 

odwróciły moją uwagę od tak mało znaczącego szczegółu. Patrzyłam 

na jego zmagania z nieszczęsnym T-shirtem, dialogując sama ze sobą. 

Zawsze mnie fascynował swoisty dysonans wyrazistego faceckiego 

charakteru i niezaprzeczalnie męskiej cielesności, oraz tej 

przecudownej delikatności w dotyku. No i oczywiście jego uśmiech, 

tak ciepły i tak pełen dobroci. Jak to możliwe? W czym tkwi 

tajemnica?  

  

- Wiesz co, to jakaś siła nieczysta uwzięła się na mnie. Co sięgnę po 

koszulkę, to albo za mała, albo podarta, albo jakaś przeżuta i zmięta..  

- Może to rekiny żerują w szafie, rozszarpują twoje T-shirty, a te, co 

nie dają się rozszarpać, przeżuwają i wypluwają wymięte jak szmaty.  

- Ta, no jasne, a my żyjemy na tratwie i płyniemy nie wiedzieć, dokąd.  

- No!! Fajnie prawda? A Ty zamiast marudzić weź pogoń bestie z 

szafy, w końcu facet z ciebie i to całkiem super, szczególnie w 



43 
 

przyciasnej koszulce. Czuję, że nasza tratwa niebawem przybije do 

kokosowej wyspy.  

  

Popatrzył na mnie, a jego policzki uniosły się i zaokrągliły w ciepłym 

uśmiechu…. 
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20. Aromat z wiedźmowego kociołka miłości - ONA 

 

Poranna mgła zaczynała odrywać się od ziemi, i unosić pozostawiając 

krople rosy na źdźbłach trawy. Wybiegłam z domu jak każdego 

sobotniego poranka, z zamiarem obiegnięcia jeziora. Ostatnio zajęło 

mi to 20 minut, co uważam za całkiem dobry czas, w końcu 

odzyskałam formę. Powietrze o tej porze jest wyjątkowo smaczne. Z 

każdym oddechem wciągam świeżość poranka, i czuję jakbym się 

odradzała. Fajne to, w takiej chwili znowu staję się dzieckiem, małą 

dziewczynką z tornistrem na plecach, biegnącą do szkoły na spotkanie 

nowego. Wyłaniające się z za wzgórz Słońce, zabarwia nieliczne 

chmury na pomarańczowo, a ja całą sobą wchłaniam to piękno 

niczym królewskie śniadanie. Równy rytm, stabilny oddech, rytmiczne 

uderzenia serca, i moja niepohamowana kobiecość.  

  

Wpadłam do domu przeładowana szczęśliwością, zrzuciłam ubranie i 

usiadłam na chwilę by nieco zwolnić rytm. Krople potu spływały po 

mnie powoli łaskocząc szyję i ramiona, zmierzając w kierunku piersi. 

To było nawet miłe, ale oddech wrócił już do normy, zatem przyszedł 

czas by się odświeżyć.  

  

Kolejna dawka radości spływała po mnie ciepłym gęstym 

prysznicowym deszczem. Jak ja to uwielbiam, to taki mój powrót 

królowej, władczyni światów, tej, która wie, tej, która czuje, tej, która 

stwarza, tej, która była, która jest i która będzie.  

Weszłam do sypialni, zdarłam kołdrę ze śpiącego pod nią mężczyzny, 

by zobaczyć jak długi będzie to poranek.  
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21. Wiedźma Ona - ONA 

 

Przewaliłam wszystkie zakamarki wielkiej szafy, w poszukiwaniu 

wspomnienia sprzed lat. Byłam pewna, że gdzieś tam musi być, no i 

był. Ustawiłam deskę do prasowania i ułożyłam na niej właśnie 

wyciągnięty z szafy obrus. Żelazko się nagrzewało, a w wyobraźni już 

widziałam wyprasowany obrus na stole, a na nim świecznik z 

pomarańczowego szkła. Ciekawe, czemu wtedy właśnie ustawiłam 

ten pomarańczowy świecznik, przecież żółty też by pasował.  

  

Obrus prezentował się cudownie, właśnie tak jak go sobie 

wyobraziłam, była to zaiste smaczna kompozycja kolorów. Fioletowe 

astry w wazoniku i pomarańczowy świecznik na obrusie w 

słomkowym kolorze. Spojrzałam na zegarek i poszłam do kuchni, 

kopytka już powinny być dobre. 

Wszechobecny zapach pieczarkowego sosu sprawił, że jeszcze głębiej 

wniknęłam w wspomnienie tamtej chwili.  

Ustawiłam na stole półmisek z parującymi kopytkami, strząsnęłam na 

nie trochę masła z łyżki, a ono wytapiało się zalewając kopytkową 

pryzmę żółtym kolorem. Usiadłam przy stole, wpatrzona w falujące 

wstążki pary unoszącej się znad półmisków, wyglądały jak płynąca 

muzyka. Zamknęłam oczy i w duszy usłyszałam melodię, delikatne 

dźwięki harfy niczym krople rosy, spływające po strunach rozpiętej w 

lesie pajęczyny. Minęła krótka chwila, a kolorowa spódnica mojej 

duszy kręciła się falując w zgodzie z płynącą muzyką.  

  

Jego zapach i pocałunek sprawił, że zatrzymałam się w tańcu. 

Spódnica jeszcze dopełniała ostatni obrót, gdy ja już poddałam się 

uściskowi jego ramion. Szeptał do mnie, a jego słowa lądowały 

wprost w moim serdecznym pamiętniku, na stronach sprzed lat.  
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22. Oni 

 

Świadomość wróciła do mnie w miękkim stylu. Otworzyłam jedno oko 

i zobaczyłam, a właściwie poczułam, że wpatruje się we mnie swoimi 

niebieskimi oczami.  

-czemu nie śpisz?  

Wymruczałam, starając się obudzić trochę bardziej.  

-wiesz… we wszystkich znanych mi wszechświatach nie ma drugiej tak 

pięknie wielobarwnej duszy jak ty. 

-hm.. Umarłam i jestem bezcielesna? 

  

Uniósł się, i złożył jeden z tych swoich genialnych pocałunków na 

moich ustach. 

-jesteś zdecydowanie cielesna czarownico, i perfekcyjnie kompletna.  

-a czy moja perfekcyjna kompletność, może poprosić o śniadanie do 

łóżka? 

  

Uśmiechnął się, wstał i wyszedł do kuchni. Spojrzałam na jego 

napinające się pośladki, i kolejny raz zachwycił mnie sposób, w jaki on 

się porusza. Jak on to robi, że każdy gest, każdy ruch tego męskiego 

ciała, jest po prostu doskonały, porusza się jakby płynął w powietrzu. 

Zamknęłam oczy na jeszcze krótką chwilę, by ucieszyć się wolnym 

porankiem. Z kuchni dobiegał skwierczący dźwięk smażących się 

jajek, syk kawowego ekspresu, i brzdęk z tostera oznajmiającego, że 

właśnie wyskoczyła grzanka. Wdychałam głęboko rajską mieszankę 

sobotnio porankowego powietrza, delektując się każdym jego 

składnikiem. W moich zamkniętych oczach, pojawiały się na przemian 

kolorowe mandale i śmieszne układanki jakby z kalejdoskopu. Co tam 
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się dzieje w mojej głowie, czy to podświadomość generuje takie 

obrazy, czy dusza bezgłośnie śpiewa radosne wizje kobiecej 

szczęśliwości? 

  

-pozwól czarownico, że zakłócę nieco tę kolorową mgłę, i podam ci 

śniadanie. 

-skąd wiesz? 

-nie wiem, czuję. 

-ale ty jesteś kochany, ale ja już nie jestem głodna śniadaniowo. 

-nie? A jak? 

-poczuj… 

  

Jego dłoń powędrowała wprost do mojego serca. Położył ją miękko 

na lewej piersi, a moje ciało przeszył energetyczny dreszcz 

kochającego dotyku. Oczy same mi się zamknęły, powróciły kolorowe 

mandale tylko bardziej wysycone wszelakimi barwami. Czułam go w 

każdej cząsteczce mojej zmysłowości.  

  

-jesteś kosmiczna, galaktyczna, wielowymiarowo duchowa, genialnie 

potargana. Istniejesz wszędzie we wszystkim, karmisz światy 

wszystkimi kolorami, świetlista kobieta czarownica pomarańczowego 

ognia, właścicielka miłosnego kociołka, doskonale kompletna dusza w 

ciele bogini. Zatem moja cudna czarownico, to boskie ciało najpierw 

trzeba nakarmić żeby miało siłę na to, co nastąpi potem. 

-a, co nastąpi potem?  

Zabrał rękę z mojej piersi, i położył mi na policzku. Zaiskrzyło coś w 

jego oczach, a w jego dotyku wyczułam drżenie… 
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23. Opuszek jej palca 

 

Tego poranka, od momentu przebudzenia wszedłem w stan głębokiej 

melancholii. Może dlatego, że pierwsze co zobaczyłem otwierając 

oczy to jej książka leżąca obok mnie na poduszce. Z kuchni dolatywały 

dźwięki oznajmiające nadejście śniadania.  Na wpół świadomy, 

przegoniłem resztki snu i wziąłem głęboki wdech kawowego aromatu, 

który w tej chwili wniknął do sypialni. W kolejnym oddechu, 

rozpoznałem kompozycję zapachów smażonego omleta i różanej 

konfitury. Muzyczny Chillout sączący się cichutko z głośników, 

ostatecznie oznajmił mi, iż proces wybudzania właśnie się dokonał. W 

tym idealnym momencie wkroczyła Ona. Pojawiła się w otwartych 

drzwiach sypialni wnosząc śniadaniową ucztę ustawioną na 

drewnianej tacy. Posłała mi uśmiech i usadowiła obok mnie 

zasnuwając świat rajską mgłą nocnej koszuli. Znowu spojrzała na 

mnie z wyraźnym tryumfem na twarzy, zachęcając wzrokiem bym 

skupił świadomość na zawartości drewnianej tacy. Jej kobiece kształty 

owiane jedwabną lekkością na wpół przejrzystej koszuli, i delikatna 

dłoń, którą właśnie położyła mi na czole, wyniosły moją świadomość 

do przestrzeni szczęśliwego spełnienia.    

- No mężczyzno, mam cie nakarmić? Czy sam sobie poradzisz? 
- Kosmiczna harmonia usiadła przy mnie na łóżku, i jej kobiece piękno 
odebrało mi wolę. 
- Owszem usiadła, ale absolutnie nie chce pozbawiać ciebie 
czegokolwiek, to ty sam oddajesz mi się dobrowolnie. A właśnie, 
chciałam ci coś pokazać. Właśnie czytam taką książkę i nie do końca 
do mnie przemawia taka treść. 
 
To mówiąc, sięgnęła po książkę i wskazujący palec lewej dłoni 
umieściła przy tekście.  
 
- No spójrz tutaj, co myślisz? Daj mi punkt odniesienia, bo coś czuję, 
że jest tutaj zawarta jakaś sprzeczność.  
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„Włącz pokorę, bo ten proces nie jest skończony. Pozamykane drzwi 
wcale takie być nie muszą. Mogą być nieszczelne, i gdy pojawi się 
silny wiatr, powstanie przeciąg, który zacznie usuwać grunt spod nóg” 
 
- Kochanie no przecież wszystko jest energią a ona uwielbia zmiany 
jest taka jak Ty. Procesy powiązane z naszą rzeczywistością, naszym 
życiem tutaj, są generalnie nieskończone. Heraklit fajnie to ujął w 
swoim słynnym „Panta Rhei” (Wszystko płynie) czyż nie? Wszystko 
płynie kwiatuszku przecież wiesz, a pokory nie trzeba „włączać”, gdy 
masz w sercu Miłowanie. Bowiem w miłowaniu jest zawarte 
wszystko. 
 
W tym momencie zdałem sobie sprawę, że wciąż patrzę na koniuszek 
jej palca.  
 
- No jak to czytam, to mam świadomość dokonania wielu rzeczy w 
moim życiu, i zaniepokoiło mnie to stwierdzenie, że jakaś wichura 
spowoduje, iż wejdę znowu do tej samej rzeki, czego przecież nie da 
się zrobić. To też powiedział twój Heraklit „Nie da się wejść dwa razy 
do tej samej rzeki” czyż nie? Ej słuchasz mnie? 
 
Słuchałem, ale moja świadomość wciąż skupiona na opuszku jej 
wskazującego palca, odkrywała tam nowe kosmosy. Kochałem ten 
palec całym swoim jestestwem. Przenikałem swoją serdecznością 
zagłębiając się głębiej i głębiej, i mocniej i dalej i jeszcze bardziej.. 
Dotarłem do atomów, zobaczyłem elektrony wirujące dokładnie tak 
jak wiruje jej spódnica w omiatającym świat tańcu. Mogłem policzyć 
każdy neutron i proton, i poczuć ich energetyczną nieskończoność. 
Opuszek kobiecego palca, boski łańcuch utkany w procesie twórczym, 
zapoczątkowany eony temu przez Najwyższego. Ten malutki kawałek 
jej cudownego ciała, wysłał moją duszę w nadprzestrzeń, do źródeł 
zakochania, jeszcze bardziej zakochując.  
 
Nagle poczułem jak w mojej duszy wybrzmiewa jej anielski głos. 
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- Ty wariacie, nie tylko moje palce są boskie. Jesteś książką, której nie 
przestanę czytać. Jesteś treścią, której nie przegapię. Dajesz mi 
spójność, scalasz mnie miłością, a ja nakarmię cię teraz omletem.  
 
- To ja wybuduję Tobie domek na wzgórzu, z widokiem na gwieździste 
niebo. Tak byś mogła swoim boskim palcem poukładać gwiazdy, a 
swoim szeptem ogłaszać Miłość. 
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24. Wiedźmowa Kropka 

 

- Co robisz? 

- Piszę. Przyszło do mnie czucie i chciałem je nazwać.  

- Lubisz nazywać prawda? Zawsze szukasz słów i cieszysz się jak 

dziecko, gdy je znajdziesz. Uwielbiam to w tobie, a jeszcze bardziej 

uwielbiam ci przeszkadzać.  

  

To mówiąc, objęła mnie i pocałowała w prawy policzek. Kosmyk jej 

włosów spłynął mi na czoło i poczułem ten wyjątkowy zapach. Jej 

ciało pachniało jak świeża bułka z masłem, obietnica chrupiącej uczty.  

  

- A co będzie jak skończysz pisać? 

- Wtedy postawię kropkę kochana, i chyba przytulę cię mocno albo 

nawet trochę mocniej.  

- hm… To przytulanie mocniej też w tobie uwielbiam, ale co do kropki 

mój drogi, to najpierw nim ją postawisz powinieneś poznać jej 

sekrety.  

- Sekrety? Czego? Kropki? 

- Owszem kropki właśnie. Bo kropka to nie tylko taka kropka, czarny 

punkcik na końcu zdania. Wszyscy myślą, że kropka to zakończenie, 

zamknięcie zdania, rozdziału czy książki. Mówi się „koniec, kropka”. 

Przecież kropka to kondensacja wszystkiego, bo w niej właśnie 

zawiera się cała treść wszystkiego, co wcześniej. Rozpędzony wątek, 

nagle wyhamowuje skupiając się w tej jednej malutkiej kropce. 

- Jesteś genialna moja Duszko. Mów dalej proszę. 
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- Wyobraź sobie mnie, moją dłoń na przykład. Spójrz mam pięć 

palców, na koniuszkach każdego z nich są takie linie papilarne niczym 

spirale.  

- Tak, dla mnie są one galaktykami, galaktycznymi wirami cielesnej 

materii. 

- No właśnie, bo moja dłoń to kosmos kobiecego dotykania, wiem już 

mi to mówiłeś. No, ale przyjrzyj się teraz, te papilarne wiry na 

opuszkach palców, mają też swoją kropkę. Takie właśnie galaktyczne 

centrum tej całej genialności pięciopalczastej. No i teraz pomyśl, że 

taki jest cały wszechświat. Pełen różnorodności, wspaniałości, 

materialnego przepychu Boskiej kreacji. Tak jak moje ciało, które tak 

uwielbiasz rozbierać z odzienia i ubierać w słowa.  

- Czyli wszystko co nas otacza, i wszystko co się dzieje, na końcu 

skupia się w jednym punkcie będącym zwieńczeniem płynącej 

rzeczywistości. Zatem kropka staje się wszystkim i właściwie 

wystarczy za wszystko. Kropka jest jak morze, do którego spływają 

wszystkie rzeki i strumienie. Kochana jesteś genialna, jesteś cudowna. 

- Wiem. W końcu się o tym przekonałeś. Kropka, jako kondensacja 

wszelkiej energii, jest najpiękniejszym symbolem we wszechświecie. 

Zawiera w sobie wszystko i to właśnie od niej wszystko się zaczęło. 

Nieskończona energia kropki, zapoczątkowała kosmiczną obfitość 

radosnego tworzenia. Tak jak za chwilę zrobią to opuszki palców 

moich dłoni. Ich dotykiem sprawię, że zabrzmi w tobie miłosna 

symfonia, genialna muzyka, harmonia doskonale dobranych akordów, 

w której zakołysze się wszelka treść naszego świata.  

  

Delikatnym ruchem dłoni, przemknęła po mojej szyi wzbudzając 

dreszcz wnikający do głębin mojej istoty. Poddany jej energii, nie 

zauważyłem jak na ekranie mojego komputera pojawił się 

ciąg…………………………………………..  
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*** 

Po słowie  

Ostatnie teksty, w których poruszałem wątek relacji człowieka z jego 
duszą, opierałem na prostych przykładach, takich scenkach z życia 
dwojga ludzi. Prostota i duża doza intymności w nich zawarta 
sprawiła, że niemal pokochaliście te krótkie nowelki. Dziękuję za 
życzliwość.  

Ponieważ lubię wydobywać z przestrzeni serca takie obrazy, to czuję, 
że jeszcze nie raz jeszcze wrócę do tego typu pisania. Jednak dziś 
moje serce pełne jest mocy z nieco głębszych pokładów serdeczności.  

 Otóż chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, ale naprawdę bardzo 
ważnego.  

Życie często płata nam figla, i stawia przed nami jakiś fakt, 
wydarzenie, które wydaje się być „z innej bajki”. Kompletnie nie 
pasuje nie tylko do naszego modelu „szczęśliwego życia”, ale nawet 
nie mieści się w wyobrażeniach. Czy zastanawialiście się nad tym, 
czemu tak się dzieje? Czemu spadają nam głowę jakieś fakty, które 
„rozwalają nam konstrukcję”?  

Chodzi o prosty mechanizm rujnowania naszych skostniałych zasad. 
Życie to nie z góry wytyczone szlaki, pełne prawideł, 
nieprzekraczalnych zasad dotyczących niemal każdego aspektu 
naszego bycia na Ziemi. Życia nie sposób zredukować, do nawet 
kilkuset punktów stanowiących szablon szczęśliwości. Od dziecka ktoś 
wbija nam do głowy prawidła, takie wzorce bycia człowiekiem. A czy 
zastanawiałeś się kiedyś, miałeś czas i odwagę na to, by przyjrzeć się 
tej całej „mądrości” i sprawdzić czy to jest Twoja droga życia? 

Takim samym mechanizmom podlega każdy człowiek na ziemi. 
Zawsze i wszędzie znajdzie się jakiś nauczyciel, mistrz, który chce 
uformować nas według prawideł kulturowych, religijnych, 
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społecznych, ekonomicznych, moralnych... W zależności od miejsca, 
w jakim człowiek się narodzi, podlega takiemu modelowaniu. 

I teraz najważniejsze. Można być, kim się chce, wyznawać takie 
prawdy, jakie tylko ktoś otrzymał czy sam sobie odkrył, ale zawsze 
wspólnym mianownikiem i jedynym wyznacznikiem naszej 
człowieczej natury, będzie MIŁOŚĆ. W przeciwnym razie, życie 
upomni się o MIŁOŚĆ, stwarzając nam okazję do refleksji. Upomni się 
wkraczając w naszą rzeczywistość z jakimś znakiem zapytania. Jestem 
przekonany, że każdy z Was czytających doskonale rozumie, co chcę 
powiedzieć. Na pewno mieliście nie raz takie „potknięcia” wybijające 
Was z rutyny życia.  

Istotne jest to, by zrozumieć, iż te wydarzenia są wyłącznie dla Ciebie, 
to są Twoje osobiste lekcje. Nie dla Twojego męża, dziecka, żony, 
kolegi, ale wyłącznie dla Ciebie. Miłość upomina się o odrobinę 
uwagi, byś zerknął odważnie do swojego serca, zapytał swojej duszy, 
co jest teraz dla Ciebie najlepsze. Bo Ty sam dla siebie, jesteś 
najlepszym nauczycielem, Twój boski pierwiastek, Dusza pochodząca 
od samego Stwórcy, czeka na Ciebie z gotową odpowiedzią. 
Odpowiedzią, która odkryje przed Tobą sekret szczęścia. Tylko miej tę 
odrobinę odwagi. 

Pomyślcie teraz o takim fenomenie!! Popatrz na człowieka obok 
Ciebie. Spójrz na niego i pomyśl, że on też ma w sercu Duszę. Ta jego 
Dusza, zna Twoją duszę, bo przyszły od tego samego stwórcy. To nic, 
że ktoś dał mu inną matrycę, inne wzorce, że mówi innym językiem 
albo ma jakieś dziwne poglądy, ważne jest to, że wciąż macie wspólny 
mianownik, którym jest MIŁOŚĆ.  

Każdy z nas nosi to w sobie, każdy z nas ma potężną moc zakochania 
świata. Czujesz to? Możesz zakochać się w swoim życiu i wszystkim, 
co się w nim znajduje. Możesz pokochać każdy dzień swojego życia, 
nie tylko „weekend”, ale KAŻDY dzień może być dla Ciebie świętem. 
Masz taką możliwość, by stanąć w obliczu wyzwań dnia codziennego 
z dziecięcą radością, z zachwytem, z ciekawością tego, co będzie i jak 
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będzie. Masz tę potężną, kosmiczną moc, która przewyższa każdą 
inną, jest nią moc MIŁOŚCI.  

  

Zatem moi kochani, życzę nam wszystkim, byśmy każdego dnia 
czerpali z mądrości serca. Byśmy nie ustawali w dialogu z naszą duszą, 
która przecież zna osobiście Boga. Byśmy mieli odwagę wziąć 
odpowiedzialność za to, kim jesteśmy i jak żyjemy swój czas na tej 
Ziemi.  

  

Życie jest cudowne, jest świątynią, w której dzieją się cuda, jeżeli 
tylko na to pozwolimy.  

  

Stavanger KaftanBlady 17.11.2019 

 

*** 

 

 

Jeśli po przeczytaniu powyższych treści, chcesz sięgnąć po więcej 

jeszcze, zapraszam na mój blog http://kaftanblady.com  

Jeżeli masz ochotę podzielić się ze mną swoimi odczuciami na temat 

powyższych treści, proszę pisz na adres mailowy  

kaftannorge@gmail.com 

 

Sławomir Podsiadłowski 

 

http://kaftanblady.com/
mailto:kaftannorge@gmail.com

