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Tajemnica gór 

 

Podczas mojego pobytu w górach bardzo szybko się zaaklimatyzowałam. Lubię to 

uczucie świeżego i czystego powietrza. Przyjechałam tutaj na wakacje. Sama. Czasami muszę 

odciąć się od reszty świata i zapomnieć o problemach. To mój drugi wyjazd w to miejsce. 

Zamieszkałam w małej, skromnej chacie, a mech, który ją pokrywa, pasuje idealnie do 

leśnego klimatu. 

Kiedy nastał ranek, a z nim moje myśli obudziły się ze snu, szybko zerwałam się na 

równe nogi i czym prędzej ruszyłam w drogę. Szlak, który wybrałam był kręty i długi. 

Podczas mojej wędrówki ciągle słyszałam dźwięki otaczającego mnie lasu, a był on ogromny. 

Przeważały w nim drzewa iglaste, rosnące blisko siebie i nie prześwitywał przez nie ani 

kawałek nieba. Bór był na ogół mroczny i ciemny. Kiedy spojrzałam na jedno z drzew (był to 

świerk), na gałęzi szybko dostrzegłam wiewiórkę, która spojrzała na mnie i, jak gdyby nigdy 

nic, wdrapała się wyżej. Idąc dalej, doszukiwałam się coraz więcej znaków życia tej kniei. 

Wręcz upijałam się górskim powietrzem. 

W pewnym momencie przeleciałam wzrokiem po niebie. Zauważyłam noc, która 

powoli się zbliżała. Pomyślałam, że nie ma sensu wracać do domu. Rozłożyłam namiot, 

rozpaliłam ognisko i usiadłam na pniaku. Długo wpatrywałam się w tańczące ze sobą 

płomyki ognia. Księżyc stał ciągle wysoko. Nie byłam chętna na sen, wręcz przeciwnie, las 

ciągnął mnie do siebie. Uległam pokusie i weszłam do tego ciemnego gaju. Co dziwne, 

spoglądając na złowieszczo wyglądające drzewa, czułam spokój mego ducha, jakby coś 

wzywało mnie do siebie. Krok po kroku, czułam, że jestem coraz bliżej celu.  

Nagle poczułam dotyk na swojej skórze, był zimny niczym kostki lodu, z którymi latem 

się nie rozstaję. Szybko odwróciłam się, ale nikogo nie zobaczyłam. Co zabawne, nadal 

czułam ten dziwny spokój. Zdecydowałam się wrócić do swojego małego obozu. Jak 

postanowiłam, tak zrobiłam. Droga pozostała w mojej pamięci, ponieważ nie oddaliłam się 

tak bardzo. Kiedy wróciłam, zauważyłam, że nie ma mojego namiotu, a ognisko ledwo się tli. 

Wówczas znowu poczułam ten już znajomy mi chłód. Rozejrzawszy się wokoło, dostrzegłam 

starego, pomarszczonego, górala. 

- Dobry wieczór! - powiedziałam nieco przerażona. 

- Witojcie! - odpowiedział z uśmiechem nieznajomy mężczyzna. 

- Kim pan jest? - zapytałam. 

- Górolem, zwom mnie Stanisław Ciupaga, a pani? 
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- Jestem Kasia, pochodzę z miasta położonego niedaleko tego miejsca - skłamałam. 

Nastała cisza. Moja nieszczerość była uzasadniona, nie znałam go, więc wolałam nie udzielać 

takich informacji. 

- Opowiedzieć Ci historie tyk gór? - wyrwał starzec. 

- Pewnie – odparłam, wcale nie taka pewna. 

- Tatry to bardzo stare góry - zaczął góral, kierując się w stronę ścieżki prowadzącej 

 do mojego domku. 

- To chyba wie każdy - podążałam za mężczyzną. 

- Widzis, dziywce, ale nie kozdy wie o tym, ze Dolina Chochołowsko nie lezy 

 na terenie Chochołowa i ze nazwa „Kościelec” rzecywiście pochodzi od słowa „kościół”- 

powiedział. 

- Ah, tego nie wiedziałam - odpowiedziałam zmieszana z nutką zainteresowania 

w tonie głosu. 

- Dobra, teroz podziele się z tobom mojom wiedzom. W Dolinie Piyńciu 

Stawów znajduje się seść stawów: Wielki Staw Polski, Zadni Staw Polski, Corny Staw 

Polski, Malusieńki Staw Polski, Przedni Staw Polski oraz Wole Oko, ino nie jest ono zalicane 

do nasyj doliny ze wzglyndu na swojom wielkość. Jezeli chodzi o przyrode jest ona naprowde 

piykno i róznorodno, ale chyba juześ to zauwozyła. Niegdyś w Tatrach Bielskich 

wystympowały róźnorakie, egzotycne gatunki źwierzont, takie jak bizony cy tyz koziorozce. 

Syćko to zapocontkowoł Christian Hohenlohe, który stworzył rezerwat, do którego później 

sprowadzoł te źwierzynta – przerwał, skręcając w jakiś zaułek. 

- To jest Morskie Oko! Jakim cudem? Przecież to zupełnie inna droga! - ryknęłam  

zaintrygowana tym, co się właśnie stało. 

- Ha, ha! Góry to magicne miejsce, kiedy je sanujes, one uchylajom ci rombek swojej  

tajemnicy - zaśmiał się wesoło. 

- Ha, ha…- zachichotałam nerwowo, bo co miałam zrobić? Sama z nieznajomym 

człowiekiem. Dopiero teraz ocknęłam się i zdałam sobie sprawę z kilku rzeczy, ale było już 

za późno na ucieczkę, więc cóż, dalej słuchałam wykładu starca. 

- Jest to jedno z nojpiykniyjsych jezior w Tatrak. Ten krajobroz zapiyro dek w piersiak. 

Podźmy dalyj. 

Idziemy. Jestem pod wrażeniem. Pierwszy raz spotykam takiego miłośnika gór, sama 

jestem amatorem w tych dziedzinach. Noc niedługo dobiegnie końca. Spoglądam na niebo, 

dostrzegam kilka zanikających konstelacji i opuszczam to niezwykłe miejsce. Kierujemy się 
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na szlak, który powinien doprowadzić nas do mojego domu. Góral po drodze wspomina mi 

o kilku miejscach i opowiada historie związane z nimi. 

- To tutaj, mój dom - mówię, stawiając stopę na jednym ze stopni schodów. 

- Tak, na mnie juz pora, słońce zaroz wstanie, a jo... - urywa. 

W tym momencie, na moich oczach starzec rozpływa się w powietrzu. Nie umiem tego 

wytłumaczyć. Zaczynam sprawdzać, czy to moje oczy nie płatają mi figli, ale nie! Starca jak 

nie było, tak nie ma!  

Przeraziłam się i momentalnie opadłam na podłogę. Siedziałam tak z dziesięć minut, 

wpatrując się w ziemię, próbując sobie wszystko logicznie wytłumaczyć. Jeszcze kilka razy 

obeszłam cały dom, ale górala nigdzie nie było. Postanowiłam więc sprawdzić jego osobę 

w internecie. To, co odkryłam, było niewiarygodne. Okazało się, że ten mężczyzna nie żyje 

już od dobrych sześćdziesięciu lat. Zginął podczas katastrofy lotniczej, która miała miejsce 

właśnie w tym lesie, w którym rozbiłam swój obóz. Wszystko to, co mi powiedział, okazało 

się prawdziwe. Przez następne dwa dni nie ruszałam się z domu, tylko próbowałam 

dowiedzieć się czegoś więcej.  

Trzeciego dnia wyszłam na zewnątrz, usiadłam na schodach i zatopiłam się w moich 

myślach. Po dłuższym czasie doszłam do pewnego wniosku. Był to duch. Przeszedł mnie 

dreszcz. Skierowałam się w stronę lasu, podeszłam do drzewa i przejechałam ręką po jego 

korze. Znowu poczułam chłód, choć już nie tak intensywny jak przedtem. Teraz był delikatny 

i słaby. Od razu wyczułam, że góral chce się ze mną pożegnać, a ja nie dam za wygraną. Bór 

ciągnął mnie do siebie.  

Weszłam do środka. Było ciemno i mrocznie, a kiedy obejrzałam się, zobaczyłam krzaki, 

nie było więc mowy o powrocie. Uznałam za najrozsądniejsze pójście naprzód. Natura była 

piękna i straszna zarazem. Po kilku minutach marszu, które wydawały się ciągnąć godzinami, 

dostrzegłam zaniedbany dom. Oczywiście zaczęłam kierować się w jego stronę. W pewnym 

momencie potknęłam się i wpadłam do fosy pełnej pokrzyw. Cała obolała i poparzona 

wyszłam z dołu. Zbliżyłam się do chaty. Nie mogłam znaleźć drzwi, więc weszłam przez 

rozbite okno. Wnętrze domu było nieprzyjazne i obskurne, jednak dało się wyczuć radosną 

przeszłość tego miejsca. Na stole zobaczyłam leżące zdjęcia, od razu je podniosłam 

i przyjrzałam się szczegółom. Stare, czarno-białe fotografie, ludzie na zdjęciu ubrani w stroje 

góralskie. Jedna z twarzy wydała mi się znajoma: był to ten sam góral, którego spotkałam 

tamtej nocy. Podniósłszy wzrok znad zdjęć, moim oczom ukazała się cudowna ozdoba. 

Szybko wrzuciłam ją do kieszeni swojej kurtki i czym prędzej udałam się w stronę domu. 

Moja stanowczość była uzasadniona: noc zbliżała się, a ja nie chciałam igrać z jej mocą. 
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Biegłam przez las, mając zamknięte oczy. Jakimś cudem, otworzywszy je, znalazłam się 

w domu. Byłam zbyt zmęczona, aby myśleć logicznie, więc weszłam do wanny i wzięłam 

kąpiel. Po wyjściu z wody stanęłam przed lustrem, a moim oczom ukazał się starzec. 

-  Wziyłaś te parzynice z mojej dawnej chałpy. Odłóz ją na miyjsce, bo inaczej klontwa 

tyz do Ciebie przydzie - powiedziawszy to, ponownie zniknął. 

Byłam tak znużona snem, że zignorowałam rozkaz górala i poszłam spać, myśląc, że 

mogę zrobić to jutro. Z rana szybko wzięłam zaklęty przedmiot i udałam się w stronę domu 

mężczyzny. Droga była prosta, las wydawał się przyjaźnie nastawiony, było zupełnie inaczej 

niż wczoraj. Szybko znalazłam się w miejscu, którego szukałam, ale domu już nie było. 

Wystraszona rzuciłam przedmiotem w nicość i pobiegłam do swojej chaty. Pośpiesznie 

spakowałam się i wyjechałam. W pociągu czułam się jakby nikt mnie nie widział. Z peronu 

udałam się od razu do domu. Zadzwoniłam do mojego znajomego, aby mu o tym wszystkim 

opowiedzieć, jednak on nie słyszał mojego głosu... Rozłączyłam się, myśląc, że robi sobie 

żarty. Weszłam do łazienki i spojrzałam w lustro. Nie dostrzegłam tam swojego odbicia… 

Klątwa ciąży na mnie do teraz. Zamieszkałam w Tatrach razem ze starcem. Stał się dla  

mnie najlepszym przyjacielem. Nauczyłam się, że NIGDY nie wolno lekceważyć potęgi 

i tajemnicy gór, wtedy one nie będą lekceważyć NAS.  
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