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Chłopak mocno ściskał przedramię siostry, ciągnąc ją za rękę. Biegli, pokonując labirynty zaśnieżo-
nych uliczek i ukrywając się przed strażnikami miasta. Nikt nie mógł opuszczać Maksim po zmroku i dla 
nikogo nie robiono wyjątków. Zdyszane rodzeństwo wpadło na główny plac, gdzie zwykle kupcy ze 
wszystkich stron świata rozkładali swoje stragany. Byli już niedaleko głównej bramy. Chłopak wiedział, 
że wartownicy raczej popędzą do bocznych bram, które bardziej nadawały się na drogę ucieczki.  

- Tędy - rzucił, słysząc za plecami szczekanie wilczurów. 
Biegli dalej, nie odwracając się za siebie. Chłopak puścił siostrę, a sam rzucił się, aby podnieść bra-

mę. 
- Tam pobiegli! - rozległ się donośny krzyk strażnika. 
Przerażona dziewczyna posłała bratu ponaglające spojrzenie. W końcu brama była podniesiona na 

tyle wysoko, by nastolatka mogła się pod nią przeczołgać. Gdy była już poza murami miasta, uśmiech-
nęła się do brata i wyszeptała „dziękuję”. 

- Luce. Wróć do brzasku – powiedział na pożegnanie. 
Dziewczyna kiwnęła głową, a chłopak opuścił bramę. 
 

*** 
 

Do przodu popychał Luce mroźny wiatr, przez który kilka razy zanurzyła się już w śniegu, prawie od-
mrażając sobie nos. Podróż zajęła jej więcej czasu niż planowała. Kilkakrotnie zastanawiała się, czy nie 
lepszym rozwiązaniem byłoby zawrócenie do domu, zamiast wleczenia się do schroniska przy starym 
obserwatorium astronomicznym. Od decyzji powrotu odwodził ją jednak cel wędrówki, którego nie chcia-
ła sobie odpuścić. Za wszelką cenę pragnęła ujrzeć różnobarwne światła Aurory, pojawiające się na 
niebie w gwiaździste noce. Niewielu z jej miasteczka mogło sobie na to pozwolić ze względu na liczne 
przepisy tam obowiązujące. 

Mimo ciepłego ubrania ze skóry błękitnego niedźwiedzia, chłód wdzierał się dosłownie wszędzie. 
Szczypał, gryzł. Luce miała wrażenie, że wręcz pali jej alabastrową twarz, przyprawiając ją o czerwone  
i różowe wzory, wlekące się po polikach jak pajęczyny. Nic nie potrafiło, chociaż odrobinę, ogrzać 
dziewczyny, nawet pocieranie solynskich kryształów nie przynosiło efektów. Pewnie dlatego, że kamie-
nie były już na wyczerpaniu i ich moc grzewcza nie była zbyt duża. Powinna była sprawdzić ich stan 
przed wyjściem poza bezpieczną i ciepłą wioskę, ale przez pośpiech zupełnie jej to wypadło z głowy. 

Zatrzymała się na chwilę w celu poprawienia zapięć kurtki. Czuła przy tym, jak nogi jej drętwieją  
i wrastają w zmrożoną ziemię. Przygryzła popękane usta i z uporem ruszyła naprzód, nie chcąc stać się 
częścią białego krajobrazu. Śnieg skutecznie ją spowalniał, spadając ciężkimi płatami z nieba, wpadając 
do butów i formując kleiste zaspy. Luce z niepokojem obserwowała, jak jej jasny warkocz pokrywa się 
białymi, złączonymi ze sobą śnieżynkami. Nie miała wiele czasu, a do schroniska został jeszcze spory 
kawałek drogi. 

W pewnej chwili, gdy wiatr uspokoił się nieco, a śnieg przestał tak gęsto wysypywać się z chmur, 
Luce zatrzymała się, by ustalić, ile ma jeszcze czasu do zmroku. Słońce zaczęło chować się za górkami, 
oślepiając dziewczynę pomarańczowymi promieniami. Normalnie smakowałaby ten widok, uśmiechając 
się szeroko, myśląc, jaki świat jest piękny. W obecnej sytuacji, na środku zimnego niczego, zbierało się 

Do brzasku 
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jej jednak na płacz. Zakryła się szalem, żeby osuszyć oczy, w których zbierały się słone kropelki łez. Nie 
mogła pozwolić, by zamarzły na jej twarzy, więc zaczęła ją pocierać najmocniej, jak potrafiła, wywołując 
bolesne szczypanie. Poczuwszy ciepłą suchość na policzkach i w oczodołach, zmusiła się do ponowne-
go spojrzenia na zachodzące słońce. Obiecała bratu, że wróci przed porannymi promieniami i tej obiet-
nicy dotrzyma. Dotrze niedługo na miejsce, spełni swoje marzenie i zajdzie do wioski jeszcze przed świ-
tem.  

Maszerowała dalej, czując w sobie rozgrzewające uczucie. Pozytywne myśli podziałały lepiej niż cie-
pła zupa mleczna, którą Luce zazwyczaj jadła na śniadanie. Przyniosły jej determinację i przyspieszyły 
bicie serca, przez co nie zważała już na utrudniający ruch śnieg i zmniejszającą się temperaturę. 

Ostatnie pomarańczowe przebłyski na śniegu zaczęły ustępować miejsca księżycowemu światłu  
i ciemnemu niebu z jaśniejącymi gwiazdami. Nie zanosiło się, by chmury miały przysłonić granatowe 
sklepienie, co dodawało Luce otuchy. Westchnęła, rozglądając się za Aurorą, nie miała bowiem pojęcia, 
kiedy ma nadejść. Co jakiś czas zauważała srebrzyste smagnięcia na niebie. Spadających gwiazd było 
wyjątkowo dużo, jak na zwykłą noc. 

Dziewczyna uwielbiała oglądać je w towarzystwie swojego starszego brata Lukasa. Podczas każdej 
kolacji świątecznej wychodzili na dach domu i z niecierpliwością wypatrywali mknących po niebie 
gwiazd, wypowiadając życzenia. Luce kochała brata, zawsze mówiła mu o swoich przekonaniach i prze-
prowadzali dyskusje praktycznie na wszystkie tematy. I to właśnie jego wtajemniczyła w swoje marzenie 
zobaczenia zorzy, którą widać było tylko przy obserwatorium. Widziała po jego minie, że nie podoba mu 
się pomysł udania się w samotną wędrówkę, dlatego chciał pójść z nią. Luce jednak zaoponowała  
i poprosiła, by ją krył, gdy wyruszy na eskapadę. 

Po długim, i z każdym krokiem słabnącym, marszu dziewczyna w końcu ujrzała drewnianą chatę - 
schronisko dla wędrowców i zasypaną śniegiem kopułę obserwatorium. Pobiegła, potykając się o śnie-
gowe grudy i dopadła do drzwi schroniska, pociągając je mocno. Nie drgnęły, pozostały niewzruszone 
nawet na pukanie i kopnięcia Luce. Obeszła drewniak dookoła, ze zdziwieniem zauważając liczne dziu-
ry w deskach. Znalazła okno, przez które zajrzała do środka. Przez ciemność dostrzegła tylko zarysy 
okrągłych stołów i barek, przed którym powinni kłębić się ludzie. Chata wyglądała, jakby stała opuszczo-
na już dobrych kilka lat. Luce postanowiła pobiec do obserwatorium, które teoretycznie powinno wciąż 
działać. Ono również było zamknięte. Do tego jego ściany otoczyła warstwa lodu, odbijająca księżycowy 
blask prosto w oczy dziewczyny. 

Luce rozejrzała się niepewnie po okolicy, pocierając ramiona, żeby zatrzymać ulatujące ciepło. Nic  
z tego nie rozumiała. Zawsze słyszała od babci opowieści o grupie znakomitych astronomów, obserwu-
jących niebo i piszących mądre księgi. Wędrowcy, którzy przybywali do Maksim, zachwalali przytulne 
schronisko, w którym zatrzymywali się na noc po obejrzeniu Aurory.  

Dziewczyna usiadła między budynkami, żeby schronić się przed tnącym wiatrem. Wyjęła z plecaka 
koc termiczny i okryła się nim szczelnie. Zadarła głowę do góry, wbijając oczy w gwiazdy. Z nadzieją 
wypatrywała falujących kaskad zorzy, dla których przebyła trudną drogę. Podmuchy wiatru unosiły  
z ziemi tumany śniegu, krążące nad głową dziewczyny. Luce miała wrażenie, że zmarznięte drobinki 
chcą upodobnić się do mrugających u góry gwiazd. Jakby było to ich marzenie, odkąd spadły z wysoka. 
Nabrała w okryte rękawiczkami dłonie trochę skrzącego się śniegu. Dmuchnęła na niego, a puch uniósł 
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się w górę, tańcząc dookoła. Delikatnie opadający na tle granatowego nieba wyglądał jak gwiezdny py-
łek. Tak przynajmniej wydawało się Luce.  

Przez długi czas przyglądała się niebieskiemu sklepieniu, tracąc rachubę czasu. Nie wiedziała, czy 
trwa przy budynkach od kilku minut, czy godzin i niespecjalnie się tym przejmowała. Gdyby nie ulatująca 
z dziewczyny nadzieja na ujrzenie Aurory, myślałaby, że czas stanął w miejscu. 

Żałowała, że Lukasa nie ma z nią. Brat, któremu bezgranicznie ufała, na pewno by coś zaradził na 
szczypiący mróz. Może, gdyby z nią był, już dawno ujrzeliby zorzę i wracali do domu zatraceni w śmie-
chu, prowadząc rozmowy o wszystkim i o niczym.  

Wtem na niebie mignęło coś niezwykle jasnego, co przykuło uwagę Luce. Skulona pod ścianą wycią-
gnęła wysoko głowę, drżąc przy tym z zimna. Powietrze przecięła zielona łuna, która po chwili przeszła 
w barwy turkusu. Obok pojawiła się różowa, falująca z gracją jak najpiękniejsza balowa suknia na par-
kiecie. Coraz to nowe kolory pojawiały się na sklepieniu, skacząc na wszystkie strony, ale zachowując 
przy tym niezwykłą harmonię. Błękity i fiolety wirowały, przenikając się z zieleniami, czerwieniami i róża-
mi. Luce poczuła, że musi wstać, żeby przypadkiem nie przegapić jakiegoś ważnego elementu niezwy-
kłego pokazu. Zrzuciła z siebie koc i pobiegła przed siebie, zadzierając nos do góry. Co kilka kroków 
potykała się, ale nie odrywała wzroku od tańczących ze sobą barw. Dziewczyna miała wrażenie, że 
gwiazdy bawią się ze sobą, latając po całym niebie i zmieniając swoje odcienie z sekundy na sekundę. 
Oczy Luce łapczywie chłonęły widok, starały się zapamiętać jak najwięcej szczegółów tajemniczego 
pokazu Aurory i schować je w sercu, by zawsze już mogły przynosić nastolatce radość. 

Dziewczyna ściągnęła rękawiczkę i wyciągnęła dłoń, chcąc dotknąć niezwykłego blasku. Ku jej zdzi-
wieniu, przez palce zaczęły prześwitywać kolory zorzy. Zupełnie jakby jej dłoń stała się przezroczystym 
kryształem. Aurora w momencie otoczyła Luce, która zupełnie zatraciła się w hipnotyzujących światłach. 
Dziewczyna nie czuła już ani ciepła, ani chłodu. Za to doskonale czuła, jak poświaty wypełniają ją  
i szepcą do ucha niesamowite historie o podróżach i gwiezdnych legendach. 

Luce oderwała się od ziemi w momencie, gdy na śniegu rozbłysły promienie porannego słońca. 
 

*** 
 

Lukas tonął w błękitnej pustce tęczówek lodowego posągu, szukając w nich choćby najmniejszej 
iskierki życia. Zamarznięte oczy nie chciały nawet na niego spojrzeć - były wlepione w niebo, jakby cze-
goś wypatrywały. Po polikach chłopaka spływały ciepłe łzy, wsiąkając w granatowy szalik. Czule gładził 
oszroniony policzek lodowej figury, nie mogąc dopuścić do siebie myśli, że jest to ostatnie pożegnanie  
z siostrą. 


