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„Cicho, szaaa…” 

 

Jaś był jedenastoletnim chłopcem. Chłopcem, jakich wielu na podwórku. Z wyglądu 

niczym się nie wyróżniał. No, może trochę się wyróżniał, zachowaniem. Nie wrzeszczał 

całymi godzinami, jak jego koledzy, nie rozrabiał, nie rzucał kamieniami po blaszanych 

dachach garaży. Wycofany, stojący z boku, smutno patrzył na świat zza swoich okularów.  

Właściwie nie miał kolegów, a tylko znajomych z podwórka czy ze szkoły. Nazywali 

go „smutas”, bo jakoś nie umiał się śmiać z głupawki innych chłopaków. Chował się w 

swoim świecie marzeń. Najlepiej czuł się wieczorem, kiedy wokół powoli zapadała względna 

cisza. Względna, bo jeszcze nikt nie znalazł sposobu, żeby wyłączyć miasto, w którym 

mieszkał. Zamykał wtedy oczy i odpływał na dalekie wyspy, gdzie znalazłby przyjaciela, z 

którym mógłby spędzać czas. Marzył o tym, żeby mógł patrzeć jak słońce zachodzi, czując 

obok siebie obecność innej żywej istoty. Nie, Jaś nie był sierotą. Kochał swoich rodziców, a 

oni kochali jego. Niestety, byli zajęci codziennymi obowiązkami, zdyszani biegali, żeby miał 

dom, żeby miał co jeść i nie chodził brudny.  

Jaś czasem się zastanawiał, co to znaczy dom… Dla Jasia dom to jest miejsce, gdzie 

może się schować, gdy pada deszcz. Gdzie może wejść pod kołdrę, gdy jest mu zimno, ale też 

wtedy, gdy jest mu źle. Dlaczego znajomi z podwórka pokazują go palcami, gdy siedzi na 

swoim ulubionym miejscu, przy śmietniku? I dlaczego dobrze czuje się… gdy obok są śmieci. 

Odkrył kiedyś, że ludzie unikają miejsc, gdzie jest brudno i śmierdzi. Ale tam właśnie jest 

cicho. Brak ludzi to cisza. Cisza, która nie powoduje, że czujesz się źle.  

Jaś chciałby poznać kogoś, komu nie będzie przeszkadzać to, że nie lubi paplać i kto 

będzie chciał z nim leżeć w trawie, a wokół będzie słychać tylko brzęczenie owadów. Może 

pojawić się jakiś motylek, ale on nie robi hałasu.  

Jaś często zastanawia się, czemu ludzie traktują go jak dziwaka. Przecież nikomu nie 

robi nic złego. Chce tylko być sobą, w świecie, gdzie nie ma krzyku. Całe szczęście, że 

rodzice Jasia nie krzyczą. Często słyszy, siedząc na podwórku, jak dorośli krzyczą na siebie. 

Słyszy słowa, których nie rozumie. Wie tylko, że ranią drugą osobę, bo krzyki stają się coraz 

bardziej głośne.  

Jaś wyszedł kiedyś na podwórko. Dwóch znajomych z klatki obok wisiało na 

trzepaku. Śmieszne, głową w dół, jak nietoperze. Jaś rzadko się uśmiechał. Zaskoczył sam 

siebie  

i podszedł do trzepaka.  

- Cześć – powiedział. I uśmiechnął się. Tak śmiesznie wyglądali, wisząc głową w dół. 

- Że co? – usłyszał – cudak coś chce? – znajomi zarechotali – Smutas wyszedł z norki? 

Jaś zaskoczony patrzył na chłopców. Fajnie się bawili. Nie chciał przeszkadzać. Za 

szkiełkami okularów coś zaczęło szczypać w oczy. Chyba brzoza pyliła, był alergikiem.  

- Przepraszam – powiedział cicho. Zgarbiony poszedł na swoje stałe miejsce, do śmieci.  

W domu nie było nikogo, byłby sam. Tam przynajmniej przylatywały muchy. Goniły go 

jakieś krzyki, ale ich nie rozumiał. A może po prostu nie chciał rozumieć.  



Przetarł oczy chusteczką. „Co z tymi pyłkami – pomyślał – męczą i dręczą”. Zaczął 

pod nosem cichutko nucić piosenkę, którą tak bardzo lubił. Usłyszał ją kiedyś, siedząc przy 

swoich ulubionych odpadach. Wtedy to, niedaleko przejeżdżał wolno  samochód. Miał 

uchylone okno, a z radia leciała muzyka. Jaś usłyszał… „Po cichu, po wielkiemu cichu, idu 

sobie i idu i idu, i patrzu i widzu…”. Zdumiał się. Usłyszał wtedy, że cisza to może jednak 

coś fajnego. Po powrocie do domu wyszukał w Internecie tekst tej piosenki.  

I zapamiętał, że ma tytuł „Cichosza”. 

Pewnego razu Jaś siedział jak zwykle na murku obok śmietnika i zobaczył jakiegoś 

stwora buszującego w odpadkach. Brzydka, brudna i cuchnąca istota zaczęła warczeć i 

szczekać na niego, kiedy się podniósł. O dziwo, Jaś nie przestraszył się. 

- Ciii… cicho, sza… spokojnie – mówił cichym, spokojnym głosem – nie bój się… nic ci nie 

zrobię – szeptał i wolno zbliżał się do psa. 

Pies przekrzywił głowę i przestał warczeć. Tylko drżał na całym ciele. Jaś powoli położył 

rękę na psiej głowie. Zwierzę uspokoiło się. Dłuższą chwilę patrzyli na siebie w ciszy. Serce 

Jasia zaczęło bić szybciej i już wiedział, że wreszcie się odnaleźli. 

Jaś nie do końca wiedział, czemu poczwara stała mu się tak bliska od samego 

początku. Przypomniało mu się tylko zdanie, które kiedyś przeczytał w książce, którą mama 

czy tata zostawili otwartą. Lubili czytać i narzekali, że brakuje im na to czasu.  Zapamiętał 

zdanie, które teraz wydawało mu się jakoś dziwnie pasujące do tego, co czuł. Chociaż nie do 

końca wiedział, czemu sobie to przypomniał właśnie teraz… „W ciszy twoje serce znajdzie 

odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi.” 


