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Zgadniesz, gdzie mieszkam? Oczywiście, że nie. Dla ludzi, to mało wiarygodne, więc Ci powiem. 
Pójdź na rykowisko. Tam, na środku polany znajduje się studnia. Taka sobie murowana studnia z drew-
nianym daszkiem. Nadal jest na niej korbka oraz długi sznurek, na którego końcu powinno być wiadro. 
Otóż, kiedy zejdziesz na dół, nie natrafisz ani na wodę, ani na żadne naczynie na końcu sznurka. Za to 
znajdziesz się w jaskini z małym wąskim strumykiem. Masz tylko jedną drogę, którą musisz podążać. 
Nie musisz bać się ciemności, turkusowe kryształy wystarczająco oświetlą ci otoczenie, byś nie potknął 
się o pierwszy lepszy kamyk. Na samym końcu natrafisz na kamienną ścianę. Pomyślisz pewnie, że to 
ślepy zaułek, a przypatrz się uważnie. Widzisz? Jeśli nie, to spójrz w dół. No, jesteś blisko. Wzrok skie-
ruj bardziej na prawo… Oj! Za daleko, wróć. O! Dokładnie tu. Znalazłeś małe drewniane drzwiczki wiel-
kości twojej dłoni? Brawo! To tutaj mieszkam. Zapraszam szanownego gościa do środka. 

Przepraszam za ten bałagan, nie spodziewałem się dzisiaj odwiedzin. Teraz pewnie zastanawiasz 
się, kim jestem i co tu robię, w tym małym pomieszczeniu posiadającym łóżko, biurko, pełno skrzynek, 
pudełeczek, narzędzi, książek oraz ogromną lampkę świecącą prosto w oczy? Chcesz spróbować zgad-
nąć? Czemu poddajesz się na wstępie, nie umiesz się bawić? No cóż, skoro nie, to nie!  

Nazywam się Ossian i jestem Magikiem. Nie, nie wyciągam królików z kapelusza ani kolorowych 
chusteczek z rękawa. Spełniam życzenia, bo studnia, pod którą obecnie się znajdujemy, jest wyjątkowa. 
To studnia życzeń, a jak dobrze wiemy, ona sama z siebie ich nie spełni, więc potrzebuje do pomocy 
kogoś takiego jak ja. Małego chłopca wielkości twojego palca wskazującego… No dobra, może jednak 
jestem troszeczkę większy, ale mniejsza o szczegóły. 

Jak spełniam życzenia, pytasz? Ciekawski człowieczek z ciebie, wszystko byś chciał wiedzieć! Po-
zwól zatem, że opowiem ci, jak wygląda mój tradycyjny dzień… 

Codziennie, o wschodzie słońca, czuję jak coś ciągnie mnie za włosy. Próbuję odgonić małe natręc-
two od siebie, jednak nie daje mi spokoju. To Devin, moja mała pomocniczka wróżka. 

- No już… Jeszcze pięć minutek- mruczę zaspany. 
Oczywiście, że nie mam tych pięciu minutek, bo muszę je poświęcić na ubranie się. Z Devin nie ma 

łatwo, swoje obowiązki traktuje bardzo poważnie. Szkoda, że budzenie mnie się do nich zalicza. Prze-
ciągam się mocno, po czym schylam pod łóżko po moją walizkę z ubraniami. Nie mam nigdzie wolnego 
miejsca, by je rozpakować, zresztą według mnie tutaj mają najlepiej. Moim ulubionym strojem są brązo-
we ogrodniczki, biała koszulka z krótkim rękawkiem oraz buty podobne do ludzkich traperów. Zawsze 
mam jeszcze pasek z podręcznymi narzędziami. Czując pozostałości snu, siadam na moim ogromnym 
oraz bardzo wygodnym krześle. Sprawdzam Księgę Życzeń, a następnie porządkuję biurko. Devin lata 
po pokoiku, sprawdzając, czy we wszystkich pudełkach są odpowiednie rzeczy, a jest ich bardzo dużo. 
Pudełek, jak i materiałów.  

- Czy wszystko jest na swoim miejscu?- mam w obowiązku zapytać zanim zacznę pracę. W odpo-
wiedzi dostaję kiwnięcie głową oraz szeroki uśmiech. Widząc to, aż mam więcej chęci do pracy. Teraz 
tylko czekać aż ktoś wrzuci monetę i wypowie swoje życzenie… 

Oczywiście czasem zdarza się i tak, że nikt nie przychodzi. Wtedy zazwyczaj pijemy ciągle herbatę, 
a ja robię różne zabawki. Od laleczek, po drewniane koniki i kończąc na mechanicznych robocikach. 
Wszystko nie większe od opuszka Twojego palca.  

Jednak jeśli ktoś przyjdzie, wrzuci monetę, wypowiadając życzenie, przypłynie ona do mnie stru-
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myczkiem, który widziałeś, niosąc na sobie słowa. Devin zabiera monetę spod drzwi, zmniejszając ją do 
naszych rozmiarów, po czym wrzuca do skarbonki w kształcie świnki. To z jej szklanego pyszczka sły-
szę, co osoba sobie zażyczyła. Teraz uwaga, są trzy typy życzeń: 

- dotyczące innej osoby, 
- dotyczące otoczenia, 
- dotyczące samego siebie. 
Przedstawię ci po przykładzie z każdego. Zacznijmy od końca, czyli samego siebie. Wsłuchajmy się 

w to, co mówi nam świnka skarbonka. 
- „Chciałabym zdać jutrzejszy egzamin. Tak bardzo się stresuję. Proszę, pomóż mi.” 
- Dev! Podaj mi z pudełka 21A trochę pewności siebie, z 10C wiary w siebie oraz z…. Czekaj, cze-

kaj… Gdzie to było? - tak, czasem mam problem ze znalezieniem kilku składników. Na szczęście mam 
Dev, która już po chwili podaje mi odrobinę spokoju. Wszystkie te „rzeczy” są w formie pyłu. Sprawnie 
pakuję je do małego pudełeczka, obwiązuję tasiemką, zakończając piękną kokardą na wierzchu. Po tylu 
latach ma się wprawę i wszystkie wychodzą idealnie. Dalej działa już sama Devin. Leci z małą paczusz-
ką do osoby, która wypowiedziała życzenie. Przygotowanie tego wszystkiego nie zajmuje więcej niż jed-
ną sekundę, więc nadal stoi się przed moją studnią, patrząc za monetą. Wróżka tuż pod twoim nosem 
otwiera mój mały prezencik. Nie jest się w stanie stwierdzić, kiedy zostanie się zaczarowanym.  

Następnie mamy życzenia dotyczące otoczenia. Z tym jest jeszcze prościej. Zazwyczaj przychodzą 
tutaj ludzie posiadający swoje gospodarstwa, pola uprawne bądź ogrody.  

- „Straszna to susza nastała, rośliny nie mają co pić. Proszę, niech spadnie deszcz.” 
- Robi się!- odpowiadam zazwyczaj z radością. Sam uwielbiam deszcz, a właściwie zapach trawy. 

Jest taki przyjemny! Dobra, pora wrócić do pracy zamiast tkwić w fantazjach, w końcu zaraz i tak będę 
to miał. 

- Dev, podaj mi z szuflady 7F niebieski balonik w szare chmurki. Nie! Ten drugi, te są za jasne. A… 
Chciałaś tylko to przesunąć, przepraszam, mój błąd. Uśmiecham się głupkowato, próbując ją uspokoić. 
Zapamiętaj sobie: nigdy nie denerwuj wróżek. Dostając balonik w swoje ręce, wyciągam spod biurka 
pompkę z helem. Taki mały wspomagacz. Pompujemy, pompujemy i zawiązujemy cienką wstążką. Tym 
razem osobiście wychodzę z mojego pokoiku, zatrzymując się dokładnie pod studnią. Widzę czyste błę-
kitne niebo, które za chwile pokryje się deszczowymi chmurami. Wypuszczam balonik z rąk, patrząc, jak 
leci ku górze. Jest coraz dalej ode mnie, po czym znika rozpływając się w powietrzu. Nigdy nie odcho-
dzę od razu, z cierpliwością czekam aż poczuję pierwszą kropelkę… 

Został nam już ostatni typ życzeń, dotyczących innej osoby. Tutaj czasem potrzebujemy wsparcia 
innych magicznych stworków, ponieważ zazwyczaj prośby dotyczą miłości. Ach, ta młodzież. Jednak nie 
o niej chciałem tu powiedzieć. Pragnę opowiedzieć ci wyjątkowy przypadek, który przytrafił mi się cał-
kiem niedawno. 

- „Moja mama jest bardzo chora. Błagam… Błagam, pomóż jej.” 
Aż łezka w oku się kręci. Pociągam nosem. To jest takie smutne, ale co możemy poradzić? W tym 

wypadku muszę poznać dokładny stan osoby, o którą chodzi. Z szuflady przy biurku wyjmuję pięknie 
zdobione lusterko. Devin siada na moim ramieniu. 

- Pokaż mi jej mamę- mówię. 
Obraz przez chwilę jest rozmazany, po czym widzę wszystko wyraźnie. Siedzieliśmy w ciszy, wie-

dząc, co trzeba będzie zrobić. Odkładam lusterko. Zaczęło się szukanie plecaka, kilku mniejszych pude-
łeczek, kawałek sznurka, haczyki i mały prowiant. Pora wyruszyć w drogę. Podchodzę do drzwi i pocią-
gam małą wajchę (o której wcześniej ci nie mówiłem) w dół. Przejście gotowe. Przechodzę przez drzwi, 
lądując w drewnianym pokoju. Czuję przyjemne ciepło bijące od kominka, zapach świeżego chleba oraz 
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słyszę przerażający kaszel. Z plecaka wyjmuję jedno z pudełeczek z pyłkiem. Posypuję nim siebie. Efekt 
jest zadowalający, teraz mam wysokość małego drewnianego taboretu.  

- Dzień dobry- mówię do kobiety leżącej na łóżku.  
- Kim jesteś? 
- Życzeniem twojej córki - z trudem wskakuję na łóżko. Siadam obok niej. Zanim udaje jej się coś 

powiedzieć, znów kaszle. Dotykam delikatnie jej dłoni… 
- Czujesz to, prawda?- pyta mnie. 
- Tak - odpowiadam ze smutkiem - czuję już niewiele. 
- Czego sobie zażyczyła moja córka? 
- Pomocy dla Pani. 
Zacząłem znów grzebać w moim plecaku. Wyjąłem trzy pudełeczka oraz sznurek. Kobieta przypatry-

wała się temu, co robię. Otworzyłem czerwone pudełeczko, wyjmując z niego koralik w kształcie muszel-
ki, następnie nawlokłem go na sznurek. 

- Proszę - podałem jej. - Załóż to. Z uśmiechem wykonała moje polecenie. 
- Czuję… Morze? - zadziwiła się. 
- Zgadza się. Wiem, że marzyła Pani, aby się tam znaleźć w te… ostatnie chwile - zasmuciłem się. 
- Co tam jeszcze masz? - skutecznie zmieniała temat. 
- W niebieskim pudełku magiczny pyłek, który pomoże ci spokojnie zasnąć, a w zielonym… Właści-

wie zapomniałem, co jest w zielonym. 
- Może sprawdź.  
- O! To bardzo dobry pomysł. Wziąłem pudełeczko w swoje dłonie. Jaka szkoda, że nie ma tu Devin, 

wiedziałaby doskonale, co tam jest. Podniosłem pokrywkę, a w środku… Nie było nic. 
- Puste- powiedziałem na głos. Kobieta wzięła je ode mnie.  
- Czy mogłabym je jakoś wykorzystać? Zdaje się, że mam pewien pomysł. 
- Oczywiście! 
- Prosiłabym cię jedynie o zamknięcie oczu. 
Wziąłem głęboki oddech, po czym zrobiłem to, o co prosiła. Słyszałem jak sięga po coś do szufladki 

obok łóżka, następnie coś cicho zabrzęczało, puknęło, a na końcu rozpoznałem odgłos zamykanego 
pudełeczka.  

- Gotowe, możesz otworzyć oczy - oddała mi zielone pudełeczko. - To w ramach mojej wdzięczności.  
- Co to?  
- Otwórz, kiedy wrócisz do swojego domku. 
Znów kaszlnęła. Nie zostało dużo czasu. Trzęsącymi się dłońmi wziąłem troszkę pyłku do rąk, posy-

pując jej głowę. Kobieta z siadu osunęła się na łóżko, kładąc głowę na poduszce. Z uśmiechem na 
ustach powoli zamyka oczy. 

- Dziękuję - wyszeptała. 
Dotknąłem jej dłoni, po czym zeskakuję z łóżka. Pora wracać, Devin pewnie się martwi… 
Usiadłem znów na swoim krześle. Teraz mogłem otworzyć prezent od tej kobiety. Dev latała koło 

mojej głowy, także zainteresowana zawartością pudełeczka. W środku znajdowała się mała pozytywka, 
karuzela z trzema konikami. Grała piękną i spokojną melodię. Skąd ją miała? Dlaczego mi ją dała? Za 
co mi dziękowała? Tyle pytań ukrytych w małej pozytywce. 

 

Zdaje się, że opowiedziałem ci wszystko, co powinieneś wiedzieć. Odwiedź jeszcze moje rykowisko, 
moją studnię i pracownię. Następnym razem poczęstuję cię jakąś herbatą z ziół. Tymczasem, kiedy już 
stąd wyjdziesz i staniesz przed studnią, sprawdź, czy posiadasz monetę oraz pomyśl… Czy masz jakieś 
życzenie? 
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