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Osiedle wspomnień 

 Starsza kobieta w długim wełnianym płaszczu i szarym kapeluszu idzie powoli wzdłuż 

wymarłej ulicy. Smutnym wzrokiem spogląda na zniszczone kamienice, niektóre mija bez 

zainteresowania, przy innych zatrzymuje się i patrzy w pozbawione szyb okna, jakby chciała 

z nich coś wyczytać. Z każdym krokiem jej spojrzenie robi się coraz bardziej melancholijne. 

Dotyka jednej z popękanych ścian, a na jej ustach na chwilę pojawia się uśmiech. Przez 

myśli, jedno po drugim, przemykają wspomnienia. Widzi siebie w wieku czterech lat, 

przebiegającą przez malowniczy skwer, z którego pozostały już tylko gruzy pięknej niegdyś 

fontanny. Podchodzi bliżej i siada na jednym z kamieni. Pamięta czasy spotkań towarzyskich 

w tym właśnie miejscu, pierwsze papierosy palone po kryjomu w krzakach, rosnących 

dawniej tuż obok, pocałunki przy drzewie, z którego pozostał już tylko smętny pniak.                      

 Kobieta wstaje z westchnieniem i kieruje się w stronę jednego z budynków,  

a raczej tego, co z niego zostało. Ceglany mur jest pełen prześwitów, dach praktycznie 

przestał istnieć. Ledwie można dostrzec pozostałości po misternie wykonanych rzeźbach 

zdobiących bramę. Przybyszka wchodzi w głąb podwórka, które jest w jeszcze gorszym 

stanie, niż zewnętrzna część budowli. Pomimo to kobieta przechodzi przez drzwi prowadzące 

do jednej z klatek schodowych. Wchodzi po spróchniałych stopniach, ledwie unikając 

upadku, gdy jeden załamuje się pod jej ciężarem. Dociera na trzecie piętro i przekracza próg 

mieszkania usytuowanego na końcu korytarza. Kieruje się do prosto do pomieszczenia. 

Spędziła w nim dwadzieścia lat swojego życia, wciąż pamięta, gdzie stały poszczególne 

meble. Wygląda przez okno, z którego ma doskonały widok na to, co pozostało z pięknego 

kiedyś osiedla. Mieszkała tu przez całe dzieciństwo. Czuje ukłucie w sercu, z tym miejscem 

wiąże się tyle wspomnień, tyle szczęśliwych chwil. Nie odwiedzała rodzinnej okolicy, odkąd 

przeniosła się za granicę. Spodziewała się zmian, ale nie takich… Nie takich! 

 Opuszcza kamienicę, mija skwer i rzuca ostatnie spojrzenie na osiedle, które w miarę 

upływu czasu stało się odstraszającym, opuszczonym miejscem. Odwraca się i odchodzi 

pospiesznie, nie oglądając się za siebie. 


