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ROZDZIAŁ I 

- Jakże białe jest dziś światło księżyca! - powiedziała do siebie Ania Blythe, idąc 

ścieżką przez ogród do drzwi frontowych domu Diany Wright. Płatki kwiecia opadały z 

drzew wiśniowych, a powiew wiatru przynosił zapach słonej, morskiej wody. 

Zatrzymała się na chwilę, aby spojrzeć na wzgórza i lasy, które pokochała przed laty i 

które do dziś pozostały bliskie jej sercu. Kochane Avonlea! Od dawna mieszkała w Glen St. 

Mary, tam był jej dom, ale Avonlea miało w sobie coś, czego Glen St. Mary nigdy mieć nie 

mogło. Tutaj na każdym kroku czekały na nią cienie przeszłości. Witały ją pola, po których 

niegdyś wędrowała, a każdy zakątek budził słodkie wspomnienia. Wszędzie rozbrzmiewały 

echa dawnego, cudownego życia. Tutaj znajdowały się zaczarowane ogrody, pełne 

kwitnących róż przeszłości. Ania ogromnie lubiła przyjeżdżać do Avonlea, nawet jeśli, tak jak 

teraz, przyczyna wizyty była smutna. Przybyła wraz z Gilbertem na pogrzeb jego ojca i 

postanowiła zostać na tydzień. Zresztą Maryla i pani Linde i tak nie pozwoliłyby jej od razu 

wrócić do domu. 

Stary pokoik na facjatce czekał na nią jak zawsze. Gdy weszła doń wieczorem po 

przyjeździe, ujrzała piękny, duży bukiet wiosennych kwiatów, ustawiony przez panią Linde. 

Ania zanurzyła w nich twarz i przypłynęły do niej wszystkie zapachy minionych lat. Ania z 

przeszłości czekała tu na nią. Głębokie wzruszenie napełniło jej serce. Pokój na facjatce 

przygarniał ją i utulał. Spojrzała z miłością na swoje stare łóżko, przykryte kapą w liście 

jabłoni, zrobioną i ozdobioną przez panią Linde koronkami własnej roboty, na szmaciane 

dywaniki Maryli na podłodze, na lustro, w którym kiedyś odbijała się twarz małej 

dziewczynki o czystym czole, sierotki, która długo płakała, zanim wreszcie usnęła tamtego 

pierwszego wieczora przed wielu laty. Ania zapomniała na chwilę, że jest szczęśliwą matką 

pięciorga dzieci i że Zuzanna Baker w Złotym Brzegu znów robi na drutach śpioszki. Była 

teraz dawną Anią z Zielonego Wzgórza. 

Gdy pani Linde przynosząc czyste ręczniki weszła do pokoju, zastała ją patrzącą z 

rozmarzeniem w lustro. 

- Jak to dobrze mieć cię znowu w domu, Aniu. Już dziewięć lat minęło, odkąd 

wyjechałaś, a mnie i Maryli ciągle ciebie brak. Nie jest już co prawda tak smutno, odkąd 

Tadzio się ożenił. Emilka to miła dziewczyna, a jakie ciasta piecze! Jest tylko nazbyt 

ciekawska. No cóż, zawsze mówiłam i będę mówiła, że nie ma na świecie drugiej takiej jak 

ty. 



- Och, ale lustra nie da się oszukać, pani Linde. Mówi mi ono, że wcale nie jestem już 

taka młoda - westchnęła Ania. 

- Cerę nadal masz świeżą - pocieszyła ją pani Linde - a blada byłaś przecież zawsze. 

- W każdym razie nie mam ani śladu drugiego podbródka - rzekła Ania wesoło. - I mój 

stary pokoik mnie pamięta. Czułabym się boleśnie dotknięta, gdybym kiedyś tu przyjechała i 

stwierdziła, że o mnie zapomniał. A jak cudownie jest znów oglądać wschód księżyca nad 

Lasem Duchów. 

- Wygląda niczym wielka bryła złota na niebie, prawda? - powiedziała pani Linde, 

zadowolona, że Maryla jej nie słyszy. Miała pełną świadomość tego, że pozwoliła sobie na 

wypowiedzenie głupich, poetycznych słów. 

- Niech pani spojrzy na te świerki, wychodzące księżycowi na spotkanie… i na brzozy 

w dolinie, które wyciągają swe ramiona ku srebrzystemu niebu. Teraz są już takie duże, a 

kiedy tu przyjechałam, były małymi drzewkami. To sprawia, że czuję się staro. 

- Z drzewami jak z dziećmi - rzekła pani Linde. - Nie zdążysz się nawet obejrzeć, a już 

są duże. Spójrz na Freda Wright… Ma dopiero trzynaście lat, a jest niemal tak wysoki jak 

jego ojciec… Na kolację będzie zapiekanka z kurczęcia, a specjalnie dla ciebie zrobiłam też 

trochę cytrynowych biszkoptów. Powinno ci się dobrze spać w tym łóżku. Najpierw ja 

wywietrzyłam pościel, potem Maryla, nie wiedząc o tym, też ją przewietrzyła, a na koniec 

Emilka, myśląc, żeśmy nie pamiętały, zrobiła to po raz trzeci. Mam nadzieję, że Mary Maria 

Blythe jutro wyjedzie. Ona zawsze tak doskonale bawi się na pogrzebach. 

- Ciotka Mary Maria… Gilbert tak o niej mówi, chociaż jest tylko kuzynką jego ojca. 

Ona zawsze nazywa mnie Andzią - wzdrygnęła się Ania. - Gdy zobaczyła mnie po raz 

pierwszy po ślubie, powiedziała: ,,To bardzo dziwne, że Gilbert właśnie ciebie wybrał. Mógł 

mieć tyle innych, ładnych dziewcząt”. Pewnie dlatego nigdy jej nie polubiłam i wiem, że 

Gilbert też jej nie lubi. 

- Czy Gilbert zostanie na dłużej? 

- Nie. Musi wracać jutro wieczorem. W Glen zostawił pacjenta w bardzo ciężkim 

stanie. 

- No cóż, sądzę, że nic go teraz nie zatrzymuje w Avonlea. Jego matka zmarła przecież 

w ubiegłym roku, a stary pan Blythe nigdy nie mógł otrząsnąć się po jej stracie. Blythe’owie 

zawsze tacy byli, zbyt silnie przywiązywali się do spraw życia doczesnego. Wielka szkoda, że 

już nikogo z tej rodziny nie ma w Avonlea. To byli porządni ludzie. No cóż, namnożyło nam 

się za to Sloane’ów, a Sloane’owie są zawsze Sloane’ami, Aniu, i pozostaną nimi na wieki 

wieków, aż do skończenia świata, amen. 



- Choćby było tu nie wiem ilu Sloane’ów, zamierzam pójść po kolacji do starego sadu 

na spacer przy blasku księżyca. Niestety, w końcu będę musiała położyć się spać, choć 

zawsze uważałam spanie w księżycowe noce za marnowanie czasu. Ale chcę wcześnie się 

obudzić, by ujrzeć pierwsze, słabe światło poranka, wykradające się spoza Lasu Duchów. 

Niebo zaróżowi się lekko, rozlegnie się pogwizdywanie drozdów… Może mały, szary 

wróbelek usiądzie na parapecie… I zobaczę złote i purpurowe bratki w pierwszych 

promieniach słońca. 

- Wiesz, zające zjadły sadzonki czerwcowych lilii - rzekła ze smutkiem pani Linde, 

ruszając ciężko ku schodom. W głębi duszy czuła zadowolenie, że nie musi dłużej rozmawiać 

o księżycu. Ania zawsze wydawała się trochę dziwna pod tym względem. A teraz nie można 

było już nawet mieć nadziei, że z tego wyrośnie. 

Diana wyszła przed dom, by powitać Anię. Nawet przy świetle księżyca było widać, 

że jej włosy są jeszcze ciągle czarne, policzki rumiane, a oczy błyszczące. Lecz światło 

księżyca nie mogło ukryć, że stała się znacznie postawniejsza niż dawniej, a przecież i tak 

nigdy nie była, jak to mówiono w Avonlea, „sucha”. 

- Nie lękaj się, Diano, nie zabawię długo… 

- Wiesz przecież, że o wiele bardziej wolałabym spędzić ten wieczór z tobą niż iść na 

przyjęcie - powiedziała Diana z wyrzutem. - Wcale nie zdążyłam się tobą nacieszyć, a już za 

trzy dni wyjeżdżasz. Ale brat Freda, rozumiesz… po prostu musimy pójść. 

- Ależ oczywiście, kochanie. Wpadłam tylko na moment. Szłam naszą dawną drogą, 

przez Las Duchów, obok Źródła Nimf i waszego cienistego, starego ogrodu, a potem Aleją 

Wierzbową, gdzie musiałam się zatrzymać, by popatrzeć na wierzby stojące w wodzie. 

Bardzo urosły. 

- Wszystko urosło - rzekła Diana z westchnieniem. - Spójrz choćby na małego Freda! 

Wszyscy bardzo się zmieniliśmy… oprócz ciebie. Ty zawsze pozostaniesz taka sama. Aniu. 

Jak to robisz, że wciąż jesteś szczupła? Spójrz tylko na mnie! 

- To prawda, przypominasz nieco matronę - roześmiała się Ania. - Ale nie osiągnęłaś 

jeszcze wymiarów typowej damy w średnim wieku. A jeśli chodzi o to, że się nie zmieniam… 

No tak, pani Donnell uważa podobnie. Powiedziała mi na pogrzebie, że wyglądam całkiem 

tak samo jak przed laty. Ale pani Andrews jest innego zdania. Powiedziała mi: „Droga Aniu, 

jakże się postarzałaś!” Tak, tak, wszystko zależy od oka i intencji patrzącego. A ja sama 

odczuwam, że czas i mnie nie oszczędza, właściwie tylko wtedy, gdy oglądam ilustracje w 

pismach. Bohaterowie i bohaterki opowiadań wydają mi się tam stanowczo zbyt młodzi. Ale 

nie przejmujmy się tym, Diano. Przyszłam tu właśnie, żeby ci coś zaproponować. Spędźmy 



wspólnie jutrzejsze popołudnie i wieczór… Odwiedzimy wszystkie cienie przeszłości. 

Będziemy spacerować przez wiosenne pola i porośnięte paprociami lasy. Zajrzymy do starych 

ukochanych zakątków i odszukamy naszą młodość. Wiesz, wiosną wszystko wydaje mi się 

możliwe. Jutro zapomnimy o stateczności, jaka przystoi żonom i matkom, i znów staniemy 

się dziewczynkami. Zresztą pani Linde i tak uważa, że ja w duchu wciąż jestem dziewczynką. 

Ale to przecież tak mało zabawne być ciągle rozsądną. 

- Och, ty doprawdy wcale się nie zmieniłaś, Aniu! To wszystko brzmi bardzo 

zachęcająco, ale… 

- Nie ma żadnego „ale”! Wiem, że już się martwisz, kto poda mężczyznom kolację. 

- Niezupełnie. Ania Kordelia umie to zrobić równie dobrze jak ja, choć ma dopiero 

jedenaście lat - rzekła Diana z dumą. - Miała mnie właśnie zastąpić, ponieważ ja wybierałam 

się na zebranie Koła Pomocy Pań. Ale nie pójdę, wolę spędzić ten czas z tobą. To tak, jakby 

marzenie nagle stało się rzeczywistością. Wiesz, Aniu, często wieczorami siadam i 

wyobrażam sobie, że jesteśmy znów małymi dziewczynkami. Wezmę ze sobą coś na kolację. 

- Zjemy ją w ogrodzie Heleny Gray. Mam nadzieję, że on jeszcze istnieje? 

- Chyba tak - rzekła Diana niepewnie. - Nie byłam tam od czasu, kiedy wyszłam za 

mąż. Za to Ania Kordelia wiecznie gdzieś przepada, chociaż wciąż jej powtarzam, żeby się za 

bardzo nie oddalała od domu. Uwielbia włóczyć się po lasach, a pewnego razu, gdy złajałam 

ją za to, że mówi do siebie w ogrodzie, wyjaśniła mi, że rozmawia z duchem kwiatów. 

Pamiętasz ten serwis w pączki róż dla lalek, który przysłałaś jej na dziewiąte urodziny? Tak 

ostrożnie się z nim obchodzi, że nie stłukła jeszcze ani jednej filiżanki. Używa go tylko 

wtedy, gdy Trzy Zielone Ludziki przychodzą do niej na herbatę. Nie mogę się dowiedzieć, 

kim oni są według niej. Pod niektórymi względami jest ona bardzo podobna do ciebie, Aniu. 

- Może rzeczywiście z każdym imieniem są związane pewne specyficzne cechy 

charakteru. Nie miej pretensji do Ani Kordelii, że za dużo marzy, Diano. Zawsze bardzo mi 

żal dzieci, które nie spędziły kilku lat w krainie fantazji. 

- Oliwia Sloane, która jest u nas nauczycielką, mówi co innego - rzekła Diana z 

powątpiewaniem. - Zdobyła tytuł magistra i w tym roku podjęła pracę w naszej szkole, aby 

być bliżej matki. Twierdzi ona, że należy przyuczać dzieci do stawania twarzą w twarz z 

rzeczywistością. 

- Czyżbym doczekała tego, że popierasz Sloane’ów. Diano? 

- Ależ nie, nie, nie! Ani trochę jej nie lubię. Ma takie okrągłe, wyłupiaste oczy jak oni 

wszyscy. I wcale nie martwi mnie to, że Ania Kordelia lubi marzyć. Jej marzenia są ładne, jak 

niegdyś twoje. Myślę, że życie samo nauczy ją „rzeczywistości”. 



- A więc postanowione. Przyjdź na Zielone Wzgórze około drugiej. Wypijemy trochę 

domowego wina z porzeczek. Maryla nadal od czasu do czasu je robi, pomimo sprzeciwu 

pani Linde i pastora. Wino sprawi, że poczujemy się całkiem swobodne. 

W drodze powrotnej Ania zatrzymała się przy Źródle Nimf. Tak bardzo je kochała. Jej 

dziecięcy śmiech, który kiedyś tu rozbrzmiewał, zdawał się teraz powracać. Widziała dawne 

marzenia, odbite w czystych wodach, słyszała dziecięce szepty i ślubowania. Źródło 

przechowało je w swych wodach i teraz znów odzywały się w jego szumie. 



ROZDZIAŁ II 

- Jaki cudowny dzień, jakby stworzony specjalnie dla nas! - powiedziała Diana. - 

Obawiam się, że jest zbyt piękny… Jutro pewno będzie padał deszcz. 

- Nie szkodzi. Dziś nasycimy się jego urodą, nie myśląc o tym, że blask słońca jutro 

przeminie. Spójrz na te rozległe, złocistozielone wzgórza… na tajemnicze, zamglone doliny. 

One są nasze. Diano. Nawet jeśli to najdalsze wzgórze figuruje w spisach jako własność 

Abnera Sloane’a, dziś należy tylko do nas. Wieje zachodni wiatr, a wtedy zawsze czuję, że 

spotka mnie coś wspaniałego. Spędzimy razem cudowne popołudnie. 

Ania miała rację. Odwiedziły wszystkie stare, kochane miejsca - Aleję Zakochanych, 

Las Duchów, Dolinę Fiołków, Ścieżkę Brzóz, Jezioro Lśniących Wód. Zauważyły pewne 

zmiany. Młode brzozy, wśród których bawiły się przed laty, były teraz dużymi drzewami. 

Ścieżka Brzóz, którą od dawna nikt nie chodził, zarosła orlicą. Po Kryształowym Jeziorze 

została tylko wilgotna i bagnista kotlinka. Lecz Dolina Fiołków była pełna kwiecia, a dzika 

jabłonka, którą Gilbert niegdyś odkrył w lesie, rozrosła się w duże drzewko, pokryte 

maleńkimi, karmazynowymi pączkami kwiatów. 

Szły z gołymi głowami. Włosy Ani lśniły w promieniach słonecznych jak polerowany 

mahoń, a włosy Diany nadal były kruczoczarne. Przyjaciółki wymieniały wesołe spojrzenia, 

pełne wzajemnego zrozumienia i ciepła. Nie musiały nawet rozmawiać. Ania zawsze 

utrzymywała, że ludzie tak bliscy sobie, jak ona i Diana, umieją czytać nawzajem w swoich 

myślach. Co trochę w ich rozmowie powtarzało się pytanie: ,.Czy pamiętasz?” „Czy 

pamiętasz ten dzień, kiedy wpadłaś przez dach do kurnika?” „Pamiętasz, jak wskoczyłyśmy 

na ciotkę Józefinę?” „Czy pamiętasz nasz klub powieściowy?” ,.A wizytę pani Morgan, kiedy 

to posmarowałaś sobie nos czerwoną farbą?” „Pamiętasz, jak świeczkami przesyłałyśmy 

sobie sygnały z okien?” .,A pamiętasz cudowne wesele panny Lawendy?” ,,I błękitne wstążki 

Karoliny?” Wydawało im się, że słyszą swój śmiech, rozbrzmiewający echem dawnych dni. 

Minęły małą leśną dolinkę pełną muchomorów i znalazły się w ogrodzie Heleny Gray. 

Niewiele się tu zmieniło. Nadal tonął cały w powodzi kwiatów. Rosło tu pełno czerwcowych 

lilii, które Diana nazywała narcyzami. Drzewa wiśniowe postarzały się, ale jak niegdyś 

spowijał je obłok śnieżnobiałego kwiecia. Można było jeszcze odnaleźć główną aleję różaną, 

a na grządkach bieliły się kwitnące truskawki, błękitniało morze fiołków i zieleniły się 

paprocie. Ania i Diana siadły w zacisznym zakątku, na porośniętych mchem kamieniach, i 

wydobyły swoje wiktuały. Krzew bzu, rosnący z tyłu, wyciągał ku słońcu kiście liliowych 



kwiatów. Były obie głodne, więc też oddały należną sprawiedliwość przyniesionym 

smakołykom. 

- Jak cudownie wszystko smakuje na świeżym powietrzu - westchnęła Diana z 

zadowoleniem. - Twoje czekoladowe ciasto, Aniu, jest pyszne. Musisz mi dać przepis. Fred 

będzie zachwycony. Może jeść, ile chce, i nie tyje. A ja ciągle postanawiam sobie, że nie tknę 

już ciasta, bo z każdym rokiem przybywa mi kilogramów. Przerażenie ogarnia mnie na myśl, 

że będę taka gruba, jak ciotka Sara. Kiedy chciała wstać, trzeba jej było pomagać, bo sama 

nie była w stanie się podnieść. Lecz gdy widzę ciasto takie, jak twoje albo jak to na 

wczorajszym przyjęciu… Wszyscy byliby bardzo obrażeni, gdybym go nie skosztowała. 

- Czy dobrze się bawiłaś? 

- W zasadzie tak. Ale dostałam się w szpony kuzynki Freda, Henrietty. Największą 

przyjemność sprawia jej mówienie o operacjach, jakim musiała się poddać, oraz 

towarzyszących im sensacjach, a także o jej wyrostku robaczkowym, który by z pewnością 

pękł, gdyby go zawczasu nie usunęła. „Mam tam piętnaście szwów! Och, Diano, ileż się 

wycierpiałam!” No cóż, ona bawiła się doskonale tym opowiadaniem, w przeciwieństwie do 

mnie. Zresztą skoro naprawdę tak cierpiała, czemu teraz miałaby sobie odmówić 

przyjemności rozprawiania o tym. Natomiast Jim był naprawdę zabawny… chociaż wątpię, 

czy Marii Alicji to się podobało… Zjem jeszcze malutki kawałeczek. Wszystko jedno, jeden 

kawałek więcej, jeden mniej. A więc Jim powiedział, że w przeddzień ślubu był tak 

przerażony, że chciał uciekać, gdzie pieprz rośnie. Podobno tak jest z każdym panem 

młodym, ale żaden nie ma odwagi się do tego przyznać. Czy sądzisz, że Fred albo Gilbert też 

byli tak wystraszeni? 

- Jestem przekonana, że nie. 

- Fred też zaprzeczył, kiedy go o to spytałam. Powiedział, że bał się tylko, bym się nie 

rozmyśliła w ostatniej chwili, jak Róża Spencer. Ale nigdy nie możesz być pewna, co 

właściwie myśli mężczyzna. Na szczęście w tej chwili nie musimy się tym przejmować. Ach, 

jak cudownie spędziłyśmy dzisiejsze popołudnie! Czułam się zupełnie jak za dawnych dni. 

Bardzo bym chciała, Aniu, żebyś została jeszcze w Avonlea. 

- Diano, a czy nie mogłabyś przyjechać do Złotego Brzegu tego lata? Zanim… Cóż, 

zanim przez jakiś czas nie będę w stanie podejmować gości. 

- Ogromnie bym chciała. Ale sama rozumiesz, jak mi trudno wyrwać się z domu 

latem. Jest wtedy tyle pracy. 

- A wiesz, tak się cieszę, Rebeka Dew nareszcie odwiedzi Złoty Brzeg. Lecz obawiam 

się, że przybędzie także do nas ciotka Mary Maria.. Wspomniała o tym Gilbertowi. On wcale 



nie tęskni za nią bardziej niż ja, lecz jest przecież jego krewną, więc drzwi naszego domu 

muszą być dla niej otwarte. 

- A ja może wybiorę się do ciebie zimą. Chciałabym znów zobaczyć Złoty Brzeg. 

Masz śliczny dom, Aniu. I cudowną rodzinę. 

- Tak, Złoty Brzeg jest ładny i już go pokochałam, chociaż początkowo sądziłam, że to 

nie będzie możliwe. Nienawidziłam Złotego Brzegu, gdyśmy się tam przenosili, chyba za 

jego zalety. Stanowiły obrazę dla mojego ukochanego Wymarzonego Domku. Pamiętam, jak 

z żalem mówiłam do Gilberta, kiedyśmy go opuszczali: „Nigdzie nie będziemy już tak 

szczęśliwi, jak byliśmy tutaj”. Przez pewien czas oddawałam się luksusowi tęsknoty za 

starym domem. Potem poczułam, że zaczyna budzić się we mnie przywiązanie do Złotego 

Brzegu. Walczyłam z tym uczuciem, wierz mi, lecz wreszcie musiałam się poddać i przyznać, 

że kocham Złoty Brzeg. Teraz z każdym rokiem kocham go bardziej. Nie jest to zbyt stary 

dom… Stare domy są smutne. Nie jest także nowy, nowe domy są pozbawione ciepła. Jest 

akurat w sam raz. Kocham tam każdy pokoik. Każdy ma wprawdzie swoje wady, ale ma też 

zalety, coś, co go odróżnia od pozostałych i czyni niepowtarzalnym. Kocham cudowne 

drzewa rosnące na trawniku. Za każdym razem, kiedy wchodzę po schodach, zatrzymuję się 

na półpiętrze - pamiętasz to duże okno z szerokim parapetem - i przysiadam, żeby przez 

chwilę popatrzeć na nie. Nie wiem, kto je zasadził, ale zawsze wtedy myślę: „Boże, 

błogosław temu człowiekowi, kimkolwiek by był”. Prawdę mówiąc, koło domu jest za dużo 

drzew, ale z żadnego nie chcemy zrezygnować. 

- Zupełnie jak Fred. Ubóstwia tę dużą wierzbę, rosnącą z południowej strony domu. 

Zasłania ona widok z okien salonu. Kiedy mu to powtarzam, mawia zawsze: „Czy ścięłabyś 

coś tak pięknego tylko dlatego, że przysłania widok?” Więc wierzba rośnie nadal, a jest 

rzeczywiście piękna. Z jej powodu nazwaliśmy naszą posiadłość Farmą Samotnej Wierzby. 

Podoba mi się też nazwa Złoty Brzeg. Jest miła i pełna rodzinnego ciepła. 

- To samo mówi Gilbert. Długo obmyślaliśmy nazwę dla naszego domu. 

Próbowaliśmy wielu, ale żadna nie pasowała. Lecz gdy padła nazwa „Złoty Brzeg”, 

wiedzieliśmy od razu, że tylko ona się nadaje. Cieszę się, że mamy ładny i obszerny dom. Jest 

potrzebny dla tak licznej rodziny jak nasza. I dzieci też go kochają, choć są jeszcze małe. 

- Masz wspaniałe dzieci! - Diana ukradkiem ukroiła sobie jeszcze jeden kawałek 

czekoladowego ciasta. - A twoje bliźniaczki! Zazdroszczę ci ich. Zawsze chciałam mieć 

bliźnięta. 

- Och, nie mogłam uniknąć bliźniąt… Były moim przeznaczeniem. Ale bardzo żałuję, 

że dziewczynki ani trochę nie są do siebie podobne. Nan jest rzeczywiście ładna z tymi 



brązowymi włosami i oczami, i śliczną cerą, a Di to ulubienica ojca, ponieważ ma zielone 

oczy i rude włosy, rude i lekko kręcone. Najmłodszy z całej mojej gromadki, Shirley, jest 

oczkiem w głowie Zuzanny. Po jego urodzeniu byłam długo chora i ona opiekowała się 

małym. Naprawdę czasem wydaje mi się, że uważa go za swojego syna. Nazywa go ,,małym, 

brązowym chłopczykiem” i bezwstydnie go psuje. 

- Jest jeszcze taki mały, że wieczorem możesz wejść po cichutku do jego pokoju 

sprawdzić, czy się nie rozkopał, i otulić kołderką - rzekła Diana z zazdrością. - Jack ma 

dziewięć lat i już się na to nie zgadza. 

Mówi, że jest za duży. A ja naprawdę bardzo to lubiłam! Szkoda, że dzieci rosną tak 

szybko. 

- Moje na razie nie protestują, choć zauważyłam, że Jim od czasu jak poszedł do 

szkoły, nie chce już trzymać mnie za rękę, gdy idziemy przez wieś - westchnęła Ania. - Ale 

Walter i Shirley lubią, kiedy otulam ich przed snem. Walter czasem robi z tego prawdziwą 

ceremonię. 

- Nie musisz też jeszcze niepokoić się o ich plany życiowe. Jack, na przykład, marzy, 

by zostać żołnierzem, kiedy dorośnie. Wyobraź sobie tylko - żołnierzem. 

- Nie martw się. Zapomni o tym, gdy tylko wpadnie mu do głowy inny pomysł. Wojna 

należy już do przeszłości. Jim twierdzi, że będzie żeglarzem, jak kapitan Jim, a Walter 

zostanie chyba poetą. Jest inny niż reszta dzieci. Ale wszystkie tak samo kochają przyrodę i 

najbardziej lubią się bawić w swojej Dolinie. Jest to niewielka kotlinka w pobliżu Złotego 

Brzegu. Przecina ją cudowna ścieżka i potok. Dla innych to całkiem zwyczajne miejsce, po 

prostu dolina, lecz dla nich jest to kraina baśni. Są całkiem miłą gromadką, choć oczywiście 

mają swoje wady. Szczęśliwie, żyją w atmosferze pełnej miłości. Cieszę się na myśl, że już 

jutro o tej porze będę w Złotym Brzegu. Opowiem moim maluchom bajki na dobranoc, a 

potem wygłoszę należyte pochwały pod adresem paproci i pantofelników Zuzanny. Zuzanna 

ma szczęśliwą rękę do paproci. Nikt nie umie ich pielęgnować tak jak ona. Mogę więc 

szczerze je chwalić. Ale pantofelniki, och, Diano! Patrząc na nie, zawsze odnoszę wrażenie, 

że to nie są prawdziwe rośliny. Lecz nigdy nie powiedziałabym tego Zuzannie, żeby nie 

zranić jej uczuć. Na razie jakoś udaje mi się ją oszczędzać, prawdopodobnie przy wydatnej 

pomocy Opatrzności. Zuzanna jest kochanym stworzeniem. Nie wyobrażam sobie, co bym 

bez niej poczęła. A pamiętam, że kiedyś nazywałam ją „obcą”. Tak, przyjemnie pomyśleć, że 

wracam do domu, ale z drugiej strony przykro mi, że opuszczam Zielone Wzgórze. Jak tu 

pięknie… I jesteście tu wy, ty i Maryla… Nasza przyjaźń była zawsze cudowna, Diano. 



- Tak. Nigdy nie umiałam wypowiadać swoich myśli tak jak ty, Aniu, ale… 

dotrzymałyśmy naszego uroczystego przyrzeczenia, prawda? 

- Tak. Przez te wszystkie minione lata i na pewno nadal tak będzie. Dłonie 

przyjaciółek złączyły się w uścisku. Przez chwilę obie siedziały w milczeniu, zbyt pięknym, 

by zakłócać je słowami. Długie cienie wieczoru kładły się na trawie, kwiatach, w zielonych 

dolinach. Słońce zniżyło się ku zachodowi, szaroróżowe niebo pociemniało, a potem zgasło w 

oddali, nad pogrążonymi w zadumie drzewami. Wiosenny zmierzch objął w posiadanie ogród 

Heleny Gray, po którym od tak dawna nikt nie spacerował. Zewsząd dobiegało 

pogwizdywanie drozdów, brzmiące jak dźwięki fletu. Wielka gwiazda rozbłysła nad 

obsypanymi białym kwieciem drzewkami wiśniowymi. 

Ania i Diana wolnym krokiem w milczeniu ruszyły do domu. Zbocza wzgórz tonęły w 

blasku zachodzącego słońca, a oczy przyjaciółek lśniły blaskiem wiernej miłości. 



ROZDZIAŁ III 

Nazajutrz rano Ania, na zakończenie swego pobytu w Avonlea, udała się na cmentarz i 

złożyła kwiaty na grobie Mateusza. Po południu wsiadła w pociąg powrotny do Glen. Przez 

chwilę wspominała jeszcze pełen przyjemności miniony tydzień, lecz wkrótce zaczęła już 

myśleć tylko o szczęśliwych dniach, które ją czekały. Serce śpiewało jej z radości, że wraca 

już do swego pogodnego i wesołego domu. Każdy, kto przekroczył jego próg, wiedział, że 

jest to prawdziwy dom, pełen śmiechu dzieci, tych uroczych stworzeń z główkami w loczkach 

i pulchnymi kolankami; pełen srebrnych kufelków* i zdjęć rodzinnych, pełen pokojów, które 

radośnie powitają Anię, krzeseł i sukni czekających na nią cierpliwie. Dom, w którym 

uroczyście obchodzono wszystkie rocznice i szeptano sobie do ucha sekrety. 

„Cudownie jest czuć, że się wraca do domu” - pomyślała Ania, wyjmując z torebki list 

od synka. Nad tym listem śmiała się serdecznie poprzedniego wieczoru, gdy z dumą czytała 

go wszystkim mieszkańcom Zielonego Wzgórza. Pierwszy list od jej dziecka. Jak na list 

napisany przez siedmioletniego chłopczyka, który dopiero co zaczął chodzić do szkoły, był 

całkiem udany, pomimo błędów ortograficznych i wielkiego kleksa w rogu kartki. 

,,Di płakała przez całą noc, bo Tomek Drew powiedział, że zamieża spalić jej lalkę 

pży palu. Zózanna opowiada nam ładne bajki na dobranoc, ale ona nie jest Tobą, mamusiu. 

Wczoraj pozwoliła, żebym pomugł jej sadzić bóraki”. 

„Jak mogłam być szczęśliwa z dala od nich wszystkich?” - myślała pani ze Złotego 

Brzegu, czując żal do samej siebie. 

- Jakie to cudowne, gdy ktoś czeka na nas u celu podróży! - zawołała, wysiadając z 

wagonu w Glen St. Mary prosto w stęsknione ramiona Gilberta. Nigdy nie wiedziała, czy 

Gilbert po nią wyjdzie, bo przecież zawsze ktoś rodził się lub umierał. Ale też nigdy powrót 

do domu nie wydawał jej się prawdziwy, jeśli Gilberta nie było na stacji. Miał na sobie ładny 

jasnoszary garnitur. „Jak to dobrze, że włożyłam tę koronkową bluzkę i brązową garsonkę, 

chociaż pani Linde twierdziła, że to szaleństwo ubierać się w coś takiego na drogę. Gdybym 

jej posłuchała, nie wyglądałabym tak korzystnie!” 

Złoty Brzeg jaśniał światłami. Na werandzie wisiały wielkie chińskie lampiony. Ania 

wesoło pobiegła ścieżką obrzeżoną narcyzami. 

- Złoty Brzegu, oto jestem! - zawołała. 

                                                
* W niektórych regionach zasięgu kultury anglosaskiej istnieje zwyczaj ofiarowania dzieciom z okazji 

chrztu srebrnych kufelków (Przypis tłumaczki) 



Wszyscy cisnęli się do niej, rozradowani i rozkrzyczani. Tylko Zuzanna Baker, 

uśmiechając się, stała skromnie na uboczu. Dzieci, nawet dwuletni Shirley, trzymały w rękach 

bukiety kwiatów zerwanych specjalnie dla mamy. 

- Och, co za cudowne powitanie! Cały świat zdaje się tonąć w szczęściu! I jakie to 

wspaniałe, że tak cieszycie się z mojego powrotu. 

- Jeśli kiedykolwiek znów wyjedziesz, mamusiu - rzekł Jim uroczyście - dostanę 

zapalenia wyrostka robaczkowego. 

- Jak zamierzasz to zrobić? - zapytał Walter. 

- Cicho! - Jim ukradkiem trącił go łokciem i wyszeptał: - Wiem, że wtedy coś gdzieś 

boli… Aleja chcę tylko mamę nastraszyć, żeby nie wyjeżdżała. 

Ania pragnęła zrobić tyle rzeczy naraz. Uściskać dzieci, wybiec do ogrodu, by narwać 

bratków, których było tu pełno, podnieść małą szmacianą lalkę, leżącą na dywanie, wysłuchać 

ploteczek i nowości. Jak to Nan włożyła sobie do nosa zakrętkę od tuby z wazeliną, a doktor 

wtedy akurat wyszedł do chorego i Zuzanna była bliska rozpaczy… „Zapewniam panią, że 

przeżyłam straszne chwile, droga pani doktorowo”; jak pani Palmer wezwała weterynarza z 

Charlottetown, bo jej krowa zjadła pięćdziesiąt siedem żelaznych gwoździ; jak roztargniona 

pani Douglas przyszła do kościoła z odkrytą głową; jak tata wykopał wszystkie mlecze z 

trawnika… w chwilach między wezwaniami do porodów… „Przyjął ośmioro dzieci w czasie 

pani nieobecności, droga pani doktorowo!”; jak Tom Flagg ufarbował sobie wąsy…..A 

przecież jego żona zmarła zaledwie dwa lata temu”; jak Róża Maxwell z portu rzuciła Jima 

Hudsona z Glen, a on posłał jej rachunek, gdzie wyszczególnił wszystko, co na nią wydał; 

jaki wspaniały był pogrzeb Amazego Warrena; jak kotu Cartera Flagg „coś” odgryzło 

kawałek ogona, a Shirleya znaleziono w stajni, stojącego pod brzuchem konia…..O. pani 

doktorowo, co za szok przeżyłam”; jak zauważono, że drzewa śliwkowe chorują, i jak Di 

chodziła cały dzień śpiewając: „Mama wraca dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj”; jak Joe Reese dostał 

kociaka, który miał zeza dlatego, że urodził się z otwartymi oczami; jak Jim niebacznie usiadł 

na lepie na muchy i jak Odrobinek wpadł do beczki z deszczówką. 

- Omal się nie utopił, droga pani doktorowo, ale na szczęście doktor niemal 

natychmiast usłyszał miauczenie i wyciągnął go za tylne łapy. 

- Wydaje się, że już doszedł do siebie - powiedziała Ania, głaszcząc lśniące, biało-

czarne futerko kota o szerokim pyszczku, z zadowoleniem mruczącego przy kominku. W 

Złotym Brzegu zawsze należało się upewnić, czy na krześle, na którym zamierza się usiąść, 

nie leży przypadkiem kot. Zuzanna początkowo nie przepadała za kotami, a obecnie 

przysięgała, że nauczyła się je lubić tylko w odruchu samoobrony. 



Rok temu Nan przyniosła do domu żałosnego, chudego kociaka, którego usiłowali 

zamęczyć wiejscy chłopcy. Gilbert nazwał go Odrobinkiem i tak już pozostało, chociaż teraz 

to imię wydawało się zupełnie nieodpowiednie. 

- Ależ… Zuzanno! Co się stało z Gogiem i Magogiem? Och, chyba się nie stłukły? 

- Nie, nie, droga pani doktorowo! - wykrzyknęła Zuzanna, rumieniąc się gwałtownie 

ze wstydu, i z pośpiechem wyszła z pokoju. Po chwili wróciła z dwoma porcelanowymi 

psami, które zawsze stały na straży ogniska domowego w Złotym Brzegu. 

- Doprawdy nie wiem, jak mogłam zapomnieć postawić je na miejsce przed pani 

powrotem, droga pani doktorowo. Tak się złożyło, że nazajutrz po pani wyjeździe przyszła tu 

pani Karolina Pay z Charlottetown. Wie pani, jaka ona jest przykładna i porządna. Walter 

uważał, że musi ją zabawić, i pokazał jej oba psy. ,,To jest Bóg, a to jest Mój Bóg”* - 

powiedziało to niewinne dziecko. Ogarnęło mnie przerażenie… choć przyznaję, że warto by 

było nawet umrzeć, żeby zobaczyć wyraz jej twarzy w tym momencie. Wyjaśniłam, o co 

chodzi, najlepiej, jak umiałam. Nie mogłam dopuścić, żeby uznała nas za bezbożników. 

Zdecydowałam jednak, że na czas pani nieobecności schowam psy do” kredensu, żeby 

nikomu nie rzucały się w oczy. 

- Mamo, czy nie moglibyśmy zasiąść już do kolacji? - spytał patetycznym tonem Jim. 

- Coś mnie gniecie w żołądku. A wiesz, mamusiu, że zrobiliśmy wszystkie twoje ulubione 

potrawy?! 

- Zrobiliśmy, jak powiedziała pchła do słonia - rzekła Zuzanna z szerokim uśmiechem. 

- Uważaliśmy, że należy uczcić pani powrót, droga pani doktorowo. A gdzie jest Walter? On 

w tym tygodniu ma dyżur przy gongu. 

Po wyśmienitej kolacji Ania z prawdziwą rozkoszą ułożyła dzieci do snu. Zuzanna 

pozwoliła jej nawet utulić Shirleya, biorąc pod uwagę wyjątkowość chwili. 

- Dziś jest taki niezwykły dzień, droga pani doktorowo - oświadczyła uroczyście. 

- Och, Zuzanno, każdy dzień jest niezwykły i każdy jest inny. Nie zauważyłaś tego? 

- To prawda, pani doktorowo. Na przykład w ostatni piątek, kiedy lało przez cały 

dzień i było okropnie nudno, na mojej wielkiej pelargonii ukazały się wreszcie pączki. A nie 

kwitła przez całe trzy lata. Czy zwróciła pani uwagę na pantofelniki, droga pani doktorowo? 

- Czy zwróciłam uwagę?! Nigdy w życiu nie widziałam takich pantofelników, 

Zuzanno. Jak ty osiągasz takie efekty? - („W ten sposób uszczęśliwiłam Zuzannę, nie 

                                                
* Gra słów. Ang. God znaczy: Bóg. My God - mój Bóg. Walter przekręcił imiona psów 



minąwszy się z prawdą. Rzeczywiście nigdy dotąd nie widziałam takich pantofelników… 

chwała Bogu!” 

- To wynik ustawicznej troski i pielęgnacji, droga pani doktorowo. Lecz chciałam pani 

o czymś powiedzieć. Myślę, że Walter coś podejrzewa. Bez wątpienia dzieciaki z Glen 

nagadały mu różnych rzeczy. W dzisiejszych czasach bardzo wiele dzieci wie dużo więcej, 

niżby należało. Walter spytał mnie kiedyś zamyślony: „Zuzanno, czy małe dzieci są bardzo 

drogie?” Osłupiałam ze zdziwienia, droga pani doktorowo, ale nie tracąc do końca głowy, 

spokojnie odparłam: „Niektórzy uważają je za luksus, lecz my w Złotym Brzegu sądzimy, że 

są potrzebne”. I muszę przyznać, ze skruchą, że kiedyś zaczęłam głośno narzekać na 

haniebnie wysokie ceny w sklepach w Glen. Obawiam się, że to przeraziło chłopca. W 

każdym razie jeśli Walter zacznie z panią rozmawiać na ten temat, będzie pani już 

przygotowana. 

- Jestem pewna, że doskonale sobie poradziłaś, Zuzanno - rzekła Ania poważnie. - 

Myślę zresztą, że już czas powiedzieć dzieciom, co się wkrótce wydarzy. 

Lecz najpiękniejszą chwilę tego wieczoru Ania przeżyła, kiedy przyszedł do niej 

Gilbert. Stała przy oknie, patrząc, jak mgła od morza spływa na oświetlone blaskiem księżyca 

wydmy, zatokę i długą, wąską dolinę, w którą wtuliła się wioska Glen St. Mary. 

- Jak to dobrze po całym dniu ciężkiej pracy wrócić do domu, do ciebie. Czy jesteś 

szczęśliwa, Aniu? 

- Szczęśliwa! - Ania pochyliła się, by powąchać bukiet kwiatów jabłoni, postawiony 

przez Jima na toaletce. Czuła się otoczona prawdziwą miłością. - Kochany Gilbercie, 

cudownie było stać się na tydzień Anią z Zielonego Wzgórza, ale sto razy lepiej jest być z 

powrotem Anią ze Złotego Brzegu. 



ROZDZIAŁ IV 

- Absolutnie nie - powiedział doktor Blythe tonem doskonale znanym Jimowi. 

Jim wiedział, że nie ma żadnej nadziei. Tata nie zmieni zdania, a na pomoc mamy też 

nie można liczyć. W takich przypadkach tata i mama stanowili zawsze jedno. Orzechowe 

oczy Jima pociemniały z gniewu i rozczarowania, gdy spojrzał na swych okrutnych 

rodziców… Wpatrywał się w nich tym uparciej, im bardziej obojętni pozostawali wobec jego 

spojrzeń. Jak mogli z takim spokojem jeść kolację! Oczywiście ciotka Mary Maria zauważyła 

jego pełen wyrzutu wzrok; nic nie uszło jej ponurym, jasnoniebieskim oczom. Wyglądała tak, 

jakby się świetnie bawiła. 

Bertie Szekspir Drew spędził z Jimem całe popołudnie, bo Walter został zaproszony 

przez Krzysia Forda i poszedł z wizytą do Wymarzonego Domku. Bertie powiedział Jimowi, 

że tego wieczora wszyscy chłopcy z Glen idą do portu, aby zobaczyć, jak kapitan Bill Taylor 

tatuuje węża na ramieniu swego kuzyna Joego Drew. On, Bertie Szekspir, też się wybiera, 

może by Jim z nim poszedł. To będzie fajna zabawa. Jim okropnie chciał pójść, a teraz 

właśnie powiedziano mu, że nie może być o tym mowy. 

- Przede wszystkim - rzekł tata - do portu jest bardzo daleko. Chłopcy wrócą późnym 

wieczorem, a ty kładziesz się do łóżka o ósmej, synku. 

- Gdy byłam dzieckiem, musiałam kłaść się o siódmej - powiedziała ciotka Mary 

Maria. 

- Musisz poczekać, aż będziesz starszy, Jim, żeby wychodzić z domu wieczorami - 

dodała mama. 

- Mówiłaś to w zeszłym tygodniu! - wykrzyknął Jim z oburzeniem. - Przecież jestem 

już starszy! Uważacie mnie za niemowlę! Bertie ma tyle samo lat co ja, a idzie! 

- Panuje epidemia odry - powiedziała ponuro ciotka Mary Maria. - Możesz się zarazić, 

Jakubie. 

Jim nie znosił, gdy nazywano go Jakubem. A ona zawsze tak właśnie się do niego 

zwracała! 

- Chcę zachorować na odrę - rzekł buntowniczo. Dopiero widząc ostre spojrzenie taty, 

ochłonął. Z całego serca nie znosił ciotki Mary Marii. Była zupełnie inna niż na przykład 

ciocia Maryla czy ciocia Diana. Lecz tata żądał, by traktowano ją z szacunkiem. 



- Dobrze - odezwał się wyzywająco, patrząc na mamę, aby nikt nie pomyślał, że mówi 

do ciotki Mary Marii. - Widać wcale mnie nie kochacie, ale trudno. Tylko ciekawe, czy 

będziecie zadowoleni, jeśli pojadę do Afryki polować na tygrysy? 

- W Afryce nie ma tygrysów, kochanie - odparła mama łagodnie. 

- A więc na lwy! - krzyknął Jim. Przecież oni najwyraźniej kpią sobie z niego! 

Doskonale bawią się jego kosztem. Już on im pokaże! - Chyba nie powiesz, że w Afryce nie 

ma lwów. Są tam miliony lwów. Afryka jest po prostu pełna lwów! 

Mama i ojciec uśmiechnęli się tylko, ku wielkiemu niezadowoleniu ciotki Mary Marii. 

Nie należy pozwalać dzieciom na impertynencje. 

- Tymczasem - odezwała się Zuzanna, staczając wewnętrzną walkę między miłością i 

współczuciem dla Jima a przekonaniem, że doktor i jego żona mają całkowitą rację nie 

pozwalając mu iść z całą zgrają łobuziaków do portu, i to jeszcze do domu tego niegodziwego 

pijaka kapitana Billa Taylora - zjedz kawałek piernika z bitą śmietaną, kochany Jimie. 

Piernik z bitą śmietaną był to ulubiony deser Jima. Ale dziś wieczorem nic nie mogło 

ukoić jego wzburzonej duszy. 

- Nie chcę! - powiedział ponuro. Wstał od stołu, a wychodząc, w drzwiach odwrócił 

się jeszcze, by rzucić ostatnie wyzwanie. 

- W każdym razie nie pójdę spać przed dziewiątą. A kiedy dorosnę, w ogóle nie będę 

spał i każę się wytatuować od stóp do głów. Zamierzam być tak niedobry, jak tylko się da. 

Sami ujrzycie. 

- „Zobaczycie” brzmiałoby lepiej niż „ujrzycie”, kochanie - powiedziała mama. 

Czy naprawdę nic nie mogło ich wzruszyć? 

- Przypuszczam, że nikt nie jest ciekaw mojej opinii, Andziu, ale gdybym ja tak 

odezwała się do swoich rodziców, każdy cal pewnej części ciała miałabym dokładnie wybity - 

powiedziała ciotka Mary Maria. - Uważam, że to wielka szkoda, iż w niektórych domach 

zupełniej nie docenia się znaczenia brzozowej rózgi. 

- Nie należy winić małego Jima - warknęła Zuzanna. 

Ciotka Mary Maria nie odpowiedziała. Nigdy nie odzywała się do Zuzanny Baker przy 

posiłkach. W ten sposób dawała wyraz swojemu niezadowoleniu z faktu, że służąca zasiada 

do stołu razem z domownikami. 

Ania zadecydowała o tym przed przyjazdem ciotki. Zuzanna, która wiedziała, gdzie 

jest jej miejsce, nigdy nie siadała do stołu - i nie była o to proszona - gdy w Złotym Brzegu 

podejmowano gości. 



- Ale ciotka Mary Maria nie jest gościem - rzekła Ania. - Jest członkiem rodziny tak 

jak ty, Zuzanno. 

W końcu Zuzanna uległa, nie bez tajonego zadowolenia, że Mary Maria Blythe 

przekona się, iż nie ma do czynienia ze zwykłą służącą. Zuzanna nigdy nie zetknęła się 

osobiście z ciotką Mary Marią, ale znała ją aż nadto dobrze z opowiadań swojej siostrzenicy, 

która przez pewien czas pracowała u panny Blythe w Charlottetown jako pokojówka. 

- Nie ukrywam, że wcale mnie nie cieszy ta wizyta, Zuzanno, zwłaszcza teraz - 

wyznała otwarcie Ania. - Widzisz, ciotka napisała do Gilberta pytając, czy mogłaby 

przyjechać na parę tygodni… A wiesz, jak doktor poważa swoich krewnych. 

- I bardzo dobrze - odparła Zuzanna stanowczo. - Prawdziwy mężczyzna powinien 

szanować ród, z którego pochodzi. Ale co do tych paru tygodni, droga pani doktorowo… Nie 

chciałabym źle prorokować, ale szwagierka mojej siostry Matylda przyjechała do niej na kilka 

tygodni, a została na dwadzieścia lat. 

- Nie sądzę, żebyśmy musiały się tego obawiać, Zuzanno - uśmiechnęła się Ania. - 

Ciotka Mary Maria ma śliczny dom w Charlottetown. Czuje się w nim jednak smutno i 

samotnie. Dwa lata temu zmarła jej osiemdziesięciopięcioletnia matka. Ciotka była do niej 

bardzo przywiązana i boleśnie odczuwa jej brak. Zuzanno, dołóżmy wszelkich starań, żeby 

uprzyjemnić ciotce Mary Marii pobyt u nas. 

- Uczynię, co do mnie należy, droga pani doktorowo. Trzeba będzie rozsunąć stół. 

Obawiam się, że panna Blythe nie należy do najmilszych osób, mimo to jednak wolę, gdy w 

gronie rodzinnym przybywa biesiadników, niż gdy ich ubywa. 

- Nie będziemy mogły ustawiać kwiatów na stole, Zuzanno, ponieważ, o ile wiem, 

ciotka jest na nie uczulona. A od pieprzu dostaje kataru, więc przestaniemy go używać. 

Często miewa silne bóle głowy, więc trzeba będzie starać się nie hałasować. 

- O mój Boże! Nigdy nie zauważyłam, żeby pani specjalnie hałasowała. Co do mnie, 

to gdy przyjdzie mi ochota pokrzyczeć, mogę pójść do zagajnika klonowego. Ale jeśli nasze 

biedne dzieci będą musiały ciągle siedzieć cicho z powodu bólów głowy Mary Marii 

Blythe… Pozwoli pani, iż powiem, że to przesada, droga pani doktorowo. 

- Ależ to tylko parę tygodni, Zuzanno. 

- Miejmy nadzieję. Cóż, droga pani doktorowo, człowiek na tym świecie musi 

przyjmować wszystko, co zsyła Opatrzność - zakończyła Zuzanna. 

Tak więc zgodnie z zapowiedzią ciotka Mary Maria przyjechała do Złotego Brzegu. 

Natychmiast po przybyciu upewniła się, czy kominy były ostatnio czyszczone. Najwidoczniej 

bardzo obawiała się pożaru. 



- Zawsze mówiłam, że w tym domu kominy nie są dość wysokie. Mam nadzieję, że 

wywietrzono moją pościel. Wilgotna pościel jest okropna. 

Objęła w posiadanie gościnny pokój w Złotym Brzegu, a także, prawdę mówiąc, 

wszystkie inne oprócz pokoju Zuzanny. Jej przyjazd nikomu nie sprawił radości. Jim kiedy ją 

zobaczył, wymknął się do kuchni i szepnął do Zuzanny: 

- Czy będziemy mogli się przy niej śmiać? 

Oczy Waltera na widok ciotki wypełniły się łzami i musiał pośpiesznie wyjść z 

pokoju, a bliźniaczki natychmiast poszły w jego ślady. Zuzanna przysięgała, że nawet 

Odrobinek wybiegł z domu i dał wyraz swemu niezadowoleniu miaucząc rozpaczliwie. Tylko 

Shirley zachował spokój, patrząc na ciotkę Mary Marię bez cienia strachu swymi okrągłymi 

brązowymi oczami, całkowicie bezpieczny w objęciach Zuzanny. Ciotka Mary Maria 

pomyślała, że dzieci ze Złotego Brzegu są bardzo źle wychowane. Ale czegóż można 

oczekiwać po dzieciach, jeśli ich matka pisuje do gazet, ojciec uważa je za doskonałe 

wyłącznie z tego powodu, że są to jego dzieci, a służącą jest taka Zuzanna Baker, która nie 

ma pojęcia, gdzie powinno być jej miejsce! Ale ona, ciotka Mary Maria, zrobi podczas swego 

pobytu w tym domu wszystko, co w jej mocy, dla wnuków biednego kuzyna Jana. 

- Twoja modlitwa jest stanowczo za krótka, Gilbercie - powiedziała z dezaprobatą 

przy pierwszym posiłku. - Czy chcesz, abym odmawiała ją zamiast ciebie, dopóki tu jestem? 

Trzeba nauczyć dzieci, w jaki sposób należy dziękować Bogu za jego dary. 

Ku przerażeniu Zuzanny Gilbert wyraził zgodę i ciotka Mary Maria odmówiła 

modlitwę przy kolacji. „Bardziej przypomina to litanię niż modlitwę!” - sarkała nad talerzami 

Zuzanna. Całkowicie zgadzała się f ze swą siostrzenicą, która wyraziła się o pannie Mary 

Marii Blythe tak: „Patrząc na nią odnosi się wrażenie, jakby ustawicznie czuła jakiś bardzo 

nieprzyjemny zapach”. O tak, Gladys umiała ująć pewne rzeczy we właściwe słowa. 

Niemniej obiektywnie należało przyznać, że ciotka Mary Maria dobrze się 

prezentowała. Miała pięćdziesiąt pięć lat, arystokratyczne, jak sama twierdziła, rysy twarzy i 

zawsze lśniące, siwe loki. Ubierała się w eleganckie suknie z modnymi wysokimi 

kołnierzami, nosiła zawsze długie kolczyki i czesała się starannie, w przeciwieństwie do 

Zuzanny, która swoje włosy upinała niedbale w kok. 

- Chwała Bogu, że chociaż przyzwoicie wygląda - powiedziała do siebie Zuzanna. 

Trudno sobie wręcz wyobrazić, co by pomyślała ciotka Mary Maria, dowiedziawszy się, że 

służąca ze Złotego Brzegu pociesza się w ten sposób. 



ROZDZIAŁ V 

Ania ścinała w ogrodzie kwiaty. Irysy chciała ustawić w swoim pokoju, a peonie w 

pokoju Gilberta - piękne mlecznobiałe peonie z czerwoną plamką w środku, wyglądającą jak 

pocałunek bogów. Po upalnym czerwcowym dniu nastał nieco chłodniejszy wieczór, a wody 

zatoki migotały srebrzystym blaskiem. 

- Będzie dziś przepiękny zachód słońca, Zuzanno - powiedziała, przechodząc pod 

oknem kuchennym i zaglądając do środka. 

- Nie mogę podziwiać zachodu słońca, dopóki nie powycieram naczyń, droga pani 

doktorowo - odparła Zuzanna. 

- Ale gdy to zrobisz, będzie już po wszystkim, Zuzanno. Spójrz na tę olbrzymią 

białoróżową chmurę płynącą nad doliną. Czy nie chciałabyś wznieść się i spocząć na niej? 

Zuzanna wyobraziła sobie, jak ze ścierką w ręku ulatuje ponad dolinę ku chmurze. 

Wizja ta nie wzbudziła jej zachwytu. O tak, pani doktorowa była jeszcze bardzo młoda, skoro 

podobne pomysły przychodziły jej do głowy. 

- Jakiś robak oblazł krzewy różane - powróciła do rzeczywistości Ania. - Muszę je 

jutro spryskać. Wolałabym zrobić to zaraz. Dzisiejszy wieczór jest wprost wymarzony do 

pracy w ogrodzie. Czuje się, jak wszystko rośnie. Mam nadzieję, że w niebie są ogrody, 

Zuzanno. Ogrody, w których będziemy mogły pielęgnować nasze ukochane roślinki. 

- Ale chyba nie będzie tam żadnych robaków - wyraziła nadzieję Zuzanna. 

- Nnie… Myślę, że nie. Ale doskonały ogród nie sprawiałby tyle radości, Zuzanno, bo 

nie wymagałby od nas pracy. A ja chcę pleć, przesadzać, kopać, wprowadzać zmiany, 

przycinać gałęzie. I chcę mieć w niebie kwiaty, które kocham. Wolałabym moje bratki niż 

najwspanialszy złotogłów, Zuzanno. 

- Czemu nie może pani dziś spryskać krzewów różanych? - przerwała Zuzanna, 

myśląc, że pani doktorowa doprawdy staje się trochę dziwna. 

- Ponieważ doktor chce, abym pojechała z nim odwiedzić biedną, starą panią Paxton. 

Biedaczka umiera, doktor jest bezradny, zrobił już wszystko, co było w jego mocy. Ale ona 

lubi jego wizyty. 

- No tak, droga pani doktorowo, wszyscy wiemy doskonale, że bez niego nikt w Glen 

nie może umrzeć ani się urodzić. Wieczór rzeczywiście wymarzony na przejażdżkę. Co do 

mnie, przespaceruję się do wsi, a po ułożeniu do snu bliźniaczek i Shirleya uzupełnię zapasy 

w spiżarni i podrzucę trochę nawozu Lady Patrycji. Nie kwitnie w tym roku tak, jak powinna. 



Panna Blythe właśnie udała się na górę, zatrzymując się na każdym schodku i oznajmiając z 

westchnieniem, że czuje nadchodzącą migrenę. Przynajmniej będzie trochę ciszy i spokoju. 

- Dopilnuj, Zuzanno, aby Jim poszedł spać o właściwej porze - przypomniała Ania, 

siadając w powozie u boku Gilberta. Wieczorne powietrze pachniało tak, jakby ktoś rozbił 

flakon najcudowniejszych perfum świata. - Jest znużony, choć nie chce się do tego przyznać, 

bo nie lubi kłaść się wcześnie spać. Walter nie wróci na noc do domu. Ewa prosiła, by u nich 

zanocował. 

Jim siedział na schodkach u drzwi kuchennych, wspierając bosą stopkę jednej nóżki o 

krągłe kolanko drugiej. Patrzył spode łba na wszystko, nawet na olbrzymi księżyc, który 

wyzierał zza wieży kościoła w Glen. 

- Uważaj, aby taka mina nie została ci na zawsze - powiedziała ciotka Mary Maria 

przechodząc obok. Jim nachmurzył się jeszcze bardziej. I co z tego, że może mu na zawsze 

zostać taka mina. Proszę bardzo. Nie miałby nic przeciwko temu. 

- Wynoś się i nie łaź za mną jak cień! - warknął do Nan, kiedy zbliżyła się do niego. 

- Złośnik! - rzekła Nan, ale zanim odeszła, położyła na schodach czerwonego lwa z 

cukru, którego specjalnie dla niego kupiła. 

Jim wzruszył tylko ramionami. Nigdy w życiu nie czuł się tak dotknięty. Wszyscy 

postanowili mu dokuczać. Nan powiedziała dziś rano: „Ty nie urodziłeś się w Złotym Brzegu, 

jak my wszyscy!” A Di zjadła mu czekoladowego króliczka! Nawet Walter go opuścił, aby 

razem z Krzysiem i Polcią Ford kopać w piasku studnię. Też mi zabawa! Tak bardzo chciał 

pójść z Bertiem i zobaczyć, jak wygląda tatuowanie. Nigdy w życiu nie pragnął niczego 

równie gorąco. Chciał zobaczyć model cudownego statku, który, jak mówił Bertie, zawsze 

stoi u kapitana Billa na okapie kominka. To po prostu hańba, że zabraniają mu takich 

przyjemności. 

Zuzanna przyniosła mu duży kawałek ciasta z cukrem i orzechami, ale Jim 

odpowiedział twardo: „Nie, dziękuję”. Dlaczego nie zachowała dla niego kawałeczka piernika 

z kremem? Prawdopodobnie tamci zjedli wszystko. Podli! Ogarnęła go bezdenna rozpacz. Nie 

mógł po prostu znieść myśli, że chłopcy są pewnie właśnie w drodze do portu. Musi się jakoś 

odegrać na domownikach za swoją krzywdę. Gdyby tak na przykład pociąć trocinową żyrafę 

Di, a trociny rozsypać na dywan w salonie? Ależ Zuzanna by się złościła! Też pomysł, dawać 

mu ciasto z orzechami, kiedy wszyscy wiedzą, że on nie cierpi orzechów! A może by tak 

dorysować wąsy cherubinkowi, który ozdabia kalendarz w pokoju Zuzanny? Nienawidził tego 

tłustego, różowego cherubina, ponieważ przypominał mu Dzidzię Flagg, która rozpowiadała 



po całej szkole, że Jim jest jej narzeczonym. Też coś! On, Jim Blythe, miałby być 

narzeczonym Dzidzi Flagg! Ale Zuzanna uważała, że ten cherubin jest śliczny. 

Dlaczego musi kłaść się spać każdego wieczoru? Właśnie, dlaczego? 

Zuzanna wychodząc do Glen, spojrzała czule na małego buntownika. 

- Możesz zaczekać z położeniem się do łóżka do mojego powrotu, mały Jimie - 

powiedziała dobrotliwie. 

- W ogóle nie położę się dziś spać! - wykrzyknął gwałtownie Jim. - Ucieknę z domu, 

stara Zuzanno Baker. Pójdę i wskoczę do sadzawki, stara Zuzanno Baker. 

Zuzanna nie lubiła, by nazywano ją starą, nawet jeśli robił to mały Jim. Odeszła z 

godnością, w ponurym milczeniu. Doprawdy przydałoby się chłopcu trochę więcej 

dyscypliny. 

Odrobinek, spragniony towarzystwa, przysiadł na swych czarnych łapach przed 

Jimem, lecz malec tylko spiorunował go wzrokiem. 

- Wynoś się! Czego tu siedzisz i gapisz się na mnie zupełnie jak ciotka Mary Maria! 

Co, nie pójdziesz? No to masz! 

Tuż obok leżała mała taczka Shirleya. Jim chwycił ją i tak gwałtownie pchnął 

Odrobinka, że ten z żałosnym piskiem wylądował w różanym żywopłocie. Tak, nawet ten kot 

uwziął się na niego! Czy jest sens dalej żyć? 

Wziął do ręki lukrowanego lwa. Nan odgryzła ogon i łapy, ale ciągle jeszcze był to 

kawałek lwa. Z powodzeniem można go zjeść. Kto wie, czy to nie ostatni lukrowany lew 

jakiego dostał w swoim życiu? Zajadając z apetytem lwa postanowił już, co zrobi. Była to 

jedyna rzecz, którą człowiek może uczynić, gdy mu na nic nie pozwalają. 



ROZDZIAŁ VI 

- Czemu, na Boga, dom jest tak oświetlony? - wykrzyknęła Ania, gdy o jedenastej 

wieczorem wjechali z Gilbertem w bramę. - Chyba mamy gości! 

Pospiesznie weszła do przedpokoju, lecz nikogo nie spostrzegła. Światło paliło się w 

kuchni, w salonie, w bibliotece, w stołowym, w pokoju Zuzanny i w holu na górze. Nigdzie 

nie było jednak widać żywego ducha. 

- Jak myślisz - zaczęła Ania, ale przerwał jej dzwonek telefonu. Gilbert podniósł 

słuchawkę, wydał okrzyk przerażenia i wybiegł bez słowa. Widocznie stało się coś strasznego 

i nie było czasu na wyjaśnienia. Ania będąc od lat żoną człowieka, służącego życiu i śmierci, 

przyzwyczaiła się już do takich sytuacji. Wzruszyła więc tylko ramionami i zdjęła płaszcz 

oraz kapelusz. Z niezadowoleniem pomyślała, że Zuzanna doprawdy nie powinna była 

wychodząc z domu beztrosko zostawić zapalonych świateł i otwartych drzwi. 

- Droga… pani… doktorowo… - odezwał się głos, który nie mógł chyba być głosem 

Zuzanny. Ale jednak był. 

Anię ogarnęło zdumienie. Zobaczyła Zuzannę bez kapelusza, potarganą, ze źdźbłami 

siana we włosach i w poplamionej sukience. A na jej twarzy malowało się przerażenie. 

- Zuzanno! Co się stało? 

- Mały Jim zniknął! 

- Co takiego? - Ania osłupiała. - Co masz na myśli? Jak to zniknął? 

- Zniknął - wyjąkała Zuzanna, wyłamując sobie palce. - Siedział na schodach 

kuchennych, gdy wychodziłam do Glen. Kiedy wróciłam przed zmrokiem, już go tam nie 

było. Z początku nie wzbudziło to we mnie żadnych obaw, dopiero gdy nie odpowiadał na 

moje wołanie, poczułam niepokój. Przeszukałam wszystkie pokoje. Mówił przecież, że 

zamierza uciec. 

- Nonsens! Nie zrobiłby tego, Zuzanno. Niepotrzebnie tak się zdenerwowałaś. Musi 

gdzieś tu być, pewnie zasnął… Musi gdzieś tu być. 

- Sprawdzałam wszędzie… Wszędzie. Przeszukałam całe obejście. Niech pani spojrzy 

na moją sukienkę. Pamiętam, jak kiedyś powiedział, że prawdziwą frajdą byłoby przespać się 

na sianie. Więc poszłam do stodoły, wdrapałam się na górkę, a tam jest ta dziura w rogu. 

Spadłam i wylądowałam w gnieździe z jajkami. Cud, że nie złamałam nogi, choć to niewielka 

pociecha w tej tragicznej sytuacji. 

Ania nadal nie traciła spokoju ducha. 



- Nie sądzisz, że może mimo wszystko poszedł z chłopcami do portu, Zuzanno? Nigdy 

do tej pory nie zdarzyło mu się być nieposłusznym, ale… 

- Nie, droga pani doktorowo, nie zrobił tego. Po przeszukaniu całego domu pobiegłam 

do Drewów. Bertie właśnie wrócił z portu. Kiedy oświadczył, że Jima z nimi nie było, serce 

we mnie zamarło. Pani zostawiła go pod moją opieką, a ja… Zadzwoniłam do Paxtonów, 

gdzie powiedziano mi, że pani i doktora już nie ma i że nie wiedzą, dokąd się państwo udali. 

- Pojechaliśmy do Lowbridge, odwiedzić Parkerów. 

- Dzwoniłam wszędzie, gdzie tylko mogłam. Potem znów poszłam do wsi. Ludzie 

zaczęli szukać… 

- Och, Zuzanno! Czy to naprawdę było konieczne? 

- Droga pani doktorowo, przeszukałam każdy zakamarek. Boże, co ja przeżyłam tego 

wieczoru! Jim odgrażał się, że wskoczy do sadzawki… 

Mimo wszelkich usiłowań, by zapanować nad sobą, Ania poczuła zimny dreszcz 

przebiegający po plecach. Przecież Jim nie wskoczyłby do sadzawki! To nonsens. Ale przy 

brzegu leżała stara łódź, której Carter Flagg używał do łowienia pstrągów. Jim mógł w swoim 

poczuciu buntu wsiąść do niej i odpłynąć od brzegu. Zawsze o tym marzył. A może wpadł do 

wody przy odwiązywaniu łódki? W jednej chwili Anię przejęło uczucie grozy. „A w dodatku 

nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie jest Gilbert!” - pomyślała z rozpaczą. 

- Cóż to za hałasy? - zapytała ciotka Mary Maria, stając nagle na szczycie schodów. 

Jej wyniosłą postać otulał szlafrok wyszywany w smoki, na głowie widniały papiloty. - Czy w 

tym domu człowiek nie może nawet spokojnie się przespać? 

- Mały Jim zginął - powtórzyła Zuzanna, zbyt przerażona, by oburzyć się na ton, jakim 

przemawiała ciotka. - Pani doktorowa mi zaufała, a ja… 

Ania pobiegła, by ponownie przeszukać dom. Jim musi gdzieś być! Nie było go w 

pokoju chłopców ani w pokoju bliźniaczek, ani w sypialni. Nie było go nigdzie! Ania, 

zajrzawszy także na strych i do piwnicy, wróciła do salonu z uczuciem prawdziwej paniki. 

- Nie chciałabym cię denerwować, Andziu - powiedziała ciotka Mary Maria, zniżając 

głos - ale czy sprawdziłaś w beczce z deszczówką? W ubiegłym roku w mieście mały Jack 

MacGregor utopił się w beczce na deszczówkę. 

Ani serce zamarło z przerażenia. 

- Ja… ja już tam zaglądałam - wyjąkała Zuzanna, załamując ręce. - Nawet kijem 

sprawdzałam… 

Ania odetchnęła z ulgą. Zuzanna opanowała się wreszcie. Zupełnie zapomniała, że 

przecież nie należy denerwować drogiej pani doktorowej. 



- Zastanówmy się spokojnie - powiedziała drżącym głosem. - Jak stwierdziła pani 

doktorowa, on musi gdzieś tu być. Nie mógł rozpłynąć się w powietrzu. 

- Czy sprawdzałyście w komórce na węgiel? I w zegarze? - zapytała ciotka Mary 

Maria. 

Zuzanna zaglądała do komórki, ale nie przyszło jej do głowy szukać Jima w zegarze, 

wystarczająco dużym, by zapewnić kryjówkę małemu chłopcu. Ania, nie zastanawiając się 

nad absurdalnością pomysłu, że Jim mógłby cztery godziny wysiedzieć w zegarze, pobiegła 

to sprawdzić. Ale chłopca w zegarze nie było. 

- Kiedy szłam spać dziś wieczorem, czułam, że coś się stanie - powiedziała ciotka 

Mary Maria, przykładając dłonie do skroni. - Gdy czytałam mój wieczorny rozdział z Biblii, 

zwróciłam szczególną uwagę na słowa: „Nie będziesz wiedział, co ci dzień przyniesie”. To 

był znak, Andziu, przygotuj się na najgorsze. Mógł zawędrować na bagna. Szkoda, że nie 

mamy kilku psów gończych. 

Ania z wielkim trudem zdobyła się na uśmiech. 

- Obawiam się, ciociu, że na całej wyspie nie ma ani jednego. Gdyby żył jeszcze stary 

seter Gilberta, Reks, znalazłby Jima. Jestem pewna, że niepotrzebnie się denerwujemy. 

- Tomek Spencer z Carmody znikł tajemniczo czterdzieści lat temu i nigdy go już nie 

odnaleziono… O ile się nie mylę… W każdym razie jeśli nawet natrafiono na jakiś ślad, były 

to tylko smętne szczątki. Nie ma się z czego śmiać, Andziu. Nie rozumiem, jak możesz 

zachowywać się tak beztrosko. 

Zadzwonił telefon. Ania z Zuzanną spojrzały po sobie. 

- Nie… nie jestem w stanie odebrać telefonu, Zuzanno - powiedziała Ania szeptem. 

- Ani ja - odezwała się bezdźwięcznie Zuzanna. Czuła do siebie pogardę za tę słabość 

okazywaną w obecności Mary Marii Blythe, ale nie mogła nic na to poradzić. Po dwóch 

godzinach okropnych poszukiwań i przerażających wizji Zuzanna była jednym kłębkiem 

nerwów. 

Ciotka Mary Maria statecznie podeszła do telefonu i podniosła słuchawkę. Z głową 

całą pokrytą papilotami wyglądała niczym prawdziwa wiedźma. 

- Carter Flagg mówi, że szukali go wszędzie bez skutku - zreferowała ciotka Mary 

Maria zimno. - Ale powiada, że łódka pływa pośrodku sadzawki, i, na ile można to 

stwierdzić, wydaje się pusta. Mają zamiar przeszukać sadzawkę. 

Ani zrobiło się nagle słabo, ale na szczęście Zuzanna w porę ją podtrzymała. 

- Nie… Nie zamierzam zemdleć, Zuzanno - wyszeptała Ania zbielałymi ustami. - 

Pomóż mi dojść do fotela… Dziękuję. Musimy odnaleźć Gilberta. 



- Pociesz się, Andziu, że jeżeli Jakub nawet się utopił, to przynajmniej zaoszczędzone 

zostaną mu cierpienia, których nie brak w życiu - powiedziała ciotka Mary Maria, z 

widocznym zamiarem uspokojenia roztrzęsionej Ani. 

- Wezmę latarnię i jeszcze raz przeszukam obejście - odezwała się Ania, gdy 

odzyskała siły na tyle, by wstać. - Wiem, Zuzanno, że to robiłaś, ale pozwól mi… pozwól. 

Nie mogę siedzieć i czekać. 

- Musi pani nałożyć coś na siebie, droga pani doktorowo. Spadła rosa i powietrze jest 

wilgotne. Przyniosę pani ten szary sweter, wisi na krześle w pokoju chłopców. Niech pani tu 

poczeka. 

Zuzanna pobiegła na górę. W chwilę później w Złotym Brzegu rozległ się głośny 

krzyk. Ania z ciotką Mary Marią popędziły po schodach. Na górze Zuzanna, bliska histerii, 

płakała i śmiała się na przemian. Pierwszy chyba raz w życiu była tak całkowicie wytrącona z 

równowagi. 

- Droga pani doktorowo! Jest! Mały Jim jest tutaj, śpi na parapecie za drzwiami. Nie 

przyszło mi do głowy, żeby tam szukać, a drzwi go zasłaniały… A skoro nie było go w 

łóżku… 

Ania, nieprzytomna wprost z radości, z uczuciem niewysłowionej ulgi, wbiegła do 

pokoju i padła na kolana przy parapecie. Płakała ze szczęścia. Dopiero w kilka godzin później 

zdolna była śmiać się serdecznie z całego wydarzenia. 

Mały Jim, okryty szalem, spał skulony na parapecie. W opalonych dłoniach trzymał 

swojego starego, ulubionego misia, a udobruchany Odrobinek ułożył się przy jego nogach. 

Rude kędziory chłopca opadały na poduszeczkę. Wydawało się, że śni o czymś przyjemnym i 

Ania nie chciała go budzić. Ale nagle sam otworzył swoje orzechowe, lśniące oczy i spojrzał 

na nią. 

- Jim, kochanie, czemu nie jesteś w łóżku? Byłyśmy… byłyśmy trochę niespokojne. 

Nie mogłyśmy cię znaleźć, a nie wpadło nam do głowy, by zajrzeć tutaj. 

- Było mi smutno i położyłem się tu, żeby widzieć, jak ty i tata wracacie do domu. Ale 

sam nie wiem, kiedy zasnąłem. 

Mama wzięła go na ręce i zaniosła do łóżka. Z największą czułością otuliła go 

kołderką i ucałowała na dobranoc. Komu by zależało na oglądaniu, jak tatuuje się jakiegoś 

tam węża na czyimś ramieniu! Mama była taka kochana… Najmilsza ze wszystkich mam, 

jakie istniały na świecie. Bo na przykład matka Bertiego była znana w całym Glen ze 

skąpstwa, a w dodatku biła swoje dzieci za byle co. Jim sam naocznie się o tym przekonał. 



- Mamusiu - powiedział sennie - oczywiście wiosną, jak zwykle, przyniosę ci 

konwalie… Możesz na mnie polegać. 

- Wiem o tym, kochanie - odparła mama. 

- No cóż, skoro już wszystko szczęśliwie się wyjaśniło, myślę, że możemy spokojnie 

odetchnąć i wrócić do łóżek - rzekła ciotka Mary Maria. W jej głosie brzmiała wyraźna ulga. 

- Ależ ze mnie głuptas! Jak mogłam zapomnieć o parapecie - powiedziała Ania. - 

Wystawiłyśmy się na pośmiewisko. Doktor nieprędko pozwoli nam o tym zapomnieć. 

Zuzanno, zadzwoń, proszę, do pana Flagga i powiedz mu, że Jim się odnalazł. 

- Pewnie się ze mnie nieźle uśmieje - rzekła Zuzanna radośnie. - Ale nie dbam o to… 

Może się śmiać, ile chce. Najważniejsze, że mały Jim się znalazł. 

- Nie miałabym nic przeciwko filiżance herbaty - westchnęła ciotka Mary Maria 

żałośnie, zbierając fałdy szlafroka wokół swej wysmukłej postaci. 

- Zaraz zaparzę - odparła Zuzanna wesoło. - Wszystkie chętnie się napijemy. Droga 

pani doktorowo, gdy Carter Flagg usłyszał, że Jim jest w domu, rzekł tylko: „Chwała Bogu”. 

Nigdy nie powiem jednego złego słowa na tego człowieka, choćby wyznaczał nie wiem jak 

wysokie ceny na swe towary. Czy nie sądzi pani, że mogłybyśmy zrobić jutro kurczaka na 

obiad? Aby trochę to uczcić, że tak powiem. A mały Jim dostanie na śniadanie swoje 

ulubione bułeczki. 

Znów zabrzmiał dzwonek telefonu. Tym razem dzwonił Gilbert, by powiadomić, że 

musi odwieźć do miejskiego szpitala ciężko poparzone dziecko z portu i wróci najwcześniej 

jutro rano. 

Przed udaniem się na spoczynek Ania z sercem przepełnionym radością wychyliła się 

z okna swego pokoju. Chciała jak co wieczór nacieszyć się urokiem pogrążonego w ciszy 

świata. Od morza wiał silny wiatr. Światło księżyca co chwila przebijało się przez chmury, 

oblewając blaskiem drzewa w dolinie. Ania, choć jeszcze z drżeniem w sercu, mogła już 

nawet śmiać się ze swej niedawnej paniki oraz z niedorzecznych i ponurych proroctw ciotki 

Mary Marii. 

Noc przyjaźnie objęła swymi ramionami Złoty Brzeg. Wszyscy, nawet Zuzanna, która 

ze wstydu gotowa była zapaść się pod ziemię, zasnęli już pod jego bezpiecznym dachem. 



ROZDZIAŁ VII 

- Będzie miał liczne towarzystwo: naszych czworo i moich siostrzeńców z Montrealu, 

którzy właśnie u nas bawią. Zawsze jak niejedno, to drugie wymyśli jakąś zabawę. 

Duża, hoża i wesoła pani Parker uśmiechnęła się szeroko do Waltera, który 

odpowiedział trochę niewyraźnym uśmiechem. Sam nie bardzo właściwie wiedział, czy lubi 

panią Parker. Było jej jakby za dużo. Lubił natomiast doktora Parkera. Dzieci Parkerów ani 

ich kuzynów z Montrealu Walter nie znał. Lowbridge, gdzie mieszkali Parkerowie, leżało o 

sześć mil od Glen i Walter nigdy tam nie był, chociaż jego rodzice i państwo Parkerowie 

często się odwiedzali. Doktor Parker i tata byli przyjaciółmi, ale mama, jak zdawało się 

Walterowi, doskonale obyłaby się bez pani Parker. Ania uświadamiała sobie, że sześcioletni 

Walter dostrzega pewne rzeczy, których nie widzą inne, nawet starsze dzieci. 

Walter nie był pewien, czy chce pojechać do Lowbridge. Właściwie przyjemnie jest 

udać się gdzieś z wizytą. Na przykład wyprawa do Avonlea - ach, ile to zawsze radości! Z 

przyjemnością wspominał też noc, spędzoną ostatnio z Krzysiem Fordem w starym 

Wymarzonym Domku. Chociaż trudno powiedzieć, żeby to była wizyta. Wymarzony Domek 

zawsze wydawał się gromadce ze Złotego Brzegu jakby drugim domem. Ale jechać do 

Lowbridge na całe dwa tygodnie, pomiędzy obcych - to zupełnie co innego. Jednakże 

wyglądało na to, że rzecz jest postanowiona. Walter czuł, że tata i mama z pewnych przyczyn, 

których zupełnie nie rozumiał, są zadowoleni z takiego załatwienia sprawy. Z przykrością i 

smutkiem stwierdził, że chcieli się pozbyć wszystkich dzieci. Jim dwa dni temu wyjechał do 

Avonlea, a Zuzanna wygłaszała tajemnicze uwagi o wysłaniu bliźniaczek do pani Elliot, „gdy 

nadejdzie czas”. Jaki czas? Ciotka Mary Maria wydawała się czymś niezwykle przejęta i 

często mówiła, że chciałaby, aby już było po wszystkim. Po czym to już miało być? Walter 

nie wiedział. Ale działo się coś dziwnego. 

- Jutro przywiozę Waltera - powiedział Gilbert. 

- Młodsze dzieci będą go niecierpliwie wyglądały - rzekła pani Parker. 

- To bardzo miło z twojej strony - powiedziała Ania. 

- Na pewno robią to dla dobra dziecka - ponuro oznajmiła Odrobinkowi Zuzanna, 

zmywając naczynia w kuchni. 

- Doprawdy to bardzo uprzejmie ze strony pani Parker, że zabierze Waltera - 

oświadczyła ciotka Mary Maria, kiedy Parkerowie odjechali. - Powiedziała mi, że czuje do 



niego słabość. Ludzie mają takie dziwne słabości, prawda? Cóż, może przynajmniej przez te 

dwa tygodnie nie nadepnę na zdechłą rybę, gdy będę szła do łazienki. 

- Co takiego?! Ciociu, nie masz chyba na myśli… 

- Mam na myśli dokładnie to, co mówię, Andziu. Na zdechłą rybę! Czy kiedykolwiek 

stąpnęłaś bosą nogą na zdechłą rybę? 

- Nnie… ale jakim cudem… 

- Walter złapał wczoraj wieczorem pstrąga i wpuścił go do wanny, droga pani 

doktorowo - wyjaśniła Zuzanna pogodnie. - Wszystko byłoby w porządku, gdyby pstrąg 

pozostał w wannie. Ale on jakoś z niej wyskoczył i oczywiście zdechł. Cóż, jeśli ludzie po 

nocy włóczą się na bosaka… 

- Mam zasadę, nigdy z nikim nie wdawać się w kłótnie - rzekła ciotka Mary Maria, po 

czym wstała z krzesła i opuściła pokój. 

- Nie pozwolę na to, żeby ona mi dokuczała, droga pani doktorowo - powiedziała 

Zuzanna. 

- Och, Zuzanno, mnie też ciotka trochę wyprowadza z równowagi… ale bez wątpienia 

przestanę się tym tak przejmować, gdy już będzie po wszystkim. A trzeba przyznać, że 

nadepnięcie na zdechłą rybę na pewno nie należy do przyjemności. 

- Czy nie lepiej na zdechłą niż na żywą, mamo? Zdechła ryba przynajmniej się nie 

rusza - powiedziała Di. 

Na te słowa Ania i Zuzanna nie mogły się powstrzymać od śmiechu. Wieczorem Ania 

pełna niepokoju wyznała Gilbertowi, że obawia się, iż Walter nie będzie czuł się dobrze w 

Lowbridge. 

- On jest taki delikatny i wrażliwy - powiedziała z zamyśleniem. 

- Aż za bardzo - odparł Gilbert, który tego dnia był ogromnie zmęczony po 

„urodzeniu” (żeby zacytować Zuzannę) trojga dzieci. - Aniu, jestem przekonany, że nasz 

chłopiec boi się sam pójść po ciemku na górę. Przebywanie przez parę dni z gromadką 

Parkerów dobrze mu zrobi. Wróci do domu zupełnie inny. 

Ania nie protestowała więcej. Bez wątpienia Gilbert miał rację. Walter czuł się 

samotnie bez Jima. Biorąc zaś pod uwagę, co działo się przy narodzinach Shirleya, należy 

maksymalnie odciążyć Zuzannę. Bieganie po domu i użeranie się z ciotką Mary Marią, której 

dwa tygodnie przeciągnęły się już do sześciu, to dla niej całkiem dość. 

Rano oznajmiono Walterowi, że po obiedzie tata zawiezie go do Lowbridge. Nic nie 

powiedział, ponieważ w tym momencie bolesny skurcz ścisnął mu gardło. Musiał spuścić 

głowę, by ukryć łzy, napływające do oczu. Nie zrobił tego jednak wystarczająco szybko. 



- Chyba nie będziesz płakał, Walterze? - spytała ciotka Mary Maria takim tonem, 

jakby sześcioletni chłopczyk miał być potępiony na wieki za to, że płacze. - Jeśli 

czymkolwiek gardzę, to dziecinnym mazgajeniem się. I nie zjadłeś mięsa. 

- Zostawiłem tylko ten tłusty kawałek - odparł Walter, gwałtownie mrugając 

powiekami. Nie odważył się jednak podnieść oczu. - Nie lubię tłuszczu. 

- Kiedy ja byłam dzieckiem - powiedziała ciotka Mary Maria - nie pozwalano mi na 

grymasy. Cóż, pani Parker pewnie wyleczy cię z niektórych kaprysów. Ona jest z Winterów, 

prawda? A może z Clarków? Nie, ona jest z Campbellów. Ale Winterowie i Campbellowie są 

ulepieni z tej samej gliny i nie tolerują żadnego grymaszenia. 

- Och, ciociu, proszę nie straszyć Waltera - powiedziała Ania, a w jej oczach 

zamigotały niebezpieczne iskry. 

- Przykro mi, Andziu - odparła ciotka Mary Maria z udaną skruchą. - Powinnam 

oczywiście pamiętać o tym, że nie mam najmniejszego prawa pouczać twoich dzieci. 

- A bodaj ją! - mruknęła Zuzanna, wychodząc po ulubiony deser Waltera, pudding 

królewski. Ania poczuła się ogromnie winna. Gilbert rzucił jej krótkie, pełne wyrzutu 

spojrzenie. Najwyraźniej uważał, że mogłaby mieć więcej cierpliwości dla biednej, samotnej 

starszej pani. 

Gilbert nie czuł się najlepiej. Zbyt ciężko pracował przez całe lato, a ciotka Mary 

Maria być może drażniła go bardziej, niż chciałby się do tego przyznać. Ania postanowiła, że 

jeśli tylko wszystko pójdzie dobrze, zapakuje mu walizkę i z jego zgodą lub bez wyśle go na 

miesiąc na polowanie na bekasy. 

- Czy smakuje cioci herbata? - zapytała skruszona Ania. Ciotka Mary Maria zacisnęła 

usta. 

- Jest za słaba. Ale to nieważne. Kogóż może obchodzić, czy biedna, stara kobieta 

dostaje do picia herbatę, odpowiadającą jej upodobaniom? Co prawda, istnieją jednak ludzie, 

którzy potrafią docenić moje towarzystwo. 

Wypowiedź ciotki Mary Mani nie była może zbyt jasna, Ania nie miała jednak teraz 

sił, by się nad tym zastanawiać. Nagle bardzo zbladła. 

- Pójdę chyba na górę położyć się - powiedziała słabym głosem, wstając od stołu. - 

Gilbercie, postaraj się wrócić szybko z Lowbridge… i może zadzwoń po pannę Carson. 

Przelotnie ucałowała na pożegnanie Waltera i wyszła. Jakby całkiem przestał ją 

obchodzić. Walter nie zamierzał płakać. Ciotka Mary Maria pocałowała go w czoło, czego 

nienawidził, i rzekła: 



- Pamiętaj, żebyś przyzwoicie zachowywał się przy stole. I nie bądź zbyt łakomy. 

Inaczej przyjdzie po ciebie Wielki Czarny Pan z ogromnym, czarnym workiem, do którego 

wkłada niegrzeczne dzieci. 

Pewnie dobrze się stało, że Gilbert poszedł zaprząc Szarego Toma do powozu i nie 

słyszał tych słów. Oboje z Anią postanowili, że nigdy nie będą straszyć swoich dzieci i nie 

pozwolą, by robili to inni. Za to Zuzanna doskonale usłyszała słowa ciotki Mary Marii i 

bardzo niewiele brakowało, by zawartość rynienki z tłuszczem wylądowała na głowie starszej 

pani. 



ROZDZIAŁ VIII 

Właściwie Walterowi podobała się przejażdżka z tatą. Kochał piękno, a okolice Glen 

St. Mary były rzeczywiście prześliczne. Droga wiodąca do Lowbridge przypominała 

podwójną wstęgę pląsających bratków. Tu i ówdzie spotykało się cieniste zagajniki, które 

jakby zdawały się zapraszać podróżnych do odpoczynku. Dziś wyjątkowo tata nie był zbyt 

rozmowny i tylko niecierpliwie poganiał konia. Gdy dojechali do Lowbridge, powiedział 

pospiesznie parę słów do pani Parker i szybko zawrócił, nie pożegnawszy się nawet z 

Walterem. Chłopiec z trudem powstrzymywał łzy. Było jasne, że nikt go już nie kocha. 

Nawet mama i tata! 

Wielki, nieporządny dom Parkerów nie wywarł na Walterze przyjemnego wrażenia. 

Ale w tym momencie żaden chyba dom poza Złotym Brzegiem nie wzbudziłby w nim 

przyjaznych uczuć. 

Pani Parker zaprowadziła chłopca na podwórko, gdzie rozbrzmiewały dziecięce 

krzyki, i przedstawiła całej gromadce. Potem pospiesznie wróciła do przerwanego szycia. 

Była przekonana, że dzieci same się zaprzyjaźnią; zasada, która sprawdza się w dziewięciu 

przypadkach na dziesięć. Nie należy winić pani Parker za to, że nie dostrzegła, iż tym razem 

był to właśnie ów dziesiąty przypadek. Lubiła Waltera. Jej własne dzieci były małymi, 

wesołymi brzdącami, a siostrzeńcy, Fred i Opal, chociaż chętnie przybierali wielkopańskie 

miny światowców z Montrealu, z całą pewnością zachowają się uprzejmie. Walterowi będzie 

tu dobrze. Pani Parker była bardzo zadowolona, że może pomóc „biednej Annie Blythe”, 

nawet jeśli ta pomoc polegała tylko na zajęciu się przez pewien czas jednym z jej dzieci. 

Miała nadzieję, że tym razem „wszystko przejdzie pomyślnie” w Złotym Brzegu. Przyjaciele 

Ani, wspominając narodziny Shirleya, bardzo się o nią niepokoili. 

Na podwórku, za którym rozciągał się wielki, cienisty sad jabłoniowy, zapanowało 

nagle milczenie. Walter stał, patrząc poważnie i nieśmiało na dzieci Parkerów i ich kuzynów, 

Johnsonów z Montrealu. Bill Parker miał dziesięć lat, był podobny do matki, rumiany i 

pucołowaty. Walterowi wydał się bardzo stary i dorosły. Andy Parker miał lat dziewięć; 

dzieci z Lowbridge mówiły, że jest to najgorszy z Parkerów i, nie bez przyczyny, nazywały 

go Prosiakiem. Andy ze swoimi szczeciniastymi, krótkimi włosami, szelmowską, piegowatą 

twarzą i wyłupiastymi niebieskimi oczyma od razu nie spodobał się Walterowi. Fred Johnson 

był w wieku Billa i też nie wzbudził sympatii Waltera, choć był ładnym chłopcem o czarnych 

oczach i twarzy okolonej brązowymi kędziorami. Jego dziewięcioletnia siostra Opal również 



miała loki i czarne oczy… pełne zgryźliwości. Ramieniem obejmowała ośmioletnią Korę 

Parker i obie spoglądały na Waltera z pogardą. Gdyby nie Alicja Parker, chłopiec z pewnością 

odwróciłby się i uciekł. 

Alicja miała siedem lat, cudowne złociste loczki wokół głowy, oczy niebieskie i 

miękkie, jak fiołki w Dolinie, i różowe policzki. Ubrana była w żółtą sukienkę z falbankami, 

w której wyglądała jak roztańczony bratek. Uśmiechnęła się do Waltera, jakby znała go przez 

całe życie. Natychmiast poczuł w niej bratnią duszę. 

Fred rozpoczął rozmowę. 

- Cześć, synku - powiedział pogardliwie. Walter natychmiast wyczuł pogardę i 

zesztywniał. 

- Nazywam się Walter - odparł chłodno. 

Fred zwrócił się do dzieci z doskonale udanym zdziwieniem. Już on pokaże temu 

wiejskiemu chłopakowi! 

- Mówi, że nazywa się Walter - powiedział do Billa, wykrzywiając komicznie usta. 

- Mówi, że nazywa się Walter - powtórzył Bill, zwracając się do Opal. 

- Mówi, że nazywa się Walter - przekazała Opal zachwyconemu Andy’emu. 

- Mówi, że nazywa się Walter - poinformował Andy Korę. 

- Mówi, że nazywa się Walter - zachichotała Kora do Alicji. Alicja nic nie 

powiedziała. Patrzyła na Waltera z zachwytem. Jej spojrzenie pomogło mu znieść kpiny 

reszty dzieci, które zgodnie zaśpiewały „Mówi, że nazywa się Walter”, po czym wybuchnęły 

szyderczym śmiechem. 

„Jakże świetnie się bawią, kochane dzieci!” - pomyślała z zadowoleniem pani Parker, 

fastrygując zakładki na materiale. 

- Słyszałem, jak mama mówiła, że wierzysz we wróżki - odezwał się Andy, patrząc na 

niego zuchwale. Walter odpowiedział mu podobnym spojrzeniem. Nie pozwoli się poniżać 

przy Alicji. 

- Wróżki istnieją - rzekł stanowczo. 

- Nieprawda! - odparł Andy. 

- Istnieją - powtórzył Walter. 

- On mówi, że są wróżki - powiedział Andy do Freda. 

- On mówi, że są wróżki - przekazał Fred Billowi i całe przedstawienie zaczęło się od 

początku. 

Dla Waltera, z którego nigdy dotąd nikt nie kpił, była to tortura nie do zniesienia. 

Zagryzł usta, by pohamować łzy. Nie mógł przecież rozpłakać się przy Alicji. 



- A może cię wyszczypać tak, żebyś był cały w siniakach? - zagadnął Andy, który 

zdecydował, że Walter to baba i trzeba mu podokuczać. 

- Prosiaku, uspokój się! - rozkazała Alicja groźnie, bardzo groźnie, chociaż grzecznie i 

spokojnie. W jej głosie było coś takiego, że nawet Andy stracił pewność siebie. 

- Oczywiście nie mówiłem tego poważnie - wymamrotał speszony. Sytuacja odwróciła 

się na korzyść Waltera i przez jakiś czas dzieci zgodnie bawiły się w berka. Lecz gdy wesoło i 

hałaśliwie przybiegli na kolację, Waltera znów ogarnęła nieprzezwyciężona tęsknota za 

domem. Była ona tak wielka, że przez jeden okropny moment chłopiec obawiał się, iż nie 

zdoła się opanować i wybuchnie płaczem przy wszystkich, także przy Alicji, która, gdy 

siadali do stołu, przyjacielsko trąciła go łokciem. Podtrzymało go to nieco na duchu, ale i tak 

nie mógł nic przełknąć, po prostu nie mógł. Pani Parker, która stosowała własne metody 

wychowawcze, nie przejęła się tym wcale. Z pewnością nazajutrz rano chłopiec będzie miał 

lepszy apetyt. Pozostali zaś, zajęci jedzeniem i rozmową, nie zwracali na niego uwagi. 

Walter był ciekaw, dlaczego wszyscy krzyczą zamiast mówić. Nie wiedział, że nie 

zdążyli jeszcze wyzbyć się tego nawyku po niedawnej śmierci głuchej, ale wiecznie ciekawej 

wszelkich nowinek babci. Hałas przyprawiał go o ból głowy. Och, w domu teraz też jedzą 

kolację. Mama uśmiecha się, siedząc u szczytu stołu, tata pewnie żartuje z bliźniaczkami, 

Zuzanna dolewa Shirleyowi śmietanki do kubka z mlekiem. Nan ukradkiem karmi Odrobinka. 

Nawet ciotka Mary Maria budziła w nim teraz ciepłe uczucie. Pomimo wszystko należała 

przecież do rodziny. Kto dziś uderzy w chiński gong, wzywający na kolację? W tym tygodniu 

była jego kolej. Gdybyż tylko znaleźć kryjówkę, gdzie można by się spokojnie wypłakać! Ale 

wydawało się, że w Lowbridge nie ma takiego miejsca. Pocieszało go jedynie to, że obok 

siedziała Alicja. Walter wypił jednym haustem całą szklankę lodowato zimnej wody i poczuł 

się trochę lepiej. 

- Nasz kot często miewa konwulsje - powiedział Andy, kopiąc go pod stołem. 

- Nasz też - odparł Walter. Odrobinek miał konwulsje zaledwie dwa razy, ale nie 

można pozwolić, by koty w Lowbridge stawiano wyżej niż koty ze Złotego Brzegu. 

- Założę się, że nasz kot o wiele częściej ma konwulsje niż wasz - nie dawał za 

wygraną Andy. 

- Założę się, że nie - odparł Walter. 

- No, no, nie kłóćcie się o koty - odezwała się pani Parker, która chciała w spokoju 

napisać artykuł pt. „Nie zrozumiane dzieci”. - Idźcie pobawić się na dwór. Już niedługo czas 

do łóżek. 



Czas do łóżek! Walter nagle uświadomił sobie, że ma tu spędzić całą noc, wiele nocy, 

aż czternaście nocy! To straszne. Wyszedł do sadu z zaciśniętymi pięściami. Na trawniku Bill 

i Andy walczyli zażarcie, kopiąc się, drapiąc i wrzeszcząc. 

- Dałeś mi robaczywe jabłko, Billu Parker - ryczał Andy. - Ja cię nauczę! Odgryzę ci 

uszy! 

Tego rodzaju bijatyki były u Parkerów czymś normalnym. Pani Parker utrzymywała, 

że to chłopcom nie zaszkodzi. Mówiła, że w ten sposób oczyszczają oni swój system 

nerwowy ze złych uczuć, a potem przyjaźnią się ze sobą jak dawniej. Ale Walter nigdy 

przedtem nie widział bijatyki i był przerażony. Fred okrzykami zagrzewał przeciwników do 

walki, Opal i Kora śmiały się. Lecz w oczach Alicji ukazały się łzy. Walter nie mógł tego 

znieść. Skoczył pomiędzy walczących chłopców, którzy właśnie rozłączyli się na chwilę, by 

złapać oddech. 

- Przestańcie się bić! - powiedział. - Przestraszyliście Alicję. 

Przez chwilę Bill i Andy patrzyli na niego ze zdumieniem. Potem dostrzegli zabawną 

stronę faktu, że ten malec wmieszał się w ich walkę i wybuchnęli śmiechem. Bill klepnął go 

w plecy. 

- Ten dzieciak ma trochę ikry, bachorki - powiedział. - Może zostanie kiedyś 

prawdziwym mężczyzną, jeśli się postara. Oto jabłko dla ciebie. Nierobaczywe, słowo daję. 

Alicja otarła łzy i spojrzała na Waltera z takim uwielbieniem, że nie spodobało się to 

Fredowi. Alicja była co prawda dzieciakiem, ale nawet dzieciaki nie mają prawa podziwiać 

kogoś innego, gdy on, Fred Johnson, jest w pobliżu. Przypomniał sobie nagle, co podsłuchał, 

gdy ciotka Jen rozmawiała przez telefon z wujem Dickiem. 

- Twoja matka jest okropnie chora - oznajmił Walterowi. 

- Nie! To nieprawda! - krzyknął Walter. 

- Prawda. Słyszałem, jak ciotka Jen mówiła o tym wujowi Dickowi. - Fred słyszał, jak 

ciotka powiedziała: „Anna Blythe jest chora”, ale „okropnie chora” brzmiało o wiele lepiej. - 

Pewnie umrze podczas twojej nieobecności. 

Walter spojrzał dokoła z rozpaczą. Alicja stała przy nim, podczas gdy reszta dzieci 

skupiła się wokół Freda. Czuli w tym ładnym, ciemnowłosym chłopczyku coś obcego i nie 

mogli zapanować nad chęcią dokuczania mu. 

- Jeśli jest chora - odezwał się Walter - to tata ją wyleczy. Zrobi to. Musi! 

- Boję się, że to niemożliwe - rzekł Fred. Przybrał smutny wyraz twarzy, mrugając 

jednocześnie do Andy’ego. 

- Nie ma rzeczy niemożliwych dla taty - utrzymywał Walter. 



- Ubiegłego lata Russ Carter pojechał do miasta na jeden dzień, a kiedy wrócił, jego 

matka była już martwa jak kłoda - wtrącił Bill. 

- I pochowana - powiedział Andy. Chciał dodać dramatyzmu całej sprawie i nie dbał o 

to, czy jego słowa są zgodne z prawdą. - Russ był wściekły, że ominął go pogrzeb. Pogrzeby 

są takie zabawne. 

- A ja nigdy nie widziałam pogrzebu - rzekła Opal ze smutkiem. 

- Będziesz miała jeszcze dużo okazji - pocieszył ją Andy. - Ale nawet nasz tata nie 

zdołał utrzymać przy życiu pani Carter, a on jest dużo lepszym lekarzem niż twój ojciec, 

Walterze. 

- Nieprawda. 

- A właśnie, że tak. I jest przystojniejszy. 

- Nie jest. 

- Kiedy człowiek wyjeżdża z domu, niejedno może się wydarzyć - powiedziała Opal. - 

Co byś czuł, na przykład, gdybyś po powrocie do Złotego Brzegu zastał dom spalony? 

- Jeśli twoja matka umrze, pewnie was rozdzielą - rzekła Kora pogodnie. - Może 

wtedy zamieszkasz u nas. 

- O tak, zamieszkaj z nami - odezwała się słodkim głosem Alicja. 

- Doktor Blythe będzie chciał ich zatrzymać - rzekł Bill. - Wkrótce znów się ożeni. 

Ale może też umrze? Słyszałem, jak tata mówił, że doktor Blythe zapracowuje się na śmierć. 

Spójrzcie tylko, jak on się gapi! Masz dziewczyńskie oczy, synku! Dziewczyńskie oczy! 

Dziewczyńskie oczy! 

- Och, przestańcie! - odezwała się Opal, nagle zmęczona tą zabawą. - On się na to nie 

da nabrać. Wie dobrze, że tylko mu dokuczacie. Chodźcie, pójdziemy do parku popatrzeć, jak 

grają w baseball. Walter i Alicja mogą tu zostać. Tacy smarkacze nie będą wszędzie za nami 

łazili. 

Odejście dzieci nie sprawiło Walterowi przykrości. Przecież została z nim Alicja. 

Usiadł przy dziewczynce na pniu jabłoni, patrząc na nią nieśmiało, lecz z sympatią. Alicja 

odpowiedziała mu podobnym spojrzeniem. 

- Pokażę ci, jak się gra w kamyki - zaproponowała Alicja. - I pożyczę ci mojego 

pluszowego kangura. 

Gdy nadeszła pora spoczynku, Walter znalazł się sam w malutkiej sypialni. Pani 

Parker zostawiła mu świecę i ciepłą pierzynkę, gdyż czerwcowa noc była wyjątkowo chłodna, 

nawet jak na morski klimat Lowbridge. Czuło się niemal mróz w powietrzu. 



Walter nie mógł spać, chociaż przytulał do policzka pluszowego kangura Alicji. Och, 

gdybyż był w swoim domu, w swoim pokoju, którego duże okno wychodziło na Glen, a małe 

na szkocką sosnę! Mama przyszłaby poczytać mu wiersze swoim słodkim głosem… 

- Jestem dużym chłopcem. Nie będę płakał. Nie b… będę… - lecz łzy popłynęły same. 

Co mu po pluszowych kangurach! Chyba już całe lata upłynęły, odkąd opuścił dom! 

Starsze dzieci wróciły właśnie z parku i wtłoczyły się do pokoju. Usiadły na łóżku 

Waltera, zajadając jabłka. 

- Płakałeś, dzidziusiu - kpił Andy. - Jesteś baba! Maminsynek! 

- Ugryź, bachorku - zachęcał Bili, podtykając mu na wpół zjedzone jabłko. - 1 głowa 

do góry. Kto wie, może twoja matka poczuła się lepiej, jeśli ma silny organizm. Tata mówi, 

że pani Stefanowa Flagg już dawno by umarła, gdyby nie jej silny organizm. Czy twoja matka 

ma silny organizm? 

- Oczywiście - odparł Walter. Nie miał pojęcia, o co chodzi, ale skoro miała to pani 

Flagg, jego mama nie mogła być gorsza. 

- Pani Sawyer umarła w zeszłym tygodniu, a matka Sama Clarka tydzień wcześniej - 

rzekł Andy. 

- Ludzie przeważnie umierają w nocy - dodała Kora. - Mama tak mówi. Mam 

nadzieję, że ze mną będzie inaczej. Wyobraźcie sobie, iść do nieba w koszuli nocnej! 

- Dzieci! Dzieci! Do łóżek! - zawołała pani Parker. 

Chłopcy otulili jeszcze ,,na niby” Waltera pierzynką i wyszli. Mimo wszystko polubili 

trochę tego brzdąca. Opal też zamierzała opuścić pokój, lecz Walter chwycił ją za rękę. 

- Opal, powiedz, to nieprawda, że moja mama jest chora? - wyszeptał błagalnie. Nie 

mógł zostać sam z tym okropnym strachem. 

Opal „nie była dzieckiem o złym sercu”, jak mówiła pani Parker. Ale przekazywanie 

złych nowin budzi taki rozkoszny dreszcz emocji! 

- Ona jest chora. Ciocia Jen tak twierdzi. Miałam ci tego nie powtarzać. Ale uważam, 

że powinieneś wiedzieć. Może jej stan jest już beznadziejny? 

- Czy wszyscy muszą umrzeć. Opal? - W świadomości Waltera po raz pierwszy 

pojawiła się nowa i straszna myśl o śmierci. 

- Oczywiście, głuptasie. Ale nie umiera się tak naprawdę, tylko idzie się do nieba - 

odpowiedziała Opal pogodnie. 

- Nie wszyscy idą do nieba - wyszeptał przejmująco Andy, który podsłuchiwał pod 

drzwiami. 



- Czy niebo jest daleko od Charlottetown? - spytał Walter. Opal zatrzęsła się ze 

śmiechu. 

- O rany, aleś ty naiwny! Niebo jest o setki mil stąd. Ale powiem ci, co masz robić. 

Módl się. Modlitwa pomaga. Zgubiłam kiedyś dziesięć centów, pomodliłam się i znalazłam 

dwadzieścia pięć. Tyle wiem na ten temat. 

- Opal Johnson, czy słyszałaś, co powiedziałam? I zgaś tę świecę w pokoju Waltera, 

żeby nie wybuchł pożar - zawołała pani Parker ze swego pokoju… - Chłopiec powinien już 

od dawna spać! 

Opal zdmuchnęła świecę i wybiegła. Ciotka Jen miała złote serce, ale biada, jeśli 

wzbudziło się jej gniew! Andy wetknął głowę przez drzwi, aby przekazać Walterowi ostatnie 

dobre słowo na dobranoc. 

- Uważaj, te ptaki z tapety mogą ożyć i wydłubać ci oczy - wyszeptał. 

Wszyscy poszli do łóżek z uczuciem, że przeżyli wspaniały dzień. Walter Blythe był 

całkiem miłym smarkaczem, a nazajutrz znów zabawią się jego kosztem. Ale to będzie frajda! 

„Kochane maleństwa” - pomyślała czule pani Parker. 

Niezwykła cisza zapanowała w domu Parkerów. Tymczasem w odległym o sześć mil 

Złotym Brzegu mała Berta Marilla Blythe mrugała okrągłymi orzechowymi oczkami, patrząc 

na otaczające ją uszczęśliwione twarze i na świat, na który została zesłana w tę jedną z 

najzimniejszych od lat czerwcowych nocy. 



ROZDZIAŁ IX 

Walter pozostał sam w ciemnym pokoju. Nie mógł zasnąć. Nigdy dotąd nie spał sam. 

Zawsze w pobliżu był Jim albo Krzyś Ford, których obecność napawała go poczuciem 

bezpieczeństwa i spokojem. Mgliste światło księżyca wkradło się do małego pokoiku, nadając 

otaczającym przedmiotom nierealny wygląd. Lepiej już, żeby było zupełnie ciemno. 

Mężczyzna uwieczniony na portrecie wiszącym nad łóżkiem Waltera zdawał się patrzeć na 

niego z góry. Obrazy zawsze wyglądają tak niesamowicie w świetle księżyca. Można na nich 

dostrzec rzeczy niewidoczne za dnia. Długie, koronkowe zasłony przypominały dwie 

wysokie, chude kobiety, stojące w żałosnych pozach po obu stronach okna. Słychać było 

jakieś dziwne odgłosy; skrzypienie, szepty, westchnienia. A jeśli te ptaki rzeczywiście ożyją i 

wydłubią mu oczy? Walter ogromnym wysiłkiem woli opanował lęk, który zaraz powrócił ze 

zdwojoną siłą, gdy chłopiec przypomniał sobie, co usłyszał tego popołudnia. Mama jest 

chora! Nie mógł w to wątpić, skoro Opal powiedziała, że tak jest naprawdę. Może mama 

właśnie umiera? A może już umarła?! Nie będzie miał do kogo wrócić. Oczyma wyobraźni 

Walter ujrzał Złoty Brzeg bez mamy. 

Nagle uświadomił sobie, że nie zniesie tego. Musi iść do domu. Już teraz, natychmiast. 

Musi zobaczyć mamę, zanim… zanim ona umrze. To właśnie miała na myśli ciotka Mary 

Maria. Ona wiedziała, że mama umrze. Nie będzie prosił, by odwieziono go do domu. Nie 

zechcą tego zrobić i tylko wyśmieją go. Do domu jest strasznie daleko, ale jeśli będzie szedł 

całą noc, rankiem powinien już być na miejscu. 

Cichutko wyślizgnął się z łóżka i włożył ubranie. Buty wziął do ręki. Nie miał pojęcia, 

gdzie pani Parker schowała jego czapkę, ale nie dbał o to. Musi bez najmniejszego hałasu 

uciec stąd i dostać się do mamy. 

Trochę żałował, że nie udało mu się pożegnać z Alicją, wiedział jednak, że ona go 

zrozumie. Przez ciemny przedpokój, po schodach, stopień po stopniu, powstrzymując 

oddech… Czy te schody nigdy się nie skończą? Wydawało się, że nawet meble nasłuchują… 

Och! 

Walter upuścił jeden ze swych butów. Spadł on w dół po schodach odbijając się 

hałaśliwie na każdym stopniu, przeleciał przez hol i uderzył w drzwi frontowe 

rozbrzmiewając potwornym hukiem w uszach przerażonego malca. 

Chłopiec z rozpaczą przywarł do poręczy. Wszyscy musieli słyszeć ten hałas, zaraz 

wybiegną z pokojów i każą mu wrócić do łóżka. Rozpaczliwy płacz zamarł mu w krtani. 



Minęło kilka chwil, które dla Waltera zdały się wiecznością. Wreszcie uspokojony 

panującą ciszą, znów ostrożnie podjął wędrówkę po schodach. W końcu znalazł się w holu. 

Wziął swój but i powoli przekręcił gałkę drzwi frontowych. Drzwi w domu Parkerów nigdy 

nie zamykano na klucz. Pani Parker zwykła mówić, że nie posiada niczego, co można by 

ukraść, oprócz dzieci. Na nie zaś nikt się nie połakomi. 

Walter wyszedł na dwór. Drzwi zamknęły się za nim. Włożył buty i zaczął skradać się 

wzdłuż ulicy. Dom Parkerów znajdował się na skraju miasteczka i wkrótce przed chłopcem 

otworzyła się wiejska droga. Na chwilę opanował go strach. Lęk, że go złapią i zatrzymają, 

minął, ale powróciła obawa przed mrokiem i samotnością. Nigdy przedtem nie był sam w 

nocy na dworze. Bał się całego świata. Świat był taki wielki, a on taki malutki. Nawet zimny, 

wschodni wiatr chciał mu przeszkodzić - dął prosto w twarz i nie pozwalał iść. 

Mama umierała! Walter odetchnął głęboko i skierował się w stronę Złotego Brzegu. 

Szedł i szedł, bohatersko pokonując uczucie strachu. Na niebie lśnił księżyc, wydobywając z 

mroku przydrożne drzewa. W jego zimnym świetle wszystko wyglądało obco i strasznie. 

Przed paroma tygodniami wieczorem wracał z tatą do domu i myślał wówczas, że nie ma nic 

równie pięknego, jak zatopiona w blasku księżyca droga, na którą kładą się cienie drzew. 

Teraz te cienie były tak czarne i ostro zarysowane, jakby chciały się na niego rzucić. Pola 

przybrały dziwny i obcy wygląd. Drzewa wcale nie wyglądały przyjaźnie. Wydawały się 

obserwować go, tłoczyły się przed nim i za nim. Dwoje płonących oczu spojrzało nań z 

przydrożnego rowu i czarny kot niewiarygodnych rozmiarów przebiegł przez drogę. Czy to na 

pewno tylko kot? A może?… Noc była chłodna i Walter drżał z zimna w swojej cienkiej 

koszulce. Chłód nie dokuczał mu jednak tak bardzo jak strach. Gdyby mógł tylko przestać się 

tak bać cieni, tajemniczych odgłosów i bezimiennych stworów, które pewnie skradały się po 

ścieżkach okolicznych lasów! Jak to jest, kiedy człowiek niczego się nie boi? Tak jak Jim? 

- Będę… będę po prostu udawał, że się nie boję - powiedział głośno i zaraz zadrżał z 

przerażenia, tak dziwnie zabrzmiał jego głos w ciszy nocnej. 

Mimo to szedł dalej… Czy mógł zawrócić, kiedy tam umierała jego mama? Potknął 

się o kamień i upadł obcierając sobie kolano. Nagle usłyszał nadjeżdżający powóz, więc 

szybko schował się za drzewem, przestraszony, że doktor Parker zauważył jego ucieczkę i 

jedzie, by go złapać. Potem zatrzymał się na widok czegoś czarnego i pokrytego futrem, co 

siedziało na drodze. Nie, nie przejdzie obok tego. Nie może… Ale przeszedł. Był to duży, 

czarny pies… czy na pewno tylko pies? Nie ośmielił się biec, żeby t o nie pobiegło za nim. 

Rzucił przez ramię desperackie spojrzenie do tyłu… To coś wstało i poszło w przeciwnym 

kierunku. Walter podniósł małe opalone dłonie do twarzy i stwierdził, że była mokra od potu. 



Gdzieś w oddali zamigotała spadająca gwiazda. Walter kiedyś słyszał, jak stara ciocia Kitty 

mówiła, że gdy z nieba spada gwiazda, to znaczy, że ktoś umiera. Czy to mama umarła? 

Przed chwilą czuł, że nie zrobi już ani jednego kroku, ale otrząsnął się i ruszył do przodu. 

Było mu tak okropnie zimno, że zapomniał nawet o strachu. Czy nigdy nie dojdzie do domu? 

Chyba już dziesiątki godzin minęły, od kiedy wyszedł z Lowbridge. W rzeczywistości minęły 

trzy godziny. Z domu Parkerów wykradł się o jedenastej wieczorem, a teraz była druga w 

nocy. Wszedł wreszcie na drogę prowadzącą do Glen i odetchnął z ulgą. Ale gdy potykając 

się przechodził przez wioskę, pogrążone we śnie domy wydały mu się obce i dalekie. Nagle 

zza płotu dobiegło ryczenie krowy. Walter przypomniał sobie, że pan Joe Reese trzyma 

okropnie złego byka. Ogarnięty paniką ruszył biegiem pod górę, ku bramie Złotego Brzegu. 

Był w domu! Och, nareszcie w domu! 

Zatrzymał się z drżeniem. Nagle poczuł, że jest zupełnie sam. Oczekiwał, że ujrzy 

ciepłe, przyjazne światła w oknach, a tymczasem Złoty Brzeg tonął w ciemnościach! Ze 

swego miejsca nie mógł zobaczyć małej lampki, płonącej w sypialni, gdzie nad dziecinnym 

łóżeczkiem pochylała się pielęgniarka. Złoty Brzeg wydawał się opuszczony i zapomniany. 

Walter poczuł, że serce w nim zamiera. Nigdy przecież nie widział i nie wyobrażał sobie 

Złotego Brzegu w nocy. 

To znaczy, że mama umarła! 

Przez ponury, czarny cień domu, rozciągający się na trawniku, Walter pokuśtykał ku 

drzwiom frontowym. Były zamknięte. Zapukał nieśmiało, gdyż nie mógł dosięgnąć kołatki. 

W domu nadal panowała cisza, niczego innego się zresztą nie spodziewał. Wiedział, że mama 

umarła i wszyscy stąd odeszli. 

Był zbyt zmarznięty i wyczerpany, by płakać. Przekradł się do stodoły i wszedł po 

drabinie na górkę, na siano. Niczego już się nie bał. Chciał tylko schronić się gdzieś przed 

wiatrem i poleżeć do rana. 

Małe, pręgowane kociątko, które ktoś ofiarował doktorowi, zamruczało przyjaźnie. 

Pachniało sianem i koniczyną. Walter z czułością przytulił je do siebie - było ciepłe i żywe. 

Ale kotek uciekł, gdy usłyszał mysz, chroboczącą w stodole. Przez pokryte pajęczyną okienko 

zaglądał księżyc, ale w jego zimnym, odległym i niesympatycznym obliczu chłopiec nie 

znalazł pocieszenia! 

Bardziej życzliwie wyglądało światełko, migocące w oknie jednego z domów w Glen. 

Oby paliło się jak najdłużej! 

Nie mógł zasnąć. Bolało go kolano, było mu zimno i czuł dziwny ucisk w żołądku. 

Może on też umiera? Chciałby, żeby tak było, skoro wszyscy inni umarli albo odeszli. Czy 



noce w ogóle się kończą? Dotychczas zawsze po nocy nastawał dzień, ale tym razem zanosiło 

się na to, że świt nigdy nie nastąpi. Przypomniała mu się okropna historia, którą kiedyś 

usłyszał. Podobno kapitan Jack Flagg z portu powiedział, że jeśli kiedyś naprawdę zwariuje, 

to nie pozwoli słońcu rano wstać. Może właśnie kapitan naprawdę zwariował? 

Światełko w Glen zgasło. Walter rozpłakał się - to było już ponad jego siły. Lecz z 

chwilą, kiedy na jego policzkach obeschły ostatnie łzy rozpaczy, uświadomił sobie, że już jest 

dzień. 



ROZDZIAŁ X 

Walter ześlizgnął się po drabinie i wyszedł na dwór. Złoty Brzeg kąpał się w bladym 

świetle porannego brzasku. Niebo ponad brzozami w Dolinie jaśniało srebrzystoróżowym 

blaskiem. Może uda mu się wejść do domu bocznymi drzwiami. Zuzanna czasem zostawiała 

je otwarte dla taty. 

Drzwi boczne rzeczywiście nie były zamknięte. Z westchnieniem ulgi Walter 

wślizgnął się do holu. W domu panował jeszcze mrok. Chłopiec zaczął się cichutko skradać 

na górę. Położy się do łóżka, do własnego łóżka, a jeśli nikt nie wróci do domu, umrze i 

pójdzie do nieba, gdzie odnajdzie mamę. Tylko… Walter przypomniał sobie, co mówiła Opal. 

Niebo było o tysiące mil stąd. Przejęty rozpaczą zapomniał o ostrożności i ciężko postawił 

stopę na ogonie Odrobinka, który spał na schodach. Pełen bólu wrzask kota rozniósł się po 

całym domu. 

Zuzannę, która usiłowała się jeszcze zdrzemnąć, ten okropny odgłos wytrącił zupełnie 

ze snu. Położyła się spać po północy, ogromnie zmęczona. Przez cały dzień miała istne 

urwanie głowy. Na dodatek ciotka Mary Maria w najmniej stosownej chwili dostała 

okropnych boleści w boku. Trzeba było natrzeć ją maścią, dać butelkę z gorącą wodą, a na 

koniec przygotować jej kompres na oczy, gdyż czuła właśnie nadchodzącą migrenę. 

O trzeciej w nocy Zuzanna obudziła się z bardzo dziwnym uczuciem, że jest komuś 

ogromnie potrzebna. Wstała i zajrzała do pokoju pani Blythe. Panowała w nim cisza, słychać 

było tylko spokojny oddech śpiącej Ani. Zuzanna obeszła cały dom, po czym wróciła do 

łóżka, przekonana, że to dziwne uczucie było tylko koszmarnym przywidzeniem sennym. Ale 

potem do końca życia uważała, że doznała czegoś, co zawsze wyśmiewała, a co Abby Flagg 

nazywał „przeżyciem metafizycznym”. 

- Po prostu czułam, że ktoś mnie woła - zaręczała. 

Usłyszawszy rozpaczliwy wrzask Odrobinka, Zuzanna wstała i ponownie wyszła z 

pokoju, myśląc, że tej nocy naprawdę dziwne rzeczy dzieją się w Złotym Brzegu. Ubrana była 

tylko we flanelową koszulę nocną, która po niezliczonych praniach skurczyła się tak, że 

obnażała jej nogi sporo powyżej kostek. Niemniej blademu, drżącemu malcowi, który stał u 

stóp schodów i wpatrywał się w nią przerażonymi oczami, wydała się najpiękniejszą istotą 

świata. 

- Walterze! 

Dwa kroki… i Walter znalazł się w ciepłych, opiekuńczych objęciach Zuzanny. 



- Zuzanno… Czy mama umarła? - wyszeptał Walter. 

W bardzo krótkim czasie wszystko się odmieniło. Walter znalazł się w ciepłym łóżku, 

otulony i nakarmiony. Zuzanna rozdmuchała ogień, dała mu filiżankę gorącego mleka, 

kawałek złocistobrązowego suchara i wielki talerz pełen jego ukochanych „małpich” 

ciasteczek. Ucałowała go i opatrzyła małe zranione kolanko. Następnie dobrze okryła go 

kołdrą i położyła w nogach butelkę z gorącą wodą. Jakie to cudowne znów poczuć, że jest 

komuś potrzebny, że ktoś go kocha! 

- Zuzanno, czy jesteś pewna, że mama nie umarła? 

- Twoja mama, kochanie, śpi głęboko, jest zdrowa i bardzo szczęśliwa. 

- Czyżby w ogóle nie była chora? Opal mówiła… 

- No tak, kochanie, wczoraj po południu przez chwilę nie czuła się zbyt dobrze, ale już 

jest po wszystkim. Naprawdę nic nie zagrażało jej życiu! Jak się wyśpisz, zobaczysz ją… i 

coś jeszcze. Gdybym tak dostała w ręce tych małych szatanów z Lowbridge! Sześć mil! W 

taką noc! 

- Przeżyłem prawdziwą agonię duchową - rzekł poważnie Walter. Ale najgorsze 

minęło. Jest teraz bezpieczny i szczęśliwy, jest w domu… 

Zasnął, zanim skończył myśleć. 

Było prawie południe, gdy się ocknął. Światło słoneczne wpadało do jego własnego 

pokoju przez jego własne okno. Pobiegł do mamy. Zaczął się już obawiać, że może zachował 

się głupio i że mama nie będzie zadowolona z jego ucieczki z Lowbridge. Ale mama objęła 

go czule i mocno przytuliła do siebie. Dowiedziała się o wszystkim od Zuzanny i chętnie 

porozmawiałaby sobie o paru sprawach z panią Parker. 

- Och, mamusiu, ty nie umrzesz… 1 kochasz mnie nadal, prawda? 

- Kochanie, nie mam najmniejszego zamiaru umierać i kocham cię ponad życie. 

Pomyśleć, że przeszedłeś w nocy całą drogę z Lowbridge do Złotego Brzegu! 

- I to z pustym żołądkiem - wzdrygnęła się Zuzanna. - Zdumiewające, że on w ogóle 

żyje i jest tu z nami. Widać jednak zdarzają się jeszcze cuda na tym świecie. 

- Zuch chłopak! - zaśmiał się tata, który właśnie wszedł trzymając na ręku Shirleya. 

Pogłaskał Waltera po głowie. Chłopiec ujął i u-ścisnął jego dłoń. Nikomu nie powie, jak 

bardzo się bał tej nocy. I na całym świecie nie ma drugiego takiego taty. 

- Czy będę musiał jeszcze kiedyś odejść z domu, mamusiu? 

- Nie, dopóki sam o to nie poprosisz - obiecała mama. 

- Nigdy… - zaczął Walter i przerwał. Mimo wszystko chętnie spotkałby się jeszcze raz 

z Alicją. 



- A teraz zajrzyj tutaj, skarbie - powiedziała Zuzanna, wskazując na duży kosz, przy 

którym siedziała jakaś młoda pani. 

Walter podszedł do kosza. Dzidziuś! Pulchny, śliczny bobas z jedwabistymi loczkami 

na główce i maciupeńkimi, zgrabnymi rączkami. 

- Czy nie jest piękna? - zapytała Zuzanna z dumą. - Popatrzcie tylko na jej rzęsy… 

Nigdy jeszcze nie widziałam takich długich rzęs u niemowlęcia. A te małe, ładne uszka! 

Zawsze najpierw patrzę na uszy. 

Walter zawahał się. 

- Ona jest słodka, Zuzanno… Och, jakie ma śliczne, okrągłe paznokietki! Ale czy nie 

jest trochę za mała? 

Zuzanna roześmiała się. 

- Osiem funtów to nie jest wcale mało, skarbie. 1 jakie ma mądre spojrzenie. W 

niecałą godzinę po przyjściu na świat uniosła główkę i spojrzała na doktora. Jak żyję, z czymś 

takim się nie spotkałam. 

- Prawdopodobnie będzie miała rude włosy - rzekł doktor tonem pełnym zadowolenia. 

- Piękne, złocistorude włosy, jak jej matka. 

- I orzechowe oczy, jak jej ojciec - dodała radośnie Ania. 

- Nie rozumiem, dlaczego żadne z nas nie może mieć jasnych włosów - rzekł Walter z 

rozmarzeniem, myśląc o Alicji. 

- Jasne włosy! Jak Drewowie! - wykrzyknęła Zuzanna z bezgraniczną pogardą. 

- Wygląda uroczo, gdy śpi - powiedziała śpiewnie pielęgniarka. - Nigdy nie widziałam 

dziecka, które by tak mrużyło oczki. 

- Jest cudna. Wszystkie nasze dzieci w niemowlęctwie były słodkie, Gilbercie, ale ona 

jest najsłodsza. 

- Nie przesadzaj, Andziu - odezwała się ciotka Mary Maria z przekąsem. - 

Zachowujesz się tak, jakby na tym świecie po raz pierwszy urodziło się dziecko. 

- Nasze dzieci zawsze rodzą się po raz pierwszy - rzekł Walter z dumą. - Zuzanno, czy 

mogę ją pocałować? Chociaż jeden raz? 

- Możesz - odparła Zuzanna, patrząc wymownie na plecy wychodzącej ciotki Mary 

Marii. - A teraz pójdę na dół i zrobię placek z wiśniami. Mary Maria Blythe upiekła wczoraj 

po południu ciasto. Szkoda, że go pani nie widziała, droga pani doktorowo. Po prostu nie 

sposób je opisać! Będę musiała zjeść sama tyle, ile zdołam, żeby się nie zmarnowało. Lecz 

dopóki trzymam się jeszcze na nogach, nie dopuszczę, by coś takiego pojawiło się na naszym 

stole. Możecie być tego pewni. 



- Nie każdy ma taki talent do pieczenia, jak ty, Zuzanno - powiedziała Ania. 

- Mamusiu - odezwał się Walter, gdy za dumną z pochwały Zuzanną zamknęły się 

drzwi - myślę, że jesteśmy miłą rodziną, prawda? 



ROZDZIAŁ XI 

Pod koniec sierpnia Ania wróciła do sił i z niecierpliwością wyglądała nadejścia 

barwnej, radosnej jesieni. Mała Berta Manila z każdym dniem robiła się ładniejsza. Bracia i 

siostry ją uwielbiali i zachwytom ich nie było końca. 

- Myślałem, że małe dziecko to stworzenie, które przez cały czas wrzeszczy - rzekł 

Jim, pozwalając malutkim paluszkom zacisnąć się wokół swego palca. - Tak mówił Bertie 

Szekspir. 

- Nie wątpię w to, że dzieci Drewów przez cały czas wrzeszczą, kochanie - odparła 

Zuzanna. - Wrzeszczą na samą myśl o tym, że są Drewami, jak przypuszczam. A Berta 

Marilla jest dzieckiem Złotego Brzegu. 

- Chciałbym urodzić się w Złotym Brzegu, Zuzanno - powiedział Jim z rozmarzeniem. 

Zawsze żałował, że tak nie było. Di czasem wyrzucała mu to. 

- Czy nie uważasz, że życie tutaj jest raczej nudne? - zapytała pewnego razu Anię jej 

dawna koleżanka z uniwersytetu, mieszkająca w Charlottetown. 

Nudne! Ania omal nie wybuchnęła śmiechem. Złoty Brzeg nudny! Jak tu się nudzić, 

gdy rozkoszny bobas stanowi źródło nieustannej radości, gdy w odwiedziny przyjeżdżają 

Diana i Mała Elżbieta, a swoją wizytę zapowiada także Rebeka Dew, gdy pacjentka Gilberta, 

pani Ellison, cierpi na chorobę, na którą chorowały tylko trzy osoby na całym świecie. Jak się 

nudzić, gdy Walter właśnie rozpoczął naukę w szkole. Nan wypiła całą buteleczkę perfum z 

maminej toaletki - myśleli, że pochoruje się od tego, ale szczęśliwie skończyło się tylko na 

strachu, a czarna kotka, która przybłąkała się nie wiadomo skąd, urodziła na ganku 

niewiarygodną ilość dziesięciu kociąt. Jak się nudzić, gdy Shirley zamknął się w łazience i nie 

umiał sam jej otworzyć, Odrobinek zawinął się w lep na muchy, a ciotka Mary Maria o samej 

północy, spacerując ze świecą w ręku, podpaliła zasłony w swoim pokoju i obudziła cały dom 

przerażającymi krzykami. Życie w Złotym Brzegu nie mogło być nudne. 

Ciotka Mary Maria ciągle jeszcze bawiła w Złotym Brzegu. Od czasu do czasu 

stwierdzała patetycznie: 

- Jak tylko poczujecie się mną zmęczeni, powiedzcie mi o tym. Przywykłam troszczyć 

się o siebie sama. 

Na takie słowa mogła być tylko jedna odpowiedź i oczywiście Gilbert stale ją 

wygłaszał. Nie brzmiała ona jednak tak szczerze i serdecznie, jak na początku pobytu ciotki w 

Złotym Brzegu. Poczucie silnych więzów rodzinnych, cechujące Gilberta, uległo osłabieniu. 



Z typowo męską bezradnością, jak by powiedziała panna Kornelia, uświadomił sobie, że 

ciotka Mary Maria stała się problemem w jego życiu rodzinnym. Któregoś dnia odważył się 

napomknąć, jak to niedobrze dla domu, gdy mieszkańcy opuszczają go na zbyt długi czas. 

Ciotka zgodziła się z nim, dodając spokojnie, że zamierza sprzedać swój dom w 

Charlottetown. 

- Niezły pomysł - zgodził się Gilbert. - Wiem, że w wiosce jest śliczny domek na 

sprzedaż. Należy do mego przyjaciela, który wyjeżdża do Kalifornii. Domek ten bardzo 

przypomina dom pani Sary Newman, którym ciocia kiedyś tak się zachwycała. 

- Ale ona mieszka samotnie - westchnęła ciotka. 

- I bardzo to sobie chwali - rzekła Ania pogodnie, z nutką nadziei w głosie. 

- Jeśli ktoś lubi mieszkać sam, to znaczy, że coś z nim jest nie w porządku, Andziu - 

odparła ciotka. 

Zuzanna z ledwością powstrzymała głośny jęk. 

We wrześniu przyjechała na tydzień Diana. Następnie przybyła Mała Elżbieta, która 

nie była już wcale Małą Elżbietą, lecz wysoką, smukłą i piękną dziewczyną z takimi jak 

dawniej złocistymi włosami i pełnym rozmarzenia uśmiechem. Jej ojciec wracał do swego 

biura w Paryżu i Elżbieta też się tam wybierała, by prowadzić mu gospodarstwo. Często 

spacerowały z Anią po nadbrzeżach starej przystani, wracając do domu, gdy niebo już 

rozbłyskiwało milczącymi, jesiennymi gwiazdami. Wspominały dawne dni w Szumiących 

Topolach i znów krążyły po ścieżkach mapy Krainy Czarów. Elżbieta pieczołowicie 

przechowywała tę mapę, traktując ją jak najcenniejszy skarb. 

- Gdziekolwiek jestem, wieszam ją na ścianie mojego pokoju - powiedziała. 

Pewnego dnia pierwszy jesienny wiatr powiał w ogrodzie przy Złotym Brzegu. Tego 

wieczoru niebo na zachodzie utraciło swój ciepły różowy blask. W jednej chwili lato 

zestarzało się. Nadchodziła kolejna pora roku. 

- Za wcześnie na koniec lata - rzekła ciotka Mary Maria takim tonem, jakby ten fakt 

obrażał ją osobiście. 

Nastały przepiękne jesienne dni. Wiatr dął radośnie znad pociemniałych wód zatoki. Z 

sadu jabłoniowego dobiegał dźwięczny śmiech dzieci. Nocami cudownie świecił księżyc, a w 

dolinie zakwitły barwne astry. W pogodne, bezchmurne wieczory pod srebrzystym niebem 

przeciągały ciemne klucze ptaków. A potem, kiedy dnia ubyło, perłowa mgła zasnuła wydmy 

i przysłoniła wody zatoki. 

Wraz ze spadającymi z drzew liśćmi do Złotego Brzegu przybyła Rebeka Dew, by 

złożyć obiecywaną od dwóch lat wizytę. Miała zostać przez tydzień, uległa jednak namowom 



i przedłużyła swój pobyt. Najgoręcej nakłaniała ją do tego Zuzanna. Od pierwszej chwili 

poczuły, że są pokrewnymi duszami, może dlatego, że obie kochały Anię, może dlatego, że 

obie nienawidziły ciotki Mary Marii. 

Pewnego wieczoru, gdy na dworze deszcz szeleścił w opadłych liściach, a za oknami 

zawodził wiatr, Zuzanna, siedząc z nową przyjaciółką w kuchni, zaczęła zwierzać się jej ze 

swych obaw. Doktor z żoną pojechali właśnie z wizytą, dzieciarnia słodko spała w łóżkach, a 

ciotka Mary Maria usunęła się do swego pokoju z powodu migreny. „Czuję się tak, jakby 

żelazna obręcz ściskała mój mózg” - jęczała. 

- Każdy - zauważyła Rebeka Dew, opierając stopy o ciepłe drzwiczki piecyka - kto 

zjada tyle smażonej makreli na kolację, zasługuje na migrenę. Nie zaprzeczam, że zjadłam 

moją część, gdyż muszę przyznać, panno Baker, że nigdy nie spotkałam kogoś, kto smażyłby 

makrelę tak, jak pani. Ale nie zjadłam aż czterech kawałków! 

- Kochana panno Dew - powiedziała Zuzanna serdecznie, odkładając na kolana 

robótkę i spoglądając z ufnością w małe czarne oczy Rebeki - sama pani widzi, jaka jest Mary 

Maria Blythe. Ale nie wie pani nawet połowy wszystkiego… Ba, ani ćwierci! Panno Dew, 

darzę panią pełnym zaufaniem. Czy mogę otworzyć przed panią serce i polegać na pani 

dyskrecji? 

- Oczywiście, panno Baker. 

- Ta kobieta przybyła tu w czerwcu i według mnie zamierza zostać po kres swoich dni. 

Nikt w tym domu jej nie lubi, nawet doktor, choć stara się to ukryć, jak umie. Szanuje swoją 

rodzinę i twierdzi, że kuzynka jego ojca nie może czuć się nie chciana w jego domu. 

Błagałam - ciągnęła Zuzanna tonem, który sugerował, że robiła to na kolanach - błagałam 

panią doktorową, aby tupnęła nogą i powiedziała, że Mary Maria Blythe musi wyjechać. Ale 

pani doktorowa ma za miękkie serce. Jesteśmy po prostu bezradni, panno Dew, kompletnie 

bezradni. 

- Chciałabym ją dostać w swoje ręce - rzekła Rebeka Dew, którą też dosięgło już 

ostrze złośliwych uwag ciotki Mary Marii. - Wiem, równie dobrze jak wszyscy, że nie należy 

gwałcić świętych praw gościnności, ale zapewniam panią, że powiedziałabym jej wprost, iż są 

pewne granice. 

- Znam dobrze swoje miejsce w tym domu, dlatego nie mogę wygarnąć jej 

wszystkiego, panno Dew. Nie ja jestem tutaj panią. Czasem zapytuję siebie uroczyście: 

„Zuzanno Baker, czy długo jeszcze pozwolisz sobą tak pomiatać?” Ale mam związane ręce. 

Nie mogę opuścić pani doktorowej ani przysparzać jej kłopotów, kłócąc się z Mary Marią 

Blythe. Będę nadal jak najlepiej wypełniała swoje obowiązki. Bo musi pani wiedzieć, 



kochana panno Dew - ciągnęła patetycznie Zuzanna - że z radością oddałabym życie dla 

doktora i jego żony. Byliśmy taką szczęśliwą rodziną, zanim Mary Maria przyjechała i 

zaczęła zatruwać nam każdą chwilę. Trudno prorokować, jakie będą tego rezultaty, obawiam 

się jednak, że wszyscy wylądujemy w szpitalu dla psychicznie chorych. Bezustannie 

wszystkiego się czepia! To tak, jakby człowieka opadł cały rój komarów. Można znieść 

jednego komara, ale niech pani sobie wyobrazi, że są ich miliony! 

Rebeka Dew pomyślała o milionach komarów i ze zrozumieniem pokiwała głową. 

- Bezustannie poucza panią doktorową, jak powinna prowadzić dom i w co się ubierać. 

Ciągle patrzy mi na ręce i ma wszystko za złe. 

Twierdzi też, że nigdy nie spotkała równie kłótliwych dzieci. Kochana panno Dew, 

widziała pani przecież na własne oczy, że nasze dzieci nigdy się nie kłócą. No, w każdym 

razie bardzo rzadko. 

- To najmilsze dzieci, z jakimi się zetknęłam w życiu, panno Baker. 

- Wtyka nos w nie swoje sprawy i ciągle węszy… 

- Tak, zdążyłam to zauważyć, panno Baker. 

- Bezustannie o coś się obraża i zachowuje się tak, jakby działa się jej największa 

krzywda. Nigdy jednak nie czuje się na tyle dotknięta, żeby wyjechać. Siedzi z tą swoją miną 

osoby samotnej i lekceważonej, co doprowadza do rozpaczy panią doktorową. Nic jej nie 

odpowiada. Jeśli jest otwarte okno, narzeka na przeciągi. Jeśli pozamykamy okna, powiada, 

że jest jej za duszno. Nie znosi cebuli… Nawet jej zapachu. Mówi, że zapach cebuli 

przyprawiają o mdłości. Więc pani doktorowa zdecydowała, że nie będziemy używać cebuli. 

Tymczasem - zakończyła dostojnie Zuzanna - my wszyscy w Złotym Brzegu bardzo lubimy 

cebulę, choć być może jest to gminne upodobanie. 

- Ja także bardzo lubię cebulę - wyznała Rebeka Dew. 

- Nie znosi kotów. Mówi, że obecność kota przejmuje ją dreszczem, nawet wtedy gdy 

go nie widzi. Sama świadomość, że gdzieś w okolicy jest kot, wystarcza. W związku z tym 

biedny Odrobinek nie ma odwagi pokazywać się w domu. Nigdy specjalnie nie lubiłam 

kotów, panno Dew, ale uważam, że mają one takie samo prawo do życia, jak wszystkie inne 

stworzenia. I te jej ciągłe uwagi: „Zuzanno, proszę pamiętać, że nie wolno mi jeść jajek”, 

„Zuzanno, jak często mam ci powtarzać, że nie mogę jeść zimnych tostów?”, „Zuzanno, 

niektórym jest obojętne, czy esencja została zagotowana, czy nie, ale ja nie należę do tych 

szczęśliwców”. Zagotowana esencja! Jakbym ja kiedykolwiek podała komuś taką herbatę! 

- Nikt nie mógłby pani o to posądzić, panno Baker. 



- Jeśli tylko istnieje jakieś pytanie, którego nie wypadałoby zadać, ona na pewno nie 

omieszka tego uczynić. Jest zazdrosna o to, że doktor najpierw wszystko mówi swojej żonie, 

a dopiero potem jej. I ciągle usiłuje wyciągnąć od niego informacje dotyczące pacjentów. 

Ogromnie go to irytuje, panno Dew. Lekarz musi być dyskretny, jak pani zapewne wie. A ten 

jej strach przed ogniem! „Zuzanno Baker - powiedziała kiedyś do mnie - mam nadzieję, że 

nigdy nie używasz do lamp oleju węglowego. I nie rozkładasz po domu zatłuszczonych 

gałganków. Wiadomo, że może to w okamgnieniu spowodować pożar. Czy chciałabyś stać i 

patrzeć, jak ten dom płonie, Zuzanno Baker? I to mając świadomość, że ty jesteś temu 

winna?” No, z tego przynajmniej mogłam się zdrowo pośmiać. Tej samej nocy podpaliła 

zasłony w swoim pokoju, a jej wrzask jeszcze dzisiaj dźwięczy mi w uszach. Ależ się 

uśmiałam! Biedny doktor, który nareszcie położył się spać po dwóch nocach czuwania przy 

chorym, nie mógł nawet spokojnie odpocząć. A już do istnej pasji doprowadza mnie to, panno 

Dew, że zaczyna dzień od przeliczenia jajek w spiżarni. Z największym trudem hamuję się; 

żeby nie zapytać: „Dlaczego nie przeliczy pani także łyżek?” Dzieci też jej nie cierpią. Ale 

pani doktorowa zawsze stara się łagodzić wszelkie zadrażnienia. Gdy kiedyś doktor z żoną 

wyjechał z domu, Mary Maria Blythe uderzyła Nan, ponieważ dziecko powiedziało do niej 

„pani Matuzalemowo” powtarzając słowa tego psotnika, Krzysia Forda. 

- Już ja bym ją uderzyła! - rzekła z zaciętością w głosie Rebeka Dew. 

- Ostrzegłam ją, że jeśli jeszcze kiedyś zdarzy się coś podobnego, to doprawdy nie 

odpowiadam za siebie. „Od czasu do czasu karcimy nasze dzieci w Złotym Brzegu - 

powiedziałam jej - ale nigdy ich nie bijemy, proszę to zapamiętać”. Przez cały tydzień była 

obrażona i ponura, ale już nigdy nie ośmieliła się tknąć palcem żadnego z dzieci. Ale bardzo 

lubi, gdy rodzice muszą je ukarać. „Gdybym to ja była twoją matką” - powiedziała pewnego 

wieczoru do Jima. „Och, ciocia nigdy nie będzie niczyją matką” - odparło biedne dziecko… 

sprowokowane do tego, droga panno Dew, po prostu sprowokowane. Doktor posłał go do 

łóżka bez kolacji, czy jednak myśli pani, że malec zasnął o pustym żołądku? Już ktoś zadbał o 

niego. 

- Ciekawe kto? - zachichotała Rebeka Dew, doskonale wszystko rozumiejąc. 

- A ona nie tknęła kolacji, ponieważ jej uczucia zostały zranione, ale przed położeniem 

się spać poszła do spiżarni i zjadła kanapki, które zostawiłam dla biednego doktora. Zjadła co 

do okruszynki, droga panno Dew. Mam nadzieję, że nie uzna mnie pani za niewierzącą, gdy 

powiem, że czasem nie mogę pojąć, jak dobry Bóg może znieść niektórych ludzi. 

- Nie może jej pani pozwolić, by zniszczyła pani poczucie humoru, panno Baker - 

rzekła stanowczo Rebeka Dew. 



- Och, wiem, że nawet w beznadziejnej sytuacji można dostrzec coś zabawnego. Tylko 

czasami to jednak trudne. Przepraszam, że zawracam pani tym wszystkim głowę, droga panno 

Dew, ale jeśli się nie wyżalę, to gotowam kiedyś wybuchnąć. 

- O, jak dobrze znam to uczucie, panno Baker. 

- A teraz, droga panno Dew - rzekła Zuzanna rześko - co by pani powiedziała na 

filiżankę herbaty przed snem? I może kawałek kurczęcia na zimno? 

- Nigdy nie zaprzeczałam - odparła Rebeka Dew, wsuwając rozgrzane stopy w 

pantofle - że chociaż nie powinno się zapominać o wyższych celach, jedzenie należy do 

jednej z przyjemniejszych rzeczy w życiu doczesnym. 



ROZDZIAŁ XII 

Gilbert wyjechał na swoje polowanie na bekasy do Nowej Szkocji. Nawet Ani nie 

udało się go namówić, by został tam dłużej niż przez dwa tygodnie. A potem listopad przybył 

do Złotego Brzegu. Ciemne wydmy pokryte pasmami jeszcze ciemniejszych świerków 

wyglądały posępnie w wieczornym mroku, a wiatr wiejący znad Atlantyku zawodził żałośnie, 

lecz Złoty Brzeg wesoło jaśniał ogniem na kominku i rozbrzmiewał śmiechem dzieci. 

- Czemu wiatr nie jest szczęśliwy, mamusiu? - zapytał Walter pewnego wieczoru. 

- Ponieważ pamięta wszystkie smutne historie od początku świata - odparła Ania. 

- Wiatr jęczy, bo jest za dużo wilgoci w powietrzu - pociągnęła nosem ciotka Mary 

Maria. - Okropnie bolą mnie plecy. 

Lecz niekiedy i wiatr wiał pogodnie w srebrzystych klonowych zagajnikach. Zdarzały 

się także dni całkiem bezwietrzne. Promienie jesiennego słońca padały na ogołocone z liści 

drzewa, których długie cienie kładły się na trawnikach, a o zachodzie cały świat nieruchomiał 

w mroźnym powietrzu. 

- Spójrzcie tylko na tę białą gwiazdę nad topolą - rzekła Ania. - Ilekroć widzę coś tak 

pięknego, czuję się szczęśliwa tylko dlatego, że żyję. 

- Opowiadasz takie zabawne rzeczy, Andziu. Na Wyspie Księcia Edwarda gwiazdy są 

całkiem zwykłą rzeczą - odparła ciotka Mary Maria, a pomyślała: „Też mi coś, gwiazdy! 

Jakby nikt dotąd nie widział gwiazd! Lepiej by Andzia zainteresowała się okropnym 

marnotrawstwem, jakie panuje w kuchni. Czyżby nie wiedziała, jak Zuzanna szafuje jajkami i 

że używa słoniny, podczas gdy odrobina ceresu w zupełności by wystarczyła? A może nic jej 

to nie obchodzi? Biedny Gilbert! Jest całkowicie pod pantoflem”. 

Listopad przeminął, roniąc brązowe i szare barwy, a pewnego ranka śnieg okrył cały 

świat swą czarodziejską szatą. Jim krzycząc z zachwytu zbiegł na śniadanie. 

- Och, mamusiu, już niedługo Boże Narodzenie i przyjdzie Święty Mikołaj! 

- Chyba nie wierzysz już w Świętego Mikołaja?! - zawołała ciotka Mary Maria. Ania 

rzuciła pełne niepokoju spojrzenie Gilbertowi, który powiedział poważnie: 

- Chcemy, aby nasze dzieci przebywały w Krainie Baśni tak długo, jak długo się da, 

ciociu. 

Szczęśliwie Jim nie zwrócił uwagi na słowa ciotki Mary Marii. Zarówno on, jak 

Walter zanadto byli pochłonięci pragnieniem, by jak najszybciej wyjść na cudownie 

ośnieżony świat. Anię zawsze ogarniał żal, gdy niszczono śladami stóp piękno nieskalanej 



śnieżnej szaty, było to jednak nieuniknione. O zmierzchu usiadła przed kominkiem, 

rozkoszując się urokiem wieczoru. Zachód płonął ponad białymi dolinami i fioletowymi 

wzgórzami. Ogień wesoło igrał na kominku. W jego drżącym blasku przedmioty w pokoju 

nagle jakby ożywały, by zaraz zginąć w mroku, cienie przemykały i kołysały się. Wielkie 

okno było nie zasłonięte i cały pokój, wraz z ciotką Mary Marią, która siedziała 

wyprostowana jak świeca, czarodziejsko odcinał się jasną plamą na zaśnieżonym trawniku. 

Ciotka Mary Maria nigdy nie pozwalała sobie na „rozkładanie się” w fotelu. 

Gilbert „rozłożył się” na kanapie, usiłując nie myśleć o tym, że jeden z jego pacjentów 

zmarł na zapalenie płuc. Malutka Rilla próbowała zjeść swoje różowe piąstki, a Odrobinek, 

skulony w kłębek na dywaniku przed kominkiem, ośmielał się mruczeć, ku ogromnemu 

niezadowoleniu ciotki Mary Marii. 

- Jeśli już mówimy o kotach - zaczęła ciotka patetycznym tonem… chociaż nikt o 

kotach nie mówił - czy wszystkie koty z Glen złożyły nam wizytę ubiegłej nocy? Dziwię się, 

jak mogliście spać przy tej kociej muzyce. Ale ponieważ mój pokój leży w tylnej części 

domu, przypuszczam, że ja, niestety, zostałam najszczodrzej uraczona tym darmowym 

koncertem. 

Zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, weszła Zuzanna, mówiąc, że w sklepie 

spotkała panią marszałkową Elliot, która zamierza ich odwiedzić w drodze powrotnej. 

Zuzanna nie dodała, że pani Elliot spytała ją z niepokojem: 

- Co się dzieje z panią Blythe, Zuzanno? Ubiegłej niedzieli w kościele wydawała się 

bardzo zmęczona i zdenerwowana. Nigdy nie widziałam jej w takim stanie. 

- Mogę pani powiedzieć, co się dzieje z panią Blythe - odparła Zuzanna ponuro. - 

Cierpi na ciężką chorobę zwaną Mary Maria Blythe. A doktor wcale tego nie dostrzega, 

chociaż uwielbia ziemię, po której stąpa jego żona. 

- Czyż to nie po męsku? - podsumowała pani Elliot. 

- Och, to cudownie! - zawołała Ania, wstając szybko, by zapalić lampę. - Od tak 

dawna nie widziałam panny Kornelii. Posłuchamy trochę ploteczek. 

- I to nie byle jakich! - odezwał się ironicznie Gilbert. 

- Ta kobieta to złośliwa plotkarka - rzekła ciotka Mary Maria surowo. 

Po raz pierwszy w życiu Zuzanna gwałtownie stanęła w obronie panny Kornelii. 

- O nie, to nieprawda, panno Blythe, i nie zniosę, by mówiono tak o niej w mojej 

obecności. Złośliwa, też coś! Czy słyszała pani kiedyś, panno Blythe, o kotle, który 

przyganiał garnkowi? 

- Zuzanno… Zuzanno… - szepnęła Ania błagalnie. 



- Proszę o wybaczenie, droga pani doktorowo. Przyznaję, że się zapomniałam. Ale 

doprawdy nie sposób znieść pewnych rzeczy. 

Po czym drzwi zamknęły się z trzaskiem, co nader rzadko zdarzało się w Złotym 

Brzegu. 

- Widzisz, Andziu? - powiedziała znacząco ciotka Mary Maria. - Sądzę, że jeśli 

będziesz patrzyła przez palce na takie wybryki służącej, możesz mieć z nią duże kłopoty. 

Gilbert wstał i poszedł do biblioteki, gdzie zmęczony mężczyzna może liczyć na 

odrobinę spokoju. Ciotka Mary Maria, która nie lubiła panny Kornelii, zabrała się także. 

Panna Kornelia zastała więc Anię samą, nisko pochyloną nad koszyczkiem Rilli. Nie zaczęła, 

jak zwykle, od opowiadania ploteczek. Odłożywszy na bok pakunki, usiadła przy Ani i ujęła 

ją za rękę. 

- Aniu, kochanie moje, co się dzieje? Widzę, że coś jest nie tak. Czy ta wspaniała 

istota, Mary Maria Blythe, zamierza zamęczyć cię na śmierć? 

Ania próbowała się uśmiechnąć. 

- Och, panno Kornelio, wiem, że to niemądrze tak się wszystkim przejmować, ale dziś 

właśnie czuję, że po prostu już nie zniosę jej dłużej. Ona… ona zatruwa nam życie… 

- Dlaczego nie powiesz jej wprost, żeby wyjechała? 

- Nie mogę, panno Kornelio. Przynajmniej ja nie mogę, a przecież nie zrobi tego 

Gilbert. Mówi, że nikomu nie śmiałby spojrzeć w oczy, gdyby wypowiedział dom osobie 

należącej do jego rodziny. 

- Do diabła! - zawołała panna Kornelia. - Przecież ona ma mnóstwo pieniędzy i 

własny, porządny dom. Więc o czym tu mówić, jeśli poprosi się spokojnie, by wróciła na 

własne śmieci? 

- Wiem… Ale Gilbert… Nie sądzę, aby on zdawał sobie sprawę ze wszystkiego. Jest 

tak często poza domem. Zresztą w gruncie rzeczy są to drobnostki… Wstyd mi… 

- Rozumiem, kochanie. Są to drobnostki, z których składa się życie. Oczywiście żaden 

mężczyzna tego nie pojmie. Mam znajomą w Charlottetown, która dobrze zna Mary Marię 

Blythe. Mówi, że nigdy w życiu nie miała ona przyjaciółki i że powinna nosić nazwisko 

Blight*, a nie Blythe. Musisz się zdobyć na to, by powiedzieć Gilbertowi, że nie wytrzymasz z 

nią ani chwili dłużej. 

- Czuję się tak, jak to czasami bywa w snach, kiedy chce się biec, a można jedynie z 

trudem powłóczyć nogami - rzekła Ania posępnie. - Taki stan ogarnia mnie coraz częściej i z 

                                                
* Blight (ang.) - zaraza; oba słowa wymawia się tak samo. 



każdym dniem jest gorzej. Jak nieprzyjemne są teraz chwile, gdy siadamy do stołu! Gilbert 

powiada, że nie umie już kroić mięsa. 

- A więc coś niecoś odczuwa - mruknęła z sarkazmem panna Kornelia. 

- Nie możemy swobodnie rozmawiać przy stole. Wystarczy, że któreś z nas się 

odezwie, ona natychmiast zaczyna to komentować. Bez przerwy strofuje dzieci, że źle się 

zachowują, i przy gościach mówi o ich wadach. Kiedyś nasze posiłki były naprawdę 

wspaniałe, a teraz! Ona jest taka ponura, a wie pani, jak my lubimy się śmiać. W każdej 

sytuacji któreś z nas dostrzega, a raczej dostrzegało coś komicznego. Ciotka nie przepuści 

nikomu. Dziś powiedziała: „Gilbercie, nie bądź taki zasępiony. Czy pokłóciłeś się z Andzią?” 

A my po prostu siedzieliśmy w milczeniu. Wie pani, że Gilbert zawsze jest przygnębiony, gdy 

umrze pacjent, którego mógł, według swego przekonania, utrzymać przy życiu. Następnie 

wygłosiła nam wykład, jacy to jesteśmy nierozsądni, i udzieliła rady, byśmy czym prędzej, 

zanim słońce zajdzie, doszli do zgody. Och, później serdecznie śmieliśmy się z tego… ale 

kiedy to mówiła!!! Obie z Zuzanną nie znoszą się nawzajem. Pomimo moich próśb i uwag 

Zuzanna wciąż mruczy pod nosem, że istnieją pewne granice gościnności. A naprawdę 

wybuchła, gdy ciotka oznajmiła, że nigdy jeszcze nie widziała takiego kłamczucha jak 

Walter. Słyszała bowiem, że opowiadał Di długą historię o tym, jak spotkał człowieka z 

księżyca i jak ze sobą rozmawiali. Ciotka chciała mu wyszorować usta wodą z mydłem. Ależ 

się wtedy z Zuzanną pokłóciły. Ciągle też karmi dzieci jakimiś przerażającymi historiami. 

Powiedziała Nan o dziecku, które było niegrzeczne i umarło we śnie. Od tego czasu Nan boi 

się zasnąć. Z kolei pocieszyła Di, że jeżeli będzie grzeczną dziewczynką, rodzice pokochają 

ją równie gorąco jak Nan, pomimo jej rudych włosów. Gilbert bardzo się rozgniewał, gdy o 

tym usłyszał, i powiedział jej parę ostrych słów. Żywiłam, przyznaję, nadzieję, że może 

ciotka tym razem obrazi się na dobre i wyjedzie, chociaż nie chciałabym, aby ktokolwiek 

opuszczał mój dom z urazą w sercu. Ale niestety. Jej duże, niebieskie oczy wypełniły się 

łzami i odparła, że nie miała nic złego na myśli. Zawsze słyszała, że bliźniąt nie kocha się tak 

samo, i uważała, że my wolimy Nan, a Di to wyczuwa. Przez całą noc potem płakała. Gilbert 

czuł się jak ostatni brutal… i przeprosił ją. 

- Czego innego można się spodziewać po mężczyźnie! - rzekła panna Kornelia. 

- Och, nie powiedziałabym tak, panno Kornelio. Gdy robię rachunek sumienia, czuję, 

że jestem chyba zbyt małostkowa, nawet jeśli pobyt ciotki utrudnia nam życie. Zresztą ona 

nie zawsze jest taka nieznośna… Czasami zdarza się, że potrafi być miła… 

- Naprawdę? - w głosie panny Kornelii zabrzmiała ironia. 



- Tak. I uprzejma. Usłyszała, jak mówiłam, że chciałabym mieć popołudniowy serwis 

do herbaty. Pojechała specjalnie do Toronto i kupiła mi taki… Och, panno Kornelio, jaki on 

jest brzydki! Ania roześmiała się i westchnęła. I znów roześmiała. 

- Nie będziemy więcej o niej mówić. Gdy się już wyżaliłam… jak małe dziecko… 

widzę to mniej czarno. Proszę spojrzeć na maleńką Rillę, panno Kornelio. Czy jej rzęsy nie są 

śliczne, gdy śpi? Teraz utniemy sobie małą pogawędkę. 

Gdy panna Kornelia wyszła. Ania przez parę chwil siedziała zamyślona przy kominku. 

Nie powiedziała pannie Kornelii wszystkiego. A Gilbert wielu spraw nie zauważał. 

..Nie powinnam była uskarżać się na te błahostki - pomyślała Ania. - Chociaż właśnie 

one niszczą nam życie… jak mole”. 

Nagle Ania przypomniała sobie słowa panny Kornelii, że Mary Maria Blythe nigdy 

nie miała przyjaciółki. To okropne! Ania, posiadająca tak wielu przyjaciół, poczuła 

gwałtowny przypływ współczucia dla tej kobiety, pozbawionej wszelkich więzów przyjaźni, 

kobiety, której nie czekało już nic poza smutną, samotną starością. Nikt nie zwróci się do niej, 

by szukać schronienia i oparcia, nadziei i pomocy, miłości i ciepła. Muszą mieć dla niej 

więcej cierpliwości. Jej dokuczliwość była przecież sprawą powierzchowną. Nie mogła zatruć 

głębokiego nurtu życia. 

- Pozwoliłam sobie na karygodne użalanie się nad sobą - powiedziała Ania, wyjmując 

Rillę z koszyka i przytulając twarz do jej pulchnych, aksamitnych policzków. - Ale chwila 

słabości minęła i teraz doprawdy aż mi wstyd. 



ROZDZIAŁ XIII 

- Ostatnio nie miewamy staroświeckich zim, prawda, mamusiu? - rzekł posępnie 

Walter. Listopadowy śnieg dawno stopniał i przez cały grudzień Glen St. Mary było miejscem 

czarnym i ponurym, ujętym w ramy szarych wód zatoki pokrytej kędzierzawymi grzywami 

śnieżnobiałej piany. Zdarzyło się zaledwie kilka słonecznych dni, kiedy zatoka iskrzyła się w 

złocistych objęciach wzgórz. Przeważnie jednak panowało przygnębiające zimno. Na próżno 

mieszkańcy Złotego Brzegu oczekiwali z nadzieją, że przed Bożym Narodzeniem spadnie 

śnieg. Pomimo to, jak co roku, czyniono przygotowania do świąt. Gdy nadszedł ostatni 

tydzień grudnia, Złoty Brzeg wypełniły tajemnicze szepty i cudowne zapachy. W przeddzień 

Bożego Narodzenia wszystko było gotowe. Przyniesione przez chłopców drzewko świerkowe 

ustawiono w rogu salonu. Na oknach i drzwiach zawieszano wielkie zielone wianki 

przewiązane czerwonymi kokardami. Poręcze schodów owinięto gałązkami jodłowymi, a 

spiżarnia Zuzanny była wypełniona po brzegi. Nagle, późnym popołudniem, kiedy już 

wszyscy pożegnali się z nadzieją na śnieg i pogodzili z myślą o mokrej, „zielonej” Gwiazdce, 

ktoś wyjrzał przez okno i zobaczył gęsto padające białe płatki, wielkie jak piórka. 

- Śnieg! Śnieg! Śnieg! - wykrzyknął Jim. - Gwiazdka będzie mimo wszystko biała, 

mamusiu! 

Dzieci ze Złotego Brzegu położyły się spać uszczęśliwione. Jak miło było wtulić się w 

cieplutką pościel i nasłuchiwać wichury, która huczała na dworze. Ania i Zuzanna zaczęły 

ubierać choinkę… „Zachowują się jak dzieci!” - pomyślała ciotka Mary Maria pogardliwie. 

Nie pochwalała umieszczania na drzewku świeczek - „bo może od nich zapalić się dom”. Nie 

podobały się jej również kolorowe bombki… „a nuż bliźniaczki je zjedzą”. Nikt jednak nie 

zwracał na nią uwagi. Wszyscy stwierdzili, że to jedyny sposób, żeby z nią wytrzymać. 

- Skończone! - zawołała Ania, gdy umieściła na szczycie dumnego świerczka dużą, 

srebrną gwiazdę. - Och, Zuzanno, prawda, jaka jest ładna? Czyż to nie wspaniałe, że w czasie 

Bożego Narodzenia możemy znowu być dziećmi i nie wstydzić się tego! Tak się cieszę, że 

spadł śnieg… ale mam nadzieję, że wichura skończy się do rana. 

- Z pewnością potrwa przez cały jutrzejszy dzień - rzekła ciotka Mary Maria 

stanowczo. - Czuję to w moich biednych plecach. 

Ania przeszła przez hol, otworzyła drzwi frontowe i wyjrzała na dwór. Cały świat 

tonął w białym szaleństwie śniegowej zadymki. Szyby w oknach oblepił pędzony wiatrem 

śnieg. Szkocka sosna wyglądała jak ogromny, spowity w prześcieradło duch. 



- Nie zapowiada się to optymistycznie - przyznała Ania z żalem. 

- Ciągle jeszcze Pan Bóg zarządza pogodą, nie Mary Maria Blythe, droga pani 

doktorowo - powiedziała Zuzanna, wyglądając na dwór ponad jej ramieniem. 

- Mam nadzieję, że chociaż dziś wieczorem nie będzie żadnego wezwania do chorego 

- rzekła Ania i wróciła do pokoju. 

Zuzanna popatrzyła jeszcze przez chwilę w ciemność, po czym zamknęła drzwi przed 

śniegową zamiecią. 

- Żebyś mi tylko nie urodziła dziś dziecka! - rzuciła surową przestrogę w stronę Glen, 

gdzie pani Drew oczekiwała ósmej pociechy. 

Pomimo ponurych przewidywań ciotki Mary Marii wichura wyszalała się w nocy i 

rankiem purpurowy blask wschodzącego słońca zalał ośnieżone doliny i wzgórza. Dzieciarnia 

wcześnie zerwała się z łóżek, pełna oczekiwania i radosnego napięcia. 

- Czy Święty Mikołaj zdołał przyjechać pomimo burzy, mamusiu? 

- Nie. Rozchorował się i nawet nosa nie wytknął na dwór - odparła ciotka Mary Maria, 

która była w dobrym, jak na nią, humorze i miała ochotę pożartować. 

- Święty Mikołaj dotarł do nas bez trudu - wtrąciła Zuzanna, zanim w oczach dzieci 

zgasła radość. - Po śniadaniu zobaczycie, co wyczarował na waszej choince. 

Gdy już zjedzono śniadanie, tata ukradkiem wyszedł z pokoju, lecz nikt tego nie 

zauważył. Wszyscy byli zanadto pochłonięci śliczną choinką przybraną złocistymi i 

srebrnymi bombkami i jaśniejącą światełkami. Pod nią piętrzyły się paczuszki, owinięte w 

kolorowe papiery i przewiązane pięknymi wstążkami. Po chwili pojawił się Święty Mikołaj, 

wspaniały Święty Mikołaj w karmazynowym futrze, z długą białą brodą i z takim śmiesznym, 

dużym brzuchem. Zuzanna wepchała aż trzy poduszki do aksamitnego worka, który na tę 

okazję Ania specjalnie uszyła. Shirley z początku rozpłakał się ze strachu, ale mimo to nie 

pozwolił, by wyniesiono go z pokoju. Święty Mikołaj rozdał prezenty, mówiąc każdemu kilka 

miłych słów. Jego głos brzmiał spod maski dziwnie znajomo. Pod koniec uroczystości 

wręczania podarków waciana broda Mikołaja zajęła się ogniem od świeczki i ciotka Mary 

Maria miała swoją drobną satysfakcję z powodu tego wydarzenia. Jak zwykle nie mogła się 

powstrzymać od ponurych i żałosnych westchnień. 

- O tak, Boże Narodzenie obecnie nie umywa się do Gwiazdki z mojego dzieciństwa - 

i z dezaprobatą spojrzała na prezent, który Mała Elżbieta przysłała Ani z Paryża. Była to 

piękna, wykonana z brązu kopia Artemidy ze Srebrnym Łukiem. - Cóż to za bezwstydnica? - 

spytała surowo. 



- Bogini Diana - odpowiedziała Ania, wymieniając porozumiewawcze spojrzenie z 

Gilbertem. 

- Aha, poganka! No, tego jeszcze brakowało. Gdybym była tobą, Andziu, 

postawiłabym ją w takim miejscu, żeby dzieci nie mogły jej oglądać. Czasem zaczynam 

myśleć, że cnota zwana skromnością znikła z tego świata. Moja babka - zakończyła ciotka 

Mary Maria z charakterystycznym dla siebie brakiem konsekwencji - nigdy nie nosiła mniej 

niż trzy halki, i latem, i zimą. 

Ciotka Mary Maria z okropnej czerwonej włóczki zrobiła na drutach rękawiczki dla 

wszystkich dzieci, a dla Ani sweter. Gilbert dostał od niej krawat w kolorze wątrobianym, a 

Zuzanna purpurową halkę z flaneli. Nawet Zuzanna uważała, że purpurowe halki z flaneli nie 

są w najlepszym guście, ale grzecznie podziękowała ciotce. 

„Jakiś ubogi dom misyjny miałby z tego większą pociechę - myślała. - Trzy halki, 

doprawdy! Pochlebiam sobie, że jestem przyzwoitą kobietą, a podoba mi się ta osoba ze 

srebrnym łukiem. Może nie jest zbyt kompletnie ubrana, ale gdybym to ja miała taką figurę, 

nie wiem, czy chciałabym ją ukrywać pod suknią. Ale teraz czas zająć się nadzieniem do 

indyka… chociaż cóż to za nadzienie, do którego nie doda się cebuli”. 

Tego dnia w Złotym Brzegu gościło szczęście, zwykłe staroświeckie szczęście, 

pomimo obecności ciotki Mary Marii, która z pewnością nie lubiła widoku szczęśliwych 

ludzi. 

- Ja proszę tylko białe mięso. Jakubie, jedz grzecznie swoją zupę! Ach, Gilbercie, nie 

kroisz mięsa tak dobrze, jak twój ojciec. On wiedział, jak dzielić mięso tak, by każdy był 

zadowolony. Dziewczynki, nie przeszkadzajcie dorosłym w rozmowie! Mnie wychowano 

według zasady, że dzieci powinno się widzieć, lecz nie powinno się ich słyszeć. Nie, dziękuję, 

Gilbercie, nie wezmę sałatki. Nie jadam żadnych surowizn. Owszem, Andziu, poproszę o 

odrobinę puddingu. Rolady mięsne są zbyt ciężko strawne. 

- Rolady mięsne Zuzanny to poematy, a jej szarlotki to liryki - powiedział Gilbert. - 

Daj mi kawałek jednego i drugiego, dziewczynko Aniu. 

- Czy naprawdę lubisz, by nazywano cię dziewczynką w twoim wieku, Andziu? 

(Walterze, dokończ ten kawałek chleba z masłem. Wiele biednych dzieci cieszyłoby się, 

gdyby mogło go dostać. Jakubie, mój drogi, wytrzyj nos, nie mogę znieść pociągania nosem). 

A jednak mimo wszystko były to radosne i cudowne święta. Nawet ciotka Mary Maria 

odtajała nieco po obiedzie i łaskawie orzekła, że prezenty, które dostała, są całkiem ładne. 

Wytrzymała także obecność Odrobinka, co prawda z miną prawdziwej męczennicy. Sprawiło 

to, że wszyscy poczuli się trochę zawstydzeni, iż tak lubią tego kota. 



- Myślę, że nasze maluchy miały dziś uroczy dzień - z zadowoleniem rzekła Ania tego 

wieczoru, spoglądając na drzewa, rysujące się wzorzyście na tle wzgórz i nieba, 

opromienionego blaskiem zachodzącego słońca. Dzieci właśnie wybiegły na dwór, by 

rozrzucić okruszynki chleba dla ptaszków. Wiatr cicho pojękiwał w gałęziach, wznosząc 

tumany śniegu i zapowiadając kolejną wichurę. Ale Złoty Brzeg przeżył dzisiaj swoje 

wspaniałe, świąteczne godziny. 

- Chyba istotnie był to dla nich miły dzień - zgodziła się ciotka Mary Maria. - W 

każdym razie wykrzyczeli się za wszystkie czasy. A co do tego, ile zjedli… no cóż, raz jest 

się dzieckiem i mam tylko nadzieję, że nie zabraknie ci oleju rycynowego. 



ROZDZIAŁ XIV 

Była to, jak mówiła Zuzanna, zima w kratkę. Nagłe ocieplenia i nawroty mrozu 

ozdabiały Złoty Brzeg frędzlami sopli. Dzieci karmiły siedem sójek, które przylatywały 

regularnie do sadu po swoje porcje i pozwalały łapać się Jimowi, choć uciekały od innych 

dzieci. W styczniu i lutym Ania wertowała nocami katalogi nasion. Potem marcowe wiatry 

zawirowały nad wydmami, przystanią i wzgórzami. Zuzanna mówiła, że wielkanocne 

zajączki wysiadują jajka. 

- Prawda, że marzec jest wspaniałym miesiącem, mamusiu? - wołał Jim, który czuł się 

prawdziwie w swoim żywiole, kiedy na dworze wiał wiatr. 

Przeżyli też chwile niepokoju, kiedy Jim zadrasnął się w rękę zardzewiałym 

gwoździem. Przez kilka dni miał gorączkę. Ciotka Mary Maria skorzystała z okazji, aby 

opowiedzieć wszystkie znane sobie historie o ludziach, którzy zmarli na zakażenie krwi. Gdy 

niebezpieczeństwo minęło, Ania uświadomiła sobie, że musi się przygotować na wiele 

jeszcze podobnych przeżyć mając małego syna, który ciągle poszukuje nowych przygód. 

A potem nastał kwiecień! Kwietniowe deszcze śmiały się i płakały, szeptały i nuciły, 

pląsały i wirowały. 

- Och, mamusiu, prawda, że świat ma teraz ślicznie wymytą buzię? - zawołała Di 

pewnego poranka, gdy nareszcie pojawiło się słońce. 

Blade wiosenne gwiazdy świeciły ponad zamglonymi polami, a na wierzbach, 

rosnących na moczarach, pojawiły się bazie. Wydawało się, że nawet malutkie gałązki na 

drzewach w jednej chwili straciły zimową sztywność, stały się miękkie i wiotkie. Przylot 

pierwszego drozda był prawdziwym wydarzeniem. Dolina zamieniła się w miejsce pełne 

cudów budzącej się do życia natury. Jim przyniósł mamie pierwsze konwalie, ku 

niezadowoleniu ciotki Mary Marii, która uważała, że to ona powinna je otrzymać. Zuzanna 

zabrała się do porządków na strychu. Ania przez całą zimę nie miała dla siebie ani chwilki 

czasu. Teraz, pełna wiosennej radości życia, całe dnie spędzała w ogrodzie, gdzie Odrobinek 

dawał upust swojemu temperamentowi, szalejąc po ścieżkach. 

- Dbasz o ogród bardziej niż o własnego męża, Andziu - zauważyła ciotka Mary 

Maria. 

- Mój ogród jest dla mnie taki miły… - odparła Ania z rozmarzeniem… a po chwili, 

uświadamiając sobie, jakie wnioski można było wyciągnąć z jej słów, zaczęła się śmiać. 



- Wygłaszasz niesłychanie oryginalne poglądy, Andziu. Oczywiście wiem, że nie 

chciałaś przez to powiedzieć, iż Gilbert jest dla ciebie niemiły. Ale co by było, gdyby usłyszał 

to ktoś obcy? 

- Droga ciociu - odparła Ania wesoło - doprawdy nie można mnie winić za to, co 

mówię o tej porze roku. Wszyscy, którzy mnie znają, dobrze o tym wiedzą. Zawsze na wiosnę 

jestem odrobinę szalona. Ale jakież to boskie szaleństwo. Czy zauważyła ciocia te mgły nad 

wydmami? Podobne są do tańczących wróżek. A jak się cioci podobają żonkile? Nigdy dotąd 

nie mieliśmy w naszym ogrodzie takiej ilości żonkili. 

- Nie lubię ich. To takie nienaturalne kwiaty - odpowiedziała ciotka Mary Maria. 

Otuliła się szalem i weszła do domu, by uchronić swe plecy przed działaniem świeżego, 

wiosennego powietrza. 

- Czy pani wie, droga pani doktorowo - rzekła Zuzanna posępnie - co się stało z tymi 

narcyzami, które chciała pani zasadzić w cienistym zakątku? Dziś po południu, gdy pani 

wyszła, ona je zasadziła, i to w najbardziej słonecznym miejscu. 

- Och! Zuzanno! Niestety nie możemy ich przesadzić, bo poczułaby się urażona. 

- Gdyby pozwoliła mi pani powiedzieć słowo, droga pani doktorowo… 

- Nie, nie, Zuzanno, zostawmy je tam na razie. Pamiętasz, jak płakała, gdy 

powiedziałam jej, że nie powinna była szczepić spirei przed kwitnięciem. 

- W dodatku nasze żonkile jej się nie podobają… Są przecież słynne w całej wiosce. 

- I zasługują na to. A opinią ciotki Mary Marii wcale się nie przejmuj. Spójrz, 

Zuzanno, nasze nasturcje jednak wschodzą, a przecież już niemal straciłam wszelką nadzieję. 

Zamierzam założyć mały ogródek różany w południowo-zachodnim zakątku. Sama nazwa 

„ogród różany” wzbudza we mnie rozkoszny dreszcz. Czy widziałaś kiedyś, Zuzanno, taki 

szafirowy błękit nieba? Jeśli będziesz bardzo uważnie nasłuchiwała odgłosów nocy, 

usłyszysz, jak wszystkie strumienie ziemi gawędzą ze sobą. Chyba spędzę dzisiejszą noc w 

Dolinie, z poduszką z fiołków pod głową. 

- Byłoby tam pani wilgotno i chłodno - stwierdziła ze stoicką cierpliwością Zuzanna. 

Przywykła już, że pani doktorowa zawsze opowiada takie banialuki na wiosnę. Ale to jej 

przejdzie. 

- Zuzanno - zaczęła przymilnie Ania - chcę urządzić przyjęcie urodzinowe w 

przyszłym tygodniu. 

- Czemu nie? - spytała Zuzanna. Nikt z rodziny nie miał co prawda w przyszłym 

tygodniu urodzin, ale jeśli pani doktorowa ma ochotę wydać przyjęcie, nic nie stoi temu na 

przeszkodzie. 



- Dla ciotki Mary Marii - kontynuowała Ania, jak ktoś, zdecydowany wyznać 

najgorsze. - Jej urodziny przypadają w przyszłym tygodniu. Gilbert powiedział mi, że ciotka 

kończy pięćdziesiąt pięć lat, pomyślałam więc… 

- Droga pani doktorowo, czy naprawdę zamierza pani robić przyjęcie dla tej… 

- Policz do stu, Zuzanno, policz do stu… Byłoby jej tak miło. Co ona w końcu ma z 

życia? 

- To jej wina. 

- Być może. Ale uwierz mi, Zuzanno, naprawdę chcę to dla niej zrobić. 

- Droga pani doktorowo - rzekła Zuzanna spokojnie. - Zawsze była pani taka miła, że 

dawała mi tydzień wolnego, kiedy tylko potrzebowałam. Myślę, że będzie dobrze, jeśli 

skorzystam z tego w przyszłym tygodniu. Poproszę moją siostrzenicę, Gladys, aby przyszła 

pani pomóc. I wtedy Mary Maria Blythe może mieć cały tuzin przyjęć urodzinowych, jeśli o 

mnie chodzi. 

- Skoro tak to widzisz, Zuzanno, oczywiście zrezygnuję z mojego pomysłu - 

powiedziała powoli Ania. 

- Droga pani doktorowo, ta kobieta bezczelnie się tu wprosiła i zamierza chyba 

pozostać po kres swoich dni. Denerwuje panią, musztruje doktora, obrzydza życie dzieciom. 

Nie mówię o sobie, bo kimże ja jestem? Wiecznie zrzędzi, gdera, jęczy, ma wszystko 

wszystkim za złe, a pani chce urządzać dla niej przyjęcie urodzinowe? No ale cóż, nie mam 

innego wyjścia - jeśli pani tak chce, musimy je urządzić. 

- Zuzanno kochana! 

W ciągu kolejnych dni Ania z przejęciem planowała przebieg uroczystości. Zuzanna, 

gdy już pogodziła się z tą myślą, była zdecydowana wyprawić przyjęcie, które nie przyniesie 

wstydu Złotemu Brzegowi i nie da ciotce Mary Marii najmniejszych powodów do narzekań. 

- Myślę, że wydamy obiad, Zuzanno. Wówczas goście wyjdą wystarczająco wcześnie, 

byśmy zdążyli jeszcze z doktorem do Lowbridge na koncert. Zachowamy tajemnicę, żeby 

sprawić jej całkowitą niespodziankę. Nie będzie wiedziała o niczym do ostatniej chwili. 

Zaproszę z Glen wszystkie osoby, które ona lubi… 

- Czy w ogóle są takie? 

- W każdym razie te, których obecność toleruje. I jej kuzynkę, Adelę Carey z 

Lowbridge, a także kilka osób z miasta. Upieczemy wielki, okazały tort urodzinowy z 

pięćdziesięcioma pięcioma świeczkami. 

- I ten tort oczywiście ja mam zrobić. 



- Zuzanno, wiesz doskonale, że twoje ciasta owocowe nie mają równych sobie na całej 

Wyspie Księcia Edwarda. 

- Wiem tylko, że jestem jak wosk w pani rękach, droga pani doktorowo. 

Zbliżał się oznaczony dzień. W Złotym Brzegu zapanowała atmosfera tajemniczości. 

Wszyscy przysięgli, że nie zdradzą sekretu ciotce Mary Marii. Ale Ania i Zuzanna nie wzięły 

pod uwagę miejscowych plotkarek. Gdy w przeddzień przyjęcia ciotka Mary Maria wróciła 

wieczorem do domu z wizyty, którą złożyła komuś w Glen, obie siedziały zmęczone w nie 

oświetlonym pokoju. 

- Co tu tak ciemno, Andziu? Nie mogę pojąć, dlaczego niektórzy lubią przesiadywać 

w ciemnościach. Mnie osobiście przyprawiłoby to o napad melancholii. 

- Ależ to nie jest ciemność. To zmierzch… Mrok i światło splotły się w miłosnym 

uścisku i zmierzch jest przepięknym tego owocem… - wyszeptała Ania bardziej do siebie niż 

do ciotki. 

- Mam nadzieję, że chociaż ty sama rozumiesz sens tego, co mówisz, Andziu. A więc 

jutro wyprawiacie przyjęcie? 

Ania wyprostowała się gwałtownie. 

- Ależ… ciociu… 

- Zawsze o wszystkim dowiaduję się od obcych - rzekła ciotka Mary Maria raczej ze 

smutkiem niż z gniewem. 

- My… my chciałyśmy zrobić ci niespodziankę, ciociu… 

- Nie rozumiem, po co komu przyjęcia o tej porze roku, kiedy pogoda jest taka 

paskudna. 

Ania odetchnęła z ulgą. Najwyraźniej ciotka Mary Maria wiedziała tylko o tym, że 

przyjęcie ma się odbyć, a nie domyślała się, że ma ono związek z jej osobą. 

- Chciałam urządzić je, zanim przekwitną wiosenne kwiaty, ciociu. 

- Włożę moją granatową suknię z tafty. Sądzę, Andziu, że gdybym nie dowiedziała się 

o przyjęciu we wsi, goście zastaliby mnie w mojej codziennej bawełnianej sukience. 

- Och nie, ciociu. Oczywiście zamierzaliśmy powiedzieć ci o tym na tyle wcześnie, 

żebyś zdążyła się przebrać. 

- Cóż, jeśli moja opinia choć trochę cię obchodzi, Andziu… a coraz częściej zaczynam 

w to wątpić… uważam, że na przyszłość byłoby lepiej, gdybyś nie utrzymywała wszystkiego 

w tajemnicy. Nawiasem mówiąc, czy wiesz, iż we wsi mówią, że to Jim rzucił kamieniem w 

okno kościoła metodystów? 

- Nie zrobił tego - odparła Ania spokojnie. - Tak mi powiedział. 



- Czy jesteś pewna, Andziu, że nie skłamał? 

- Całkowicie, ciociu. Jim nigdy jeszcze nie skłamał. 

- No tak. Sądziłam tylko, że powinnaś wiedzieć, co ludzie mówią. Ciotka Mary Maria 

wyszła z pokoju jak zwykle wyniosła i pełna godności, ostentacyjnie omijając Odrobinka, 

który przewrócił się na grzbiet w nadziei, że zachęci kogoś do zabawy. 

- Chyba pójdę już spać, Zuzanno. Mam nadzieję, że jutro będzie ładny dzień. Nie 

podoba mi się tylko ta ciemna chmura nad przystanią - rzekła Ania. 

- Będzie ładnie, pani doktorowo - zapewniła ją Zuzanna. - Tak mówi almanach. 

Zuzanna posiadała almanach, który przepowiadał pogodę na cały rok. Przepowiednie 

te sprawdzały się na tyle często, że można było im ufać. 

- Zostaw boczne drzwi otwarte dla doktora, Zuzanno. Być może późno wróci z miasta. 

Pojechał po róże… Pięćdziesiąt pięć złocistych róż. Słyszałam, jak ciotka Mary Maria 

mówiła, że żółte róże to jedyne kwiaty, jakie lubi. 

W pół godziny później Zuzanna czytając jak co wieczór jeden rozdział z Biblii, 

natrafiła na werset: „Opuść dom sąsiada twego, zanim zmęczy się tobą i znienawidzi cię”. 

Założyła tę stronę gałązką bożego drzewka. „Jak widać, jest to problem aktualny od zarania 

dziejów” - pomyślała. 

Nazajutrz Ania i Zuzanna obudziły się wcześnie. Chciały zakończyć ostatnie 

przygotowania, zanim ciotka Mary Maria zacznie się kręcić po domu. Ania zawsze lubiła 

wstawać przed świtem, by uchwycić tę czarowną chwilę, kiedy świat należy jeszcze do 

wróżek i dawnych bogów. Budzący się do życia dzień tonął w bladoróżowym blasku. 

Pierwsze, słabe jeszcze, delikatne promienie słońca słały się na wydmach, a nad dachami 

wioski unosiły się nieśmiało fioletowe smużki dymu. 

- Pogoda jak na zamówienie, droga pani doktorowo - powiedziała Zuzanna z 

zadowoleniem, ubierając wiórkami kokosowymi wspaniały tort w pomarańczowej polewie z 

lukru. - Po śniadaniu wypróbuję swoje ręce na tych modnych maślanych kuleczkach. Będę też 

co pół godziny dzwoniła do Cartera Flagga, przypominając mu, że ma na czas dostarczyć 

lody. I jeszcze zdążę wyszorować schody wejściowe. 

- Czy to konieczne, Zuzanno? 

- Droga pani doktorowo, przecież przyjdzie też pani marszałkowa Elliot, prawda? Ona 

może wejść do naszego domu tylko po nieskazitelnie czystych schodach. Czy przyozdobi pani 

pokój, droga pani doktorowo? Nie urodziłam się z darem układania kwiatów. 

- Cztery ciasta! O rety! - zawołał Jim. 

- Jeśli wydajemy przyjęcie - rzekła wyniośle Zuzanna - to wydajemy przyjęcie. 



Goście nadeszli we właściwym czasie. Powitała ich ciotka Mary Maria, ubrana w 

granatową suknię, oraz Ania, która włożyła powiewną sukienkę z cienkiego kremowego 

jedwabiu. Zamierzała ubrać się w białą muślinową sukienkę, gdyż dzień był wyjątkowo 

ciepły, ale w końcu się rozmyśliła. 

- Bardzo rozsądnie, Andziu - pochwaliła ją ciotka Mary Maria. - Zawsze twierdziłam, 

że jedynie bardzo młodym osobom jest dobrze w bieli. 

Wszystko szło zgodnie z planem. Stół wyglądał prześlicznie. Ania użyła swojego 

najelegantszego serwisu i ustawiła w wazonach bukiety fioletowych i białych irysów. 

Kuleczki maślane Zuzanny odniosły całkowity sukces. Nigdy jeszcze w Glen nie kosztowano 

równych przysmaków. Zupa śmietanowa okazała się absolutną doskonałością, a sałatka z 

kurczęcia została przyrządzona z kurcząt własnego chowu, którymi Złoty Brzeg słynął w 

całym Glen. Carter Flagg nie zapomniał na czas przysłać lodów. Wreszcie do pokoju 

wkroczyła Zuzanna z tortem urodzinowym w którym tkwiło pięćdziesiąt pięć świeczek. 

Wniosła go triumfalnie, na wielkim półmisku, i postawiła przed ciotką Mary Marią. 

Ania, na zewnątrz uśmiechnięta i pogodna pani domu, czuła dziwny niepokój. 

Pomimo iż z pozoru wszystko szło jak z płatka, miała głębokie wewnętrzne przekonanie, że 

coś jest nie w porządku. Była zbyt zajęta witaniem gości, by spostrzec, jak zmieniła się na 

twarzy ciotka Mary Maria, gdy pani marszałkowa Elliot złożyła jej serdeczne życzenia 

urodzinowe. Jednak z chwilą, gdy wszyscy zasiedli do stołu, Ania zauważyła, że ciotka Mary 

Maria wygląda na osobę, o której można powiedzieć wszystko poza tym, że jest zadowolona. 

Była po prostu sina… chyba nie ze złości?! W czasie posiłku nie odzywała się ani słowem, 

poza krótkimi odpowiedziami na skierowane do niej pytania. Zjadła zaledwie dwie łyżki zupy 

i trzy kęsy sałatki. Lodów zaś w ogóle nie tknęła. 

Gdy Zuzanna postawiła przed solenizantką wspaniały tort z mnóstwem płonących 

świeczek, ciotka wydała przeraźliwy jęk, w którym było powstrzymywane łkanie, 

przechodzące w stłumiony krzyk. 

- Ciociu, czy dobrze się czujesz? - zawołała Ania. Ciotka Mary Maria spojrzała na nią 

lodowatym wzrokiem. 

- Całkiem dobrze, Andziu. Doprawdy, zadziwiająco dobrze jak na tak wiekową osobę, 

jaką jestem. 

W tym właśnie fatalnym momencie weszły uroczyście bliźniaczki, niosąc kosz z 

pięćdziesięcioma pięcioma złocistymi różami. Wśród zapadłej nagle grobowej ciszy wręczyły 

go ciotce Mary Marii, szepcząc życzenia i gratulacje. Przy stole rozległy się okrzyki 

zachwytu, tylko ciotka Mary Maria nie zareagowała ani słowem. 



- D… dziewczynki zdmuchną za ciebie świeczki, ciociu - jąkała się nerwowo Ania. - 

A czy zechcesz pokroić tort? 

- Nie jestem zupełnie zgrzybiałą staruszką… jeszcze, Andziu. Mogę zdmuchnąć 

świeczki sama. 

Zaczęła zdmuchiwać świeczki, starannie i dokładnie. Równie starannie i dokładnie 

pokroiła tort. Następnie odłożyła nóż. 

- A teraz wybacz mi, Andziu, że was opuszczę. Taka stara kobieta jak ja musi 

odpocząć po podobnie silnych przeżyciach. 

Ciotka Mary Maria wstała z impetem, aż świsnęła suknia z tafty, gwałtownie odsunęła 

kosz z różami, który stał jej na drodze, i już po chwili jej obcasy zastukały na schodach, po 

czym rozległ się z góry huk zatrzaskiwanych drzwi. 

Skonsternowani goście zjedli z przymusem po kawałku tortu urodzinowego. Pełne 

napięcia milczenie próbowała desperacko przerwać pani Amazowa Martin, opowiadając 

historię o doktorze z Nowej Szkocji, który zakaził kilku pacjentów, wstrzykując im zarazki 

dyfterytu. Inni, czując, że nie byłoby to w dobrym tonie, nie poparli jej bohaterskich 

wysiłków podjętych w celu „ratowania sytuacji” i odeszli tak wcześnie, jak tylko pozwalały 

zasady przyzwoitości. 

Oszołomiona Ania pospieszyła do pokoju ciotki Mary Marii. 

- Ciociu, co się stało? 

- Czy musiałaś publicznie ogłosić, ile mam lat, Andziu? I zaprosić Adelę Carey, która 

od dawna umierała z pragnienia, aby się tego dowiedzieć! 

- Ależ ciociu… Chcieliśmy… chcieliśmy… 

- Nie wiem, jaki cel ci przyświecał, Andziu. Domyślam się jednak, że coś się za tym 

kryje… O, umiem czytać w twoich myślach, Andziu. Ale nie będę wywlekać tego na światło 

dzienne. Pozostawiam to twojemu sumieniu. 

- Ciociu, chciałam tylko uczcić dzień twoich urodzin. Tak bardzo mi przykro. Ciotka 

Mary Maria przyłożyła chusteczkę do oczu i uśmiechnęła się dzielnie. 

- Oczywiście wybaczam ci, Andziu. Ale sama chyba rozumiesz, że po tym, co dziś 

zaszło, nie mogę tu zostać ani chwili dłużej. 

- Och, ciociu, uwierz mi… 

Ciotka Mary Maria podniosła do góry szczupłą, żylastą dłoń. 

- Nie dyskutujmy na ten temat, Andziu. Pragnę teraz spokoju… tylko spokoju. Kto 

zniesie, by raniono mu duszę? 



Wieczorem Ania pojechała z Gilbertem na koncert, ale nie był to udany wieczór. 

Gilbert ocenił całe zdarzenie „po męsku”, jak by powiedziała panna Kornelia. 

- Pamiętam, że zawsze była drażliwa na punkcie swojego wieku. Mój ojciec często 

dokuczał jej z tego powodu. Powinienem był cię ostrzec, ale umknęło to mojej uwagi. Jeśli 

chce odjechać, nie usiłuj jej zatrzymywać… - I tylko poczucie więzów rodzinnych 

powstrzymało go od dodania: 

- Baba z wozu, koniom lżej. 

- Nie wyjedzie. Niech pani nie liczy na takie szczęście - rzekła z niedowierzaniem 

Zuzanna. 

Lecz tym razem Zuzanna się pomyliła. Ciotka Mary Maria wyjechała nazajutrz. 

Żegnając się z Gilbertem rzekła wspaniałomyślnie: 

- Nie wiń za to Andzi. Jestem przekonana, że nie chciała mnie obrazić. Nie mam do 

niej pretensji o to, że tak postąpiła… zupełnie nie licząc się z tym, jak jestem wrażliwa. 

Pomimo wszystko muszę przyznać, że zawsze lubiłam biedną Andzię - te słowa 

wypowiedziała tak, jakby przyznawała się do własnej słabości. - Ale Zuzanna Baker to 

oddzielna sprawa. Stanowczo powinieneś ją ukrócić. Zapamiętaj sobie moje słowa, Gilbercie! 

Z początku nikt nie mógł uwierzyć w tak cudowną odmianę losu. Wreszcie jednak 

wszyscy uświadomili sobie, że ciotka Mary Maria naprawdę wyjechała. Znów można było się 

śmiać, nie raniąc niczyich uczuć, otwierać okna, nie wysłuchując utyskiwań na przeciągi, 

zasiadać do posiłków nie narażając się na uwagi, że spożywanie ulubionych potraw prowadzi 

zazwyczaj do śmiertelnych przypadłości żołądkowych. 

Nigdy nie żegnałam odjeżdżającego gościa z taką radością - myślała Ania z pewnym 

poczuciem winy. - Ale jak to miło znów być sobą. 

Odrobinek starannie wylizywał futerko. Najwidoczniej uznał że mimo wszystko nie 

jest źle być kotem. W ogrodzie zakwitła pierwsza peonia. 

- Świat jest pełen poezji, prawda, mamusiu? - powiedział Walter. 



ROZDZIAŁ XV 

- Czułam, że muszę przyjść, kochanie - rzekła panna Kornelia - i wyjaśnić sprawę tego 

telefonu. To była pomyłka. Tak mi przykro. Okazuje się, że kuzynka Sara żyje. 

Ania, ukrywając uśmiech, wskazała pannie Kornelii krzesło na werandzie. Zuzanna 

spojrzawszy sponad koronkowego kołnierzyka, który szydełkowała dla swej siostrzenicy 

Gladys, powiedziała grzecznie: 

- Dzień dobry, pani marszałkowo Elliot. 

- Rano ze szpitala przyszła wiadomość, że Sara zmarła w nocy. Uważałam, że 

powinnam cię o tym poinformować, bo była przecież pacjentką doktora. Ale okazało się, że to 

zmarła inna Sara Chase. Życiu kuzynki Sary nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, co mamy 

do zawdzięczenia wyłącznie doktorowi. Jaki tu panuje przyjemny chłód, Aniu. Zawsze 

mówię, że jeśli gdziekolwiek da się oddychać, to tylko w Złotym Brzegu. 

- Proszę spojrzeć na tę falę maków przy ogrodzeniu, panno Kornelio. Obie z Zuzanną 

jesteśmy z nich bardzo dumne. Niech pani sobie wyobrazi, że wcale nie zamierzałyśmy zasiać 

w tym roku maków. Na wiosnę Walter niechcący rozsypał paczuszkę nasion właśnie w tym 

miejscu i oto efekt. Co roku ogród sprawia nam jakąś cudowną niespodziankę. 

- Lubię maki - powiedziała panna Kornelia. - chociaż są tak krótkotrwałe. 

- Rzeczywiście, żyją tylko jeden dzień - przyznała Ania - ale cóż to za wspaniałe, 

królewskie życie! Czyż to nie lepsze, niż być okropną, zimną cynią, która ciągnie swój nudny 

żywot właściwie przez cały rok? W naszym ogrodzie nie hodujemy cynii. To jedyne kwiaty, 

których nie uznajemy. Zuzanna nie odezwałaby się do nich ani jednym słowem. 

- Czy kogoś mordują w Dolinie? - spytała nagle panna Kornelia. Rzeczywiście, dzikie, 

pełne grozy okrzyki dochodzące z Doliny mogły budzić podobne podejrzenia. Lecz Ania i 

Zuzanna tak do nich przywykły, że traktowały je jako coś normalnego. 

- Krzyś i Połcia Ford przyjechali dziś do nas z wizytą. Dzieci właśnie wyprawiają w 

Dolinie bankiet na ich cześć. Co do pani Chase, Gilbert rano pojechał do miasta, a więc 

wszystkiego się dowie. Tak bardzo się cieszę, że ona powraca do zdrowia. Inni lekarze nie 

zgadzali się z diagnozą Gilberta i byliśmy trochę niespokojni. 

- Sara, idąc do szpitala, ostrzegła nas, byśmy nie pochowali jej, nie upewniwszy się 

uprzednio, że rzeczywiście umarła - powiedziała panna Kornelia, wachlując się 

majestatycznie. Zdumiewające, że Ania zdaje się w ogóle nie odczuwać tego nieznośnego 

upału. - Wiesz, zawsze trochę się obawialiśmy, czyśmy nie pochowali żywcem jej męża… 



wyglądał tak, jakby wcale nie umarł. Ale przyszło nam to na myśl trochę za późno. Był on 

bratem tego Ryszarda Chase’a, który kupił starą posiadłość Moore’ów. Przeniósł się tam na 

wiosnę. To jest dopiero dziwak! Powiada, że zamieszkał na wsi, by mieć trochę spokoju. W 

Lowbridge podobno ciągle musiał opędzać się od wdów, które chciały go usidlić… „Oraz od 

różnych starych panien” - zamierzała dodać panna Kornelia, ale pohamowała się, mając na 

względzie uczucia Zuzanny. 

- Widziałam jego córkę, Stellę. Przychodzi na próby chóru. Polubiłyśmy się. 

- Stella to miła dziewczyna… Jedna z tych nielicznych, które jeszcze potrafią się 

rumienić. Zawsze bardzo ją lubiłam. Przyjaźniłam się z jej matką. Biedna Liza! 

- Umarła młodo? 

- Tak. Stella miała wtedy zaledwie osiem lat. Ryszard sam wychowywał córkę. Taki 

niedowiarek i cynik! Powiada, że kobiety są potrzebne wyłącznie ze względów 

biologicznych… Doprawdy nie wiem, co ma przez to na myśli. A podkreśla to przy każdej 

okazji. 

- Wydaje się jednak, że córkę wychował całkiem rozumnie - rzekła Ania, która 

uważała Stellę Chase za jedną z najbardziej uroczych dziewcząt, jakie spotkała w życiu. 

- Och, nikomu nie udałoby się zepsuć Stelli. Przyznaję, że Ryszard ma dość dobrze 

poukładane w głowie. Ale jest absolutnym wariatem, jeśli chodzi o młodych mężczyzn. 

Nigdy nie pozwolił Stelli spotykać się z chłopcami. Wszystkim młodzieńcom, którzy się przy 

niej kręcili, wybił z głowy ich uczucia swoimi sarkastycznymi uwagami. To najbardziej 

zgryźliwy człowiek, jakiego znam. Stella nie umie sobie z nim poradzić, podobnie jak jej 

matka. Po prostu nie wie, jak z nim postępować. A on lubi robić wszystko na przekór, lecz nie 

sądzę, by jego zmarła żona lub Stella zdawały sobie z tego sprawę. 

- Mam wrażenie, że Stella jest bardzo przywiązana do ojca. 

- O tak, uwielbia go. To niesłychanie zgodny człowiek, jeśli wszystko idzie po jego 

myśli. Ale powinien wykazać więcej rozsądku co do zamążpójścia Stelli. Musi przecież 

zrozumieć, że nie będzie żył wiecznie. Chociaż słuchając go, odnosi się wrażenie, że ani mu 

w głowie zejść kiedykolwiek z tego świata. Nie jest jeszcze stary. Ożenił się bardzo młodo. 

Ale w tej rodzinie często zdarzają się wylewy krwi do mózgu. A co pocznie Stella po jego 

śmierci? Zmarnuje się, biedactwo. 

Zuzanna na chwilę oderwała wzrok od robótki i powiedziała: 

- Nie pochwalam łudzi, którzy w taki sposób niszczą życie swoim dzieciom. 

- Być może gdyby Stella naprawdę kimś się zainteresowała, sprzeciw ojca nie miałby 

dla niej znaczenia. 



- Tu się mylisz, kochana Aniu. Stella nigdy nie poślubi mężczyzny, który nie 

przypadnie do gustu jej ojcu. Powiem ci jeszcze o kimś, czyje życie też nie zapowiada się 

słodko. Chodzi o siostrzeńca marszałka, Aldena Churchilla. Mary, jego matka, z pewnością 

nieprędko pozwoli mu się ożenić. Jest jeszcze bardziej przekorna niż Ryszard. Gdyby była 

kompasem, wskazywałaby północ zamiast południa. Zarządza farmą tylko do czasu ożenku 

syna, potem będzie musiała mu przekazać całe gospodarstwo. Gdy tylko Alden zaczyna się 

kręcić wokół jakiejś dziewczyny, jego matka natychmiast kładzie temu kres. 

- Czy wie pani, co mi przyszło do głowy, panno Kornelio? - odezwała się Ania z 

figlarnym uśmiechem. - A gdyby tak Stella i Alden zakochali się w sobie? 

- Są na to małe szansę. Ale nawet gdyby tak się stało, nic z tego nie będzie. Mary 

zaczęłaby rozdzierać szaty nad lekkomyślnością syna, a Ryszard wyrzuciłby za drzwi 

zwykłego farmera, chociaż obecnie sam też nie jest nikim innym. Zresztą Stella nie 

spodobałaby się Aldenowi. 

Lubi on hoże, roześmiane dziewczęta. Stelli także nie odpowiadałby mężczyzna w 

typie Aldena. Słyszałam, że nowy pastor z Lowbridge robi do niej słodkie oczy. 

- Ależ on jest taki anemiczny i nudny! - wykrzyknęła Ania. 

- I ma wyłupiaste oczy - dodała Zuzanna. - To musi być okropny widok, gdy próbuje 

wyglądać sentymentalnie. 

- W każdym razie jest prezbiterianinem - rzekła panna Kornelia, jakby ten fakt 

całkowicie przesądzał sprawę na jego korzyść. - Cóż, muszę już iść. Zauważyłam, że jeśli 

przebywam na dworze, gdy opada rosa, bardziej dokuczają mi korzonki. 

- Odprowadzę panią do bramy. 

- W tej sukni wyglądasz jak prawdziwa królowa, kochana Aniu - powiedziała panna 

Kornelia z podziwem i całkiem nie na temat. 

Przy bramie Ania spotkała Ewę i Owena Fordów i wraz z nimi wróciła do domu. 

Zuzanna udała się do kuchni, by przyrządzić zimny napój dla doktora, który też właśnie 

nadszedł. Dzieci tłumnie nadbiegły z Doliny, zmęczone, ale radosne. 

- Czy musieliście tak okropnie krzyczeć? - spytał Gilbert. - Z pewnością było was 

słychać w całej wsi! 

Polcia Ford potrząsnęła gęstymi kędziorami w kolorze miodu i roześmiała się. Była 

ulubienicą wuja Gilberta. 

- Udawaliśmy, że jesteśmy derwiszami, a wiesz, jak derwisze głośno zawodzą - 

wyjaśnił Krzyś. 

- Spójrz lepiej, jak wygląda twoja koszula - rzekła Ewa surowo. 



- Upadłem prosto w placek, który Di zrobiła z błota - odparł Krzyś z wyraźnym 

zadowoleniem. Nie znosił tych wykrochmalonych i nieskazitelnie czystych koszul, które 

mama kazała mu wkładać, gdy wybierali się do Glen. 

- Mamuśku kochana - spytał Jim - czy mógłbym wziąć ze strychu te strusie pióra? 

Zrobiłbym sobie z nich ogon. Jutro urządzamy cyrk i ja mam być strusiem. Będziemy też 

mieli słonia. 

- Czy wiecie, że koszt wyżywienia słonia wynosi sześćset dolarów rocznie? - zapytał z 

wielką powagą Gilbert. 

- Ale wymyślone słonie nic nie kosztują - odparł Jim. Ania zaśmiała się. 

- Dzięki Bogu w naszych marzeniach nie musimy być praktyczni. 

Walter nic nie mówił. Był nieco zmęczony i z zadowoleniem usiadł na stopniu 

werandy przy mamie, opierając na jej ramieniu ciemną główkę. Połcia Ford, spojrzawszy na 

niego, pomyślała, że ma on twarz geniusza… i nieobecny, odległy wzrok istoty z innej 

planety. Jakby nie należał do tego świata. 

Wszyscy czuli się szczęśliwi w tej przedwieczornej godzinie pięknego letniego dnia. 

Dzwon kościelny rozbrzmiewał cicho i słodko. Wschodzący księżyc słał już swoje długie 

promienie na wody zatoki. Wydmy jaśniały srebrzyście. W powietrzu snuła się mgła, a z 

ogrodu płynął upajający zapach róż. Ania, spoglądając w dal oczyma, które zachowały 

młodość, pomimo iż była matką sześciorga dzieci, pomyślała, że młodziutka czarna topola 

wygląda wyjątkowo pięknie i baśniowo w świetle księżyca. 

Potem zaczęła tak intensywnie zastanawiać się nad losem Stelli Chase i Aldena 

Churchilla, że Gilbert zaproponował jej pensa za wyjawienie, o czym myśli. 

- Poważnie zastanawiam się nad możliwością zostania swatką - odparła Ania. 

Gilbert spojrzał na obecnych z komiczną rozpaczą. 

- Obawiałem się, że kiedyś znów to z niej wyjdzie. Robiłem, co mogłem, żeby temu 

zapobiec, ale nic nie zmieni urodzonej swatki. Musicie wiedzieć, że ona ma prawdziwy talent 

do tych spraw. Ilość małżeństw, do których doprowadziła, jest wprost niewiarygodna. Ja 

osobiście nie mógłbym spać po nocach z taką odpowiedzialnością na sumieniu. 

Ania uśmiechnęła się tajemniczo. Swatanie małżeństw jest sprawą tak delikatną i 

wymagającą dyskrecji, że o pewnych rzeczach nie można powiedzieć nawet mężowi. 



ROZDZIAŁ XVI 

Te noc, a także kilka następnych Ania spędziła bezsennie, rozmyślając o Aldenie i 

Stelli. Miała wrażenie, że Stella pragnie wyjść za mąż, marzy o własnym domu i o dzieciach. 

Pewnego wieczoru przecież błagała, by pozwolono jej wykąpać Rillę. 

- Cudownie jest kąpać takie pulchne, ciepłe ciałko! - powiedziała, po czym dodała 

nieśmiało: - Czyż to nie rozkoszne uczucie, pani Blythe, gdy te aksamitne ramionka 

wyciągają się do pani? Dzieci są takie potrzebne, prawda? 

Hańbą byłoby pozwolić, aby zrzędliwy ojciec stanął na przeszkodzie szczęściu 

dziewczyny. 

Alden i Stella mogliby stworzyć idealną parę. Lecz jak do tego doprowadzić? 

Wszyscy zainteresowani byli uparci i przeciwni sprawie. Ania podejrzewała przy tym, że 

zarówno Alden, jak Stella odziedziczyli upór i przekorę po rodzicach. Należało zastosować 

taktykę zupełnie odmienną niż w jakiejkolwiek z dawnych spraw. Ani przypomniał się ojciec 

Dorotki. 

Stanowczo zacisnęła usta i podjęła decyzję. Stella i Alden zostaną małżeństwem! 

Nie należało tracić czasu. Alden, który mieszkał w Harbour Head i chodził do 

anglikańskiego kościoła za przystanią, prawdopodobnie jeszcze nie zetknął się ze Stella. Od 

kilku miesięcy nie interesował się żadną dziewczyną, ale w każdej chwili mogło to ulec 

zmianie. Do pani Janet Swift, mieszkającej w Górnym Glen, przyjechała właśnie w 

odwiedziny bardzo ładna siostrzenica, a Aldena zawsze pociągały nowe twarze. Po pierwsze, 

trzeba więc zapoznać ze sobą młodych. Jak to zrobić, aby wszystko z pozoru wyglądało 

całkiem niewinnie? Ania myślała intensywnie, ale jedyne, co przyszło jej do głowy, to wydać 

przyjęcie. Co prawda, że nie bardzo odpowiadał jej ten pomysł. Było za gorąco na to, by 

urządzać zabawy, a poza tym młodzież z Przystani Czterech Wiatrów lubiła poswawolić. 

Ania wiedziała, że Zuzanna nie zgodzi się, by w Złotym Brzegu odbyła się zabawa bez 

uprzednich generalnych porządków, a tego lata Zuzanna wyjątkowo źle znosiła upały. Ale 

trudno, trzeba się poświęcić dla dobra sprawy. Janka Pringle, która otrzymała właśnie tytuł 

magistra, napisała, że zamierza złożyć zapowiadaną od dawna wizytę. Jej przybycie stanowiło 

dobry pretekst do urządzenia zabawy. Los zdawał się sprzyjać zamierzeniom Ani. Janka 

przyjechała, rozesłano zaproszenia, Zuzanna wysprzątała Złoty Brzeg od piwnic po strych, a 

spiżarnię wypełniły smakołyki przyrządzone na tę okazję. 



W przeddzień zabawy Ania czuła się bezgranicznie zmęczona. Było potwornie gorąco. 

Jim leżał w łóżku chory. Ania obawiała się, czy nie jest to atak wyrostka robaczkowego, ale 

Gilbert stwierdził spokojnie, że chłopiec po prostu najadł się niedojrzałych jabłek. Odrobinek 

omal nie poparzył się na śmierć, gdy Janka, pomagając Zuzannie w kuchni, strąciła na niego 

garnek z gorącą wodą. Anię bolały wszystkie kości, głowa, oczy i nogi. Janka wybrała się z 

grupą młodzieży na przechadzkę, by obejrzeć latarnię morską, i wychodząc z domu poradziła 

Ani, by jak najprędzej położyła się do łóżka. Tymczasem Ania usiadła na werandzie i 

rozkoszując się wilgotnym powietrzem, przyniesionym przez popołudniową burzę, wdała się 

w pogawędkę z Aldenem, który właśnie przyszedł po lekarstwa na bronchit dla swojej matki, 

ale nie chciał wejść do środka. Ania pomyślała, że to Opatrzność zsyła jej okazję, by z nim 

porozmawiać. Znała go już dość dobrze, bo często przychodził po leki dla matki. 

Alden siedział na schodach werandy, opierając głowę o balustradę. Był bardzo 

przystojnym chłopcem. Wysoki, postawny, o marmurowo białej twarzy, która nigdy się nie 

opalała, żywych niebieskich oczach i gęstych, sztywnych jak szczotka włosach. Mówił 

wesołym głosem, lecz tonem pełnym szacunku, który tak lubią wszystkie kobiety bez 

względu na wiek. Przez trzy lata uczęszczał na Uniwersytet Królewski i zamierzał wyjechać 

do Redmondu, ale matka, odwołując się do autorytetu Biblii, stanowczo się temu sprzeciwiła. 

Alden osiadł więc na wsi, i to nie bez pewnego zadowolenia. Powiedział Ani, że lubi 

uprawiać ziemię. Praca na świeżym powietrzu zawsze daje posmak wolności i niezależności. 

Po matce odziedziczył umiejętność robienia pieniędzy, a po ojcu ujmującą powierzchowność. 

Bez wątpienia był jednym z najlepszych kawalerów do wzięcia. 

- Alden, chcę cię o coś prosić - rzekła Ania łagodnym tonem. - Czy zrobisz to dla 

mnie? 

- Oczywiście, pani Blythe - odparł serdecznie. - Proszę tylko powiedzieć, o co chodzi. 

Wie pani, że zrobiłbym dla pani wszystko. 

Alden rzeczywiście bardzo lubił panią Blythe i zawsze gotów był spełniać jej prośby. 

- Obawiam się, że cię to znudzi - ciągnęła Ania z niepokojem. - A więc, chciałabym… 

abyś zajął się Stellą Chase na zabawie, którą jutro urządzam. Boję się, że mogłaby się źle 

bawić. Nikogo nie zna, prawie wszyscy są od niej młodsi… a w każdym razie chłopcy. 

Zaproś ją do tańca i dopilnuj, żeby się nie nudziła. Jest bardzo nieśmiała w stosunku do 

obcych. Zależy mi na tym, żeby przyjemnie spędziła czas. 

- Och, uczynię, co w mojej mocy - zapewnił Alden z gotowością. 

- Tylko nie zakochaj się w niej - ostrzegła Ania, uśmiechając się niepewnie. 

- Litości, pani Blythe. A to dlaczego? 



- Ponieważ - rzekła Ania poufnie - wydaje mi się, że pan Paxton z Lowbridge jest nią 

zainteresowany. 

- Co, ten zarozumiały bufon? - wybuchnął z nieoczekiwaną gwałtownością Alden. 

Ania wyglądała niemal na obrażoną. 

- Ależ Aldenie, słyszałam, że to bardzo miły młodzieniec. Tylko tacy jak on mają 

szansę pozyskać przychylność ojca Stelli. 

- Czyżby? - spytał Alden, powracając do roli obojętnego słuchacza. 

- Tak. Chociaż wcale nie jestem pewna, czy ktokolwiek, nawet pastor, zyskałby jego 

uznanie. Pan Chase uważa, że na całym świecie nie ma nikogo godnego Stelli. Obawiam się, 

że nawet nie spojrzałby na zwykłego farmera. Nie chcę, żebyś wpadł w tarapaty, zakochując 

się w dziewczynie, której ojciec przegoniłby cię na cztery wiatry. Po prostu po przyjacielsku 

cię ostrzegam. Jestem pewna, że twoja matka byłaby takiego samego zdania. 

- O, dziękuję… dziękuję. A co to za dziewczyna? 

- Bardzo lubię Stellę, ale nie należy ona do piękności i jest raczej zamknięta w sobie. 

Słyszałam, że pan Paxton ma trochę grosza. Według mnie będzie on doskonałym mężem dla 

Stelli i nie życzę sobie, by ktoś stanął na przeszkodzie temu małżeństwu. 

- Dlaczego więc nie zaprosiła pani Paxtona, by zabawiał Stellę? - zagadnął przekornie 

Alden. 

- Wiesz przecież, że pastor nie przyszedłby na tańce! No, nie bądź nieznośny… i 

dopilnuj, aby Stella dobrze się tu czuła. 

- O, postaram się, żeby bawiła się tak, jak nigdy w życiu. Dobranoc, pani Blythe. 

Alden pospiesznie wybiegł, a Ania wybuchnęła śmiechem. 

- Jeśli znam się cokolwiek na ludzkiej psychice, to chłopiec dołoży wszelkich starań, 

aby pokazać światu, że zdobędzie Stellę, choćby wszyscy byli temu przeciwni. Złapał 

przynętę, gdy wspomniałam o pastorze. Sądzę jednak, że przez ten okropny ból głowy będę 

miała fatalną noc. 

Rzeczywiście noc spędziła bezsennie. Do bólu głowy dołączył się bolesny skurcz szyi 

i rano Ania czuła się potwornie zmęczona. Wieczorem jednak była już wesołą i gościnną 

panią domu. Przyjęcie wypadło nad podziw dobrze. Wszyscy bawili się doskonale, a chyba 

najlepiej Stella. Alden rzeczywiście zajął się nią, i to z takim zapałem, że można było mieć 

zastrzeżenia co do jego dobrych manier. Po kolacji zaprowadził dziewczynę do mrocznego 

zakątka na werandzie i siedział tam z nią przez godzinę, co było stanowczą przesadą jak na 

pierwsze spotkanie. 



Ania, przemyślawszy wszystko następnego ranka, poczuła jednak zadowolenie. Co 

prawda dywan w jadalni został praktycznie zniszczony, gdyż zrzucono nań dwie porcje lodów 

oraz wdeptano niemal cały talerzyk ciastek. Kryształowy świecznik, będący niegdyś 

własnością babki Gilberta, został rozbity w drobny mak. Na poddaszu ktoś rozlał dzban 

wody, która przeciekła przez sufit w bibliotece, robiąc na nim wielkie plamy. Z kanapy 

wyrwano ozdobne guzy, a najpiękniejsza paproć Zuzanny uległa zniszczeniu, ponieważ ktoś 

się na nią przewrócił. Ale za to Alden najwyraźniej zadurzył się po uszy w Stelli. Ania uznała, 

że warto było ponieść kilka strat, by to osiągnąć. 

Minęło zaledwie parę dni, a miejscowe plotkarki już potwierdziły przypuszczenia Ani. 

Stawało się coraz bardziej widoczne, że Alden połknął haczyk. Ale co ze Stellą? Ania nie 

uważała Stelli za dziewczynę, która niczym dojrzały owoc chętnie wpada w wyciągnięte do 

niej męskie ramiona. Odziedziczyła po ojcu część jego przekory, która przybrała u niej postać 

czarującej niezależności. 

Los znów uspokoił swatkę. Pewnego wieczoru Stella przyszła do Złotego Brzegu, by 

obejrzeć rosnące w ogrodzie ostróżki, a potem usiadły obie z Anią na werandzie. Stella Chase 

była wysmukłą, bladą dziewczyną, raczej nieśmiałą, lecz niezwykle uroczą. Miała burzę 

jasnozłocistych włosów i brązowe oczy. Ania pomyślała, że cały urok Stelli tkwi w jej 

rzęsach, gdyż właściwie nie była ładna. Poruszała się ze spokojną dystynkcją, co sprawiało, 

że wydawała się starsza, niż była w istocie. Lecz rzęsy miała niewiarygodnie długie, a gdy je 

podnosiła i opuszczała, każde męskie serce musiało zabić mocniej. Należało się jednak 

obawiać, że jej nos na starość nabierze haczykowatego kształtu. 

- Doszły mnie o tobie pewne słuchy, Stello - zaczęła Ania, grożąc jej palcem. - I… 

przyznam, że niezbyt mi się to podoba. Wybacz, ale muszę ci powiedzieć, że wątpię, czy 

Alden Churchill jest odpowiednim dla ciebie chłopcem. 

Stella zwróciła ku niej zaniepokojoną twarz. 

- Dlaczego?… Sądziłam, że pani lubi Aldena, pani Blythe. 

- Oczywiście, że go lubię. Ale ma opinię wietrznika. Mówiono mi, że dość często 

zmienia swoje sympatie i żadnej dziewczynie, a było ich sporo, nie udało się zatrzymać go na 

dłużej. Nie chciałabym, aby i ciebie porzucił, gdy się znudzi. 

- Myślę, że myli się pani co do Aldena, pani Blythe - rzekła Stella powoli. 

- Mam nadzieję, Stello. Gdybyś była dziewczyną innego typu, wesołą i rozbawioną, 

jak na przykład Helena Swift… 

- Och… Przepraszam, muszę już iść do domu - rzekła słabym głosem Stella. - Tata 

beze mnie czuje się taki samotny. 



Gdy Stella wyszła, Ania zaczęła się śmiać. 

- Przypuszczam, że Stella odeszła stąd, przysięgając sobie, że pokaże wścibskim 

przyjaciółkom, iż zdoła zatrzymać Aldena i że żadna Helena Swift go nie dostanie. Poznałam 

to po lekkim ruchu głowy i gwałtownym rumieńcu na jej twarzy. To starczy, jeśli chodzi o 

młodych. Obawiam się, że ze starszymi pójdzie gorzej. 



ROZDZIAŁ XVII 

Szczęście nadal Ani sprzyjało. Koło Pomocy Pań zwróciło się do niej, by udała się do 

pani Churchill i poprosiła ją o zapłacenie rocznej składki. Pani Churchill rzadko chodziła do 

kościoła i nie należała do Koła, ale „wierzyła w posłannictwo” i zawsze ofiarowała sporą 

sumę. Trzeba było jednak pójść do niej osobiście, co nie należało do przyjemności. Dlatego 

też co roku członkinie Koła wyznaczały spośród swego grona inną kwestorkę. Tym razem 

kolej przypadła na Anię. 

Wybrała się tam któregoś wieczoru. Poszła porośniętą stokrotkami ścieżką, 

prowadzącą przez prześliczne wzgórze ku drodze, przy której znajdowała się farma 

Churchillów, odległa o milę od Glen. Droga ta była dość nudna, obrzeżona splotami ogrodzeń 

ciągnących się na wzniesieniach. Lecz w powietrzu unosił się zapach siana, w oknach domów 

błyszczały światełka, szemrały pobliskie strumienie, a w ogrodach oszałamiająco pachniały 

kwiaty. Ania co i rusz zatrzymywała się, by zajrzeć do każdego mijanego właśnie ogródka. 

Pasjonowała się wszystkim, co było związane z ogrodnictwem. Gilbert mawiał, że Ania musi 

kupić książkę, jeśli w tytule jest słowo „ogród”. 

Łódka leniwie kołysała się na wodach zatoki, a w oddali stał zakotwiczony statek. 

Ania zawsze patrzyła na otwarte morze z przyspieszonym biciem serca. Rozumiała kapitana 

Franklina Drew, który powiedział kiedyś, wchodząc na pokład swojego statku: „Boże, jak mi 

żal ludzi, którzy zostają na brzegu”. 

Wielki dom Churchillów, ozdobiony fantazyjną balustradką wokół dachu mansardy, 

spoglądał oknami na przystań i wydmy. Pani Churchill powitała ją uprzejmie i wprowadziła 

do ponurego, lecz okazałego salonu. Oklejone ciemnobrązową tapetą ściany tego pokoju 

zdobiła niezliczona ilość wykonanych węglem portretów, które przedstawiały członków rodu 

Churchillów i Elliotów. Pani Churchill zasiadła na zielonej pluszowej kanapie, złożyła na 

kolanach kształtne, wysmukłe dłonie i spokojnie spojrzała na swego gościa. 

Była to wysoka, chuda kobieta o surowym wyglądzie. Miała wydatną brodę, głęboko 

osadzone oczy podobne do oczu Aldena i duże zaciśnięte usta. Nigdy nie mówiła 

niepotrzebnie i nigdy nie plotkowała. Ani było więc trudno tak nawiązać rozmowę, by w 

naturalny sposób przejść do interesującego ją tematu. Wreszcie wspomniała o nowym 

pastorze, który nie podobał się pani Churchill. 

- To nie jest uduchowiony człowiek - powiedziała zimno matka Aldena. 

- Podobno jego kazania są całkiem ciekawe - zauważyła Ania. 



- Wysłuchałam jednego i zamierzam na tym poprzestać. Moja dusza pragnęła otuchy, 

a nakarmiono ją naukami moralnymi. On uważa, że Królestwo Boże można pojąć rozumem. 

Otóż nie można. 

- Skoro mowa o duchownych… W Lowbridge rozpoczął działalność młody i zdolny 

pastor. O ile wiem, jest on zainteresowany moją przyjaciółką, Stellą Chase. Plotkarze 

twierdzą, że z tego coś będzie. 

- Czy ma pani na myśli małżeństwo? - zagadnęła pani Churchill. 

Ania poczuła się przywołana do porządku. Musiała jednak przymknąć oczy na pewne 

rzeczy, skoro wtrącała się w sprawy absolutnie jej nie dotyczące. 

- Sądzę, że będzie to doskonale dobrane małżeństwo, pani Churchill. Stella 

niezmiernie pasuje na żonę pastora. Mówiłam nawet Aldenowi, żeby się w to nie mieszał. 

- Dlaczegóż by nie? - spytała pani Churchill nie mrugnąwszy powieką. 

- No cóż… Prawdę powiedziawszy, obawiam się, że Alden nie miałby po prostu 

żadnych szans. Pan Chase uważa, że nikt nie jest godzien jego córki. Aldenowi byłoby 

przykro, gdyby dostał kosza. Lubię go i uważam, że zasługuje na coś lepszego. 

- Nigdy nie zdarzyło się, by jakaś panna odrzuciła mego syna - odparła pani Churchill, 

zaciskając usta. - Było dokładnie na odwrót. To on miał ich dość po pewnym czasie, pomimo 

ich chichotów, mizdrzenia się i krygowania. Mój syn może poślubić każdą kobietę, którą 

wybierze, pani Blythe. Każdą. 

- Och! - wyrzekła Ania. Jej ton mówił: „Grzeczność nie pozwala mi zaprzeczać pani 

słowom, ale mam własną opinię na ten temat”. Pani Churchill zrozumiała to. Jej blada, 

pomarszczona twarz nabrała nieco kolorów, gdy wychodziła z pokoju, by przynieść 

pieniądze. 

- Ma pani stąd przepiękny widok - powiedziała Ania, żegnając się z gospodynią. 

Pani Churchill rzuciła ku zatoce spojrzenie pełne dezaprobaty. 

- Gdyby pani czuła zimą te straszne podmuchy wschodnich wiatrów, nie myślałaby 

pani tyle o widokach, pani Blythe. Zimno dziś. Obawiam się, że chodząc w tej cienkiej 

sukience może się pani zaziębić. Nie powiem, żeby była ona brzydka. Jest pani jeszcze dość 

młoda, by przykładać wagę do strojów i błyskotek. Ja dawno już przestałam interesować się 

tymi przyziemnymi sprawami. 

O zmierzchu, gdy rosa już opadła, Ania, zadowolona ze spotkania, wracała do domu. 

- Oczywiście trudno powiedzieć coś pewnego o pani Churchill - oznajmiła szpakom, 

które rajcowały na małym poletku pod lasem. - Ale myślę, że udało mi się zasiać w jej sercu 

trochę niepokoju. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Pozostał jeszcze pan Chase. Nie wiem, jak 



zdołam na niego wpłynąć. Nawet go nie znam. Ciekawe, czy się domyśla, że Stella i Alden 

mają się ku sobie. Pewnie Stella nie odważyła się zaprosić Aldena do domu. A więc co mam 

począć z panem Chasem? 

Było to naprawdę niezwykłe, jak los sprzyjał zamierzeniom Ani. Pewnego wieczoru 

odwiedziła ją panna Kornelia, prosząc, by zechciała jej towarzyszyć do domu Chase’ów. 

- Muszę pójść do Ryszarda Chase’a, by poprosić go o składkę na nowy piec do kuchni 

na plebanii. Czy nie poszłabyś ze mną w charakterze duchowej podpory, kochanie? Z obawą 

myślę, że miałabym samotnie stawić mu czoło. 

Pan Chase stał właśnie na schodach u drzwi frontowych. Ze swoimi długimi nogami i 

długim nosem wyglądał jak medytujący żuraw. Parę lśniących pojedynczych pasemek 

włosów zaczesywał starannie na łysej czaszce, a jego małe szare oczy wpatrywały się w 

nadchodzące panie. Pomyślał, że żona doktora, bo to ona zapewne idzie ze starą Kornelią, ma 

doskonałą figurę. Co do kuzynki Kornelii, jest zbyt solidnie zbudowana, a jej intelektowi też 

niejedno dałoby się zarzucić. Mimo to można było z nią wytrzymać, jeśli postępowało się w 

odpowiedni sposób. 

Grzecznie zaprosił panie do swej małej biblioteki. Panna Kornelia zasiadła na krześle i 

stwierdziła: 

- Co za potworny upał! Obawiam się, że skończy się to burzą. Na litość boską, 

Ryszardzie, ten kot jest coraz większy! 

Ryszard Chase miał żółtego kota nienaturalnych rozmiarów, który właśnie wspiął mu 

się na kolana, domagając się pieszczoty. 

- Tomasz Wierszopis nie ma równego sobie wśród kotów - powiedział Ryszard, czule 

głaszcząc ulubieńca. - Czy nie tak, Tomaszu? Spójrz na ciocię Kornelię. Zauważ, jakie 

mordercze spojrzenia ciskają na ciebie te oczy, stworzone przecież jakby wyłącznie do 

okazywania ciepłych uczuć! 

- Nie nazywaj mnie ciotką tej bestii! - zaprotestowała panna Kornelia ostro: - Żarty 

żartami, ale tego już za wiele. 

- Czy nie lepiej być ciotką Tomasza niż Neddy’ego Churchilla? - zagadnął przekornie 

pan Chase. - Neddy jest żarłokiem i biboszem, prawda? Słyszałem, jak wygłaszałaś listę jego 

grzechów. Czy nie lepiej być ciotką Tomasza, dumnego, pięknego kota, którego kartoteka jest 

czysta jak łza, jeśli chodzi o whisky i kocie amory? 

- Biedny Ned jest istotą ludzką - odparła panna Kornelia. - Nie lubię kotów. Alden 

Churchill podobnie jak ty uwielbia koty. To jedyna wada, jaką w nim dostrzegam. Bóg wie, 

skąd się to w nim wzięło. Zarówno jego matka, jak ojciec nienawidzili kotów. 



- Jakiż to musi być rozsądny młodzieniec! 

- Owszem, jest dość rozsądny. Nie mogę tylko pojąć, dlaczego lubi koty i interesuje 

się teorią ewolucji. Tego też nie odziedziczył po matce. 

- Czy wiesz, marszałkowo Elliot - rzekł Ryszard Chase uroczyście - że ja także po 

cichu popieram teorię ewolucji? 

- Już mi to kiedyś mówiłeś. Możesz sobie wierzyć, w co chcesz, Ryszardzie… to iście 

po męsku. Dzięki Bogu nikt mnie nie zdoła przekonać, że pochodzę od małpy. 

- Przyznaję, że nie wyglądasz na to, nadobna pani. Nie dostrzegam podobieństwa do 

małpy w twojej zaróżowionej i wdzięcznej fizjonomii. Niemniej twoja praprababka przed 

milionami lat skakała z drzewa na drzewo, zaczepiając się ogonem o gałęzie. Nauka to 

potwierdza, Kornelio, czy ci się to podoba, czy nie. 

- A więc nie podoba mi się. Nie zamierzam dyskutować z tobą na ten temat ani zresztą 

na żaden inny. A propos, Stella nie wygląda tego lata zbyt dobrze, Ryszardzie. 

- Zawsze źle znosiła upały. Dojdzie do siebie, gdy się ochłodzi. 

- Mam nadzieję. Liza dochodziła do siebie każdego roku, poza ostatnim… Pamiętaj o 

tym, Ryszardzie. Stella wiele odziedziczyła po matce. Właściwie to dobrze, że pewnie 

zostanie starą panną. 

- A to niby dlaczego? Pytam z czystej ciekawości, Kornelio, ordynarnej ciekawości. 

Kobieca psychika jest dla mnie niezwykle interesującym zjawiskiem. Z jakich przesłanek 

wnioskujesz, we właściwy ci cudownie bezceremonialny sposób, że Stella zostanie starą 

panną? 

- Mówiąc otwarcie, Ryszardzie, nie należy ona do dziewcząt, które mają powodzenie. 

Jest dobrą, słodką dziewczyną, ale nie umie postępować z mężczyznami. 

- Miała chętnych. Wydałem sporo pieniędzy na zakupienie strzelb i psów gończych, 

aby się przed nimi zabezpieczyć. 

- Sądzę, że podziwiali oni twoje walizy z pieniędzmi, a nie Stellę. 

Łatwo udało ci się ich przepędzić, prawda? Wystarczyło trochę twoich zgryźliwych 

uwag i już się zmywali. Gdyby naprawdę chcieli dostać Stellę, nie dbaliby o twoje zdanie 

bardziej niż o te wyimaginowane psy gończe. No, Ryszardzie, musisz przyznać, że Stella nie 

jest dziewczyną, którą otacza rój wielbicieli. Podobnie było z Lizą. Nie miała żadnego 

starającego się, dopóki ty się nie pojawiłeś. 

- Lecz czy nie warto było na mnie czekać? Liza z pewnością należała do nielicznych 

mądrych kobiet. Nie chciałabyś chyba, żebym oddał Stellę pierwszemu lepszemu Tomowi, 



Henry’emu czy Dickowi! Możesz mieć odmienne zdanie na ten temat, lecz według mnie 

godna jest ona nawet króla. 

- W Kanadzie nie ma królów - odparowała panna Kornelia. - Nie twierdzę, że Stella 

nie jest uroczą dziewczyną. Powiadam tylko, że mężczyźni wydają się tego nie dostrzegać, a 

mając na uwadze jej wątłe zdrowie, chyba należy się z tego cieszyć. To także lepiej dla ciebie. 

Jest ci przecież bardzo pomocna. Bez niej byłbyś bezradny jak niemowlę. No dobrze, złóż 

składkę na kościół i pójdziemy sobie. Wiem, że umierasz z pragnienia, aby powrócić do 

czytania książki. 

- Godna podziwu, wszystkowiedząca kobieta! Jakim jesteś skarbem dla swego kuzyna. 

I owszem, umieram z pragnienia, by wrócić do przerwanej lektury. Twoja spostrzegawczość 

jest zaiste niezwykła. A więc ile ode mnie chcesz? 

- Mógłbyś pozwolić sobie na pięć dolarów. 

- Nigdy nie sprzeczam się z damą. Oto pięć dolarów. Co, już idziecie? Ta wyjątkowa 

kobieta nie zwykła tracić czasu. Gdy osiągnie cel, natychmiast zostawia człowieka w spokoju. 

Nie ma już teraz takich ludzi. Do widzenia, perło wśród kuzynek. 

W czasie całej wizyty Ania nie odezwała się jednym słowem. Po co i miała to robić, 

skoro pani Elliot tak doskonale, choć nieświadomie wykonała za nią całe zadanie? Składając 

pożegnalny ukłon, Ryszard Chase pochylił się poufale ku Ani. 

- Ma pani najpiękniejsze nogi, jakie widziałem, pani Blythe. A widziałem już co nieco 

w swoim życiu. 

- Czy to nie straszne? - wyrzuciła z siebie panna Kornelia, gdy wyszła na drogę. - 

Zawsze mówi kobietom takie impertynencje. Nie miej mu tego za złe, kochana Aniu. 

Ania wcale nie czuła się urażona. Ryszard Chase właściwie całkiem jej się spodobał. 

„Nie wydaje mi się - pomyślała - by cieszył się, że Stella nie ma powodzenia u 

mężczyzn, niezależnie od tego, że ich przodkami były małpy. Myślę też, że chętnie 

»pokazałby wszystkim«. Zrobiłam, co mogłam. Sprawiłam, że Stella i Alden zwrócili na 

siebie uwagę. Wydaje mi się także, że obie z panną Kornelią przychylnie usposobiłyśmy 

panią Churchill i pana Chase’a do myśli o tym związku. Teraz muszę siedzieć cicho i czekać, 

co z tego wyniknie”. 

W miesiąc później Stella przyszła do Złotego Brzegu i usiadła na werandzie u stóp 

Ani. Pomyślała, że chciałaby za kilkanaście lat wyglądać tak, jak pani Blythe; kobieta, z 

której promieniowało szczęście i radość życia. 

Po niezbyt ciepłym, szarożółtym wrześniowym dniu nastał chłodny i mglisty wieczór. 

Morze szumiało żałośnie. 



- Morze jest dziś nieszczęśliwe - mówił Walter, gdy słyszał taki szum fal. 

Stella sprawiała wrażenie nieobecnej myślami. Nagle, patrząc na gwiazdy, które 

właśnie zaczęły rozbłyskiwać na fiołkowym niebie, powiedziała: 

- Pani Blythe, chcę pani coś powiedzieć. 

- Słucham, kochanie. 

- Zaręczyłam się z Aldenem Churchillem - rzekła desperacko Stella. - Jesteśmy 

zaręczeni od ostatniej Gwiazdki. Natychmiast powiedzieliśmy o tym pani Churchill i memu 

ojcu, ale przed wszystkimi innymi zachowaliśmy to w sekrecie. Słodko jest mieć taką 

wspólną tajemnicę. Nie chcieliśmy się nią dzielić z całym światem. Zamierzamy się pobrać w 

przyszłym miesiącu. 

Ania wyglądała tak, jakby nagle została obrócona w kamień. Stella nadal patrzyła na 

gwiazdy, więc nie dostrzegła wyrazu twarzy pani Blythe. Ciągnęła dalej, już nieco spokojniej: 

- Spotkałam Aldena na zabawie w Lowbridge w listopadzie ubiegłego roku. 

Pokochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Powiedział, że zawsze o mnie marzył i na mnie 

czekał. Gdy ujrzał, jak wchodziłam do sali, pomyślał: „Oto moja żona”. A ja… ja czułam 

dokładnie to samo. Och, jesteśmy tacy szczęśliwi! 

Ania ciągle nie była zdolna wydobyć z siebie słowa. 

- Moje szczęście zakłóca jedynie pani niechętny stosunek do tej sprawy. Proszę, niech 

pani postara się zaaprobować Aldena i nasz związek. Była pani dla mnie taka dobra, gdy 

przyjechałam do Glen. Czułam się niemal tak, jakby była pani moją starszą siostrą. Z 

przykrością zawarłabym związek małżeński, którego by pani nie pochwalała. 

W głosie Stelli zabrzmiały łzy. Ania odzyskała mowę. 

- Kochanie, pragnę jedynie twego szczęścia. Lubię Aldena, to wspaniały chłopak. Miał 

tylko opinię flirciarza. 

- Ale nim nie jest. Po prostu szukał odpowiedniej dziewczyny, rozumie to pani teraz, 

prawda? I nie mógł jej znaleźć. 

- Jak ustosunkował się do tego twój ojciec? 

- O, bardzo się ucieszył. Od razu polubił Aldena. Często rozmawiają o teorii ewolucji. 

Tata powiedział, że nigdy nie zamierzał przeszkadzać mi w zamążpójściu, chciał tylko, bym 

trafiła na odpowiedniego człowieka. Z przykrością myślę o tym, że muszę opuścić ojca. 

Mówi on jednak, że młode ptaki powinny mieć własne gniazdo. Kuzynka Delia Chase 

przyjedzie, aby mu poprowadzić dom. Tata bardzo ją lubi. 

- A matka Aldena? 



- Także nie miała nic przeciwko temu. Gdy Alden jej powiedział, że jesteśmy 

zaręczeni, otworzyła Biblię i pierwszy werset, na jaki natrafiła, brzmiał: „Mężczyzna opuści 

ojca swego i matkę swoją, a nie odstąpi od swej żony”. Powiedziała, że jest absolutnie jasne, 

czego oczekuje od niej Opatrzność, i zgodziła się od razu. Zamierza osiąść w swoim małym 

domu w Lowbridge. 

- Ale chyba nie zamieszkasz z tą wielką pluszową kanapą? - spytała Ania. 

- Z kanapą? No tak, meble są tam bardzo staroświeckie. Ale matka Aldena Zabierze je 

ze sobą. Alden chce na nowo umeblować dom. Tak więc wszyscy są zadowoleni, pani Blythe. 

Pani chyba też dobrze nam życzy. 

Ania pochyliła się i ucałowała aksamitny policzek Stelli. 

- Bardzo się cieszę. Niech Bóg błogosławi dni, które dla was nastaną, kochanie. 

Gdy Stella odeszła, Ania schroniła się do swego pokoju. Chciała uniknąć rozmowy z 

kimkolwiek. Cynicznie uśmiechnięty księżyc wychodził zza kosmatych chmur, a pola 

zdawały się szyderczo spoglądać w jej stronę. Podsumowała minione tygodnie. Zniszczyła 

dywan w jadalni, cenny świecznik i sufit w bibliotece, nie licząc drobniejszych strat. 

Usiłowała sprytnie podejść panią Churchill, która musiała przez cały czas ich rozmowy 

natrząsać się z niej w duchu. 

- Kto wyszedł na największego głupca w tej sprawie? - zadała księżycowi pytanie. - 

Wiem, co powie na to Gilbert. Zadałam sobie tyle trudu, aby skłonić do pobrania się dwoje 

młodych, którzy już byli ze sobą zaręczeni! Jestem wyleczona z ciągotek do swatania, 

wyleczona na zawsze. Nie kiwnę już nawet palcem, by doprowadzić do jakiegokolwiek 

małżeństwa, choćby z tego powodu na całym świecie nie odbył się więcej ani jeden ślub. 

Jedyne pocieszenie to list Janki Pringle, w którym donosi, że zamierza wyjść za mąż za 

poznanego na tej nieszczęsnej zabawie Lewisa Stadmana. Tak więc rodowy świecznik nie 

został poświęcony zupełnie na próżno. Chłopcy… Chłopcy! Czy musicie tak nieludzko 

hałasować? 

- Jesteśmy sowami i musimy hukać! - W dobiegającym z dworu głosie Jima brzmiała 

uraza. Wiedział, że doskonale „huka”. Umiał naśladować głosy wszystkich zwierząt, 

mieszkających w lasach. Walter mu w tym nie dorównywał. Przestał być sową i stał się 

małym zmęczonym chłopczykiem, który szuka ukojenia u mamy. 

- Mamo, słyszałem, jak świerszcze grają. A pan Carter Flagg powiedział, że one wcale 

nie grają, tylko wydają ten odgłos, skrobiąc o odwłok tylnymi nóżkami. Czy to prawda, 

mamusiu? 



- Coś w tym rodzaju. Nie wiem dokładnie, jak to jest. Ale właśnie w ten sposób grają, 

rozumiesz? 

- Nie podoba mi się to. Już nigdy nie będę lubił ich słuchać. 

- Ależ nie. Po pewnym czasie zapomnisz, w jaki sposób grają, i będziesz myślał tylko 

o czarodziejskim brzmieniu ich jesiennej muzyki wśród pól, wzgórz i lasów. Czy nie czas 

spać, syneczku? 

- Mamusiu, czy opowiesz mi na dobranoc bajkę, taką bajkę, żebym poczuł dreszcz 

biegnący po plecach? I posiedzisz przy mnie, dopóki nie zasnę? 

- A od czegóż są matki, kochanie? 



ROZDZIAŁ XVIII 

- Najwyższa pora, by pomyśleć o psie - rzekł Gilbert. 

Od czasu gdy stary Reks się otruł, w Złotym Brzegu nie było żadnego psa. Doktor 

uważał, że chłopcy powinni mieć psa, ale był tak zajęty, że ciągle odkładał załatwienie tej 

sprawy. Aż tu pewnego listopadowego dnia Jim wrócił do domu z wizyty u szkolnego kolegi, 

przynosząc psa; małego żółtego pieska z dwoma czarnymi, zawadiacko sterczącymi uszkami. 

- Joe Reese mi go dał, mamusiu. Nazywa się Gip. Jaki ma śliczny ogonek! Czy mogę 

go zatrzymać? 

- A co to za rasa? - zagadnęła Ania sceptycznie. 

- Myślę, że on ma w sobie wiele ras - odparł Jim. - Czy nie uważasz, że dzięki temu 

jest bardziej interesujący? Dużo bardziej, niż gdyby był po prostu jednej rasy. Proszę cię, 

mamo… 

- Jeśli tata się zgodzi… 

Gilbert się zgodził i Jim został właścicielem pieska. Wszyscy w Złotym Brzegu 

serdecznie przyjęli nowego członka rodziny, poza Odrobinkiem, który bez owijania w 

bawełnę dał wyraz swojej opinii na ten temat. Nawet Zuzanna polubiła pieska. W deszczowe 

dni, kiedy pan Gipa był w szkole, a Zuzanna przędła na poddaszu, pies dotrzymywał jej 

towarzystwa. Polował na wyimaginowane szczury i skomlał z przerażenia, gdy zbytnio 

zbliżył się do kołowrotka. Morganowie wyprowadzając się stąd przed laty, zostawili ten 

kołowrotek i przez całe lata nie był używany. Stał w kącie, niczym stara, przygarbiona 

kobieta. Nikt nie mógł pojąć, dlaczego Gip raz się go boi, a innym razem siada całkiem 

blisko, gdy Zuzanna wprawia w ruch duże koło. Skakał też przy niej, gdy przemierzała strych, 

zwijając długą nić wełny. Zuzanna przyznawała, że pies może być dobrym kompanem. 

Stwierdziła ponadto, że żaden inny pies nie umie tak ślicznie kłaść się na grzbiecie i 

wymachiwać łapami w powietrzu. Była niemal równie zła jak Jim, gdy Bertie Szekspir 

zauważył pogardliwie: 

- I wy to nazywacie psem? 

- Tak, nazywamy to psem - odparła ze złowróżbnym spokojem. - A może nazwałbyś 

go hipopotamem? 

Tego dnia w Złotym Brzegu nie poczęstowano Bertiego cudownym przysmakiem 

wyrobu Zuzanny, tak zwanym „kruchym plackiem z jabłkami”. Przygotowywała go zawsze 

dla swoich chłopców i ich kolegów. Na szczęście, gdy pani Reese zagadnęła: „Czy przypływ 



toto przyniósł?”, nie było jej w pobliżu i Jim sam stanął w obronie swego psa. Na 

stwierdzenie Nata Flagga, że Gip ma za długie nogi w stosunku do tułowia, odparł krótko, że 

nogi psa powinny być na tyle długie, by dosięgały do ziemi. Nat nie grzeszył zbytnią 

inteligencją i zabrakło mu na to odpowiedzi. 

Tego roku listopad skąpił słonecznych promieni. Srogi wiatr wył w nagich, 

srebrzystych gałęziach klonowego zagajnika, a Dolinę niemal bez przerwy spowijała mgła. 

Nie była to wdzięczna, przejrzysta mgiełka, lecz coś, co tata określał jako „ciemną, 

przygnębiającą, wilgotną, deszczową mgłę”. Dzieci ze Złotego Brzegu musiały spędzać 

wolny czas na strychu. Zaprzyjaźniły się z dwoma przepiórkami, które co wieczór 

przylatywały na wielką jabłoń. Również siedem wspaniałych sójek dochowało im wierności i 

zawadiacko szczebiotało, dziobiąc okruszynki chleba. Były to niestety bardzo żarłoczne i 

samolubne ptaki i nie tolerowały innych skrzydlatych przybyszy. 

W grudniu nastała zima. Śnieg padał przez trzy tygodnie. Pola za Złotym Brzegiem 

przystroiły się w srebrzystą szatę. Płoty przyodziały wysokie czapy ze śniegu. Mróz 

wyrysował na szybach czarodziejskie malowidła. W śnieżne, ciemne wieczory Złoty Brzeg 

gościnnie jaśniał światłami, jakby zapraszając zdrożonych wędrowców. Zuzannie wydawało 

się, że jeszcze nigdy nie narodziło się w Glen tyle dzieci, co tej zimy. Co wieczór zostawiała 

w spiżarni przekąskę dla doktora i wygłaszała ponurą opinię, że będzie cud, jeśli on to 

wszystko wytrzyma. 

- Dziewiąte dziecko u Drewów! Jakby na tym świecie nie było ich już wystarczająco 

dużo! 

- Sądzę, że dla pani Drew będzie ono takim samym cudem jak dla nas Rilla, Zuzanno! 

- Myślę, że to lekka przesada, droga pani doktorowo. 

Siedząc w bibliotece lub w wielkiej kuchni dzieci planowały, że latem urządzą sobie w 

Dolinie dom do zabawy. Na dworze szalały burze i jęczał wiatr, kosmate, białe chmury 

przemykały po mroźnym, gwiaździstym niebie, ale Złoty Brzeg dawał zawsze przytulne 

schronienie. Ogień na kominku płonął wesoło, wywołując nastrój pogody i radości, a ciepłe 

łóżeczka czekały już na dzieci, zmęczone całodzienną zabawą. 

Nadeszło Boże Narodzenie, nie zmącone tego roku obecnością ciotki Mary Marii. 

Dzieci z zapałem tropiły zające po śladach na śniegu, ślizgały się na nowych łyżwach po 

zamarzniętej sadzawce, a w mroźne zmierzchy płonące różowym blaskiem zachodzącego 

słońca goniły własne cienie wśród pokrytych śniegowym puchem pól. Zjeżdżały też na 

saneczkach ze srebrzystych zboczy okolicznych wzgórz. Mały żółty piesek z czarnymi 

uszkami biegał z Jimem lub stęskniony witał go radosnym szczekaniem, gdy chłopiec wracał 



do domu. Kiedy Jim odrabiał lekcje, siadywał u jego stóp, a w nocy leżał w nogach jego 

łóżka. Również podczas posiłków układał się pod stołem w pobliżu swego pana, lekko 

trącając go łapą, aby przypomnieć mu o swoim istnieniu. 

- Mamusiu, nie wiem, jak mogłem żyć, zanim dostałem Gipa. On potrafi mówić, 

naprawdę… Mówi oczyma. 

Nieoczekiwanie zdarzyło się nieszczęście. Pewnego dnia Gip wydawał się jakby 

nieswój. Nie chciał jeść, chociaż Zuzanna kusiła go smakowitą kością. Posłano po 

weterynarza do Lowbridge, który zbadawszy psa potrząsnął tylko głową. Nie umiał 

powiedzieć niczego konkretnego. Pies musiał zjeść coś trującego w lesie. Wyliże się albo nie. 

Gip leżał bardzo spokojnie i nie zwracał uwagi na nikogo oprócz Jima. Niemal do ostatniej 

chwili próbował machać ogonkiem, gdy chłopiec go głaskał. 

- Mamusiu, czy to byłoby niewłaściwe, gdybym pomodlił się za Gipa? 

- Ależ skąd! Możemy modlić się za wszystko, co kochamy. Tak się boję o Gipa… Jest 

bardzo chory… 

- Mamusiu, nie myślisz chyba, że Gip umrze! 

Gip zdechł nazajutrz rano. Po raz pierwszy śmierć wkroczyła w dziecięcy świat Jima. 

Śmierć kogoś bliskiego jest wstrząsającym przeżyciem, nawet jeśli to chodzi tylko o małego 

pieska. Dla mieszkańców Złotego Brzegu Gip znaczył o wiele więcej niż zwykły pies, a 

Zuzanna, wycierając zaczerwieniony nos, mruczała: 

- Nigdy przedtem nie zdarzyło mi się tak przywiązać do psa. 1 nigdy już mi się nie 

zdarzy. To za bardzo boli. 

Zuzanna nie znała poematu Kiplinga o tym, jak niemądrze jest ofiarować serce psu. 

Gdyby ten wiersz kiedyś wpadł jej w ręce, pomyślałaby z pewnością, że chociaż raz poeta 

napisał coś sensownego. 

Ta noc była dla Jima trudna do przeżycia. Mama i tata musieli wyjść. Walter płakał 

tak długo, aż usnął, i Jim pozostał sam… nie miał już psa, z którym mógłby porozmawiać. 

Kochane, brązowe ślepia, zawsze patrzące na niego z takim zaufaniem, pogrążyły się w 

mroku śmierci. 

- Dobry Boże - modlił się Jim. - Weź w opiekę mojego małego pieska, który dziś 

umarł. Poznasz go po czarnych uszkach. Nie pozwól, by czuł się beze mnie samotny. 

Jim wtulił twarz w poduszkę, by nikt nie usłyszał jego płaczu. Gdy zgasi światło, 

ciemna noc zajrzy przez okno, a Gip nie zamerda ogonkiem przy jego łóżku. Nastanie 

mroźny, zimowy ranek bez Gipa. Nadal będą przemijały dni i lata, ale nie będzie już Gipa. 

Nie mógł znieść tej myśli. 



Poczuł nagle, że czułe ramię obejmuje go i przytula w ciepłym uścisku. A więc miłość 

nie znikła z tego świata, chociaż Gip nie żyje. 

- Mamusiu, czy to zawsze będzie takie straszne? 

- Nie zawsze - Ania nie powiedziała mu, że wkrótce zapomni o swym bólu, a Gip 

stanie się tylko miłym wspomnieniem. - Nie zawsze, mały Jimie. Czas uleczy twoje 

cierpienie, jak uleczył poparzone ręce, chociaż też bardzo cię bolały. 

- Tata powiedział, że kupi mi innego psa. Ale ja nie chcę innego. Nigdy. 

- Rozumiem cię, kochanie. 

Mama rozumiała wszystko. Nikt nie miał takiej mamy jak on. Chciałby coś dla niej 

zrobić. Nagle wpadł na pewien pomysł. Kupi mamie naszyjnik z pereł, taki, jaki widział w 

sklepie Cartera Flagga. Słyszał kiedyś, jak mama mówiła, że bardzo by chciała mieć 

naszyjnik z pereł, a tata odpowiedział, nawiązując do dziecinnej piosenki: 

- Kupię ci naszyjnik, kiedy przypłynie mój statek, Aniu. 

Należało zastanowić się, w jaki sposób tego dokonać. Miał trochę pieniędzy, ale były 

one przeznaczone na zakup niezbędnych mu rzeczy. Trudno zaliczyć do nich naszyjnik z 

pereł. Poza tym chciał sam zarobić pieniądze. Wtedy będzie to prezent naprawdę od niego. 

Mamy urodziny przypadają w marcu, za sześć tygodni. A naszyjnik kosztuje aż pięćdziesiąt 

centów! 



ROZDZIAŁ XIX 

Nie było łatwo w Glen zarobić pieniądze, ale Jim zaczął energicznie działać. Ze 

starych szpulek zrobił bąki do zabawy dla kolegów, po dwa centy za sztukę. Za trzy centy 

sprzedał swój wielki skarb, trzy mleczne zęby. W każdą sobotę po południu sprzedawał 

Bertiemu Szekspirowi swoją porcję kruchego placka z jabłkami. Zarobione pieniądze wkładał 

do mosiężnej świnki, którą Nan ofiarowała mu na Gwiazdkę. Była to śliczna, lśniąca świnka z 

dziurką na grzbiecie. Przez tę dziurkę wrzucało się monetę. Gdy chciało się wyjąć 

zaoszczędzone pieniądze, wystarczyło pokręcić ogonkiem, a świnka sama się otwierała i 

wysypywała monety. Aby zarobić ostatnie osiem centów, Jim sprzedał Macowi Reese’owi 

swoją kolekcję ptasich jaj. Był to najpiękniejszy zbiór w Glen i Jim z żalem się z nim 

rozstawał. Lecz dzień urodzin mamy zbliżał się coraz bardziej i należało czym prędzej 

uzbierać potrzebną sumę. Jim wrzucił do świnki osiem centów, które otrzymał od Maca, i 

przeszedł do porządku dziennego nad stratą swego zbioru. 

- Pokręć ogonkiem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście się otworzy - rzekł Mac, który 

nie wierzył w działanie tego mechanizmu. Ale Jim odmówił. Nie zamierzał otwierać świnki 

aż do chwili, kiedy będzie kupował naszyjnik. 

Nazajutrz po południu w Złotym Brzegu odbywało się spotkanie Towarzystwa 

Dobroczynności. Było to niezapomniane spotkanie. Właśnie gdy pani Normanowa Taylor 

wygłaszała modlitwę, a była to osoba niezwykle dumna ze swych modlitw, zrozpaczony mały 

chłopiec wbiegł do salonu. 

- Moja mosiężna świnka zginęła, mamusiu! Zginęła! 

Ania pospiesznie wyprowadziła go z pokoju, ale pani Normanowa Taylor zawsze już 

uważała, że celowo przeszkodzono jej w modlitwie. 

Ze szczególnym naciskiem oznajmiła żonie pastora, która gościnnie bawiła na 

zebraniu Towarzystwa, że dużo wody upłynie, zanim wybaczy Jimowi ten wybryk czy zwróci 

się do jego ojca o poradę lekarską. Gdy panie odeszły. Złoty Brzeg został przewrócony do 

góry nogami w poszukiwaniu mosiężnej świnki. Bez rezultatu. Jim, zrozpaczony stratą i 

skarcony za swoje zachowanie, był tak przejęty, że nie mógł sobie przypomnieć, gdzie i kiedy 

widział ją po raz ostatni. Mac Reese, do którego zatelefonował, oświadczył, że widział świnkę 

na biurku Jima. 

- Jak sądzisz, Zuzanno, może Mac Reese… 



- Nie, droga pani doktorowo, z całą pewnością. Reese’owie mają swoje przywary, na 

przykład zanadto lubią pieniądze, ale tylko pod warunkiem, że są one uczciwie zarobione. 

Gdzież może być ta świnka? 

- Może szczury ją zjadły? - powiedziała Di. Jim wzruszył ramionami - przecież 

szczury nie mogły zjeść mosiężnej świnki z pięćdziesięcioma centami w środku! Poczuł 

jednak niepokój - a jeśli tak się stało? 

- Ależ skąd, kochanie - uspokoiła go mama. - Twoja świnka się znajdzie. 

Nazajutrz rano, gdy Jim poszedł do szkoły, świnki ciągle nie było. Dzieci z klasy 

wiedziały już o jego stracie i snuły różne przypuszczenia, nie zawsze pocieszające. W czasie 

przerwy Dzidzia Flagg przysunęła się do niego przymilnie. Dzidzia lubiła Jima, ale on jej nie 

cierpiał, pomimo, a może właśnie dlatego, że miała gęste, złociste loki i duże brązowe oczy. 

Nawet w wieku ośmiu lat ma się kłopoty w obcowaniu z istotami płci odmiennej. 

- Mogę ci powiedzieć, kto ma twoją świnkę. 

- Kto? 

- Jeśli pobawisz się ze mną w „Raz rybki w morzu brały ślub”, to ci powiem. 

Była to gorzka pigułka do przełknięcia, ale Jim się zgodził. Zrobiłby wszystko, aby 

odnaleźć świnkę. Nieszczęśliwy i zarumieniony siedział przy Dzidzi, klaszcząc w ręce w takt 

wierszyka „Raz rybki w morzu brały ślub”. Gdy rozległ się dzwonek na lekcję, zażądał 

dotrzymania obietnicy. 

- Alicja Palmer mówi, że Willy Drew powiedział jej, że Bob Russell powiedział mu, 

że Fred Elliot wyznał, że wie, gdzie jest świnka. Idź i zapytaj Freda. 

- Oszustka! - krzyknął Jim, patrząc na nią płonącymi oczami. - Oszustka! 

Dzidzia roześmiała się bezczelnie, nie przejmując się jego oburzeniem. Najważniejsze, 

że Jim Blythe chociaż raz poświęcił jej trochę czasu. 

Jim poszedł do Freda Elliota, który najpierw stwierdził, że nic nie wie i nie chce 

wiedzieć o śwince. Jim wpadł w rozpacz. Fred był od niego o trzy lata starszy i bardzo 

potężnie zbudowany. Nagle coś przyszło mu do głowy. Z powagą podniósł wskazujący palec 

ku dużej, czerwonej twarzy Freda. 

- Jesteś transsubstancjonalistą - powiedział wyraźnie. 

- Hej, hej, ty, mały Blythe, nie przezywaj mnie. 

- To więcej niż przezwisko - rzekł Jim. - To zaklęcie. Jeśli powtórzę je i wskażę na 

ciebie palcem, będziesz miał pecha przez cały tydzień. Może zejdą ci paznokcie. Policzę do 

dziesięciu. Jeśli mi nie powiesz, zanim skończę, powtórzę to słowo. 



Fred nie bardzo w to wierzył. Ale tego wieczoru odbywały się zawody łyżwiarskie i 

wolał nie ryzykować. Poza tym paznokcie są paznokciami. Gdy Jim mówił „sześć”, poddał 

się. 

- No dobrze… dobrze. Nie nadwerężaj sobie szczęk, wypowiadając jeszcze raz to 

słowo. Mac wie, gdzie jest twoja świnka. Tak mi powiedział. 

Maca nie było w szkole. Ania po wysłuchaniu relacji Jima zadzwoniła do jego matki. 

Pani Reese po chwili nadeszła, zarumieniona i zawstydzona. 

- Mac nie zabrał świnki, pani Blythe. Chciał tylko zobaczyć, czy ona się otworzy, więc 

gdy Jim wyszedł z pokoju, pokręcił ogonkiem. Świnka rozpadła się na dwie części i nie mógł 

jej złożyć. Więc schował części świnki i pieniądze do butów, stojących w przedpokoju. Nie 

powinien był ruszać świnki… Ojciec zdrowo przetrzepał mu tyłek. Ale nie ukradł jej, pani 

Blythe. 

- Cóż to za słowo powiedziałeś Fredowi, kochanie? - spytała Zuzanna, gdy 

odnaleziono rozczłonkowaną świnkę i policzono pieniądze. 

- Transsubstancjonalistą - odparł z dumą Jim. - W zeszłym tygodniu Walter wyszukał 

je w słowniku. Wiesz, że on lubi długie i trudne słowa. Obaj nauczyliśmy się je wymawiać. 

Powtarzaliśmy po kolei, każdy po dwadzieścia razy, zanim położyliśmy się spać, żeby je 

dobrze zapamiętać. 

Naszyjnik został kupiony i złożony w trzecim od góry pudełku w środkowej szufladzie 

szafki Zuzanny. Zuzanna była od początku dopuszczona do sekretu. Jim myślał już, że dzień 

urodzin mamy nigdy nie nadejdzie. Pożerał wprost oczami niczego nieświadomą mamę. Nie 

wiedziała, co kryje szafka Zuzanny i jaka radość czeka ją w dniu urodzin. Nie miała pojęcia, 

co przywiezie jej statek, gdy śpiewała, usypiając bliźniaczki: 

- Widziałam statek, płynący po morzu, cały wyładowany pięknymi rzeczami dla mnie. 

W marcu Gilbert zachorował na grypę, która omal nie przerodziła się w zapalenie 

płuc. W Złotym Brzegu nastąpiło kilka niespokojnych dni. Ania jak zwykle łagodziła spory, 

pocieszała zbolałe serduszka, pochylała się nad skąpanymi w świetle księżyca łóżeczkami, by 

sprawdzić, czy dzieciom jest dość ciepło. Ale wszystkim brakowało jej śmiechu. 

- Co się stanie z tym światem, jeśli tata umrze? - wyszeptał Walter zbielałymi ustami. 

- Nie umrze, kochanie. Niebezpieczeństwo minęło. 

Ania sama zastanawiała się, co stałoby się z mieszkańcami Glen. St. Mary i Przystani 

Czterech Wiatrów, gdyby doszło do takiego nieszczęścia. Tak bardzo ufali Gilbertowi. 

Szczególnie ludzie z Górnego i Glen zdawali się wierzyć, że potrafi on wskrzesić umarłego, i 

jeśli tego nie robi, to tylko dlatego, że nie chce krzyżować planów Wszechmogącego. Jednak 



zaręczali, że raz mu się to zdarzyło. Stary wuj Archibald MacGregor uroczyście zapewniał 

Zuzannę, że Samuel Hewett był zupełnie martwy i że doktor Blythe przywrócił go do życia. 

W każdym razie gdy ludzie widzieli szczupłą, opaloną twarz Gilberta i jego życzliwe 

spojrzenie, gdy uspokajał pacjentów: „Nic takiego się nie dzieje”, wierzyli mu, aż 

rzeczywiście stawało się to prawdą. Jego imię nadawano ogromnej ilości dzieci, tak że w 

Przystani Czterech Wiatrów roiło się od małych Gilbertów, a była też nawet jedna malutka 

Gilbertyna. 

Wkrótce tata wyzdrowiał i mama znów zaczęła się śmiać. I nareszcie nadszedł wieczór 

poprzedzający dzień urodzin mamy. 

- Jeśli wcześniej zaśniesz, Jimie, to szybciej nadejdzie jutro - zapewniała Zuzanna. 

Jim spróbował szybko zasnąć, ale nic z tego nie wyszło. Walter od dawna już spał, a 

on ciągle wiercił się i kręcił na łóżku. Bał się, że zaśpi, nie wstanie na czas i wszyscy inni 

dadzą już mamie swoje prezenty. A on chciał być pierwszy. Szkoda, że nie prosił Zuzanny, by 

go obudziła! Zdaje się, że właśnie poszła gdzieś z wizytą, ale poprosi ją o to, gdy wróci. 

Zejdzie na dół i poczeka na nią na kanapie w salonie. Jim cichutko zszedł do holu i zwinął się 

na kanapie. Widział stąd Glen. Światło księżyca wypełniało zaklętym blaskiem kotlinki 

między zaśnieżonymi, białymi wydmami. W mroku nocy drzewa, pełne tajemniczości, 

zdawały się wyciągać ramiona ku Złotemu Brzegowi. Słyszał wszystkie nocne odgłosy 

domu… Podłoga skrzypiała, ktoś przewrócił się na drugi bok w łóżku, węgielki w kominku 

trzaskały z sykiem, myszka piszczała za kredensem. Czuł się taki samotny. Dlaczego Zuzanna 

nie wraca? Gdyby był tu Gip, kochany Gip… Czy zapomniał o Gipie? Nie, ani trochę. Lecz 

wspomnienie o nim nie bolało już tak bardzo, a poza tym głowę zaprzątało mu tyle innych 

myśli. Niech śpi w spokoju jego najdroższy piesek. Może mimo wszystko Jim kiedyś 

zdecyduje się mieć innego psa. Szkoda, że nie ma teraz przy sobie żadnego żywego 

stworzenia, choćby Odrobinka, który oczywiście akurat gdzieś się zawieruszył. Stary, 

egoistyczny kot! Nic go nie obchodzi poza jego własnymi sprawami. 

Na długiej drodze, wijącej się bez końca poprzez tę dziwną, oświetloną blaskiem 

księżyca przestrzeń, która za dnia stawała się dobrze znanym Glen, nie było widać Zuzanny. 

Jim postanowił, że zacznie sobie wyobrażać różne rzeczy, aby prędzej mu mijał czas. Kiedyś 

w przyszłości pojedzie na północ i zamieszka z Eskimosami. Popłynie też na dalekie morza i 

ugotuje na Gwiazdkę rekina, tak jak kapitan Jim. Pojedzie z wyprawą na goryle do Konga. 

Może zostanie nurkiem i będzie wędrował przez lśniące kryształem podwodne krainy. Gdy 

pojedzie do Avonlea, poprosi wujka Tadzia, by go nauczył, jak się wlewa mleko do kociego 



pyszczka. Wujek doskonale umie to robić. A może będzie piratem? Zuzanna chciała, żeby 

został pastorem. Pastor może zrobić wiele dobrego, ale czy życie pirata nie jest ciekawsze? 

Oby tylko ten mały, drewniany żołnierzyk nie zeskoczył z okapu nad kominkiem i nie 

wystrzelił ze swej strzelby. A co będzie, jeśli krzesła zaczną spacerować po pokoju lub leżąca 

na podłodze skóra tygrysia ożyje i zamieni się w prawdziwego tygrysa.’ Może niedźwiedzie, 

które wyobrażali sobie z Walterem, gdy byli mali, rzeczywiście pojawią się w domu? Jima 

ogarnęło przerażenie. Za dnia nieczęsto zdarzało mu się zatracać granicę między 

rzeczywistością a krainą fantazji. W nocy było jednak inaczej. Zegar cykał… tik-tak, tik-tak, 

tik-tak. Z każdym „tik” nowy niedźwiedź siadał na stopniach schodów. Po prostu aż roiło się 

na nich od niedźwiedzi! Na pewno zostaną tu do brzasku. 

Co będzie, jeśli Bóg zapomni kazać słońcu wzejść? Ta myśl była tak” okropna, że Jim 

ze strachu skulił się, ukrył twarz pod kocem i niebawem smacznie zasnął. Zuzanna wróciła do 

domu dopiero nazajutrz o wschodzie słońca i ujrzawszy śpiącego na kanapie chłopca, 

osłupiała. 

- Mały Jimie! 

Jim zerwał się natychmiast. Czarodziej Mróz spędził pracowicie noc, zamieniając lasy 

w śnieżną Krainę Baśni. Purpurowe światło kładło się na odległych wzgórzach i polach. Był 

to dzień urodzin mamy. 

- Czekałem na ciebie, Zuzanno, bo chciałem cię prosić, żebyś mnie obudziła… Ale tak 

długo nie wracałaś… 

- Poszłam do Warrensów, ponieważ umarła ich ciotka. Poprosili mnie, żebym została i 

czuwała przy zmarłej - wyjaśniła pogodnie Zuzanna. - Nie sądziłam, że będziesz próbował 

złapać zapalenie płuc, skoro tylko spuszczę cię z oka. Marsz do łóżka. Zawołam cię, kiedy 

tylko mama się obudzi. 

- Zuzanno, w jaki sposób polujesz na rekiny? - chciał jeszcze dowiedzieć się Jim. 

- Nie poluję na nie - odparła Zuzanna. 

W parę godzin później Jim wszedł do pokoju mamy. Wstała już i czesała przed 

lustrem swoje piękne, lśniące włosy. Szeroko otworzyła oczy, gdy ujrzała naszyjnik. 

- Jim, kochanie! To dla mnie? 

- Teraz nie musisz już czekać, aż przypłynie statek taty - powiel dział Jim z nutką 

nonszalancji w głosie. Cóż to takiego połyskiwało zielono na mamy dłoni? Pierścionek… 

Prezent od taty. Bardzo dobrze, ale pierścionki są czymś zwyczajnym. Nawet Dzidzia Flagg 

nosi pierścionek. Co innego naszyjnik z pereł! 

- Naszyjnik jest najcudowniejszym podarkiem urodzinowym - rzekła mama. 



ROZDZIAŁ XX 

Pewnego wieczoru pod koniec marca Gilbert i Ania wybierali się na obiad do 

przyjaciół w Charlottetown. Ania włożyła nową, zieloną suknię, przybraną przy dekolcie 

srebrną nitką, wsunęła na palec pierścionek od Gilberta, a na szyi zawiesiła perełki od Jima. 

- Prawda, Jimie, że moja żona jest piękna? - zagadnął z dumą tata. 

Jim myślał właśnie, że mama jest bardzo piękna i że ma śliczną suknię. Jak ładnie 

wyglądały perły na jej białej szyi! Lubił patrzeć na mamę, kiedy była tak wspaniale 

wystrojona, choć wolał ją w codziennej sukience. Wyjściowy strój zmieniał ją w kogoś 

innego. Nie była wtedy jego prawdziwą mamą. 

Po kolacji Jim poszedł na wieś, by załatwić coś dla Zuzanny. Czekał właśnie w sklepie 

Cartera Flagga, przerażony, że może zjawić się Dzidzia, która przychodziła tu czasami, i 

zachowywać się… hm, doprawdy zbyt przyjaźnie. Wtedy nastąpiło coś nieoczekiwanego, 

jedno z tych zderzeń z rzeczywistością, tak strasznych dla dziecka, które się ich nie 

spodziewa i nie może się przed nimi bronić. 

Przed wystawą, na której pan Flagg trzymał naszyjniki, łańcuszki, bransoletki i klamry 

do włosów, stanęły dwie dziewczynki. 

- Całkiem ładny jest ten sznurek pereł - dobiegł go głos Abbie Russell. 

- Wyglądają zupełnie jak prawdziwe - dodała Leonka Reese. Odeszły, nieświadome 

krzywdy, którą wyrządziły małemu chłopcu, siedzącemu na skrzyni z gwoździami. Jim nagle 

jakby skamieniał, nie był w stanie uczynić najmniejszego ruchu. 

- Co ci jest, synu? - zagadnął pan Flagg. - Kiepsko wyglądasz. 

Jim spojrzał na niego oczami pełnymi rozpaczy. Czuł dziwną suchość w ustach. 

- Proszę pana… czy te… czy te naszyjniki… To są prawdziwe perły, prawda? 

Pan Flagg roześmiał się. 

- Nie, chłopcze. Obawiam się, że nie da się kupić prawdziwych pereł za pięćdziesiąt 

centów. Prawdziwe kosztują setki dolarów. To są sztuczne perły, bardzo ładne jak na tę cenę. 

Kupiłem te naszyjniki okazyjnie, dlatego sprzedaję je tak tanio. Zwykle kosztują około dolara. 

Został już tylko jeden. Mówię ci, rozeszły się jak ciepłe bułeczki. 

Jim ześlizgnął się ze skrzyni i wyszedł. Zupełnie zapomniał, po co posłała go 

Zuzanna. Szedł do domu jak po omacku. Nad głową miał ciemne, jeszcze zimowe niebo, a w 

powietrzu „czuło się śnieg”, jak mówiła Zuzanna. Kałuże pokryły się cieniutką warstwą lodu. 

Zatoka pogrążona była w ciszy i czarnym mroku. Zanim Jim dotarł do domu, zaczęła się nad 



nią bielić śnieżna nawałnica. Chłopiec pragnął, aby śnieg padał, padał i padał, aż całkiem 

zasypie jego samego i wszystko dokoła. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. 

Jim był załamany. Nie pozwoli, by ktokolwiek szydził z niego lub śmiał się z całej tej 

historii. Cóż za upokorzenie! I on, i mama myśleli, że perły są prawdziwe… Tymczasem 

okazało się, że to tylko nędzna imitacja! Co mama powie, co poczuje, gdy dowie się o tym? 

Oczywiście, trzeba jej wyznać prawdę i czym prędzej wyprowadzić ją z błędu. Musi 

wiedzieć, że perły nie są prawdziwe. Biedna mama! Tak bardzo była z nich dumna. Widział 

przecież dumę w jej oczach, gdy go całowała i dziękowała za prezent. 

Jim wślizgnął się do domu kuchennym wejściem i poszedł prosto na górę położyć się 

do łóżka. Walter spał już głęboko. Ale Jim nie mógł zasnąć. Czuwał jeszcze, gdy mama 

cichutko weszła do pokoju, aby sprawdzić, czy dzieci są dobrze okryte. 

- Jim, kochanie, dlaczego jeszcze nie śpisz o tej porze? Źle się czujesz? 

- Nie, mamusiu, ale jestem bardzo nieszczęśliwy tutaj - odrzekł Jim, kładąc rękę na 

żołądku. Uważał, że właśnie tam znajduje się serce. 

- Co się stało, skarbie? 

- Ja… ja… muszę coś ci powiedzieć, mamusiu. Będziesz okropnie rozczarowana, ale 

ja naprawdę nie chciałem cię oszukać, mamusiu. 

- Jestem pewna, że nie chciałeś, kochanie. Co się stało? Powiedz, nie obawiaj się. 

- Och, mamusiu, te perły nie są prawdziwe. Myślałem, że są… Byłem pewien… 

Oczy Jima wypełniły się łzami. Nie mógł dalej mówić. 

Ania powstrzymała uśmiech. Shirley dziś uderzył się w głowę, Nan zwichnęła nogę w 

kostce, Di przeziębiła się i całkiem zachrypła. Ania pocieszała, utulała i bandażowała. Ale w 

tej sprawie potrzebna była cała głęboka mądrość kochającej matki. 

- Jim, kochanie, nawet mi do głowy nie przyszło, że uważałeś te perły za prawdziwe. 

Od razu wiedziałam, że są imitacją, przynajmniej w ścisłym znaczeniu tego słowa. Dla mnie 

są jednak najcenniejszymi klejnotami, jakie kiedykolwiek dostałam. To, że zdobyłeś je dzięki 

swemu poświęceniu i swojej pracy i dałeś je z miłości, sprawia, że są dla mnie daleko droższe 

niż wszystkie perły wydobyte z głębin mórz. Kochanie, nie zamieniłabym moich perełek na 

naszyjnik, o którym czytałam dziś w gazecie. Jakiś milioner kupił go za pół miliona dolarów i 

ofiarował swojej narzeczonej. Widzisz więc, jak cenny jest dla mnie twój prezent, najdroższy 

z najdroższych synków. Czy już się uspokoiłeś? 

Jim był tak szczęśliwy, że aż się wstydził. Wydawało mu się, że tylko malutkie dzieci 

mogą doznawać takiego uczucia. 

- Życie jest znów do zniesienia - rzekł powściągliwie. 



Łzy znikły z jego błyszczących oczu. Wszystko było dobrze. Marni trzymała go w 

ramionach… Ważne było tylko to, że perły jej się podobały. A kiedyś ofiaruje jej naszyjnik, 

który będzie kosztował nie pół, ale cały milion dolarów. Tymczasem czuł się zmęczony. 

Łóżko było ciepłe wygodne, ręce mamy pachniały różami… i nie żywił już nienawiści dc 

Leonki Reese. 

- Mamusiu, ślicznie wyglądasz w tej sukni - rzekł sennym głosem - Czysto i słodko… 

słodko jak czekoladka. 



ROZDZIAŁ XXI 

Tego roku kwiecień nadszedł cichuteńko, przynosząc ciepłe promienie słońca i 

łagodny powiew wiatru. Wkrótce jednak niespodziewana śnieżna burza przybyła z północy i 

pokryła cały świat śniegową pierzynką. 

- Śnieg w kwietniu jest wstrętny - powiedziała Ania. - To tak, jakby ktoś uderzył cię w 

twarz zamiast pocałować. 

Koronkowe sople przyozdobiły Złoty Brzeg. Przez długie dwa tygodnie trwały smutne 

dni i przygnębiające noce. Wreszcie śnieg niechętnie zniknął, a do Doliny zawitał pierwszy 

drozd. Gdy wieść o tym dotarła do Złotego Brzegu, wszyscy odetchnęli z ulgą i zaczęli 

wierzyć, że wreszcie nastąpi wiosenne, pełne cudów odradzanie się świata. 

- Och, mamusiu, dzisiaj pachnie wiosną - zawołała Nan, z rozkoszą wdychając świeże, 

wilgotne powietrze. - Mamusiu, prawda, że wiosna jest cudowną porą roku? 

Tymczasem wiosna już zaczynała stawiać pierwsze kroki, zupełnie niczym 

podziwiane dziecko, które dopiero uczy się chodzić. Śnieg na drzewach i polach znikał, 

ustępując miejsca soczystej zieleni. Jim jak co roku przyniósł mamie bukiecik konwalii. 

Mimo to pani Mitchell, kobieta o niesamowitej tuszy, padając ciężko na fotel w 

Złotym Brzegu, westchnęła żałośnie, że wiosna nie bywa już tak przyjemna jak za dawnych 

lat. 

- Czy nie przypuszcza pani przypadkiem, pani Mitchell, że to nie wiosna się zmienia, 

ale my sami? - uśmiechnęła się Ania. 

- Może. Aż za dobrze wiem, że się zmieniłam. Nie sądzę, aby domyśliła się pani 

patrząc na mnie, że kiedyś byłam najładniejszą panną w tych stronach. 

Ania stwierdziła w duchu, że istotnie nic podobnego nie przyszłoby jej do głowy. 

Smugi kurzu pokrywały rzadkie, zlepione, mysie włosy pod beretem z krepy, a także długi 

wdowi welon pani Mitchell. Jej niebieskie, pozbawione wyrazu oczy były mętne i zapadnięte, 

a chrześcijańskie miłosierdzie nakazywało powstrzymać się od uwag odnośnie jej 

podwójnego podbródka. Lecz wdowa po Antonim Mitchellu czuła się całkiem z siebie 

zadowolona, ponieważ nikt w Przystani Czterech Wiatrów nie miał tak wspaniałego stroju 

żałobnego jak ona. Nie można było oprzeć się wrażeniu, że noszenie żałoby pochlebia jej 

próżności. 

Pani Mitchell nie dopuszczała Ani do głosu, zaoszczędzając jej trudu prowadzenia 

rozmowy. 



- Wodociąg mi nawalił, przecieka rura. Przyszłam do wsi poprosić Raymonda 

Russella, aby mi go naprawił. I pomyślałam sobie: „Skoro już tu jestem, wpadnę do pani 

Blythe i poproszę, aby napisała epitafę dla Antoniego”. 

- Epitafium? - spytała zaskoczona Ania. 

- Aha… to, co drukują w gazetach o zmarłych ludziach, wie pani - wyjaśniła pani 

Mitchell. - Chcę, żeby Antoni miał naprawdę ładną. Coś takiego niezwykłego. Pani przecież 

pisuje różne rzeczy, prawda? 

- Od czasu do czasu zdarza mi się napisać jakieś drobne opowiadanie - przyznała 

Ania. - Ale przy szóstce dzieci rzadko znajduję na to czas. Kiedyś marzyłam o sławie, ale 

obecnie obawiam się, że moje nazwisko nigdy się nie znajdzie w „Who is who”*. Poza tym 

nigdy w życiu nie pisałam epitafium. 

- O, to chyba nic trudnego. Stary wuj Charlie Bates pisze większość epitaf dla 

Dolnego Glen. Ale nie mają one w sobie żadnej poetyczności, a ja chcę, żeby mój Antoni 

dostał kawałek prawdziwego wiersza. Bardzo lubił poezję. W zeszłym tygodniu słyszałam 

pani wykład w szkole w Glen na temat bandażowania ran i pomyślałam sobie „Ktoś, kto umie 

tyle mówić, i to tak gładko, z pewnością napisze prawdziwie poetycką epitafę”. Zrobi to pani 

dla mnie, prawda, pani Blythe? Antoni by się z tego cieszył. Zawsze panią podziwiał. Kiedyś 

powiedział, że gdy pani wchodzi do pokoju, wszystkie inne kobiety wydają się całkiem 

zwyczajne i niedystyngowane. Widzi pani, czasem wyrażał się poetycko, ale nie miał nic 

złego na myśli. Czytałam wiele epitaf… Mam duży notes z wypisanymi z gazet epitafami, ale 

nie sądzę, by Antoniemu któraś się spodobała. Zawsze się z nich wyśmiewał. A już 

najwyższy czas coś zrobić, bo przecież umarł dwa miesiące temu. Długo nie mógł rozstać się 

ze światem, ale za to nie cierpiał. To kłopotliwe, gdy ktoś umiera na wiosnę, pani Blythe, lecz 

jakoś sobie poradziłam. Wuj Charlie będzie urażony, że poprosiłam o epitafę kogoś innego, 

ale nie dbam o to. Wuj Charlie jest wygadany, lecz nie żył z Antonim w zbytniej zgodzie, 

więc nie zamierzam prosić go o epitafę. Byłam żoną Antoniego, pani Blythe, kochającą i 

wierną żoną, przez trzydzieści pięć lat. Tak, pani Blythe, trzydzieści pięć lat - powtórzyła, 

jakby w obawie, że Ania pomyśli, iż tylko przez trzydzieści cztery lata - i chcę, aby miał 

epitafę, która spodobałaby mu się, gdyby żył. Tak właśnie powiedziała moja córka, Serafina; 

wyszła za mąż i przeniosła się do Lowbridge. Ładne imię, Serafina, nieprawda? Znalazłam je 

na czyimś nagrobku. Antoniemu się nie podobało. Chciał ją nazwać Judyta, po swojej matce. 

                                                
* „Who is who” - wydawana periodycznie publikacja zawierająca informacje o sławnych ludziach. 



Ale powiedziałam, że Judyta brzmi zbyt uroczyście, i łatwo dał się przekonać. Nie umiał się 

kłócić, chociaż zawsze wołał na nią „Seraf” O czym to ja mówiłam? 

- Że pani córka powiedziała… 

- O, właśnie. Serafina powiedziała mi: „Mamo, proszę cię, załatw dla taty ładną 

epitafę”. Była bardzo zżyta z ojcem, chociaż często się z niej wyśmiewał, tak jak i ze mnie… 

czasami. No więc jak, pani Blythe? 

- Ależ ja doprawdy tak mało wiem o pani mężu, pani Mitchell. 

- O, mogę pani wszystko o nim opowiedzieć. Nie pamiętam tylko, jakiego koloru miał 

oczy. Czy pani uwierzy, że gdy rozmawiałam z Serafina po pogrzebie, nie umiałam 

powiedzieć, jakie miał oczy! Chociaż żyłam z nim trzydzieści pięć lat! W każdym razie były 

to oczy łagodne i rozmarzone. Tak błagalnie nimi spoglądał, gdy się o mnie starał. Nie było 

mu łatwo mnie zdobyć, pani Blythe. Całe lata za mną szalał. A ja miałam zielono w głowie i 

chciałam wybierać, przebierać. Historia mojego życia byłaby niezwykle interesującym 

tematem. Mogłaby pani wykorzystać ją w jednym ze swoich opowiadań. No tak, minęły te 

czasy. Miałam tylu starających się, że nie dałoby się wcisnąć między nich szpilki. Ale 

wszyscy oni przychodzili i odchodzili, a Antoni został. 

Wyglądał całkiem przyzwoicie, taki miły, szczupły mężczyzna. Nie znoszę otyłych 

mężczyzn. „Jeśli wyjdziesz za Mitchella, będzie to dla Plummerów krok w górę” - 

powiedziała moja matka, bo jego rodzina była bardziej szacowna niż moja. Ja jestem 

Plummer z domu, pani Blythe, córka Jana Plummera. Antoni mówił mi takie romantyczne 

komplementy. Kiedyś powiedział, że mam w sobie eteryczny uroki księżycowego światła. 

Wiem, że to miało być coś miłego, chociaż niej mam pojęcia, co znaczy „eteryczny”. 

Zamierzałam sprawdzić to’ w słowniku, ale jakoś zapomniałam. No cóż, w końcu dałam mu 

słowo, że będę jego. To jest… to znaczy… że za niego wyjdę. Mój Boże, szkoda, że mnie 

pani nie widziała w ślubnej sukni. Wszyscy mówili, że wyglądałam jak obrazek. Byłam 

szczupła, z włosami jaśniejszymi od złota i śliczną cerą. Och, jak okrutnie obchodzi się z 

nami czas! Z panią nie jest jeszcze tak źle, pani Blythe. Jest pani ciągle naprawdę ładna i na 

dodatek wysoko edukowana. No cóż, nie wszystkie możemy być wykształcone Niektóre z nas 

muszą zajmować się gospodarstwem. Pani sukienka jest doprawdy śliczna, pani Blythe. 

Zauważyłam, że nigdy nie ubiera się pani na czarno. Bardzo słusznie. I tak zbyt wcześnie 

przyjdzie pani nosić żałobę. Wszystko ma swój koniec, powiadam zawsze. O czym to 

mówiłam? 

- Pani… Pani próbowała mi opowiedzieć coś o panu Mitchellu.’ 



- Ach, prawda. No więc pobraliśmy się. Tej nocy na niebie była wielka kometa. 

Widziałam ją, jak jechaliśmy do domu. Szkoda, że n mogła pani zobaczyć tej komety, pani 

Blythe. Była naprawdę ładna. Czy mogłaby pani o niej wspomnieć w epitafie? 

- To… To byłoby chyba trudne… 

- Ach tak - pani Mitchell z westchnieniem zrezygnowała z komety - Musi pani napisać 

to najlepiej, jak pani potrafi. Jego życie nie byk specjalnie ciekawe. Raz się upił. Powiedział, 

że po prostu chcę wiedzieć, jak człowiek się wtedy czuje. Zawsze miał taki dociekliwi umysł. 

O tym zdarzeniu oczywiście nie może pani wspomnieć w epitafie. Nic innego, godnego uwagi 

nie zdarzyło się w jego życiu. Nie chciałabym się żalić, ale muszę stwierdzić, że był 

niefrasobliwy i trochę niezaradny. Godzinami wysiadywał, wpatrując się w malwy. Bardzo 

lubił kwiaty. Niechętnie kosił trawę, jeśli rosły w niej bratki. Kiedy nadchodziła pora żniw, 

bardziej interesował się polnymi kwiatami w zbożu niż obfitością zbiorów. A drzewa… Ten 

jego sad… Zawsze żartowałam, że więcej dba o drzewa niż o mnie. Co do farmy, naprawdę 

kochał ten swój kawałek ziemi. Wydawało się, że uważał go za ludzką istotę. Wiele razy 

słyszałam, jak mówił: „Pójdę na dwór i pogadam ze swoją ziemią”. Kiedy zestarzeliśmy się, 

namawiałam go, aby sprzedać farmę i przenieść się do Lowbridge. Nie mieliśmy przecież 

synów, którzy przejęliby po nas gospodarstwo. Ale on mówił: „Nie mogę sprzedać swojej 

farmy tak, jakbym nie mógł sprzedać mojego serca”. Czyż mężczyźni nie są zabawni? 

Niedługo przed śmiercią zachciało mu się na obiad gotowanej kury. „Ugotuj ją tak, jak to 

zawsze robisz” - powiedział. Śmiem twierdzić, że zawsze chwalił moje zdolności kulinarne. 

Jedyna rzecz, której nie znosił, to sałata z orzechami. Mówił, że orzechy są w zielonej sałacie 

przykrą niespodzianką. Ale akurat nie miałam żadnej kury na zabicie. Wszystkie tak dobrze 

się niosły. Z kogutów został tylko jeden i oczywiście nie mogłam go zarżnąć. Lubię patrzeć, 

jak koguty chodzą po podwórzu. Nie ma chyba nic ładniejszego niż dorodny kogut, czy nie 

podziela pani mojego zdania, pani Blythe? O czym to mówiłam? 

- O tym, że mąż prosił, aby mu pani ugotowała kurę. 

- Właśnie. Żałuję, że tego nie zrobiłam. Budzę się nieraz w nocy i myślę o tym. Ale 

skąd mogłam wiedzieć, że on umrze, pani Blythe? Nigdy się nie żalił i ciągle powtarzał, że 

czuje się coraz lepiej. Do ostatka wszystkim się interesował. Gdybym była wiedziała, że 

umrze, zarżnęłabym kurę, nawet tę, co się najlepiej niosła. 

Pani Mitchell zdjęła z rąk koronkowe czarne rękawiczki i otarła oczy chusteczką, 

obrębioną długą na dwa cale czarną koronką. 

- Zjadłby ją z takim apetytem! - pociągnęła nosem. - Do końca miał swoje własne 

zęby, biedaczek. W każdym razie - dodała, chowając chusteczkę i nakładając rękawiczki - 



miał sześćdziesiąt pięć lat, więc zbliżał się już do granicy wieku wyznaczonej w Biblii. No i 

mam nową tabliczkę trumienną. Mary Marta Plummer i ja zaczęłyśmy zbierać tabliczki 

trumienne w tym samym czasie, ale ona szybko mnie wyprzedziła. Wielu jej krewnych 

zmarło, nie mówiąc już o trójce dzieci. Ma więcej tabliczek trumiennych niż ktokolwiek w 

tych stronach. Mnie szczęście tak nie sprzyjało. Ale w każdym razie cały okap nad 

kominkiem jest nimi zastawiony. Mój kuzyn, Tomasz Bates, został pochowany w zeszłym 

tygodniu. Prosiłam jego żonę o tabliczkę trumienną, ale pogrzebała ją razem z nim. 

Powiedziała mi, że tylko prymitywni ludzie zbierają takie rzeczy. Ona jest Hampson z domu, 

a Hampsonowie zawsze byli dziwni. O czym to ja mówiłam? 

Ania tym razem doprawdy nie umiała naprowadzić pani Mitchell na przerwany wątek. 

Opowieść o tabliczkach trumiennych zadziwiła ją. 

- W każdym razie biedny Antoni umarł. „Odchodzę z zadowoleniem i spokojem” - 

tylko tyle powiedział i do końca się uśmiechał. Co prawda, do sufitu, a nie do mnie czy 

Serafiny. Cieszę się, że był szczęśliwy przed śmiercią, bo za życia nie zawsze wydawał się 

taki, pani Blythe. Był okropnie wrażliwy i nerwowy. Ale w trumnie wyglądał nobliwie i 

dostojnie. Urządziliśmy mu wspaniały pogrzeb. Dzień był prześliczny. Antoni leżał w 

powodzi kwiatów. Co prawda zemdlałam, ale poza tym wszystko poszło dobrze. 

Pochowaliśmy go na cmentarzu w Dolnym Glen, chociaż cała jego rodzina leży w 

Lowbridge. Ale już dawno temu powiedział, żeby go pochować właśnie w Dolnym Glen, 

gdyż chce leżeć niedaleko swojej farmy i słuchać szumu morza i śpiewu wiatru w gałęziach. 

Wie pani, na tym cmentarzu rośnie dużo drzew. Jestem rada, że tam go pochowałam. 

Uważam, że jest to przytulny, miły cmentarzyk. Zamierzam zasadzić pelargonie na grobie 

Antoniego. Był dobrym człowiekiem. Na pewno poszedł do nieba, więc niech się pani nie 

kłopocze. Zawsze myślałam, że trudno jest pisać epitafę dla kogoś, czyje losy na tamtym 

świecie nie są pewne. Mogę na pani polegać, prawda, pani Blythe? 

Ania poddała się; czując, że pani Mitchell pozostanie i będzie gadać tak długo, dopóki 

nie wymusi na niej zgody. Wdowa po Antonim Mitchellu ciężko podniosła się z krzesła, 

wydając westchnienie ulgi. 

- Muszę już iść. Spodziewam się dziś wylęgu indycząt. Przyjemnie mi się z panią 

rozmawiało i żałuję, że nie mogę zostać dłużej. Smutnej jest życie wdowy. Mężczyzna nie 

znaczy zbyt wiele, ale trochę go brak, gdy odejdzie na wieki. 

Ania grzecznie odprowadziła ją do furtki. Dzieci bawiły się na trawie z ptakami, a 

wokoło wychylały się z ziemi pierwsze narcyzy. 



- Ma pani ładny dom, naprawdę ładny, pani Blythe. Zawsze wydawało mi się, że 

chciałabym mieć duży dom. Ale dla nas i Serafiny… No i skąd było wziąć pieniądze? Zresztą 

Antoni nie chciał o tym słyszeć. Zupełnie głupio kochał ten swój stary dom. Jak tylko dostanę 

korzystną ofertę, sprzedam chałupę i przeniosę się do Lowbridge lub Mowbray. Zastanowię 

się, w której z tych dwóch wsi wygodniej mi będzie żyć jako wdowie. Dlaczego nie posadziła 

pani tej jarzębiny przy drzwiach wejściowych? Broniłaby wstępu wróżkom. 

- Kto chciałby bronić wstępu wróżkom, pani Mitchell? 

- Mówi pani jak Antoni. Żartowałam tylko. Oczywiście nie wierzę we wróżki. Ale 

słyszałam, że, jeśli oczywiście w ogóle istnieją, są wścibskie i przynoszą nieszczęście. Do 

widzenia, pani Blythe. Przyjdę po epitafę w przyszłym tygodniu. 



ROZDZIAŁ XXII 

- Niepotrzebnie pani uległa, droga pani doktorowo - powiedziała Zuzanna, która 

słyszała znaczną część rozmowy, czyszcząc w spiżarni srebra. 

- Naprawdę tak myślisz? Chętnie napiszę to epitafium. Lubiłam Antoniego Mitchella, 

chociaż rzadko go widywałam. Czuję, że przewróciłby się w grobie, gdyby poświęcono mu 

epitafium podobne do tych, jakie zazwyczaj ukazują się w „Daily Enterprise”. Antoni miał 

niecodzienne poczucie humoru. 

- Antoni Mitchell był za młodu całkiem miłym chłopcem, droga pani doktorowo, 

chociaż mówiono, że ma zbyt marzycielskie usposobienie. Nie zawsze udawało mu się 

dogodzić Bessie Plummer, ale żył uczciwie i płacił swoje długi. To pewne, że ożenił się z 

najmniej odpowiednią panną, jaką mógł sobie wybrać. Bessie jest teraz potworniej gruba, lecz 

w tamtych latach była śliczna jak obrazek. Niektóre z nas - zakończyła Zuzanna, wzdychając 

- nie mają nawet tyle do wspominania. 

Ania widziała Antoniego Mitchella jeden lub dwa razy. Malutki, szary domek, w 

którym mieszkał, leżał w Dolnym Glen pomiędzy świerkowym lasem a morzem. Duża 

wierzba rozpościerała nad nimi swe gałęzie, niczym parasol. Mieszkańcy Dolnego Glen 

podlegali pieczy doktora z Mowbray Narrows, ale Gilbert od czasu do czasu kupował od 

Mitchella zboże. Pewnego razu, gdy Antoni przywiózł zamówione ziarno, Ania zabrała go na 

przechadzkę po ogrodzie i stwierdziła, że mają sobie wiele do powiedzenia. Lubiła go, jego 

szczupłą, po-krytą bruzdami twarz, szczere, inteligentne żółtoorzechowe oczy, które nigdy 

nikogo nie zawiodły i nigdy też nie dały się oszukać… poza tym jednym razem, kiedy uroda 

Bessie Plummer skłoniła go do zawarcia nierozważnego małżeństwa. Niemniej nie wydawał 

się nieszczęśliwy czy rozczarowany. Dopóki tylko mógł orać, siać i sadzić, był całkowicie 

zadowolony z życia. Jego czarne włosy lekko tylko przyprószyła siwizna. Uśmiechał się 

rzadko, pięknym uśmiechem, w którym przejawiała się jego szlachetna i niepospolita dusza. 

Stare pola dawały mu chleb, a także radość, szczęście i pocieszenie w smutku. Ania była rada, 

że pochowano go niedaleko. Możliwe, że umierał z zadowoleniem, ale także z zadowoleniem 

żył. Doktor z Mowbray Narrows mówił, że gdy oznajmił Antoniemu, iż nie może dać mu 

nadziei na wyzdrowienie, ten uśmiechnął się i odparł: ,,Na starość życie staje się trochę 

monotonne. Śmierć będzie czymś nowym. Jestem jej bardzo ciekaw, panie doktorze”. Pani 

Mitchell pomiędzy stekami absurdów podała kilka informacji, z których wyłaniała się 

prawdziwa sylwetka Antoniego. W parę dni potem, późnym popołudniem, Ania siedząc przy 



oknie napisała wiersz zatytułowany „Grób starego człowieka” i przeczytała go, rada z efektu 

swojej pracy. 

Niech spocznie wśród szelestu liści, 

gdzie poszum morza mu się przyśni, 

a spadające krople dżdżu 

czule utulą go do snu. 

Niech spocznie tam, gdzie sad zielony 

jego rękami zasadzony, 

gdzie ukochane przezeń pola 

szeroko ścielą się dokoła. 

Niech spocznie pod gęstą zieloną murawą, 

gdzie blaski gwiazd srebrem się kładą, 

gdzie słońce ozłoci miejsce jego snu 

wśród pachnących krzewów bzu. 

Niechaj morze treny żałobne mu śpiewa, 

a wiatr słodko, wdzięcznie powiewa 

i wierzby, przez całe życie mu drogie, 

pochylą się w zadumie nad jego grobem. 

- Myślę, że Antoniemu by się to podobało - powiedziała do siebie Ania, uchylając 

okno, by wyjrzeć na pachnący wiosną świat. Rzędy młodziutkiej sałaty wschodziły na 

grządkach dzieci. Za klonowym zagajnikiem niebo różowiło się w miękkich promieniach 

zachodzącego i słońca, a z Doliny dobiegał wesoły, dziecięcy śmiech. 

- Wiosna jest tak cudowna, że szkoda marnować noce na spanie. Należałoby 

wykorzystać każdą chwilę, by nasycić się jej urokiem - stwierdziła Ania. 

Pewnego popołudnia w następnym tygodniu pani Mitchell przyszła po „epitafę”. Ania 

przeczytała jej swój wiersz z ukrytą dumą, lecz na twarzy słuchaczki nie było widać śladu 

zadowolenia. 

- No tak, to całkiem przyzwoity wiersz. Umie pani ująć rzecz w słowa. Ale… ale nie 

pisze pani nic o tym, że on jest w niebie. Czyżby pani w to wątpiła? 

- Jestem tego tak pewna, że uznałam, iż nie muszę o tym wspominać. 

- Ale niektórzy ludzie mogą mieć wątpliwości. Niezbyt często chodził na niedzielne 

nabożeństwa, chociaż był dobrym członkiem Kościoła. Z epitafy nie wynika też wcale, ile 

miał lat i że tyle kwiatów leżało na trumnie. Nie sposób byłoby zliczyć wszystkich wieńców. 

Wydaje się, że kwiaty są wystarczająco poetyckie! 



- Przykro mi… 

- Ależ nie mam do pani żadnej pretensji. Zrobiła pani, co mogła, i wiersz dobrze 

brzmi. Ile jestem pani winna? 

- Ależ… ależ nic, pani Mitchell, nie ma o czym mówić. 

- Cóż, przypuszczałam, że tak właśnie się pani zachowa, więc na wszelki wypadek 

przyniosłam butelkę mojego wina z mleczy. Pomaga na wzdęcia. Przyniosłam też moją 

herbatę ziołową, ale nie jestem pewna, czy doktor ją zaaprobuje. Chętnie ją pani zostawię, 

jeśli pani chce, tylko proszę nie przyznawać się mężowi. 

- Nie, nie, dziękuję - powiedziała słabo Ania. Nie doszła jeszcze do siebie po wydanej 

przez panią Mitchell opinii „całkiem przyzwoity” o jej wierszu. 

- Jak pani chce, ale byłoby mi przyjemnie. Tego roku nie będę potrzebowała żadnych 

leków. Kiedy ubiegłej zimy zmarł mój kuzyn Malachi Plummer, poprosiłam wdowę, by mi 

dała trzy butelki mikstury! Zostało po nim około tuzina różnych leków. Chciała je wyrzucić, 

aleja nie mogłam zgodzić się na takie marnotrawstwo. Sama zdołałam zażyć tylko jedną, a 

dwie pozostałe wmusiłam w mojego parobka. „Jeśli ci nie pomogą, to na pewno nie 

zaszkodzą” - powiedziałam mu. Nie przeczę, że jestem raczej zadowolona z tego, że nie chce 

pani żadnej zapłaty za epitafę. Mam teraz mało pieniędzy. Pogrzeb wiąże się z dużymi 

wydatkami, chociaż D.B. Martin jest najtańszym przedsiębiorcą pogrzebowym w tych 

stronach. Nie zapłaciłam jeszcze nawet za swój strój żałobny. Dopóki tego nie zrobię, nie 

będę się czuła prawdziwą wdową. Szczęśliwie nie musiałam kupować nowego kapelusza. 

Miałam czarny kapelusz od lat, jeszcze z pogrzebu mojej matki. Prawda, że dobrze mi w 

czerni? Gdyby pani zobaczyła wdowę po Malachim Plummerze, z tą jej twarzą przekupki! 

Cóż, muszę już iść. Jestem pani bardzo zobowiązana, pani Blythe, nawet jeśli… Ale wiem, 

zrobiła to pani tak dobrze, jak umiała, i jest to w sumie całkiem niebrzydki wiersz. 

- Może zostanie pani u nas na kolacji? - zapytała Ania. - Jesteśmy same z Zuzanną. 

Doktor wyszedł, a dzieci urządzają pierwszy piknik w Dolinie. 

- Nie mam nic przeciwko temu - odparła pani Mitchell, opadając na krzesło. - Chętnie 

jeszcze trochę posiedzę. Na starość potrzeba jakoś więcej czasu, żeby odpocząć. I - dodała z 

uśmiechem błogiego rozmarzenia na twarzy - czy to przypadkiem nie zapach smażonej cebuli 

dolatuje z kuchni? 

Ania niemal pożałowała swojej gościnności, gdy w następnym tygodniu ukazał się 

kolejny numer „Daily Enterprise”. W kolumnie z epitafiami wydrukowano „Grób starego 

człowieka” … pięć zwrotek zamiast oryginalnych czterech! Piąta brzmiała: 

Wspaniały, kochany towarzysz i mąż 



wszyscy my płaczemy po tobie wciąż. 

Bóg cię uczynił aniołkiem na niebie, 

a mnie wciąż okrutnie brakuje ciebie. 

- Ooo! - rozległo się w Złotym Brzegu. 

- Sądzę, że nie ma pani za złe dołączenia piątej zwrotki - powiedziała pani Mitchell do 

Ani na kolejnym zebraniu Koła w Glen. - Chciałam trochę bardziej pochwalić Antoniego, 

więc mój kuzyn, Jaś Plummer, dopisał tę zwrotkę. Po prostu usiadł i wiersz w okamgnieniu 

gotowy. Może on nie wygląda tak inteligentnie, jak pani, ale umie rymować. Ma to po matce. 

Ona była z Wichfordów. Plummerowie nie potrafią układać wierszy. Absolutnie. 

- Szkoda, że od razu nie poprosiła go pani o napisanie „epitafy” rzekła Ania zimno. 

- Prawda? Ale nie wiedziałam, że on umie pisać wiersze, a zależało mi na tym, żeby 

ładnie pożegnać Antoniego. A potem matka Jasia pokazała mi jego wiersz o wiewiórce, która 

wpadła do wiaderka z syropem klonowym i utopiła się. Naprawdę wstrząsający! Ale pani 

epitafa też była niezła, pani Blythe. Uważam, że jej połączenie z jego zwrotką dało coś 

zupełnie niezwykłego, prawda? 

- I owszem - odparła Ania. 



ROZDZIAŁ XXIII 

Dzieci ze Złotego Brzegu nie miały szczęścia do zwierzątek. Śliczny, kędzierzawy 

czarny pudełek, przywieziony przez tatę z Charlottetown, na drugi dzień wybiegł z domu i 

przepadł jak kamień w wodę. Nigdy więcej o nim nie słyszano. Chodziły wieści, że jakiś 

marynarz z portu zabrał na pokład małego czarnego pieska, niemniej los szczeniaczka 

pozostał dla dzieci ze Złotego Brzegu jedną z największych i najciemniejszych tajemnic. 

Walter przeżywał całą tę historię boleśniej niż Jim, który miał jeszcze w pamięci swoją 

rozpacz po śmierci Gipa i nie zamierzał pozwolić sobie na równie niemądre uczucie dla 

innego psa. 

Potem nieoczekiwanie zdechł Tygrysek, kotek, który mieszkał w stodole i nie bywał 

wpuszczany do domu z powodu swych złodziejskich zamiłowań, ale za to dzieci w 

dwójnasób go rozpieszczały. Został znaleziony na klepisku już martwy. Pochowano go 

uroczyście w Dolinie. Wreszcie królik Jima, Bun, kupiony od Joego Russella za dwadzieścia 

pięć centów, zachorował i zdechł. Możliwe, że jego śmierć przyspieszył patentowy lek, który 

podał mu Jim. Zastosowanie tego leku doradził Joe, który przecież musiał najlepiej wiedzieć, 

co podawać chorym królikom. Ale Jim czuł się tak, jakby zamordował Buna. 

- Czy nad Złotym Brzegiem ciąży klątwa? - zapytał ponuro, gdy Buna złożono na 

wieczny spoczynek obok Tygryska. Walter napisał epitafium ku czci królika. Obaj z Jimem 

przez tydzień nosili czarne opaski na rękawach, ku przerażeniu Zuzanny, która uważała to za 

świętokradztwo. Zuzanna nie rozpaczała bynajmniej z powodu straty Buna, ponieważ królik 

dostał się kiedyś do jej ogrodu i straszliwie go spustoszył. Również dwie żaby, które Walter 

przyniósł do domu i zostawił w piwnicy, nie wzbudziły jej zachwytów. Jedną z nich 

wyrzuciła, ale nie zdołała znaleźć drugiej i Walter wieczorem nie mógł zasnąć ze 

zmartwienia. 

„A jeśli to byli mąż i żona? - myślał. - Może są okropnie nieszczęśliwi i samotni teraz, 

gdy ich rozdzielono. Zuzanna wyrzuciła tę mniejszą. Może to była pani żaba, która teraz boi 

się śmiertelnie, taka; samotna na tym wielkim podwórzu. Pewnie czuje się zupełnie jak 

wdowa. I kto ją w razie czego obroni?!” 

Walter nie mógł znieść myśli o cierpieniu żabiej wdowy. Wślizgnął się do piwnicy, by 

odszukać pana żabę, ale zdołał jedynie zwalić stertę blaszanek, czyniąc hałas, który obudziłby 

umarłego. Szczęśliwie zbudziła się tylko Zuzanna i ze świecą w ręku zeszła do piwnicy. 

Pląsający płomyk rzucał na jej twarz niesamowite cienie. 



- Walterze, na Boga Ojca, czego ty tu szukasz? 

- Zuzanno, muszę odnaleźć tę żabę - rzekł Walter z rozpaczą. - Pomyśl tylko, jak byś 

ty się czuła pozbawiona raptem męża, gdybyś gaj kiedyś miała?! 

- O czym ty mówisz, na litość boską? - spytała szczerze zdumiona Zuzanna. 

W tym momencie pan żaba najwyraźniej zrezygnował z dalszego ukrywania się. 

Kiedy na scenie pojawiła się Zuzanna, wyskoczył spoza słoików z marynatami. Walter 

chwycił go i wyrzucił przez okno, mają nadzieję, że biedak połączy się znów ze swą 

ukochaną i będą żyli długo i szczęśliwie. 

- Nie powinieneś był przynosić tych stworzeń do piwnicy - rzekł surowo Zuzanna. - 

Zdechłyby tu z głodu. 

- Zamierzałem łapać dla nich różne owady - wyjaśnił Walter z przygnębieniem. - 

Chciałem na nich przeprowadzać badania naukowe. 

- Po prostu nie można ich pojąć - jęknęła Zuzanna, prowadząc zmartwionego Waltera 

do jego pokoju. I nie miała bynajmniej na myśli żab. 

Któregoś poranka, po nocnej czerwcowej burzy, dzieci znalazły na schodach 

wejściowych ledwie opierzone pisklę drozda. Ptaszek miał szary grzbiet, nakrapianą pierś i 

błyszczące oczy. Od pierwszej chwili poczuł głębokie zaufanie i sympatię do wszystkich 

mieszkańców Złotego Brzegu, którzy w pełni odwzajemniali te uczucia. Nawet Odrobinek mu 

nie dokuczał, pomimo że kiedyś ptak przyskoczył do jego miseczki i wyjadł całą jej 

zawartość. Dzieci nazwały drozda Cock. Z początku karmiły go robakami. Miał taki apetyt, 

że Shirley spędzał większość dnia, wykopując z ziemi robaki dla Cocka. Gromadził je w 

blaszankach i rozstawiał po domu, ku niezadowoleniu Zuzanny. Zniosłaby ona jednak 

znacznie więcej dla Cocka, który bez cienia obawy siadał na jej spracowanej dłoni i ćwierkał. 

Zuzanna bardzo polubiła drozda. W liście do Rebeki Dew uważała za stosowne wspomnieć, 

iż jego pierś nabiera pięknego czerwonego koloru. 

„Błagam panią, panno Dew, proszę nie myśleć, że głupieję na starość - pisała. - Sądzę, 

że to bardzo nierozsądnie tak przywiązywać się do ptaka, lecz ludzkie serce ma swoje 

słabości. Nie więzimy go w klatce jak kanarka, tego nie mogłabym znieść. Lata po całym 

domu i ogrodzie, a śpi na jabłoni rosnącej pod oknem pokoju Rilli. Upodobał sobie gałąź, 

którą Walter nazywa swoim gabinetem. Gdy któregoś dnia dzieci zabrały go do Doliny, 

odleciał na jakiś czas, ale wrócił ku ich wielkiej radości, a także, muszę przyznać, i mojej”. 

Dolina nie była już zwykłą „Doliną”. Walter uważał, że tak przepiękne miejsce 

powinno otrzymać nazwę, która oddawałaby jego romantyczny urok. Pewnego deszczowego 



popołudnia dzieci musiały bawić się na strychu. Nagle, tuż przed zmierzchem, słońce 

wyjrzało zza chmury i opromieniło swym światłem Glen. 

- O, jaka ślicna tęca! - wykrzyknęła Rilla. 

Była to najwspanialsza tęcza, jaką kiedykolwiek widzieli. Zaczynała się tuż za wieżą 

kościoła prezbiteriańskiego, a jej koniec tonął w zakolu stawu, który leżał na skraju Doliny. 

Od tego dnia dzieci nazywały ją Doliną Tęczy. 

Czasem bawiły się w piratów, żeby zrobić przyjemność Jimowi. Miał już dziesięć lat i 

zaczynał lubić krwawe, pełne grozy historie. Walter jednak zawsze odmawiał wchodzenia na 

deskę, z której miał „skoczyć w odmęty”, i psuł najlepszą część przedstawienia. 

Jim czasem zastanawiał się, czy Walter jest wystarczająco dzielny jak na korsarza, 

lecz lojalnie szybko odpędzał podobne myśli. Odbył niejedną zwycięską walkę z chłopcami 

ze szkoły, którzy nazywali Waltera „Dzidzią”, zanim pojęli, że czeka ich za to bolesne 

zetknięcie z nader sprawnymi pięściami jego starszego brata. 

Jimowi czasami pozwalano pójść wieczorem do portu po ryby. Uwielbiał te wyprawy, 

ponieważ zawsze mógł wtedy spędzić jakiś czas w domu kapitana Malachiego Russella. Dom 

ten wybudowano u stóp wzgórza zstępującego ku morzu. Jim słuchał tam opowieści kapitana 

i jego kompanów, którzy byli kiedyś diabelnie odważnymi marynarzami. Snuli oni nie 

kończące się wspomnienia. Znali mnóstwo historii i mieli tyle do powiedzenia! Stary Oliwer 

Reese, podejrzewany za młodu o paranie się korsarstwem, przebywał w niewoli u króla 

ludożerco Sam Elliot przeżył trzęsienie ziemi w San Francisco. „Dzielny William 

MacDougall odbył krwawą walkę z rekinem. Andy Parker dostał się wraz ze swym statkiem 

w wir trąby wodnej. A pluć umiał dalej niż ktokolwiek inny w Przystani Czterech Wiatrów. 

Jednak Jim najbardziej lubił kapitana Malachiego z jego mocnymi szczękami, zagiętym 

nosem i zjeżonymi siwymi wąsami. Malachi Russell został kapitanem brygantyny w wieku 

siedemnastu lat. Pływał do Buenos Aires z ładunkiem drzewa. Na obu jego policzkach 

widniały wytatuowane kotwice. Miał też przepiękny zegarek, nakręcany kluczykiem. Gdy był 

w dobrym humorze, pozwalał Jimowi go nakręcać. W chwilach jeszcze lepszego humoru 

zabierał chłopca na połów dorszy lub wybieranie mięczaków z piachu podczas odpływu, gdy 

zaś miał wręcz wyśmienity humor, pokazywał Jimowi wyrzeźbione przez siebie modele 

różnych okrętów. Jim uważał, że są baśniowo piękne. Był wśród nich statek wikingów z 

dużym kwadratowym żaglem i smokiem na dziobie. Była także karawela Kolumba 

„Konwalia”, zgrabny stateczek nazywany „Latającym Holendrem” i mnóstwo ślicznych 

brygantyn, szkunerów, kliperów i innych żaglowców. 



- Czy nauczy mnie pan robić takie statki, kapitanie? - błagał Jim. Kapitan potrząsnął 

głową i z zamyśleniem splunął w wody zatoki. 

- Tego się nie nauczysz, synku. Musiałbyś pływać po morzach jakieś trzydzieści albo 

czterdzieści lat i wtedy może nauczyłbyś się dobrze rozumieć statki… rozumieć i kochać… 

żeby je rzeźbić. Statki są jak kobiety, synku. Muszą być rozumiane i kochane, bo w 

przeciwnym wypadku nie zdradzą sekretów swojej duszy. Zdarza się, że myślisz, iż znasz 

statek od dzioba do rufy, z zewnątrz i od środka, a tymczasem jego dusza będzie ciągle przed 

tobą zamknięta. Uleci od ciebie niby ptak, gdy zechcesz ją uchwycić w garść. Pływałem 

kiedyś na statku, którego modelu nigdy nie zdołałem zrobić, chociaż próbowałem wiele razy. 

To był zwykły uparciuch! Była też pewna kobieta… ale czas, żebym przestał gadać. 

Skończyłem właśnie kolejny model statku i zaraz umieszczę go w butelce. Chodź, pokażę ci, 

jak się to robi, synku. 

Tak więc Jim nie usłyszał nic o „pewnej kobiecie”, czym zresztą wcale się nie przejął. 

Kobiety nie obchodziły go ani trochę, poza mamą i Zuzanną. Ale przecież to nie były kobiety, 

tylko po prostu mama i Zuzanna. 

Po śmierci Gipa Jim sądził, że nigdy już nie zechce mieć psa. Czas jednak leczy rany i 

chłopiec coraz częściej zaczynał tęsknić za jakimś psim przyjacielem. Zaginionego czarnego 

szczeniaczka trudno było nawet nazwać psem, a poza tym za krótko przebywał w ich domu, 

by się do niego przywiązać. Jim wylepił ściany strychu, na którym przechowywał osobliwości 

kapitana Jima, zdjęciami psów wyciętymi z gazet. Były tam: wielkopański dog, miły, pyzaty 

buldog, jamnik, który wyglądał tak, jakby ktoś złapał go za głowę i tylne nogi i rozciągnął, 

niczym gumę; wygolony pudel ze śmiesznym pędzelkiem na końcu ogona, foksterier, spaniel 

o błagalnym spojrzeniu, nakrapiany dalmatyńczyk, wilk syberyjski. Jim często zastanawiał 

się, czy wilki syberyjskie mają co jeść. Wszystko to były psy wspaniałych ras, ale zdaniem 

chłopca czegoś im brakowało, choć sam nie wiedział czego. 

Któregoś dnia w „Daily Enterprise” ukazało się ogłoszenie: „Sprzedam psa. Apply 

Roddy Crawford, przystań”. Nic więcej. Jim nie umiałby powiedzieć, dlaczego to ogłoszenie 

tak go poruszyło i dlaczego w tych kilku wydrukowanych słowach czuł jakiś smutek. Od 

Craiga Russella dowiedział się, kim jest Roddy Crawford. 

- Ojciec Roddy’ego zmarł w ubiegłym tygodniu. Roddy musi teraz pojechać do ciotki, 

do miasta. Jego matka nie żyje od wielu lat. Farmę Crawforda kupił Jake Millison, ale dom 

zostanie rozebrany. Ciotka Roddy’ego pewnie nie pozwala mu zatrzymać psa. To żaden 

nadzwyczajny pies, ale Roddy jest do niego bardzo przywiązany. 

- Ciekaw jestem, ile za niego chce. Mam tylko dolara - powiedział Jim. 



- Przypuszczam, że Roddy’emu zależy jedynie na tym, żeby jego Pies dostał się w 

dobre ręce - odparł Craig. - Ale twój tata dałby ci Pieniądze, prawda? 

- Tak. Aleja chcę go kupić za własne oszczędności - rzekł Jim. Będzie wtedy bardziej 

mój. 

Craig wzruszył ramionami. Te dzieciaki ze Złotego Brzegu są śmieszne. Czy to nie 

wszystko jedno, kto zapłaci za jakieś tam psisko? 

Wieczorem Jim pojechał z tatą na starą, ubogą i podupadłą farmę Crawfordów, gdzie 

zastali Roddy’ego, bladego chłopca o prostych miedzianobrązowych włosach i piegowatej 

twarzy. Mógł być mnie więcej w tym samym wieku co Jim. Jego pies miał jedwabiste brązów 

uszy, brązowy nos i ogon oraz najpiękniejsze psie oczy. Białe pasemko sierści biegło przez 

jego czoło, rozdzielało się między oczami i okalało mu nos. Gdy tylko Jim rzucił okiem, 

zrozumiał, że musi go mieć. 

- Chcesz sprzedać swego psa? - zapytał z zapałem Roddy’ego. 

- Nie chcę go sprzedać - odparł smutnie Roddy. - Ale Jake mówi, że jeśli tego nie 

zrobię, to go utopi. A ciocia Winnie nie zgadza się żebym zabrał ze sobą Bruna. 

- Ile za niego chcesz? - zagadnął Jim, pełen obawy, że cena może być zbyt 

wygórowana jak na jego kieszeń. 

Roddy przełknął ślinę i podał mu psa. 

- Weź go - powiedział zachrypniętym głosem. - Nie chcę go sprzedawać, nie 

mógłbym. Bruno jest więcej wart niż wszystkie pieniądze świata. Jeśli zapewnisz mu opiekę, 

będziesz dla niego dobry… 

- Och, będę dobry - odparł z zachwytem Jim. - Ale musisz przyjąć mojego dolara. Nie 

mógłbym uważać Bruna za swego, gdybyś tego nie zrobił. Nie wezmę go, jeśli nie przyjmiesz 

pieniędzy. 

Siłą wcisnął Roddy’emu do ręki dolara. Wziął Bruna w ramiona, przytulił go do 

siebie. Piesek spojrzał na swego pana. Jim nie widział oczu psa, lecz dostrzegł rozpacz w 

oczach Roddy’ego. 

- Jeśli tak bardzo chcesz go zatrzymać… - rzekł. 

- Chcę, ale nie mogę - rzekł Roddy z trudem. - Przychodzili mnie różni ludzie, nikomu 

z nich jednak nie mogłem go powierzyć. Jake się wściekał, ale nie dbałem o to. Oni nie byli 

odpowiedni. A Chcę, żebyś właśnie ty go miał, skoro ja nie mogę. I zabierz go stąd szybko! 

Jim nie kazał sobie dwa razy tego powtarzać. Piesek drżał w jego ramionach, ale nie 

protestował. Jim tulił go w objęciach przez całą drogę do Złotego Brzegu. 

- Tatusiu, skąd Adam wiedział, że pies jest psem? 



- Ponieważ pies nie mógł być niczym innym - zaśmiał się tata. Jim czuł się tak 

przejęty, że długo nie mógł zasnąć. Nigdy żaden pies nie podobał mu się tak bardzo. Nic 

dziwnego, że Roddy cierpiał, zmuszony się z nim rozstać. Bruno jednak szybko zapomni o 

Roddym i pokocha jego, Jima. Będą prawdziwymi przyjaciółmi. Musi koniecznie poprosić 

mamę, aby zamówiła u rzeźnika kości dla Bruna. 

- Kocham wszystko i wszystkich na całym świecie - wyszeptał Jim. - Dobry Boże, 

pobłogosław wszystkim kotom i psom, a szczególnie Brunowi. 

Jim zasnął wreszcie. Natomiast trudno wiedzieć, czy spał także mały piesek, 

wyciągnięty na podłodze przy jego łóżku. 



ROZDZIAŁ XXIV 

Drozd Cock jadł już nie tylko robaczki, lecz także ryż, kukurydzę sałatę i nasionka 

nasturcji. Wyrósł na dużego ptaka, a jego pierś nabrała pięknego, purpurowego koloru. 

„Wielki drozd” ze Złotego Brzeg cieszył się sławą w całej okolicy. Siadał Zuzannie na 

ramieniu i patrzyli jak robi na drutach. Gdy Ania wracała do domu, wylatywał jej na 

spotkanie i skakał przed nią na ścieżce. Każdego ranka zjadał okruszynki parapetu w pokoju 

Waltera i codziennie zażywał kąpieli. Koryto z wodą, przeznaczone na ten cel, stało przy 

żywopłocie głogowym i Cock awanturował się okropnie, gdy było puste. Doktor narzekał, że 

jego pióra i zapałki są porozrzucane po całej bibliotece, nikt mu jednak nil współczuł. Ale 

nawet on się poddał, gdy Cock usiadł mu na dłoni zjadł ziarenka prosto z ręki. Wszyscy byli 

pod urokiem drozda, może poza jedynym Jimem, który całe swe serce oddał Brunowi, ale 

jednocześnie zaczynał poznawać gorzką prawdę, że można kupić ciało psa lecz nie jego 

miłość. 

Z początku Jim niczego nie podejrzewał. Uważał za naturalne, a pies przez jakiś czas 

tęskni za swoim dawnym panem. To z pewności minie. Tymczasem wcale nie mijało. Bruno 

był bardzo grzeczny i wypełniał wszystkie polecenia. Zuzanna przyznawała, że trudno o lepią 

wychowanego psa. Nie było w nim jednak ani odrobiny życia. Gdy Jim zabierał go na spacer, 

Bruno zrazu skakał z radości, a jego oczy nabierały blasku. Ale po chwili zwieszał żałośnie 

ogon i ze zgaszonym spojrzeniem pokornie szedł za Jimem. Wszyscy traktowali go 

serdecznie. Zdobywano dla niego najwspanialsze kości. Nikt się nie sprzeciwił, gdy Jim 

zdecydował, że pies będzie spał przy jego łóżku. Mimo to Bruno nadal był smutny, apatyczny 

i obcy. Czasem w nocy Jim wyciągał rękę, by go pogłaskać, lecz nigdy nie poczuł 

przyjacielskiego psiego liźnięcia. Bruno zezwalał na pieszczoty, lecz ich nie odwzajemniał. 

Jim zaciął się. Był upartym chłopcem i postanowił za wszelką cenę zdobyć serce tego 

psa… Własnego psa, kupionego uczciwie za własne, zaoszczędzone z trudem pieniądze. 

Bruno musi wyleczyć się z tęsknoty za Roddym, przestać wreszcie spoglądać tym osowiałym, 

zrozpaczonym wzrokiem. I na pewno w końcu pokocha swojego nowego pana. 

Jim często był zmuszony stawać w obronie Bruna. Koledzy ze szkoły widząc, jak 

bardzo jest przywiązany do psa, nieustannie mu dokuczali. 

- Twój pies ma pchły. Olbrzymiaste pchły - szydził Perry Reese. Dopiero kiedy odczuł 

na własnej skórze siłę pięści Jima, przyznał, że Bruno nie ma pcheł. Ani jednej. 



- Mój szczeniak dostaje konwulsji raz na tydzień - chwalił się Rob Russell. - Założę 

się, że ten twój psiak nigdy w życiu nie miał konwulsji. Gdybym to ja miał takiego psa, 

przepuściłbym go przez maszynkę do mięsa. 

- My mieliśmy kiedyś podobnego psa - rzekł Mike Drew. - Ale utopiliśmy go. 

- A żebyście zobaczyli mojego psa! - odezwał się Sam Warren. - Zabija kurczęta i 

chwyta w pysk czystą bieliznę, gdy jest pranie. Ale twój pies jest zbyt ślamazarny, żeby 

zdobyć się na taki wyczyn. 

Jim w głębi duszy ze smutkiem przyznawał mu rację. Och, gdyby nie była to prawda! 

Kiedy zaś Willie Flagg krzyknął: 

- Ale twój pies jest pobożny: nigdy nie szczeka w niedzielę! - Jim poczuł się boleśnie 

dotknięty. 

Bruno w ogóle nigdy nie szczekał. Ale mimo to był kochanym, małym pieskiem. 

- Bruno, dlaczego mnie nie kochasz? - Jim niemal płakał. - Zrobiłbym dla ciebie 

wszystko. Moglibyśmy tak wspaniale się bawić! 

Nikomu jednak nie przyznawał się do porażki. 

Któregoś popołudnia poszedł do portu, by wraz z innymi chłopcami piec małże. 

Zbliżał się sztorm. Gdy wieczorem Jim wpadł do Złotego Brzegu, morze groźnie huczało. 

Błyskawica rozdarła niebo i rozległ się grzmot. 

- Gdzie jest Bruno? - krzyknął. 

Po raz pierwszy poszedł do portu bez Bruna. Obawiał się, że piesek zmęczyłby się 

długą drogą. Nie przyznawał nawet sam przed sobą, że przestały mu sprawiać przyjemność 

spacery z psem, który nie darzy go miłością. 

Nikt nie wiedział, gdzie jest Bruno. Nie widziano go od momentu, gdy Jim wstał od 

stołu po obiedzie. Chłopiec zaczął gorączkowo szukać ulubieńca, ale bez skutku. Deszcz 

spływał potokami, a błyskawice raz po raz rozdzierały niebo. Czyżby Bruno w tę straszną noc 

był gdzieś na dworze? Może zginął? A przecież tak bardzo bał się burzy, że na odgłos 

grzmotu z własnej woli szukał towarzystwa Jima. 

Chłopiec był tak zmartwiony, że po burzy Gilbert powiedział: 

- Powinienem pojechać do portu i zobaczyć, jak się czuje Roy Westcott. Możesz 

pojechać ze mną. Wracając do domu, zajrzymy na farmę Crawfordów. Przypuszczam, że 

Bruno tam powrócił. 

- Sześć mil? Niemożliwe! - powiedział Jim. 

A jednak tak było. Gdy dotarli do starego, opuszczonego domu Crawfordów, 

zobaczyli małe, drżące stworzenie, które skulone leżało na schodach. Pies spojrzał na nich 



zmęczonymi oczami, z których wyzierał smutek. Nie sprzeciwiał się, gdy Jim chwycił go w 

objęcia i poprzez gęstą, wysoką po kolana trawę zaniósł do powozu. 

Chłopiec był szczęśliwy. Jak szybko chmury przepływały przez srebrną tarczę 

księżyca! Jak cudownie pachniał spryskany deszczem las! Świat wydawał się wspaniały. 

- Myślę, że teraz Bruno będzie się czuł szczęśliwy w Złotym Brzegu, tatusiu. 

- Być może - odparł tata. Nie chciał oblewać syna zimną wodą, ale podejrzewał, że 

serduszko psa, utraciwszy ostatnią nadzieję, zostało ostatecznie złamane. 

Bruno nigdy nie jadł dużo, ale po tej fatalnej nocy zaczął jeść jeszcze mniej. Wreszcie 

któregoś dnia w ogóle nie tknął jedzenia. Posłano po weterynarza, który jednak nie stwierdził 

żadnej choroby. 

- Spotkałem w swoim życiu jednego psa, który zdechł z tęsknoty, i myślę, że to będzie 

drugi - powiedział cicho do doktora. 

Zostawił jakieś lekarstwo. Bruno grzecznie zażył je i położył się z łebkiem na 

wyciągniętych łapach, patrząc pustym wzrokiem w przestrzeni Jim przyglądał mu się przez 

dłuższą chwilę, potem poszedł do biblioteki, by porozmawiać z tatą. 

Nazajutrz Gilbert pojechał do miasta, załatwił parę spraw i przywiózł do Złotego 

Brzegu Roddy’ego Crawforda. Gdy Roddy wchodził na werandę, Bruno z salonu usłyszał 

jego kroki. Podniósł głowę i nastawił uszy. W następnym momencie jego wychudzone ciałko 

rzuciło się ku chłopcu. 

- Droga pani doktorowo - rzekła wieczorem Zuzanna z nabożeństwem. - Ten pies 

płakał. Naprawdę. Łzy płynęły mu z oczu. Nie zdziwię się, jeśli pani mi nie uwierzy. Sama 

bym nie uwierzyła, gdybym nie widziała tego na własne oczy. 

Roddy przytulił Bruna do serca i spojrzał na Jima na poły wyzywająco, na poły 

błagalnie. 

- Wiem, że go kupiłeś, ale on jest mój. Jake mnie okłamał. Ciocia Winnie nie ma nic 

przeciwko psu, ale uważałem, że nie mogę wymagać, żebyś mi go oddał. Oto twój dolar. Jest 

nienaruszony. Nie miałbym sumienia go wydać. 

Przez chwilę Jim się zawahał. Potem dostrzegł wyraz oczu Bruna. „Cóż ze mnie za 

niegodziwiec!” - pomyślał zły na siebie. Wziął dolara. 

Chmurna twarz Roddy’ego rozjaśniła się uśmiechem. Ale w jego głosie brzmiała 

jeszcze gorycz, gdy powiedział: 

- Dziękuję. 

Tej nocy Roddy spał z Jimem. Między nimi wyciągnął się uszczęśliwiony Bruno. 

Przed położeniem się do łóżka Roddy przyklęknął, by zmówić pacierz. Bruno przysiadł przy 



nim na tylnych łapach, opierając przednie o łóżko. Jeśli psy w ogóle potrafią się modlić, to z 

pewnością tego wieczoru Bruno dziękował Stwórcy za przywróconą mu radość życia. 

Kiedy rano Roddy przyniósł mu jedzenie, zjadł z zapałem, nie spuszczając oczu ze 

swego pana. W podskokach biegł za chłopcami drogą do Glen. 

- Nigdy nie widziałam tak radosnego psa - oznajmiła Zuzanna. Następnego wieczoru, 

po odjeździe Roddy’ego i Bruna, Jim długo siedział na schodach u drzwi kuchennych. Nie 

miał ochoty iść z Walterem do Doliny Tęczy, żeby szukać skarbów zakopanych tam przez 

piratów. Wcale nie czuł się jak dzielny korsarz. Ani jednym spojrzeniem nie obdarzył 

Odrobinka, który przyczaił się w zagonku mięty, wywijając zawzięcie ogonem, niczym lew 

gotujący się do skoku. Co komu przyjdzie z zadowolonych z siebie kotów w Złotym Brzegu, 

skoro psy nie mogą tu być szczęśliwe! 

Niegrzecznie potraktował Rillę, która przyniosła mu swojego słonika z aksamitu. Też 

coś, aksamitne słonie, gdy nie ma już Bruna. Krótko zbył Nan, kiedy przyszła powiedzieć mu, 

by mówił, szeptem to, co myśli o Bogu. 

- Nie sądzisz chyba, że winie o to Boga - rzekł surowo. - Nie masz krztyny rozumu, 

Nan Blythe. 

Nan odeszła zmartwiona, nie mając pojęcia, o co chodziło Jimowi. Chłopiec długo 

siedział, zasępiony, nie ruszając się z miejsca. Słońce właśnie chowało się za widnokręgiem i 

całe Glen rozbrzmiewało psim szczekaniem. Jenkinsowie głośno nawoływali swoje psy. 

Widocznie wszyscy, nawet Jenkinsowie, mogli mieć psa. Wszyscy, tylko nie Jim. Jego 

własne życie wydawało mu się pustynią, na której nie ma ani jednego psa. 

Ania usiadła przy nim na niższym schodku. Jim wyczuł jej współczucie, chociaż 

nawet nie spojrzała na niego. 

- Mamuśku - zapytał zdławionym głosem. - Dlaczego Bruno mnie nie pokochał, 

chociaż ja tak tego pragnąłem i tak się starałem? Czy… czy uważasz, że mnie żaden pies nie 

może pokochać? 

- Ależ skąd, synku. Przypomnij sobie, jak kochał cię Gip. Po prostu Bruno całą swoją 

miłość oddał Roddy’emu. Są takie psy. Psy, które przywiązują się tylko do jednego pana. 

- W każdym razie Bruno i Roddy są szczęśliwi - powiedział ponuro Jim. Pochylił się i 

ucałował mamę we włosy. - Ale ja już nigdy nie będę chciał mieć psa. 

Ania pomyślała, że podobnie mówił po śmierci Gipa. Na pewno przeboleje także 

odejście Bruna. Lecz tym razem pomyliła się. Serce Jima zostało głęboko i boleśnie zranione. 

W kolejnych latach przez Złoty Brzeg przewinęło się niemało psów. Należały do całej 

rodziny i Jim bawił się z nimi jak wszyscy inni. Swojego psa nie miał jednak przez wiele lat. 



Dopiero Wtorek zdobył jego serce i pokochał go z oddaniem, które przewyższało nawet 

miłość Bruna do Roddy’ego, a w swoim czasie przeszło do historii Glen. Lecz miało się to 

wydarzyć dopiero za wiele lat, a tego wieczoru Jim położył się do łóżka z uczuciem, że jest 

najnieszczęśliwszym chłopcem na świecie. 

„Chciałbym być dziewczynką - pomyślał ze złością. - Mógłbym wtedy porządnie się 

wypłakać!” 



ROZDZIAŁ XXV 

Pod koniec sierpnia Nan i Di poszły po raz pierwszy do szkoły. 

- Czy dziś wieczorem będziemy już wszystko wiedziały, mamusiu? - zapytała 

poważnie Di tego ranka. 

Ania i Zuzanna z przyjemnością patrzyły na dwa małe brzdąc schludne i beztroskie, 

które wychodziły do szkoły niczym na spotka nie przygody. Dziewczynki codziennie 

zakładały różowo-niebieskie przymarszczone fartuszki i zabierały w koszyczku jabłko dla 

nauczycielki. Zazwyczaj nie ubierały się tak samo, ponieważ wcale nie były siebie podobne. 

Diana, która po matce odziedziczyła rude włosy, ni mogła chodzić w różowych sukienkach. 

Kolor ten za to był twarzowy dla Nan, ładniejszej z bliźniaczek ze Złotego Brzegu. Miała 

brązowe włosy i oczy oraz prześliczną cerę. Już w wieku siedmiu lat była świadoma swej 

urody, co dodawało jej pewności siebie. Trzymała dumnie głowę, nieco zbyt wysoko unosząc 

bródkę i uważano ją za zarozumiałą. 

- Naśladuje wszystkie pozy swej matki - twierdziła pani Aleksandrowa Davies. - Tak 

samo się wdzięczy i stroi identyczne miny, oto moje zdanie. 

Bliźniaczki różniły się nie tylko wyglądem. Di, pomimo zewnętrznego podobieństwa 

do matki, była, jeśli chodzi o usposobienie, dzieckiem swego ojca. Miała jego zdrowy 

rozsądek, praktyczne spojrzenie świat i swoiste poczucie humoru. Nan odziedziczyła po 

matce bujną wyobraźnię i na swój sposób próbowała urozmaicić sobie życie. Tego lata z 

ogromnym zapałem prowadziła „przetargi” z Bogiem, na zasadzie „Jeśli Ty uczynisz to i to, 

ja w zamian zrobię to i to”. 

Wszystkie dzieci ze Złotego Brzegu od maleńkości odmawiały modlitwę do Anioła 

Stróża i „Ojcze nasz”. Zachęcano je także, żeby modliły się do Boga na swój własny sposób. 

Trudno powiedzieć, dlaczego Nan nabrała pewności, że Bóg uczyni zadość jej pragnieniom, 

jeśli tylko będzie się dobrze zachowywać. Być może, winna temu była młoda i ładna 

nauczycielka ze szkoły niedzielnej, która często mawiała, iż jeśli nie będą grzecznymi 

dziewczynkami, Pan Bóg nie wysłucha ich próśb. Z łatwością przyszło odwrócić tę tezę i 

dojść do wniosku, że jeżeli jest Się grzeczną lub spełni się jakiś dobry uczynek, Bóg 

uwzględni wszelkie życzenia. Pierwszy „zakład” z Bogiem udał się tak wspaniale, że Nan 

przestała myśleć o niewłaściwości swego postępowania i kontynuowała zabawę przez całe 

lato. Nikt o tym nie wiedział, nawet Di. Nan zazdrośnie strzegła swej tajemnicy, lecz modliła 

się często i w różnych miejscach, nie tylko przed zaśnięciem. Di nie pochwalała tego. 



- Nie mieszaj Boga do wszystkiego - powiedziała do Nan surowo. - To oznacza brak 

szacunku. 

Ania, która przypadkiem to usłyszała, zganiła ją. 

- Bóg jest wszędzie, kochanie. Jest naszym przyjacielem i przebywa wśród nas, by 

dodawać nam siły i otuchy. Nan postępuje bardzo słusznie, modląc się do Niego, kiedy tylko 

odczuwa taką potrzebę. 

Gdyby znała przyczynę tych częstych modlitw Nan, z pewnością mniej by je 

pochwalała. 

Pewnego wieczoru w maju Nan w swej modlitwie zwróciła się do Boga: 

- Dobry Boże, jeśli sprawisz, że zęby urosną mi przed zabawą u Amy Taylor, wypiję 

bez mrugnięcia okiem każdą ilość oleju rycynowego. 

Nazajutrz rano Nan zauważyła, że pojawiły jej się zawiązki zębów. Gdy nadszedł 

dzień zabawy, Nan mogła już pokazywać w uśmiechu swoje białe ząbki. Czy trzebaż było 

bardziej namacalnego dowodu? Nan uczciwie dotrzymała swojego zobowiązania i Zuzanna 

za każdym razem, gdy aplikowała jej olej rycynowy, zdumiewała się, że dziewczynka wypija 

go bez cienia protestu. Niekiedy jednak Nan żałowała, że nie ustaliła pewnych granic 

czasowych - powiedzmy, przez trzy miesiące. 

Bóg zawsze reagował. Po pewnym czasie obiecała Mu, iż jeśli sprawi, że do jej 

kolekcji przybędzie wyjątkowo ładny guzik - moda na zbieranie guzików wybuchła wśród 

małych dziewczynek w Glen niczym epidemia świnki - nie będzie się nigdy złościła, gdy 

Zuzanna poda jej jedzenie na wyszczerbionym talerzu. Nazajutrz Zuzanna znalazła w skrzyni 

na poddaszu sukienkę, przy której był właśnie taki wymarzony guzik; śliczny, czerwony, 

wysadzany malutkimi brylancikami; w każdym razie Nan wierzyła, że są to brylanty. 

Wzbudził on zazdrość wszystkich dziewczynek. Wieczorem przy kolacji, gdy Di odmówiła 

jedzenia z wyszczerbionego talerza, Nan powiedziała grzecznie: 

- Daj go mnie, Zuzanno. Teraz mogę już zawsze z niego jeść. Zuzanna pomyślała, że 

Nan jest dobrym dzieckiem, i ku wielkiemu zadowoleniu dziewczynki głośno ją pochwaliła. 

Nan „załatwiła” też piękną pogodę na niedzielny piknik, choć wszyscy przepowiadali 

deszcz. Po prostu obiecała Bogu, że nigdy nie zapomni o wymyciu zębów. Zgubiony 

pierścionek odnalazł się, gdy przyrzekła, że zawsze będzie starannie czyściła paznokcie. 

Zjadła też bez protestów tłuste mięso na obiad, kiedy Walter podarował jej obrazek, 

przedstawiający lecącego anioła. Marzyła o tym obrazku od dawna. 

Ten rok zapisał się w dziejach Złotego Brzegu chorobami. Tata chorował na grypę, a 

mama dostała ciężkiego zapalenia płuc. Pewnego wieczoru Ania, już bardzo zaziębiona, 



pojechała z Gilbertem do Charlottetown na przyjęcie. Włożyła nową elegancką suknię i 

naszyjnik od Jima. Wyglądała prześlicznie i dzieci pomyślały, że cudownie jest mieć mamę, z 

której można być dumnym. 

- Jak twoja halka cudownie szeleści, mamusiu - westchnęła Nad - Kiedy dorosnę, będę 

zawsze nosiła taftowe halki, tak jak ty, mamusiu. 

- Nie wiem, czy wtedy dziewczęta w ogóle będą nosiły halki - rzekł tata. - Przyznaję, 

Aniu, że suknia jest ładniejsza, niż myślałem chociaż nie podobają mi się te cekiny. Ale nie 

próbuj mnie kokietować, moja pani. Dziś wieczorem nie usłyszysz ode mnie ani jednego 

komplementu. Przypomnij sobie, co przeczytałem ci dziś w „Dzienniku Medycznym”. „Życie 

to po prostu złożone procesy chemiczne”. Niech t nauczy cię pokory i skromności. Cekiny, 

też coś! I na dodatek halka z tafty. Pamiętaj, że jesteśmy tylko „przypadkową kombinacją 

atomów”. Tak powiedział wielki doktor von Bemburg. 

- Nie cytuj mi tego okropnego von Bemburga. Pewnie cierpiał na niestrawność, skoro 

mógł coś takiego wymyślić. Może on jest kombinacją atomów, ale ja na pewno nie. 

Parę dni później Ania poważnie zachorowała, a Gilbert nie bacząc na teorię doktora 

von Bemburga, wielce denerwował się stanem zdrowia tej „kombinacji atomów”. Zuzanna 

krzątała się po domu, strapiona i utrudzona. Pielęgniarka regularnie odwiedzała chorą i 

odchodziła z wyrazem niepokoju na twarzy. Trwoga, niczym czarna chmura, spłynęła na 

Złoty Brzeg. Dzieciom nie mówiono, że mama jest ciężko chora. Nawet Jim nie zdawał sobie 

z tego sprawy. Wszystkie wyczuwały jednak pełen przygnębienia nastrój i błąkały się 

niespokojnie po domu nie mogąc znaleźć sobie miejsca. W klonowym zagajniku zamilkł 

radosny śmiech i skończyły się zabawy w Dolinie Tęczy. Najgorsze ze wszystkiego było to, 

że nie pozwalano im zobaczyć mamy. Brakowało im jej uśmiechu, którym witała ich, gdy 

wracali do domu, i czułych pocałunków na dobranoc. Nie miał kto ich pocieszać, wybawiać z 

kłopotów, żartować. 

Nikt nie umiał śmiać się tak jak mama. Byłoby dużo lepiej, gdyby po prostu 

wyjechała. Wówczas wiedzieliby, że w końcu wróci. Nie mogli zrozumieć, dlaczego mama 

nie opuszcza swojego pokoju, a kiedy pytali o to, zbywano ich byle czym. 

Pewnego razu Nan przyszła ze szkoły bardzo blada, przerażona tym, co usłyszała od 

Amy Taylor. 

- Zuzanno czy mama… mama… Ona chyba nie umrze, Zuzanno? 

- Oczywiście, że nie - odparła Zuzanna trochę zbyt ostro i za szybko. Ręce jej drżały, 

gdy nalewała Nan mleko. - Kto ci to powiedział? 



- Amy. Powiedziała… Och, Zuzanno, ona powiedziała, że z mamy będzie taki śliczny 

trup! 

- Nie przejmuj się jej paplaniną, kochanie. Taylorowie zawsze gadali, co im ślina na 

język przyniesie. Twoja kochana mama jest poważnie chora, ale z pewnością wyzdrowieje, 

możesz być spokojna. Przecież wiesz, że opiekuje się nią twój ojciec! 

- Bóg nie pozwoli mamie umrzeć, prawda, Zuzanno? - spytał pobladłymi ustami 

Walter. Patrzył na Zuzannę z taką powagą i błaganiem w oczach, że z trudem zdobyła się na 

wygłoszenie słów pocieszenia. Była przekonana, że nie mówi całej prawdy. Tego popołudnia 

pielęgniarka smutnie potrząsnęła głową i Zuzanna z ledwością powstrzymała się od płaczu. 

Doktor odmówił zejścia na dół na kolację. 

- Sądzę, że Wszechmogący wie, co robi - mruczała Zuzanna, zmywając po kolacji. 

Stłukła trzy talerze. Po raz pierwszy w życiu zwątpiła w słuszność posunięć 

Wszechmogącego. 

Nan niespokojnie chodziła z kąta w kąt. Tata siedział w bibliotece z twarzą ukrytą w 

dłoniach. Pielęgniarka wyszła, mówiąc, że kryzys nastąpi tej nocy. 

- Co to jest kryzys? - spytała Nan. 

- Myślę, że właśnie z tego wyfruwa motyl - odparła ostrożnie Di. - Ale najlepiej 

zapytaj Jima. 

Jim wiedział i wyjaśnił im, co to jest kryzys. Potem poszedł na górę i zamknął się w 

swoim pokoju. Walter pobiegł do Doliny Tęczy i wtulił głowę w miękką trawę pod Białą 

Damą. Zuzanna położyła Shirleya i Rillę do łóżek. Nan wyszła na werandę i usiadła na 

schodach. W domu panowała przerażająca cisza. Glen płonęło purpurą zachodzącego słońca. 

Nad długą czerwoną drogą unosił się kurz, a trawa zupełnie wyschła, ponieważ od tygodni już 

nie padał deszcz. Wszystkie kwiaty w ogrodzie powiędły… kwiaty, które mama tak kochała. 

Nan myślała intensywnie. Teraz nadszedł czas, by ubić prawdziwy interes z Bogiem. 

Co Mu obiecać, żeby przywrócił mamie zdrowie? Musi to być coś niezwykłego, coś, co 

byłoby godne Jego uwagi. Nan przypomniało się nagle, jak kiedyś w szkole Dick Drew 

powiedział do Stanleya Reese’a: „Wyzywam cię, żebyś poszedł w nocy na cmentarz”. Jak 

można pójść w nocy na cmentarz? Na samą myśl o tym Nan wzdrygnęła się wówczas z 

przerażenia. Panicznie bała się cmentarzy, czego nikt w Złotym Brzegu się nie domyślał. 

Amy Taylor powiedziała jej, że na cmentarzu jest pełno zmarłych… „i oni nie zawsze 

pozostają umarli” - dodała ponuro i tajemniczo. Nan ledwie starczało odwagi, by przejść 

przez cmentarz za dnia. 



Drzewa, rosnące w oddali, na zamglonym wzgórzu, zdawały się dotykać gałęziami 

nieba. Nan często myślała, że gdyby udało jej się dotrzeć na to wzgórze, także mogłaby 

dosięgnąć nieba. Zapewne gdzieś tam mieszka Bóg. Może stamtąd lepiej by ją usłyszał. Ale 

nie zdobędzie się na to, żeby tam pójść. Trudno, musi uczynić, co w jej mocy tutaj, w Złotym 

Brzegu. Złożyła swe małe opalone dłonie i uniosła ku niebu zapłakaną buzię. 

- Dobry Boże - wyszeptała -- jeśli sprawisz, że mama wyzdrowieje, pójdę w nocy na 

cmentarz. Proszę Cię, kochany Boże. I jeśli to uczynisz, nie będę Ci przez dłuższy czas 

zawracała głowy. 



ROZDZIAŁ XXVI 

Tej nocy w Złotym Brzegu życie pokonało śmierć. Przerażający cień opuścił wreszcie 

progi Złotego Brzegu. W deszczowy, ciemny poranek dzieci obudziły się z rozjaśnionymi 

oczami. Zuzanna, odmłodniała o dziesięć lat, nie musiała im nawet mówić, że kryzys minął i 

mama będzie żyła. 

Była to sobota, a więc dzień wolny od zajęć szkolnych. Dzieci nie wyszły na dwór. 

Bardzo lubiły bawić się w deszcz, ale tym razem był zbyt ulewny. W domu musiały 

zachowywać się idealnie cicho, lecz nigdy nie czuły się szczęśliwsze. Tata, który niemal od 

tygodnia nie zmrużył oka, rzucił się na łóżko w gościnnym pokoju i natychmiast zasnął. 

Przedtem jeszcze przekazał szczęśliwą wiadomość na Zielone Wzgórze, gdzie dwie starsze 

panie z drżeniem czekały na dzwonek telefonu. Zuzanna, która ostatnio straciła wszelki zapał 

do zajęć kuchennych, przyrządziła na deser krem pomarańczowy, obiecała roladę z dżemem 

na kolację i upiekła dwie blachy maślanych bułeczek. Drozd Cock świergotał po całym domu. 

Krzesła wyglądały tak, jakby miały ochotę tańczyć. Kwiaty w ogrodzie dzielnie uniosły 

główki, gdy tylko deszcz zrosił spękaną od suszy ziemię. Nan, chociaż bardzo szczęśliwa, że 

mama wróci do zdrowia, z niepokojem myślała o złożonej Bogu obietnicy. 

Nie zamierzała się wycofywać, lecz spełnienie przyrzeczenia odkładała na później w 

nadziei, że może wreszcie zdobędzie się na odwagę. Krew jej „krzepła w żyłach”, jak z 

lubością mawiała Amy Taylor, na samą myśl o pójściu na cmentarz. Zuzanna wyczuła, że coś 

niedobrego dzieje się z Nan, i zaaplikowała jej podwójną dawkę oleju rycynowego. Nan 

wypiła go spokojnie, nie potrafiła jednak powstrzymać się od myśli, że od czasu owego 

„przetargu” z Bogiem Zuzanna podaje jej olej rycynowy dużo częściej niż przedtem. Lecz cóż 

znaczy olej rycynowy w porównaniu z pójściem w nocy na cmentarz? Nan po prostu nie 

wyobrażała sobie, jak zdoła tego dokonać. Ale wiedziała, że musi. 

Mama była ciągle tak słaba, że nikomu nie pozwalano wchodzić do jej pokoju. 

Wyglądała mizernie, taka blada i wychudzona. Czy to dlatego, że ona, Nan, nie dotrzymała 

Bogu obietnicy? 

- Musimy mamie dać czas - powiedziała Zuzanna. 

Nan zdziwiła się. Co to znaczy „dać mamie czas”? Wiedziała aż nadto dobrze, 

dlaczego mama nie wraca do sił. Mocno zacisnęła usta. Jutro jest znów sobota, a więc minął 

już tydzień, i jutro zrobi to, co obiecała. 



Nazajutrz przed południem padał deszcz. Nan odczuła głęboką ulgę. Jeśli w nocy też 

będzie lało, nikt, nawet Bóg, nie może od niej wymagać, by pętała się po cmentarzach. Koło 

południa przestało padać. Gęsta mgła rozpostarła się nad zatoką i nad Glen, spowijając Złoty 

Brzeg cudownym woalem. Nan ciągle nie traciła nadziei. W taką pogodę też nie może 

przecież iść na cmentarz. Lecz niestety, w czasie kolacji zerwał się wiatr i rozpędził mgłę. 

- Dziś będzie bezksiężycowa noc - rzekła Zuzanna. 

- Och, Zuzanno, czy nie możesz zrobić księżyca? - zawołała Nan z rozpaczą. Jeśli ma 

iść w nocy na cmentarz, księżyc musi świecić. 

- Ależ dziecko, nikt nie może zrobić księżyca! Księżyc będzie, tylko że zakryją go 

chmury - wyjaśniła Zuzanna. - Ale cóż to dla ciebie za różnica, czy księżyc świeci, czy nie? 

Tego właśnie Nan nie mogła wyjawić i Zuzanna zaniepokoiła się nie na żarty. Co 

dręczy to dziecko? Od tygodnia zachowuje się jakoś dziwnie. Wyraźnie straciła apetyt i jest 

osowiała. Czyżby martwiła się o mamę? Zupełnie niepotrzebnie. Pani doktorowa z dnia na 

dzień czuje się lepiej. 

Tak, ale Nan wiedziała, że mamie może się pogorszyć, jeśli ona nie dotrzyma złożonej 

Bogu obietnicy. O zachodzie słońca chmury znikły i na niebie pojawił się księżyc… wielki i 

czerwony jak krew. Nan nigdy jeszcze nie widziała takiego księżyca. Przerażał ją. Chyba 

wolałaby już, żeby było zupełnie ciemno. 

Bliźniaczki poszły do łóżek o ósmej. Nan musiała czekać, aż Di zaśnie. Trwało to dość 

długo, ponieważ Di przeżywała właśnie bolesne rozczarowanie i nie mogła usnąć. Jej 

najlepsza przyjaciółka, Ela Palmer, wracała ze szkoły po lekcjach z inną dziewczynką i Di 

uznała, że życie nie ma już dla niej żadnego sensu. Dopiero około dziewiątej Nan mogła 

spokojnie wyślizgnąć się z łóżka. Kiedy się ubrała, ręce drżały jej tak bardzo, że z ledwością 

zdołała zapiąć guziki. Zeszła po schodach i wymknęła się bocznymi drzwiami w chwili, gdy 

Zuzanna, włożywszy chleb do pieca, myślała z zadowoleniem, że wszyscy jej podopieczni 

spoczywają bezpiecznie w łóżkach. Tylko doktor wyszedł, wezwany do dziecka, które 

połknęło gwóźdź. 

Nan udała się w kierunku Doliny Tęczy. Idąc skrótami, szybko wspięła się na 

wzgórze. Zdawała sobie sprawę z tego, że jeśli o tej porze pójdzie przez wieś, może kogoś 

spotkać. Wzbudziłoby to niepotrzebne zainteresowanie i z pewnością skończyłoby się 

odprowadzeniem jej domu. 

Jaka zimna była ta wrześniowa noc! Nie przewidziała tego i nie wzięła swetra. Dolina 

Tęczy w nocy nie wyglądała tak przyjaźnie jak za dnia. Księżyc skurczył się do normalnych 

rozmiarów. Nie był już taki czerwony, lecz drzewa skąpane w jego blasku rzucały na ziemię 



złowieszcze cienie. Nan zawsze obawiała się cieni. Czy ta ciemna plama przy strumieniu to 

na pewno tylko uschnięta paproć? 

Nan dzielnie uniosła głowę i wysunęła do przodu bródkę. 

- Nie boję się - rzekła głośno i zdecydowanie. - Mam tylko takie dziwne uczucie w 

żołądku. Jestem prawdziwą bohaterką! 

Ta budująca myśl pomogła jej dotrzeć do połowy wzgórza. Nagle dziwny cień padł na 

ziemię… to chmura na chwilę przysłoniła księżyc, Nan przypomniała sobie o Ptaku. Amy 

Taylor opowiedziała jej kiedyś przerażającą historię o Wielkim Czarnym Ptaku, który w nocy 

rzuca się na ludzi i unosi ich ze sobą. Może to on właśnie przelatuje tera po niebie? Co 

prawda mama mówiła, że nie ma żadnych Czarnych Ptaków. 

- Nigdy nie uwierzę, że mama mogłaby mnie okłamać - rzekła Nan. Podeszła do 

ogrodzenia, za którym oddzielony jedynie drogą znajdował się cmentarz. Nan zatrzymała się, 

żeby złapać oddech. 

Kolejna chmura przysłoniła księżyc. Wokół dziewczynki rozciągała się dziwna, 

nieznana, nieprzyjazna kraina. 

- Och, świat jest zbyt wielki! - wzdrygnęła się Nan, podchodząc do ogrodzenia. Żeby 

tak nagle znaleźć się z powrotem w Złotym Brzegu! 

- Bóg patrzy na mnie! - powiedziała siedmioletnia bohaterka i wdrapała się na płot. 

Zeskoczyła na drugą stronę, kalecząc kolano i rozdzierając sukienkę. Długi cierń przebił jej 

pantofelek i boleśnie zranił stopę. Mimo to pokuśtykała ku cmentarnej bramie. 

Świerki rosnące we wschodnim rogu cmentarza rzucały długie cienie na groby. Po 

jednej stronie wznosił się kościół metodystów, a po drugiej kaplica prezbiteriańska, ciemna i 

zamknięta na głucho. Księżyc gwałtownie wychynął zza chmur i cały cmentarz wypełnił się 

niezliczonymi cieniami… Cieniami, które wzlatywały i tańczyły, gotowe, zdawało się, dopaść 

każdego, kto ośmieliłby się zakłócić ich spokój. Porzucona na drodze gazeta, porwana 

wiatrem, uniosła się niczym tańcząca wiedźma. Nan wiedziała, że to tylko gazeta, lecz wcale 

nie poczuła się przez to pewniej wśród otaczającej ją niesamowitej, ciemnej nocy. Wiatr 

przeraźliwie szeleścił wśród świerków. Gałązka wierzby rosnącej przy bramie dotknęła nagle 

policzka dziewczynki, niczym dłoń umarłego dziecka. Na moment serce przestało jej bić… 

ale położyła dłoń na klamce. 

A jeśli z grobu wysunie się długie ramię i wciągnie ją do środka! 

Nan odwróciła się. Wiedziała teraz, że choćby złożyła Bogu tysiąc obietnic, nigdy nie 

zdoła przejść nocą przez cmentarz. Przerażające stęknięcie rozległo się w pobliżu. Była to 

tylko stara krowa pana Bakera, która pasła się przy drodze i właśnie wyszła zza kępy jodeł. 



Ale Nan nie spojrzała nawet w jej kierunku. Ogarnięta panicznym lękiem rzuciła się w dół 

wzgórza i pognała co tchu przez wieś ku Złotemu Brzegowi. Dobiegając furtki boleśnie 

uderzyła się w głowę. Ale nie dbała o to. Najważniejsze, że znów była w domu. Na drżących 

nogach weszła do jasno” oświetlonej kuchni, zabłocona, mokra, z krwawiącą stopą. 

- Jezus Maria! - wykrzyknęła ze zgrozą Zuzanna. 

- Nie mogłam przejść w nocy przez cmentarz, Zuzanno. Nie mogłam! - wyjąkała Nan. 

Zuzanna o nic nie pytała. Wzięła zziębniętą i drżącą Nan na górę. Zdjęła jej buciki i 

sukienkę, przebrała w koszulę nocną i położyła do łóżka. Potem zeszła do spiżarni, by 

przynieść jej cos do jedzenia. Bez względu na to, z jakiego powodu dziecko wyszło w nocy z 

domu, nie powinno kłaść się spać z pustym żołądkiem. 

Nan zjadła wszystko co do okruszynki i napiła się mleka. Jak cudownie było znaleźć 

się w ciepłym, jasnym pokoju, w swoim własnym łóżku! Ale nie chciała Zuzannie niczego 

wyjaśniać. 

- To sprawa między mną a Bogiem, Zuzanno. 

Zuzanna poszła spać przekonana, że dopiero wtedy poczuje się spokojna, gdy pani 

doktorowa stanie na nogi i sama będzie nad wszystkim czuwać. 

- To przekracza moje możliwości pojmowania - westchnęła bezradnie. 

Nan obudziła się smutna i zrozpaczona. Nie dotrzymała obietnicy, więc nie może 

oczekiwać, że Bóg jej wysłucha. Teraz mama już na pewno umrze. Przez cały następny dzień 

życie wydawało się Nan nie do zniesienia. Nic nie sprawiało jej przyjemności, nawet 

przyglądanie się jak Zuzanna przędzie na strychu. A kiedyś uważała, że to takie interesujące. 

Nigdy już nie będzie w stanie się śmiać. Życie nie ma żadnego sensu. Oddała swojego 

wypchanego trocinami pieska Shirleyowi, który zawsze chciał go mieć. Był to stary piesek i 

Krzyś Ford urwał mu uszyli ale Nan kochała go bardziej nawet niż pluszowego misia. Wolała 

starej zabawki od nowych. Ofiarowała Rilli domek z muszelek, przywieziony przez kapitana 

Malachiego z dalekich Indii. Miała cichą nadzieję, że może te jej wyrzeczenia zadowolą 

Boga, ale gdy kociątko, które oddała Amy Taylor, uparcie wracało do Złotego Brzegu, Nan 

pojęła, że Bóg wcale nie jest zadowolony. Żąda najwyraźniej, żeby dotrzymała swej obietnicy 

i poszła nocą na cmentarz, a tego ona nie zdoła dokonać. Trudno, jest nędzną kreaturą. Jim 

powiedział kiedyś, że tylko nędznej kreatury nie dotrzymują obietnic. 

Ani nareszcie pozwolono usiąść w łóżku. Już niemal wróciła dc zdrowia po przebytej 

chorobie. Wkrótce ponownie zajmie się domem, zacznie czytać książki, jeść wszystko, na co 

jej przyjdzie ochota, siedzieć przy kominku, doglądać ogrodu, spotykać się z przyjaciółkami i 



słuchać ploteczek, witać dni, lśniące niczym drogie kamienie nanizanej na naszyjnik czasu. 

Będzie znów mogła w pełni rozkoszować się urokami życia. 

Zjadła doskonały obiad. Zuzanna upiekła dla niej nóżkę jagnięcia. Ania spałaszowała 

wszystko co do kęsa. Cudownie było znów odczuwać głód. Rozejrzała się wokół, obejmując 

pełnym miłości spojrzeniem wszystkie ukochane przedmioty. 

Nagle do pokoju wślizgnęła się Nan z oczami i nosem zaczerwienionymi od płaczu. 

- Mamusiu, muszę ci coś powiedzieć… Nie mogę czekać ani chwili dłużej. Mamusiu, 

ja oszukałam Boga. 

Ania poczuła głęboką radość, gdy mała rączka dziecka spragnionego pocieszenia w 

swym gorzkim smutku wślizgnęła się w jej dłoń. Z poważnym wyrazem twarzy słuchała 

opowieści Nan. Zawsze udawało jej się zachować powagę, gdy było to potrzebne, choćby 

później mieli z Gilbertem zaśmiewać się do łez. Rozumiała dobrze, że Nan nie uświadamia 

sobie absurdalności swoich obaw. Pojęła także, iż religijność dziecka poszła w złym kierunku. 

- Kochanie moje, zupełnie źle rozumiesz intencje Boga. On nie robi z nami żadnych 

interesów. On daje. Daje, nie żądając w zamian niczego prócz miłości. Gdy prosisz o coś tatę 

czy mnie, nie robimy z tobą interesów, a Bóg jest od nas o wiele lepszy. I znacznie lepiej wie, 

co należy ludziom dawać. 

- I On… Nie każe ci umrzeć, mamusiu, dlatego, że ja nie dotrzymałam swojej 

obietnicy? 

- Na pewno nie, kochanie. 

- Mamusiu, chociaż myliłam się co do Boga, czy nie uważasz, że mimo wszystko 

powinnam dotrzymać obietnicy? Przecież przyrzekłam, a tatuś mówi, że musimy zawsze 

dotrzymywać przyrzeczeń. Czy nie będę potępiona na wieki, jeśli tego nie zrobię? 

- Kiedy będę zupełnie zdrowa, kochanie, pójdę razem z tobą. Zostanę przy bramie. 

Przypuszczam, że wtedy bez żadnych obaw przejdziesz przez cmentarz. To uspokoi twoje 

sumienie. Ale nie będziesz już ubijała żadnych niemądrych interesów z Bogiem? 

- Nie - obiecała Nan z pewnym żalem. Jak by nie było, rezygnowała z bardzo 

interesującej, choć niekiedy ryzykownej zabawy. Blask znów pojawił się w jej oczach, a w 

głosie zabrzmiała dawna wesołość. 

- Pójdę umyć twarz i wrócę, aby dać ci buzi, mamusiu. I zerwę dla ciebie wszystkie 

lewkonie, jakie znajdę. 

- Och, Zuzanno! - westchnęła radośnie Ania, gdy Zuzanna przyniosła jej kolację. - 

Jakiż cudowny jest świat! Cudowny, piękny i ciekawy! Czyż nieprawda, Zuzanno? 



- Ośmielę się co najwyżej stwierdzić - odparła Zuzanna, przypominając sobie leżące 

rzędem w spiżarni świeżo upieczone rolady - że bywa on całkiem do zniesienia. 



ROZDZIAŁ XXVII 

Tego roku październik był w Złotym Brzegu bardzo szczęśliwym miesiącem. Po 

prostu chciało się biegać, śpiewać i gwizdać. Mama znów krzątała się po domu, nie zgadzając 

się, by nadal traktowano ją jak rekonwalescentkę. Planowała, co zasadzi na wiosnę w 

ogrodzie, i często się śmiała. Jim uważał, że mama wyjątkowo pięknie i radośnie się śmieje. 

Cierpliwie odpowiadała na niezliczone pytania. „Mamusiu, jak daleko jest stąd do zachodu 

słońca?” „Mamusiu, dlaczego nie można zbierać księżycowych promieni?” „Czy dusze 

zmarłych naprawdę wracają w przeddzień Wszystkich Świętych?” „Mamo, czy nie wolałabyś 

zostać zabita przez grzechotnika niż przez tygrysa, który by cię rozszarpał i zjadł?” „Czy to 

prawda, że wdowa jest to kobieta, której marzenia się spełniły? Wally Taylor tak mówi”. „Co 

to jest ustronny kącik?” „Mamusiu, czy my rzeczywiście jesteśmy dziwną rodziną?” 

To ostatnie pytanie zadał Jim. Usłyszał, jak opinię tę wygłosiła pani Aleksandrowa 

Davies. Bardzo nie lubił tej pani, gdyż ilekroć spotykała go z mamą i tatą, groziła mu długim, 

chudym palcem i pytała: 

- Czy Jimmy dobrze sprawuje się w szkole? 

Jimmyi Może i są dziwną rodziną. Z pewnością tak właśnie pomyślała Zuzanna, gdy 

pewnego dnia spostrzegła, że ścieżkę wiodącą do stodoły obficie pochlapano czerwoną farbą. 

- Bawiliśmy się w bitwę - wyjaśnił Jim. - To są kałuże zakrzepłej krwi. 

Czasem wieczorem sznur dzikich gęsi przelatywał po niebie, na którym widniała 

czerwona tarcza księżyca. Jim, przyglądając im się, skrycie żałował, że nie może się do nich 

przyłączyć i polecieć do dalekich krajów, by przywieźć egzotyczne zwierzęta: małpy, 

gepardy, papugi. 

Złoty Brzeg rozbrzmiewał śmiechem od świtu do zmierzchu. Nawet gdy starsze dzieci 

szły do szkoły, Shirley i Rilla dbali o to, żeby w domu było wesoło. Gilbert też śmiał się 

częściej niż zazwyczaj. „Cieszę się, że mój tata umie się śmiać - myślał Jim. - Doktor 

Bronson z Mowbray nigdy się nie śmieje”. Mówiono, że wszystkich swych pacjentów 

uzyskał dzięki wyglądowi pełnemu mądrości i powagi. Za to mieszkańcy Glen uwielbiali 

doktora Blythe i jeśli ktoś nie rozumiał jego żartów, był niepocieszony, że nie dorównuje mu 

poczuciem humoru. 

Ania każdy ciepły dzień spędzała w ogrodzie. Zachwyconymi oczami chłonęła 

przepych barw, gdy promienie słońca padały na mieniące się-wszystkimi odcieniami 

czerwieni liście klonów, i rozkoszowała się łagodnym smutkiem ostatnich dni jesieni. 



Pewnego szarozłotego, zamglonego wieczoru zasadziła z Jimem cebulki tulipanów. Cieszyła 

j; myśl, że na wiosnę wychylą z ziemi swoje purpurowe, fioletowe i złociste główki. 

- Jim, prawda, że przyjemnie jest czynić przygotowania do wiosny chociaż się wie, że 

przedtem trzeba będzie stawić czoło zimie? 

- Tak, upiększanie świata to coś wspaniałego - odparł Jim. - Zuzanna powiada, że to 

Bóg czyni wszystko pięknym, ale my możemy Mu pomagać, prawda, mamusiu? 

- Tak, Jim. Bóg pozwala, byśmy dzielili z Nim tę radość. Niestety, nic nie może być 

zupełnie doskonałe. Mieszkańcy Złotego Brzegu bardzo martwili się o drozda Cocka. 

Obawiali się, że gdy drozdy zaczną odlatywać do ciepłych krajów, Cock zechce im 

towarzyszyć. 

- Zamknijcie go, aż wszystkie ptaki odlecą i spadnie śnieg - radził kapitan Malachi. - 

Wtedy zapomni i przezimuje tutaj. 

Tak więc drozd stał się kimś w rodzaju więźnia. Zachowywał się bardzo niespokojnie. 

Latał bez celu po domu lub siadał na parapecie, patrząc przez okno na swoich pierzastych 

pobratymców, którzy szykowali się do lotu na południe. Stracił apetyt. Nie kusiły go 

najtłustsze robaki ani najpiękniejsze orzechy, podtykane przez Zuzannę. Dzieci wyjaśniały 

mu, jakie niebezpieczeństwa mogą nań czyhać podczas długiej podróży: koty, głód, mróz, 

burze, czarne noce. Lecz drozd słyszał w; łącznie odwieczny zew natury i całą swoją istotą 

rwał się, by pójść za tym wołaniem. 

Zuzanna najdłużej nie chciała się poddać. Przez kilka dni chodziła bardzo ponura. 

Lecz w końcu powiedziała: 

- Niech leci. Zatrzymywanie go byłoby przeciwne naturze. Dzieci wypuściły go w 

ostatnim dniu października. Ze łzami w oczach całowały go na pożegnanie. Wyfrunął z 

radością, by następnego ranka wrócić na parapet w pokoju Zuzanny po okruszynki. Następnie 

rozpostarł skrzydła, przygotowując się do długiego lotu. 

- Być może wróci do nas na wiosnę, kochanie - powiedziała Ania do zapłakanej Rilli. 

Ale jej słowa nie pocieszyły dziewczynki. 

- To jesce strasnie dużo casu - szlochała. 

Ania uśmiechnęła się i westchnęła. Pory roku, które małej Rilli wydawały się tak 

długie, dla niej mijały zbyt szybko. Skończyło się kolejne lato, ustępując miejsca 

złocistopurpurowej jesieni. Wkrótce już, za kilka lat dzieci ze Złotego Brzegu przestaną być 

dziećmi. Ale na razie jeszcze należały do niej, gdy witała je, kiedy wracały do domu, gdy je 

pocieszała lub czasem karciła. Stanowiły radość i rozkosz życia. Niekiedy bywały też 

niegrzeczne, choć na pewno nie zasługiwały na miano „bandy diabląt ze Złotego Brzegu”, jak 



określiła je pani Aleksandrowa Davies, usłyszawszy, że podczas zabawy w Indian w Dolinie 

Tęczy Bertie Szekspir Drew trochę się poparzył. Odwiązanie go od pala zabrało Jimowi i 

Walterowi więcej czasu, niż przypuszczali. Oni, co prawda, poparzyli sobie ręce, ale ich nikt 

nie żałował. 

Listopad był tego roku wyjątkowo posępny. Gęsta mgła wisiała nad morzem i 

przystanią. Drżące topole gubiły swoje ostatnie liście, a ogród zszarzał i zamarł, jego piękno 

przeminęło. Jedynie asparagus złocił się jeszcze gęsto na grządkach. Walter musiał porzucić 

swój „gabinet” na gałęzi jabłoni i zacząć odrabiać lekcje w domu. Deszcz padał bezustannie. 

- Czy świat w ogóle będzie jeszcze kiedyś suchy? - pytała zrozpaczona Nan. 

Wreszcie słońce wyjrzało zza chmur i nastąpiło kilka pogodnych dni. W zimne 

wieczory Ania pozwalała dzieciom rozpalać ogień na kominku, a Zuzanna piekła ziemniaki 

na kolację. 

Czasem panna Kornelia wpadała na ploteczki, podczas gdy jej mąż w sklepie pana 

Flagga wymieniał poglądy polityczne z innymi panami. Maluchy nastawiały wtedy uszu, 

gdyż panna Kornelia wiedziała Wszystko o wszystkich i właśnie od niej dowiadywały się 

niezwykle interesujących rzeczy o różnych ludziach. Jakaż to potem była zabawa patrzeć 

podczas niedzielnego nabożeństwa na tych dostojnych panów i pełne godności panie i 

przypominać sobie zasłyszane o nich rzeczy. 

- Ależ u was przytulnie, Aniu. Wieczór dziś okropny i chyba zanosi się na śnieżycę. 

Doktor pewnie wyszedł? 

- Tak. Bardzo było mi go żal, ale z portu telefonowano, że pani Shaw koniecznie chce, 

żeby do niej przyszedł - odparła Ania. 

Zuzanna dyskretnie uprzątnęła leżący przy kominku szkielet ryby, przywleczony przez 

Odrobinka. Miała nadzieję, że panna Kornelia go nie zauważyła. 

- Nie jest bardziej chora niż ja - rzekła Zuzanna z sarkazmem. Słyszałam, że dostała 

nową koronkową koszulę nocną i bez wątpienia chce się w niej pokazać doktorowi. Też mi 

coś, koronkowa koszulą nocna! 

- Córka pani Shaw, Leona, przywiozła ją matce z Bostonu. Przyjechała w piątek 

wieczorem z czterema walizami! - powiedziała panna Kornelia. - Pamiętam, jak osiem lat 

temu wyjeżdżała do Stanów z jedną dziurawą torbą. Jakże wtedy bolała nad zdradą Filipa 

Turnera. Udawała, że ją to niewiele obchodzi, ale wszyscy i tak wiedzieli, jak cierpi. Wróciła, 

aby, jak powiada, pielęgnować matkę. Ostrzegam cię Aniu, że z pewnością będzie próbowała 

flirtować z doktorem. Ale nie sądzę, by zwrócił na nią jakąkolwiek uwagę, chociaż jest 



mężczyzną. Dobrze, że nie należysz do zazdrosnych kobiet, Aniu. Podobno doktorowa 

Bronson z Mowbray Narrows robi mężowi sceny o każdą pacjentkę. 

- Oraz o wykwalifikowane pielęgniarki - dodała Zuzanna. 

- Cóż, niektóre z tych panienek są stanowczo zbyt ładne jak swój zawód - przyznała 

panna Kornelia. - Na przykład Janka Arthur. Całą swoją energię poświęca na to, by ukryć 

przed jednym adoratorem fakt istnienia drugiego. 

- Choćby była nie wiem jak, ładna, nie jest już pierwszej młodość - stwierdziła 

poważnie Zuzanna. - Dobrze by zrobiła, gdyby wreszcie podjęła jakąś decyzję i się 

ustatkowała. Pamiętam jej ciotkę, Eudorę. Dopóki mogła wybierać, całemu światu 

opowiadała, że nigdy nie wyjdzie za mąż, aż flirty się skończyły i została sama jak ten pies. 

Jeszcze i teraz usiłuje kokietować każdego napotkanego mężczyznę, chociaż ma już 

czterdzieści pięć lat. Takie są rezultaty nadmiernej próżności. Czy słyszała pani, droga pani 

doktorowo, co Eudora powiedziała do swej kuzynki, Fanny, po jej zamążpójściu? „Zjadasz po 

mnie resztki”. Mówiono mi, że pokłóciły się wtedy i od tego czasu nie rozmawiają ze sobą. 

- Życie i śmierć są niczym wobec mowy ludzkiej - wyszeptała Ania. 

- To prawda, kochanie. Jeśli już o tym wspomniałaś, życzyłabym sobie, aby pastor 

Stanley wykazywał więcej rozsądku w swoich kazaniach. Obraził Walka Younga, który 

zamierza przestać chodzić do kościoła. Wszyscy powiadają, że kazanie wygłoszone w 

ostatnią niedzielę dotyczyło właśnie jego. 

- Jeśli pastor wygłasza kazanie, wytykające wady charakterystyczne dla któregoś z 

wiernych, wszyscy uważają, że mówi właśnie o nim - stwierdziła Ania. - To tak, jakbyśmy 

uważali, że gotowy kapelusz, który dobrze leży na głowie, był specjalnie dla nas robiony. 

- To trafne porównanie - przyznała Zuzanna. - Zresztą nie mam wiele szacunku dla 

Walka Younga. Trzy lata temu wymalował znaki reklamowe na swoich krowach. To już 

przesada, moim zdaniem. 

- Jego brat, Dawid, zamierza się wreszcie ożenić - powiedziała panna Kornelia. - Przez 

długi czas rozważał, co się bardziej opłaca: ożenić się czy wynająć gospodynię. „Można 

prowadzić dom bez kobiety, ale to trudna sprawa, Kornelio” - oznajmił mi, gdy jego matka 

umarła. Przypuszczam, że nie powiedział tego bez ukrytego celu, ale udałam, że nie 

rozumiem, co ma na myśli. I wreszcie żeni się z Janka King. 

- Z Janka King! Byłam pewna, że stara się o Martę North. 

- Powiada, że jest mu wszystko jedno, kim będzie jego wybranka, byleby lubiła 

kapustę. Ale mówią, że oświadczył się Marcie i dostał kosza. A Janka podobno stwierdziła, że 



wolałaby mężczyznę, który lepiej by się prezentował, ale w ostateczności i ten ujdzie. No cóż, 

dla niektórych małżeństwo wydaje się zawinięciem do portu po burzy. 

- Nie sądzę, by ludzie w tych stronach mówili chociaż połowę tych wszystkich rzeczy, 

które się im przypisuje, pani marszałkowo Elliot - oburzyła się Zuzanna. - Według mnie 

Dawid nie zasługuje na taką żonę jak Janka. Przyznam uczciwie, że moim zdaniem wygląda 

on jak coś, co morze wyrzuciło na brzeg podczas przypływu. 

- Czy wie pani, że Alden i Stella mają córeczkę? - spytała Ania. 

- Owszem. Ufam, że Stella będzie wychowywała swoją córkę rozsądniej, niż jej matka 

wychowywała ją. Czy uwierzysz, Aniu, że Liza wpadła w rozpacz, ponieważ dziecko jej 

kuzynki Dory zaczęło chodzić wcześniej niż Stella? 

- My, matki, jesteśmy dziwne - uśmiechnęła się Ania. - Pamiętam, że obudziły się we 

mnie mordercze instynkty, gdy małemu Bobowi Taylorowi, urodzonemu w tym samym 

czasie, co Jim, wyrżnęły się trzy zęby, podczas gdy Jim miał tylko jeden. 

- Bob Taylor będzie miał usuwane migdałki - poinformowała panna Kornelia. 

- Dlaczego my nigdy nie miewamy operacji? - zagadnęli jednocześnie Walter i Di 

tonem pełnym żalu. Często zdarzało im się mówić jednocześnie to samo. Zawsze potem brali 

się za ręce i wypowiadali jakies życzenie. 

- Myślimy i czujemy zawsze to samo - zaklinała się Di uroczyście. 

- Czy kiedykolwiek zapomnę wesele Elzy Taylor? - odezwała się z zamyśleniem 

panna Kornelia. - Jej najlepsza przyjaciółka, Emilka Millison, miała zagrać marsza 

weselnego. Zagrała jednak marsza żałobnego. Potem wyjaśniała, że pomyliła się stremowana 

obecnością tylu osób, ale wszyscy wiedzieli, co o tym myśleć. Sama chciała poślubić Maca 

Moorside’a. Był to doskonale prezentujący się łajdak o mowie słodkiej jak miód. Zawsze 

potrafił każdej kobiecie powiedzieć to, co chciała usłyszeć. Zmarnował Elzie życie. No cóż, 

Aniu, oboje już dawno odeszli do Krainy Milczenia. Emilka Millison jest od lat żoną Harleya 

Russella i wszyscy zapomnieli o tym, że oświadczył się jej tylko dlatego, iż miał nadzieję, że 

mu odmówi. Ona zaś zawiodła jego oczekiwania, bez cienia namysłu wyrażając zgodę. 

Harley też już o tym zapomniał. Czyż to nie po męsku? Uważa, że ma najlepszą żonę pod 

słońcem, i jest dumny, że był na tyle mądry, aby ją zdobyć. 

- Dlaczego oświadczył się jej, jeśli wolał, żeby mu odmówiła? Według mnie to bardzo 

dziwne - zauważyła Zuzanna, dodając natychmiast skromnie: - Oczywiście nikt nie może ode 

mnie oczekiwać, by wiedziała coś o tych sprawach. 

- Ojciec mu kazał. Harley nie miał na to najmniejszej ochoty, ale był pewien, że 

Emilka go odrzuci. A oto i doktor! 



Gdy Gilbert wszedł do domu, wiatr wtargnął za nim, wnosząc tumany śniegu. Doktor 

zadowolony zrzucił palto i usiadł przy kominku. 

- Wróciłem później, niż się spodziewałem… 

- Bez wątpienia nowa koszula nocna była warta obejrzenia - odezwała się Ania, 

mrugając łobuzersko do panny Kornelii. 

- O czym mówisz? Pewnie to jakiś kobiecy żart, przekraczający moje męskie 

zdolności pojmowania. Poszedłem jeszcze do Górnego Glen, by zajrzeć do Waltera Coopera. 

- To naprawdę zdumiewające, jak ten człowiek to robi, że jeszcze żyje - zauważyła 

panna Kornelia. 

- Nie mam już do niego cierpliwości - uśmiechnął się Gilbert. - Powinien był umrzeć 

dawno temu. Przed rokiem przepowiadałem mu co najwyżej dwa miesiące życia. Psuje mi 

opinię, odmawiając zejścia z tego świata. 

- Gdyby pan znał Cooperów tak dobrze, jak ja, nie ryzykowałby pan żadnych 

przepowiedni. Czy nie słyszał pan o tym, że jego dziadek ożył, gdy już zakupiono trumnę i 

wykopano grób? Przedsiębiorca pogrzebowy nie chciał przyjąć trumny z powrotem. Nie 

wątpię, że Walter Cooper doskonale się bawi, igrając sobie że śmiercią. Czy to nie po męsku? 

No cóż, słyszę dzwoneczki u sań Marszałka. Aniu, kochanie, przyniosłam ci słoik gruszek w 

occie. Wiem, że je lubisz. 

Wszyscy odprowadzili pannę Kornelię do drzwi. Walter spojrzał swymi dużymi 

szarymi oczami w mroźną noc. 

- Ciekaw jestem, gdzie teraz przebywa drozd Cock i czy tęskni za nami - szepnął w 

zamyśleniu. - Może drozd odszedł już do tego tajemniczego miejsca, które pani Elliot nazywa 

Krainą Milczenia? 

- Cock jest w południowych, ciepłych krajach - powiedziała Ania. - Wróci na wiosnę. 

Jestem tego całkowicie pewna. Jeszcze tylko pięć miesięcy oczekiwania. Dzieci, powinnyście 

być od dawna w łóżkach! 

- Zuzanno - mówiła w spiżarni Di - czy chciałabyś mieć małe dziecko? Wiem, gdzie 

można takie dostać. Zupełnie nowe. 

- Coś takiego! Gdzie? 

- Mają nowe dziecko u Amy. Amy powiada, że przynieśli je aniołowie i że mogli byli 

okazać więcej rozsądku. Amy i tak ma już siedmioro rodzeństwa, nie licząc tego nowego. 

Słyszałam, jak mówiłaś, że czujesz się bardzo osamotniona, gdyż Rilla rośnie i nie masz już 

małego bobasa. Jestem pewna, że pani Taylor oddałaby ci swojego. 



- O czym myślą te dzieciaki! Rodziny Taylorów zawsze były liczne. Andrew Taylor 

nie był w stanie bez zastanowienia powiedzieć, ile ma dzieci. Musiał wpierw policzyć je w 

myśli. Nie, nie mam ochoty brać jakiegoś obcego dziecka. 

- Zuzanno, Amy mówi, że ty jesteś starą panną. Czy to prawda? 

- Taki los przewidziała dla mnie Wszechmocna Opatrzność - odparła Zuzanna bez 

mrugnięcia okiem. 

- Czy lubisz być starą panną, Zuzanno? 

- Nie mogę powiedzieć, że lubię, kochanie. Ale - dodała Zuzanna, myśląc o 

nieudanym pożyciu małżeńskim wielu kobiet - może wcale nie wyszłam na tym najgorzej. 

Weź ten kawałek szarlotki dla taty, a ja zaniosę mu herbatę. Biedny człowiek, pewnie umiera 

z głodu. 

- Mamusiu, mamy najwspanialszy dom na całym świecie, prawda? - rzekł zaspanym 

głosem Walter, wchodząc po schodach. - Nie uważasz jednak, że byłby jeszcze wspanialszy, 

gdyby straszyło w nim parę duchów? 

- Duchów? 

- Aha. Dom Jerry’ego Palmera jest pełen duchów. Jerry jednego nawet widział; 

wysoką kobietę w bieli, z ręką kościotrupa. Powiedziałem o tym Zuzannie, ale ona odparła, że 

albo Jerry mnie nabrał, albo coś mu się przywidziało. 

- Zuzanna miała rację. W każdym razie w Złotym Brzegu żyli zawsze szczęśliwi 

ludzie, więc nie mogą się pętać tutaj żadne duchy. Teraz zmów pacierz i spać! 

- Mamusiu, wydaje mi się, że wczoraj niewłaściwie postąpiłem. Powiedziałem: 

„Chleba naszego powszedniego daj nam jutro” zamiast „daj nam dzisiaj”. Ale wydawało mi 

się to bardziej logiczne. Jak myślisz, mamusiu, czy Pan Bóg poczuł się tym dotknięty? 



ROZDZIAŁ XXVIII 

Wraz z wiosną do Złotego Brzegu powrócił wierny drozd Cock. Razem z nim 

przybyła jego narzeczona. Urządzili sobie gniazdko na jabłoni Waltera. Cock nadal 

utrzymywał przyjacielskie stosunki z mieszkańcami Złotego Brzegu, ale jego towarzyszka 

wydawała się nieśmiała, a może była mniej odważna, i nie pozwalała nikomu zanadto zbliżyć 

się do siebie. Zuzanna uważała powrót Cocka za prawdziwy cud i tegoż wieczoru napisała do 

Rebeki Dew długi list o ulubionym ptaku. 

Życie w Złotym Brzegu płynęło szczęśliwie, urozmaicane od czasu do czasu 

zabawnymi zdarzeniami, jakie przytrafiały się dzieciom. Zima minęła spokojnie i dopiero w 

czerwcu Di przeżyła swoją przygodę. 

Do szkoły przyszła nowa uczennica. Zapytana o nazwisko odparła: 

- Jestem Janka Penny - takim tonem, jakby mówiła: „Jestem, królowa Elżbieta” albo 

„Jestem Helena Trojańska”. Z chwilą kiedy wyrzekła tych kilka słów, stało się jasne, że ktoś, 

kogo Janka Penny nie zna, jest nic niewart, a ktoś, na kogo Janka Penny nie zwróci uwagi, w 

ogóle nie istnieje. W każdym razie takiego zdania była Diana Blythe, choć nie potrafiłaby 

wyrazić tego słowami. 

Janka Penny miała dziewięć lat, była więc o rok starsza od Di. Od razu nawiązała 

kontakty ze starszymi dziewczynkami, dziesięcio- i jedenastoletnimi. Pojęły one szybko, że 

nie mogą jej ignorować czy wyśmiewać. Nie była ładna, ale jej powierzchowność wywierała 

na ludziach duże wrażenie i zwracała powszechną uwagę. Miała okrągłą białą twarz, gęste 

czarne włosy pozbawione połysku i ogromne niebieskie oczy z długimi czarnymi rzęsami. 

Kiedy pogardliwie spoglądała spod tych rzęs, każdy od razu czuł się nędznym robakiem, 

któremu okazano wielką łaskę, nie rozdeptując go. Jej kąśliwe docinki zyskiwały większe 

uznanie niż wypowiedziany przez inną osobę komplement. Wszystkie dziewczynki w Glen 

marzyły o tym, by się z nią zaprzyjaźnić. Każdy przejaw zainteresowania z jej strony uważały 

za niezwykły zaszczyt. Zresztą cała rodzina Pennych, jak wynikało z opowieści Janki, była 

nadzwyczajna. Jej ciotka Lina posiadała cudowny naszyjnik ze złota i granatów. Dostała go 

od wujka-milionera. Jedna z kuzynek miała i pierścionek z brylantem wartości tysiąca 

dolarów, a druga zwyciężyła w konkursie krasomówczym, w którym brało udział tysiąc 

siedmiuset uczestników. Janka miała też ciotkę, która pracowała jako misjonarka wśród 

trędowatych w Indiach. W każdym razie w ciągu kilku dni Janka Penny została 

zaakceptowana przez dziewczynki ze szkoły w Glen. Patrzyły na nią z mieszaniną podziwu i 



zazdrości i tak dużo opowiadały o niej w domach, że dorośli zainteresowali się wreszcie nową 

uczeńnicą. 

- Kim jest ta dziewczynka, którą tak zachwyca się Di, Zuzanno? - zagadnęła pewnego 

wieczoru Ania, wysłuchawszy opowieści Di o „posesji”, w której mieszka Janka. Dom ten ma 

podobno pięć wielkich okien ozdobionych wykuszami oraz przepiękną balustradę rzeźbioną 

w białym drzewie. Za nim rozciąga się brzozowy zagajnik, a kominek w salonie jest zrobiony 

z czerwonego marmuru. - Nigdy niej słyszałam nazwiska Penny w Przystani Czterech 

Wiatrów. Czy wiesz coś o nich? 

- To nowa rodzina, która zamieszkała na farmie Conwayów, droga pani doktorowo. 

Pan Penny jest podobno cieślą, który nie może zarobić na życie, gdyż, jak powiadają, zbytnio 

zajmuje go udowadnianie, że Bóg nie istnieje. Postanowił więc gospodarować na ziemi. To, 

zdaje się, dziwni ludzie. Dzieciaki robią, co chcą. Pan Penny opowiada, że omal nie 

zamęczono go na śmierć ciągłym musztrowaniem, gdy był mały, nie zamierza więc w ten 

sposób wychowywać swoich dzieci. Dlatego ta Janka chodzi do szkoły w Glen. Od ich domu 

jest bliżej do Mowbray Narrows i reszta dzieci została tam zapisana, ale Janka uparła się, że 

chce chodzić do Glen. Co prawda farma Conwayów leży w naszym okręgu, więc pan Penny, 

jeśli tylko płaci składki, może posyłać dzieci do obu tych szkół. Janka jest chyba jego 

siostrzenicą, a nie córką. Zdaje się, że jej rodzice nie żyją. Nie powiem, że to ludzie niegodni 

szacunku, ale jacyś tacy niezorganizowani. A, ich dom! Wszystko jest w nim wywrócone do 

góry nogami. Jeśli mogłabym coś pani doradzić, to uważam, że byłoby lepiej, żeby Di nie 

zadawała się z tą dziwną dziewczynką. 

- Nie mogę jej zakazać bawić się z nią w szkole, Zuzanno. Po prostu nie widzę 

powodów, chociaż jestem pewna, że Janka bardzo przesadza, opowiadając o swych 

niezwykłych krewnych i cudownych przygodach. Myślę, że Di szybko wyzwoli się spod jej 

uroku i Janka Penny przestanie ją tak fascynować. 

Di nadal jednak przychodziła do domu z nowymi informacjami o Jance Penny. Janka 

powiedziała, że lubi ją najbardziej ze wszystkich dziewczynek w Glen. Di, zachwycona tym, 

że królowa raczyła na nią zwrócić uwagę, obdarzała ją pełnym podziwu uwielbieniem. 

Dziewczynki stały się nierozłączne na przerwach, w czasie weekendów pisywały do siebie 

liściki, dzieliły się gumą do żucia, wymieniały guziki i razem pełniły dyżury w szkole. 

Wreszcie Janka zaprosiła Di do swego domu proponując, by przyjaciółka przenocowała u 

niej. Mama jednak sprzeciwiła się temu stanowczo i Di wpadła w istną rozpacz. 

- Pozwoliłaś mi zostać na noc u Połci Ford! - szlochała. 



- To było co innego - odparła delikatnie Ania. Nie chciała sprawiać Di przykrości, ale 

po zasięgnięciu dokładniejszych informacji uznała, że dzieci Pennych absolutnie nie są 

odpowiednim towarzystwem dla dzieci ze Złotego Brzegu. Czuła się bardzo zaniepokojona 

nową przyjaźnią Diany. 

- Nie widzę żadnej różnicy - nalegała Di. - Janka jest taką samą damą jak Połcia. Jej 

kuzynka zna wszystkie zasady dobrego wychowania, a Janka postępuje zawsze zgodnie z 

etykietą. Mówi, że to my nie mamy pojęcia o etykiecie. I przeżyła tyle emocjonujących 

przygód! 

- Kto tak twierdzi? - spytała Zuzanna. 

- Ona sama mi o tym powiedziała. Jej najbliżsi nie są bogaci, ale mają ogromnie 

bogatych i poważanych krewnych. Jeden z wujków Janki pracuje jako sędzia, a drugi jako 

kapitan na największym statku świata. Janka jest matką chrzestną tego statku. A my nie 

mamy wujków-sędziów albo na przykład ciotek, które byłyby misjonarkami wśród trędatych. 

- Trędowatych, kochanie, nie trędatych. 

- Janka powiedziała „trędatych”, a musi wiedzieć najlepiej, skoro chodzi o jej ciotkę. 

W ich domu jest tak wiele różnych rzeczy, której chciałabym zobaczyć! Ściany w jej pokoju 

są pokryte tapetą w papużki. W salonie jest mnóstwo wypchanych sów, a w holu leży 

olbrzymi dywan z wizerunkiem domu. Po okiennicach pną się róże. A w ogrodzie jest mały 

domek do zabawy, który pan Penny zrobił specjalnie dla dzieci. Mieszka z nimi prababcia, 

podobno najstarsza osoba na świecie.! Janka mówi, że ona żyła jeszcze przed potopem. Może 

już nigdy nie będę miała okazji zobaczyć kogoś, kto żył przed potopem. 

- Podobno babcia dobiega stu lat - odezwała się Zuzanna. - Ale jeśli twoja Janka 

twierdzi, że ona żyła przed potopem, to opowiada bzdury. Jeszcze złapiesz jakąś okropną 

chorobę w takim miejscu. 

- Ależ oni już dawno na wszystko chorowali - zaprotestowała Di - Janka mówi, że 

mieli świnkę, koklusz, dyfteryt i szkarlatynę, i te wszystko w jednym roku. 

- Może jeszcze czarną ospę - wymruczała Zuzanna. - Ta dziewczyna rzuciła chyba na 

ciebie jakiś urok! 

- Janka będzie miała usuwane migdałki - szlochała w dalszym ciągu Di. - Ale to 

przecież nie jest zaraźliwe, prawda? Jej kuzynka zmarła po operacji migdałków. Wykrwawiła 

się na śmierć nie odzyskawszy przytomności. A jeśli i Janka umrze, skoro to się zdarza 

rodzinie? Jest taka delikatna. W zeszłym tygodniu trzy razy zemdlała. Ale ona nie boi się 

śmierci, pragnie tylko, żeby potem, kiedy odejdzie już spośród żywych, ludzie nie zapomnieli 

o niej i pewnie dlatego ta gorąco zaprasza mnie do siebie. Och, mamusiu, błagam cię! Chętnie 



zrezygnuję z tego nowego kapelusza ze wstążkami, który mi obiecałaś bylebym tylko mogła 

tam pójść. 

Lecz mama pozostała nieugięta i Di rozżalona pobiegła na górę, że by wypłakać się w 

poduszkę. Nan wcale jej nie współczuła. Nie żywiła cienia sympatii do Janki Penny. 

- Pojęcia nie mam, co napadło to dziecko! - powiedziała Ania niepokojem. - Nigdy 

przedtem tak się nie zachowywała. Chyba oczywiście, Zuzanno, ta dziewczynka Pennych 

rzuciła na nią urok. 

- Ma pani całkowitą rację, droga pani doktorowo, zabraniając je odwiedzin w domu 

ludzi, stojących o tyle niżej. 

- Och, Zuzanno, nie chciałabym, aby Di uważała, że ktoś jest niej gorszy. Ale musi 

mieć wyczucie pewnych granic. Nie chodzi mi o samą Jankę. Myślę, że mimo jej skłonności 

do przesady, ta przyjaźń nie powinna zaszkodzić Di. Mówiono mi jednak, że chłopcy 

Pennych są okropni. Nauczycielka z Mowbray Narrows zupełnie nie może dać sobie z nimi 

rady. 

- Czy oni zawsze tak cię t y r a n u j ą ? - spytała Janka pogardliwie, gdy Di z żalem 

oznajmiła jej, iż nie może jej odwiedzić. - Ja nikomu bym nie pozwoliła tak się traktować. 

Mam zbyt wiele godności. Wolno mi nawet, jeśli tylko zechcę, nocować na dworze. Sądzę, że 

ty nigdy nie spałaś na dworze? 

Di z zachwytem spojrzała na dziewczynkę, która mogła sypiać na dworze. Jakie to 

musi być cudowne! 

- Nie masz do mnie żalu, Janko, że nie mogę do ciebie przyjść? Wierzysz, że bardzo 

bym chciała? 

- Oczywiście, że nie mam żalu, chociaż nie każdy byłby tak wyrozumiały jak ja. 

Myślę jednak, że istotnie nic nie możesz na to poradzić. Mówię ci, jak byśmy się świetnie 

bawiły! Miałam w planie łowienie ryb w potoku przy świetle księżyca. Często to robimy. 

Złapałam kiedyś taakiego pstrąga. Mamy prześliczne, małe prosiaczki, słodkiego źrebaczka i 

mnóstwo szczeniaczków. No cóż, zaproszę chyba Sadie Taylor. Jej rodzice nie są tacy surowi 

dla swoich dzieci. 

- Moi rodzice są dla mnie bardzo dobrzy - zaprotestowała Di z oburzeniem. - A mój 

tata jest najlepszym lekarzem na całej Wyspie Księcia Edwarda. Wszyscy tak mówią. 

- Aha, zadzierasz nosa, bo masz matkę i ojca, a ja nie - odparła Janka z bezgraniczną 

pogardą. - A mój tata ma teraz skrzydła i nosi złotą koronę. Ale ja nie wywyższam się z tego 

powodu. Nie, Di, nie chcę się z tobą kłócić, ale nie znoszę, jak ktoś chełpi się swoimi 

krewnymi. To nie jest zgodne z etykietą. A ja postanowiłam, że zawsze będę damą. Kiedy ta 



Połcia Ford, o której ciągle mówisz, przyjedzie latem do Przystani Czterech Wiatrów, nie 

będę się z nią bawić. Ciotka Lina opowiadała mi coś dziwnego o jej matce. Wyszła podobno 

za mąż za zmarłego, który potem ożył. 

- Ależ to wcale nie było tak! Wiem wszystko, mama mi mówiła. Ciotka Ewa… 

- Możesz sobie oszczędzić tej opowieści. Jest mi zupełnie obojętne, co się tam 

zdarzyło. Och, dzwonek na lekcję. 

- Czy naprawdę zaprosisz Sadie? - zapytała zdławionym głosem Di. W oczach miała 

łzy. 

- No, może nie tak od razu. Poczekam i zobaczę. Może dam ci jeszcze szansę. Ale 

pamiętaj, to będzie ostatni raz. 

W parę dni później na przerwie Janka Penny podeszła do Di. 

- Słyszałam, jak Jim mówił, że twoi rodzice wczoraj wyjechali i wrócą dopiero jutro 

wieczorem. Czy to prawda? 

- Tak. Pojechali do Avonlea, do cioci Maryli. 

- A więc masz szansę. 

- Szansę? 

- Żeby u mnie zanocować. 

- Ależ Janko… Nie mogę… 

- Oczywiście, że możesz. Nie bądź głupia. Nie dowiedzą się. 

- Ale Zuzanna mi nie pozwoli. 

- Wcale nie będziesz jej pytać. Po prostu od razu po lekcjach pójdziesz do mnie. Nan 

jej wyjaśni, gdzie jesteś, żeby się nie martwiła. Z pewnością Zuzanna nie odważy się 

powiedzieć o tym twoim rodzicom, obawiając się z ich strony wymówek. 

Di przeżywała istne męczarnie. Doskonale wiedziała, że nie powinna pójść z Janka, 

lecz pokusa okazała się nie do przezwyciężenia. Janka wpatrywała się w nią swymi 

niezwykłymi, przeszywającymi na wskroś oczami. 

- To jest twoja ostatnia szansa - powiedziała z patetycznym gestem. - Nie mogę się 

przyjaźnić z kimś, kto uważa, że jest zbyt ważny, by mnie odwiedzić. Jeśli nie pójdziesz, 

zerwę z tobą na zawsze. 

To przesądziło sprawę. Di, ciągle zafascynowana Janka, nie mogła znieść myśli o 

zerwaniu. Tego popołudnia Nan wróciła do domu sama i oznajmiła Zuzannie, że Di zamierza 

nocować u Janki Penny. 

Gdyby Zuzanna dobrze się czuła, poszłaby natychmiast do Pennych i przyprowadziła 

Di do domu. Ale rano zwichnęła nogę w kostce i co prawda mogła kręcić się po domu i 



zajmować się kuchnią, ale w żaden sposób nie zdołałaby przejść całej mili na farmę Pennych. 

Co gorsza niej mieli oni telefonu, a Jim i Walter nie chcieli pójść po Di. Zaproszono ich 

właśnie na pieczenie małży w latarni morskiej i nie mieli ochoty tracić takiej okazji. 

Pocieszyli tylko Zuzannę, że Di nic się u Pennych nie stanie. Zuzanna poddała się losowi. 

Di i Janka poszły na skróty przez pola. Dom Pennych był oddalony od szkoły o ćwierć 

mili. Di, pomimo wyrzutów sumienia, czuła się szczęśliwa. Zachwycała się otaczającym ją 

pięknem. Podziwiała kępy paproci na skraju ciemnozielonego lasu, dolinkę, w której brodziło 

się po kolana w bratkach, ścieżkę wijącą się między młodymi klonami, strumień płynący niby 

wstęga pośród tęczowo barwnych kwiatów, skąpane w słońcu pastwisko pełne poziomek. Di, 

w której właśnie zaczęła się budzić wrażliwość na piękno świata, rozkoszowała się tymi 

widokami. Niemal życzyłaby sobie, aby Janka tyle nie gadała. W szkole przyjmowała to 

inaczej. Teraz jednak wcale nie była pewna, czy chce akurat wysłuchiwać opowieści o tym, 

jak Janka się otruła, przypadkowo oczywiście, przyjmując niewłaściwe lekarstwo. 

Dziewczynka malowniczo opisała chwile konania, lecz nie umiała wyjaśnić, dlaczego 

właściwie nie umarła. Straciła „uświadomienie”, ale doktorowi udało się wyciągnąć ją „prosto 

z grobu”. 

- Ale już nigdy nie doszłam do siebie. Diano Blythe, na co się gapisz? Podejrzewam, 

że wcale mnie nie słuchasz. 

- Ależ słucham - odparła Di z poczuciem winy. - Uważam, że miałaś cudowne życie, 

Janko. Ale spójrz na ten pejzaż. 

- Pejzaż? Co to jest pejzaż? 

- No… no… coś, na co patrzysz. Na przykład to - wskazała ręką łąkę, ciągnącą się ku 

lasowi, wyłaniające się spoza mgły wzgórze i szafirowy skrawek morza między pagórkami. 

Janka prychnęła pogardliwie. 

- Po prostu masa starych drzew i zwykłe krowy. Widziałam to setki razy. Jesteś 

śmieszna, Diano Blythe. Nie chciałabym cię urazić, lecz czasem odnoszę wrażenie, że masz 

nie po kolei w głowie. Naprawdę. Ale sądzę, że ty nie jesteś temu winna. Podobno twoja 

mama też jest trochę dziwaczna. A oto nasz dom. 

Di spojrzała na dom Pennych i przeżyła pierwsze, bolesne rozczarowanie. Więc to 

była ta wspaniała posesja, o której opowiadała Janka? Dom wydawał się rzeczywiście duży i 

miał pięć okien z wykuszami. Rzucało się jednak w oczy, że wymagał odnowienia, a słynna 

rzeźbiona balustrada znajdowała się w opłakanym stanie. Weranda była zapadnięta, a w 

łukowatym oknie nad drzwiami brakowało szyby. W kilku innych oknach szyby zastąpiono 

arkuszami brązowego papieru, a wypaczone okiennice przedstawiały smętny widok. 



Cudowny brzozowy zagajnik za domem okazał się po prostu kilkoma zmarniałymi, starymi 

drzewami. Zabudowania gospodarcze były jedną wielką ruiną Na podwórzu piętrzyły się 

stosy popsutych, zardzewiałych maszyn, a zapuszczony ogród tworzył bezładną dżunglę 

chwastów. Di nigdy w życiu nie widziała czegoś podobnego i po raz pierwszy zaświtała jej 

myśl, że może nie wszystko to, co mówiła Janka, było prawdą. Czy ktokolwiek mógł cudem 

uniknąć śmierci tak wiele razy, i to ciągu zaledwie dziewięciu lat swego życia? A przecież 

Janka przysięgała, że tak było. 

Wnętrze domu nie prezentowało się lepiej. Salon, do którego zaprowadziła ją Janka, 

był brudny i zakurzony. Na bezbarwnym, brudne szarym suficie rysowały się pęknięcia. 

Słynny na całą szkołę „marmurowy” kominek był po prostu pomalowany czerwoną farbą, jak 

zauważyła Di. Na tandetnej japońskiej makatce przykrywającej okap kominka stały poobijane 

filiżanki. W oknach wisiały spłowiałe koronkowe firanki z prześwitującymi dziurami. Na 

podartych roletach z niebieskiego papieru widniał wymalowany kosz z różami. Ogromna 

ilość wypchanych sów, o których opowiadała Janka, okazała się trzema mocno 

poturbowanymi ptakami umieszczonymi w małej oszklone szafce w rogu pokoju. Di, 

przyzwyczajonej do elegancji i dobrego gustu, jakie panowały w Złotym Brzegu, miejsce to 

wydało się jakimi koszmarem ze złego snu. Najdziwniejsze było jednak to, że Janka 

najwyraźniej nie uświadamiała sobie różnicy między swoimi opowieściami, a 

rzeczywistością. Di zaczęła się zastanawiać, czy przypadkiem się ni przesłyszała, czy Janka 

rzeczywiście mówiła to wszystko. 

Na dworze było przyjemniej. Mały domek do zabawy, który Penny zbudował dla 

dzieci, wyglądał jak miniatura prawdziwego dój mu. Prosiaczki i źrebaczek były po prostu 

słodkie. Urocze szczeniaczki rozkoszne i puszyste, wyglądały jak potomkowie 

najszlachetniejszej psiej rasy, a nie zwykłych kundli. Jeden był szczególnie cudowny. Miał 

długie brązowe uszy, białą plamkę na czole, różowiutki języczek i białe łapki. Di dowiedziała 

się z ogromnym rozczarowaniem, że wszystkie szczeniaczki zostały już komuś obiecane. 

- Co prawda, nie wiem, czy mogłabym ci dać pieska, nawet gdyby nie były obiecane - 

powiedziała Janka. - Wujek bardzo starannie wybiera domy, do których oddaje swoje psy. 

Słyszeliśmy, że psy jakoś nie trzymają się Złotego Brzegu. Musi być z wami coś nie tak. 

Wujek mówi, że psy wiedzą o pewnych rzeczach, o których ludzie nie mają nawet pojęcia. 

- Jestem pewna, że o nas nie mogą wiedzieć niczego złego! - krzyknęła Di. 

- Mam nadzieję. Czy twój tata jest okrutny dla twojej mamy? 

- Ależ skąd! 



- No cóż, słyszałam, że ją bije, i to tak mocno, że ona aż krzyczy. Oczywiście nie 

wierzę w to. Ludzie kłamią jak najęci! W każdym razie zawsze cię lubiłam, Diano Blythe, i 

zawsze będę stawała w twojej obronie. 

Di wiedziała, że powinna być wdzięczna za tę deklarację, ale nie mogła. Zaczynała się 

czuć nieswojo. Oczarowanie osobą Janki znikło nagle i już nieodwołalnie. Zupełnie obojętnie 

wysłuchała relacji koleżanki o tym, jak to niemal utopiła się w potoku przy kole młyńskim. 

Przestała jej wierzyć. Janka po prostu wyobrażała sobie te wszystkie rzeczy. Prawdopodobnie 

wujek-milioner, pierścionek z brylantem za tysiąc dolarów i ciotka pracująca wśród 

trędowatych też byli zmyśleni, Di czuła się niczym przekłuty balon. 

Ale co z babcią? Chyba istniała?! Gdy Di i Janka wróciły do domu, ciotka Lina, tęga 

kobieta o rumianych policzkach, ubrana w brudną bawełnianą sukienkę, oznajmiła im, że 

babcia chce zobaczyć gościa. 

- Babcia nie opuszcza łóżka - wyjaśniła Janka. - Zawsze przyprowadzamy do niej 

wszystkich, którzy nas odwiedzają. Jest wściekła, gdy tego nie zrobimy. 

- Zapytaj koniecznie, jak tam jej bóle w krzyżu - uprzedziła ciotka Lina. - Nie lubi, 

gdy ludzie o tym zapominają. 

- Musisz ją też zapytać, jak się czuje wuj Jan - dodała Janka. 

- Kto to jest? - zapytała Di. 

- Jej syn, który zmarł pięćdziesiąt lat temu - wyjaśniła ciotka Lina. - Wiele lat przed 

śmiercią chorował i babcia przyzwyczaiła się do pytań o jego zdrowie. 

Przed pokojem babci Di zatrzymała się raptem. Po prostu bała się tej niewiarygodnie 

starej kobiety. 

- Co jest? - zdziwiła się Janka. - Nikt cię nie ugryzie! 

- Czy ona… Czy ona naprawdę żyła przed potopem, Janko? 

- Oczywiście że nie! Skąd ci to przyszło do głowy? Ale jeśli dożyje swoich urodzin, 

będzie miała sto lat. Chodź! 

Di z drżeniem weszła do pokoju. Babcia leżała na obszernym łożu w małej, 

nieporządnej sypialni. Jej twarz, niesamowicie pomarszczona i chuda, wyglądała odrażająco. 

Babcia spojrzała na Di wpadniętymi, zaczerwienionymi oczami i rzekła napastliwym tonem: 

- Nie gap się tak. Kim jesteś? 

- To jest Diana Blythe, babciu - odpowiedź Janki zabrzmiała… pokornie! 

- Hm! Brzmi po wielkopańsku! Masz podobno bardzo dumną siostrę. 

- Nan nie jest dumna - wykrzyknęła z oburzeniem Di. Czyżby to Janka tak oczerniała 

Nan? 



- Aha, jesteś krewka. Mnie nie pozwalano odzywać się w ten sposób do starszych. 

Janka powiada, że twoja siostra zawsze wysoko nosi głowę, a to najlepszy dowód, że jest 

dumna. Nie puszyć mi się tak! Nie sprzeciwiać się! 

Babcia sprawiała wrażenie tak rozdrażnionej, że Di pospiesznie zapytała o jej bóle w 

krzyżu. 

- A co cię to obchodzi? Co za bezczelność! Mój krzyż jest moją własnością. Podejdź 

tu bliżej! 

Di podeszła, marząc o tym, by znaleźć się o tysiące mil stąd. Co ta straszna stara 

kobieta zamierzała jej zrobić? 

Babcia żwawo przesunęła się na skraj łóżka i położyła dłoń o zagiętych, 

haczykowatych dłoniach na głowie Di. 

- Rude jak marchewka, ale rzeczywiście gęste. Masz ładną sukienkę. Podnieś ją i 

pokaż mi swoją halkę. 

Di posłuchała, dziękując Bogu, że tego dnia włożyła białą halkę obszytą koronką, 

którą pracowicie wydziergała Zuzanna. Lecz co to za dom, w którym każą człowiekowi 

pokazywać halkę! 

- Zawsze osądzam dziewczynki według ich halek - rzekła babcia. - Twoja ujdzie. A 

teraz majtki! 

Di nie odważyła się odmówić. Uniosła halkę. 

- Hm! Też z koronką! To już jest ekstrawagancja. I wcale nie zapytałaś mnie o Jana! 

- Jak on się czuje? - wykrztusiła Di. 

- No proszę, ona najspokojniej w świecie pyta, jak on się czuje. A może już umarł, kto 

wie. Powiedz no mi, czy to prawda, że twoja matka ma złoty naparstek? Z prawdziwego 

złota? 

- Tak. Dostała go od taty na ostatnie urodziny. 

- Cóż, nie mogłam w to uwierzyć. Mała Janka mówiła mi o tym, ale wiadomo, że ona 

kłamie jak najęta. Naparstek z prawdziwego złotą! Nigdy nie słyszałam czegoś podobnego. 

No, lepiej już idźcie na kolację. Jedzenie nigdy nie wychodzi z mody. Janko, podciągnij 

majtki, bo ci wystają spod sukienki. Wyglądajmy chociaż przyzwoicie. 

- Wcale mi nic nie wystaje! - odparła z oburzeniem Janka. 

- Barchany dla Pennych, koronki dla Blythe’ów. Oto właśnie różnica między tobą a 

nią. Tak było, jest i zawsze będzie. No, zabierajcie się już stąd! 

Cała rodzina Pennych zebrała się w dużej kuchni przy stole. Di poznała dotychczas 

jedynie ciotkę Linę. Ale gdy tylko rzuciła okiem wokół, natychmiast pojęła, dlaczego mama i 



Zuzanna sprzeciwiały się tej wizycie. Obrus był podarty i cały w tłustych plamach. Wyglądu i 

stanu naczyń nie dałoby się opisać. Co zaś do samych Pennych… Di nigdy jeszcze nie 

spotkała takich ludzi i nagle z całego serca zapragnęła znaleźć się z powrotem w Złotym 

Brzegu. Musiała jednak stawić czoło rzeczywistości. 

Wuj Ben, jak nazywała go Janka, zasiadał na honorowym miejscu. Miał lśniącą, 

czerwoną brodę i niemal łysą czaszkę, obrzeżoną wianuszkiem siwych włosów. Jego brat, 

Parker, bakałarz, chudy i nie ogolony, siedział w kącie i spluwał do drewnianego pudełka. 

Chłopcy, dwunastoletni Kurt i trzynastoletni Jurek, mieli bladoniebieskie rybie oczy o 

bezczelnym spojrzeniu. Przez dziury w koszulach prześwitywało im gołe ciało. Kurt, który 

zranił sobie rękę odłamkiem szkła, przewiązał skaleczone miejsce brudną chustką. 

Jedenastoletnia Annabel i dziesięcioletnia Gerta były zupełnie ładnymi dziewczynkami o 

okrągłych, brązowych oczach. Tuptuś miał dwa i pół roczku, śliczne kędziorki i różowe 

policzki, aniebieskookie niemowlę, które ciotka Lina trzymała na kolanach, wyglądałoby 

rozkosznie, gdyby było czyste. 

- Kurt, czemu nie wyczyściłeś paznokci, chociaż wiedziałeś, że spodziewamy się 

gościa? - zapytała ostro Janka. - Annabel, nie mów z pełnymi ustami. Sama widzisz, nikt 

oprócz mnie nie próbuje uczyć tej rodziny dobrych manier - zwróciła się do Di. 

- Zamknij się - rzekł wuj Ben niskim, grzmiącym głosem. 

- Nie zamknę się! Nie zmusisz mnie do milczenia! - krzyknęła Janka. 

- Nie dokuczaj wujowi - odezwała się łagodnie ciotka Lina. - Dziewczynki, proszę, 

zachowujcie się jak damy. Kurt, podaj ziemniaki pannie Blythe. 

- Och! Och! Pannie Blythe! - zachichotał Kurt. 

Ale Di poczuła dreszcz emocji. Po raz pierwszy w życiu nazwano ją panną Blythe. 

Na szczęście, posiłek był smaczny i obfity. Di porządnie już zgłodniała i mogłaby 

spożywać go z prawdziwą przyjemnością, chociaż nie cierpiała pić z obitych kubków, gdyby 

miała pewność, że przyrządzono go czystymi rękami i gdyby przy stole panowała inna 

atmosfera. Wszyscy Penny’owie przez cały czas zażarcie się kłócili: Jurek z Kurtem, Kurt z 

Annabel, Gerta z Janka, a wuj Ben posprzeczał się okropnie z ciotką Liną. Ciotka Lina 

wspomniała o tych wszystkich wspaniałych mężczyznach, którzy się o nią starali, na co wuj 

Ben odparł, że ogromnie żałuje, iż w takim razie zamiast niego nie poślubiła któregoś z nich. 

„Jakie to byłoby okropne, gdyby moi rodzice tak się kłócili - myślała Di. - Och, oby 

prędzej do domu!” - Nie ssij palca, Tuptusiu. 

Słowa te wyrwały jej się całkiem bezwiednie. Pamiętała, jak wszyscy w domu starali 

się odzwyczaić od tego nawyku małą Rillę. 



Kurt spurpurowiał z wściekłości. 

- Daj mu spokój! - wrzasnął. - Może sobie ssać palce, ile mu się; żywnie podoba. To 

tylko was tam w Złotym Brzegu tak ciągle tresują. Co ty sobie wyobrażasz?! 

- Kurt! Kurt! Co panna Blythe pomyśli o tobie - zmitygowała go; ciotka Lina. Była 

znów spokojna i uśmiechnięta. Wsypała dwie łyżeczki cukru do filiżanki wuja Bena. - Nie 

zwracaj na niego uwagi, kochanie. Zjedz jeszcze kawałek placka. 

Di nie miała ochoty na żadne ciasto. Marzyła jedynie o tym, żeby już wrócić do domu. 

Ale jak to zrobić? 

- Do diabła! - zagrzmiał wuj Ben, wysiorbując ze spodka resztki herbaty. - Co to za 

życie! Rano wstajesz, harujesz cały dzień, potem kolacja i spać. I tak w kółko. 

- Tata lubi żartować - uśmiechnęła się ciotka Lina. 

- O właśnie, jeśli już mowa o żartach… Spotkałem dziś w sklepie Cartera Flagga, 

pastora metodystów. Chciał ze mną dyskutować, gdy stwierdziłem, że nie ma Boga. „Pan 

gada w niedzielę - powiedziałem mu. - Dziś na mnie kolej. Udowodnij mi pan, że Bóg 

istnieje” - powiedziałem mu. „Pan to robi za nas obu” - odrzekł. Wszyscy śmiali się jak 

zwariowani. Pewnie myślał, że powiedział coś zabawnego. 

Nie ma Boga! Di poczuła, że świat się wali. Miała ochotę płakać. 



ROZDZIAŁ XXIX 

Po kolacji było jeszcze gorzej. Przedtem towarzyszyła jej tylko Janka, a teraz znalazła 

się wśród całej gromadki dzieci. Jurek chwycił ją za rękę i przeciągnął przez błotnistą kałużę, 

zanim zdążyła mu się wyrwać. Nigdy dotąd nie była traktowana w ten sposób. Jim i Walter, a 

nawet czasami Krzyś Ford niekiedy się z nią droczyli, ale nigdy nie dokuczał jej w ten sposób 

jak młodzi Penny’owie. 

Kurt zaoferował jej gumę do żucia, którą właśnie wyjął z ust, i rozzłościł się, że nie 

chciała jej przyjąć. 

- Włożę ci za koszulę żywą mysz! - wrzasnął. - Wielka dama! A twój brat to ciamajda! 

- Walter wcale nie jest ciamajda! - powiedziała Di. Niemal umierała z przerażenia, ale 

nie mogła pozwolić, by obrażano Waltera. 

- Właśnie że jest. Pisze wiersze. Czy wiesz, co bym zrobił, gdyby miał takiego brata? 

Utopiłbym go jak kociaka. 

- Skoro mowa o kociakach, jest ich całe mnóstwo w stodole, chodźcie, pójdziemy je 

łapać. To świetna zabawa. 

Di postanowiła, że nie będzie łapać kociąt z tymi chłopakami, i otwarcie to 

powiedziała. 

- .My mamy dużo kociąt w domu. Aż jedenaście - dodała dumnie. 

- Nie wierzę! - krzyknęła Janka. - Niemożliwe. Nikt nigdy nie miał jedenastu kociąt. 

To byłoby jakieś nienormalne. 

- Po prostu jedna kotka ma pięć, a druga sześć małych. A do stodoły nie pójdę z wami, 

i już. Zeszłej zimy spadłam z siana w stodole Amy Taylor. Zabiłabym się, gdybym nie upadła 

w stertę plew. 

- No i co, ja też raz by spadłam, gdyby Kurt mnie nie złapał - odezwała się ponuro 

Janka. Nikt poza nią nie miał prawa spadać z siana! Pomyśleć tylko, że takiej Dianie Blythe 

też mogły zdarzać się jakieś przygody! To wprost bezczelność! 

- Powinnaś była powiedzieć „ja też raz bym spadła” - poprawiła Di Jankę i z tą chwilą 

jej przyjaźń z Janka skończyła się raz na zawsze. 

Trzeba było jeszcze jakoś przeżyć noc. Di czuła się bardzo zmęczona, ale u Pennych 

nie było zwyczaju chodzić wcześnie spać. Wreszcie Janka zaprowadziła ją do dużej sypialni, 

w której stały dwa łóżka. Annabel i Gerta szykowały się, by zająć jedno z nich. Di spojrzała 

na drugie. Poduszkę czuć było stęchlizną. Narzuta gwałtownie domagała się prania. Tapeta, 



słynna tapeta z papużkami, była pełna dziur, a „papugi” przypominały raczej bezkształtne 

plamy. Na stoliku przy łóżku stał metalowy dzban i mała miednica z brudną wodą. Di po 

prostu nie mogła umyć w tym twarzy. Cóż, musi położyć się spać bez mycia. Dobrze chociaż, 

że koszula nocna, przygotowana przez ciotkę Linę, była czysta. Gdy Di wstała z klęczek po 

odmówieniu pacierza, Janka zaczęła się śmiać. 

- O rany, ale jesteś staroświecka! Wyglądasz niesamowicie śmiesznie i świątobliwie, 

jak się modlisz. Nie wiedziałam, że teraz ludzie jeszcze się modlą. Modlitwy są bez sensu. Po 

co je odmawiasz? 

- Aby zbawić swoją duszę - odrzekła Di, powtarzając słowa zasłyszane od Zuzanny. 

- A ja nie mam duszy - drwiła Janka. 

- Może ty nie masz, ale ja mam - odparła Di, prostując się. Janka spojrzała na nią. Ale 

czar jej oczu stracił swą moc. Di wyzwoliła się już spod ich uroku. 

- Nie jesteś taka, za jaką cię uważałam, Diano Blythe - rzekła Janka ze smutkiem, jak 

ktoś, kogo oszukano. 

Zanim Di zdołała odpowiedzieć, do pokoju wpadli Kurt i Jurek. Jurek miał na twarzy 

maskę… przerażającą maskę z ogromnym nosem. Di krzyknęła. 

- Nie drzyj się jak zarzynane cielę! - warknął Jurek. - Musisz nas pocałować na 

dobranoc. 

- Jeśli tego nie zrobisz, zamkniemy cię w komórce pełnej szczurów - dodał Kurt. 

Jurek zbliżył się do Di, która znów krzyknęła i cofnęła się. Widok okropnej maski 

paraliżował ją. Wiedziała, że to tylko Jurek, czuła jednak, że umrze, jeśli ta koszmarna maska 

zbliży się do niej. Była pewna. W chwili gdy straszliwy nos niemal dotknął jej twarzy, potknę 

się o stołek i upadła do tyłu, uderzając głową o metalową poręcz łóżka Annabel. Przez jakiś 

czas leżała ogłuszona, nie będąc w stanie się szyć. 

- Ona nie żyje! Nie żyje! - pociągnęła nosem Gerta i zaczęła płakać. 

- Ale dostaniesz lanie, Jurek, jeśli ją zabiłeś! - odezwała się Annabel. 

- Może ona tylko udaje - rzekł Kurt. - Położę jej na szyi glistę. Mam ich pełno w tej 

blaszance. Jeśli udaje, to zaraz ożyje. 

Di usłyszała jego słowa, ale była zbyt przerażona, by otworzyć oczy. „Może odejdą i 

zostawią mnie samą, jeśli uwierzą, że umarłam. Ale jeśli położą mi na szyi robaka…” 

- Ukłuj ją szpilką. Jeśli pójdzie krew, to znaczy, że żyje - poradź Jurek. 

„Wytrzymam szpilkę, ale nie zniosę robaka” - myślała Di. 

- Ona nie umarła… Nie mogła umrzeć! - wyszeptała Janka. - Po prostu upadła i 

straciła przytomność. Ale gdy dojdzie do siebie, zacznie wrzeszczeć, a wtedy wuj Ben 



przyjdzie i stłucze nas na kwaśne jabłko. Żałuję, że ją do nas zaprosiłam. Paskudna 

dziewucha! 

- Może lepiej odnieść ją do domu, zanim oprzytomnieje? - zaproponował Jurek. 

Och, gdyby tak zrobili! 

- Niemożliwe. To za daleko - odparła Janka. 

- Na skróty tylko ćwierć mili. Każde z nas weźmie ją za rękę alt za nogę - ty, Kurt, 

Annabel i ja. 

Tylko Pennym, przyzwyczajonym do tego, że zawsze robią, co im się podoba, mógł 

przyjść do głowy taki pomysł. Chcieli za wszelką cenę uniknąć zbicia „na kwaśne jabłko” 

przez surową głowę rodziny. Ojciec nie czepiał się ich o byle co, ale gdy przekraczali pewne 

granice… Nie, lepiej się nie narażać! 

- Jeśli się ocknie, gdy będziemy ją nieśli, zostawimy ją i uciekniemy! - rzekł Jurek. 

Di nie zamierzała się ocknąć. Drżała z radości czując, jak biorą ją między siebie. 

Zeszli cicho po schodach i wymknęli się na dwór. Minęli podwórze, łąkę porosłą koniczyną i 

pobiegli skrajem lasu po zboczu wzgórza. Dwa razy musieli ją położyć na ziemi, żeby 

odpocząć. Byli całkiem pewni, że nie żyje, i pragnęli przenieść ją tak, by nikt tego nie 

zauważył. Janka Penny, która nigdy w życiu nie odmawiała pacierza, teraz modliła się gorąco 

o to, aby wszyscy we wsi już spali. Jeśli uda im się niepostrzeżenie donieść Dianę na miejsce, 

będą mogli potem przysiąc, że zatęskniła za Złotym Brzegiem i sama poszła do domu. 

Trudno, żeby odpowiadali za to, co się stało później. 

Di odważyła się otworzyć oczy, gdy omawiali tę sprawę. Pogrążony we śnie świat 

wyglądał dziwnie. Świerki były czarne i obce. Gwiazdy zupełnie jakby śmiały się z niej. „Nie 

podoba mi się takie duże niebo. Ale może jeszcze trochę wytrzymam. Jeśli oni zauważą, że 

nie umarłam, zostawią mnie tutaj, a w tych ciemnościach nie dojdę sama do domu”. 

Penny’owie położyli Di na werandzie Złotego Brzegu i uciekli jak szaleni. 

Dziewczynka przez kilka chwil nie odważyła się nawet poruszyć, wreszcie ostrożnie 

otworzyła oczy. Tak, była w domu. Och, jak cudownie! Postąpiła bardzo, bardzo 

niegrzecznie, ale to już nigdy się nie powtórzy. Usiadła. Odrobinek wspiął się ku niej po 

schodach i mrucząc otarł się o jej dłonie. Przytuliła go do siebie. Jaki był ciepły, miły i 

kochany! Nie liczyła na to, że uda jej się dostać do domu. Zuzan na z pewnością zamknęła 

wszystkie drzwi, jak zawsze gdy nie ma rodziców. Nie można budzić jej o tej porze. Noc 

czerwcowa była dość chłodna, więc Di postanowiła, że położy się w hamaku z Odrobinkiem. 

Wystarczała jej świadomość, że tam, za zamkniętymi drzwiami, spali chłopcy, Zuzanna, 

Nan… że tu jest jej dom. 



Jaki dziwny wydawał się jej świat w ciemnościach nocy! Czyżby wszyscy oprócz niej 

spali? Duże, białe róże na krzewie, rosnącym przy schodach, wyglądały niczym twarzyczki 

malutkich ludzików. W powietrzu unosił się miły zapach mięty. W sadzie świeciły robaczki 

świętojańskie. Teraz w każdym razie też będzie mogła powiedzieć, że spała na dworze! 

Stało się jednak inaczej. Nagle dwie ciemne postacie weszły przez bramę i skierowały 

się ku domowi. Gilbert poszedł otworzyć okno kuchenne, a Ania stanęła jak wryta, patrząc ze 

zdumieniem na małą figurkę, siedzącą na werandzie. 

- Och, mamusiu! Mamusiu! - Jak dobrze było znaleźć się w ramionach mamy. 

- Di, kochanie! Co się stało? 

- Och, mamusiu, byłam niegrzeczna… Nie gniewaj się….Miałaś rację… i ta ich 

babcia jest taka okropna… ale myślałam, że wrócicie dopiero jutro. 

- Dzwoniono do taty z Lowbridge. Jutro mają operować panią Parker i doktor Parker 

prosił, żeby tata był przy tym obecny, więc wróciliśmy wieczornym pociągiem. Teraz 

wyjaśnij mi… 

Di szlochając opowiedziała całą historię, zanim Gilbert zdążył otworzyć drzwi 

wejściowe. Starał się to zrobić jak najciszej, lecz Zuzanna spała jak zając, czuwając nad 

bezpieczeństwem Złotego Brzegu. Owinięta szalem, kulejąc, zeszła na dół. 

Zaczęły się okrzyki i wyjaśnienia, lecz Ania szybko położyła temu kres. 

- Zuzanno, nikt nie ma do ciebie pretensji. Di postąpiła bardzo brzydko, ale sama to 

zrozumiała i myślę, że została już dostatecznie ukarana. Przykro mi, że przeszkodziliśmy ci w 

odpoczynku. Wracaj zaraz do łóżka, a doktor obejrzy twoją nogę. 

- Nie spałam, droga pani doktorowo. Czy myśli pani, że mogłabym spać wiedząc, w 

jakim domu przebywa to biedne dziecko? I bez względu na moją nogę zamierzam 

przygotować herbatę. 

- Mamusiu - spytała Di, leżąc w swej czyściutkiej, białej pościeli - czy tata jest dla 

ciebie okrutny? 

- Okrutny! Dla mnie?! Di! 

- Penny’owie mówią, że on cię bije. 

- Kochanie, wiesz teraz, jacy są Penny’owie, więc nie powinnaś wierzyć we wszystko, 

co opowiadają. Wszędzie istnieją tacy ludzie, którzy lubią zmyślać złośliwe plotki. Ale nigdy 

nie trzeba brać ich słów na serio. 

- Czy ukarzesz mnie rano, mamusiu? 

- Nie. Uważam, że spotkała cię już dostateczna kara. Teraz śpij, skarbie. „Mama jest 

taka cudowna” - zdążyła jeszcze pomyśleć Di, zanim zasnęła. 



W tym samym czasie Zuzanna, wyciągnięta wygodnie w łóżku, z pieczołowicie 

zabandażowaną nogą, mówiła do siebie: 

- Jutro poszukam gęstego grzebienia. A nuż złapała wszy. Niech no tylko przyuważę 

tę Jankę Penny, zbesztam ją tak, że popamięta! 

Jance udało się uniknąć spotkania z Zuzanną, gdyż nie pojawiła się więcej w szkole .w 

Glen. Zaczęła chodzić z innymi dziećmi Pennych do szkoły w Mowbray Narrows. Wkrótce i 

tam zasłynęła ze swych wspaniałych przeżyć. Rozpowiadała też nową historię o Di Blythe, 

która mieszka w wielkim domu w Glen, ale zawsze przychodziła do niej nocować. Pewnego 

wieczoru zemdlała i Janka sama, na własnych rękach odniosła ją do domu. Mieszkańcy 

Złotego Brzegu uklękli i całowali jej ręce z wdzięczności. Sam doktor wyprowadził swój 

najlepszy powóz oraz słynnego jabłkowitego konia i odwiózł ją do domu. „Jeśli istnieje 

cokolwiek, co mógłbym dla pani uczynić, panno Penny, za uratowanie mego ukochanego 

dziecka, proszę mi powiedzieć. Nawet gdybym dał sobie uciąć rękę, byłoby to niczym w 

porównaniu z tym, co pani dla mnie zrobiła” - dziękował jej ze łzami w oczach doktor. 



ROZDZIAŁ XXX 

- Wiem coś o tobie, o czym ty sama nie wiesz… nie wiesz… nie wiesz! - śpiewała 

Dorota Johnson, chodząc tam i z powrotem po samym skraju nadbrzeża portowego. 

Tym razem to Nan przeżywała swoją przygodę, która na długo miała zapisać się w 

pamięci mieszkańców Złotego Brzegu. Jeszcze po wielu latach Nan rumieniła się ze wstydu 

na samo jej wspomnienie. Jakaż była głupia! 

Teraz jak urzeczona obserwowała wędrówkę Doroty, drżąc, że za którymś razem 

dziewczynka straci równowagę, spadnie z nadbrzeża i co wtedy? Ale Dorota ani myślała 

spadać. Los jej wyraźnie sprzyjał. 

Wszystko, co Dorota opowiadała lub robiła, wprawiało Nan w najwyższy zachwyt. 

Wychowana w Złotym Brzegu, gdzie nigdy, nawet w żartach, nie uciekano się do kłamstwa, 

nie przypuszczała w ogóle, że można mówić nieprawdę. Dorota miała jedenaście lat. 

Mieszkała w Charlottetown i była o wiele bardziej doświadczona od zaledwie ośmioletniej 

Nan. Charlottetown, jak twierdziła Dorota, to jedyne miejsce, gdzie ludzie orientują się we 

wszystkim najlepiej. Bo cóż można wiedzieć o świecie, będąc zamkniętym w takiej dziurze 

jak Glen St. Mary? 

Dorota przyjechała do Glen, by spędzić część wakacji ze swoją ciotką Elą. Od razu 

serdecznie zaprzyjaźniły się z Nan, pomimo dzielącej je różnicy wieku. Może stało się tak 

dlatego, że Nan patrzyła na Dorotę, która wydawała się jej niemal dorosłą osobą, z 

największym podziwem i uwielbieniem. Dorota polubiła ten swój pokorny i oddany cień. 

- Nan Blythe jest niezłą dziewczyną. Może tylko trochę zbyt naiwną - oznajmiła ciotce 

Eli. 

Mieszkańcy Złotego Brzegu nie dopatrzyli się niczego niewłaściwego w zachowaniu 

Doroty, jakkolwiek Ania wiedziała, że matka dziewczynki jest krewną Pye’ów z Avonlea. 

Nikt nie sprzeciwiał się jednali przyjaźni Nan i Doroty. Tylko Zuzanna od samego początku 

poczuła nieufność wobec właścicielki agrestowozielonych oczu z jasnozłotymi rzęsami. Lecz 

co mogła zrobić? Dorota zachowywała się bardzo poprawnie, niczym prawdziwa dama, 

ubierała się starannie i nie mówiła zbyt wiele. Zuzanna nie mogła znaleźć żadnej namacalnej 

przyczyn} swej nieufności i dała Dorocie spokój. Pocieszała się myślą, że dziewczynka wróci 

do miasta, gdy zacznie się szkoła. Dobrze, że przynajmniej nie będzie potrzeby sięgać po 

gęsty grzebień, jak to było w przypadku Di. 



Nan i Dorota spędzały większość wolnego czasu na wybrzeżu, gdzie zawsze stał co 

najmniej jeden przycumowany statek ze zwiniętymi żaglami. W sierpniu Nan w ogóle nie 

chodziła do Doliny Tęczy. Inne dzieci ze Złotego Brzegu nie przepadały za Dorotą. Zrobiła 

pewnego razu kawał Walterowi i wtedy Di powiedziała jej kilka ostrych słów. Dorota 

najwyraźniej bardzo lubiła robić ludziom kawały. Być może właśnie dlatego żadna inna 

dziewczynka z Glen nie zabiegała o jej przy jaźń. 

- Och, powiedz mi, proszę cię - błagała Nan. 

Dorota tylko zmrużyła oczy i odparła, ze Nan jest za mała, aby słuchać takich rzeczy. 

Tymi słowami rozbudziła w słuchaczce jeszcze większą ciekawość. 

- Proszę cię, powiedz mi, Dorotko! 

- Nie mogę. Ciotka Kasia powiedziała mi to w sekrecie, a ona nie żyje. Jestem teraz 

jedyną osobą na świecie, która o tym wie. Obieca łam, że nigdy nikomu nie powiem. A ty 

zaraz rozgadasz. Nie wytrzymasz. 

- Nie rozgadam. Wytrzymam! - krzyknęła Nan. 

- Ludzie mówią, że wy w Złotym Brzegu wszystko sobie opowiadacie. Zuzanna 

natychmiast z ciebie wyciągnie, co zechce. 

- Nieprawda. Wiem mnóstwo rzeczy, o których Zuzanna nie miała pojęcia. To są 

tajemnice. Mogę ci je wyznać, jeśli mi to powiesz. 

- Nie interesują mnie tajemnice takiej małej dziewczynki. 

Co za obraza! Nan uważała, że jej sekrety są wspaniałe. Na przykład sen o maleńkiej, 

białej wróżce, wymyślona historia o łodzi, którą dzieci przyciągnęły do portu na srebrnych 

łańcuchach, albo odkryte w jodłowym lasku za stodołą pana Taylora kwitnące drzewko 

dzikiej wiśni. I rozpoczęta właśnie powieść o przepięknej damie, mieszkającej w starym 

domostwie MacAllisterów. Nan kochała te swoje tajemnice i później cieszyła się, że nie 

wyznała ich Dorocie. Ale co takiego Dorota mogła o niej wiedzieć? Ta zagadka nie dawała 

Nan spokoju. Nazajutrz Dorota powróciła do tematu. 

- Długo się nad tym zastanawiałam, Nan. Może powinnaś jednak wszystko wiedzieć, 

skoro to ciebie dotyczy. Co prawda, ciotka Kasia prosiła, żebym nie mówiła o tym nikomu, 

ale nie miała chyba na myśli osoby zainteresowanej. Chodź no tu. Jeśli mi dasz swego 

porcelanowego jelonka, to ci powiem. 

- Och, nie mogę ci go dać, Dorotko. Dostałam go od Zuzanny na urodziny. Poczułaby 

się bardzo dotknięta! 

- A więc dobrze. Jeśli jakiś tam jeleń z porcelany więcej dla ciebie znaczy niż 

informacja o twoim własnym życiu, to zatrzymaj go sobie. Mnie tam wszystko jedno. Wcale 



nie muszę ci nic mówić. Lubię nawet mieć swoje tajemnice. Czuję, że to dodaje mi powagi. 

W niedzielę popatrzę tylko na ciebie w kościele i pomyślę: „Ach, gdybyś wiedziała to, co ja 

wiem o tobie, Nan Blythe!” To będzie zabawne. 

- Czy to, co o mnie wiesz, jest przyjemne? - zapytała Nan. 

- Ach, to bardzo romantyczne. Zupełnie jak z prawdziwej bajki. Ale zmieńmy temat. 

Ciebie to przecież, jak widzę, nie interesuje. 

Nan umierała z ciekawości. Jeśli nie uzyska od Doroty tej sekretnej informacji, życie 

utraci dla niej wszelki sens. Wspaniała myśl przyszła jej do głowy. 

- Doroto, jelonka nie mogę oddać, ale jeśli mi powiesz, dam ci moją czerwoną 

parasolkę. 

Agrestowe oczy Doroty rozbłysły. Czerwona parasolka Nan budziła w niej ogromną 

zazdrość. 

- Tę nową, którą w zeszłym tygodniu twoja mama przywiozła ci z miasta? - zapytała. 

Nan skinęła głową. Serce biło jej gwałtownie. Czy… och, czy naprawdę Dorota jej 

powie? 

- A mama ci pozwoli? - indagowała Dorota. 

Nan znów skinęła głową, lecz z mniejszym przekonaniem. Wcale nie była pewna, czy 

mama się zgodzi. Dorota natychmiast to wyczuła. 

- Przyniesiesz parasolkę, to wtedy powiem - rzekła twardo. - Nie będzie parasolki, nie 

będzie sekretu. 

- Przyniosę ją jutro - obiecała pospiesznie Nan. Za wszelką cenę musiała poznać tę 

tajemnicę, która dotyczyła przecież jej życia. 

- No zobaczymy - powiedziała z wahaniem Dorota. - Jeszcze się ostatecznie nie 

zdecydowałam. Jesteś za mała, mówiłam ci to już nieraz. 

- Przecież dziś jestem starsza, niż byłam wczoraj - błagała Nan. 

- Doroto, proszę cię, nie bądź taka nieustępliwa. 

- Uważam, że mam prawo sama dysponować swoimi wiadomościami - rzekła Dorota 

druzgocąco. - A ty zaraz wygadasz wszystko Ani… to znaczy swojej mamie. 

- Wiem, jak moja mama ma na imię, nie musisz mi tego przypominać i 

- odparła Nan z przebłyskiem swej dawnej godności. Choćby Dorota znała nie wiem 

jakie tajemnice, nie powinna przekraczać pewnych granic. - Powiedziałam ci już, że nie pisnę 

ani słówka nikomu ze Złotego Brzegu. 

- Czy przysięgniesz? 

- Przysięgać?! 



- Nie bądź głupia. Mam na myśli uroczystą obietnicę. 

- Obiecuję uroczyście. 

- Jeszcze uroczyściej! 

Nan nie miała pojęcia, jak to zrobić jeszcze uroczyściej. 

- Złóż ręce, spójrz w niebo i przysięgnij na życie i na śmierci - rozkazała Dorota. 

Nan zastosowała się do polecenia. 

- Przyniesiesz jutro parasolkę i wtedy zobaczymy - rzekła Dorota. 

- Co robiła twoja matka, zanim wyszła za mąż? 

- Uczyła w szkole. Była bardzo dobrą nauczycielką - odparła Nan. 

- Pytam z ciekawości. Moja mama uważa, że twój ojciec popełnił błąd, żeniąc się z 

twoją mamą. Nikt nie znał jej rodziny. A twój ojciec, mówi mama, mógł ożenić się z tyloma 

innymi, wspaniałymi dziewczynami. Muszę już iść. Au revoir. 

Nan wiedziała, że to znaczy „do widzenia”. Była ogromnie dumna, że jej przyjaciółka 

zna francuski. Dorota odeszła, ale Nan długo jeszcze siedziała nad wodą. Lubiła patrzeć na 

kutry rybackie, które wypływały w morze lub zawijały do portu. Czasem do nadbrzeża 

przybijał statek powracający z dalekiej morskiej podróży. Podobnie jak Jim Nan marzyła o 

tym, by popłynąć statkiem przez lśniące, niebieskie wody zatoki pomiędzy wydmami, minąć 

latarnię morską, której blask rozświetlał tajemniczy mrok nocy, i wyruszyć na otwarte morze 

wyglądające z brzegu jak błękitna mgła, i dalej, aż do zaczarowanych krain. 

Zwykle, siedząc tutaj, Nan tworzyła w swojej wyobraźni cudowne wizje. Jednakże 

tego popołudnia tajemnica Doroty pochłaniała ją bez reszty. Czy naprawdę poznają wreszcie? 

Co to będzie? Co to może być? A te dziewczęta, z którymi tata mógł się ożenić? Nan zaczęła 

o nich myśleć. Jedna z nich byłaby wtedy jej mamą. Nie, to okropne. Nikt poza mamą nie 

może być jej mamą. To wprost nie do pomyślenia. 

- Zdaje się, że Dorota Johnson chce powierzyć mi tajemnicę - wyznała Nan 

wieczorem, gdy mama całowała ją na dobranoc. - Obiecałam, że nikomu nie powiem, nawet 

tobie. Czy nie będzie ci przykro, mamusiu? 

- Ani trochę - odparła rozbawiona Ania. 

Następnego dnia Nan zabrała ze sobą parasolkę. Mówiła sobie, że ostatecznie to jest 

jej parasolka. Dostała ją w prezencie, więc może z nią robić, co chce. Uciszywszy w ten 

sposób sumienie, wyślizgnęła się z domu tak, by nikt jej nie zauważył. Z przykrością myślała 

o rozstaniu się ze swoją śliczną kolorową parasolką, ale pragnienie wejścia w posiadanie 

sekretu Doroty zagłuszyło wszystkie inne uczucia. 

- Oto parasolka, Doroto - rzekła niemal bez tchu. - Teraz powiedz mi swój sekret. 



Dorota zmieszała się. Nie przypuszczała, że sprawy zajdą tak daleko… Nie wierzyła, 

że matka pozwoli Nan oddać tę śliczną parasolkę. Ściągnęła usta. 

- Nie jestem pewna, czy w tym odcieniu czerwieni będzie mi do twarzy. Wydaje się 

trochę krzykliwy. Chyba ci jednak nie powiem. 

Ale Nan nie poddała się urokowi Doroty tak dalece, by potulnie ulegać jej kaprysom. 

Jawna nieuczciwość przyjaciółki wzbudziła jej gniew. 

- Interes interesem, Doroto Johnson. Powiedziałaś: „parasolka za tajemnicę”. Oto 

parasolka. Teraz ty dotrzymaj obietnicy. 

- No dobrze - powiedziała Dorota znudzonym tonem. 

Nan odniosła wrażenie, że nagle zapanowała całkowita cisza. Powiew wiatru zamarł w 

oddali. Woda przestała rozbijać się z pluskiem o pale nadbrzeża. Nan drżała w rozkosznym 

podnieceniu. Nareszcie pozna tajemnicę Doroty. 

- Czy znasz Jima Thomasa z portu? - spytała Dorota. - Tego, co ma sześć palców? 

Nan skinęła głową potakująco. Oczywiście, że zna Jima, a przynajmniej spotykała go. 

Jim o sześciu palcach sprzedawał ryby i przychodził czasem do Złotego Brzegu. Zuzanna 

mawiała, że kupując od niego ryby nigdy nie można być pewnym, czy są świeże. Nan nie 

podobał się ten człowiek. Był łysy, tylko z jednej strony głowy rosły mu gęste, skręcone, białe 

włosy. Miał haczykowaty, czerwony nos. Ale co ma tu rzeczy Jim Thomas? 

- I znasz Kasię Thomas? - indagowała dalej Dorota. 

Nan tylko raz widziała Kasię. Jim przywiózł ją kiedyś ze sobą. Kasia była mniej 

więcej w tym samym wieku, co Nan i Di. Miała gęste rude włosy i szarozielone oczy. Wtedy 

pokazała Nan język. 

- A więc - Dorota odetchnęła głęboko. - Oto prawda o tobie. Ty jesteś Kasią Thomas, 

a ona jest Nan Blythe. 

Nan ze zdumieniem wpatrywała się w Dorotę. Nie miała pojęcia, o co tu chodzi. 

Dorota opowiada jakieś brednie! 

- Ja… ja… Co masz na myśli? 

- Wydaje mi się, że to całkiem jasne - rzekła Dorota z uśmiechem pełnym 

współczucia. Skoro już to powiedziała, należało całą rzecz odpowiednio ubarwić. - Ty i ona 

urodziłyście się tej samej nocy. Wtedy Thomasowie mieszkali w Glen. Pielęgniarka zabrała 

ze Złotego Brzeg jedną z nowonarodzonych bliźniaczek do Thomasów i położyła ją tam w 

kołysce, a ciebie zaniosła do Złotego Brzegu. Nie ośmieliła się wziąć także Di, chociaż miała 

na to ochotę. Nienawidziła twojej mamy chciała się zemścić. A więc ty jesteś Kasią Thomas, 



a ona jest tobą. Ty powinnaś mieszkać w porcie, a miejsce biednej Kasi, która musi znosić złe 

humory swojej macochy, jest w Złotym Brzegu. Okropnie mi jej żal. 

Nan uwierzyła w każde słowo tej niedorzecznej historii. Nigdy w życiu jej nie 

okłamano i była absolutnie pewna, że Dorota mówi prawdę! Nie przyszło jej do głowy, że 

ktokolwiek, a tym bardziej uwielbiana przez nią przyjaciółka, mógłby na poczekaniu 

wymyślić taką bajkę. Patrzyła na Dorotę przerażonymi, pełnymi bólu oczami. 

- W jaki sposób twoja ciotka dowiedziała się o tym? - wyszeptała suchymi wargami. 

- Pielęgniarka wyznała jej to na łożu śmierci - rzekła uroczyście Dorota. - Sądzę, że 

miała wyrzuty sumienia. Ciotka Kasia nie powiedziała o tym nikomu oprócz mnie. Gdy 

przyjechałam do Glen i ujrzałam Kasię Thomas… to znaczy Nan Blythe, dobrze się jej 

przypatrzyłam. Ma czerwone włosy i oczy twojej mamy. Ty masz brązowe włosy i oczy. 

Dlatego wcale nie jesteś podobna do Di, a bliźnięta powinny wyglądać dokładnie tak samo 

Kasia ma uszy po twoim ojcu, takie ładne i płasko przylegające do głowy. Obawiam się, że 

teraz już nic nie można zmienić. Ale często myślę, że to niesprawiedliwe, abyś ty żyła w 

dostatku i ubierała się niczym lalka, a biedna Kasia, to znaczy Nan, zawsze chodziła głodna i 

obdarta. A w dodatku Jim Thomas bije ją, kiedy wraca do domu pijany. Hej, czemu tak na 

mnie patrzysz? 

Nan cierpiała ponad granice wytrzymałości. Wszystko stało się dla niej jasne. W domu 

uważano za bardzo zabawne, że ona i Di nie są ani trochę do siebie podobne. Teraz poznała 

tego przyczynę! 

- Nienawidzę cię za to, że powiedziałaś mi o tym, Doroto Johnson! Dorota wzruszyła 

okrągłymi ramionami. 

- Nie twierdziłam wcale, że się ucieszysz, prawda? Sama tego chciałaś. Dokąd 

idziesz? 

Nan, blada jak śmierć; wstała. 

- Do domu. Powiem wszystko mamie - rzekła żałośnie. 

- Nie możesz! Nie wolno ci! Przypomnij sobie, że przysięgłaś! - krzyknęła Dorota. 

Nan spojrzała na nią. Rzeczywiście, obiecała, że nie powie.. A mama zawsze twierdziła, że 

należy dotrzymywać obietnic. 

.- Ja chyba też pójdę do domu - odezwała się Dorota niepewnie. Spojrzawszy na twarz 

Nan poczuła nagle coś w rodzaju wyrzutów sumienia. 

Chwyciła parasolkę i pobiegła, uderzając bosymi pulchnymi stopami o kamienie 

nadbrzeża. Nie obchodziło jej to, że bezmyślnie zniszczyła szczęśliwy, mały świat koleżanki. 

Myślała z pogardą, że Nan jest głupia i naiwna. Zupełnie nie zna się na żartach. Oczywiście, 



gdy tylko wróci do Złotego Brzegu, opowie o wszystkim matce i dowie się, że Dorota ją 

nabrała. 

„Doskonale się składa, że w niedzielę wracam do domu” - pomyślała Dorota. 

Nan, załamana i zrozpaczona, długo jeszcze siedziała na nadbrzeżu. Wydawało się jej, 

że minęły całe wieki. Nie była dzieckiem swojej mamy! Była córką Jima o sześciu palcach, 

tego samego Jima, którego właściwie z powodu jego sześciu palców zawsze w skrytości 

ducha się obawiała. Nie miała prawa mieszkać w Złotym Brzegu z kochającymi ją rodzicami. 

„Och!” - wydała cichy jęk. Mama i tata wcale by jej nie kochali, gdyby znali prawdę. 

Kochaliby Kasię Thomas. 

Nan przyłożyła ręce do rozpalonego czoła. 

- Kręci mi się w głowie - szepnęła. 



ROZDZIAŁ XXXI 

- Dlaczego nic nie jesz, koteńku? - zagadnęła Zuzanna przy kolacji. 

- Może za długo byłaś na słońcu, kochanie? - zapytała mama z niepokojem. - Boli cię 

głowa? 

- Taak - odparła Nan. Lecz to nie głowa ją bolała. A więc skłamała mamie? Ile jeszcze 

razy będzie zmuszona skłamać? Wiedziała bowiem, że nic nie przełknie, dopóki nie powierzy 

komuś tej strasznej tajemnicy. A przecież mamie nie może nic powiedzieć. Nie tylko dlatego, 

że obiecała… Zuzanna tłumaczyła jej kiedyś, co prawda, że lepiej jest złamać niedobre 

przyrzeczenie, niż go dotrzymać, ale nie może sprawić mamie bólu. Nan czuła, że ta okropna 

prawda zrani mamę do głębi. A mamę… mamę trzeba oszczędzać. I tatę. 

Spokoju nie dawała jej też sprawa Kasi Thomas. Nan nie mogła o niej myśleć jako o 

Nan Blythe… Bezgraniczna rozpacz ją ogarniała na samą myśl o tym, że to Kasia jest 

bliźniaczką Di. Czuła się tak, jakby ona sama przestała istnieć. Jeśli nie była Nan Blythe, nie 

była nikim, a w każdym razie z pewnością nie była Kasią Thomas! 

Myśl ó, Kasi nękała ją przez cały okropny, długi tydzień. Ania i Zuzanna szczerze 

niepokoiły się stanem dziewczynki. Nan nie chciała ani jeść, ani się bawić. Pętała się bez 

sensu, jak mówiła Zuzanna. Czy dlatego, że Dorota Johnson pojechała do domu? Nan 

twierdziła, że nie. Wymawiała się tym, że jest po prostu zmęczona. Tata ją zbadał i zapisał 

lekarstwo, które grzecznie przyjmowała. Nie było tak niesmaczne jak olej rycynowy, ale 

nawet olej rycynowy nic by nie znaczył wobec nieszczęścia, jakie ją spotkało. Nic się nie 

liczyło oprócz Kasi Thomas i okropnego pytania, które powstało w znękanej głowie Nan i nie 

pozwalało myśleć o niczym innym. Czy Kasia Thomas nie powinna wejść w swoje prawa?! 

Czy jest w porządku, że ona, Nan Blythe… Nan kurczowo czepiała się swojej 

tożsamości… ma to wszystko, co według prawa należy Kasi? Nie, nie jest. Nan była tego 

rozpaczliwie pewna. Doszła do przekonania, że bezwzględnie należy o wszystkim 

poinformować Kasię. 

Może wcale nikt się tym tak bardzo nie przejmie. Tata i mama z początku trochę się 

zmartwią, ale potem pokochają Kasię i zapomną o Nan. Mama będzie całowała Kasię i 

śpiewała jej ukochaną piosenkę Nan: „Widziałam statek płynący po morzu, cały wyładowany 

ślicznymi rzeczami dla mnie”. Nan i Di często rozmawiały o dniu, w którym ich statek 

zawinie do portu. Ale teraz te śliczne rzeczy, a przynajmniej ich część przeznaczona dla Nan, 

przypadnie Kasi Thomas. Kasia zagra królową wróżek na niedzielnym koncercie szkolnym i 



włoży na głowę lśniącą przepaskę ze sztucznych brylantów. Jak niecierpliwie Nan oczekiwała 

tego koncertu! Zuzanna będzie teraz piekła placek z owocami dla Kasi, z Kasią będzie się 

bawił mały Mruczuś. Do Kasi będą należały lalki Nan i jej domek do zabawy w zagajniku 

klonowym, a także miękkie, cieplutkie łóżeczko w sypialni dziewcząt. Co na to powie Di? 

Czy zechce mieć Kasię Thomas za siostrę? 

Nadszedł dzień, kiedy Nan pojęła, że nie zniesie tego dłużej. Musi zrobić, co do niej 

należy. Pójdzie do portu i wyzna prawdę Thomasom. Oni powiedzą o wszystkim jej 

rodzicom, gdyż Nan czuła, że sama się na to nie zdobędzie. 

Z chwilą podjęcia decyzji samopoczucie Nan nieco się poprawiło. Była tylko 

bezgranicznie smutna. Przy kolacji usiłowała coś zjeść, wiedząc, że to jej ostatni posiłek w 

Złotym Brzegu. 

„Zawsze będę nazywała mamę mamą - myślała Nan z rozpaczą. - I nie będę mówiła 

do Jima Thomasa »tato«, ale bardzo grzecznie: panie Thomas. Na pewno się tym nie 

przejmie”. 

Pomimo najlepszych chęci, nie mogła nic przełknąć. Gdy spojrzała na Zuzannę, 

pojęła, że nie uniknie kolejnej porcji oleju rycynowego Przecież Zuzanna nie wiedziała, że 

Nan spędza właśnie swój ostatni wieczór w Złotym Brzegu. Od dziś Kasia Thomas będzie 

piła olej rycynowy. Jedynie tego Nan jej nie zazdrościła. 

Wyszła z domu zaraz po kolacji. Musiała dojść na miejsce przed padnięciem 

ciemności, gdyż inaczej zabrakłoby jej odwagi. Miała na sobie codzienną flanelową sukienkę 

w kratę. Nie ośmieliła się przebrać z obawy, że wzbudzi tym zainteresowanie mamy lub 

Zuzanny. Zresztą teraz wszystkie jej ładne sukienki należały przecież do Kasi Thomas. 

Nałożyła tylko nowy śliczny fartuszek z ciemnoczerwonymi fryzkami, który uszyła jej 

Zuzanna. Nan bardzo go lubiła. Z pewnością Kasia nie będzie miała pretensji o zwykły 

fartuszek. 

Zgrabna figurka zdecydowanie skierowała się przez wieś, po nadbrzeżu, ku ulicy 

portowej. Nan nie zdawała sobie wcale sprawy z tego, że jest prawdziwą bohaterką. 

Przeciwnie, wstydziła się głęboko, że tyle wysiłku kosztuje ją spełnienie swojej powinności, 

że tak jej trudno powstrzymać nienawiść do Kasi Thomas, przezwyciężyć strach przed Jimem 

i stłumić w sobie pragnienie, by czym prędzej zawrócić do domu, do Złotego Brzegu. 

Zapadał wieczór. Nad morzem wisiała ogromna, czarna chmura. Kapryśne cienie 

igrały na wodach zatoki i wśród porosłych lasami wzgórz. W porcie domy rybaków stały 

skąpane w wyzierającym spoza chmury purpurowym świetle słonecznym. Kałuże na drodze 



błyszczały niczym wielkie rubiny. Statek z białymi żaglami cicho sunął wzdłuż zamglonych 

wydm, posłuszny tajemniczemu wezwaniu morza. Mewy wydawały dziwne krzyki. 

Nan nie spodobał się zapach domów rybackich ani widok grupy brudnych dzieci, które 

wrzeszczały i kotłowały się w piasku. Spojrzały ciekawie, gdy Nan zapytała, gdzie jest dom 

Jima o sześciu palcach. 

- To tamten - wskazał jeden z chłopców. - Co za interes masz do Jima? 

- Dziękuję - odparła Nan, odwracając się. 

- Ty, nie potrafisz zachować się grzeczniej?! - krzyknęła jakaś dziewczynka. - Wielka 

mi dama, nie raczy odpowiedzieć na zwykłe pytanie! 

Chłopiec zatrzymał Nan. 

- Widzisz ten dom za chałupą Thomasów? - zapytał. - Mieszka w nim wąż morski. 

Jeśli mi nie powiesz, czego chcesz od Jima, zamknę cię tam. 

- No, panno Zarozumialska! - dokuczała duża dziewczynka. - Jesteś z Glen, a ci z 

Glen myślą, że są lepsi. Odpowiedz na pytanie Billa! 

- Jak nie odpowiesz - dodał inny chłopiec - to wrzucę cię do wody razem z kociakami, 

które mam utopić. 

- Jeśli masz parę centów, sprzedam ci ząb - chichotała dziewczynka z czarnymi 

brwiami. - Wczoraj go sobie wyrwałam. 

- Nie mam pieniędzy, a twój ząb nie jest mi do niczego potrzebny - rzekła Nan 

stanowczo. - Puśćcie mnie. 

- Ani nam się śni! - krzyknęła dziewczynka. 

Nan zerwała się do ucieczki, ale chłopiec, który straszył ją wężem morskim, podstawił 

jej nogę. Nan potknęła się i upadła jak długa na obmyty odpływem piasek. Dzieci 

wybuchnęły śmiechem. 

- Myślę, że teraz nie będziesz tak wysoko zadzierała nosa - rzekła dziewczynka. - Łazi 

tutaj ze swoimi czerwonymi fryzkami! 

Nagle ktoś zawołał: 

- Łódź Niebieskiego Jacka wpływa do portu! - i wszyscy odbiegli. Czarna chmura 

przysłoniła zachodzące słońce i rubinowe kałuże nagle zszarzały. 

Nan usiłowała się opanować. Sukienkę miała oblepioną piaskiem, a pończochy 

poplamione. Ale za to uwolniła się od tych okropnych dzieciaków. Czy w przyszłości będą jej 

towarzyszami zabaw? 

Nie może płakać. Nie wolno jej! Weszła po rozklekotanych schodkach prowadzących 

do drzwi domu Thomasów. Podobnie jak inne chałupy w porcie dom ten wznosił się na 



wysokich, drewnianych balach, które w czasie przypływu chroniły go przed zalaniem. 

Przestrzeń pod balami wypełniały potłuczone talerze, zardzewiałe blaszanki, stare sieci na 

homary i wszystkie możliwe śmiecie. Drzwi były otwarte. Na zajrzała do kuchni. Podobnego 

widoku nigdy jeszcze nie zdarzyło się oglądać. Podłoga była brudna, sufit zadymiony i 

poplamiony, a w misce leżała sterta brudnych naczyń. Na rozklekotanym drewnianym stole 

poniewierały się resztki jedzenia, nad którymi latały obrzydliwe, wielkie czarne muchy. 

Kobieta z niedbale związanymi mysimi włosami siedziała na bujanym fotelu, karmiąc 

pulchne niemowlę… szare z brudu. 

„To jest moja siostra” - pomyślała Nan. 

Nie było widać ani Kasi, ani Jima. Nan poczuła głęboką ulgę, że nie musi spotkać się z 

tym ostatnim. 

- Kim jesteś i czego chcesz? - zagadnęła niezbyt grzecznie kobieta. Nie zaprosiła Nan 

do środka, ale dziewczynka sama weszła. Zbierało się na burzę, a dom drżał przy odgłosach 

grzmotów. Nan wiedziała, że musi szybko powiedzieć, z czym przyszła, bo lada chwila 

opuści ją odwaga, a wtedy odwróci się i ucieknie z tego okropnego domu, od tego okropnego 

niemowlęcia i okropnych much. 

- Chciałabym zobaczyć się z Kasią - powiedziała. - Mam jej bardzo ważnego do 

powiedzenia. 

- Aha! - powiedziała kobieta. - To musi być rzeczywiście ważne, sądząc po twoim 

wyglądzie. Kasi nie ma w domu. Ojciec zabrał ją na przejażdżkę do Górnego Glen. Trudno 

powiedzieć, kiedy wrócą, zanosi się na burzę. Siadaj. 

Nan posłusznie usiadła na połamanym krześle. Wiedziała, że rybacy z portu są biedni, 

ale nie sądziła, że żyją w takim brudzie i nędzy. Pani Tomaszowa Fitch z Glen też była uboga, 

ale w jej domu wszystko lśniło czystością i stało na swoim miejscu. Oczywiście wiadomo, że 

Jim o sześciu palcach przepija wszystko, co zarobi. I to ma być odtąd jej dom! 

„W każdym razie spróbuję tu posprzątać” - usiłowała się pocieszyć, ale serce jej się 

ściskało z bólu. Płomień poświęcenia, który ją tu przygnał, zgasł nagle. 

- O czym chcesz mówić z Kasią? - zapytała z ciekawością żona Jima, wycierając 

brudną buzię niemowlęcia jeszcze brudniejszym fartuchem. - Jeśli chodzi o niedzielny 

koncert w szkole, to nie pójdzie i tak. Nie ma żadnej porządnej sukienki. A jak mam jej 

sprawić coś przyzwoitego? Pytam cię! 

- Nie, nie chodzi o koncert - odparła Nan posępnie. Może równie dobrze wyznać 

wszystko żonie Jima. I tak się przecież o tym dowie. Przyszłam powiedzieć… powiedzieć 

jej… że ona jest mną, a ja nią. 



Pewnie należy wybaczyć pani Sześciopalczastej, że zupełnie nie pojęła, o co 

właściwie chodzi tej małej. 

- Chyba jesteś niespełna rozumu - orzekła. - Co masz na myśli? 

Nan podniosła głowę. Najgorsze było już za nią. 

- Mam na myśli to, że Kasia i ja urodziłyśmy się tej samej nocy i… i pielęgniarka 

zamieniła nas, ponieważ miała o coś żal do mojej mamy. I… i Kasia powinna mieszkać w 

Złotym Brzegu… i mieć przywileje. 

Ten ostatni zwrot usłyszała kiedyś od nauczycielki szkoły niedzielne i uważała, że 

będzie on stanowił pełne godności zakończenie jej nie składnej wypowiedzi. 

Pani Sześciopalczasta wlepiła w nią zdumiony wzrok. 

- Czy to ja zwariowałam, czy ty? To, co mówisz, nie ma żadnego sensu. Kto ci 

naopowiadał takich bzdur? 

- Dorota Johnson. 

Pani Sześciopalczasta odrzuciła do tyłu rozczochraną głowę i zaczęła się śmiać. 

Aczkolwiek wyglądała niechlujnie i brudno, śmiała się ślicznie. 

- Mogłam się była tego domyślić. Przez całe lato prałam dla jej ciotki. Cóż to za 

dzieciak! Uwielbia stroić sobie żarty z ludzi, uznając to za najlepszą zabawę. Radzę ci, moja 

panno Jak-się-tam-nazywasz, nie wierz ani jednemu jej słowu, bo źle na tym wyjdziesz! 

- Więc pani uważa, że to nie jest prawda? - wydusiła z siebie Nan. 

- Z całą pewnością. Wielkie nieba, ależ z ciebie głuptas, żeby dać się tak nabrać! Kasia 

jest o dobry rok od ciebie starsza. Kim, u licha, jesteś? 

- Jestem Nan Blythe. - Co za cudowna ulga! B y ł a  Nan Blythe! 

- Nan Blythe! Jedna z bliźniaczek ze Złotego Brzegu! Pamiętam tę noc, kiedy się 

urodziłaś. Przypadkiem wpadłam do Złotego Brzegu w pewnej sprawie. Nie byłam wtedy 

jeszcze żoną Sześciopalczastego… Szkoda, że w ogóle nią zostałam. Matka Kasi jeszcze żyła 

i cieszyła się dobrym zdrowiem, a Kasia właśnie zaczynała chodzić. Jesteś podobna do matki 

twego ojca. Była w Złotym Brzegu w tę noc, dumna jak paw ze swych wnuczek-bliźniaczek. I 

pomyśleć, że nie masz dość rozumu, aby poznać się na takim idiotycznym kłamstwie! 

- Mam zwyczaj wierzyć ludziom - rzekła Nan, wstając z godnością. Czuła się zbyt 

szczęśliwa, by ostrzej zareagować na niewybredne uwagi pani Sześciopalczastej. 

- Cóż, jeśli to twój zwyczaj, wyzbądź się go lepiej. Nie przyda ci się na nic na tym 

najwspanialszym ze światów - odparła ironicznie pani Sześciopalczasta. - I nie zadawaj się z 

dziećmi, które lubią oszukiwać ludzi. Siadaj, mała. Nie możesz iść do domu w taką burzę. 

Leje jak z cebra i jest ciemno jak w piekle. Patrzcie, państwo! Już jej nie ma! 



Nan biegła jak szalona w strumieniach deszczu. Tylko ogromne szczęście, które 

wzbudziło w niej zapewnienie żony Jima Thomasa, mogło sprawić, że odważyła się wyjść na 

dwór podczas burzy. Wicher uderzał ją w twarz, smagała ulewa, a przerażające grzmoty 

zdawały się wskazywać na to, że cały świat się wali. Jedynie zimne, niebieskie światło 

błyskawic pomagało jej odnaleźć właściwą drogę. Parę razy poślizgnęła się i przewróciła. Ale 

wreszcie wpadła do holu w Złotym Brzegu, prosto w objęcia mamy. 

- Kochanie, tak okropnie niepokoiłyśmy się o ciebie! Gdzie byłaś? 

- Mam nadzieję, że Jim i Walter nie zaziębią się na śmierć, szukają cię w taką pogodę 

- odezwała się ostrym tonem Zuzanna. 

Nan z trudem łapała oddech. Wtulona w ciepłe ramiona mamy zdołała tylko 

wychlipać: 

- Och, mamusiu, jestem sobą, naprawdę jestem sobą! Nie jestem Kasią Thomas i 

nikim innym, tylko sobą. 

- Biedactwo majaczy - powiedziała Zuzanna. - Pewnie coś jej zaszkodziło. 

Ania wykąpała Nan i położyła ją do łóżka, a potem uważnie wysłuchała całej historii. 

- Och, mamusiu, czy naprawdę jestem twoim dzieckiem? 

- Ależ oczywiście! Jak w ogóle mogłaś w to wątpić? 

- Nie przyszło mi do głowy, że Dorota mnie oszukuje… właśnie ona! Mamusiu, czy w 

ogóle można komukolwiek wierzyć? Janka Penny też opowiadała Di niestworzone historie. 

- Niestety, spotyka się takich ludzi jak Dorota czy Janka, zarówno wśród dzieci, jak 

dorosłych. Gdy będziesz trochę starsza, nauczysz się odróżniać ziarno od plewy. A masz 

przecież wiele innych koleżanek, które cię nie okłamują, i możesz im ufać. 

- Mamusiu, nie chciałabym, żeby Jim, Walter i Di dowiedzieli się, jaka byłam głupia. 

- Nie dowiedzą się. Di pojechała z tatusiem do Lowbridge, a chłopcom powiemy, że 

zanadto oddaliłaś się od domu i złapała cię burza, i Byłaś głuptaskiem, że uwierzyłaś Dorocie, 

ale zachowałaś się bardzo dzielnie, udając się do portu, aby zaoferować biednej Kasi Thomas 

to, i co uważałaś, że jej się prawnie należy. Jestem z ciebie dumna, kochanie. 

Burza minęła. Księżyc spoglądał w zamyśleniu na spokojny, szczęśliwy świat. 

„Och, jak się cieszę, że jestem sobą!” - zdążyła jeszcze pomyśleć i Nan, zanim 

zasnęła. 



ROZDZIAŁ XXXII 

- A więc Koło Pomocy Pań zbierze się na pikowanie kołder w Złotym Brzegu - 

powiedział doktor. - Musisz wystąpić ze swoimi najbardziej wykwintnymi daniami, Zuzanno. 

Obawiam się jednak, że podczas tych paru godzin plotkowania dobra opinia, jaką cieszą się 

jeszcze poniektóre osoby w Glen, zostanie mocno nadwerężona. Przygotuj więc także 

miotełkę, by starannie zebrać te marne szczątki, które po niej pozostaną. 

Zuzanna uśmiechnęła się grzecznie, jak kobieta pełna tolerancji wobec męskiego 

braku zrozumienia dla pewnych życiowych problemów. Co prawda, nie była usposobiona do 

śmiechu, dopóki wszystko związane z zebraniem Koła nie zostanie ustalone. 

- Rolada z kurczęcia - mruczała, krzątając się po kuchni, puree z ziemniaków i krem z 

zielonego groszku jako główne danie. Będzie to doskonała okazja, aby położyć na stół nowy, 

koronkowy obrus, droga pani doktorowo. Nikt z Glen nie widział jeszcze czegoś tak 

pięknego. Jestem pewna, że wzbudzi ogólny podziw. Nie mogę się doczekać chwili, w której 

zobaczę wyraz twarzy Annabel Clow, kiedy ujrzy to cudo. Czy ustawi pani kwiaty w 

błękitnych wazonach? 

- Tak. Ułożę bukiety z bratków i paproci, które rosną w klonowym zagajniku. 

Chciałabym też, żebyś postawiła w widocznym miejscu swoje różowe pelargonie. Może w 

salonie, gdzie mamy pracować, albo na werandzie, jeśli będzie na tyle ciepło, byśmy mogły 

się tam przenieść. Cieszę się, że mamy tyle kwiatów. W tym roku nasz ogród jest wyjątkowo 

piękny. Ale zdaje się, że powtarzam to co roku, prawda? 

Należało ustalić wiele spraw. Kto gdzie usiądzie… Na przykład nie można posadzić 

pani Szymonowej Millison obok pani Williamowej MacCreery, gdyż nie rozmawiają one ze 

sobą od czasów jakiejś głupiej kłótni ze szkolnych lat. Trzeba też zastanowić się, kogo 

zaprosić. Ania jako gospodyni, miała prawo poprosić również kilka pań nie należących do 

Koła. 

- Zaproszę panią Best i panią Campbell - zdecydowała. Zuzanna spojrzała na nią z 

powątpiewaniem. 

- One są tu całkiem nowe. Dopiero co sprowadziły się do Glen. - Zabrzmiało to tak, 

jakby powiedziała: one są krokodylami. 

- Doktor i ja też byliśmy kiedyś „nowi”, Zuzanno. 

- To prawda, lecz wuj doktora mieszkał tu od lat. A po tych Bestach czy Campbellach 

nikt nic nie wie. Ale oczywiście to jest pani dom, droga pani doktorowo. Kimże jestem, by 



sprzeciwiać się pani życzeniom? Pamiętam wieczór pikowania kołder u pani Carterowej 

Flagg. Było te przed wielu laty. Pani Flagg zaprosiła jakąś dziwną osobę. Ta kobieta przyszła 

w pomiętej perkalowej sukience, droga pani doktorowo. Po wiedziała, że nie sądziła, iż na 

zebranie Koła Pomocy Pań warto się porządnie ubrać. Tego przynajmniej nie musimy się 

obawiać ze strony pani Campbell. Ubiera się doskonale, chociaż nie wyobrażam sobie, żebym 

odważyła się przyjść do kościoła w tak jaskrawoniebieskiej sukni. 

Ania też nie mogła sobie tego wyobrazić, ale nie ośmieliła się nawet uśmiechnąć. 

- Uważam, że ta suknia doskonale pasowała do srebrnych włosów pani Campbell, 

Zuzanno. Nawiasem mówiąc, marzy ona o tym, aby otrzymać od ciebie przepis na galaretkę 

agrestową. Powiada, że próbowała jej podczas kolacji z okazji zakończenia żniw i ogromnie 

jej smakowała. 

- No cóż, droga pani doktorowo, nie każdy umie zrobić galaretkę agrestową… - i Ania 

nie usłyszała już więcej uwag o niebieskiej sukni; Pani Campbell mogłaby pojawić się na 

zebraniu Koła w stroju mieszkanki buszu afrykańskiego, a Zuzanna znalazłaby dla niej jakieś 

usprawiedliwienie. 

Dni były już coraz krótsze, ale jesień wciąż żyła jakby wspomnieniem słonecznego 

lata. Mogłoby się zdawać, że to jeszcze czerwiec, a nie październik. Wszystkie członkinie 

Koła Pomocy Pań, które miały przyjść do Złotego Brzegu, z góry cieszyły się na doskonałą 

kolację, miłą pogawędkę i ciekawe ploteczki. Liczyły także na to, że ujrzą jakiś najnowszy; 

krzyk mody, jako że żona doktora niedawno bawiła w mieście. 

Zuzanna spędziła cały dzień w kuchni przygotowując kolację. Gdy panie zaczęły 

nadchodzić, witała je z godnością, wprowadzając do salonu. Rozpierała ją duma z powodu 

nowego fartucha obszytego szeroką na pięć cali koronką, którą sama wyszydełkowała z nici 

numer 100. Tydzień temu właśnie za tę koronkę Zuzanna otrzymała nagrodę na wystawie w 

Charlottetown. Spotkała tam Rebekę Dew i wróciła do domu jako najszczęśliwsza kobieta na 

całej Wyspie Księcia Edwarda. 

Twarz Zuzanny wyrażała jedynie poszanowanie, ale myśli jej były dość krytyczne. 

„Oto Celia Reese. Już wypatruje, z czego by tu zakpić. No, u nas nie będzie miała się 

do czego przyczepić, to pewne. Myra Murray w sukni z czerwonego aksamitu… Trochę za 

elegancko jak na zwykły wieczór pakowania, ale muszę przyznać, że jej w tym do twarzy. W 

każdym razie nie jest to sukienka z perkalu. Agata Drew ma okulary związane sznurkiem, jak 

zwykle. Sara Taylor… może przyszła na zebranie Koła po raz ostatni. Z jej sercem jest bardzo 

źle, jak mówi doktor, ale silnej woli każdy mógłby jej pozazdrościć! Pani Donaldowa Reese 

przyszła, chwała Bogu, bez Marii Anny, ale na pewno dużo o niej usłyszymy. Janina Burr z 



Górnego Glen nie należy do Koła. No cóż, będę musiała policzyć łyżki po kolacji, ot co. Cała 

ta rodzina ma lepkie ręce. Condance Crawford rzadko zaszczyca swoją obecnością zebrania 

Koła, ale pikowanie to dobra okazja, by pochwalić się ładnymi rękami i brylantowym 

pierścionkiem. Emmie Pollock, jak zwykle, spod sukienki wystaje halka. Niebrzydka z niej 

kobieta, ale z rozumem kiepsko, podobnie jak w całej tej rodzinie. No, Tylio MacAllister, 

żebyś tylko nie poplamiła galaretką obrusu, jak to zrobiłaś u pani Palmer. Marta Crothers 

przynajmniej raz zje coś przyzwoitego. Szkoda, że nie przyszła tu z mężem… podobno żywi 

tego biedaka wyłącznie orzechami czy czymś w tym rodzaju. Pani Elderowa Baxter… 

Słyszałam, że ostatecznie już odstraszyła Harolda Reese od Miny. Harold zawsze był 

ciamajdą, a jak powiada Biblia, słabe serce nie zdobędzie godnej niewiasty. No, jest ich dość, 

by zrobić dwie kołdry i jeszcze będzie komu nawlekać nitki”. 

Kołdry rozpostarto na werandzie i wkrótce wszystkie panie miały zajęte dłonie… i 

języki. Ania z Zuzanną szykowały w kuchni kolację. Walter został tego dnia w domu z 

powodu lekkiego bólu gardła i teraz przykucnął na schodach werandy, ukryty za gęstymi 

splotami winorośli. Zawsze lubił przysłuchiwać się rozmowom starszych. Opowiadali 

zdumiewających i tajemniczych zdarzeniach, radosnych i smutnych komicznych i 

tragicznych, w jakie obfitowało życie mieszkańców Przystani Czterech Wiatrów. Można było 

później o nich rozmyślać i snuć’ wyobraźni całe historie. 

Ze wszystkich obecnych kobiet Walter najbardziej lubił panią Myr Murray. Miała 

sympatyczne zmarszczki wokół oczu i śmiała się tak zaraźliwie, że każdy musiał iść w jej 

ślady. Najzwyklejsze sprawy nabierały w jej ustach tajemniczości i dramatyzmu. Widać było, 

że zawsze i wszędzie cieszy się życiem. I tak ładnie wyglądała w sukni z ciemnowiśniowego 

aksamitu, z czarnymi włosami ułożonymi w fale i małymi czerwonymi kolczykami w uszach. 

Najmniej zaś Walter lubił chudą niczym tyczka panią Tomaszowa Chubb, może dlatego, że 

kiedyś słyszał, jak powiedziała o nim „słabowite dziecko”. Pomyślał, że pani Allanowa 

Milgrave wygląda niczym zmokła, szara kura, a pani Grantowa Clow jak beczka na krótkich 

nóżkach. Pani Dawidowa Ransome ze swoimi wspaniałymi, złocistymi włosami była bardzo 

piękna, „zbyt piękna jak na gospodynię na farmie” - stwierdziła Zuzanna, gdy Dawid ją 

poślubił. Świeżo upieczona mężatka, pani Mortonowa MacDougall przypominała białego, 

śpiącego szczeniaczka. Edyta Bailey, krawcowa z Glen, z pełnymi humoru czarnymi oczami i 

srebrzystymi lokami nie wyglądała wcale tak, jak powinna wyglądać „stara panna”. Walter 

lubił także najstarszą z obecnych, panią Meade, której łagodne oczy wyrażały dobroć i 

tolerancję. Zazwyczaj przysłuchiwała się tylko rozmowie, rzadko wtrącając jakąś uwagę. Nie 

lubił zaś Celii Reese za jej szydercze spojrzenie. Zdawała się ze wszystkiego wyśmiewać. 



Panie nie rozpoczęły jeszcze na dobre pogawędki. Rozmawiały o pogodzie i 

rozważały, jaki wzór wybrać na kołdry. Walter mógł więc spokojnie zachwycać się pięknem 

dnia, bujną murawą, porosłą drzewami, i myślał, że cały świat, wygląda tak, jakby jakaś 

wspaniała, nieznana Istota objęła go złocistymi ramionami. Pojedyncze liście powoli opadały 

już na ziemię, lecz malwy ciągle jeszcze wesoło unosiły główki, a topole i osiki zieleniły się 

przy ścieżce, prowadzącej do stodoły. Waltera tak pochłonęły cuda otaczającego go świata, że 

nie spostrzegł nawet, iż rozmowa na werandzie toczy się już w najlepsze. Pani Millison 

mówił właśnie: 

- Ta rodzina słynie z niezwykłych pogrzebów. Czy którakolwiek z was zdoła 

zapomnieć, co wydarzyło się podczas pogrzebu Piotra Kirka? 

Walter nastawił uszu. To brzmiało interesująco. Lecz ku jego rozczarowaniu pani 

Szymonowa nie opowiedziała, co zaszło w czasie tego pogrzebu. Widocznie wszystkie panie 

były na nim obecne lub znały historię ze słyszenia. Ale dlaczego są takie zmieszane? 

- Bez wątpienia wszystko, co Klara Wilson powiedziała o Piotrze, było prawdą, lecz 

ten biedny człowiek leży w grobie i pozwólmy mi spoczywać tam w spokoju - odezwała się 

pani Tomaszowa Chubb …jakby ktoś zaproponował ekshumację zwłok. 

- Maria Anna mówiła takie zdumiewające rzeczy - stwierdziła pani Donaldowa Reese. 

- Czy wiecie, co powiedziała któregoś dnia gdy wybieraliśmy się na pogrzeb Małgorzaty 

Hollister? „Mamusiu - spytała - czy na pogrzebie będą lody?” 

Panie wymieniły ukradkiem rozbawione spojrzenia. Niemal wszystkie ignorowały 

panią Donaldowa. Było to jedyne wyjście, ponieważ zwykła co chwila wtrącać do ogólnej 

rozmowy swoje opowieści o Marii Annie i najmniejsza zachęta prowokowała ją do nie 

kończącego się monologu na temat córki. „Czy wiesz, co powiedziała Maria Anna?” stało się 

już w Glen porzekadłem. 

- Skoro mowa o pogrzebach - rzekła Celia Reese - przypominam sobie pewien dziwny 

pogrzeb z moich lat dziewczęcych. Stanton Lane wyjechał na zachód i po jakimś czasie 

nadeszła wiadomość o jego śmierci. Rodzina sprowadziła ciało, ale przedsiębiorca 

pogrzebowy, Wallace MacAllister, odradzał otworzenie trumny. Wyobraźcie sobie, że 

pogrzeb trwał właśnie, kiedy nadszedł Stanton Lane we własnej osobie, cały i zdrowy. Nigdy 

nie dowiedziano się, kim był zmarły. 

- Co z nim zrobiono? - zapytała Agata Drew. 

- Pochowano go. Wallace powiedział, że nie można go odesłać, więc pogrzeb się 

odbył. Ale czy można nazwać pogrzebem ceremonię, w czasie której ludzie radują się zamiast 



płakać? Pastor Dawson zaintonował „Alleluja” zamiast „Wieczny odpoczynek racz mu dać, 

Panie”. Wiele osób miało mu to za złe. 

- Czy wiecie, co powiedziała Maria Anna? „Mamusiu, czy księża wiedzą wszystko?” 

- Pastor Dawson często tracił głowę z byle powodu - wtrąciła Janka Burr. - Odprawiał 

wtedy msze także w Górnym Glen. Pamiętam, że którejś niedzieli polecił już wiernym udać 

się do domów, a dopiero potem przypomniał sobie, że jeszcze nie zebrał ofiar! I co zrobił? 

Zaczął biegać po podwórzu z tacą na pieniądze. Prawdopodobnie - dodała Janka - nawet ci, 

którzy nigdy nie składali ofiar, złożyli je tego dnia. Głupio było im odmówić pastorowi. Lecz 

nie powiem, by zachował się z godnością. 

- Ja osobiście miałam pretensję do pastora Dawsona o to - zaczęła panna Kornelia - że 

wygłaszał niemożliwie długie modlitwy na pogrzebach. Dochodziło do tego, że ludzie 

mówili, iż zazdroszczą umarłemu! Przeszedł sam siebie na pogrzebie Lotty Grant. 

Zobaczyłam, że jej matka jest bliska omdlenia, więc szturchnęłam go parasolką w plecy i 

powiedziałam, że dość się już namodlił. 

- On pochował mojego biednego Jarvisa - powiedziała pani Carr, roniąc łzy. Zawsze 

płakała, wspominając męża, choć nie żył już od dwudziestu lat. 

- Jego brat także był pastorem - rzekła Krystyna Marsh. - Mieszkał w Glen za moich 

dziewczęcych lat. Pewnego wieczoru w sali odbywał się koncert. On, jako jeden z mówców, 

siedział na podwyższeniu. Był, podobnie jak jego brat, bardzo nerwowy i przez cały czas tak 

się kręcił na krześle, że przesuwał je do tyłu. Nagle krzesło przechyliło się przez krawędź 

estrady i pastor spadł z hukiem, przewracając ustawione za nim kwiaty. Widać było tylko 

nogi majtające w powietrzu. Już nigdy nie zdołałam polubić jego modlitw. Miał takie wielkie 

stopy! 

- Pogrzeb Lane’a można by nazwać nieudanym - odezwała się Emma Pollock. - Ale to 

lepsze, niż wcale nie mieć pogrzebu. Czy pamiętacie, jak to było z Cromwellem? 

Rozległ się śmiech. 

- Opowiedzcie tę historię - poprosiła pani Campbell. - Jestem tu od niedawna i sagi 

rodzinne tutejszych mieszkańców nie są mi znane. Emma nie wiedziała, co to jest saga, ale za 

to bardzo lubiła mówić. 

- Abner Cromwell mieszkał w pobliżu Glen na jednej z największych farm w tym 

okręgu. W tamtych czasach należał do parlamentu. Był grubą rybą wśród torysów i znał 

wszystkich ważniejszych ludzi na Wyspie. Poślubił Julię Flagg. Jej matka była z domu Reese, 

a babka Clow, tak więc spowinowacił się z najznaczniejszymi rodami w Przystani Czterech 

Wiatrów. Pewnego dnia w „Daily Enterprise” ukazała się wiadomość, że Abner Cromwell 



zmarł nagle w Lowbridge i pogrzeb odbędzie się nazajutrz o godzinie drugiej. Najbliższa 

rodzina Abnera przeoczyła tę notatkę, a wówczas nie było jeszcze na wsi telefonów. 

Następnego dnia rano Abner wyjechał do Halifaxu na konferencję liberałów. Już przed drugą 

ludzie zaczęli napływać, aby zająć dobre miejsca, gdyż na pogrzebie tak wybitnej osobistości 

spodziewano się dużego zgromadzenia. Rzeczywiście przybyło mnóstwo ludzi, możecie mi 

wierzyć. Sznur powozów ciągnął się na cztery mile i tłumy ciągle jeszcze waliły, aż do 

godziny trzeciej. Pani Abnerowa odchodziła od zmysłów, usiłując im wytłumaczyć, że jej 

mąż żyje. Początkowo nikt jej nie wierzył. Zalana łzami wyznała mi, że wszyscy myślą, iż 

ukryła ciało. Kiedy wreszcie zdołała ich przekonać, zachowali się tak, jakby uważali, że 

Abner powinien był umrzeć. Podeptali kwiaty, które pani Abnerowa z takim zamiłowaniem 

pielęgnowała. Przyjechało także trochę dalekich krewnych, którzy liczyli na kolację i nocleg, 

a ona nie miała w domu nic do jedzenia. Należy przyznać, że Julia nie należała do 

gospodarnych kobiet. Gdy po dwóch dniach Abner powrócił, zastał ją chorą, w stanie 

głębokiej depresji. Minęły miesiące, zanim doszła do siebie. Przez sześć tygodni nic nie jadła 

i prawie nic nie piła. Miała jakoby stwierdzić, że faktyczna śmierć Abnera nie wytrąciłaby jej 

bardziej z równowagi. Ale ja nigdy nie wierzyłam, że mogła powiedzieć coś takiego. 

- Trudno być tego pewnym - rzekła pani MacCreery. - Ludzie mówią i robią różne 

straszne rzeczy, szczególnie gdy są zdenerwowaniu. Siostra Julii, Klarysa, w pierwszą 

niedzielę po śmierci swego męża śpiewała w chórze jak gdyby nigdy nic! 

- Nawet śmierć męża nie wpłynęła na zmianę jej usposobienia - potwierdziła Agata 

Drew. - Jaka to była niepoważna osoba! Ciągle tylko śpiewała i tańczyła! 

- Ja także kiedyś śpiewałam i tańczyłam na brzegu morza, kiedy nikt mnie nie widział 

- rzekła Myra Murray. 

- Ale od tego czasu zmądrzałaś - odparła Agata. 

- Nie… Raczej zgłupiałam - powiedziała w zamyśleniu Myra. -Jestem teraz za głupia, 

żeby tańczyć na brzegu morza. 

- Na początku - wtrąciła Emma, która za wszelką cenę chciała dokończyć swoją 

opowieść - myślano, że ktoś dla kawału zamieścił w gazecie wiadomość o śmierci Abnera, 

gdyż właśnie parę dni wcześniej przegrał on wybory. Potem okazało się, że to umarł Amazy 

Campbell, mieszkający w lasach za Lowbridge. Nie był on żadnym krewnym Abnera. Dużo 

czasu minęło, zanim ludzie zapomnieli Abnerowi rozczarowanie, jakie im sprawił, jeśli w 

ogóle zapomnieli. 

- No cóż, każdy mógłby się zdenerwować, dowiedziawszy się nagle, że całą długą 

podróż odbył zupełnie na darmo - wystąpiła w obronie rozczarowanych pani Chubb. 



- Ludzie z reguły lubią pogrzeby - stwierdziła wesoło pani Donaldowa Reese. - To 

dlatego, że wszyscy jesteśmy jak dzieci. Kiedy zabrałam Marię Annę na pogrzeb wuja 

Gordona, była oczarowana. „Mamusiu, czy nie można by go odkopać, żeby powtórzyć tę 

zabawę z zakopywaniem?” - powiedziała. 

Wszystkie panie roześmiały się, wyjąwszy panią Elderową Baxter, która ze 

ściągniętymi ustami zawzięcie pikowała kołdrę. W obecnych czasach nie ma nic świętego. 

Ludzie śmieją się ze wszystkiego. Ale ona, żona człowieka w podeszłym wieku, nie pozwoli 

sobie na żartowanie z pogrzebów. 

- Mówiąc o Abnerze, czy pamiętacie, jakie epitafium napisał jego brat, Jan, dla swojej 

żony? - zapytała pani Allanowa Milgrave. - Zaczynało się słowami: „Bóg, z przyczyn sobie 

tylko znanych, zabrał z tego świata moją piękną oblubienicę, pozostawiając przy życiu 

brzydką żonę mego kuzyna, Williama”. Nigdy nie zapomnę, jakie to wywołało oburzenie! 

- Jak coś takiego mogło w ogóle ukazać się w prasie? 

- Jan był wtedy jednym z wydawców „Enterprise”. Uwielbiał swoją żonę, Bertę z 

Morrisów, a nienawidził pani Williamowej Cromwell, gdyż sprzeciwiała się jego małżeństwu 

z Bertą. Uważała, że Berta jest zbyt niestała w uczuciach. 

- Ale była bardzo ładna - odezwała się Elżbieta Kirk. 

- Była to najpiękniejsza kobieta, jaką widziałam w moim życiu - i przyznała pani 

Milgrave. - Morrisowie są urodziwi. Piękna, ale za to: 

zmienna jak wiatr. Nikt nie mógł pojąć, jak to się stało, że wytrwała: przy decyzji 

poślubienia Jana na tyle długo, by to zrobić. Powiadają, że matka trzymała ją pod kluczem. 

Berta kochała się we Fredzie Reesej który słynął z rozlicznych flirtów. „Lepszy wróbel w 

garści niż kanarek na dachu” - powiedziała matka Bercie. 

- Całe życie słucham tego przysłowia - rzekła Myra Murray - i zastanawiam się, ile w 

nim prawdy. Może kanarek na dachu potrafi śpiewać, a wróbel w garści nie. 

Nikt nie wiedział, co na to powiedzieć. Pani Chubb stwierdziła: 

- Jesteś dziwna, Myro. 

- Czy wiecie, co powiedziała Maria Anna? - zabrzmiał głos pat Donaldowej Reese. - 

„Mamusiu, co mam zrobić, jeśli kiedyś ktoś poprosi mnie o rękę?” 

- My, stare panny, wiedziałybyśmy, co na to odpowiedzieć, prawda? - odparła Celia 

Reese, trącając łokciem Edytę Beley. Nie lubił jej, gdyż Edyta ciągle jeszcze była ładna i 

miała szansę wyjść za mąż. 

- Gertruda Cromwell nie należała do piękności - przyznała pani Grantowa Clow. - 

Miała figurę płaską jak deska. Ale za to jaka była z niej gospodyni! Prała zasłony co miesiąc! 



Tymczasem Berta robiła to najwyżej raz do roku, a żaluzje w oknach miała wiecznie 

wypaczone. Gertruda mówiła, że robi jej się słabo, gdy przejeżdża obok domu Jana Mimo to 

Jan uwielbiał Bertę, a William zaledwie tolerował Gertrudy Mężczyźni są dziwni. Podobno 

William zaspał w dniu ślubu i ubierał się z takim pośpiechem, że pojawił się w kościele w 

znoszonych butach i dziurawych skarpetkach. 

- To i tak lepiej niż Oliwer Random - zachichotała pani Carr. Zapomniał sprawić sobie 

garnitur do ślubu, a jego stare niedzielne ubranie wyglądało niemożliwie. Było całe połatane! 

Pożyczył więc od brata garnitur, który leżał na nim fatalnie. 

- W każdym razie Gertruda i William pobrali się - rzekła pani Szymonowa. - Siostra 

Gertrudy, Karolina, nie wyszła za mąż. Pokłóciła się z Ronnym Drewem o to, który pastor ma 

im udzielić ślubu, ii wreszcie nic z tego nie wyszło. Ronny wściekł się i zanim ochłonął z 

gniewu, oświadczył się Ednie Stone. Karolina poszła na ich ślub. Siedziała z głową dumnie 

podniesioną, ale była blada jak śmierć. 

- Przynajmniej trzymała język za zębami - stwierdziła pani Sara Taylor. - Nie można 

tego powiedzieć o Filippie Abby. Gdy Jim Mowbray ją porzucił, poszła na jego ślub i przez 

cały czas trwania ceremonii wypowiadała na głos swoje opinie. Była oczywiście wyznania 

anglikańskiego - dodała, jakby ten fakt tłumaczył wszystkie dziwactwa Filippy. 

- Czy naprawdę poszła na weselne przyjęcie, wystrojona w całą biżuterię, jaką Jim jej 

ofiarował podczas ich narzeczeństwa? - zapytała Celia Reese. 

- Nie, nieprawda. Cóż to za rzeczy opowiadają! Niektórzy ludzie nie mają nic innego 

do roboty niż rozsiewanie plotek. Ale sądzę, że Jim nieraz żałował, iż nie został wierny 

Filippie. Żona trzymała go żelazną ręką. Jedynie podczas jej nieobecności mógł przypomnieć 

sobie dobre, kawalerskie lata. 

- Widziałam Jima Mowbraya jeden jedyny raz na uroczystym nabożeństwie w 

Lowbridge, kiedy to chrząszcze niemal rozpędziły zgromadzonych w kościele ludzi - rzekła 

Krystyna Crawford. - Czego nie zrobiły chrząszcze, dokończył Jim. Wieczór był gorący i 

otwarto wszystkie okna. Chrząszcze setkami wlatywały do środka. Nazajutrz na 

podwyższeniu dla chóru znaleziono osiemdziesiąt siedem martwych owadów. Niektóre panie 

wpadały w histerię, gdy chrząszcze przelatywały im tuż przed oczami. Naprzeciwko mnie, w 

sąsiednim rzędzie, siedziała żona nowego pastora, pani Piotrowa Loring. Miała na głowie 

wielki koronkowy kapelusz, ozdobiony baziami… 

- Zawsze uważano, że jak na żonę pastora jest zbyt ekstrawagancka i zanadto lubi się 

stroić - wtrąciła pani Elderowa Baxter. 



- „Zobaczcie, jak strzepnę tego chrząszcza z kapelusza pani kaznodziejowej” - 

usłyszałam szept Jima. - Siedział tuż za nią. Wychylił się i machnął ręką. Nie trafił w 

chrząszcza, ale strącił pani Piotrowej kapelusz z głowy. Przeleciał on przez środek nawy aż 

do klęcznika dla osób przyjmujących komunię. Jim oniemiał. Kiedy pastor ujrzał nadlatujący 

kapelusz swojej żony, zmieszał się, stracił wątek i czym prędzej skończył kazanie. Chór 

odśpiewał ostatnią pieśń, zaciekle tłukąc chrząszcze. Jim podniósł kapelusz i podał go 

pastorowej. Spodziewał się usłyszeć kilka ostrych słów, znając jej słynny temperament. Ale 

ona po prostu włożyła kapelusz na swoje ładne, złociste włosy i rzekła: „Gdyby pan tego nie 

zrobił, Piotr ciągnąłby swoje kazanie przez następnych dwadzieścia minut. Byłoby to nie do 

zniesienia”. Oczywiście to ładnie z jej strony, że się nie rozgniewała, ale ludzie uważali, iż nie 

powinna tak mówić o własnym mężu. 

- Musicie pamiętać o okolicznościach, w jakich się urodziła - wiedziała Marta 

Crothers. 

- A cóż to były za okoliczności? 

- Nazywała się Betsy Talbot. Pochodziła z Zachodu. Pewnego wieczoru w domu jej 

ojca wybuchł pożar. Podczas całego tego zamieszani i na skutek wstrząsu psychicznego, jaki 

przeżyła jej matka, urodziła się Bess. W ogrodzie. Pod gołym niebem. 

- Jak romantycznie - zawołała Myra Murray. 

- Romantycznie! Powiedziałabym, że w sposób ledwo zasługującej na szacunek. 

- Ależ pomyśl, urodzić się pod gwiazdami! - upierała się z rozmarzeniem Myra. - 

Powinna być dzieckiem gwiazd: piękna, dzielni szczera, błyskotliwa… z iskierkami szczęścia 

w oczach. 

- Taka właśnie była, mniejsza z tym, czy dzięki gwiazdom, czy nie - stwierdziła 

Marta. - Nie miała łatwego życia w Lowbridge, ludzie uważali, że żona pastora powinna być 

dostojna i stateczna. Ktoś ze starszych zastał ją kiedyś tańczącą wokół kołyski dziecka i 

powie dział, iż nie powinna tak się cieszyć swoim synkiem, dopóki nie wie, i będzie on 

należał do wybranych przez Pana. 

- Skoro mowa o dzieciach, czy wiecie, co powiedziała Maria Anna? „Mamo, czy 

królowie miewają dzieci?” 

- To tylko Aleksander Wilson mógł tak pouczać pastorową - domyśliła się pani Allan. 

- Był urodzonym zrzędą. Słyszałam, że nie zwalał swojej rodzinie odezwać się jednym 

słowem przy posiłkach. A jego domu nikt nigdy się nie śmiał. 

- Pomyślcie tylko, dom bez śmiechu! - rzekła Myra. - To prostu… po prostu 

świętokradztwo! 



- Aleksander miewał napady złego humoru i wtedy nie odzywał się do swojej żony 

przez trzy dni - kontynuowała pani Allan. - Cóż te była dla niej za ulga! 

- Był przynajmniej uczciwym człowiekiem interesu - odezwała się sztywno pani 

Grantowa Clow. Rzeczony Aleksander był jej kuzynem w czwartej linii, a Wilsonowie 

zawsze występowali w obronie członków swego rodu. - Gdy umarł, zostawił czterdzieści 

tysięcy dolarów. 

- Pewnie bardzo żałował, że musi je zostawić - zauważyła Celia Reese. 

- Jego brat, Jeffry, nie pozostawił ani centa - stwierdziła pani Clow. - Musicie 

przyznać, że to była zakała tej rodziny! Śmiał się z byle czego. Wszystko, co zarobił, 

natychmiast wydawał. Był ze wszystkimi za pan brat, a umarł bez grosza przy duszy. I co 

miał z tak spędzonego życia? 

- Pewnie niezbyt wiele - przyznała Myra. - Ale pomyśl o tym, ile ofiarował ludziom. 

Wszystko: przyjaźń, radość, pomoc, nawet pieniądze. Miał przynajmniej wielu przyjaciół, 

Aleksander zaś żadnego. Przez całe życie nie zdołał z nikim się zaprzyjaźnić. 

- Przyjaciele Jeffa nie sprawili mu pogrzebu - odparowała pani Allah. - Musiał to 

zrobić Aleksander. Zakupił też za całe sto dolarów ładny kamienny nagrobek. 

- Ale gdy Jeff prosił go o pożyczenie stu dolarów na operację, która mogła mu 

uratować życie, Aleksander odmówił, nieprawda? - zapytała Celia Drew. 

- Dosyć, dosyć, zaczynamy być złośliwe - zaprotestowała pani Carr. - Nie żyjemy 

przecież w świecie stokrotek i niezapominajek. Każdy ma swoje wady. 

- Dzisiaj odbywa się ślub Lema Andersona i Doroty Clark - odezwała się pani 

Millison, uznając, że najwyższy czas sprowadzić rozmowę na pogodniejsze tory. - A nawet 

rok jeszcze nie minął od chwili, gdy Lem powiedział, że palnie sobie w łeb, jeśli Janka Elliot 

go odtrąci. 

- Młodzi ludzie opowiadają różne bzdury - przyznała pani Chubb. 

- Lem i Dorota trzymali wszystko w tajemnicy. Dopiero trzy tygodnie temu wydało 

się, że są zaręczeni. A gdy rozmawiałam z jego matką parę dni temu, nie napomknęła ani 

słowem o zbliżającym się ślubie. Sama nie wiem, co myśleć o kobiecie, która potrafi się 

zachowywać niczym tajemniczy sfinks. 

- Dziwię się, że Dorota przyjęła Lema - rzekła Agata Drew. - Rok temu byłam 

przekonana, że wyjdzie za Franka Clowa. 

- Podobno Dorota oznajmiła, że Frank byłby na pewno najlepszym mężem, ale nie 

może znieść myśli o tym, że każdego ranka, gdy się obudzi, ujrzy ten jego olbrzymi nos 

sterczący nad kołdrą. 



Pani Elderowa Baxter wzruszyła gniewnie ramionami i nie przyłączyła się do 

ogólnego śmiechu. 

- Nie powinnaś opowiadać podobnych rzeczy przy tak młodej dziewczynie jak Edyta - 

zauważyła Celia. 

- Czy Ada Clark już się zaręczyła? - spytała Emma Pollock. 

- Niezupełnie - rzekła pani Millison. - Na razie żywi taką nadzieję. W tej rodzinie 

dziewczyny mają smykałkę do łapania mężów, a siostra, Paulina, poślubiła najlepszą farmę w 

okolicy. 

- Paulina jest ładna, ale ciągle przychodzą jej do głowy głupie pomysły - stwierdziła 

pani Milgrave. - Czasem myślę, że nigdy nie uczy się rozumu. 

- O, nauczy się - odparła Myra Murray. - Kiedyś będzie miała dzieci i od nich nauczy 

się mądrości… jak my wszystkie. 

- Gdzie Lem i Dorota będą mieszkać? - zapytała pani Meade. 

- Lem zakupił gospodarstwo w Górnym Glen. Starą farmę Careyów, w której biedna 

pani Rogerowa zabiła swego męża. 

- Zabiła swego męża? 

- Nie powiem, że na to nie zasługiwał, ale wszyscy uważali, że posunęła się za daleko. 

Tak… trujące zioła w herbacie… a może w zupie? Wszyscy o tym wiedzieli, ale nie wszczęto 

dochodzenia. Poprósz szpulkę, Celio. 

- Czy chce pani powiedzieć, pani Millison, że wcale nie było sądu i nie poniosła 

żadnej kary? - zdziwiła się pani Campbell. 

- No cóż, nikt nie chciał, żeby ta sprawa nabrała rozgłosu. Careyowie mieli w Górnym 

Glen dobre stosunki. Poza tym pani Carey została doprowadzona do granic wytrzymałości. 

Nikt naturalnie nie pochwala morderstwa jako sposobu pozbywania się mężów, ale jeśli 

kiedykolwiek istniał mąż, zasługujący na to, by go zamordować, był nim Roger Carey. 

Wdowa po nim wyjechała do Stanów i tam założyła nową rodzinę. Zmarła już dawno temu. 

Drugi mąż ją przeżył. To wszystko zdarzyło się, gdy byłam dzieckiem. Powiadają, że na tej 

farmie straszy duch Rogera Careya. 

- W dzisiejszych oświeconych czasach nikt nie wierzy w duchy. 

- Dlaczego nie mielibyśmy wierzyć w duchy? - zagadnęła Tylia MacAllister. - Duchy 

są takie interesujące. Ja osobiście znam człowieka, którego straszył duch. Swoim szyderczym 

śmiechem doprowadzał biedaka do szaleństwa. Poproszę o nożyce, pani MacDougall. 



Młoda małżonka, mocno zarumieniona, podała nożyce dopiero wtedy, gdy zwrócono 

się do niej powtórnie. Nie była jeszcze przyzwyczajona, by mówiono do niej „pani 

MacDougall”. 

- W starym domu Truaxów straszyło przez wiele lat. Coś pukało i stukało. Wysoce 

tajemnicza sprawa - odezwała się Krystyna Crawford. 

- Wszyscy Truaxowie mieli dolegliwości żołądkowe - oznajmiła pani Baxter, jakby to 

wyjaśniało sprawę. 

- Uważam, że jeśli nie wierzy się w duchy, to wcale się one nie zjawiają - powiedziała 

ponuro pani MacAllister. - Ale moja siostra pracowała w domu, w którym straszył chichocący 

duch. 

- Widać, był bardzo wesoły! - zaśmiała się Myra Murray. - Mnie by to wcale nie 

przeszkadzało. 

- Pewnie to były po prostu sowy - stwierdziła sceptycznie pani Baxter. 

- Moja matka na łożu śmierci widziała anioły - rzekła triumfująco Agata Drew. 

- Ba, aniołowie nie są duchami - odparła pani Baxter. 

- Skoro mowa o krewnych, jak się czuje twój wuj, Parker, Tylio? - zapytała pani 

Chubb. 

- Niestety bardzo kiepsko. Należy spodziewać się najgorszego. Żyjemy w ciągłym 

napięciu… Zastanawiamy się, co włożymy na jego pogrzeb. Któregoś dnia, gdy 

rozmawiałyśmy o tym z siostrą, powiedziałam jej: „Lepiej sprawmy sobie już teraz czarne 

suknie i wtedy spokojnie będziemy mogły czekać na rozwój wypadków”. 

- Czy wiecie, co powiedziała Maria Anna? „Mamo, zamierzam przestać prosić Boga, 

aby obdarzył mnie kręconymi włosami. Modliłam się o to przez cały tydzień, a On nic nie 

zrobił”. 

- Ja prosiłam Go o coś przez dwadzieścia lat - odezwała się z goryczą pani Bruce’owa 

Duncan, która dotychczas milczała, nie podnosząc nawet swoich ciemnych oczu znad kołdry. 

Słynęła z pięknego pikowania, może dlatego, że plotkowanie nie odwracało jej uwagi od 

równego kładzenia ściegów. 

Na werandzie zapanowało nagle milczenie. Wszystkie panie wiedziały, o co prosiła, 

lecz nie była to sprawa do omawiania przy pikowaniu Pani Duncan nie odezwała się więcej. 

- Czy to prawda, że Maja Flagg i Bill Carter zerwali ze sobą i Bill zaczął chodzić z 

jedną z MacDougallówien zza portu? - spytała krótkiej chwili pani Crothers. 

- Tak. Nikt nie wie, o co im poszło. 



- To smutne, jakie głupstwa czasem są powodem zerwania narzeczeństwa - przyznała 

Candance Crawford. - Weźcie Dicka Pratta i Lilkę MacAllister. Właśnie zaczął się jej 

oświadczać na pikniku, gdy dostał krwotoku z nosa. Pobiegł nad strumień i spotkał tam 

nieznajomą dziewczynę, która pożyczyła mu chusteczkę do nosa. Zakochał się w niej i po 

dwóch tygodniach odbył się ich ślub. 

- Czy słyszałyście, co przydarzyło się Dużemu Jimowi MacAllisterowi w zeszłą 

sobotę w sklepie Milta Coopera? - zagadnęła pani Szymonowa, chcąc przerwać wreszcie 

rozmowy o pogrzebach i zdradach. - Miał on zwyczaj przez całe lato siadywać w sklepie na 

piecu. Ale ponieważ sobotni wieczór był zimny, Milton postanowił napalić w piecu. Więc 

gdy biedny Duży Jim tam usiadł… no cóż, poparzył sobie… 

Pani Szymonowa nie powiedziała, co sobie poparzył, lecz wymownie wskazała na 

odpowiednią część ciała. 

- Pupę - rzekł z powagą Walter, wysuwając głowę przez splot winorośli. Był święcie 

przekonany, że pani Szymonowa zapomniała właściwego słowa. 

Zapadła pełna przerażenia cisza. Czy Walter Blythe siedział tu przez cały czas? 

Wszystkie panie usiłowały pospiesznie sobie przypomnieć, czym mówiły. Może któraś z 

historii była nieodpowiednia dla uszu chłopca? Podobno doktorowa Blythe bardzo dba o to, 

by dzieci nie słuchały niewłaściwych rozmów. Zanim panie odzyskały mowę, nadeszła Ania i 

poprosiła je na kolację. 

- Jeszcze dziesięć minut, pani Blythe. Wtedy obie kołdry będą gotowe - powiedziała 

Elżbieta Kirk. 

Kołdry ukończono, strząśnięto i rozpostarto, po czym panie zaczęły im się przyglądać 

z podziwem. 

- Ciekawe, kto będzie pod nimi spał - rzekła w zamyśleniu Myra Murray. 

- Może młoda matka będzie przykrywała jedną z nich siebie i swoje nowo urodzone 

dzieciątko - odparła Ania. 

- Albo małe dzieci skulą się pod nimi w mroźną zimową noc - odezwała się 

nieoczekiwanie panna Kornelia. 

- A może będą grzały czyjeś biedne, stare, zreumatyzowane ciało - wyraziła 

przypuszczenie pani Meade. 

- Mam nadzieję, że nikt pod nimi nie umrze - dodała ze smutkiem pani Baxter. 

- Czy wiecie, co powiedziała Maria Anna, przed moim wyjściem z domu? - rzekła 

pani Donaldowa, gdy weszły do jadalni. - „Mamo, nie zapomnij, że należy zjadać wszystko, 

co się ma na talerzu”. 



Panie zasiadły do stołu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Pomimo 

skłonności do plotkowania były to poczciwe kobiety i prawdziwie cieszyły się z solidnie 

wykonanej, pożytecznej pracy. 

Po kolacji udały się do domów. Janka Burr poszła z panią Szymonowa Millison aż do 

wsi. 

- Muszę wszystko zapamiętać, aby opowiedzieć mamie - rzekła rozmarzona Janka, 

nieświadoma faktu, że w Złotym Brzegu Zuzanna właśnie liczy łyżki. - Nigdzie nie bywa, od 

kiedy choroba przykuła ją do łóżka, ale jest zawsze ciekawa nowinek. Jakże by się jej podobał 

ten stół! 

- Wyglądał jak na zdjęciu w czasopiśmie - zgodziła się pani Szymonowa z 

westchnieniem. - Umiem ugotować dania równie smaczne, ale nie potrafię tak pięknie nakryć 

stołu. Co do Waltera, zbiłabym go na kwaśne jabłko! Tak podsłuchiwać! 

- I cóż, czy Złoty Brzeg trzęsie się od historii o czarnych charakterach? - zapytał 

doktor po powrocie. 

- Nie byłam przy pikowaniu - odparła Ania. - Nie słyszałam więc, o czym mówiono. 

- Ty nigdy nie usłyszysz, kochanie - rzekła panna Kornelia, która została, by pomóc 

Zuzannie zawinąć kołdry. - Przy tobie trzymają języki na wodzy. Sądzą, że nie pochwalasz 

plotkowania. 

- Wszystko zależy od tego, jakie to są plotki - uśmiechnęła się Ania. 

- No, muszę iść do domu - kończyła panna Kornelia. - W przyszłym tygodniu będzie u 

nas świniobicie. Przyślę wam parę kotletów schabowych. 

Walter ponownie usiadł na schodach. W jego oczach widniało rozmarzenie. Zapadł 

zmrok. Skąd, myślał chłopiec, bierze się zmrok? Czy; jakiś wielki duch o skrzydłach 

nietoperza rozlewa go na świat z purpurowego dzbana? Na niebie pojawił się księżyc. Trzy 

pochylone jodły; wyglądały jak garbate wiedźmy, wdrapujące się ku niemu po zboczach; 

wzgórza. Czy to mały faun ze spiczastymi uszami przykucnął tam cieniu? A gdyby tak 

otworzyć teraz drzwiczki w dobrze znanym murku, może okazałoby się, że za nimi znajduje 

się nie ogród, lecz czarodziejska kraina, w której zaklęte królewny budzą się ze snu? Tam też 

z pewnością mieszka Echo. Walter marzył zawsze, żeby odnaleźć Echo i pobiec za nim. 

Lepiej nic nie mówić, by nie spłoszyć cudownego stroju. 

- Kochanie - odezwała się mama, wychodząc z domu. - Nie możesz tu dłużej siedzieć. 

Robi się zimno. Pamiętaj o swoim gardle. 

Wypowiedziane głośno słowa zniszczyły niepowtarzalny urok wieczoru. Ogródek 

przed domem nadal był śliczny, lecz przestał być Krainą Baśni. 



- Mamusiu, czy powiesz mi, co się zdarzyło na pogrzebie Piotra Kirka? 

Ania zamyśliła się na chwilę, a potem wstrząsnęła się. 

- Nie teraz, kochanie… Może kiedyś… później. 



ROZDZIAŁ XXXIII 

Ania usiadła przy oknie w swoim pokoju. Była sama, gdyż Gilberta wezwano do 

chorego. Rozkoszowała się pięknem nocy i tajemniczym nastrojem pokoju, oświetlonego 

blaskiem księżyca. „Zawsze mam wrażenie - myślała - że w poświacie księżyca pokój 

zupełnie się zmienia. Przestaje być taki przyjacielski… i ludzki. Zdaje się obcy, daleki i 

nieżyczliwy. Tak, jakby uważał człowieka za intruza”. 

Ania czuła się trochę zmęczona po pracowitym dniu. Dzieci spały, wokół panował 

cudowny spokój i cisza. Jedynie z kuchni słychać było rytmiczne uderzenia; Zuzanna 

wyrabiała ciasto na chleb. 

Przez otwarte okno napływały dobrze Ani znane i kochane odgłosy nocy. Znad zatoki 

dobiegał czyjś cichy śmiech. Ktoś daleko w Glen śpiewał, a brzmiało to jak dawne 

wspomnienie sprzed lat. Na powierzchni wody promienie księżyca rysowały czarodziejskie 

ścieżki, lecz Złoty Brzeg leżał w cieniu. Drzewa szeptały stare opowieści, a w Dolinie Tęczy 

hukała sowa. 

„Jakież to było urocze lato” - myślała Ania. Nagle z nieprzyjemnym ukłuciem w sercu 

przypomniała sobie słowa ciotki Kitty z Górnego Glen, że „takie samo lato nigdy się nie 

powtarza”. 

Nigdy takie samo… Nadejdzie kolejne lato, ale dzieci będą już starsze. Ze smutkiem 

pomyślała, że Rilla, to maleństwo, też pójdzie już do szkoły. Jim miał dwanaście lat i coraz 

częściej mówiono o egzaminach. A zdaje się, jakby to dopiero wczoraj był maleńkim 

dzieciątkiem w starym Wymarzonym Domku! Walter też bardzo wydoroślał. A tego ranka 

słyszała, jak Nan dokuczała Di z powodu jakiegoś chłopca ze szkoły. Di zaczerwieniła się i 

potrząsnęła przecząco rudą główką. Takie jest życie. Szczęście i ból, nadzieja i strach, ciągłe 

zmiany. Bezustanne zmiany! Nie można nic na to poradzić. Trzeba pogodzić się z tym, że 

przeszłość odchodzi, przyjmować teraźniejszość, kochać ją i uświadamiać sobie, że i ona też 

musi przeminąć. Wiosna, nawet najpiękniejsza, ustępuje miejsca latu, a lato - jesieni. 

Narodziny, małżeństwo, śmierć… 

Ania przypomniała sobie nagle pytanie Waltera. Dobrze pamiętała ten pogrzeb, choć 

od lat o nim nie myślała. Było to jedno z tych zdarzeń, które pozostają w pamięci na zawsze. 

Siedząc w świetle księżyc oddała się wspomnieniom. 



Wydarzyło się to chyba w listopadzie… W pierwszym roku ich pobytu w Złotym 

Brzegu. Dni były jeszcze słoneczne. Kirkowie mieszkali w Mowbray Narrows, ale chodzili do 

kościoła w Glen i leczyli się u Gilberta, więc i Ania, i Gilbert poszli na pogrzeb. 

Był łagodny, spokojny, perłowoszary dzień. Wokół rozciągał się smętny listopadowy 

krajobraz. Gdzieniegdzie poprzez chmury przebijały się promienie słoneczne, rzucając wąskie 

pasma światła na zbocz wzgórz. Posesja Kirków leżała tak blisko morza, że wiatr, który wiał 

poprzez rosnące za nią świerki, przynosił słony zapach morskiej wody. Dom Kirków był duży 

i okazały, lecz Ani nie spodobał się, bo uznała, że jego poddasze zbudowane w kształcie litery 

L wygląda jak długa wąska i zawzięta twarz. 

Ania przyłączyła się do grupki kobiet stojących na pozbawionym kwiatów trawniku. 

Były to poczciwe, zapracowane dusze, dla których pogrzeb stanowił prawdziwą atrakcję. 

- Zapomniałam chusteczki do nosa - żaliła się pani Bryanowa Blake. - Co będzie, jak 

zacznę płakać? 

- Dlaczego miałabyś płakać? - zapytała ostro jej szwagierka, Kamila Blake. Nie lubiła 

płaczliwych kobiet. - Piotr Kirk nie był twoimi krewnym i nigdy go nie lubiłaś. 

- Uważam, że na pogrzebie należy płakać - odparła sztywno pani; Blake. - Okazuje się 

w ten sposób ludzkie uczucia dla sąsiada, powołanego do wieczności. 

- Gdyby na pogrzebie Piotra płakali tylko ci, którzy go lubili, nie wiele 

zobaczyłybyśmy dziś łez - stwierdziła sucho pani Rodd. - Taka jest prawda, nie ma co 

ukrywać. Był wstrętnym, starym, obłudnym świętoszkiem i wszyscy o tym wiedzą. Spójrzcie, 

kto to idzie! No nie, to przecież nie może być Klara Wilson. 

- Ale to jest Klara Wilson - wyszeptała z niedowierzaniem pani Bryanowa. 

- Wiecie przecież, że po śmierci pierwszej żony Piotra oznajmiła mu, że nie 

przekroczy progu tego domu aż do dnia jego pogrzebu, i dotrzymała słowa - rzekła Kamila 

Blake. - To siostra pierwszej żony Piotra - wyjaśniła Ani, która z ciekawością spojrzała na 

Klarę Wilson. Przeszła ona właśnie obok, nie widząc ich, wpatrzona wprost przed siebie 

topazowymi oczami, w których tliło się zarzewie zemsty. Była to szczupła kobieta o posępnej 

twarzy z mocno zarysowanymi, ciemnymi brwiami. Jej czarne włosy wymykały się spod 

śmiesznego beretu, ozdobionego piórami i skąpą, ledwie sięgającą ramion woalką, jednego z 

tych, jakie zazwyczaj noszą starsze panie. Nie spojrzała na nikogo i nie odezwała się słowem, 

gdy szeleszcząc taftową spódnicą przeszła przez trawnik i wstąpiła na schody werandy. 

- O, proszę, oto Jed Clinton stanął w drzwiach, przybierając swój pogrzebowy wyraz 

twarzy - powiedziała sarkastycznie Kamila. - Najwyraźniej daje do zrozumienia, że czas 

wejść już do środka. Zawsze chełpi się, że na urządzanych przezeń pogrzebach wszystko idzie 



według planu. Nigdy nie wybaczył Winnie Clow, że zemdlała przed kazaniem. Byłoby dużo 

właściwiej, gdyby zrobiła to potem. No, na tym pogrzebie nikt nie zemdleje. Oliwia nie 

należy do kobiet, które łatwo mdleją. 

- Jed Clinton to przedsiębiorca pogrzebowy z Lowbridge - rzekła pani Reese. - Czemu 

nie wzięli miejscowego? 

- Kogo? Cartera Flagga? Ależ, moja kochana, Piotr i Carter nienawidzili się przez całe 

życie! Carter chciał się ożenić z Amy Wilson! 

- Wielu chciało ją poślubić - rzekła Kamila. - Była prześliczna ze swoimi czarnymi jak 

atrament oczami i miedzianymi włosami. Chociaż wówczas ludzie uważali Klarę za 

ładniejszą. Dziwne, że nie wyszła za mąż. Ale oto i pastor, a z nim pan Owen z Lowbridge, 

kuzyn Oliwii. Kazania pastora są całkiem do rzeczy, gdyby tylko nie powtarzał tak często 

„Och!”. Wejdźmy już lepiej do środka, bo Jed się wścieknie. 

Ania zanim usiadła, zatrzymała się, by spojrzeć jeszcze na Piotra Kirka. Nigdy go nie 

lubiła. Gdy zobaczyła go po raz pierwszy, pomyślała, że ma on coś okrutnego w twarzy. Był 

przystojny, owszem… ale miał zimne, stalowe spojrzenie, worki pod oczami i wąskie, 

zaciśnięte, bezlitosne usta skąpca. Słynął z egoizmu i arogancji w obcowaniu ludźmi, chociaż 

zażarcie się modlił i afiszował ze swoją pobożnością Słyszała, jak kiedyś powiedziano o nim, 

że „ma wszystkich ludzi nic”. Ale mimo to cieszył się poważaniem i szacunkiem. 

Po śmierci wyglądał równie antypatycznie jak za życia. Widok jego długich palców 

złożonych na nieruchomej piersi sprawił, że Ania n wiadomo czemu zadrżała. Pomyślała o 

kobiecie, której te ręce dotykały, i spojrzała na Oliwię Kirk, siedzącą naprzeciwko niej w 

żałobnym stroju. Oliwia, wysoka, przystojna kobieta o wielkich niebieskie oczach - „brzydkie 

kobiety to nie dla mnie”, oświadczył kiedyś Piotr Kirk - sprawiała wrażenie całkowicie 

opanowanej. Jej twarz była zbawiona jakiegokolwiek wyrazu. Nie płakała, lecz Randomowie, 

Oliwia była z domu Random, nie ulegali łatwo emocjom. W każdym razie dobrze się 

prezentowała i żadna wdowa nie mogłaby lepiej wyrazić żałobnym strojem swego smutku. 

W powietrzu unosił się zapach kwiatów, złożonych przy trumnie Piotra, który za życia 

w ogóle nie zauważał ich istnienia. Przysłani wieńce z Klubu, z kościoła, od władz szkolnych, 

od Towarzystwa Konserwatystów i z Wytwórni Serów. Syn Piotra, który od lat przebywał; 

dala od domu, nie przysłał żadnych kwiatów, ale za to klan Kirków za mówił wielką 

wiązankę z białych róż, w kształcie kotwicy, z napisem „Nareszcie w przystani” ułożonym z 

czerwonych pączków różanych Przy trumnie leżał też wieniec z białych kalii, od Oliwii. 

Kamila Blake skrzywiła się, gdy na niego spojrzała. Ania przypomniała sobie, iż mówiono, że 

wkrótce po tym, gdy Piotr ożenił się powtórnie, Kamila go odwiedziła i przypadkowo była 



świadkiem, jak wyrzucił przez okno wiązankę z białych kalii, przyniesioną przez Oliwię. 

Podobno powiedział, że nie pozwoli zaśmiecać domu jakimś zielskiem. 

Oliwią przyjęła to bardzo spokojnie i kalie nie pojawiły się więcej domu Kirków. Czy 

to możliwe, żeby teraz… ale Ania spojrzała na skupioną twarz pani Kirk i odrzuciła wszelkie 

podejrzenia. Z całą pewnością takiego wyboru kwiatów na wieniec dokonał po prostu 

właściciel kwiaciarni. 

Chór odśpiewał „Śmierć niczym wąska ścieżka oddziela niebiańską krainę od ziemi”. 

Ania właśnie zastanawiała się, jak Piotr Kirk będzie pasował do tej niebiańskiej krainy, gdy 

pochwyciła spojrzenie Kamili i pojęła, że nie tylko ona zadaje sobie to pytanie! Niemal 

usłyszała, jak Camila mówi: 

- Wyobraźcie sobie Piotra z harfą w ręku i aureolą nad głową. Doprawdy, trzeba by na 

to nie lada odwagi. 

Pan Owen przeczytał rozdział z Biblii i wygłosił modlitwę, „ochając” raz po raz i 

zapewniając, że z łaski Wszechmogącego pogrążona w smutku rodzina zostanie pocieszona. 

Mowa pastora z Glen zawierała tyle pochlebstw, że była wręcz niesmaczna. Wszyscy 

wiedzieli, że o umarłym należy powiedzieć coś dobrego, ale mimo to określenie Piotra Kirka 

jako czułego ojca, kochającego męża, miłego sąsiada i uczciwego chrześcijanina uznali za 

dużą przesadę. Kamila ukryła twarz w chusteczce do nosa, nie po to bynajmniej, by obetrzeć 

łzy, a Stefan Macdonald głośno odchrząknął parę razy. Pani Bryanowa, co prawda rzewnie 

płakała, tak że musiała nawet pożyczyć chusteczkę od sąsiadki, lecz w spuszczonych oczach 

Oliwii nie pojawiła się ani jedna łza. 

Jed Clinton odetchnął z ulgą. Wszystko poszło wspaniale. Jeszcze jeden hymn, jeszcze 

tylko zebrani przejdą obok trumny, by oddać hołd „szczątkom”, i kolejny udany pogrzeb 

uzupełni długą listę jego sukcesów. 

Nagle w kącie obszernego pokoju zrobiło się jakieś zamieszanie i Klara Wilson 

torując sobie drogę pomiędzy krzesłami podeszła do trumny. Odwróciła się i spojrzała na 

zebranych. Komiczny beret przesunął się nieco na bok, a pasmo siwych włosów wyślizgnęło 

się z koka i luźno zwisało na ramieniu. Lecz jej wygląd bynajmniej nie pobudzał do śmiechu. 

Podłużna twarz płonęła, a oczy ciskały błyskawice. Wydawało się, że jest w transie. Gorycz, 

niczym ciężka, nieuleczalna choroba opanowała ją całą. 

- Wysłuchaliście steku kłamstw… Wy, którzy przyszliście tu, by zaspokoić ciekawość 

lub złożyć „wyrazy szacunku”. Teraz ja powiem wam prawdę o Piotrze Kirku. Nie jestem 

hipokrytką. Nie obawiałam się go za jego życia i nie boję się teraz, gdy umarł. Nikt nigdy nie 

ośmielił się powiedzieć mu prawdy w twarz, ale teraz ta prawda zostanie powiedziana tutaj, 



na jego pogrzebie. Dobry mąż! Poślubił moją siostrę, Amy… moją piękną siostrę. Wszyscy 

pamiętacie, jaka była dobra i śliczna. Uczynił jej życie piekłem. Dręczył ją i upokarzał na 

każdym kroku. Lubił to robić. O tak, chodził regularnie do kościoła, modlił się żarliwie i 

płacił swoje długi. Ale był tyranem i złośliwym despotą. Jego własny pies uciekał na odgłos 

jego kroków. Uprzedzałam Amy przed ślubem, że będzie żałowała swojej decyzji. 

Pomagałam jej szyć ślubną suknię… Och, czemuż nie był to całun! Szalała za nim, 

biedactwo. Nil minął jednak tydzień od dnia ślubu, a wiedziała już, za kogo wyszła. Matka 

Piotra była niewolnicą i taką samą niewolnicą miała być jego żona. „W moim domu nie 

będzie żadnych dyskusji” - powiedział jej. Nie miała siły się kłócić, jej serce zostało złamane. 

Wiem, co przeżywała, moje biedactwo. Dokuczał jej na każdym kroku. Nie pozwolił by 

założyła sobie ogród kwiatowy. Nie wolno jej było mieć nawet kotka… Kiedy raz dałam jej 

kociątko, Piotr natychmiast je utopił. Musiała wyliczać się z każdego zakupu, co do centa. 

Czy ktokolwiek z was widział ją w porządnej sukience? Miał do niej pretensje, jeśli włożyła 

„najlepszy” kapelusz, gdy zanosiło się na deszcz. Żadnemu z jej kapeluszy deszcz nie mógł 

już zaszkodzić. A tak lubiła się ładnie ubierać! Szydził z jej rodziny i przyjaciół. Nigdy w 

życiu się nie śmiał. Czy ktoś z was słyszał jego śmiech? Ale zawsze uśmiechał się, o tak, 

uśmiechał się łagodnie i słodko, mówiąc i robiąc najgorsze rzeczy. Uśmiechał się, gdy Amy 

urodziła martwe dzieciątko, uśmiechał się też, gdy jej radził, żeby również umarła, skoro nie 

potrafi dać życia zdrowemu dziecku. Umarła dopiero po dziesięciu latach tej męki… i 

cieszyłam się, że nareszcie wydostała się z jego łap. Powiedziałam mu wtedy, że następny raz 

przyjdę do tego domu w dniu jego pogrzebu. Niektórzy z was to słyszeli. Dotrzymałam słowa 

i przyszłam tu, aby powiedzieć wam prawdę o Piotrze. Bo to j e s t  prawda. Pan wie o tym - 

gwałtownie wskazała palcem Stefana Macdonalda - pani wie o tym - zwróciła się do Kamili 

Blake. - I pani wie o tym - Oliwia Kirk nawet nie drgnęła. - Pan też o tym wie - biedny pastor 

poczuł się tak, jakby długi palec Klary przebił go na wylot. - Płakałam na weselu Piotra, ale 

obiecałam, że będę się śmiać na jego pogrzebie. I zaraz to zrobię. 

Odwróciła się z pasją i nachyliła nad trumną. Zło uczynione przed laty zostało 

pomszczone. Wreszcie dała upust swej nienawiści. Całe je ciało drżało z triumfu i radości, 

gdy spojrzała na zimną, spokojną twarz zmarłego. Wszyscy z przerażeniem czekali na 

wybuch śmiechu. Lecz stało się inaczej. Pełna złości twarz Klary zmieniła się i drgnęła jak u 

skrzywdzonego dziecka. Klara Wilson… zaczęła płakać. 

Zawróciła, by wyjść z pokoju. Strumienie łez płynęły po jej wychudłych policzkach. 

Lecz nagle Oliwia Kirk podniosła się z krzesła i położyła jej rękę na ramieniu. Przez chwilę 



obie kobiety patrzyły na siebie. W pokoju zapanowała cisza, przytłaczająca jak obecność 

kogoś niewidzialnego. 

- Dziękuję pani, Klaro - powiedziała Oliwia Kirk. Jej twarz pozostała nieprzenikniona, 

lecz coś w brzmieniu jej głosu sprawiło, że Ania zadrżała. Poczuła się tak, jakby tuż przed nią 

rozwarła się przepaść. Być może, że Klara Wilson nienawidziła Piotra Kirka, żywego czy 

umarłego. Lecz jej uczucie było niczym wobec nienawiści przepełniającej Oliwię. 

Klara wyszła, płacząc. Minęła wściekłego Jeda Clintona, przekonanego, że pogrzeb 

się nie udał. Pastor, który zamierzał zaintonować ostatni hymn „Spoczywaj w Panu”, 

rozmyślił się i po prostu wygłosił zwykłe błogosławieństwo. Jed nie odważył się 

zapowiedzieć, jak zazwyczaj, że teraz przyjaciele i krewni zmarłego mogą po raz ostatni 

rzucić okiem na „doczesne szczątki”. Czuł, że jedyna rzecz, jaką można zrobić, to nałożyć 

wieko na trumnę i czym prędzej usunąć Piotra Kirka z pola widzenia zebranych. 

Ania odetchnęła z ulgą, schodząc po schodach werandy. Jak cudowne wydawało się 

świeże powietrze po zaduchu, panującym w tym ukwieconym i wyperfumowanym domu, w 

którym tak wiele wycierpiały dwie niewinne kobiety. 

Na dworze było chłodno. Ludzie, zebrani na trawniku w małych grupkach, omawiali 

ściszonym głosem całe zajście. Jeszcze było widać Klarę Wilson, która szła przez pastwisko 

do swego domu. 

- No, czy ktoś widział coś podobnego? - powiedziała ze zdumieniem Nelson Craig. 

- Szokujące! Zadziwiające! - dodał Elder Baxter. 

- Czemu nikt jej nie powstrzymał? - zagadnął Henryk Reese. 

- Ponieważ wszyscy chcieliśmy usłyszeć, co ma do powiedzenia - odparła Kamila. 

- To nie było… reprezentacyjne - odezwał się wuj Sandy MacDougall. Miał zwyczaj 

starannie i z przesadą wymawiać słowo, które mu się podobało. - Nie było reprezentacyjne. A 

pogrzeb powinien być zawsze reprezentacyjny. Absolutnie reprezentacyjny. 

- Do diabła, czy życie nie jest zabawne? - stwierdził August Pal mer. 

- Pamiętam, jak Piotr i Amy zaczynali się ze sobą spotykać - rzekł stary James Porter. 

- Tej samej zimy starałem się o moją żonę. Klara wyglądała wtedy dużo lepiej. A jaki robiła 

doskonały placek z wiśniami! 

- Zawsze miała ostry język! - stwierdził Boyce Warren. - Jak tylko zobaczyłem, że tu 

idzie, podejrzewałem jakąś awanturę, ale nie sądziłem, że to będzie tak wyglądało! A Oliwią! 

Kto by to pomyślał! Kobiety są dziwnymi stworzeniami. 

- Będziemy mieli co wspominać do końca życia - rzekła Kamila - Mimo wszystko, 

gdyby takie rzeczy się nie zdarzały, dzieje rodu ludzkiego byłyby nudne. 



Zdetonowany Jed zebrał swoich ludzi, aby wynieść trumnę z domu. Gdy karawan 

ruszył, a za nim zaczął powoli sunąć sznur powozów, ze stodoły dobiegło żałosne wycie psa. 

Być może mimo wszystko choć jedna żywa istota bolała z powodu śmierci Piotra Kirka. 

Stefan Macdonald przystanął koło Ani, która czekała na Gilberta. Był to wysoki 

mężczyzna o szlachetnej głowie rzymskich cezarów. Ania , bardzo go lubiła. 

- Zanosi się na śnieg - zauważył. - Zawsze mam wrażenie, że listopad to czas tęsknoty. 

Czy nie podziela pani mego zdania, pani Blythe? 

- Tak. Rok zdaje się cofać pamięcią ku minionej wiośnie. 

- Wiosna… wiosna! Pani Blythe, stwierdzam, że się starzeję. Już raczej domyślam się, 

niż czuję, że następują kolejne pory roku. Zima nie jest już taka jak niegdyś… Nie poznaję 

lata… A wiosna… Dla mnie nie ma już wiosny. W każdym razie tak się wydaje, gdy ludzie, z 

którymi ją witaliśmy, odeszli za zawsze. Biedna Klara Wilson… Co pani o tym wszystkim 

myśli? 

- To straszne… Taka nienawiść… 

- Taaak. Widzi pani, przed laty ona sama była do szaleństwa zakochana w Piotrze. 

Klara była wtedy najładniejszą dziewczyną w Mowbray Narrows. Miała śliczne, ciemne 

kędziory i mlecznobiałą buzię… Ale Amy była weselsza i bardziej przystępna. Piotr rzucił 

Klarę i ożenił się z Amy. Tak, pani Blythe, my, ludzie, jesteśmy ulepieni z dziwnej gliny. 

Za domem Kirków wiatr zaszumiał w świerkach. Śnieg zawirował nad widocznym w 

oddali wzgórzem, na którego zboczach topole pięły się ku szaremu niebu. Wszyscy zaczęli się 

śpieszyć, by dotrzeć do domów, zanim śnieżna chmura nadpłynie bliżej. 

„Czy mam prawo być tak szczęśliwa, gdy inne kobiety cierpią przez całe życie?” - 

zapytywała samą siebie Ania w drodze do domu, wspominając wyraz oczu Oliwii Kirk w 

chwili, gdy dziękowała ona Klarze. 

Wolno odeszła od okna. Od owego zdarzenia minęło już niemal dwanaście lat. Klara 

Wilson umarła, a Oliwią wyjechała na Zachód i ponownie wyszła za mąż. Była o wiele 

młodsza od Piotra. 

„Czas jest większym dobrodziejstwem, niż nam się wydaje - myślała Ania. - Co za 

sens żywić przez tyle lat urazę w sercu, pielęgnując ją niczym najpiękniejszy kwiat. Myślę 

jednak, że opowieść o pogrzebie Piotra Kirka należy do tych, których Walter nie powinien 

usłyszeć. Z pewnością nie jest to historia dla dzieci”. 



ROZDZIAŁ XXXIV 

Rilla siedziała na schodach werandy z jedną nóżką założoną na drugą, pokazując 

swoje śliczne opalone kolanka. Rozmyślała właśnie tym, jak bardzo jest nieszczęśliwa. 

Jeśliby ktokolwiek zapytał, dlaczego takie małe stworzonko może czuć się nieszczęśliwe, 

znaczyłoby to, że zapomniał już o swych latach dziecięcych. Dorośli często nie są w nie 

pojąć, dlaczego dzieci tak się przejmują sprawami, które wydają się błahe. Rillę ogarnęła 

najgłębsza rozpacz, ponieważ Zuzanna oznajmiła, iż upiecze „złocistosrebrzyste” ciasto dla 

Towarzystwa Opieki nad Sierotami i tego wieczoru ona, Rilla, ma je odnieść do kościoła. 

Trudno orzec, dlaczego Rilla uważała, że lepiej jest umrzeć niż przez całą wioskę 

nieść ciasto do kościoła prezbiterianów. Dzieci widzą różne rzeczy po swojemu, a Rilla była 

zdania, iż zanoszenie ciasta gdziekolwiek jest czynnością głupią i upokarzającą. Może 

dlatego, że pewnego razu, gdy miała pięć lat, widziała, jak stara Tylia Pake szła przez wieś; 

ciastem. Wszyscy chłopcy naśmiewali się z niej i kpili z jej znoszonych butów. Stara Tylia 

mieszkała w porcie i zawsze chodziła w brudnych łachmanach. „Stara Tylia Pake ukradła 

ciasto, buch, i teraz boli ją brzuch” - śpiewali chłopcy, śmiejąc się złośliwie. 

Możliwość porównania jej z Tylią Pake wydawała się Rilli nie dc zniesienia. Była 

przekonana, że nie można być damą i jednocześnie roznosić ciasta. Dlatego właśnie siedziała 

pogrążona w smutku, a jej śliczne usteczka, zawsze tak skore do śmiechu, teraz były żałośnie 

wygięte’ podkówkę. W jej dużych oczach zamiast zwykłej figlarności i pogody ducha 

malowały się ból i rozpacz. „Chyba wróżka dotknęła twoich wiek, gdy się rodziłaś” - 

powiedziała jej ciotka Kitty MacAllister. Tata przysięgał, że Rilla to urodzona czarodziejka i 

że uśmiechała się dc doktora Parkera już w pół godziny po przyjściu na świat. W każdym 

razie jej oczy przemawiały lepiej niż usta, tym bardziej że Rilla wyraźnie sepleniła. Ale 

wszyscy byli pewni, że to minie z wiekiem, a rosła bardzo szybko. W zeszłym roku tata ją 

mierzył, porównując z krzakiem róży, tego lata - z floksami, a wkrótce będzie taka wysoka 

jak malwy i pójdzie do szkoły. Rilla czuła się bardzo szczęśliwa i zadowolona z życia do 

chwili tej okropnej zapowiedzi Zuzanny. Doprawdy, oznajmiła z oburzeniem niebiosom, 

Zuzanna nie wie, czym jest poczucie godności. Zabrzmiało w wykonaniu Rilli: „Cym jest 

pocucie godności”, ale bladoniebieskie niebo wyglądało tak, jakby pojęło, o co chodzi. 

Mama i tata rano pojechali do Charlottefown, a reszta dzieci była w szkole. Tak więc 

Zuzanna i Rilla pozostały tylko we dwie w Złotym Brzegu. Kiedy indziej dziewczynka 

byłaby tym zachwycona. Nigdy nie odczuwała samotności. Chętnie siedziałaby na schodach 



werandy albo w Dolinie Tęczy na swoim własnym, pięknie porośniętym mchem kamieniu i 

bawiła się z jednym lub dwoma wymyślonymi kotkami. Rozmyślałaby o wszystkim, co ją 

otaczało: o zakątku ogrodu, który wyglądał jak radosna kraina motylków, o mąkach 

puszących się na grządce, o kłębiastej chmurze samotnie płynącej po niebie, o pszczołach, 

które brzęczały wśród nasturcji, o pnącym się kapryfolium, które dotykało jej 

brązowoczerwonych loków, o wiejącym wietrze… Właśnie, dokąd wieje wiatr? Drozd Cock, 

który znów powrócił z ciepłych krajów i stąpał uroczyście po balustradzie werandy, 

zastanawiał się pewnie, dlaczego Rilla nie chce się z nim bawić. Lecz dziewczynka mogła 

myśleć tylko o tym, że musi zanieść ciasto… c i a s t o  do kościoła, przez całą wieś. Na 

zebranie jakichś staruszków, zajmujących się sierocińcami. Rilla przypomniała sobie, że taki 

sierociniec znajduje się w Lowbridge i mieszkają w nim biedne dzieci, które nie mają ani taty, 

ani mamy. Bardzo im współczuła. Ale nawet najnieszczęśliwsza sierota nie mogła od niej 

wymagać, by pokazała się w publicznym miejscu niosąc koszyk z ciastem. 

Może zacznie padać i nie będzie musiała iść. Nie zanosiło się na deszcz, lecz Rilla 

złożyła pulchne rączki i zaczęła się gorąco modlić. 

- Kochany Boże, spraw, aby spadł desc. Okropny desc. Albo - inna możliwość ratunku 

przyszła jej do głowy - spraw, aby ciasto Zuzanny spaliło się… Spaliło się co do odrobiny! 

Niestety. Już w czasie obiadu ciasto, całkowicie gotowe, naponczowane i 

polukrowane, stało triumfalnie na stole w kuchni. Było to ulubione ciasto Rilli. Już sama 

nazwa - „złocistosrebrzyste” - brzmiała tak wspaniale. Teraz jednak dziewczynka czuła, że 

już nigdy nie będzie w stanie wziąć go do ust. 

Ale… Czy to grzmot przetoczył się nad niskimi wzgórzami za portem? Może Bóg 

usłyszał jej modlitwę i ześle trzęsienie ziemi, zanim będzie musiała iść z ciastem? A gdyby 

tak przyszło w ostateczności udać, że boli ją brzuszek? Nie! Rilla wzdrygnęła się. Olej 

rycynowy z pewnością jest gorszym rozwiązaniem niż trzęsienie ziemi. 

Po powrocie ze szkoły rodzeństwo nie zauważyło, że Rilla zachowuje i się 

nienaturalnie spokojnie, siedząc nieruchomo na krześle z gumową kaczuszką na kolanach. 

Samolubne wstręciuchy! O, gdyby mama była w domu, na pewno od razu by spostrzegła, że 

Rillę coś gnębi. Przecież tego okropnego dnia, kiedy to zdjęcie taty ukazało się w „Daily 

Enterprise”, mama natychmiast zauważyła, że Rilla ma jakieś zmartwienie, i przyszła do niej 

wieczorem, by dowiedzieć się, jaka jest tego przyczyna. Rilla wyznała, iż sądziła, że w 

gazetach publikują tylko zdjęcia morderców. Mama bez trudu ją uspokoiła. Z pewnością teraz 

niej chciałaby, żeby jej córeczka niosła ciasto przez wieś, niczym stara Tylia Pake! 



Przy obiedzie Rilla nie mogła nic przełknąć, chociaż Zuzanna podała go na talerzu, 

używanym zazwyczaj tylko w niedzielę. Był to śliczny niebieski talerz ozdobiony 

wianuszkiem róż. Pani Małgorzata Linde przysłała go Rilli w prezencie na jej ostatnie 

urodziny. Niebieski talerz i róże! Gdy trzeba zrobić coś tak hańbiącego! Niemniej ciasteczka 

z owocami, które Zuzanna upiekła na deser, były smaczne. 

- Zuzanno, czy Nan i Di nie mogłyby zanieść ciasta po skole? -i błagała. 

- Di wraca ze szkoły z Jessie Reese, a Nan boli noga - odparła Zuzanna, w duchu 

szczerze rozbawiona. - Poza tym byłoby to za późno. Komitet chce, aby wszystkie ciasta 

dostarczono przed godziną trzecią. Stoły powinny być nakryte, zanim nadejdzie czas kolacji. 

Dlaczegóż te nie chcesz pójść, Bułeczko? Zawsze z przyjemnością zanosiłaś różne przesyłki. 

Rilla rzeczywiście wyglądała jak bułeczka, ale bardzo nie lubiła, kiedy ją tak 

nazywano. 

- Nie chcę, aby moje ucucia zostały zranione - wyjaśniła sztywno. 

Zuzanna roześmiała się. Rilla często swoimi wypowiedziami pobudzała domowników 

do śmiechu. Nie mogła pojąć, dlaczego, gdyż zawsze mówiła z całą powagą. Tylko mama 

nigdy się nie śmiała. Nawet wówczas, gdy dowiedziała się, że Rilla uznała, iż tata musi być 

mordercą, skoro jego zdjęcie pojawia się w gazecie. 

- Zebranie ma na celu zdobycie pieniędzy dla biednych sierot, dziewczynek i 

chłopców, którzy nie mają matek ani ojców - wyjaśniła Zuzanna, jakby Rilla była 

niemowlęciem, które niczego nie rozumie. 

- Niewiele różnię się od sierot - stwierdziła Rilla. - Mam tylko jedną mamę i jednego 

tatę. 

Zuzanna znów się roześmiała. Rilla z oburzeniem pomyślała, że nikt nie chce jej 

zrozumieć. 

- Wiesz przecież, kochanie, że twoja mama obiecała to ciasto Komitetowi. Sama nie 

mam czasu, by je odnieść, a trzeba to koniecznie zrobić. Załóż więc niebieską sukienkę i 

ruszaj w drogę. 

- Moja lalka zachorowała - rzekła z desperacją Rilla. - Musę ją położyć do łóżka i 

zostać przy niej. Może to zapalenie płuc. 

- Lalce nic się nie stanie do twego powrotu - orzekła bezlitośnie Zuzanna. - Załatwisz 

to w pół godziny. 

Niebo było idealnie czyste. Na pewno nie spadnie deszcz. Rilla straciła ostatnią 

nadzieję. Nawet Bóg ją zawiódł. Zbyt bliska płaczu, by dalej protestować, poszła na górę i 



włożyła nową sukienkę z organdyny oraz niedzielny kapelusz przybrany stokrotkami. Może 

ludzie nie uznają, że wygląda jak stara Tylia Pake, jeśli będzie elegancko ubrana. 

- Myślę, że twaz mam cystą, ale bądź tak miła i zajzyj mi do usu - poprosiła Zuzannę z 

godnością. Obawiała się zbesztania za włożenie najlepszej sukienki, ale Zuzanna spokojnie 

obejrzała jej uszy, podała kosz z ciastem i upomniała, by zachowywała się grzecznie i nie 

zaczepiała każdego napotkanego na drodze kota. 

Rilla z wyrazem buntu na twarzy spojrzała na Goga i Magoga i wyszła. Zuzanna 

popatrzyła na nią z czułością. 

„Jakie to nasze maleństwo już duże! Sama może zanieść ciasto do kościoła!” - 

pomyślała na poły z dumą, na poły ze smutkiem. Powróciła do swych zajęć, nieświadoma, na 

jakie tortury skazała dziecko, za które gotowa by oddać życie. 

Rilla czuła się równie zawstydzona, jak w dniu, kiedy zasnęła w kościele i zsunęła się 

z ławki. Zazwyczaj lubiła chodzić do wsi. Po drodze było tyle interesujących rzeczy! Ale dziś 

ani jednym spojrzeniem nie obdarzyła ogrodu pani Flagg, gdzie na sznurze wisiały 

prześliczne narzuty. Nie zwróciła także uwagi na metalowego jelonka, stojącego na podwórzu 

pana Augusta Palmera. Zawsze ilekroć tędy przechodziła, marzyła o tym, by mieć takiego 

jelonka w Złotym Brzegu. Ale teraz po co jej metalowe jelonki? Słońce grzało mocno i na 

drodze było pełno ludzi. Dwie dziewczynki minęły Rillę, szepcząc coś do siebie. Czy mówiły 

o niej? Próbowała sobie wyobrazić, co takiego mogły mówić. Człowiek jadący wozem 

spojrzał na nią- Zastanawiał się właśnie, czy ta prześliczna dziewczyneczka to jest najmłodsze 

dziecko Blythe’ów. Ale Rilla myślała, że dostrzegł ukryte w koszu ciasto. A gdy Ania Drew 

przejechała obok ze swoim ojcem, Rilla była pewna, że ich radosny śmiech związany jest z jej 

osobą. Ania Drew miała już dziesięć lat i Rilla uważała ją za niemal dorosłą. 

Przed domem Russellów kłębił się tłum dzieci. Musi przejść koło nich! To okropne, 

czuć ich spojrzenia i widzieć, jak potem spoglądają na siebie porozumiewawczo. Wysoko 

uniosła głowę i z godnością szła dalej. Patrząc na nią, dzieci stwierdziły, że jest piekielnie 

zarozumiała i trzeba nauczyć ją rozumu. Już oni jej pokażą! Puszy się, jak te wszystkie 

dziewczyny ze Złotego Brzegu! Tylko dlatego, że mieszka w dużym domu! 

Millie Flagg zaczęła za nią iść, naśladując jej krok i wznosząc tumany kurzu. 

- Gdzież ten wielki kosz idzie z takim małym dzieckiem? - zawołał Slicky Drew. 

- Masz brudny nos, grubasko! - kpił Bill Palmer. 

- Czy ci mowę odebrało? -pytała Sara Warren. 

- Smarkata! - dodał Ben Bentley. 



- Zejdź mi z drogi, bo każę ci zjeść dżdżownicę - mówiąc to, duży Sam Flagg wypluł 

kawałek surowej marchwi, którą właśnie chrupał. 

- Spójrzcie tylko, jak się czerwieni! - zachichotała Mamie Taylorx 

- Założę się, że niesiesz, ciasto do kościoła prezbiteriańskiego rzekł Charlie Warren. - 

Z zakalcem, jak wszystkie ciasta Zuzanny. 

Duma nie pozwoliła Rilli płakać, lecz miara jej cierpliwości się przebrała. Jak oni 

śmieli krytykować ciasta ze Złotego Brzegu… 

- Następnym razem, kiedy któreś z was będzie chore, powiem tacie, zeby was nie lecył 

- rzekła z pasją. Nagle w jej oczach pojawiła się rozpacz. To chyba nie Krzyś Ford nadchodzi 

od strony portu! Nie, to nie może być on! 

A jednak to był Krzyś. 

Tego już nie zniesie. Krzyś był przyjacielem Waltera. Rilla w swoim małym 

serduszku uważała go za najmilszego i najładniejszego chłopca na świecie. Na ogół nie 

zwracał na nią uwagi… Chociaż raz dał jej czekoladową kaczuszkę. A kiedyś, pewnego 

niezapomnianego dnia, usiadł przy niej na kamieniu w Dolinie Tęczy i opowiedział jej 

historię o Trzech Niedźwiadkach i Małym Domku w Lesie. Lecz Rilla zadowalała się nawet 

uwielbianiem go z daleka. A teraz ta cudowna istota ma zobaczyć, jak ona niesie ciasto! - Hej, 

Bułeczko! Widzę, że jesteś wściekła! Mam nadzieję, że dostanę wieczorem kawałek tego 

ciasta. 

A więc wiedział, że to jest ciasto! Wszyscy wiedzieli! 

Rilla przeszła przez wieś i myślała, e najgorsze ma już za sobą, gdy właśnie to 

najgorsze się zdarzyło. Zauważyła pannę Emmę Parker, nauczycielkę ze szkoły niedzielnej, 

która nadchodziła właśnie boczną drogą. Była jeszcze dość daleko, lecz Rilla poznała ją po 

falbaniastej, bladozielonej, organdynowej sukience w drobne bukieciki białych kwiatków. 

Dziewczynka w myślach nazywała tę sukienkę strojem kwitnącej wiśni. Panna Emma miała 

ją na sobie w ostatnią niedzielę i Rilla stwierdziła, że jeszcze nigdy nie widziała czegoś 

równie pięknego. 

Zresztą panna Emma zawsze ubierała się w śliczne suknie z falbanami i koronkami. 

Rilla uwielbiała pannę Emmę. Była taka ładna i krucha, miała najbielszą w świecie 

cerę, najbardziej brązowe oczy i słodki, smutny uśmiech… Rilla dowiedziała się od 

koleżanki, że panna Emma uśmiecha się tak smutno, ponieważ człowiek, którego miała 

poślubić, nagle umarł. Cieszyła się, że jest w klasie panny Emmy. Nie chciałaby za nic dostać 

się do klasy panny Flory Flagg, która była brzydka. Rilla nie uznawała brzydkich 

nauczycielek. 



Gdy czasem Spotykała pannę Emmę poza szkołą niedzielną, nauczycielka uśmiechała 

się do niej i mówiła parę miłych słów. Dla Rilli były to najcudowniejsze chwile w życiu. 

Serce biło jej szybciej, nawet jeżeli tylko przelotnie zobaczyła pannę Emmę na ulicy. Kiedy 

zaś panna Emma zaprosiła całą klasę na zabawę w puszczanie baniek mydlanych i bańki były 

czerwone od soku truskawkowego, bo wszyscy pili sok, Rilla niemal umarła ze szczęścia. 

Nie pozwoli na to, by ukochana nauczycielka zobaczyła, jak ona niesie ciasto do 

kościoła. Przecież panna Emma zamierzała przygotować z dziećmi małą scenkę dramatyczną 

na kolejny koncert szkoły niedzielnej i Rilla żywiła skrytą nadzieję, że dostanie rolę wróżki. 

Wróżki w szkarłatnej szacie i małym, zielonym kapelusiku. Jeśli nauczycielka ujrzy ją z 

ciastem, wszystko przepadnie! 

Nie można do tego dopuścić! Rilla stała właśnie na małym mostku, przerzuconym 

przez dość głęboki strumień. Szybko wyjęła ciasto z kosza i wrzuciła je do wody, w cień, 

rzucany przez stare olchy. Ciasto złamało parę gałązek i zatonęło z cichym pluskiem. Rilla 

odetchnęła z ulgą. Była uratowana. Odwróciła się ku nadchodzącej pannie Parker, która niosła 

dużą paczkę, zawiniętą w brązowy papier. 

Panna Emma uśmiechnęła się do niej spod małego kapelusika, przybranego 

pomarańczowym piórkiem. 

- Och, pani jest pzepiękna… Pzepiękna… - wyjąkała Rilla z podziwem. Panna Emma 

znów się uśmiechnęła. Nawet jeśli ma się złamane serce na zawsze, a była przekonana, że na 

zawsze, przyjemnie jest słuchać komplementów. 

- Wydaje ci się tylko. To zasługa tego kapelusza. Piórko jest ładne, prawda? Jak sądzę 

- dodała, spoglądając na pusty koszyk Rilli - zaniosłaś właśnie ciasto do kościoła. Szkoda, że 

już wracasz, bo poszły byśmy razem. Ja właśnie niosę swoje ciasto czekoladowe, duże i 

pulchne. 

Rilla spojrzała na nią żałośnie, niezdolna wykrztusić słowa. Panna Emma niosła 

ciasto, a więc nie było to nic hańbiącego. A ona… Och, co ona zrobiła? Wrzuciła cudowne 

„złocistosrebrzyste” ciasto Zuzanny do strumienia i zaprzepaściła szansę spaceru z panną 

Parker aż do samego kościoła! 

Panna Emma poszła dalej, a Rilla wróciła do domu ze swoją okropną tajemnicą. 

Ukryła się w Dolinie Tęczy i przesiedziała tam do wieczora. Podczas kolacji znów nikt nie 

zwrócił na nią uwagi. Bała się, że Zuzanna zapyta, komu wręczyła ciasto. Lecz nie padło 

żadne pytanie. Po kolacji dzieci pobiegły pobawić się jeszcze w Dolinie Tęczy. Rilla siedziała 

na schodach werandy aż do zachodu słońca. Niebo lśniło pozłociście za Złotym Brzegiem, a 

w domach we wsi zapalały się światła. Zazwyczaj Rilla lubiła patrzeć, jak przed zmierzchem 



okna rozbłyskują światełkami, ale dziś nic jej nie obchodziło. Nigdy jeszcze nie była tak 

nieszczęśliwa. Nie wyobrażała sobie dalszego życia. Wieczór objął świat purpurowym 

ramieniem, a ona czuła się coraz bardziej załamana. Wspaniały zapach bułeczek z syropem 

klonowym doleciał z kuchni. Zuzanna czekała, aż wieczór przyniesie ochłodzenie, by zabrać 

się do pieczenia. Lecz cóż znaczyły dla Rilli bułeczki z syropem klonowym? Przejęta 

smutkiem poszła na górę i położyła się do łóżka, przykrywając się śliczną kołderką w różowe 

kwiatki, z której była kiedyś taka dumna. Nie mogła zasnąć. Duch zatopionego ciasta nie 

dawał jej spokoju. Mama obiecała Komitetowi to ciasto… Co Komitet pomyśli o mamie? Z 

pewnością byłoby to najlepsze i najładniejsze ze wszystkich ciast! 

Wiatr wył przygnębiająco. Wydawało się, że czyni jej wyrzuty. Powtarzał cały czas: 

„Głupia… głupia… głupia…”. 

- Czemu nie śpisz, skarbie? - zapytała Zuzanna wchodząc ze świeżo upieczoną 

bułeczką. 

- Och, Zuzanno… Jestem… Jestem po prostu zmęcona byciem sobą. 

Zuzanna zaniepokoiła się. Rzeczywiście, mała już przy kolacji wyglądała nieswojo. 

„A doktor jest oczywiście poza domem. Szewc chodzi bez butów, a dzieci lekarzy nie 

ma kto leczyć” - pomyślała. Głośno zaś rzekła: 

- Zmierzę ci gorączkę, kochanie. 

- Nie, nie, Zuzanno. Ja… ja zrobiłam coś strasnego. Zuzanno. Satan mnie namówił… 

Nie, nie satan, zrobiłam to sama. Ja… ja… wzuciłam ciasto do potoku. 

- Wielkie nieba! - rzekła Zuzanna ze zdumieniem. - Dlaczego to zrobiłaś? 

- Co zrobiłaś? - zapytała mama, która właśnie wróciła do domu. Zuzanna z ulgą 

wycofała się, dziękując niebiosom, że pani doktorowa weźmie sprawę w swoje ręce. Rilla, 

pochlipując, opowiedziała o wszystkim. 

- Kochanie, nie rozumiem cię. Dlaczego myślałaś, że zaniesienie ciasta do kościoła to 

coś haniebnego? 

- Uważałam, ze będę wyglądała jak stara Tylia Parker. Psyniosłam ci wstyd, mamo. 

Och, mamusiu, jeśli mi psebacys, nigdy juz nie zachowam się niegzecnie. I powiem 

Komitetowi, ze ty psekazałaś ciasto… - sepleniąc, szlochała Rilla. 

- Nie martw się o Komitet, kochanie. Na pewno dostali dosyć ciast, zawsze tak jest. 

Nie sądzę, żeby ktoś zauważył brak ciasta ze Złotego Brzegu. Ale zapamiętaj raz na zawsze, 

Berto Marillo Blythe, że ani ja, ani Zuzanna nigdy nie każemy ci zrobić czegoś haniebnego. 



Życie przestało Rilli nieznośnie ciążyć. Tata stanął w drzwiach jej pokoju, by 

powiedzieć: „Dobranoc, koteczku”, a Zuzanna wślizgnęła się z wiadomością, że jutro na 

obiad będzie rolada z kurczęcia. 

- I dużo sosu, Zuzanno? 

- Mnóstwo. 

- I cy mogę dostać smażone jajko na śniadanie? Wiem, ze nie zasługuję na to… 

- Możesz dostać dwa smażone jajka, jeśli chcesz. A teraz zjedz bułeczkę i zaśnij. 

Rilla zjadła bułeczkę, lecz zanim zasnęła, uklękła przy łóżeczku i bardzo poważnie 

powiedziała: 

- Dobry Boże, spraw, żebym zawse była posłusną dziewcynką, choćby nie wiem co 

kazano mi zrobić. I błogosław pannie Emmie i wsystkim biednym sierotkom. 



ROZDZIAŁ XXXV 

Dzieci ze Złotego Brzegu wspólnie się bawiły, razem chodziły na spacery i 

przeżywały najrozmaitsze przygody, ale każde z nich miało swoje własne wewnętrzne życie, 

bogate w marzenia. Szczególnie Nan lubiła tworzyć pełne grozy historie - na podstawie tego, 

co słyszała, czytała czy też widziała. Nawet w najbliższym otoczeniu dopatrywała się 

cudownych i niezwykłych zdarzeń. Wyobrażała sobie, jak wróżki i elfy tańczą w dolinach, a 

driady ze śmiechem chowają się wśród gałęzi brzóz. Powierzała swoje sekrety dużej wierzbie 

rosnącej przy bramie. Stary, opuszczony dom Baileyów w odległym zakątku Doliny Tęczy 

był dla niej ruinami nawiedzonej przez duchy wieży. Przez całe tygodnie wyobrażała sobie, 

że jest córką króla, uwięzioną w zamku nad morzem, potem była pielęgniarką w kolonii 

trędowatych w Indiach czy innym kraju daleko, daleko stąd. Słowa „daleko, daleko stąd” 

brzmiały dla Nan niczym czarodziejska muzyka, dobiegająca poprzez poświsty wiatru spoza 

wzgórz. Będąc nieco starszą Nan wymyślała fantastyczne historie o wszystkich osobach, z 

którymi się zetknęła, a szczególnie lubiła to robić podczas niedzielnego nabożeństwa, patrząc 

na ludzi zgromadzonych w kościele. Byli tak ładnie ubrani i wyglądali zupełnie inaczej niż 

zwykle. 

Poważne osobistości, zajmując ławki w kościele, byłyby zdumione i przerażone, 

gdyby wiedziały, jakie to dziwne historie wyobraża sobie o nich młoda panienka, siedząca w 

ławce Blythe’ów. Obdarzona kruczoczarnymi brwiami i gołębim sercem pani Aneta Millison 

nie przypuszczała wcale, że w wyobraźni dziewczynki jest kidnaperką, która gotuje żywcem 

dzieci, by sporządzać z nich eliksir wiecznej młodości. Nan pozwoliła swojej fantazji 

rozbujać się tak dalece, że przeraziła się śmiertelnie, gdy kiedyś spotkała panią Millison o 

zmroku. Bała się tak strasznie, że nie była w stanie odpowiedzieć na grzeczne pozdrowienie 

pani Millison, która uznała, że Nan Blythe jest bardzo nieuprzejma. Przydałoby się nauczyć ją 

dobrych manier! 

Blada pani Rodowa Palmer nie domyślała się nawet, że kogoś otruła i teraz umiera z 

powodu wyrzutów sumienia. Stary Gordon MacAllister, zawsze poważny i dostojny, nie miał 

pojęcia o tym, iż to zła wiedźma rzuciła na niego klątwę, gdy się urodził, i dlatego nie może 

się uśmiechać. Patrząc na Frasera Palmera, który w życiu nie splamił się złym uczynkiem, 

Nan myślała: „Jestem pewna, że ten człowiek popełnił coś strasznego. Wygląda tak, jakby 

miał na sumieniu przerażającą zbrodnię”. Archibald Fyfe nie podejrzewał nawet, że Nan, 

widząc go, usiłuje na gwałt ułożyć jakiś wierszyk, którym mogłaby mu odpowiedzieć, gdyby 



do niej zagadał. Uważała bowiem, że chce on, by zwracano się doń wyłącznie wierszem. 

Nigdy jeszcze nie odezwał się do Nan, gdyż bał się dzieci, ale dziewczynka bawiła się 

doskonale, wymyślając na poczekaniu krótkie rymowanki, w rodzaju: 

Panie Fyfe, piękna pogoda, 

na pracę w polu czasu nie szkoda; 

albo: 

Latem dni wesołe, 

choć pracuje się z mozołem. 

Któż wie, jak by zareagowała pani Mortonowa Kirk, gdyby wiedziała, że Nan nigdy 

nie weszłaby do jej domu - jeśliby ją zaproszono - gdyż na jego progu widnieje krwawy ślad 

stopy. Natomiast szwagierka pani Mortonowej, łagodna i spokojna Elżbieta, nie miała pojęcia 

o tym, iż została starą panną dlatego, że jej oblubieniec padł martwy u stóp ołtarza tuż przed 

rozpoczęciem ceremonii ślubnej. 

W ten sposób Nan bawiła się doskonale. Nie zatracała przy tym nigdy poczucia 

rzeczywistości, aż do chwili gdy wymyśliła cudowną historię Damy o Tajemniczych Oczach. 

Trudno wyjaśnić, jakimi ścieżkami wędruje wyobraźnia ludzka. Zaczęło się od 

PONUREGO DOMU. Nan czuła, że tę nazwę trzeba pisać dużymi literami. Lubiła układać 

opowieści nie tylko o ludziach, ale i o miejscach. PONURY DOM doskonale nadawał się do 

tego celu. Nigdy go nie widziała. Słyszała tylko o jego istnieniu. Znajdował się za ścianą 

ciemnych jodeł przy bocznej drodze do Lowbridge. Zuzanna mówiła, że od niepamiętnych 

czasów nikt w nim nie mieszkał. Nan nie miała pojęcia, co właściwie znaczy słowo 

„niepamiętny”, lecz brzmiało ono fascynująco i doskonale pasowało do PONUREGO 

DOMU. 

Gdy szła boczną drogą; by odwiedzić swą koleżankę, Dorę Clow, gnana strachem 

przebiegała szybko obok alei, prowadzącej do PONUREGO DOMU. Była to długa, ciemna 

aleja, porośnięta gęstą trawą. Gałęzie drzew tworzyły nad nią mroczne sklepienie, a pod 

jodłami rosły wysokie po pas paprocie. Klon długą, szarą gałęzią dotykał furtki, niby starym i 

wykręconym ramieniem, które zdawało się czyhać, by i pochwycić dziewczynkę. Nigdy nie 

była pewna, czy tym razem nie wyciągnie się nagle i nie złapie jej, więc uciekała czując 

przenikający ją dreszcz emocji. 

Pewnego dnia Nan z zadowoleniem dowiedziała się, że w PONURYM DOMU, a 

raczej jak to mało romantycznie określiła Zuzanna, na starej farmie MacAllisterów, 

zamieszkała Tomasina Fair. 



- Wyobrażam sobie, jak samotnie będzie się tam czuła - rzekła mama. - To tak daleko 

od ludzi. 

- Nie sądzę, żeby jej to przeszkadzało - odparła Zuzanna. - Nigdzie nie chodzi, nawet 

do kościoła, i to od lat, chociaż powiadają, że całymi nocami spaceruje po swoim ogrodzie. 

Pomyśleć tylko, na co jej przyszło… Była taka ładna. Kokietowała wszystkich mężczyzn, a 

ile serc złamała w swoim czasie! A jak się dziś na nią popatrzy… Cóż, to jest po prostu 

przestroga, ot co. 

Zuzanna nie określiła, dla kogo miała to być przestroga. Nie rozmawiano też więcej na 

ten temat, gdyż w Złotym Brzegu nikt nie interesował się zbytnio Tomasina Fair. Nan, która 

była już nieco znudzona swoimi wymyślonymi historiami, tęskniła za czymś nowym, nic 

więc dziwnego, że osiedlenie się Tomasiny Fair w PONURYM DOMU pobudziło jej 

wyobraźnię. Powoli, dzień po dniu, noc po nocy - w nocy można przecież uwierzyć we 

wszystko - układała o niej najpiękniejszą ze wszystkich swoich historii. Dotychczas nic nie 

wydawało jej się tak zachwycające i realne jak wizja Damy o Tajemniczych Oczach. Wielkie, 

aksamitne czarne oczy, przepastne i tragiczne, pełne żalu z powodu tylu złamanych męskich 

serc. Złe oczy… Ktoś, kto łamał serca i nie chodzi do kościoła, musi być zły. A źli ludzie są 

tacy zajmujący. Dama o Tajemniczych Oczach ukryła się przed światem, aby pokutować za 

swoje grzechy. 

Może jest księżniczką? Nie, księżniczki rzadko spotykało się na Wyspie Księcia 

Edwarda. Lecz wygląda jak prawdziwa księżniczka - wysoka, smukła, o wyniosłym obliczu. 

Jej kruczoczarne warkocze sięgają ziemi. Ma twarz barwy kości słoniowej, o klasycznie 

rzeźbionych rysach, grecki nos jak Artemida ze Srebrnym Łukiem i piękne, białe ręce, które 

załamuje, chodząc w nocy po ogrodzie. Czeka na ukochanego, którym niegdyś wzgardziła i 

zbyt późno pojęła, że go kocha… - oto, jak powstaje baśń… Powłóczysta czarna, aksamitna 

suknia wlecze się za nią po trawie. Nie nosi żadnej biżuterii - nie włoży złotego pierścienia 

ani długich kolczyków z pereł, dopóki nie przybędzie ukochany. Wtedy wyciągnie do niego 

swe piękne ręce, a jej dumna głowa z pokorą pochyli się na jego ramię. Usiądą przy fontannie 

- bo będzie tam oczywiście fontanna - odnowią swoje ślubowanie i Dama pójdzie z nim „poza 

wzgórza, daleko, aż po gorejący purpurą horyzont”, tak jak Śpiąca Królewna w wierszu, który 

mama przeczytała Nan pewnego wieczoru. Wiersz ten pochodził z tomiku poezji Tennysona, 

który tata kiedyś podarował mamie. Ukochany Damy o Tajemniczych Oczach ofiaruje swej 

wybrance najwspanialsze klejnoty. PONURY DOM zostanie pięknie umeblowany. Pokoje 

będą połączone ukrytymi przejściami. Dama o Tajemniczych Oczach zaśnie w perłowym łożu 

pod kołdrą z purpurowego aksamitu. Będzie jej towarzyszył szary pies, kilka psów… całe 



mnóstwo psów. Zasłucha się w dobiegające z oddali dźwięki harfy. Na razie nie może ich 

usłyszeć, ponieważ jest zła i ukochany nie przybył jeszcze, by jej przebaczyć. Ot i wszystko. 

Oczywiście to brzmiało głupio. Marzenia zawsze brzmią głupio, gdy się ujmuje je w 

zwykłe słowa. Dziesięcioletnia Nan żyła swymi marzeniami, z nikim się nimi nie dzieląc. 

Historia złej Damy o Tajemniczych Oczach stała się dla niej tak prawdziwa, jak otaczający ją 

świat. Była nią całkowicie pochłonięta i nie wiadomo, jak i kiedy zaczęła w nią naprawdę 

wierzyć. Nie wyznałaby tego nikomu, nawet mamie. Był to jej własny przedziwny i 

tajemniczy skarb, bez którego nie wyobrażała już sobie życia. Wolała marzyć w samotności o 

Damie niż bawić się z dziećmi w Dolinie Tęczy. 

Ania obserwowała ją z niepokojem. Czuła, że Nan zbytnio folguje swej wyobraźni. 

Gilbert chciał wysłać dziewczynkę z wizytą do Avonlea, ale Nan, po raz pierwszy w życiu, 

błagała, by pozostawiono ją domu. Żałośnie powiedziała, że będzie bardzo tęsknić do Złotego 

Brzegu. Lecz w istocie bała się po prostu, że umrze, przebywając z dala cudownej Damy o 

Tajemniczych Oczach. Dama nigdzie nie bywała. Może jednak wyjść z domu właśnie wtedy, 

gdy Nan będzie akurat w Avonlea. Dziewczynka za nic nie chciała stracić okazji spotkania 

jej. Jak cudownie byłoby chociaż raz rzucić na nią okiem. Nan do końca życia będzie wielbić 

drogę, na której spotka Damę o Tajemniczych Oczach. Dzień, w którym to nastąpi, Nan 

zakreśli czerwoną kredką kalendarzu. Dziewczynka z całego serca i wszystkimi siłami 

pragnęła chociaż jeden raz zobaczyć Damę. Wiedziała, że to, co sobie o niej wyobraża, nie 

jest prawdą, lecz nie miała cienia wątpliwości, że Tomasina Fair jest młoda, ładna i 

pociągająca, chociaż zła. Była pewna, że tak właśnie określiła ją Zuzanna, i snuła nie 

kończące się marzenia. 

Nan nie mogła wprost uwierzyć własnym uszom, gdy któregoś ranka Zuzanna 

powiedziała jej: 

- Wczoraj wieczorem twój tata przywiózł tę paczkę z miasta. Trzeba ją odnieść 

Tomasinie Fair ze starej farmy MacAllisterów. Może pobiegniesz tam po południu? 

Coś takiego! Nan wstrzymała oddech. Czy się nie przesłyszała? Czy wreszcie spełni 

się jej marzenie? Zobaczy PONURY DOM, zobaczy przepiękną, złą Damę o Tajemniczych 

Oczach. Może usłyszy jej głos, może… och! dotknie jej białej wysmukłej dłoni. Nan zdawała 

sobie: sprawę z tego, że psy i fontannę tylko wymyśliła, ale z pewnością rzeczywistość okaże 

się i tak równie wspaniała. 

Całe przedpołudnie dziewczynka wpatrywała się w zegar. Ach, jak wolno mijał czas! 

Gdy nadpłynęła groźna, burzowa chmura i zaczęło padać, Nan z trudem powstrzymała łzy. 



- Nie rozumiem, jak Bóg może pozwolić, by dziś padał deszcz! - wyszeptała z 

uczuciem buntu w sercu. 

Szczęśliwie ulewa szybko minęła i znów zaświeciło słońce. Nan z przejęcia nie mogła 

nic przełknąć przy obiedzie. 

- Mamusiu, czy mogę włożyć żółtą sukienkę? 

- Dlaczego chcesz ją włożyć? Przecież idziesz tylko do sąsiadki! 

Sąsiadki! Mama po prostu nie rozumiała. Nie mogła rozumieć. 

- Proszę, mamusiu. 

- Dobrze - zgodziła się Ania. Sukienka wkrótce będzie za mała, więc niech się Nan 

chociaż nią nacieszy. 

Nogi uginały się pod Nan, gdy z cenną paczuszką w ręku wyruszyła z domu. Poszła na 

skróty, przez Dolinę Tęczy. Krople deszczu, niczym perły, zdobiły liście nasturcji. W 

powietrzu czuło się cudowną świeżość, w koniczynie rosnącej nad strumieniem brzęczały 

pszczoły, a wysmukłe błękitne ważki, które Zuzanna nazywała „diabelskimi igłami”, 

połyskiwały nad wodą. Na pastwisku stokrotki kołysały się, pochylając ku niej swe główki i 

śmiejąc się srebrzystym śmiechem. Świat był cudowny, a ona szła, by ujrzeć Damę o 

Tajemniczych Oczach. Co jej powie Dama? I czy to całkiem bezpieczne iść tam? Kto wie, 

może po paru minutach przebywania w jej ogrodzie okaże się, że upłynęło już całe sto lat, jak 

w baśni, którą Nan czytała z Walterem w zeszłym tygodniu? 



ROZDZIAŁ XXXVI 

Dreszcz emocji przebiegł po plecach Nan, gdy skręciła w alejkę. Czy uschnięta gałąź 

klonu się poruszy? Nie, udało się… Aha, widzisz, ty stara wiedźmo, nie złapałaś mnie! Brnęła 

przez błoto i głębokie koleiny na drodze myśląc jedynie o czekającym ją spotkaniu. Jeszcze 

tylko kilka kroków… PONURY DOM był tuż, tuż, za tymi ciemnymi drzewami, po których 

gałęziach ściekały krople deszczu. Nareszcie go zobaczy! Nagle poczuła w duchu obawę, iż 

rzeczywistość może zniszczyć jej najpiękniejsze marzenie. Utrata złudzeń jest zarówno dla 

dzieci, jak i dla dorosłych bolesnym przeżyciem. 

Przedarła się przez młode jodły rosnące dziko na końcu alejki. Zamknęła oczy, nie 

mając odwagi ich otworzyć. Przez chwilę poczuła paniczny strach. Niewiele brakowało, by 

odwróciła się i uciekła. Przecież Dama była z ł a. Nie wiadomo, co może z nią zrobić! 

Niewykluczone, że jest czarownicą. Dziwne, że nigdy dotąd Nan nie przyszło to na myśl. 

Nagle otworzyła oczy i spojrzała przed siebie… z żałością. To miał być PONURY 

DOM? Ciemne, dostojne i strzeżone przez cztery wieże domostwo z jej marzeń? T o?! 

Był to duży dom, kiedyś zapewne biały, dziś brudnoszary. W niektórych oknach 

zwisły żałośnie zielone niegdyś okiennice. Schody wejściowe były połamane, szyby na 

werandzie wybite, a poręcz na ganku znajdowała się w opłakanym stanie. Był to po prostu 

zwykły, stary, zmęczony życiem dom. 

Nan rozejrzała się z rozpaczą. Ani śladu fontanny… i ogrodu, a przynajmniej czegoś, 

co można by nazwać ogrodem. Wysokie po kolana chwasty zarosły ogrodzony zniszczonym 

płotkiem placyk przed domem. Zabiedzona świnia ryła w ziemi. Wzdłuż ścieżki rosły 

olbrzymie liście łopianu. Pokrzywy rozpleniły się bujnie. Co prawda, spośród chwastów 

wyzierała niewielka kępka lilii, a przy schodach wesoło uśmiechały się nagietki. 

Nan wolno zbliżyła się ku nim. PONURY DOM znikł na wieki. Lecz pozostała 

jeszcze Dama o Tajemniczych Oczach. Musiała naprawdę istnieć. Musiała! Zaraz, co 

właściwie mówiła o niej Zuzanna? 

- Rany boskie, aleś mnie wystraszyła! - odezwał się ktoś mamroczącym, ale 

przyjaznym głosem. 

Dziewczynka spojrzała na postać, która nagle uniosła się znad grządki nagietków. Kto 

to jest? Chyba nie… Nan nie chciała uwierzyć, że tak mogła wyglądać Tomasina Fair. Byłoby 

to zbyt straszne! 

„Och! To niemożliwe! Ona jest stara!” - Rozczarowanie Nan nie miało granic. 



Tomasina Fair, a wszystko świadczyło, że to naprawdę ona, była rzeczywiście stara. I 

gruba! Wyglądała niczym pierzyna przewiązana w środku sznurkiem; tak właśnie określała 

Zuzanna tęgie kobiety. Była boso, w wypłowiałej zielonej sukience i starym, męskim 

kapeluszu na posiwiałych włosach. Miała twarz okrągłą jak jabłko, rumianą i pomarszczoną, 

zadarty nos, a wokół wyblakłych niebieskich oczu widniały „kurze łapki”. 

„O, moja Damo, moja czarująca Damo! Gdzie się podziałaś? Co się z tobą stało? 

Przecież istniałaś!” 

- Kim jesteś, miła panienko? - zapytała Tomasina Fair. Nan przypomniała sobie o 

dobrym wychowaniu. 

- Jestem… jestem Nan Blythe. Przyszłam, aby pani to oddać. 

Tomasina radośnie chwyciła paczuszkę. 

- Ależ się cieszę z tej przesyłki! - wykrzyknęła. - Bardzo mi się przyda przy czytaniu 

almanachu niedzielnego. Jesteś jedną z córek Blythe’ów? Masz śliczne włosy! Zawsze 

chciałam którąś z was zobaczyć. Słyszałam, że matka wychowuje was według metod 

zalecanych w poradnikach pedagogicznych. Czy ci się to podoba? 

- Podoba? Co? - Zła, lecz czarująca Dama o Tajemniczych Oczach nie czytywała 

almanachu niedzielnego. Ani nie rozmawiała o mamach. 

- To, że jesteś wychowywana naukowo. 

- Odpowiada mi sposób, w jaki mnie wychowują - odparła Nan, bez powodzenia 

usiłując zdobyć się na uśmiech. 

- Lubię twoją mamę. Wie, czego chce. Słowo daję, gdy po raz pierwszy ją zobaczyłam 

na pogrzebie Lili Taylor, wyglądała tak młodzieńczo i uroczo, że byłam pewna, iż jest młodą 

mężatką. Gdy twoja mama wchodzi do pokoju, odnosi się wrażenie, że zaraz wydarzy się coś 

miłego. I ubiera się modnie. Większości kobiet ta nowa moda całkiem nie pasuje. Wejdź i 

usiądź na chwilkę. Cieszę się, że wreszcie mam z kim pogadać. Nie bardzo stać mnie na 

telefon. Ale kwiaty też mogą być towarzystwem… Czy widziałaś kiedyś ładniejsze nagietki? 

Mam również kota. 

Nan marzyła, żeby znaleźć się już jak najdalej stąd, ale nie chciała zranić uczuć 

starszej pani, odmawiając wejścia do domu. Tomasina, z halką wystającą spod spódnicy, 

wprowadziła ją po rozchwianych schodkach do pokoju, który najwyraźniej pełnił funkcję 

zarówno kuchni, jak i salonu. Panowała w nim idealna czystość, a domowe rośliny wesoło 

zieleniły się dokoła. 

- Usiądź tutaj - powiedziała Tomasina, popchnąwszy w jej stronę bujany fotel z 

kolorową wzorzystą poduszką. - Już zabieram ten kwiat, żeby ci nie przeszkadzał. Poczekaj, 



włożę jeszcze dolną protezę. Śmiesznie bez niej wyglądam, prawda? Ale uwiera mnie w 

szczękę. No, teraz będę wyraźniej mówiła. 

Nakrapiany kociak, miaucząc na wszystkie tony, otarł się o nogi Nan. Och, gdzie te 

wspaniałe psy z utraconych marzeń? 

- Ten kot doskonale łapie szczury - wyjaśniła Tomasina. - Pełno ich wszędzie, ale za 

to jaka tu cisza i spokój. Miałam już powyżej uszu swoich krewnych. Wtrącali się do 

wszystkiego. Traktowali mnie gorzej niż służącą. Wyobraź sobie, żona Jima przyczepiła się 

raz do mnie, że słyszała, jak wieczorem mówiłam do księżyca. Jeśli nawet tak było, to co z 

tego? Czy skrzywdziłam księżyc? Więc powiedziałam: „Nie będę dłużej kozłem ofiarnym”. 

Przeniosłam się do Glen i zamierzam tu pozostać, dopóki nogi nie odmówią mi 

posłuszeństwa. Może coś zjesz? Chętnie zrobię ci kanapkę z cebulą. 

- Nie… Nie, dziękuję. 

- Cebula jest zdrowa, szczególnie na przeziębienie. Właśnie niedawno się zaziębiłam. 

Słyszysz, jaką mam chrypę? Na noc smaruję sobie gardło gęsim smalcem i terpentyną i 

obwiązuję czerwoną flanelą. Nie ma nic lepszego na chrypę. 

Czerwona flanela i gęsi smalec! Nie mówiąc już o terpentynie! 

- Jeśli nie chcesz kanapki… czy na pewno?… to zobaczę, co mam w pudełku z 

ciastkami. 

Ciasteczka w kształcie kogucików i kaczuszek były zdumiewająco smaczne. Po prostu 

rozpływały się w ustach. Pani Fair uśmiechnęła się do Nan wyblakłymi oczami. 

- Teraz chyba mnie polubisz, prawda? Cieszę się, kiedy małe dziewczynki czują do 

mnie sympatię. 

- Spróbuję - wyjąkała Nan, która w tym momencie nienawidziła Tomasiny Fair tak, 

jak nienawidzi się kogoś, kto pozbawił nas złudzeń. 

- Mam wnuków na Zachodzie, wiesz? 

W n u k ó w !  

-  Pokażę ci ich fotografie. Ładne dzieciaki, nie? A tam wisi portret biednego Tatusia. 

Zawsze tak nazywałam mojego męża. Nie żyje od dwudziestu lat. 

Portret biednego Tatusia, wykonany ołówkiem, przedstawiał brodatego mężczyznę z 

kędzierzawymi, siwymi włosami, które wąskim pasemkiem okalały łysą czaszkę. 

Och, wzgardzony kochanku! 

- Był dobrym mężem, chociaż wyłysiał mając trzydzieści lat - rzekła z czułością w 

głosie Tomasina. - O, za młodu miałam wielkie powodzenie. Te czasy minęły, ale jest co 

powspominać. Chłopcy zabiegali o moje względy, rywalizowali o mnie. A ja nosiłam głowę 



wysoko, jak królowa! Tatuś był między nimi od początku, ale jakoś nie zwracałam na niego 

uwagi. Wolałam chłopców z większym temperamentem. Andrew Metcalf… Niewiele 

brakowało, a bym z nim uciekła. Ale wiedziałam, że to przyniosłoby mi nieszczęście. 

Pamiętaj, nigdy nie próbuj uciekać. To może przynieść tylko nieszczęście i nikt mi nie 

wmówi, że jest inaczej. 

- Ja… ja nie ucieknę. Naprawdę. 

- W końcu poślubiłam Tatusia. Stracił wreszcie cierpliwość, zażądał, żebym się 

zdecydowała, i dał mi dwadzieścia cztery godziny do namysłu. Mój ojciec pragnął, żebym się 

w końcu ustatkowała. Był wściekły, gdy Jim Wewiff utopił się dlatego, że go nie chciałam. 

Tatuś i ja byliśmy całkiem szczęśliwi, kiedy już przywykliśmy do siebie. Mówił, że mu 

odpowiadam, ponieważ nie myślę za dużo. Utrzymywał, że kobiety nie powinny za wiele 

myśleć, bo stają się wtedy suche i gderliwe. Nie cierpiał gotowanej fasoli i często dokuczało 

mu lumbago, ale smarowałam go ziołowym balsamem i to pomagało. Pewien lekarz z miasta 

chciał go leczyć, ale Tatuś powiedział, że jeśli raz wpadnie się lekarzom w łapy, to nie 

wypuszczą człowieka aż do śmierci. Szczególnie mi go brak, gdy zarzynam świnię. Uwielbiał 

wieprzowinę. Ilekroć jem bekon, zawsze go wspominam. Naprzeciwko Tatusia wisi portret 

królowej Wiktorii. Czasem mówię do niej: „Gdyby zedrzeć z ciebie te koronki i biżuterię, 

moja kochana, nie wyglądałabyś lepiej ode mnie”. 

Tomasina zmusiła Nan do przyjęcia torebki z miętówkami, różowego szklanego 

wazonika w kształcie pantofelka oraz słoika galaretki agrestowej. Dopiero potem puściła ją do 

domu. 

- Galaretka jest dla twojej mamy. Galaretki to moja specjalność. Przyjdę kiedyś do 

Złotego Brzegu. Chcę zobaczyć te wasze chińskie psy. Powiedz Zuzannie Baker, że 

serdecznie jej dziękuję za sadzonki rzepy, które przekazała mi na wiosnę. 

S a d z o n k i  r z e p y !  

-  Chciałam jej podziękować na pogrzebie Jakuba Warrena, ale zaraz zniknęła mi z 

oczu. Bardzo lubię, pogrzeby, a tymczasem nie było żadnego już od miesiąca. Zawsze 

uważałam, że życie bez pogrzebów jest nudne. W tej wsi za drogą do Lowbridge pogrzeby 

zdarzają się dużo częściej. To niesprawiedliwe. Przyjdziesz jeszcze mnie odwiedzić, prawda? 

Jest w tobie coś takiego… Biblia powiada, że „łaska miłości jest cenniejsza niż złoto i 

srebro”, i zgadzam się z tym całkowicie. 

Uśmiechnęła się do Nan. Miała śliczny uśmiech! Było w nim widać ładną Tomasinę 

sprzed lat. Nan z trudem odpowiedziała jej uśmiechem. Oczy ją piekły. Musi stąd odejść, 

zanim wybuchnie płaczem. 



- Miłe, dobrze wychowane stworzenie - mruczała do siebie Tomasina Fair, patrząc z 

okna za Nan. - Nie odziedziczyła gadatliwości po matce, ale może to i lepiej. W dzisiejszych 

czasach dzieciaki zazwyczaj uważają się za niezwykle mądre, gdy tymczasem są tylko 

nieznośnie przemądrzałe. Wizyta tej małej sprawiła, że poczułam się młodziej. 

Tomasina westchnęła i wróciła do ścinania nagietków i okopywania łopianów. 

„Chwała Bogu, że ciągle jestem dość sprawna” - pomyślała. Nan szła do Złotego 

Brzegu pozbawiona swoich marzeń. Minęła obojętnie polankę pełną stokrotek i cudownie 

szemrzący strumyk. Pragnęła jak najprędzej znaleźć się w domu i zamknąć w swoim pokoju. 

Dwie dziewczynki przeszły obok, chichocząc. Czy śmiały się z niej? Wszyscy pękliby ze 

śmiechu, gdyby znali prawdę! Biedna, głupia Nan Blythe, która uroiła sobie, że w 

PONURYM DOMU mieszka tajemnicza królowa, a zamiast niej znalazła tam wdowę po 

Tatusiu i miętówki! 

Miętówki! 

Nie, nie będzie płakać. Duże dziesięcioletnie dziewczynki nie płaczą. Ale czuła się 

okropnie. Utraciła coś pięknego i cennego, tajemne źródło radości, której, jak sądziła, nigdy 

już nie odzyska. Złoty Brzeg cudownie pachniał świeżymi ciasteczkami, ale nie poprawiło to 

nastroju Nan. Nie miała też apetytu przy kolacji i nawet zapowiedź zaaplikowania oleju 

rycynowego, którą wyczytała w oczach Zuzanny, nie mogła skłonić jej do jedzenia. Ania 

zauważyła, że Nan, która zwykle śpiewała od rana do wieczora, zachowuje się dziwnie cicho 

od powrotu z farmy MacAllisterów. Czyżby zmęczył ją długi spacer w upalny dzień? 

- Co cię dręczy, kochanie? - zapytała ostrożnie, gdy weszła z czystymi ręcznikami do 

pokoju bliźniaczek. Nan, zamiast z innymi dziećmi polować na tygrysy w równikowych 

dżunglach Doliny Tęczy, siedziała skulona na parapecie. 

Nan nie zamierzała komukolwiek mówić o swojej głupocie. Ale mamie można było 

wyznać wszystko. 

- Och, mamusiu, czy w życiu spotykają nas zawsze same rozczarowania? 

- Nie zawsze, kochanie. Czy chciałabyś mi powiedzieć, co cię tak rozczarowało? 

- Och, mamo, Tomasina Fair jest… jest dobra! I ma zadarty nos! 

- Ależ czy to nie wszystko jedno, jaki jest jej nos? - zapytała Ania ze szczerym 

zdziwieniem. 

Popłynęła opowieść. Ania, choć w głębi duszy szczerze rozbawiona, słuchała z 

poważną miną. Pamiętała swoje dziecięce lata, spędzone na Zielonym Wzgórzu. Pomyślała o 

Lesie Duchów i dwóch małych dziewczynkach, drżących ze strachu przed tworami ich 

własnej wyobraźni. Znała też gorycz, spowodowaną utratą złudzeń. 



- Nie możesz tak bardzo przejmować się tym, że twoje marzenia się rozwiały, 

kochanie. 

- Gdybym urodziła się jeszcze raz - odparła z rozpaczą Nan - nigdy niczego bym sobie 

nie wyobrażała. Teraz zresztą postanowiłam już raz na zawsze z tym skończyć. 

- Nie mów tak, mój głupiutki skarbie. Wyobraźnia to coś wspaniałego, trzeba tylko 

nad nią panować. Cudownie jest marzyć, ale ty zbyt poważnie traktujesz swoje marzenia. Nie 

możesz zatracać poczucia granicy między baśnią a rzeczywistością. Wtedy marzenia nieraz 

pomogą ci w zwalczaniu trudności prawdziwego życia. Ja też zawsze łatwiej rozwiązuję 

życiowe problemy po odbyciu jednej lub dwóch podróży do Krainy Czarów. 

Nan, słuchając tych mądrych, pocieszających słów, czuła, że powraca jej szacunek do 

samej siebie. Mama nie uważała tego wszystkiego za głupie. Z pewnością gdzieś na świecie 

istnieje zła Dama o Tajemniczych Oczach, nawet jeśli nie mieszka w PONURYM DOMU, 

który, jak nagle uświadomiła sobie Nan, nie jest wcale taki okropny z zagonkiem nagietków, 

nakrapianym kotem, pelargoniami i portretem biednego Tatusia. To właściwie całkiem 

przyjemne miejsce. Może któregoś dnia Nan znów pójdzie odwiedzić Tomasinę Fair i 

dostanie od niej pysznych ciasteczek. Nie czuła już nienawiści do Tomasiny. 

- Jesteś cudowna, mamusiu - westchnęła wtulając się w czułe ramiona mamy. 

Fioletowy zmierzch spływał znad wzgórza. Zapadała letnia noc, aksamitna i pełna 

tajemniczych szeptów. Gwiazda rozbłysła nad wielką jabłonią. Gdy przyszła pani 

marszałkowa Elliot i mama musiała zejść na dół, Nan była znów całkiem szczęśliwa. Mama 

powiedziała, że ich pokój będzie wyklejony nową tapetą w żółte bratki i że obie z Di dostaną 

cedrową skrzyneczkę, aby miały gdzie trzymać swoje rzeczy. Nie będzie to zwykła skrzynka, 

lecz zaczarowany kuferek, który otworzy się tylko na słowa zaklęcia. Niektóre z tych słów 

usłyszą z ust chłodnej, białej i pięknej czarodziejki śniegu, inne powie im wiatr w swym 

żałosnym zawodzeniu. A gdy poznają już wszystkie słowa, otworzą kuferek i zobaczą 

przepych pereł, rubinów i brylantów. Czyż „przepych” nie jest pięknym słowem? 

Nie, baśń nie zginęła. Świat jest pełen baśni. 



ROZDZIAŁ XXXVII 

- Czy mogę być w tym roku twoją najlepszą przyjaciółką? - zapytała Delila Green 

podczas popołudniowej przerwy. 

Delila miała okrągłe ciemnoniebieskie oczy, lśniące brązowe kędziorki, małe różowe 

usteczka i wibrujący głos. Diana Blythe natychmiast uległa czarowi tego głosu. 

W szkole w Glen wiedziano, że Diana nie ma przyjaciółki. Przez dwa lata przyjaźniła 

się z Paulina Reese, której rodzice właśnie niedawno wyprowadzili się z Glen. Di czuła się 

bardzo osamotniona. Paulina była dobrą koleżanką. Z pewnością nie posiadała owego 

tajemniczego uroku, jaki roztaczała Janka Penny, lecz miała duże poczucie humoru, zmysł 

praktyczny i rozsądek. Ten ostatni przymiot szczególnie podkreślała Zuzanna, z której ust 

trudno było usłyszeć większy komplement. Zuzanna całkowicie aprobowała Paulinę jako 

przyjaciółkę Diany. 

Di z powątpiewaniem spojrzała na Delilę. Rzuciła okiem przez podwórze na Laurę 

Carr, która także była nową uczennicą. Spędziły razem przedpołudniową pauzę i 

zadzierzgnęła się między nimi nić sympatii. Ale Laura była chuda, miała piegi i zmierzwione, 

żółte włosy. Gdzież jej do piękności i powabu Delili. 

Delila zrozumiała spojrzenie Diany i jej niebieskie oczy wypełniły się łzami, a na 

twarzy ukazał się wyraz bólu. 

- Jeśli kochasz ją, nie możesz kochać mnie. Wybieraj - powiedziała, wyciągając 

dramatycznie ręce. Głos jej wibrował silniej niż zazwyczaj. Diana poczuła, że dreszcz 

przebiega jej po plecach. Podała Delili rękę. Spojrzały na siebie uroczyście, czując, że ich 

przyjaźń została uświęcona i przypieczętowana. Przynajmniej tak właśnie odczuła to Diana. 

- Będziesz mnie kochała po wszystkie czasy prawda? - spytała żarliwie Delila. 

- Po wszystkie czasy - odrzekła równie żarliwie Diana. 

Delila objęła ją wpół i poszły wolnym krokiem ku strumieniowi. Pozostałe dzieci z 

czwartej klasy pojęły, że właśnie zadzierzgnęła się nowa przyjaźń. Laura Carr cicho 

westchnęła. Bardzo lubiła Dianę Blythe, lecz wiedziała, że nie może współzawodniczyć z 

Delila. 

- Tak się cieszę, że mogę cię kochać - mówiła Delila. - Jestem bardzo uczuciowa. Po 

prostu muszę kochać ludzi. Bądź dla mnie dobra, Diano. Jestem dzieckiem smutku. W chwili 

narodzin rzucono na mnie klątwę. Nikt… nikt mnie nie kocha. 



Delila wymówiła słowo „nikt” tak, że było w nim słychać bezdenną rozpacz i 

poczucie osamotnienia. Diana wzmocniła uścisk ręki. 

- Teraz to się zmieni, Delilo. Ja będę cię zawsze kochać. 

- Do skończenia świata? 

- Do skończenia świata - odpowiedziała Diana. Ucałowały się, dopełniając rytuału. 

Dwaj chłopcy siedzący na płocie zaśmiali się kpiąco, ale co je to mogło obchodzić? 

- Będziesz mnie lubiła bardziej niż Laurę Carr - mówiła dalej Delila. - Teraz, kiedy 

jesteśmy przyjaciółkami, wyznam ci coś o niej. Ona jest strasznie obłudna. Udaje 

przyjaciółkę, a za plecami naśmiewa się i obmawia. Znałam dziewczynkę, która chodziła z 

nią do szkoły w Mowbray Narrows, i ona właśnie mi to powiedziała. Ledwo uniknęłaś 

straszliwego rozczarowania. Ja jestem zupełnie inna. Jestem szczera jak prawdziwe złoto, 

Diano. 

- Na pewno. Lecz co miałaś na myśli, Delilo, wspominając, że jesteś dzieckiem 

smutku? 

Oczy Delili otworzyły się tak szeroko, że stały się niewiarygodnie wielkie. 

- Mam macochę - wyszeptała. 

- Macochę? 

- Kiedy matka umiera i ojciec żeni się z inną kobietą, jest ona dla jego dzieci macochą 

- wyjaśniła Delila swoim wibrującym głosem. - Teraz znasz całą prawdę, Diano. Gdybyś 

wiedziała, jak ona mnie traktuje! Lecz nigdy się nie skarżę. Cierpię w milczeniu. 

Jeśli Delila cierpiała rzeczywiście w milczeniu, to nie wiadomo doprawdy, skąd Diana 

uzyskała te wszystkie informacje, które w ciągu następnych tygodni przekazywała 

mieszkańcom Złotego Brzegu. Przepełniały ją podziw i współczucie dla biednej 

prześladowanej Delili i opowiadała o tym każdemu, kto tylko chciał słuchać. 

- Przypuszczam, że to zafascynowanie Di osobą Delili wkrótce minie - mówiła Ania. - 

Czy wiesz coś bliższego o niej, Zuzanno? Nie chciałabym, aby nasze dzieci zadzierały nosa, 

ale po doświadczeniu z Janka Penny… 

- Greenowie są szanowanymi ludźmi, droga pani doktorowo. To rodzina dobrze znana 

w Lowbridge. Pani Green jest drugą żoną ojca Delili i ma dwoje własnych dzieci. Nie znam 

jej zbyt dobrze, ale robi wrażenie spokojnej i miłej. Trudno mi uwierzyć w to, co Delila 

opowiada naszej Di. 

- Nie ufaj tak Delili - ostrzegła córeczkę Ania. - Możliwe, że trochę przesadza. 

Przypomnij sobie Jankę Penny… 



- Ależ mamusiu, to zupełnie co innego! - odparła z oburzeniem Diana. - Delila jest 

niezwykle prawdomówna. Gdybyś ją zobaczyła, wiedziałabyś, że nie może kłamać. Ma taką 

wrażliwą naturę, a w domu wszyscy nieustannie ją prześladują. Macocha jej nienawidzi. 

Serce mnie boli, gdy słucham, jak biedna Delila cierpi. Mamusiu, ona nawet nie wie, co to 

znaczy nie być głodną. Naprawdę. Często musi iść spać bez kolacji i płacze tak długo, aż 

zaśnie. Czy ty kiedykolwiek płakałaś z głodu, mamusiu? 

- Często - odparła mama. 

Di wlepiła spojrzenie w matkę. Patetyczność jej retorycznego pytania prysła jak bańka 

mydlana. 

- Często bywałam głodna, zanim przybyłam na Zielone Wzgórze, i w sierocińcu, i 

przedtem. Nie lubię mówić o tamtych dniach. 

- A więc powinnaś pojąć Delilę - kontynuowała Diana ze zdwojonym zapałem. - 

Kiedy jest głodna, usiłuje sobie wyobrazić różne smakołyki. Pomyśl tylko: siedzi i wyobraża 

sobie coś do jedzenia! 

- Ty i Nan też często wyobrażacie sobie różne rzeczy - rzekła Ania, ale Di puściła to 

mimo uszu. 

- Jej cierpienia są natury nie tylko fizycznej, ale także duchowej. Chce zostać 

misjonarką, mamusiu, poświęcić innym swoje życie… A cała rodzina się z niej śmieje. 

- To zupełnie bezlitosne z ich strony - przyznała Ania. Lecz coś w brzmieniu jej głosu 

sprawiło, że Di spojrzała na nią podejrzliwie. 

- Mamusiu, dlaczego jesteś taka nieufna? - spytała z wyrzutem. 

- Muszę ci po raz drugi przypomnieć Jankę Penny - uśmiechnęła się mama. - Jej także 

wierzyłaś. 

- Byłam wtedy dzieckiem i każdy mógł mnie nabrać - powiedziała z powagą Diana. 

Czuła, że mama, zawsze taka skora do okazywania sympatii i współczucia, w stosunku do 

Delili pozostała nieufna. Po tej rozmowie Di opowiadała o Delili wyłącznie Zuzannie, 

ponieważ Nan wzruszała tylko ramionami, gdy padało imię Delili. „Z zazdrości” - myślała ze 

smutkiem Di. 

Zuzanna również nie współczuła Delili, ale Diana musiała komuś o niej opowiadać, a 

kpiny Zuzanny nie bolały tak mocno jak pobłażliwy uśmiech mamy. Można się było 

spodziewać, że Zuzanna nie zrozumie pewnych rzeczy, ale mama kiedyś była taką samą 

dziewczynką, kochała ciotkę Dianę i miała takie czułe serce! Jak to możliwe, że ciężkie życie 

Delili wcale jej nie wzrusza? 



„Może jest zazdrosna, że kocham Delilę - myślała poważnie. - Podobno zdarza się, że 

matki mają za duże poczucie własności w stosunku do swoich dzieci”. 

- Krew się we mnie gotuje, kiedy słucham, jak macocha traktuje Delilę - wyznała Di 

Zuzannie. - Delila jest męczennicą. Na śniadania i kolacje dostaje tylko odrobinę owsianki. 

Dosłownie tyle co nic. Zuzanno, przestałam słodzić herbatę, bo czułam się winna, że ja mam 

tak wiele dobrych rzeczy do jedzenia, a ona chodzi głodna. 

- No cóż, cukier podrożał właśnie o jeden cent, więc to nawet lepiej. Diana przysięgła 

sobie, że nie powie już Zuzannie ani słowa o Delili, lecz nazajutrz była tak wzburzona, iż nie 

mogła sobie znaleźć miejsca. 

- Zuzanno, wczoraj macocha ganiała Delilę po całym domu z rozgrzanym do 

czerwoności pogrzebaczem w ręku. Pomyśl tylko, Zuzanno. Delila mówi, że nie zdarza się to 

zbyt często, tylko wtedy, gdy macocha jest bardzo rozzłoszczona. Na ogół po prostu zamyka 

Delilę na strychu, gdzie jest ciemno i s t r a s z y . Ile duchów to biedactwo widziało! To na 

pewno odbije się na jej zdrowiu. Ostatnim razem, gdy zamknięto ją na strychu, widziała 

wstrętne, małe czarne stworzenie, które siedziało na kołowrotku i b u c z a ło . 

- Co to było? - spytała Zuzanna poważnie. Męczarnie Delili zaczynały ją bawić, 

szczególnie kiedy Di, opowiadając o nich, kładła nacisk na niektóre wyrazy. Miały się potem 

z czego śmiać z panią doktorową. 

- Nie wiem. Po prostu s t w o r z e n i e . Niewiele brakowało, żeby Delila popełniła 

samobójstwo. Bardzo się boję, że wreszcie ją do tego doprowadzą. Czy wiesz, Zuzanno, że 

ona miała wujka, który d w u k r o t n i e  popełnił samobójstwo? 

- Czy raz nie wystarczyło? - spytała Zuzanna bez cienia współczucia. 

Di, oburzona, wyszła z kuchni, ale powróciła nazajutrz z dalszym ciągiem rewelacji. 

- Delila nigdy nie miała lalki, Zuzanno. Myślała, że znajdzie lalkę w pończosze na 

ostatnie Boże Narodzenie. A co tam było, jak myślisz, Zuzanno? Rózga! Wyobraź sobie, że 

prawie codziennie ją biją. Biedna, maltretowana Delila. 

- Mnie też parę razy zbito, gdy byłam mała, i nie uważam, by mi to szczególnie 

zaszkodziło - rzekła Zuzanna, która z pewnością zdolna byłaby zamordować każdego, kto 

odważyłby się podnieść rękę na którekolwiek dziecko ze Złotego Brzegu. 

- Gdy opowiedziałam Delili, jak wygląda nasza choinka na Boże Narodzenie, 

rozpłakała się. Nigdy nie miała choinki. Ale w tym roku będzie miała. Znalazła starą 

parasolkę, z której zostały same druty. Chce ją włożyć do stojaka i ubrać jak choinkę. Czy to 

nie okropne, Zuzanno? 



- Wydaje mi się, że wokół rośnie wystarczająco dużo młodych jodełek. Za starą farmą 

Hunterów jest ich zatrzęsienie. Cóż za przedziwne imię ma ta dziewczynka. Któż to widział, 

aby tak nazwać chrześcijańskie dziecko! 

- Przecież to imię biblijne, Zuzanno. Delila jest z niego bardzo dumna. Dziś na lekcji 

wspomniałam, że będziemy mieli kurczaka na obiad, a ona… Jak myślisz, co ona 

powiedziała, Zuzanno? 

- Z pewnością nigdy nie zgadnę - stwierdziła spokojnie zapytana. - I dlaczego 

rozmawiasz na lekcjach? 

- Ależ my prawie wcale nie rozmawiamy. Delila powiada, że nie należy łamać zasad. 

Stawia sobie wysokie wymagania. Piszemy do siebie listy na tabliczkach i wymieniamy je. A 

więc Delila napisała: „Czy mogłabyś mi przynieść kość, Diano?” Zachciało mi się płakać. 

Przyniosę jej kość… z dużą ilością mięsa. Delila powinna lepiej się odżywiać. Pracuje jak 

niewolnica… n i e w o l n i c a , Zuzanno. Musi wykonywać wszystkie prace związane z 

prowadzeniem domu… no, w każdym razie prawie wszystkie. Jeśli czegoś nie zrobi jak 

należy, macocha ją bije albo każe jej jeść w kuchni ze s ł u ż b ą . 

- Greenowie nie mają służby, poza małym Francuzem, który się u nich najął do pracy. 

- Czyli musi jeść z nim. A on kładzie nogi na stół i je palcami. Delila mówi, że teraz, 

gdy wie, jak bardzo ją kocham, przestała się tym tak przejmować. Oprócz mnie nikt jej nie 

kocha, Zuzanno. 

- To straszne! - przyznała Zuzanna ze śmiertelną powagą. 

- Delila mówi, że gdyby miała milion dolarów, toby mi go dała. Oczywiście nie 

przyjęłabym tych pieniędzy, ale widzisz, jakie ona ma dobre serce. 

- Łatwo oddawać milion dolarów, którego się nie ma - stwierdziła spokojnie Zuzanna. 



ROZDZIAŁ XXXVIII 

Diana szalała z radości. Mimo wszystko mama nie była zazdrosna ani zaborcza. Mama 

ją rozumiała. 

Rodzice wybierali się na weekend do Avonlea i mama powiedziała jej, że może na 

sobotę i niedzielę zaprosić Delilę do Złotego Brzegu. 

- Widziałam Delilę na pikniku szkoły niedzielnej - powiedziała Ania Zuzannie. - To 

ładna dziewczynka, wygląda na małą damę, chociaż niewątpliwie przesadza w swych 

opowieściach. Może macocha traktuje ją trochę zbyt surowo, a słyszałam, że i pan Green jest 

wymagający. Dziewczynka pewnie to odczuwa i dramatycznie wszystko ubarwia, żeby 

wywołać sensację. 

Zuzanna nie wyzbyła się swoich wątpliwości. 

„W każdym razie ktoś, kto mieszka w domu Laury Green, z pewnością będzie czysty - 

pocieszała się. - Nie trzeba będzie sięgać po gęsty grzebień do wyczesywania wszy”. 

Di snuła plany, jak zabawić Delilę. 

- Zuzanno, czy możesz upiec kurczę na obiad? I zrobić dużo sosu? Byłabym ci też 

wdzięczna, gdybyś upiekła placek. Nie masz pojęcia, jak ta biedaczka pragnie poznać smak 

ciasta. U nich nie piecze się ciast. Jej macocha jest zbyt skąpa. 

Zuzanna nie miała nic przeciwko temu. Jim i Nan pojechali do Avonlea, a Walter 

przebywał w Wymarzonym Domku u Fordów. Nic nie rzucało cienia na zaplanowaną wizytę 

Delili. Na pewno wszystko doskonale się uda. 

Delila przyszła w sobotę rano, ubrana w śliczną sukienkę z różowego muślinu. 

Macocha dbała przynajmniej o to, by dziewczynka wyglądała przyzwoicie. Zuzanna, 

rzuciwszy okiem na małego gościa, stwierdziła, że uszy i paznokcie Delili nie pozostawiają 

nic do życzenia. 

- To najpiękniejszy dzień w moim życiu - rzekła uroczyście Delila do Diany. - Och, 

jaki to wielki dom! I te chińskie psy! Są cudowne! 

Wszystko było cudowne. Delila bezustannie powtarzała to słowo. Pomogła Dianie 

nakryć do stołu i postawiła na środku mały szklany wazonik pełen różowego groszku 

pachnącego. 

- Och, gdybyś wiedziała, jak bardzo lubię coś robić tylko dlatego, że to lubię! - 

powiedziała do Diany. - W czym jeszcze mogę pomóc? 



- Możesz wyłuskać orzechy do ciasta, które będę piekła po południu - powiedziała 

Zuzanna, która zaczęła ulegać urokowi głosu i urodzie dziewczynki. Może Laura Green 

rzeczywiście jest okrutna. Pozory mylą. Pokaźna porcja pieczonego kurczęcia z sosem 

spoczęła na talerzu Delili. Dostała też drugi kawałek ciasta, zanim o niego poprosiła. 

- Zawsze byłam ciekawa, jak to jest, gdy człowiek się naje do syta, to cudowne 

uczucie - wyznała Dianie, gdy odeszły od stołu. 

Popołudnie minęło wesoło. Zuzanna dała Dianie pudełko cukierków którym 

oczywiście obdarowana podzieliła się z Delila. Delila zachwyciła się jedną z lalek Diany i 

dostała ją. Wypieliły grządki z bratkami i wykopały kilka zabłąkanych na trawniku mleczy. 

Pomogły Zuzannie polerować srebro i asystowały jej w, kuchni przy szykowaniu kolacji. 

Delila okazała się tak staranna i solidna, że Zuzanna całkowicie skapitulowała. Tylko dwa 

przykre wydarzenia zmąciły urok popołudnia. Delila zaplamiła sukienkę atramentem i zgubiła 

naszyjnik z perełek. Lecz Zuzanna szybko wywabiła plamy sokiem cytrynowym, a Delila 

wcale nie zmartwiła się utratą naszyjnika. Nic nie miało znaczenia poza tym, że przebywała w 

Złotym Brzegu z ukochaną Dianą. 

- Czy będziemy spały w gościnnym pokoju, Zuzanno? - spytała Di, gdy nadszedł 

wieczór. - Nasi goście zawsze w nim nocują. 

- Jutro z twoimi rodzicami przyjdzie ciocia Diana - odrzekła Zuzanna. - Gościnny 

pokój jest już dla niej przygotowany. Będziecie spać w twoim pokoju, ale możecie wziąć z 

sobą Odrobinka. 

- Ale wasza pościel ślicznie pachnie! - westchnęła Delila, wsuwając się pod kołdrę. 

- Zuzanna gotuje ją w wywarze z kłączy kosaćca - wyjaśniła Diana. 

Delila znów westchnęła. 

- Ciekawa jestem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jaka jesteś szczęśliwa, Diano… 

Gdybym ja miała taki dom, jak twój… Ale nie da się walczyć z losem. Muszę go znosić. 

Zuzanna wieczorem wstąpiła do dziewczynek, dała im po bułeczce z syropem 

klonowym, kazała przestać rozmawiać i iść spać. 

- Nigdy nie zapomnę pani uprzejmości, panno Baker - rzekła Delila drżącym ze 

wzruszenia głosem. Zuzanna położyła się do łóżka z przeświadczeniem, że równie dobrze 

wychowanej i miłej dziewczynki nie spotkała nigdy w życiu. Z pewnością niewłaściwie 

oceniała Delilę Green. Choć, uświadomiła sobie nagle, że jak na dziecko,, które nigdy nie je 

do syta, ta mała wygląda zadziwiająco dobrze! 

Delila wróciła do domu nazajutrz po południu, a tata, mama i ciocia Diana nadjechali 

wieczorem. W poniedziałek z jasnego nieba uderzył piorun. Kiedy Di wracała do szkoły po 



przerwie południowej, wchodząc na ganek usłyszała swoje imię. Delila stała pośrodku klasy 

otoczona wianuszkiem zaciekawionych dziewczynek. 

- Przeżyłam w Złotym Brzegu straszliwe rozczarowanie. Z chełpliwych opowieści 

Diany wnioskowałam, że jej dom to prawdziwa posesja. Sam dom może jest rzeczywiście 

spory, ale niektóre meble są tam mocno zużyte. Należałoby zmienić obicia na krzesłach. 

- Czy widziałaś chińskie psy? - spytała Bessy Palmer. 

- Nic ciekawego. Nawet nie mają włosów. Od razu powiedziałam Dianie, że mnie 

rozczarowały. 

Diana stała jak wrośnięta w ziemię. Nawet nie myślała o tym, że podsłuchuje… Po 

prostu nie mogła się poruszyć. 

- Żal mi Diany - ciągnęła Delila. - Jej rodzice w oburzający sposób zaniedbują swoje 

dzieci. Jej matka jest zupełnie nieodpowiedzialna. Nie rozumiem, jak może ciągle zostawiać 

dzieci pod opieką tej starej Zuzanny i spokojnie sobie wyjeżdżać! Zuzanna ma nie po kolei w 

głowie. Przez nią wylądują w przytułku dla nędzarzy. Trudno uwierzyć, w jak okropny 

sposób marnuje wszystko w kuchni. Żona doktora jest zbyt leniwa, żeby gotować, więc 

Zuzanna robi, co tylko chce. Zamierzała posadzić nas do stołu w kuchni, ale powiedziałam 

jej: „Jestem gościem czy nie?” Zagroziła, że zamknie mnie w komórce, jeśli będę 

niegrzeczna. Odparłam na to: „Nie odważy się pani! Może pani rozkazywać dzieciom ze 

Złotego Brzegu, ale nie mnie, Zuzanno Baker”. Zabroniłam jej podać Rilli syrop na 

uspokojenie. „Czy pani nie wie, że dla dzieci to trucizna?” - spytałam. Zemściła się za to na 

mnie w czasie posiłków. Te malutkie porcyjki, jakie mi dawała! Było kurczę, ale dostałam 

tylko skrzydełko, i nikt nie zaproponował mi drugiego kawałka ciasta. Zuzanna pozwoliłaby 

mi spać w gościnnym pokoju, gdyby nie Diana, która nie chciała o tym słyszeć. Taka jest 

małostkowa. I zazdrosna. Ale i tak szkoda mi jej. Mówiła mi, że Nan ją strasznie szczypie. 

Ma całe ręce w sińcach. Spałyśmy w jej pokoju, a w nogach łóżka leżał stary, sparszywiały 

kocur. Powiedziałam Dianie, że to niezbyt higienicznie. I mój perłowy naszyjnik zniknął. Nie 

mówię oczywiście, że Zuzanna go wzięła. Wierzę, że jest uczciwą kobietą… lecz trochę to 

dziwne. A Shirley rzucił we mnie butelką z atramentem. Zniszczył mi sukienkę, ale co tam, 

mama kupi mi nową. W każdym razie wykopałam im wszystkie mlecze z trawnika i 

wypolerowałam srebra. Szkoda, żeście nie widziały, jakie były brudne. Nie mam pojęcia, 

kiedy czyszczono je po raz ostatni. Mówię wam, że Zuzanna się nie przemęcza, kiedy nie ma 

żony doktora. „Dlaczego pani nigdy nie myje garnka na ziemniaki, Zuzanno?” - zapytałam ją. 

Gdybyście widziały, jaką zrobiła minę! Spójrzcie na mój nowy pierścionek, dziewczynki. Dał 

mi go pewien chłopiec z Lowbridge. 



- Ten pierścionek widziałam na ręku Diany Blythe! - rzekła pogardliwie Peggy 

MacAllister. 

- Nie wierzę ani jednemu słowu z tego, co mówisz o Złotym Brzegu, Delilo Green - 

stwierdziła Laura Carr. 

Zanim Delila zdążyła odpowiedzieć, Diana, która odzyskała władzę w nogach oraz 

zdolność mówienia, wpadła do klasy. 

- Judaszu! - powiedziała. Później z niezadowoleniem pomyślała, że dama nie powinna 

tak się odzywać. Lecz była urażona do głębi, a wtedy trudno jest dobierać właściwe słowa. 

- Nie jestem Judaszem! - wymamrotała Delila, oblewając się, prawdopodobnie po raz 

pierwszy w życiu, rumieńcem. 

- Jesteś! Nie ma w tobie ani odrobiny szczerości! Nie waż się nigdy więcej do mnie 

odezwać! 

Diana wybiegła z klasy i poszła do domu. Nie mogła pozostać tego popołudnia w 

szkole. Po prostu nie mogła. Wpadła do holu w Złotym Brzegu, z hukiem zatrzaskując drzwi. 

- Kochanie, co się stało? - zapytała Ania, która właśnie rozmawiała z Zuzanną, gdy 

zapłakana dziewczynka wbiegła do kuchni i rzuciła się jej w ramiona. 

Diana niezbyt składnie wyszlochała całą historię. 

- Zraniono moje najświętsze uczucia, mamusiu! Nigdy już nikomu nie uwierzę. 

- Kochanie, nie wszystkie twoje przyjaciółki były takie. Przypomnij sobie Paulinę. 

- To zdarzyło się drugi raz - stwierdziła z goryczą Diana. Boleśnie cierpiała z powodu 

tej zdrady. - I ostatni. 

- Przykro mi, że Di straciła wiarę w ludzi - rzekła ze smutkiem Ania, gdy dziewczynka 

udała się na górę. - To dla niej prawdziwa tragedia. Nie ma szczęścia do przyjaciółek. Janka 

Penny… i teraz Delila Green. Kłopot polega na tym, że Diana przepada za dziewczynkami, 

które potrafią opowiadać ciekawe historie. A Delila jako męczennica była bez wątpienia 

nadzwyczaj interesująca. 

- Jeśli panią obchodzi moje zdanie, droga pani doktorowo, to powiem, że ta mała 

Greenów jest bezczelna - stwierdziła bezlitośnie Zuzanna, zła na siebie, że tak łatwo dała się 

oszukać dobrym manierom i słodkim oczom Delili. - Jak mogła, powiedzieć, że nasz kot jest 

sparszywiały! Dziewczynki w ogóle nie powinny używać takich słów. Wcale nie przepadam 

za kotami, ale Odrobinek ma siedem lat i należy mu się przynajmniej szacunek. Co do mojego 

garnka na ziemniaki… 

Zuzanna nie była w stanie wyrazić słowami swoich uczuć w tej kwestii. 



A w pokoiku na górze Diana myślała właśnie, że może jeszcze nie jest za późno, by 

zaprzyjaźnić się z Laurą Carr. Laura była szczera, choć z pewnością niezbyt interesująca. Di 

westchnęła. Czuła, że wraz z wiarą w tragiczny los Delili znikł z jej życia jakiś nieuchwytny 

urok. 



ROZDZIAŁ XXXIX 

Wschodni wiatr żałośnie zawodził wokół Złotego Brzegu. Był jeden z tych ostatnich 

chłodnych i posępnych dni sierpnia, kiedy trudno mieć dobry nastrój i wszystko się nie udaje. 

Takie dni przed laty nazywano w Avonlea „sądnymi”. Szczeniak, którego Gilbert przywiózł 

dla chłopców, obgryzł politurę z nogi od stołu w jadalni. Zuzanna odkryła, że w szafie z 

pościelą mole urządziły sobie istny festyn. Kociątko Nan zniszczyło najładniejszą paproć. Jim 

i Bertie Szekspir przez całe popołudnie okropnie hałasowali na strychu, bębniąc w blaszanki. 

Ania niechcący strąciła klosz od lampy. Była tak rozdrażniona, że z przyjemnością słuchała 

odgłosu tłukącego się szkła! Rillę bolało ucho, a Shirley dostał dziwnej wysypki na szyi. Ania 

była przerażona, ale Gilbert rzucił okiem na dziecko i obojętnie powiedział, że nie sądzi, aby 

ta wysypka miała jakiekolwiek znaczenie. Oczywiście, nic nie miało dla niego znaczenia! 

Chodziło przecież tylko o jego rodzonego syna! Nie miał też znaczenia fakt, że zaprosił na 

obiad Trentów i przypomniał sobie, że powinien wcześniej poinformować o tym Anię, 

dopiero wtedy, kiedy przyszli. Spędziły właśnie z Zuzanną bardzo pracowity dzień i 

zaplanowały skromny i szybki obiad. A pani Trent cieszyła się opinią najlepszej gospodyni w 

Charlottetown. Gdzie, u licha, podziały się czerwono-niebieskie skarpety Waltera? „Walter, 

nie uważasz, że mógłbyś chociaż raz odłożyć coś na swoje miejsce? Nan, nie mam pojęcia, 

gdzie znajduje się siedem mórz. Na litość boską, nie zadawaj mi ciągle pytań! Nie dziwię się, 

że Sokratesa otruto, ktoś musiał to zrobić”. 

Walter i Nan osłupieli. Nigdy jeszcze mama nie mówiła takim tonem. Spojrzenie 

synka jeszcze bardziej rozdrażniło Anię. 

- Diano, czy wiecznie muszę ci przypominać, żebyś nie owijała nóg wokół taboretu, 

gdy siedzisz przy pianinie? Shirley, zamazałeś dżemem nowy tygodnik! I może ktoś mi 

powie, gdzie się podziały szklane wisiorki z żyrandola. 

Nikt nie mógł jej odpowiedzieć na to pytanie. Zuzanna odczepiła wisiorki, żeby je 

wymyć. Ania pobiegła na górę, by uniknąć zasmuconych spojrzeń dzieci. Niespokojnie 

chodziła po swoim pokoju. Co się z nią dzieje? Czyżby stawała się jedną z tych okropnych, 

nieznośnych i zrzędliwych kobiet? 

Ostatnio wszystko ją denerwowało. Irytowały ją pewne cechy charakteru Gilberta, 

które dotychczas wcale jej nie drażniły. Była zmęczona i znudzona wiecznymi obowiązkami, 

monotonią dnia codziennego i zaspokajaniem zachcianek rodziny. Kiedyś zachwycało ją 



wszystko, co robiła w domu i dla domu. Teraz jej to ciążyło. Czuła się jak w koszmarnym 

śnie, gdy próbuje się kogoś dogonić, a nogi są jak skute kajdanami. 

Najgorsze było to, że Gilbert niczego nie dostrzegał. Pracował od rana do wieczora i 

sprawiał wrażenie, jakby nie obchodziło go nic poza własną pracą. Jedyne słowa, jakie 

wypowiedział przy obiedzie, brzmiały: 

- Poproszę o musztardę. 

„Mogę sobie porozmawiać ze stołem i krzesłami - myślała Ania z goryczą. - Łączy nas 

już chyba tylko przyzwyczajenie. Wcale nie zauważył, że wczoraj włożyłam nową sukienkę. I 

od tak dawna nie mówi do mnie »dziewczynko Aniu«! Przypuszczam, że podobnie dzieje się 

we wszystkich małżeństwach. Taki los spotyka większość kobiet. Gilbert uważa mnie za 

swoją własność. Tylko praca coś dla niego znaczy. Gdzie jest moja chusteczka?” 

Ania wtuliła twarz w chusteczkę do nosa i usiadła na krześle, pogrążona w rozpaczy. 

Gilbert już jej nie kocha. Jeśli nawet ją całuje, robi to obojętnie, z przyzwyczajenia. Płomień 

miłości zgasł. Zabawne małżeńskie historyjki, z których kiedyś razem się zaśmiewali, odżyły 

naraz w pamięci Ani, ale teraz wcale jej nie bawiły. Jak mogła w ogóle uważać, że są 

śmieszne? Przypomniała sobie opowieść, jak to Monty Turner całował swoją żonę regularnie 

raz na tydzień i trzeba mu było o tym przypominać. Czy jakakolwiek kobieta mogłaby czuć 

się szczęśliwa w takiej sytuacji? Albo Curtis Ames, który spotkał na ulicy swoją żonę w 

nowym kapeluszu i nie poznał jej. Wspomniała słowa pani Clancy Darie: 

„Mój mąż mało mnie obchodzi, ale gdyby go zabrakło, pewnie bym za nim tęskniła”. 

„Gilbert też pewnie by za mną tęsknił, gdyby mnie zabrakło. Czyżby w naszym małżeństwie 

było już aż tak źle?” Nat Elliot oznajmił swojej żonie po dziesięciu latach wspólnego pożycia: 

- Jeśli chcesz wiedzieć, czuję się zmęczony faktem, że jestem żonaty! A od jej ślubu z 

Gilbertem minęło piętnaście lat! Może tacy właśnie są mężczyźni. Byłoby to niewątpliwie 

zdanie panny Kornelii. Po pewnym czasie trudno ich przy sobie utrzymać. „Jeśli mój mąż 

wymaga, by go przy sobie zatrzymywać, nie zamierzam tego robić”. Lecz na przykład pani 

Teodora Clow powiedziała z dumą na zebraniu Koła Pomocy Pań: 

- Jesteśmy dwadzieścia lat po ślubie i mój mąż kocha mnie tak, jak w dniu, w którym 

się pobraliśmy. 

Może oszukiwał ją i tylko zachowywał pozory? Wyglądała na swoje lata, a nawet 

starzej. „Ciekawe, czy ja zaczynam wyglądać staro?” - martwiła się Ania. 

Po raz pierwszy odczuła ciężar swojego wieku. Podeszła do lustra i spojrzała na siebie 

krytycznie. Owszem, w kącikach oczu pojawiły się kurze łapki, ale było je widać tylko przy 

silnym świetle. Linia podbródka pozostała czysta. Twarz miała zawsze bardzo bladą, a włosy 



gęste i falujące, bez jednego siwego pasemka. Lecz czy komukolwiek mogą się podobać 

czerwone włosy? Nos był z pewnością bardzo ładny. Pogłaskała go niczym przyjaciela, 

wspominając pewne chwile w życiu, kiedy to świadomość posiadania ładnego nosa pozwalała 

jej pokonywać trudności. Ale dla Gilberta jej nos stał się czymś zwyczajnym i normalnym. 

Równie dobrze mógłby być zadarty lub spłaszczony, Gilberta nic by to nie obeszło. Pewno w 

ogóle zapomniał, że jego żona ma nos. Może też tęskniłaby za nim, gdyby go zabrakło. 

„Muszę zajrzeć do Rilli i Waltera - pomyślała Ania niechętnie. - Przynajmniej te 

biedactwa mnie potrzebują. Czemu byłam dla nich taka ostra? Pewnie myślą sobie teraz: 

»Biedna mama, robi się zupełnie nieznośna«„. 

Nadal zawodził wiatr i padał deszcz. Bębnienie na strychu ustało, ale odgłosy gry w 

krykieta, dobiegające z salonu, doprowadzały ją do szału. W południe nadeszły dwa listy. 

Jeden od Maryli, Ania westchnęła, otworzywszy go. Pismo Maryli było już tak niewyraźne! 

Drugi list pochodził od niezbyt dobrze znanej Ani pani Barrett Fowler z Charlottetown. Pani 

Fowler zapraszała doktora Blythe z żoną na obiad we wtorek i zaznaczała, że będzie u niej 

także ich dawna przyjaciółka, pani Krystyna ze Stuartów Dawson z Winnipeg. 

Ania upuściła list na kolana. Opadły ją nagle dawne, niezbyt przyjemne wspomnienia. 

Krystyna Stuart z Redmondu, dziewczyna, o której mówiono, że jest zaręczona z Gilbertem i 

o którą ona swego czasu była tak bardzo zazdrosna! Tak, teraz po dwudziestu latach 

przyznawała to ze spokojem. Była zazdrosna i nienawidziła Krystyny Stuart. Od lat o niej nie 

słyszała, lecz pamiętała ją doskonale. Wysoka dziewczyna o cerze koloru kości słoniowej, z 

olbrzymimi ciemnoniebieskimi oczami i czarnymi włosami. Było w niej coś 

dystyngowanego, ale nos miała stanowczo za długi. A jednak każdy musiał uznać ją za ładną. 

Ania przypomniała sobie, że wiele lat temu obiło się jej o uszy, że Krystyna wyszła za mąż i 

wyjechała na Zachód. 

Gilbert wpadł wieczorem, aby tylko zjeść kolację, ponieważ w Górnym Glen 

panowała epidemia odry. Ania w milczeniu podała mu list pani Fowler. 

- Krystyna Stuart! Oczywiście, że pójdziemy. Chętnie ją zobaczę i powspominam stare 

dzieje - powiedział, a w jego głosie po raz pierwszy od tygodni zabrzmiało ożywienie. - 

Przeżyła swoje. Wiesz, że cztery lata temu straciła męża? 

Ania nie wiedziała. A skąd on miał tę informację? Dlaczego nigdy jej o tym nie 

mówił? I czyżby zapomniał, że właśnie w ten wtorek jest rocznica ich ślubu? Zawsze spędzali 

rocznice ślubu we dwoje, nie przyjmując na ten dzień żadnych zaproszeń. No cóż, ona nie 

będzie mu o tym przypominać. Niech sobie zobaczy tę Krystynę, jeśli chce. Co kiedyś 

powiedziała pewna dziewczyna z Redmondu? „Między Krystyną a Gilbertem zdarzyło się 



więcej, niż przypuszczasz, Aniu”. Wtedy śmiała się z tych słów… Klara Hallett słynęła ze 

złośliwości. Kto wie jednak, czy w tym, co mówiła, nie było szczypty prawdy? Ania nagle 

poczuła dreszcz przebiegający jej po plecach. Przypomniała sobie, że wkrótce po ślubie 

znalazła fotografię Krystyny w starym notesie Gilberta. Wzruszył wtedy tylko ramionami i 

zdziwił się, że w ogóle ma to zdjęcie. Może było to jedno z tych nieważnych zdarzeń, które 

świadczą o czymś niezwykle ważnym? Czy to możliwe, że Gilbert kochał niegdyś 

Krystynę?… A z Anią ożenił się jedynie z sympatii, niepocieszony po utracie Krystyny? 

„To idiotyczne, że jestem zazdrosna” - pomyślała Ania, usiłując się roześmiać. 

Przecież trudno się dziwić, że Gilbert ma ochotę spotkać kogoś z dawnych, redmondzkich lat. 

Można też zrozumieć, że zapracowany, żonaty od piętnastu lat mężczyzna zapomina o datach 

rodzinnych uroczystości. Ania odpisała pani Fowler, że przyjmują zaproszenie. Wysłała list 

na trzy dni przed terminem obiadu, i zaczęła marzyć o tym, by któraś z mieszkanek Górnego 

Glen urodziła dziecko we wtorek około godziny piątej po południu. 



ROZDZIAŁ XL 

Dziecko, z którego przyjściem na świat Ania wiązała takie nadzieje, urodziło się za 

wcześnie. Gilberta wezwano w poniedziałek o dziewiątej wieczorem. Ania poszła spać 

zapłakana i obudziła się o trzeciej nad ranem. Kiedyś lubiła budzić się w nocy, leżeć i patrzeć 

w okno na pogrążony w mroku świat, słyszeć, jak Gilbert oddycha spokojnie tuż obok niej, 

myśleć o dzieciach śpiących w swoich pokojach i o kolejnym cudownym dniu, który miał 

nadejść. A teraz! Ania leżała bezsennie, aż świt zabarwił seledynowo niebo na wschodzie i 

Gilbert wrócił do domu. 

- Bliźnięta - rzucił tylko i od razu położył się do łóżka. Zasnął natychmiast. Bliźnięta, 

też coś! Nastał poranek dnia, w którym przypadała piętnasta rocznica ich ślubu, a jej mąż 

zasnął sobie w najlepsze. Na pewno zapomniał o rocznicy. 

Ania utwierdziła się w swoim przekonaniu, kiedy o jedenastej rano zszedł na 

śniadanie. Po raz pierwszy w ciągu całego ich małżeństwa nie złożył Ani życzeń i nie 

ofiarował żadnego drobiazgu. Bardzo dobrze, wobec tego ona też mu nic nie da. Już od 

tygodni mały, srebrny scyzoryk z datą wyrytą na jednej stronie, a inicjałami Gilberta na 

drugiej, czekał na ten dzień. Oczywiście Gilbert musiałby zapłacić symbolicznego centa, by 

nożyk nie przeciął nici ich miłości. Ale jeśli Gilbert zapomniał, ona też zapomni, dla samej 

zemsty. 

Gilbert przez cały dzień zachowywał się dziwnie. Prawie się nie odzywał siedząc 

bezczynnie w bibliotece. Czyżby nie mógł doczekać się chwili, gdy znów zobaczy Krystynę? 

Pewnie w głębi duszy wzdychał do niej przez wszystkie te lata. Ania wiedziała doskonale, że 

jej przypuszczenia są absurdalne, ale czy zazdrość bywa rozsądna? 

Mieli pojechać do miasta pociągiem, odchodzącym o godzinie siedemnastej. 

- Cy moge psyjść i popatseć, jak się ubieras, mamusiu? - spytała Rilla. 

- Och, jeśli koniecznie chcesz - odparła niechętnie Ania i zaraz w duchu zbeształa 

samą siebie. Doprawdy stawała się dla dzieci zbyt ostra. - Chodź, kochanie - dodała z 

poczuciem winy. 

Rilla uwielbiała patrzeć, jak mama się ubiera. Lecz nawet ona czuła, że tego wieczoru 

mama wcale się nie cieszy, że idzie na przyjęcie. 

Ania przez chwilę namyślała się nad wyborem sukienki. Co prawda nie miało 

większego znaczenia, co na siebie włoży. Gilbert i tak nie zwróci na jej strój najmniejszej 

uwagi. Uważnie spojrzała w lustro. Wyglądała na zmęczoną i zniechęconą. Lecz nie może 



przecież wypaść zaściankowo i niemodnie przy Krystynie. „Tylko tego brakowało, żeby mi 

współczuła!” Może by włożyć nową sukienkę z gazy w pączki róż, narzuconej na zielony 

spód? Albo tę jedwabną z koronkowym żakietem? Przymierzyła obie i wybrała tę pierwszą. 

Następnie wypróbowała kilka uczesań i stwierdziła, że najlepiej jej z lokami opadającymi 

przy twarzy, a la madame Pompadour. 

- Mamusiu, wyglądas pseślicnie - wyszeptała Rilla z podziwem w wielkich okrągłych 

oczach. 

Podobno głupcy i dzieci mówią prawdę. Czyż nie usłyszała kiedyś od Rebeki Dew, że 

jest „stosunkowo piękna”? Gilbert dawniej też prawił jej komplementy, ale Ania nie mogła 

sobie przypomnieć, kiedy ostatnio powiedział jej coś miłego. 

Gilbert pospiesznie przeszedł do swego pokoju nie mówiąc ani słowa ojej nowej 

sukience. Ania przez chwilę stała w poczuciu wielkiego żalu, potem ściągnęła gwałtownie 

suknię i rzuciła ją na łóżko. Włoży starą, czarną sukienkę, która w Przystani Czterech 

Wiatrów uchodziła za niezwykle szykowną, ale nigdy nie podobała się Gilbertowi. A co 

zawiesić na szyi? Paciorki od Jima, traktowane przez lata jak prawdziwy skarb, rozleciały się 

wreszcie. Po prostu nie miała żadnego naszyjnika. No cóż… Wyjęła pudełeczko, w którym 

leżało małe różowe serduszko, ofiarowane jej przez Gilberta w Redmondzie. Rzadko je 

nosiła, ponieważ różowy kolor nie harmonizował z jej rudymi włosami. Ale dziś je włoży. 

Czy Gilbert to zauważy? No, jest gotowa. Gilbert z pewnością bardzo starannie się goli. 

Niecierpliwie zapukała do drzwi. 

- Gilbercie, spóźnimy się na pociąg, jeśli się nie pośpieszysz. 

- Mówisz tonem zrzędliwej starej panny - powiedział Gilbert wychodząc. - Co ci się 

stało? 

No tak, zaczyna mieć jej wszystko za złe. Odrzuciła nasuwającą się myśl, że 

doskonale wygląda we fraku. Współczesna męska moda była idiotyczna. Całkowicie 

pozbawiona uroku. Jak cudownie musiało być w czasach królowej Elżbiety, gdy mężczyźni 

chodzili w białych satynowych kubrakach, karmazynowych opończach z aksamitu i 

koronkowych kryzach. I wcale nie byli zniewieściali, lecz wręcz przeciwnie, odważni do 

szaleństwa i zdolni do ryzyka jak nikt nigdy na całym świecie. 

- Więc chodźmy, skoro ci tak pilno - rzekł Gilbert chłodno. Jego ton wyraźnie 

wskazywał na to, że jest mu obca i obojętna. Była tylko jednym z jego mebli… niczym 

więcej. 



Jim odwiózł ich na stację. Zuzanna i panna Kornelia, która właśnie przyszła, by 

poprosić Zuzannę o przyrządzenie ziemniaków w mundurkach na kościelną kolację, spojrzały 

za nimi z podziwem. 

- Ania nic się nie zmienia - stwierdziła panna Kornelia. 

- Owszem - zgodziła się Zuzanna. - Chociaż w ciągu ostatnich paru tygodni nie 

mogłam oprzeć się wrażeniu, że coś jej dolega. Ale wygląda młodo. Doktor też świetnie się 

trzyma. 

- Idealne małżeństwo - orzekła panna Kornelia. 

Przez całą drogę do miasta idealne małżeństwo nie zamieniło ze sobą ani słowa. 

Oczywiście Gilbert był zbyt wzruszony perspektywą ujrzenia swej dawnej ukochanej, by 

rozmawiać z żoną! Ania kichnęła. Czyżby się zaziębiła? Nie mogła przecież kichać podczas 

obiadu, pod krytycznym spojrzeniem pani Krystyny ze Stuartów Dawsonowej! Odczuła 

ukłucie na wardze; pewnie już wyskakuje jej na ustach febra. Czy Julia miała kiedykolwiek 

katar? Kto mógłby wyobrazić sobie zaziębioną Porcję? Albo kaszlącą Helenę Trojańską! Czy 

Kleopatrę narzekającą na odciski! 

Ania po przybyciu do domu Fowlerów potknęła się o głowę skóry niedźwiedziej, 

rozciągniętej w holu, przeszła przez zapchany meblami i pozłacanymi ozdóbkami pokój, 

nazywany przez panią domu gabinetem, i opadła na bujany fotel. Szczęśliwie zdołała to 

zrobić tak, by nie przewrócić się wraz z fotelem. Niespokojnym wzrokiem poszukała 

Krystyny i z ulgą stwierdziła, że jeszcze jej nie ma. Byłoby straszne, gdyby tu siedziała i z 

rozbawieniem obserwowała beznadziejne zachowanie żony Gilberta! Gilbert, nie 

poświęciwszy jej chwili uwagi, od razu zaczął rozmawiać z doktorem Fowlerem i niejakim 

doktorem Murrayem, który przybył z Nowego Brunszwiku i był autorem słynnej pracy o 

chorobach tropikalnych. Praca ta wywołała sporo szumu w kołach medycznych. Lecz Ania 

zauważyła, że gdy Krystyna, której wejście zapowiedziała fala mocnego zapachu perfum, 

zjawiła się w drzwiach, praca o chorobach tropikalnych natychmiast przestała zajmować 

Gilberta. Wstał, a w jego oczach zapalił się błysk zainteresowania. 

Krystyna zatrzymała się na chwilę w drzwiach. Och, ona na pewno nie potknęłaby się 

o głowę niedźwiedzią! Ania przypomniała sobie, że Krystyna miała zwyczaj zatrzymywania 

się w drzwiach, by zrobić większe wrażenie swoim wejściem. Bez wątpienia uważała, że ma 

teraz doskonałą szansę, by pokazać Gilbertowi Blythe, co stracił. 

Była ubrana w suknię z fioletowego aksamitu z długimi, obrzeżonymi złotą nitką 

obszernymi rękawami i trenem przyozdobionym złotą koronką. Złota opaska przytrzymywała 

jej czarne włosy, których nie tknęła jeszcze siwizna. Na szyi miała długi złoty łańcuszek 



wysadzany brylantami. Ania natychmiast poczuła się zaniedbaną i niemodną prowincjuszką. 

Żałowała, że założyła to beznadziejne serduszko z emalii. 

Krystyna wyglądała równie pięknie jak niegdyś. Może była trochę zbyt 

wymalowana… tak, i z pewnością za tęga. Jej nos nie skrócił się ani o milimetr, a podbródek 

bezlitośnie zdradzał lata. Gdy tak stała w drzwiach, było widać, iż jej nogi są… są bardzo 

masywne. Czy ten dystyngowany sposób bycia nie jest zanadto przestarzały? Ale policzki 

miała nadal gładkie, a ciemnoniebieskie oczy błyszczały spod gęstych, prostych brwi, 

uważanych za tak fascynujące w Redmondzie. Tak, pani Krystyna Dawson była bardzo 

piękną kobietą i wcale nie sprawiała wrażenia, że pochowała swe serce wraz z mężem. 

Z chwilą wejścia do pokoju Krystyna objęła go w posiadanie. Ania poczuła się tak, 

jakby nagle przestała istnieć. Lecz nadal siedziała wyprostowana. Nie da Krystynie okazji do 

stwierdzenia, że ma przygarbioną sylwetkę kobiety w średnim wieku. Będzie walczyć do 

końca! Szare oczy Ani pozieleniały, a na policzki jej wypłynął słaby rumieniec. „Pamiętaj, że 

masz nos” - pomyślała. Doktor Murray, który nie dostrzegł jej dotychczas, stwierdził, że jego 

kolega, doktor Blythe, ma bardzo interesującą żonę. Ta postawna pani Dawson wyglądała 

przy niej zupełnie przeciętnie. 

- Gilbercie Blythe, jesteś równie przystojny, jak dawniej - powiedziała zalotnie 

Krystyna… Wstrętna kokietka! - Jak to miło, że się nie zmieniłeś. 

„Cedzi słowa, jak zawsze. Nienawidzę tego jej aksamitnego głosu”. 

- Patrząc na ciebie - odparł Gilbert - odnoszę wrażenie, że czas zatrzymał się w 

miejscu. Gdzie posiadłaś tajemnicę wiecznej młodości? 

Krystyna roześmiała się. 

„Czy jej śmiech nie brzmi trochę afektowanie?” 

- Zawsze umiałeś prawić komplementy, Gilbercie. Wiecie państwo - Krystyna rzuciła 

figlarne spojrzenie na obecnych - doktor Blythe był moim wielbicielem w czasach 

studenckich. Dziś wydaje mi się, jakby te dni powróciły. O, Ania Shirley! Nie zmieniłaś się 

tak bardzo, jak mi mówiono, choć nie wiem, czy poznałabym cię na ulicy. Twoje włosy 

trochę ściemniały, prawda? Jak to miło, że znów możemy się spotkać. Bałam się, że twoje 

lumbago nie pozwoli ci przyjść. 

- Moje lumbago?! 

- Czyżby ci nie dokuczało? Słyszałam, że… 

. - Muszę to wyjaśnić - odezwała się przepraszającym tonem pani Fowler. - Ktoś mi 

mówił, że leży pani z bardzo ciężkim atakiem lumbago. 



- To pani Parkerowa z Lowbridge choruje na lumbago - rzekła Ania słabym głosem. - 

Nigdy w życiu nie miałam ataku lumbago. 

- Szczęśliwe nieporozumienie - ucieszyła się Krystyna, lecz w jej tonie brzmiały 

obraźliwe nutki. - Lumbago to okropna rzecz. Moja ciotka cierpi przez nie prawdziwe męki. 

Z jej słów wynikało jasno, że zalicza Anię do grona owych ciotek. Ania zdołała się 

uśmiechnąć samymi wargami. Gdyby tak umiała odpowiedzieć coś właściwego! Niestety, nic 

nie przychodziło jej na myśl, z pewnością dopiero w domu wpadnie jej do głowy jakaś 

doskonała riposta, którą mogła się odciąć Krystynie. 

- Podobno masz siedmioro dzieci - ciągnęła tymczasem Krystyna, mówiąc do Ani, 

lecz patrząc na Gilberta. 

- Sześcioro żyjących - odparła Ania ze smutkiem. Nie mogła myśleć bez bólu o małej 

Joyce. 

- Co za rodzina! - rzekła Krystyna. 

Natychmiast wydało się, że posiadanie dużej rodziny jest uwłaczające i niegodne. 

- Ty, jak sądzę, nie masz dzieci - powiedziała Ania. 

- Nie lubię dzieci - Krystyna wzruszyła pięknymi ramionami, a głos jej zabrzmiał 

twardo. - Macierzyństwo to nie dla mnie i nie uważam go za najwyższe powołanie kobiety. 

Świat i tak jest wystarczająco zatłoczony. 

Zaanonsowano obiad. Gilbert podał ramię Krystynie, doktor Murray towarzyszył pani 

Fowler, a doktor Fowler, mały, tęgi człowieczek, który nie umiał rozmawiać z nikim, kto nie 

był lekarzem, zajął się Anią. 

W pokoju było duszno. Czuło się dziwny, niemiły zapach. Pewnie pani Fowler paliła 

tu jakieś wonne kadzidło. Jedzenie było smaczne, ale Ania jadła bez apetytu, siedząc z 

uśmiechem przyklejonym do ust. Czuła, że wygląda jak mumia. Nie mogła odwrócić oczu od 

Krystyny, która przez cały czas uśmiechała się do Gilberta. Miała ładne zęby. Za ładne. 

Wyglądały jak reklamówka pasty do mycia zębów. Krystyna mówiąc gestykulowała żywo. 

Miała piękne, choć zbyt duże dłonie. 

Rozmawiała z Gilbertem o rytmach życia. O co właściwie jej chodziło? Pewnie sama 

dobrze nie wiedziała. Potem zmieniła temat na wystawienie Pasji. 

- Czy byłaś kiedyś w Oberammergau?* - spytała Krystyna. Musiała doskonale 

wiedzieć, że nie! Dlaczego zwykłe pytanie w ustach Krystyny brzmiało jak obelga? 

                                                
* Oberammergau - gmina w RFN (Bawaria). Od 1634 roku co 10 lat odbywają się tam słynne 

przedstawienia pasyjne grane przez miejscową ludność. 



- Nic dziwnego, jesteś przecież uwiązana przy rodzinie - rzekła Krystyna. - Jak 

myślisz, kogo widziałam miesiąc temu w Halifaxie? Tę twoją przyjaciółkę, która poślubiła 

takiego brzydkiego pastora. Jak on się nazywa? 

- Jerzy Blake - odparła Ania. - Jego żoną została Iza Gordon. Nigdy nie uważałam go 

za brzydkiego. 

- Doprawdy? No tak, są różne gusta. W każdym razie spotkałam ich. Biedna Iza! 

Krystyna znacząco podkreśliła słowo „biedna”. 

- Dlaczego biedna? - spytała Ania. - Uważam, że są z Jerzym szczęśliwi! 

- Szczęśliwi! Moja droga, gdybyś zobaczyła, w jakiej dziurze mieszkają! Okropna 

wioska rybacka, w której największym wydarzeniem jest to, że komuś świnia wejdzie do 

ogrodu. Podobno Jerzy miał dobrą parafię w Kingsporcie i porzucił ją, by pójść pomiędzy 

rybaków, gdyż uważał, że jest im potrzebny. Nie rozumiem takiego fanatyzmu. „Jak możesz 

wytrzymać w tak odległym i osamotnionym miejscu?” - spytałam Izabelę. Wiesz, co mi 

odpowiedziała? 

Krystyna dramatycznie wyciągnęła przed siebie upierścienione dłonie. 

- Prawdopodobnie to, co ja bym powiedziała o Glen St. Mary - odparła Ania. - Że jest 

to jedyne miejsce na świecie, w którym można mieszkać. 

- Trudno mi wyobrazić sobie, że naprawdę dobrze się tam czujesz - uśmiechnęła się 

Krystyna. Ach, te usta pełne równych, lśniących zębów! - Czy nie tęsknisz za ciekawszym 

życiem? O ile pamiętam, byłaś kiedyś dość ambitna. W Redmondzie pisywałaś całkiem dobre 

nowelki. Może było w nich trochę za dużo fantazjowania, ale mimo to… 

- Pisałam je dla ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią. Jest ich zadziwiająco dużo i są 

spragnieni wędrówek w świat marzeń. 

- Ale zarzuciłaś to? 

- Niezupełnie. Teraz tworzę dzieła, które żyją - odparła Ania, myśląc o swoich 

dzieciach. 

Krystyna szeroko otworzyła oczy, nie rozumiejąc, o co chodzi. O czym mówi Ania 

Shirley? Już w Redmondzie słynęła ze swego dziwnego sposobu wypowiadania myśli. 

Zdumiewająco dobrze wygląda, ale pewnie należy do tych kobiet, które po wyjściu za mąż 

zmieniają się w kury domowe. Biedny Gilbert! Zagięła na niego parol, zanim jeszcze przybyli 

do Redmondu. Nie miał żadnych szans, żeby się od niej uwolnić. 

- Czy znany jest jeszcze zwyczaj dzielenia się podwójnym orzechem? - spytał doktor 

Murray, który właśnie rozłupał taki orzech. 

Krystyna zwróciła się do Gilberta: 



- Czy pamiętasz podwójny orzech, który razem zjedliśmy? - spytała. 

Co miało znaczyć to spojrzenie, jakie wymienili? 

- Sądzisz, że mógłbym o tym zapomnieć? - odparł Gilbert. Zaczęli snuć wspomnienia, 

Ania zaś utkwiła wzrok w obrazie, który wisiał nad kredensem i przedstawiał ryby i 

pomarańcze. Nie przypuszczała, że Krystyna i Gilbert mają aż tyle do wspominania. „Czy 

pamiętasz ten piknik? Czy pamiętasz tę noc, kiedy poszliśmy do murzyńskiego kościoła? 

Albo tę, w którą wybraliśmy się na bal maskowy? Przebrałaś się za hiszpańską damę. Miałaś 

na sobie czarną aksamitną suknię i koronkową chustę, a w ręku wachlarz”. Gilbert 

najwidoczniej pamiętał wszystko ze szczegółami. Ale za to zapomniał o ich rocznicy ślubu! 

Gdy szli do salonu po obiedzie, Krystyna wyjrzała przez okno. Na wschodzie niebo 

srebrzyło się ponad czarnymi topolami. 

- Gilbercie, chodź, przejdziemy się po ogrodzie. Chcę znów zrozumieć, jakie ma 

znaczenie wschód księżyca we wrześniu. 

Czy wschód księżyca we wrześniu ma jakieś inne znaczenie niż w pozostałych 

miesiącach? I dlaczego Krystyna mówi „znów”? Czy już kiedyś oglądała wschód księżyca… 

z nim? 

Krystyna i Gilbert wyszli. Ania poczuła się tak, jakby dokładnie i starannie uprzątnięto 

ją z drogi. Usiadła na krześle, z którego było widać ogród, choć sama przed sobą nie 

przyznałaby się, że właśnie dlatego je wybrała. Widziała, jak Krystyna i Gilbert idą po 

ścieżce. O czym rozmawiali? Zdaje się, że głównie mówiła Krystyna. Gilbertowi zapewne 

odebrało mowę ze wzruszenia. Czy teraz, w blasku wschodzącego księżyca uśmiechał się do 

wspomnień, które nie miały żadnego związku z Anią? Przypomniała sobie ich wspólne 

spacery w blasku księżyca w Avonlea. Czy on już o nich zapomniał? 

Krystyna patrzyła na niebo. Oczywiście wiedziała, że gdy tak unosi głowę, lepiej 

widać jej piękną, pełną szyję. Czy księżyc zawsze potrzebuje tyle czasu, aby wzejść? 

Wreszcie Gilbert i Krystyna wrócili z ogrodu. W salonie zabrzmiała muzyka, 

poproszono Krystynę, by coś zaśpiewała. Była bardzo muzykalna i miała dobry głos. Patrząc 

na Gilberta śpiewała o „dawnych, drogich dniach, których nie da się zapomnieć”. 

Gilbert usiadł w głębokim fotelu. Był dziwnie spokojny. Czy wracał pamięcią do tych 

„dawnych, drogich dni”? Może wyobrażał sobie, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poślubił 

Krystynę? „Dawniej zawsze wiedziałam, o czym on myśli. Zaczyna mnie boleć głowa. Jeśli 

stąd nie wyjdziemy, wybuchnę płaczem. Dobrze, że mamy wcześnie powrotny pociąg”. 

Gdy Ania zeszła na dół, Krystyna stała z Gilbertem na ganku. Delikatnie zdjęła ręką 

listek, który spadł mu na ramię. Gest ten wyglądał jak pieszczota. 



- Czy dobrze się czujesz, Gilbercie? Wyglądasz, jakbyś był bardzo zmęczony. Wiem, 

że się przepracowujesz. 

Anię przeszył dreszcz niepokoju. Gilbert naprawdę źle wyglądał, a ona sama dotąd 

tego nie dostrzegła. Poczuła się upokorzona i zawstydzona. „Mam pretensję, że Gilbert uważa 

mnie za swoją własność, a jaki jest mój stosunek do niego?” 

Krystyna zwróciła się do niej. 

- Cieszę się, że znów się spotkałyśmy, Aniu. Całkiem jak dawnej. 

- Całkiem - przyznała Ania. 

- Właśnie mówiłam Gilbertowi, że wydaje się zmęczony. Powinnaś lepiej o niego 

dbać. Swego czasu naprawdę lubiłam tego twojego męża. Był najmilszym z moich 

wielbicieli. Ale możesz mi to wybaczyć, bo przecież nie odebrałam ci go. 

Ania zesztywniała. 

- Być może on żałuje, że tego nie zrobiłaś - odpowiedziała tonem, jakiego wczasach 

redmondzkich Krystyna nigdy u niej nie słyszała, i wsiadła do powozu doktora Fowlera, który 

miał ich odwieźć na dworzec. 

- Zabawne stworzenie! - powiedziała Krystyna, wzruszając ramionami. Patrzyła za 

powozem tak, jakby coś ją ogromnie rozbawiło. 



ROZDZIAŁ XLI 

- Czy dobrze się bawiłaś? - spytał Gilbert całkiem obojętnie, kiedy wsiedli do pociągu. 

- Cudownie - odparła Ania, która czuła, jakby - używając wspaniałego zwrotu Jane 

Welsh Carlyle - spędziła noc pod wozem. 

- Dlaczego tak dziwnie się uczesałaś? - ciągnął Gilbert obcym głosem. 

- Według najnowszej mody. 

- W każdym razie nie do twarzy ci w tym uczesaniu. Może przy innych włosach 

wyglądałoby to lepiej, ale z twoimi… 

- No tak, to doprawdy nieszczęście, że mam rude włosy - rzekła Ania zimno. 

Gilbert pospiesznie porzucił niebezpieczny temat. Uświadomił sobie, że Ania zawsze 

była uczulona na punkcie swoich włosów. Zresztą czuł się zbyt zmęczony, by rozmawiać. 

Odchylił głowę na oparcie siedzenia i zamknął oczy. Ania spostrzegła pasemka siwych 

włosów na jego skroniach. Ale serce jej nie zmiękło. 

W milczeniu szli ze stacji do Złotego Brzegu. Pachniało jodłami, paprociami i 

wilgotną ziemią. Pola tonęły w blasku księżyca. Minęli stary, opuszczony dom z 

powybijanymi szybami w oknach, dom, w którym kiedyś lśniły światła i rozlegał się śmiech. 

„Jak w moim życiu” - pomyślała Ania. Wszystko nabierało dla niej innego, strasznego 

znaczenia. Biały motyl, który przeleciał między nimi, był niczym duch umarłej miłości. 

Stąpnęła w dołek od krykieta i omal nie przewróciła się na grządkę floksów. Dlaczego dzieci 

zostawiły to tutaj? Już ona jutro z nimi porozmawia! 

Gilbert powiedział tylko: 

- Hop! - i podał jej rękę. Czy równie obojętnie by się zachował, gdyby podczas 

oglądania wschodu księżyca coś takiego zdarzyło się Krystynie? 

Gdy tylko weszli do domu, Gilbert pospiesznie udał się do swego gabinetu. Ania w 

milczeniu poszła do sypialni. Światło księżyca, srebrzyste i zimne, zalewało podłogę. 

Podeszła do otwartego okna i wyjrzała na dwór. Pies Cartera Flagga postanowił chyba wyć 

przez całą noc i robił to z wielkim zapałem. Liście topoli lśniły, a dom wydawał się pełen 

tajemniczych i złowrogich szeptów. 

Ania czuła pustkę. Najpiękniejsze kwiaty życia zwiędły i utraciły swe barwy. 

Wszystko wydawało się nierealne, odległe i pozbawione znaczenia. 

Daleko w dole przypływ spieszył na odwieczne spotkanie z wybrzeżem. Teraz, kiedy 

Norman Douglas ściął jodłowy zagajnik, widziała ze swych okien mały Wymarzony Domek. 



Jakże byli tam szczęśliwi. Wystarczało im, że są sami ze swoimi marzeniami, czułością i 

przyjaznym milczeniem! Gilbert patrzył na nią z tym uśmiechem, który miał wyłącznie dla 

niej, i codziennie znajdował inny sposób, by jej powiedzieć o swej miłości. Dzielił z nią 

wszystkie smutki i radości. 

A teraz znudził się nią. Tacy są mężczyźni i zawsze tacy będą. Uważała, że Gilbert 

stanowi wyjątek, ale widać się myliła. Jak zdoła żyć z tym przeświadczeniem? 

„Są jeszcze dzieci - myślała obojętnie. - Muszę żyć dla nich. I nikt nie może się o 

niczym dowiedzieć. Nikt. Nie chcę, żeby się nade mną użalano”. 

Co to? Ktoś biegł po schodach, skacząc po trzy stopnie, jak zwykł to robić dawno 

temu w Wymarzonym Domku Gilbert. Chyba to nie był on! A jednak… 

Gilbert wpadł do pokoju i rzucił na stół małą paczuszkę. Chwycił Anię w objęcia i 

zaczął z nią tańczyć jak swawolny chłopak. Wreszcie zatrzymał się w paśmie księżycowych 

promieni, by złapać oddech. 

- Miałem rację, Aniu. Dzięki Bogu, miałem rację! Specjalista orzekł, że pani Garrow 

będzie zdrowa. 

- Pani Garrow? Gilbercie, czyś ty zwariował? 

- Czyżbym ci nic nie powiedział? Na pewno mówiłem… A może nie… Był to tak 

przykry temat, że nie mogłem go z nikim poruszać. Zamartwiałem się tym na śmierć przez 

ostatnie dwa tygodnie. Nie mogłem myśleć o niczym innym, we dnie i w nocy. Pani Garrow 

mieszka w Lowbridge i była pacjentką Parkera. Poprosił mnie o konsultację, lecz postawiłem 

inną diagnozę niż on, upierając się, że istnieje szansa na wyzdrowienie. Małośmy się nie 

pokłócili. Byłem pewien, że mam rację. Posłaliśmy panią Garrow do Montrealu, chociaż 

Parker twierdził, że nie wróci stamtąd żywa, a jej mąż był gotów mnie zastrzelić, gdybym mu 

się nawinął przed oczy. Kiedy wyjechała, zacząłem szczegółowo roztrząsać całą sprawę. 

Może myliłem się i niepotrzebnie ją męczyłem? Gdy teraz wszedłem do gabinetu, znalazłem 

list. Miałem rację! Operowano ją i według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie żyła. 

Dziewczynko Aniu, mógłbym teraz latać ze szczęścia! Ubyło mi ze dwadzieścia lat! 

Ania miała ochotę rozpłakać się i roześmiać. Zrobiła to drugie. Cudownie było znów 

się śmiać, całkiem jak dawniej! 

- Przypuszczam, że dlatego zapomniałeś o naszej rocznicy? - spytała. 

Gilbert zluźnił uścisk, by chwycić pakiecik, który uprzednio rzucił na stół. 

- Nie zapomniałem. Dwa tygodnie temu zamówiłem coś w Toronto. Przyszło dopiero 

dziś wieczorem. Rano było mi tak przykro, że nic dla ciebie nie mam, iż wolałem nie 

wspominać o rocznicy. Myślałem, a nawet miałem nadzieję, że zapomniałaś o niej. Gdy 



wszedłem do gabinetu, mój prezent dla ciebie leżał obok listu Parkera. Zobacz, czy ci się 

spodoba. 

Był to mały brylantowy wisiorek. W świetle księżyca lśnił i iskrzył się. 

- Gilbercie… A ja… 

- Przymierz go. Szkoda, że nie przyszedł rano, mogłabyś wtedy go włożyć zamiast 

tego starego serduszka. Chociaż wyglądało ono bardzo ładnie, wtulone w ten śliczny dołeczek 

w twojej białej szyjce. Czemu nie zostałaś w zielonej sukience, Aniu? Lubię ją. Przypomina 

mi tę suknię w pączki róż, którą nosiłaś w Redmondzie. 

A więc zauważył suknię! I ciągle pamiętał tak podziwianą przez siebie sukienkę z 

czasów uniwersyteckich. 

Ania czuła się jak ptak uwolniony z klatki. Gilbert trzymał ją w ramionach i spoglądał 

w oczy. 

- Kochasz mnie, Gilbercie, prawda? Nie stałam się jednym z twoich przyzwyczajeń? 

Tak dawno nie mówiłeś, że mnie kochasz. 

- Kochanie moje! Nie sądziłem, że potrzebujesz słów, aby o tym wiedzieć. Nie 

mógłbym bez ciebie żyć. Twoja obecność dodaje mi sił. W Biblii jest werset, napisany jakby 

z myślą o tobie: „Będzie mu ona czynić dobro, a nie zło przez wszystkie dni żywota jego”. 

Życie, które parę chwil temu wydawało się szare i głupie, znów rozbłysło szczęściem. 

Brylantowy wisiorek, na moment zapomniany, spadł na podłogę. Był śliczny, ale o ileż więcej 

warte były spokój, zaufanie, praca, śmiech, czułość i świadomość, że jest się kochaną. 

- Och, gdybyśmy mogli zatrzymać na zawsze tę chwilę, Gilbercie! 

- Będziemy mieli wiele takich chwil. Najwyższy czas na nasz drugi miodowy miesiąc. 

W lutym przyszłego roku w Londynie odbędzie się kongres medyczny. Pojedziemy na ten 

kongres, a potem zwiedzimy kawałek Europy. Poświętujemy trochę. Będziemy znów 

wyłącznie parą zakochanych, jakbyśmy dopiero co się pobrali. Od jakiegoś czasu zmieniłaś 

się. 

A więc zauważył to. 

- Jesteś zmęczona i przepracowana. Potrzebujesz odpoczynku. Jak mogła być wobec 

niego taka niesprawiedliwa! 

- Nie chcę, by mówiono, że żony lekarza nie ma kto leczyć. Wrócimy wypoczęci i 

odmłodzeni, z naszym dawnym poczuciem humoru. Przymierz wisiorek i chodźmy spać. Och, 

jak mi się chce spać! Od tygodni nie przespałem porządnie ani jednej nocy, martwiąc się o 

panią Garrow. 



- O czym tak długo rozmawiałeś z Krystyną w ogrodzie? - spytała Ania, przymierzając 

wisiorek przed lustrem. 

Gilbert ziewnął. 

- Och, nie wiem. Krystyna paplała jak najęta. Ale powiedziała mi coś nowego. Wesz 

może przeskoczyć odległość równą dwustu długościom jej ciała. Czy wiedziałaś o tym, Aniu? 

Rozmawiali o wszach, gdy ona skręcała się z zazdrości! Jakaż była głupia! 

- Jak to się stało, że rozmawialiście o wszach?! 

- Nie pamiętam. Może zaczęło się od pinczerów dobermańskich. 

- Pinczery dobermańskie! A co to takiego? 

- Nowa rasa psów. Krystyna jest, zdaje się, znawczynią psów. Byłem tak pochłonięty 

myślą o pani Garrow, że nie zwracałem zbytniej uwagi na to, co mówiła. Od czasu do czasu 

chwytałem jakieś pojedyncze słowo o kompleksach, nowym nurcie w psychologii, o sztuce, 

gustach, polityce i o żabach. 

- O żabach?! 

- O doświadczeniach, które robi jakiś człowiek w Winnipeg. Krystyna nigdy nie była 

zbyt interesująca, a teraz jest po prostu nudna. I złośliwa! Nigdy przedtem nie była złośliwa! 

- Cóż takiego złośliwego mówiła? - spytała Ania niewinnie. 

- Nie zauważyłaś? Pewnie nie zwróciłaś na to uwagi, takie cechy są ci zbyt obce. 

Wszystko jedno. Jej śmiech działa mi na nerwy. I zanadto przytyła. Dzięki Bogu, ty jesteś 

smukła jak dawniej, dziewczynko Aniu. 

- Wcale tak bardzo nie przytyła - rzekła Ania miłosiernie. - I na pewno jest przystojną 

kobietą. 

- Może. Ale jej twarz nabrała twardego wyrazu. Jest w twoim wieku, a wygląda dużo 

starzej. 

- A ty mówiłeś o jej wiecznej młodości! Gilbert przymrużył oczy z poczuciem winy. 

- Trzeba było powiedzieć coś grzecznego. Grzeczność nie mogłaby istnieć bez 

odrobiny hipokryzji. Niestety, Krystyna nie należy do tych, co znają Józefa. Ale cóż może 

poradzić na to, że czegoś jej brak. A to co jest?! 

- Mój prezent dla ciebie. Daj mi za niego centa. Nie chcę ryzykować. Jakże cierpiałam 

przez cały ten wieczór! Umierałam z zazdrości o Krystynę! 

Gilbert spojrzał na nią ze szczerym zdumieniem. Nigdy nie przyszło mu do głowy, że 

Ania może być o kogokolwiek zazdrosna. 

- Aniu, nie sądziłem, że jesteś do tego zdolna! 



- O, jestem. Jeszcze przed laty byłam wściekle zazdrosna z powodu twojej 

korespondencji z Ruby Gillis. 

- Czy ja w ogóle korespondowałem z Ryby? Nie pamiętam. Biedna Ruby! A co z 

Robertem Gardnerem? Kocioł nie powinien przyganiać garnkowi. 

- Robert Gardner? Iza pisała mi niedawno, że go widziała i że bardzo utył. Gilbercie, 

doktor Murray jest może wybitny w swoim zawodzie, ale wygląda jak szczapa, a doktor 

Fowler jak pączek. Przy nich wydajesz się idealnie przystojny. 

- O. dziękuję. Właśnie takie rzeczy żona powinna mówić mężowi. A ja nie pozostanę 

dłużny i powiem ci, Aniu, że wyglądałaś wyjątkowo ładnie dzisiejszego wieczoru, pomimo 

tej sukni. Miałaś rumieńce, a twoje oczy cudownie błyszczały. O, jak dobrze! Nie ma 

lepszego miejsca pod słońcem niż własne łóżko. W Biblii jest jeszcze inny werset; 

zadziwiające, jak te wersety wyuczone w szkole niedzielnej wracają do człowieka po latach! 

„Położę się w spokoju i zasnę”. W spokoju… i zasnę. Dobranoc. 

Gilbert zasnął natychmiast, niemal w pół słowa. Biedny Gilbert. Był taki zmęczony! 

Niech dzieci się rodzą i umierają, tej nocy nic nie zmąci mu odpoczynku. Choćby telefon 

urywał się aż do rana. 

Ania nie była śpiąca. Czuła się zbyt szczęśliwa, by zasnąć. Cicho chodziła po pokoju, 

przekładając rzeczy z miejsca na miejsce, czesała włosy. Wreszcie narzuciła szlafroczek i 

poszła zajrzeć do pokoju chłopców. Wszyscy trzej spali głęboko. Odrobinek, który przeżył 

pokolenia kociaków w Złotym Brzegu, zwinął się w kłębek w nogach Shirleya. Jim zasnął, 

czytając „Księgę życia kapitana Jima”, leżała otwarta na prześcieradle. Rozciągnięty na łóżku 

sprawiał wrażenie znacznie większego niż był w rzeczywistości. Wkrótce będzie dorosły, 

dzielny, mały chłopiec! Walter we śnie uśmiechał się jak ktoś, kto posiadł jakąś cudowną 

tajemnicę. Światło księżyca padało przez okno na jego poduszkę, rzucając cień w kształcie 

krzyża nad jego głową. Po wielu latach Ania przypomniała sobie o tym i zastanawiała się, czy 

miała to być złowróżbna przepowiednia. Oznaczony krzyżem grób we Francji… Lecz tego 

wieczoru był to tylko cień. Nic więcej. Ania rzuciła okiem na Shirleya. Wysypka znikła bez 

śladu. Gilbert jak zawsze miał rację. 

W pokoju obok spały dziewczynki; Diana z kędzierzawymi włosami rozrzuconymi na 

poduszce i małą, opaloną dłonią podłożoną pod policzek, i Nan ze swoimi wspaniałymi, 

długimi rzęsami. Oczy, ukryte pod powiekami, po których biegły niebieskie żyłki, były 

orzechowe jak u jej ojca. Rilla leżała na brzuszku. Ania położyła ją na wznak, ale dziecko 

nawet nie otworzyło oczu. 



Jak prędko rosną te dzieci. Za parę lat pełni młodzieńczych, marzeń i pragnień zaczną 

wkraczać w dorosłe życie. Jej małe okręty, które wypłyną z zacisznego portu rodzinnego 

domu w tajemniczą dal. Chłopcy oddadzą się swoim życiowym pasjom, a dziewczęta… 

Można już sobie wyobrazić śliczne oblubienice w welonach, sunące po schodach starego 

Złotego Brzegu. Ale zawsze pozostaną jej dziećmi. Jej i Gilberta. Będzie je kochała i 

wspomagała, jak to robią wszystkie matki świata. 

Zeszła na dół. Jej zazdrość, podejrzenia i pretensje znikły bez śladu. Czuła się 

pogodna i wesoła. 

- Jestem naprawdę Anią Blythe! - rzekła, śmiejąc się radośnie. - Czuję się tak, jak 

owego poranku, kiedy chłopak Blythe’ów powiedział mi, że Gilbert będzie zdrów. 

Pogrążony w cieniach nocy ogród roztaczał przed nią swoje uroki. 

W oddali mgliście rysowały się tonące w blasku księżyca wzgórza Przystani Czterech 

Wiatrów. Za kilka miesięcy ujrzy księżyc świecący nad ponurymi wzgórzami Szkocji, nad 

Melrose, ruinami Kenilworth, nad kościołem w Avon, gdzie snem wiecznym śpi Szekspir. 

Może nawet nad Koloseum, Akropolem i rzekami, płynącymi przez zaginione imperia. 

Noc była zimna. Wkrótce nadejdą chłodne, nieprzyjemne jesienne noce, później 

spadnie śnieg i zaczną wyć zimowe wiatry. Lecz kto by się tym przejmował? 

W zacisznym domu nadal wesoło będzie płonął ogień na kominku. Razem z Gilbertem 

potrafią uczynić zwykłe, szare dni radosnymi i pięknymi. Niech sobie pada śnieg, niech wieje 

wiatr, nie zmąci to ich miłości. A potem nadejdzie wiosna. 

Odwróciła się od okna. W białej koszuli nocnej, z włosami splecionymi w dwa długie 

warkocze, wyglądała jak dawna Ania z Zielonego Wzgórza, Redmondu i Wymarzonego 

Domku. Promieniował z niej ten sam ukryty, wewnętrzny blask. Przez uchylone drzwi 

słychać było spokojny oddech dzieci. Gilbert chrapał, co mu się bardzo rzadko zdarzało. Ania 

uśmiechnęła się łobuzersko. Przypomniały jej się słowa Krystyny, biednej bezdzietnej 

Krystyny, usiłującej zrazić ją swoimi złośliwymi uwagami. 

- Co za rodzina! - powtórzyła z zachwytem Ania. 


