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Próba Beaty 

Rano obudziłam się w swoim łóżku. Coś jednak było inaczej. Obok mnie nie było mojego męża, 

dzieci nie przybiegły jak zwykle, żeby się przytulić. Coś było nie w porządku. Wyszłam z sypialni. W 

domu było dziwnie cicho. Nie było nikogo! Nagle spostrzegłam kobietę, wróżkę, stojącą przy kuchence.  

- Dzień dobry - powiedziała głosem słodkim jak miód. 

- Kim jesteś? Gdzie są moje dzieci? Gdzie mój mąż? 

- Wszystko w swoim czasie. Na razie odpowiem tylko na pierwsze pytanie. Jestem Irida, wróżka 

Zachodu, pani na dworze Klar. Ty jesteś Beata, matka i żona. Wiem o tobie wszystko.  

- Skąd? 

- Obserwuję cię od momentu, gdy wyszłaś za Grzesia. Aby wrócić na drugą stronę musisz wykonać 

jedno, ale trudne zadanie. 

- Na jaką drugą stronę?- zadałam pytanie.   

- Jesteś teraz po drugiej stronię lustra. Aby wrócić, wykonując zadanie, musisz wykazać się trzema 

cechami: wiernością, odwagą i pewnością siebie. Musisz dostać się na drugi koniec tej krainy i przejść 

przez lustro. Tylko tak możesz wrócić do domu. Jest jeden warunek: każdy, kto stanie przy twojej 

ścieżce, musi otrzymać pomoc. Twoją ścieżką jest ta czerwona wijąca się przy tamtym wzgórzu – Irida 

wskazała za okno.  

Dopiero wtedy zauważyłam, że nie jestem w swoim domu. Byłam w wielkim pałacu. Wokół budowli 

wiły się ścieżki o różnych kolorach. Dostrzegłam też czerwoną ścieżkę. Była długa i nie widziałam 

końca.  

- Mam iść tą ścieżką i pomagać wszystkim, których spotkam? - spytałam z niedowierzaniem. 

- Zajmie ci to mniej, niż ci się wydaje. W tej krainie możesz przejść jeden krok i znaleźć się parę 

kilometrów dalej albo się cofnąć. Zależy to od twoich wcześniejszych uczynków. Jeśli jesteś dobra, 

poruszasz się szybciej, ale gdy jesteś zła, poruszasz się wolniej. Idź! I pamiętaj: nie schodź z czerwonej 

drogi - rzekła Irida. Odprowadziła mnie do drzwi i powiedziała jeszcze: - Nigdy nie trać nadziei. Ona jest 

najważniejsza. Idź przed siebie i pomagaj. Musisz patrzeć w głębię i rozwiązywać problemy ukryte.  

Po tych słowach odtworzyła drzwi, a ja wyszłam na pachnącą łąkę. Chciałam podziękować Iridzie, ale 

gdy spojrzałam za siebie, jej już nie było. Pałac także zniknął. Ruszyłam przed siebie. Posuwałam się z 

niewiarygodną prędkością. Wreszcie łąka ustąpiła miejsca nieprzeniknionej puszczy. Weszłam w las.  

Nagle zobaczyłam człowieka. Siedział na kamieniu, dłońmi zakrywając sobie twarz. Szlochał. 

Przypomniały mi się słowa Iridy. Podeszłam do mężczyzny. 

- Co się stało, dobry człowieku? - powiedziałam najspokojniejszym tonem, na jaki było mnie stać.  



   TANCERECZKA                                                                                                                                Próba Beaty 

szkoła podstawowa 4-6 

 2

- Wracałem z lasu. - Jego głos był strasznie smutny. - I nagle widzę mój dom, mój cały majątek w 

zgliszczach. To musiał zrobić zazdrosny drwal z południowego skrawka. Nigdy nie wybaczył mi tego, że 

uciekłem tuż przed moim ślubem z jego siostrą.  

Nie wiedziałam, co zrobić. Odbudowa tego domu zajęłaby mi cały rok! Nagle doznałam 

niezrozumiałego dla mnie olśnienia. 

- Powiedziałeś, że to drwal z południowego skrawka. Ale to nie był drwal.  

- A kto?- spytał mężczyzna podejrzliwie.  

Poszedł za mną do zniszczonego domu. Wtedy zobaczyłam to, czego szukałam.  

- Zobacz, to nie był człowiek, a oto dowód. - Podałam mu świetlika. Siedział na lampie gazowej. 

Mężczyzna jednak nie był przekonany. Wpadłam wtedy na wspaniały pomysł. Zabrałam świetlika z rąk 

drwala, powiedziałam mu parę słów i wypuściłam na wiatr. Po chwili wrócił z całą zgrają małych 

zwierzątek. Wszystkie rzuciły się do pracy. Po chwili przede mną stał wspaniały dom. Mężczyzna 

spojrzał na mnie z niedowierzaniem.  

- Dziękuję, pani- ukłonił się grzecznie.- nazywam się Klark. Czy nie zechciałabyś zostać i spędzić resztę 

życia w moim domu? Będę ci służył i umilał ci życie.  

- Nie, dziękuję. Muszę znaleźć lustro i wrócić do mojej rodziny. Wybacz.  

- Przyjmij więc ten skromny podarek za okazaną mi życzliwość i pomoc - powiedział wręczając mi małą 

sakiewkę. - Nie otwieraj jej od razu, dopiero kiedy będziesz przed lustrem.  

Podziękowałam i ruszyłam dalej. Każdy krok przesuwał mnie o sto metrów, więc dom drwala 

natychmiast zniknął w oddali. Puszcza wreszcie się skończyła, widziałam już wielką łąkę.  

- Pomocy!!! - usłyszałam piskliwy głosik. - Niech ktoś mi pomoże!!! 

Zobaczyłam straszną scenę: wróżka o niebieskich skrzydełkach stała oparta plecami o pień drzewa. 

Przed nią szczerzył zęby straszny wilk. Wtedy dokonałam najbardziej odważnego czynu w moim życiu. 

Sięgnęłam po najbliższą kłodę i rzuciłam się na wilka. Gdy teraz o tym myślę, aż ciarki chodzą mi po 

plecach. Wilk błyskawicznie skoczył na mnie. Ja, nie wiedząc, co robić, cisnęłam w niego kłodą. Kłoda 

trafiła stwora prosto w paszczę, ten wydał z siebie przeciągły pisk, po czym uciekł w las.  

- Dziękuję ci - powiedziała wróżka podchodząc do mnie.- Już traciłam nadzieję. Jestem Werka, wróżka 

podniebna, a ty kim jesteś i dokąd idziesz?  

- Jestem Beata, szukam lustra. Co to za stwór? Przez chwilę wydawało mi się, że ma zielone łapy. 

- To Liki, król wilkolorów. Wilkolory mają zmieniające kolor łapy. Widzę, że się spieszysz. Przyjmij 

proszę ode mnie ten podarek - powiedziała, wręczając mi sakiewkę taką samą jak ta od Klarka.- Pamiętaj, 

żeby otworzyć ją dopiero przed lustrem. 
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Podziękowałam i pożegnałam się z Werką. Tym razem szłam po pół kilometra na jeden krok. Czułam 

się pewnie i lekko.  

Wreszcie doszłam do celu. Kilka metrów ode mnie, na pustyni, gdzie się znalazłam, stało wielkie 

lustro. W srebrnej oprawie ozdobionej wzorami tak pięknymi, że nie da się ich opisać, lśniła pełna blasku 

tafla. Obok zwierciadła stała Irida. 

- Wiedziałam, że tutaj dotrzesz - Irida patrzyła na mnie. - Teraz musisz wejść w swoje odbicie. Pokazuje 

ono, jaka jesteś. Pamiętaj tylko, że nie możesz się zawahać.  

Ruszyłam więc powoli w stronę lustra. Bałam się. W zwierciadle zobaczyłam najpiękniejszą kobietę 

na ziemi. Miała egzotyczne rysy twarzy i burzę czarnych, długich loków. We włosy wpięła wspaniały 

kwiat. Spod długich, czarnych rzęs patrzyły na mnie piękne, złote oczy. Była szczupła i miała kobiecą 

sylwetkę. Ubrana w suknię z najpiękniejszego materiału świata, stała i uśmiechała się promiennie.  

„To nie mogę być ja”- pomyślałam zdziwiona. Spojrzałam w dół i zobaczyłam, że jestem ubrana w tę 

samą sukienkę, co kobieta w lustrze. Przyjrzałam się swoim rękom. Były kropka w kropkę podobne do 

tych, które miała ta pani. Wzięłam w dłoń włosy. Były czarne i kręcone, tak jak te w lustrze. To naprawdę 

byłam ja!  

- Zmieniłaś się - Irida spokojnie patrzyła na mnie.- Może nie zauważyłaś, ale każdy uczynek zmieniał coś 

w tobie. Nie tylko w środku, ale też na zewnątrz.  

Wtedy przypomniały mi się dwie sakiewki, które otrzymałam od Klarka i Werki. Wyciągnęłam je i 

odsznurowałam. Wyleciały z nich dwa małe duszki. Obleciały mnie dookoła i zniknęły.  

- Widzę, że znalazłaś Wierność i Odwagę - powiedziała Irida. - Tak nazywają się te duszki. Musiałaś je 

znaleźć, żeby tutaj dotrzeć. Teraz przejdź przez lustro. 

Stanęłam krok przed lustrem i wkroczyłam w odbicie. To, co później się działo, było najdziwniejsze. 

Znalazłam się w czarnej otchłani. Pływałam w powietrzu. Wokół mnie latało mnóstwo duszków i 

światełek. Zaczęły one krążyć i kłębić się dookoła mnie. Po chwili zostałam przez nie otoczona. Światła 

zaczęły wirować.  

Naglę obudziłam się w swoim łóżku. Obok mnie spał mój mąż. Za drzwiami słyszałam ciche kroki 

dzieci. Po chwili drzwi się otworzyły i wpadła przez nie Marysia. Błyskawicznie znalazła się pod kołdrą. 

Następnie przez drzwi wskoczyła Tosia. Powoli przesuwała się w stronę łóżka. Weszła pod kołdrę i 

przytuliła mnie mocno.  

- Dzień dobry, dzieci. Nie wiecie, jak mi was brakowało - powiedziałam przytulając Tosię.  

- Mamo, przecież my tu byłyśmy przez cały czas!- powiedziała zdziwiona Tosia. 

- Wy tu byłyście, ale mnie tu nie było, a może nie do końca byłam sobą - to mówiąc przytuliłam 

wszystkich i poszłam przywitać się z Michałem.  


