
Dwa	miesiące	pobytu	nad	Biebrzą	upłynęły	niezmiernie	szybko.	Olaf	

musiał	wracać	na	studia	do	Warszawy,	a	Aldona	do	Siedlec	na	drugi	

rok	rolnictwa.		

–	Pokażę	ci	miejsce,	którego	jeszcze	nie	znasz.		

Następnego	 dnia	 ruszyli	 w	 kierunku	 Czerwonego	 Bagna.	

Początkowo	przemierzali	podmokły	 las	porośnięty	olchą	 i	brzozami,	

aż	 wyszli	 na	 teren	 pokryty	 kobiercem	 turzyc,	 przeplecionych	

bagiennymi	kwiatami.	Dzięki	 lekcjom	Aldony	znał	 już	 ich	nazwy	 i	 ta	

wiedza	 sprawiała	 mu	 radość,	 jakby	 po	 drodze	 spotykał	 dobrych	

znajomych.	 Ostrożnie	 stawiał	 stopy,	 starając	 się	 nie	 nadepnąć	 na	 te	

bagienne	cuda,	wśród	których	najulubieńszymi	były	storczyki.	Kwiaty	

o	 tej	 nazwie	 niegdyś	 kojarzył	 wyłącznie	 z	 tymi	 z	 fotografii	 w	

albumach	 i	 zawsze	podziwiał	 ich	niezwykłą	urodę,	marząc,	 że	może	

spotka	 je	w	 tropikalnej	 dżungli.	 Przygotowywany	 przez	 dziewczynę	

do	pierwszej	wędrówki	po	bagnach,	przy	wzmiance	o	aż	dwudziestu	

gatunkach	storczyków,	z	radości	mocniej	zabiło	mu	serce.		

Pierwszy	widok	bagna	rozczarował	go.	Ta	rozległa,	zielona	łąka,	

wprawdzie	 ładna,	 nie	 była	 ani	 na	 jotę	 tym	 niebezpiecznym	

trzęsawiskiem,	które	sobie	wyobraził.	Wprawdzie	trudno	było	po	nim	

chodzić	i	nieraz	wpadał	w	wodę	stojącą	pomiędzy	kępami	turzyc,	lecz	

nie	zapadał	się	po	pas,	przerażony,	że	zaraz	zostanie	wciągnięty	przez	

mokradło.	 Gorączkowo	 rozglądał	 się,	 szukając	 wzrokiem	

wymarzonych	storczyków,	ale	nie	mógł	dojrzeć	ani	jednego.		

–	Przecież	 stoisz	 koło	 aż	dwóch	gatunków.	A	 tych	 różowych	–	

storczyk	 krwisty,	 taka	 jest	 jego	 nazwa	 –	 jest	 cała	 masa	 –	 Aldona	



wskazała	ręką	na	niepozorny	kwiatek.		

Pochylił	 się	 nad	 nim,	 usiłując	 uśmiechem	 pokryć	 rozczarowanie.	

Chciał	 go	 zerwać,	 aby	 przyjrzeć	 się	 jemu	 bliżej,	 lecz	 dziewczyna	

powstrzymała	go	okrzykiem.		

–	Wszystkie	 storczyki	 na	 bagnach	 są	 pod	 ochroną,	 a	 tu	 nad	

Biebrzą	jest	ich	najwięcej	w	całej	Europie.	Spojrzał	na	różowe,	drobne	

kwiatki	 zbite	 w	 kolbę	 na	 końcu	 dosyć	 grubej	 łodygi,	 a	 gdy	 Aldona	

podała	mu	lupę,	schylił	się	i	przez	kilka	minut	wpatrywał	się	w	nie	z	

coraz	większym	 zainteresowaniem.	 Las	 się	 skończył	 i	 rozpoczął	 się	

trudny	 marsz	 przez	 torfowisko.	 Gałązkami	 brzozy	 oganiali	 się	 od	

komarów	i	końskich	much,	ale	i	tak	nie	uniknęli	bolesnych	ukąszeń.	Z	

nadzieją	 wpatrywali	 się	 w	 widniejące	 na	 horyzoncie	 pasmo	

pagórków,	jak	most	na	rzece	rozciągających	się	pośrodku	olbrzymich	

połaci	 bagien.	 Gdy	 po	 kilku	 godzinach	 do	 nich	 dotarli,	 Olaf	 z	 ulgą	

poczuł	 suchy	 grunt	pod	nogami	 i	 ciekawie	 rozejrzał	 się	po	 zupełnie	

innym	 środowisku.	 Stąpali	 po	 niskiej,	 suchej	 trawie	 przeplecionej	

masą	 żółtych	 kwiatków	 rozchodnika.	 Przystanęli	 na	 najwyższym	

wzniesieniu,	przy	samotnej,	rozłożystej	sośnie	i	zrzucili	plecaki.	Przed	

nimi	rozciągała	się	sięgająca	aż	po	horyzont	równina	bagien.	Rosnące	

w	 kępach	 wysokie	 turzyce	 falowały	 na	 wietrze,	 przypominając	 do	

złudzenia	wzburzone	morze.	W	promieniach	zachodzącego	słońca	ich	

kolor	 z	 zielonego	 zmienił	 się	 w	 rdzawy.	 Oparli	 się	 o	 pień	 sosny,	

ogarniając	 zachwyconym	 spojrzeniem	 krajobraz	 dookoła.	 Kula	

słoneczna	opadała	coraz	niżej,	a	kora	rozrzuconych	z	rzadka	brzózek	

zabłysła	złotem.	Odczekali	aż	do	zmierzchu,	po	czym,	nadal	milcząc,	



zaczęli	zbierać	patyki	i	gałęzie	na	ognisko.		

Płomienie	 szybko	 ogarnęły	 suche	 drewno,	 w	 górę	 wystrzelając	

snopami	 iskier.	 Usiedli	 blisko	 siebie,	 wpatrzeni	 w	 ogień.	 Podnieśli	

głowy	i	spojrzeli	na	siebie.		

–	 Kocham	 cię.	 Zostań	 moją	 żoną	 –	 ton	 jego	 głosu	 nie	 był	

proszący,	jakby	był	pewien	pozytywnej	odpowiedzi.		

Zamiast	 niej	 usłyszał	 dziwny,	 zawodzący	 jęk,	 roznoszący	 się	 po	

niebotycznej	przestrzeni	tak	potężnie,	że	wydał	się	niezmiernie	bliski.	

Oboje	poderwali	się	na	równe	nogi.		

–	 Młody	 wilk	 –	 Aldona	 objaśniła	 przyciszonym	 głosem,	 w	

którym	znać	było	wzruszenie.		

Po	 pierwszym	 skowycie	 nastąpił	 drugi,	 przypominający	 skargę	

dziecka.	 I	 nagle	 rozległo	 się	 przejmujące	wycie.	 Długie,	wdzierające	

się	 w	 duszę	 rozpaczliwym	 zawodzeniem.	 Do	 niego	 dołączyło	 się	

następne	 i	 następne.	 Potężny	 chór	 na	 kilka	 głosów	 opiewał	 piękno	

bagien.	 Zakończył	 się	 diabolicznym	 chichotem	 jednego	 z	 wilków.	

Wszystko	ucichło	tak	raptownie	jak	sen,	z	którego	nagle	się	budzimy.		

–	Zostanę.	–	Ręce	Aldony	zawisły	na	jego	szyi	i	poczuł	jej	ciepłe	

usta	na	swoich	wargach.		
	


