
Pamiętam. Pamiętam to wszystko tak dobrze… 

Nasze miejskie mieszkanie, które było za małe na mnie, na Tatę i na moją starszą 

siostrę. Nasze podwórko, które pewnego dnia także stało się za małe… A przecież przedtem 

wszyscy – to znaczy Pippi i ja, i dzieci z podwórka – mieściliśmy się w jednej piaskownicy.  

Pamiętam dokładnie dzień, w którym świat zaczął się kurczyć.  

Pamiętam niebieską sukienkę mojej siostry, niebieską plamę na tle żółtego piasku, 

zupełnie, jakby oderwał się kawałek nieba i upadł prosto na nasze podwórko.  

Piasek był złoty, ciepły, zupełnie jak ten znad morza, trafiały się w nim drobne kamyki, 

okruchy krzemienia. Kiedy uderzyło się jednym kawałkiem o drugi, w powietrzu dało się 

wyczuć zapach spalenizny, taki jak wtedy, kiedy Pippi spaliła koszulę Taty, bo chciała 

zastąpić nam Mamę… 

Gdzie jesteś teraz, Pippi w niebieskiej sukience? Wierzę, że żeglujesz po ciepłych 

morzach, łóżko zamienia się w statek i wszyscy piraci od razu uciekają na swoje wyspy, 

chowają skrzynie ze złotem… 

Pippi, a pamiętasz nasze złoto? Małe szare kamyki z połyskującymi drobinami, kamyki, 

których pełno było w naszej piaskownicy… Zanurzam rękę głęboko w piasek, aż tam, gdzie 

zaczyna się chłód i piasek nie jest już sypki, i kiedy wyciągam ją na powierzchnię, mam 

w niej parę kamyków, na które mówimy „złote”. Umiem wyszukiwać złote. Już tak mam. 

Jestem w tym lepsza od Pawła i dlatego Paweł zachodzi mnie od tyłu, podbija moją rękę 

i kamyki rozsypują się dokoła. 

– Artek, zbieraj, zbieraj! – woła Paweł, ale nagle na piasek pada cień. 

Cień jest duży, ciemny i groźny jak burzowa chmura, sztywno splecione warkoczyki 

sterczą na boki. 

– Nie, Pippi, nie! – wołam, ale już jest za późno. 

Krew spływa z nosa na brodę Artka, skapuje małymi kropelkami i szybko wsiąka 

w piasek. 

Chwytam rękę mojej siostry, dużą, ciepłą, silną rękę. 

– Pippi, chodźmy do domu – proszę, ale moja siostra wyrywa mi rękę i mruczy jak 

rozłoszczony kot. 

Z balkonu wychyla się matka Artka, trzaskają drzwi, ciężkie męskie kroki na schodach.   

– Znowu nikt nie pilnuje tej wariatki – słyszę i czuję, jak zaczynają mi drżeć kolana. 

Tu nie ma żadnej wariatki, odpowiadam w myśli. To moja siostra, to Pippi, moja 

starsza-młodsza siostra, która tak naprawdę opiekuje się mną i Tatą. 

[…] 



 

Mijał czas i z każdym dniem coraz bardziej przekonywałam się, że ja i Pippi żyjemy 

w dwóch różnych światach. Zupełnie jakby na wielkim oceanie życia znajdowały się dwie 

wyspy – na jednej z nich byłam ja, a na drugiej Pippi. Moją wyspę, oczywiście zamieszkiwało 

jeszcze  wiele innych osób – moi koledzy i koleżanki ze szkoły, dzieci z podwórka, ale na 

wyspie Pippi nie dostrzegłam jak dotąd nikogo. 

Pomyślałam nagle o innych ludziach, którzy żeglując od rana do wieczora, omijali jej 

wyspę, albo udawali, że jej nie widzą. A przecież Pippi była taka duża i taka gruba, że nie 

sposób było jej nie zauważyć, nawet w największym tłumie. I kiedy siedząc w szkole, 

myślałam o mojej siostrze, zaraz przychodził mi na myśl taki program telewizyjny, w którym 

pokazywali wyrzuconego na mieliznę wieloryba. Pippi była właśnie takim wielorybem, 

wyrzuconym przez życie na mieliznę obok małej, samotnej wyspy… Tylko, że takim 

wielorybom jak Pippi nikt nie spieszył na ratunek, bo chyba ludziom się wydawało, że skoro 

nauczyły się zapinać guziki, myć zęby i zawiązywać buty, to już wszystko w porządku.  Może 

według nich szczęście zależy od takich zupełnie nic nie znaczących drobiazgów i dlatego 

nikogo nie interesowało, że Pippi nie umie ani czytać, ani pisać…  

 


